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Digte Emil Aarestrup Hent PDF Emil Aarestrup var læge i Nysted og Sakskøbing . men, tillige var han – og
er stadig – en af Danmarks mest fantastiske digtere. I dag går eleverne ud af folkeskolen uden at kende ham
og således er danskerne godt i gang med at ødelægge deres egen kultur indefra. (Det behøver man såmænd

ikke andre til,- det ordner vi selv.)
Efter i året 1827 at have taget embedseksamen med bedste karakter giftede han sig 21. oktober samme år med

Karoline Aagaard og nedsatte sig straks som praktiserende læge i Nysted, som han efter 11 års forløb
ombyttede med Sakskøbing, hvor han ligeledes boede i 11 år, indtil han i januar 1849 blev udnævnt til
fysikus i Fyns Stift, en stilling, som han tidligere havde søgt. I det følgende år blev han tillige læge ved

afdelingen for afsindige i Gråbrødrehospitalet i Odense og levede nu i denne by til sin død, der indtraf 20. juli
1856.
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