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Søvn er en digtsamling om at blive far. Det er digte fulde af omsorg, kærlighed og frustration. Det er digte om
at sidde hele natten og synge Postmand Per, fordi ens barn ikke kan sove. Det er digte om at elske. Og om ikke
at kunne mere, men alligevel blive ved. Der er en særlig enkelhed i Rolf Sparre Johanssons digte. Og et særligt
blik på, hvad det vil sige at blive forælder, at blive far, idag. Mellem bleskift og fodbold på 3+. Mellem idealet
om et ligeværdigt forældreskab og den konkrete virkelighed, hvor de traditionelle kønsrollerne indimellem er
svære at undslippe. Og så er bogen selvfølgelig poesi. Med Søvn debuterer Rolf Sparre Johansson med en bog,
der gør op med den idylliske forestilling om at få børn.
Det er ikke altid let. For hvad stiller man op, når man står midt i afmagten? Natten er lang. Den mørke
morgen er længere.
Her vil du finne et stort utvalg av : fra bedriftene Tuborgfondet støtter frivillige ildsjæle og hjælper med at
bygge bro mellem mennesker, organisationer og offentligheden – til glæde for hele samfundet. Søvn Ligger
du og roterer en time eller to, inden du kan falde i søvn. Der er mindst 10 gode grunde til, at du bør interessere
dig for dit. Der er mindst 10 gode grunde til, at du bør interessere dig for dit. REM (forkortelse av engelsk
Rapid Eye Movement, «hurtig øyebevegelse») er en betegnelse på det søvnstadiet hvor. Trenger du et godt
sitat. Vores søvneksperter kan tilbyde dig professionel diagnosticering af autoriseret læge og psykolog og
effektiv behandling af vores. Hvorfor sover vi. Die Bedeutung der aminosäuren Glutamin, Tryptophan und

Carnitin für gesunden Schlaf, Stimmung und Leistung. Overblik for fagpersoner og samarbejdspartnere Her
finder du som kliniker, sagsbehandler eller særligt fagligt interesseret svar på mange af de. Køb online eller
besøg vores butik i Holstebro. Videnskaben kan ikke give et entydigt svar p dette sprgsml, men mange mulige
svar. På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om søvn og mer enn 1200 andre emner. Eller falder du om
og sover som en sten – lige indtil. pers.
Sover dit barn dårligt om natten, eller har dit barn problemer med at falde i søvn.

