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Aktuelt Arne Herløv Petersen Hent PDF I sjette bind af erindringsromanen "Grænseløs" holder fortælleren
pause i studierne. Han er ude som vikar på københavnske kommuneskoler og arbejder som journalist på

Ritzaus Bureau og Aktuelt. Han bliver sat på mange sære opgaver og har svært ved at finde på noget originalt
at skrive om prinsesse Alexias fødsel, men ved hjælp af Benjamin Spocks "Bogen om barnet" skriver han en

artikel, der fører til, at han ikke længere skal beskæftige sig med kongestoffet. Han nægter at spørge de
myrdede politimænds enker om, hvordan de har det, men kaster sig med stor glæde ud i en mængde andre

opgaver.
Uddrag af bogen:

"Jeg gik ind i Mikkelbryggersgade og op på Ritzaus Bureau, hvor jeg snakkede med chefredaktøren, Gunnar
Næsselund. Jeg sagde til ham, at jeg godt kunne tænke mig at blive ansat på bureauets udenrigsafdeling.

Han så på mig, denne toogtyveårige fyr, der kom vadende lige ind fra gaden, og spurgte, om jeg havde nogen
form for journalistuddannelse. Jeg svarede, at jeg ikke havde nogen formel journalistuddannelse, men jeg

fortalte også om mine vikariater på Aktuelt og hvad, jeg ellers havde lavet i tidens løb.
- Jamen, så kan du gå op på udenrigsredaktionen nu, sagde han. - Jeg ringer derop. Så sætter de dig på

forskellige opgaver, og så kan du komme ind til mig i morgen formiddag. Så fortæller jeg dig, om du er ansat
eller ej.

Jeg gik op på udenrigsredaktionen, hvor jeg fik telegrammer på engelsk og tysk frisk fra fjernskriveren. Jeg
skulle skrive dem sammen til historier på dansk. Næste dag var jeg inde hos Næsselund, og han sagde, jeg
kunne begynde 1. april. De kørte i døgndrift med trevagtsskift, jeg skulle gå ind i vagtordningen. Jeg skulle

have en 12-1500 kroner for den første måned…

Jeg kom tilbage til København ved middagstid, og så var jeg på Ritzau fra 14 til 21.30. Det var en spændende
proces at skrive historierne sammen. Vi havde en hel række fjernskrivere stående, en til hvert af de

internationale bureauer. De havde papirruller i forskellige farver, så man altid let kunne se, hvor et telegram
kom fra - lyseblåt for det engelske Reuter, lyserødt for det franske AFP, gult for det tyske DPA. Vagthavende
rev strimlerne af, gennemgik dem og fordelte dem til medarbejderne. Journalisterne fik et bundt strimler om

samme historie og strikkede dem sammen til en artikel, der blev hamret ned på en af de aldersstegne
skrive¬maskiner. Når der kom en ny historie ind, lavede man et kort take på det. Efterhånden som der kom
flere detaljer på, lavede man nye takes. Når man var færdig med et take, gav man det til vagthavende. Han
lavede rettelser, nogle gange skulle man skrive det hele om. Når han var tilfreds, gik manuskriptet videre til
hulledamen, der sad med touperet hår og perlemorsfarvede negle ved telexsenderen og forvandlede de

maskinskrevne ark til en uforståelig række hulmønstre på lange, smalle papirstrimler. "
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