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Grænseløs 5. Greyhound Arne Herløv Petersen Hent PDF I femte bind af erindringsromanen Grænseløs
begynder tresserne at træde i karakter. Nogle bliver langhårede og hører nye former for musik. Folk klæder
sig anderledes end før, og forholdet mellem kønnene ændrer sig. På en lang rejse rundt i hele USA med
Greyhound-bus møder vi Mississippi Riders og Vietnam-demonstrationer, og vi kommer indenfor til
Goldwaters nomination, samtidig med at vi følger demonstrationerne mod den republikanske kandidat

udenfor.

Uddrag af bogen:

"Al var af italiensk afstamning og katolik. Han var stor og virkede lidt langsom og solid, umiddelbart meget
tillidsvækkende. Han var medlem af Socialist Party, hvilket tydede på en høj grad af selvstændighed i en stat,
hvor næsten alle var racister og reaktionære. Jeg spurgte ham, hvor mange medlemmer der var. Der var syv i

millionbyen New Orleans.

- Kan det ikke være lidt ensomt at have den politiske holdning? Kan du ikke somme tider føle, det er
temmelig besværligt? sagde jeg.

- Jo, sagde han. - Det kan være meget besværligt. Meget ensomt. Nogle gange er det næsten ikke til at holde
ud. Når det bliver rigtig slemt, går jeg hjem og sætter Pete Seeger på grammofonen. Det hjælper.

Deckey var lille og væver, katteagtig og lidt nervøs. De talte begge to meget om en razzia, der havde været i
deres yndlings-kaffehus, The Quorum, aftenen før. De havde været i biografen og gik ned på Quorum

bagefter. Var de kommet der tre kvarter før, var de blevet arresteret, og var jeg kommet til New Orleans en dag
før, var jeg også blevet arresteret, for så havde de taget mig med derned. Alle deres venner var røget i

spjældet.

Den eneste grund til, at politiet var ude efter dem, var, at Quorum var et sted, hvor både hvide og sorte kom
og endda kunne finde på at danse med hinanden. Alle, der var til stede, var blevet anklaget for "disturbing the
peace". Hvis de erklærede sig skyldige, fik de en betinget dom på tre måneders fængsel. Hvis de erklærede
sig uskyldige, skulle de betale 100 dollars i kaution for at komme på fri fod, indtil der blev afsagt dom…

Om aftenen var vi nede på The Quorum, hvor folk diskuterede, hvordan de skulle forholde sig til anklagerne.
De havde fået fat på en advokat fra de sortes organisation, NAACP. Han sagde, at NAACP interesserede sig
for sagen, fordi den virkelige grund til deres anholdelse utvivlsomt var, at sorte og hvide havde været til stede
i samme lokale. Der var ikke fundet alkohol eller narkotika på stedet, og der var ikke foregået noget ulovligt.
Politiet havde ikke haft en ransagningskendelse, så han mente, at de havde en dårlig sag. Al havde sagt til
mig, at politiet i New Orleans var en militant afdeling af John Birch Society. Advokaten mente også, at

politiet kunne anklages for injurier, fordi politichefen havde udtalt til pressen, at der havde været
"homoseksuelle aktiviteter, kommunistisk propaganda og agitation for integration".
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samtidig med at vi følger demonstrationerne mod den republikanske
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lidt langsom og solid, umiddelbart meget tillidsvækkende. Han var
medlem af Socialist Party, hvilket tydede på en høj grad af

selvstændighed i en stat, hvor næsten alle var racister og reaktionære.
Jeg spurgte ham, hvor mange medlemmer der var. Der var syv i

millionbyen New Orleans.

- Kan det ikke være lidt ensomt at have den politiske holdning? Kan
du ikke somme tider føle, det er temmelig besværligt? sagde jeg.

- Jo, sagde han. - Det kan være meget besværligt. Meget ensomt.
Nogle gange er det næsten ikke til at holde ud. Når det bliver rigtig
slemt, går jeg hjem og sætter Pete Seeger på grammofonen. Det

hjælper.

Deckey var lille og væver, katteagtig og lidt nervøs. De talte begge
to meget om en razzia, der havde været i deres yndlings-kaffehus,
The Quorum, aftenen før. De havde været i biografen og gik ned på
Quorum bagefter. Var de kommet der tre kvarter før, var de blevet
arresteret, og var jeg kommet til New Orleans en dag før, var jeg
også blevet arresteret, for så havde de taget mig med derned. Alle

deres venner var røget i spjældet.

Den eneste grund til, at politiet var ude efter dem, var, at Quorum
var et sted, hvor både hvide og sorte kom og endda kunne finde på at
danse med hinanden. Alle, der var til stede, var blevet anklaget for
"disturbing the peace". Hvis de erklærede sig skyldige, fik de en
betinget dom på tre måneders fængsel. Hvis de erklærede sig

uskyldige, skulle de betale 100 dollars i kaution for at komme på fri
fod, indtil der blev afsagt dom…

Om aftenen var vi nede på The Quorum, hvor folk diskuterede,
hvordan de skulle forholde sig til anklagerne. De havde fået fat på en
advokat fra de sortes organisation, NAACP. Han sagde, at NAACP
interesserede sig for sagen, fordi den virkelige grund til deres

anholdelse utvivlsomt var, at sorte og hvide havde været til stede i
samme lokale. Der var ikke fundet alkohol eller narkotika på stedet,
og der var ikke foregået noget ulovligt. Politiet havde ikke haft en
ransagningskendelse, så han mente, at de havde en dårlig sag. Al

havde sagt til mig, at politiet i New Orleans var en militant afdeling
af John Birch Society. Advokaten mente også, at politiet kunne
anklages for injurier, fordi politichefen havde udtalt til pressen, at

der havde været "homoseksuelle aktiviteter, kommunistisk
propaganda og agitation for integration".
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