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Brogede blade. Digte Christian Winther Hent PDF "Brogede blade" består af nogle af Christian Winthers

bedste digte. Bogen byder naturligvis på en lang række af de kærlighedsdigte, som Christian Winther i så høj
grad mestrede. Endvidere findes her en perlerække af digte om naturen samt digte dedikerede til nogle af
Danmarks andre store digtere, heriblandt Johannes Ewald. Christian Winther, 1796-1876, dansk digter.

Winther blev uddannet teolog, men fik aldrig embede. I stedet fungerede han som huslærer i København og
deltog igen i både studenter- og selskabslivet. Under en rejse i Italien formøblede han en stor arv, og de næste
mange år efter hjemkomsten i 1831 var præget af forelskelser, pengemangel og en broget virksomhed som
udgiver, redaktør, oversætter og forfatter. Med en karakteristisk inderlighed, metrisk smidighed og ironisk
distance fandt Winther i poesien udtryk for kærlighedens mangeartede følelser, herunder også erotiske, og
hans poetiske produktion var livslang og tog gerne udgangspunkt i egne følelser og liv. Med langdigtet

"Hjortens Flugt" fra 1855 slog hans sin litterære succes, men privat var hans og hans families liv præget af
uro.
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