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Diktsamlingen belyser det å være kvinne, en sjel, et menneske med lengsler, sorger, skuffelser, frykt og
gleder. Diktene handler om alt fra å bli mor som barn, om ikke å passe inn i en ferdigstøpt form til å leve i
angst for ukjent framtid. Noen strofer handler om å «miste» sin mor til Alzheimers sykdom. Kjærlighet, både
kroppslig og sjelelig, er et tema som går igjen. Elisabeth Sofie Wiggen Gundersen (f. 1961) er født og
oppvokst i Trondheim, og bor i Hyttfossen, hvor Nidelven har sitt utspring fra Selbusjøen. Hun har tre barn, er
utdannet grafisk designer og jobber i alternativbransjen som healingutøver, terapeut/motivatør og kursholder
innen billedkunst.
Marcus1998 sa. Veldig bra skrevet, brukte dette til inspirasjon til skoleprosjektet, eneste jeg skurret litt på var
at det var 4 strofer i diktet? Rolf Jacobsen og diktet "Landskap med gravemaskiner" En fagtekst om den
modernistiske forfatteren, lyrikeren, politikeren, redaktør og journalisten, Rolf Jacobsen. I 2003 begynte Rolf
Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf
Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. Kulturformidling I de mørke tunnelene dypt nede i jorden, der vannet
sildrer langs veggene og lyset aldri trenger ned, der satt en gang for lenge siden noen av de første kristne og.
Kjære Anne Lise! Er ofte innom siden din. Du har lært meg mye gjennom " Gjenkjennelse" og det å lytte til
andres virkelighet, selv om en selv har det vondt. 9 års søvn Novellen handler om hvor galt det kan gå når en

ikke hører på hva folk sier. Valgene forfølger deg resten av livet. Og angeren er ikke til å holde ut.

