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Grænseløs Bind 1 Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Arne Herløv Petersen (f. 1943), forfatter, oversætter
og journalist, fortæller sin historie om 1960’erne i erindringsromanværket Grænseløs, en fiktionaliseret

subjektiv virkelighedsberetning baseret på personlige dagbøger. Over fire bind og mere end totusinde sider
følger vi den unge Arnes udvikling fra gymnasiast til kandidatstuderende, fra hjemmeboende til husejer, fra
skolebladsskribent til garvet journalist, fra famlende digteraspirant til etableret forfatter og oversætter, og på
rejser, med skib, med fly og ikke mindst med bus hele vejen fra Fyn til Kathmandu. Hormonerne raser i den
unge Arne da han i 1. bind tager hul på 1960’erne som elev i anden g. på Nørre Gymnasium. Han har sine
vanskeligheder med det andet køn og problematikken bliver ikke lettere selvom han året efter kommer på

udvekslingsophold i et Amerika hvor Kennedy fører præsidentvalgkamp og hvor hvide drenge ikke må gå ud
med sorte piger. Atter hjemvendt til Danmark opnår han dog både studenterhue og længe eftertragtede
seksuelle erfaringer. I mellemtiden lykkes det ham blandt andet også at debutere som digter, infiltrere et

nynazistisk parti, besøge det gamle Østtyskland og deltage i alle de fester man ellers forventes at deltage i når
ens teenageår rinder ud og voksenlivet lurer lige om hjørnet.
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