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Slægternes træ Th\u00f8ger Larsen Hent PDF Thøger Larsens digtsamling "Slægternes træ" fra 1914

indeholder nogle af hans mest kendte og elskede digte, som "Nornen Verdandes Vækstsang" med linjerne: Du
søger fortvivlet med Nuets Glød at tænde en Stund, der fòr. En eneste Stund. Din Fader er død. Din Moder er
under Jord. Du føler, hvor Livsflammen Aar for Aar forbrænder dit Hjerte til Kul ... hører den hylende Træk,
der gaar gennem Livsgaadens Nøglehul. Vær glad, om du møder et vissent Skær i Drømme fra Barndoms
Vaar. En Naadens Søvn. Din Fader er nær. Din Moder i Køkkenet gaar. og fædrelandssangen: Danmark nu
blunder den lyse Nat bagved din Seng, naar du sover. Gøgen kukker i Skov og Krat, Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger, sagte som Sang ved Vugger. "Slægternes træ" indeholder også Thøger Larsens

gendigtning af de oldnordiske kvad Vølvens Spådom og Odins Ravnegalder.
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