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William Blake Vilhelm Gr\u00f8nbech Hent PDF William Blake (1757-1827) er kendt for sine vidunderlige
digte med de imponerende illustrationer, sine dramatiske malerier og sin unikke blanding af kristendom og
mysticisme. På mange måder var William Blake langt forud for sin egen tid, og mange af hans ideer er senere

blevet videreført af vidt forskellige tænkere som Freud, Marx og Nietzsche, ligesom han var en stor
inspiration for Jim Morrison og The Doors. I sin egenskab af kulturhistoriker, filolog og religionshistoriker
var Vilhelm Grønbech om nogen kvalificeret til at udgive et værk om en kunstner, der selv favnede så bredt
over forskellige medier og genrer. 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.

 

William Blake (1757-1827) er kendt for sine vidunderlige digte med
de imponerende illustrationer, sine dramatiske malerier og sin unikke
blanding af kristendom og mysticisme. På mange måder var William
Blake langt forud for sin egen tid, og mange af hans ideer er senere
blevet videreført af vidt forskellige tænkere som Freud, Marx og
Nietzsche, ligesom han var en stor inspiration for Jim Morrison og

The Doors. I sin egenskab af kulturhistoriker, filolog og
religionshistoriker var Vilhelm Grønbech om nogen kvalificeret til at

udgive et værk om en kunstner, der selv favnede så bredt over
forskellige medier og genrer. 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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