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vide): men næsten alle resultater kan nås gennem uendelig øvelse, prøvelse - uendelig kærlighed og

KONCENTRATION!" "Den tomme hånd - karatekunsten" består af fem fortællende digte om forskellige
aspekter af kampsporten karate og fokuserer blandt andet på dyrenes navne og sværdets betydning; men mest
af alt på karatekunstens og kampsportens sjæl og ånd .. Den danske forfatter Rolf Gjedsted (f. 1947) fik sin
debut som 21-årig med udgivelsen "Englefronten". Han har gennem sit produktive forfattervirke udgivet

værker i mange forskellige genrer og prøvet kræfter med alt fra en historisk trilogi over psykologiske romaner
til digtsamlingen "Skrigende mand" (2000). Rolf Gjedsted var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for
digtsamlingen "Gå om bag spejlet" og modtog i 2016 Morten Nielsens Mindelegat, hvis tidligere modtagere
blandt andet tæller Halfdan Rasmussen, Bjarne Reuter og Tove Ditlevsen. Derudover har Rolf Gjedsted fået

tildelt et utal af legater fra Statens Kunstfond for sit mangeårige arbejde inden for litteraturens verden.

 

"Viden er grænseløs (som alle ved, eller burde vide): men næsten alle
resultater kan nås gennem uendelig øvelse, prøvelse - uendelig

kærlighed og KONCENTRATION!" "Den tomme hånd -
karatekunsten" består af fem fortællende digte om forskellige

aspekter af kampsporten karate og fokuserer blandt andet på dyrenes
navne og sværdets betydning; men mest af alt på karatekunstens og
kampsportens sjæl og ånd .. Den danske forfatter Rolf Gjedsted (f.
1947) fik sin debut som 21-årig med udgivelsen "Englefronten". Han
har gennem sit produktive forfattervirke udgivet værker i mange
forskellige genrer og prøvet kræfter med alt fra en historisk trilogi
over psykologiske romaner til digtsamlingen "Skrigende mand"

(2000). Rolf Gjedsted var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris
for digtsamlingen "Gå om bag spejlet" og modtog i 2016 Morten
Nielsens Mindelegat, hvis tidligere modtagere blandt andet tæller
Halfdan Rasmussen, Bjarne Reuter og Tove Ditlevsen. Derudover



har Rolf Gjedsted fået tildelt et utal af legater fra Statens Kunstfond
for sit mangeårige arbejde inden for litteraturens verden.
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