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"Ars Moriendi" ble i 1990 kåret til den beste norske diktsamlingen i det 20.århundre.
"Ars Vivendi" ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 2000.

Samlingen inneholder også noen dikt fra Kassandra(1967) og spredte dikt fra perioden 1971-2003, hvorav
noen upubliserte.
4 months Et dikt jeg skrev om kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder.

fortsatt vondt.
Engelsk Diktregisteret ved Deichmanske bibliotek Er du på jakt etter et dikt du bare husker noen ord fra?
Kanskje har du hørt om en flink dikter? Kontrast. Mange dikt er bygget opp på kontraster, for eksempel
mellom godt og vondt, ung og gammel, liv og død. En rose er tradisjonelt et symbol på en ung og. Oppgave:
På denne sida finner du analyseoppgaver til dikt av Gro Dahle og Halldis Moren Vesaas, og flere forslag til
skriveoppgaver. - Oppgave 1 Analyse av diktet. Glad i å løse kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord,
kryssordbok og kryssordhjelper på nett. Vi har også sudoku og mye annen hjernetrim. Den første
diktsamlingen som jeg kan huske tok pusten fra meg, var Märtha Tikkanens Århundrets kjærlighetssaga. Den
var så utrolig direkte, skremmende ærlig.
her får du norges stØrste? og mest komplette samling med mer enn 101 populÆre og velprØvde fest sanger
til bryllup, konfirmasjon, jubileum, bursdag, En samling med siterte sitater og ordtak. 2. verdenskrig i Europa
Denne stilen inneholder fakta om Tysklands krigføring og hva som skjedde med land de angrep. Artikkel her
får du norges stØrste? og mest komplette samling sanger med mer enn 101 populÆre og velprØvde gode fest
sanger til: konfirmasjon - bryllup - jubileum.

