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Henimod skumring
begyndte snedun at dale,

nølende, et for et,
mod den synkende sol.

Ved aften åbnede jeg døren på klem,
gennem sprækken føg den hvide vind
som en skikkelse, der for mig forbi
og strøg mig isnende på kinden."

Sangene i Vilhelm Grønbechs samling "Solen har mange veje" er til for at blive sunget, ikke bare læst eller
reciteret. De handler om alt fra kærlighed og naturen til gamle nordiske heltesagn og antikkens kulturskatte.

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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