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Digte Emil Aarestrup Hent PDF Digte af Emil Aarestrup blev udsendt første gang tilbage i 1838,

sandsynligvis på opfordring af en anden digter, nemlig Christian Winther. Aarestrup fortæller enkelt og
tydelig i smukke vers ofte om kvinder og kærlighed med humor i afsnittet kaldet ”Erotiske Situationer”. Men
han finder også plads til dybfølt behandling af emner som ensomhed, bekymring og naturens forundelige
glæder. Emil Aarestrup formår i sine digte at skabe rum for glæde og lykke, men også til tider ret dystre
følelser. Digte 1838 af Emil Aarestrup er i nærværende version redigeret af Hans Peter Andersen, så den

passer til moderne dansk retskrivning. Derfor er eksempelvis navneord ændret til lille begyndelsesbogstav, aa
ændret til å, og ”fiende” ændret til ”fjende”. Samtidig er endelser beholdt, hvor det er skønnet at have
indflydelse på Aarestrups flotte og smidige digtning – derfor kan der eksempelvis forekomme ord som

”støjed”, der ret beset burde være ”støjede”.
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