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Fortællinger i prosa Christian Winther Hent PDF I "På landet" møder vi en ung mand, der har haft svært ved

at slippe minderne om sin tid i latinskolen og på universitetet, hvor alle syntes at være lige i deres
kammeratskab og fælles stræben efter viden på tværs af klasseskel. Efter studierne opløstes disse bånd, som
man troede kun en trolddom kunne bryde. Fortælleren, der ellers hader alt, hvad der lugter af landliv, bliver
ud af det blå inviteret af en yngre studiekammerat på besøg på dennes store herregård, og nostalgien får ham
til at overvinde sin afsky for landlivet og for en gangs skyld tage imod en sådan invitation... Ud over novellen

"På landet" indeholder Christian Winthers "Fortællinger i prosa" historierne "Episode af et familieliv",
"Monsieur Martin" og "Ristestenen". 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.
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"Ristestenen". Christian Winther, 1796-1876, dansk digter. Winther
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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
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