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Vorherre på bjerget Vilhelm Grønbech Hent PDF "Sidstegangen onsdag traf jeg Vorherre
oppe på bjerget, oven for byen;

han var den samme som fra evighed af,
og så ny som kun det evige er.

Du er i høj hat i dag, sagde jeg til ham,
sådan som man siger, mens man kigger på hinanden.

– Synes du også jeg skulde have haft
en glorie på med sytten takker?

Det siger de lærde du altid har.
– De siger så meget, men de har jo også studeret

mit guddomsvæsen på kryds og tværs,
og kender mig bedre end jeg kender mig selv;

da skulde du dog kende mig bedre."

Vilhelm Grønbechs "Vorherre på bjerget" er en poetisk genfortælling af oldtidens såvel som Bibelens myter. I
digtform fortæller han om David og filistrenes hær, Odysseus‘ rejser, dommedag samt mindre kendte, men

bestemt ikke mindre spændende eller smukke historier.

Vilhelm Grønbech (1873-1948) var en dansk litteraturforsker. Han var uddannet cand.mag. i dansk, engelsk
og latin og blev i 1902 dr.phil. på en afhandling om tyrkisk lydhistorie. Han udgav en lang række bøger om
litteraturhistorie og kultur i oldtiden. Vilhelm Grønbech har blandt andet skrevet om det gamle Grækenland,

mysticismen i Indien og Europa og Johann Wolfgang von Goethe.
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