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Kun grønne høje og 
havet, en samling af 
Thorkild Bjørnvigs digte 
fra Samsø, udvalgt og 
med efterord af Thore 
Bjørnvig. Bogen er 
udgivet af Moesgaard 
Museum i 2022 og 
indeholder også digte, 
der ikke tidligere har 
været udgivet. 

Pater familias, en 
digtsamling af Thore 
Bjørnvig, der omhandler 
mande- og 
familiefaderrollen, forholdet 
mellem far og søn, samt 
kærlighedens betingelser i 
en verden, hvor vante og 
gammelkendte mønstre er 
under opløsning. Bogen 
udkom på forfatterforlaget 
Attika i 2022. 

Thorkild Bjørnvig og 
tiden på Samsø 
En fortælling i ord, billeder og musik af 
sønnen Thore Bjørnvig

Da dramaet, som er skildret i Pagten, var overstået og 
Thorkild Bjørnvig blev skilt fra sin første kone, blev han 
gift med Birgit Bjørnvig og begyndte et nyt liv og en ny 
fase af sit forfatterskab på Samsø.  

Gennem fotografier fra familiealbum, musik, personlige 
erindringer, samt oplæsninger fra både min fars og mit 
eget forfatterskab, giver jeg et helt særligt indblik i min 
far Thorkild Bjørnvigs liv. 

Samtidig er foredraget også et signalement af en tid. Ud 
af billedernes grynede æstetik drypper 70erne og 80erne 
i små øjeblikke, der indkredser både skønhed, ensomhed 
og intimitet.  

Foredraget består af to dele. Første del beskriver den 
turbulente rejse mod øen midt i Kattegat. Anden del 
stiller poetisk skarpt på livet i huset, som Thorkild Bjørnvig 
byggede i det bakkede istidslandskab på nordspidsen af 
Samsø.  

Sammenlagt varer foredraget godt halvanden time - med 
pause og tid til spørgsmål ca. to timer.

To aktuelle bøger kan købes i forbindelse med foredraget
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Thorkild Bjørnvig 
Thorkild Bjørnvig bliver regnet for en af det 20. århundredes største 
danske lyrikere. I første fase af sin forfatterskab sikrede hans sig en 
væsentlig plads i dansk litteraturhistorie med digtsamlinger så som 
Stjærnen bag gavlen, Anubis og Figur og ild, samt en række 
væsentlige essays. I 1970erne påbegyndte han en ny fase i 
forfatterskabet, hvor han benyttede friere former og blandt andet 
udgav tre samlinger af miljødigte og engagerede sig i 
miljødebatten. I dag bliver denne del af forfatterskabet i lyset af 
klimakrisen og miljøforureningen set som meget fremsynet. 
Thorkild Bjørnvig har netop været aktuel med Bille Augusts 
filmatisering af Pagten og i maj 2022 udkom et udvalg af Thorkild 
Bjørnvigs digte fra Samsø, Kun grønne høje og havet, udvalgt og 
med efterord af sønnen Thore Bjørnvig. 

Læs mere her: https://denstoredanske.lex.dk/Thorkild_Bj%C3%B8rnvig 
 

Thore Bjørnvig  
Thore Bjørnvig debuterede som digter i 2009 med digtsamlingen 
Livet i nullerne og udgav i 2012 samlingen Dommedage. Thore 
Bjørnvig er aktuel med digtsamlingen Pater familias, der udkom d. 15. 
maj 2022. Thore Bjørnvig arbejder i Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, har forsket i – og 
skriver om – religion og det ydre rum og arbejder desuden som 
billedkunstner.  

Læs mere på Thore Bjørnvigs hjemmeside www.thorebjoernvig.com. 

Om Thorkild Bjørnvig og tiden på Samsø 
"Det var virkelig et fremragende foredrag: personligt funderet i erindringerne men med meget 
videre kulturhistoriske (ja, også ligefrem kosmiske) perspektiver, som du på smukkeste vis fik 
flettet sammen til en helhed."  

- Carsten René Nielsen, lyriker.  

"Thore viste filmklip og familiebilleder, oplæste enkelte Bjørnvig digte, nogle af dem fra den 
private røde poesibog. Han spillede også lydklip, så alle sanserne kom i brug i den intense 
forestilling. Med en enkel pause varede det næsten to timer og tiden fløj af sted."  

- John Reshaur Enevoldsen i Samsø Posten 

Teknik 
Foredraget vises som Power Point-præsentation og kræver tilslutning til en stor skærm eller 
projektor – og et godt lydanlæg, da foredraget indeholder både filmklip, lydoptagelser og musik. 


