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Breve fra vejen af rågummisåler Eik Skaløe Hent PDF Breve fra vejen af rågummisåler inviterer læseren med
på en magisk ydre og indre rejse.

Eik Skaløes intense breve beskriver en rejse i tid og rum: fra de tidlige 60’eres Paris over sommeren 1967
med Steppeulvene i København til den sidste rejse i Indien i 1968. Samtidig fortæller de historien om en ung

mands udvikling fra ulveunge til Steppeulv; fra spejderdreng til hippie – og kunstner.
Hvad tænkte en ung, intellektuel fyr i 1964? Hvad fik ham i 1966 til at appellere til fornuften i det danske

retsvæsen, da han i sin celle i Helsingør ventede på en af landets første narkodomme? Hvad drev hippierne til
at tage på vanvittige trip til Østen? Disse omkring 100 hidtil upublicerede breve fra årene 1964-68 giver Eiks

egne svar og refleksioner.
Teksterne er ledsaget af de mange fotos, tegninger og vignetter, som brevene var fyldt med. Derudover kan

læseren på fem kort år for år følge Vejen af rågummisåler – fra Sjælland til Indien.

OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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