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Livsdråper utkommer i tre bøker 27 år etter forfatterens død.   

Diktsamlingen Livsdråper, skrevet av Ingeborg Stennes Sætre, utkommer i tre bøker 27 år etter hennes død.
Hun ble født 13. april 1918 på Stennes, en veiløs gård i Hjørundfjorden og giftet seg med Emil Sigfred Sætre
i 1941. De bosatte seg på Ikornnes i Sykkylven, og fikk fem barn. Ingeborg Stennes Sætre døde 22. februar

1989 og ble 71 år gammel.
Diktene - over 300 i tallet - utkommer i sin opprinnelige form på nynorsk og sunnmørsdialekt slik forfatteren
selv skrev dem. Det er brukt en del gamle dialektord fra både Hjørundfjorden og Sykkylven. Diktene skrev
hun gjerne på løse ark og i kladdebøker når hun ble inspirert, og det var ikke før i 40-årsalderen hun tok opp
igjen barndoms-interessen med å skrive dikt. Hennes yngste sønn, Idar Jarle Sætre, skrev ned diktene på

skrivemaskin i perioden 1884-85 sammen med sin mor, og det er takket være dette arbeidet at det nå er mulig
å utgi diktene. Tittelen på diktsamlingen er hentet fra tittelen på en av kladdebøkene, Livsdråper.

De saamlede diktene utgis i tre bøker og er oppdelt etter temaene Tro, Liv og Sjel - Tro, Liv, Natur og
Barndom og Tro, Liv og Samfunn. Mange av diktene i den første boken speiler en åndelig søken etter en

høyere mening, med dikt som handler om sjelen, lykken, tiden og kjærligheten. I den andre boken er det dikt
om naturen og den storslåtte vestlandsnaturen, som forfatteren kjente så godt fra oppvekst og voksenliv i noe
av Sunnmøres mest dramatiske fjordlandskap. Her er også dikt fra barndommen, med spennende historier fra
en svunnen tid - et stykke viktig kulturhistorie. Den tredje boken stiller spørsmål ved samfunnet, og mange av
diktene omhandler tema som jorden og brødet, penger, krig, sex og makt. Samtidig skriver hun om det å være

menneske; om å være kvinne og mann, mor og far, sønn og datter.
Et gjennomgående trekk i forfatterskapet er de tidløse, universelle, spirituelle og religiøse diktene, og mange
har referanser til Bibelen. Forfatteren er ofte hudløst ærlig og undrende i sine dikt og kan være både høystemt

og jordnær, alvorsfylt og humoristisk. Kun et fåtall av diktene er datert, og de utgis derfor heller ikke i
kronologisk rekkefølge. Bakerst i hver av bøkene er det en liste over de daterte diktene i tillegg til en liste

med ordforklaringer. Livsdråper utgis av forfatterens andre barnebarn, Anne-Lene Bleken, på Forlaget Munay
i Danmark. Se også forlagets hjemmeside forlagetmunay.
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