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De mægtiges dørtrin Erik Stinus Hent PDF "De mægtiges dørtrin" er en rejseberetning af den prisbelønnede
forfatter Erik Stinus. Rejsen begynder i København, hvorefter den går gennem Europa til Asien og Afrika

med tog og bus, til vands og til fods, og slutter i København, femten år senere.
Ikke at den rejsende har været væk i femten år, men fordi livets snirkelspiraler har ført ham frem og tilbage,

ud og hjem og helt tilfældigt ladet ham vende tilbage til udgangspunktet disse mange år senere.

Erik Stinus (1934-2009) var en dansk forfatter, digter, oversætter, redaktør, og anmelder. Som ung gjorde Erik
Stinus tjeneste i handelsflåden og fik i den forbindelse lejlighed til at besøge Aden, Pakistan og Indien. Erik
Stinus debuterede i 1958 med digtsamlingen "Grænseland". Sidenhen fulgte en omfattende produktion, af og
til i samarbejde med andre forfarttere. Erik Stinus er gentagne gange blevet hædret for sit forfatterskab. I 1979
modtog han Kritikerprisen, i 1981 fik han overrakt Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen, i 2005 blev han hædret med
Drassows Legat foruden arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfond samt den livsvarige kunstnerydelse.

""De mægtiges dørtrin" er et værk, hvor engagement og impression, fremlægning og fortolkning, virkelighed
og poesi indgår i en så usplittelig helhed, at man føler sig løbet over ende... man bør læse den - for sin

samvittigheds skyld." -Klaus Rifbjerg, Politiken

Det er en meget vedkommende og smukt formuleret erklæring om solidaritet med "family of man"." Palle
Koch, Information
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