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Til Een Christian Winther Hent PDF Et nybrud kommer med samlingen Digtninger fra 1843. I den findes en
særskilt gruppe under fællestitlen Til Een (Nogle af disse digte havde i originaludgaverne selvstændige titler,

men da Winther i 1860 udgav sine Samlede Digtninger blev de strøget og digtene blot fortløbende
nummereret).

Den Eene er Julie Werliin, og når man ved det, hører man straks en ny og anderledes tone og klang i dem,
affødt af at digtene er personlige henvendelser. Det bliver de ikke private af, tværtimod udgav Winther dem
givetvis netop for på den måde offentligt at kunne vedgå en kærlighed, han jo til at begynde med måtte holde

skjult.

Det betyder at de første af digtene tematisk og stemningsmæssigt ligger i forlængelse af Winthers hidtidige
erotiske lyrik. De er som den en længsels- og smertedigtning med kærlighedens sødme som stadig under- og

overtone.

(Arkiv for Dansk Litteratur)
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