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Moder Syvstjerne William Heinesen Hent PDF Moder Syvsjerne kan betegnes som en moderne
skabelsesmyte, en livsbekræftende jordbunden myte, der stilles op som alternativ til den kristne myte i det
nye testamente. Moder Syvstjerne med undertitlen: en fortælling fra tidernes morgen handler om, hvorledes

de gode, livsbekræftende kræfter kæmper mod de livsfornægtende lyseslukkere i barnets opvækst og
udvikling.

"... en lyrisk-musikalsk lovprisning af godheden og kvinden, Moder Syvstjerne, til alt det, der har liv og
vækst, i evig strid med dumhed, frygt og intolerance." – Erik Knudsen, Social-demokraten

"Mange har med forelskelse prøvet at forestille sig og fortælle om det første leveårs 'åbne' tilstand; her er det
lykkedes med lyrisk skønhed således, at det virker overbevisende." – Vagn Riisager, Kristeligt dagblad

"Som digter er Heinesen aldrig nået højere end i dette symbolske syn af Moder Syvstjerne og hendes enbårne
søn, klædt som det er i det skønneste himmelklæde af henførte ord." – Harald Engberg, Politiken

"Det er stor Kunst, William Heinesen giver. Det er Livet selv, undfanget og født under en stjerne." – Jon
Kehler, Berlingske Aftenavis
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