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Øst for Suez Kristen Bj\u00f8rnkj\u00e6r Hent PDF ØST FOR SUEZ beskriver en rejse, som digteren og
journalisten Kristen Bjørnkjær foretager med det gode skib Edith Mærsk. Rejsen fører ham til det fjerne

Østen og undervejs til en række havne, hvor der bliver anledning til at reflektere over skiftende kulturer og
samfundsformer. Under sejladsen møder vi også den farverige internationale besætning og hører en række

personlige beretninger om besætningsmedlemmerne. Sideløbende med sørejsen beskrives en rejse i
erindringen - fra barndommens Aarhus over de sagnomspundne tressere og halvfjerdsere og frem til i dag. Det
er en rejse, hvor der ikke blot bliver anledning til at konfrontere fortidens analoge landsby med den moderne
’global village’ – men også til at tage en række indgroede holdninger og synspunkter, der deler vandene, op
til revision. ØST FOR SUEZ er Kristen Bjørnkjærs personlige logbog fra en rejse på de syv have – og i

erindringens farvande.
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