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Grænseløs 3. Tredje g. Arne Herløv Petersen Hent PDF Når man har været et år i Amerika, er det hårdt at
vende tilbage til skolebænken i København. Men alt får en ende, og tredje g. slutter med studenterfesterne.

Uddrag af tredje bind af erindringsromanen "Grænseløs":

"Der skulle være kommunevalg, og jeg ville holde valgfest i kælderen. Jeg mente, at den helt rigtige
udsmykning ville være valgplakater. Jeg sad og læste Oblomov til ud på natten. Så gik jeg ned til Islev
station og kravlede op i en lysmast for at få fat på en enorm A-plakat. Den viste sig at være sat fast med
jernkroge, jeg fik vristet den ene krog løs, men kunne ikke få den anden fri. Samtidig opdagede jeg, at der

blev tændt lys inde på stationen, og en klokke ringede, så jeg smuttede. Jeg prøvede på Ålekistevej, men alle
plakaterne var sat fast med ståltråd, og jeg havde kun en saks med, så jeg fik kun en lille, grim konservativ
plakat. Desuden var der stadig for meget trafik. Jeg gik hjem og læste Oblomov færdig. Klokken tre kom
Mariann hjem fra en fest; hun ville gerne med på et raid. Udstyret med bidetang gik det ud igen, og vi

skaffede os plakater fra næsten alle partierne. Oppe på Ålekistevej fik vi en kæmpestor, socialdemokratisk
plakat. Den var sat fast med ståltråd til en betonstolpe, som man ikke kunne klatre op i, men jeg klippede

ståltråden over forneden og vrikkede den forover mod betonkanten. Det sled ståltråden over, så plakaten faldt
ned med et brag. Jeg sendte Mariann hjem med rovet og fortsatte ned ad Slotsherrensvej. Dér hang en

kommunistisk plakat i en almindelig lygtepæl, som man kunne klatre op i. Plakaten var omkring en meter og
firs høj og hang med underkanten omkring to meter oppe. Jeg blev derfor nødt til at klatre fire meter op til
der, hvor lygtepælen var ganske smal. Her måtte jeg holde fast med én hånd og svinge rundt med bidetangen
og klippe løs, til plakaten raslede ned med et kolossalt brag. Den atletiske bedrift skulle min gymnastiklærer
bare have set. Det var i øvrigt ikke nogen mindre bedrift at få den slæbt hjem. Den var meget tung, og jeg var
bange for, at en af de partritro i området skulle se mig. Klokken var allerede fire, og der var aviskoner ude på

vejene. Men det lykkedes.

Det var meget populært at stjæle skilte og sætte dem op på sit værelse. Christian havde et stort "14" fra en
sporvogn. En i kursusklassen, der hed Mette, havde en hel samling. Over sit kyske leje havde hun et

porcelænsskilt fra en elevator med "Plads til fire personer" og et med "Ingen betjening på værelserne". En
SF'er, der hed Hougaard, havde et fra et missionshotel, hvor der stod: "Hvis De søger åndelig bistand, bedes

De henvende Dem til portieren."

Erik fra min klasse havde plakater med fra de radikale, Retsforbundet og De Uafhængige. Så var samlingen
komplet. "
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