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Sats Lena Krogh Bertram Hent PDF Forlaget skriver: Lena Krogh Bertram har gennem sine senere
digtsamlinger stædigt udforsket forholdet mellem livsappetit og aldring, og det arbejde fortsættes i Sats.
Begæret dør aldrig, men antager bestandig nye former i takt med livsaldrenes gang. Disse skift registreres
med stor præcision i stærke sanselige billeder, der ofte hentes fra naturen. Også det levede liv står centralt.
Med en blid melankoli erindres det forgangne, der aldrig mistes helt, for også det skifter form og fornyr sig
som begæret. Endelig rummer samlingen en række stærke kommentarer til de store udfordringer, verden i

øjeblikket står overfor.             

Uddrag af bogen  
Jeg er den nøgne busk uden rødder en hul stængel uden liv men under de visne hinder ligger et skjult forråd

og venter på solens brist i blod og vil udfolde sig i brændende snebær.           

Om forfatteren 
LENA KROGH BERTRAM (f. 1943) er uddannet socialrådgiver og var i 1982-88 forkvinde for forlaget og
foreningen Kvindetryk. Hun har udgivet tretten digtsamlinger og to romaner og blander sig desuden gerne i
den offentlige debat med kronikker, læserbreve og på Facebook. Hun har desuden oversat en lang række titler

til dansk.
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