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Hjortens flugt Christian Winther Hent PDF "Hjortens Flugt" er en romantisk versfortælling af Christian
Winther fra 1855. Handlingen er henlagt til Erik 7. af Pommerns tid og beskriver de elskendes kamp mod

troldkvinden Rhitra, kongens dæmoniske elskerinde. Forsmået af Junker Strange hævner hun sig ved at lade
ham binde til en hjort. Versformen er hentet fra Nibelungenlied. Christian Winther har desuden tegnet en

slags selvportræt i Folmer Sanger, dronningens troubadur.

Christian Winther, 1796-1876, dansk digter. Opvoksede i et præstegårdsmiljø og levede senere det frie liv i
København. 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 fast, men privat var hans og

hans families liv præget af uro. Sine sidste år tilbragte han i Paris.

 

"Hjortens Flugt" er en romantisk versfortælling af Christian Winther
fra 1855. Handlingen er henlagt til Erik 7. af Pommerns tid og
beskriver de elskendes kamp mod troldkvinden Rhitra, kongens

dæmoniske elskerinde. Forsmået af Junker Strange hævner hun sig
ved at lade ham binde til en hjort. Versformen er hentet fra

Nibelungenlied. Christian Winther har desuden tegnet en slags
selvportræt i Folmer Sanger, dronningens troubadur.

Christian Winther, 1796-1876, dansk digter. Opvoksede i et
præstegårdsmiljø og levede senere det frie liv i København. 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 fast, men privat var hans og hans families

liv præget af uro. Sine sidste år tilbragte han i Paris.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hjortens flugt&s=dkbooks

