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når de går forbi hinanden ...
Fordi de ved fra sig selv,

hvad der rører sig inde i de andre?"

Med de ord indleder Rolf Gjedsted titeldigtet på sit værk "Efter solen – nat og dag". En samling, der består af
mere end tredive digte og fortællinger fra den erfarne og anmelderroste forfatters hånd.

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 og
ligeledes modtaget både Holger Drachmann-legatet (1991) og Emil Aarestrup Medaillen (1986) for sit

mangeårige arbejde inden for litteraturens verden.
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