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Gylden oktober Arne Herløv Petersen Hent PDF Indtryk fra en rejse i sovjetrepublikken Armenien i efteråret
1974. Da bogen udkom i 1977, skrev anmelderne:

"Der er ikke noget i vejen med kvaliteten. Det er en interessant bog om et forfulgt folk.... Arne Herløv
fortæller godt og ikke ukritisk... og han tager læserne med de mest forbløffende steder."

John Njor - Politiken
"Arne Herløv Petersen lægger i sin rejsebog om Armenien ikke skjul på mange slags kritik over for sovjetiske

forhold... Min viden om Armenien er begrænset. Og derfor kan jeg ikke med sikkert grundlag imødegå
Herløv Petersens kritik. Det må andre og mere vidende folk gøre. Jeg tillader mig at undres."

Eske K. Mathiesen - Land og Folk
""Gylden oktober" kan absolut anbefales. Den er blevet bedre end ideologen bag den måske ønskede det,

fordi forfatteren og journalisten heldigvis tager magten fra ham."
Ravn - Kristeligt Dagblad
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