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Denne excentriske engelske lord, som Georg Brandes gav æren for at have indstiftet den moderne litteratur i
Europa, og om hvilken Karen Blixen skrev, at der kun var "én bog, der ville blive skrevet igen og igen, og

læst igen og igen, og hvert år blive stillet i reolen i en ny udgave, nemlig bogen om Byrons liv."

Lord Byron (1788-1824) var ikke alene en af sin tids mest kontroversielle digtere, han var også en
kompromisløs kunstner, der tog sit politiske engagement og frihedstrang til yderste konsekvens, på et

tidspunkt hvor demokratiet var i sin vorden i Europa. Han døde i eksil som helt under den græske frihedskrig
i 1824.

Fortællingen om Byrons liv, fra han bliver baron som 10-årig, berømt digter som 24-årig og til hans død som
36-årig er beretningen om en af de mest dramatiske skæbner i den europæiske litteratur og tjente som

inspirationskilde for et helt kontinent af forfattere.

Byrons poesi, og hans kamp for frihed og tolerance, bidrager med et fornemt perspektiv til de begivenheder,
der i dag præger den europæiske virkelighed. Byrons liv og værk er med to hundrede års forsinkelse med til

at åbne bevidstheden for historiens betydning, dengang og nu.

Grethe F. Rostbøll, mag.art., tidligere MF for De Konservative, kulturminister 1990-93, prisbelønnet forfatter
og foredragsholder, tegner dette levende portræt af en af den europæiske litteraturs hovedskikkelser.
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udgave, nemlig bogen om Byrons liv."
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tjente som inspirationskilde for et helt kontinent af forfattere.
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