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La Gaude Arne Herløv Petersen Hent PDF Ottende bind af erindringsromanen handler om tiden fra sommeren
1966 til sommeren 1967. Rejser til USA og Grækenland, nogle måneders ophold i Provence og optakten til
Summer of Love 1967, hvor det virkede som om alle grænser forsvandt og mulighederne var uendelige, som

om hele verden var ved at forvandle sig.
Uddrag af bogen:

"Alle vegne omkring os brød de gamle dæmninger sammen. Vandet kom strømmende ud over landet, vi
kunne høre de brusende strømhvirvler. Det var lyden af frihed.

Universiteterne stod åbne for alle med studentereksamen. Vi kunne komme ind på alle fag, blive der så længe
vi ville, livet igennem om det skulle være, skifte fag eller droppe ud, som vi ville. Vi kunne altid få et eller
andet arbejde. Vi kunne holde fri fra arbejdet så længe, vi ville, der var altid noget at komme tilbage til. Vi
kunne rejse frit, alle grænser stod åbne. Vores samfund var rigere end noget samfund havde været før. Vi

havde råd til det hele. Der blev bygget skoler biblioteker, kulturhuse og sygehuse alle vegne. I de
skandinaviske velfærdssamfund var der mere lighed, end man havde set noget sted i verden før. Der var plads

til os alle, også de skæve og smalle. Vi levede ikke i ideelle samfund, men de var bedre end noget andet
samfund havde været.

Vi havde tiltaget os en frihed, som ingen generationer før os havde haft. Men der fulgte ingen brugsanvisning
med. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle forvalte al den frihed. Vi sang bare som Pinocchio Der er ingen bånd,

der binder mig, og stolprede rundt i Slaraffenland.
Nogle blev blændet af solen, de ville have skyklapper på igen. Nogle søgte nye faste rammer, de satte

religiøse eller politiske spændetrøjer om sig. Nogle smuldrede i den skarpe frihed, de gik op i limningen, de
flossede op og gik til grunde.

Der var ingen, der havde lovet, det skulle være nemt. Men vi fik slået nogle døre op, så de aldrig kunne
lukkes mere. Vi kom ikke tilbage til halvtredsernes husmoder med pynteforklæde, vi kom ikke tilbage til den

sorte skole eller den blinde autoritetstro."
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