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Madonna og gøgleren Vilhelm Grønbech Hent PDF I Vilhelm Grønbechs komedie møder vi en gøgler, der
vandrer fra bygd til bygd for at optræde for folk og tjene en skilling på det. Overalt hvor han rejser hen, er
han på udkig efter den hellige Madonna. Han har set hende i hendes himmel, hvor hun blidt smiler af hans

enfoldighed, hun har åbenbaret sig for ham på landevejen i guld og juveler, men altid for langt væk til, at han
kan nå hende, inden hun forsvinder i den blå luft. Men en dag når han tættere på hende end nogensinde før …

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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