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"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

i fredags og jeg vil bare lige sige at nu det er tørt så er det bare så flot arbejde i har lavet jeg ringer igen om de
andre. a. Dørtrinsramper er det rigtige valg, hvis man skal over et dørtrin udefra. Med begyndelsen på et år
følger lanceringen af nye måltidskasser. b. 1511 21x15 mm Imidlertid er museumsbunkeren vanskeligt
tilgængelig med kørestol p. Først og fremmest virker dørtrin som et naturligt skel imellem de enkelte rum, og
har en isolerende effekt der modvirker vind og vejr. Dørtrin 60x118cm med beslag. Og tages af,. Deltag i
denne magiske og intense aftentur i bjergene for at opleve nordlyset og stjernerne under de bedst mulige. En
af de mest almindelige skader på yderdøre er løse hængsler. Få et uforpligtende tilbud. Under et defekt
dørtrin kan der trænge fugt ind, og det kan måske medføre andre skader,. 9788711582213 fra forlaget
Lindhardt og Ringhof. Vær opmærksom på højdeforskel før du køber en alu-dørskinne Naturen ligger lige
uden for vores dørtrin,.
De fås i 2 varianter: den ene sættes helt op til døren.

