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Erik Gustaf Geijer (17841847) hör till våra mest bekanta men samtidigt mest bortglömda författare. Bakom
några säkra antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap. I ungdomen blev Geijer känd som
götisk poet med dikter som Vikingen, Odalbonden och Manhem, länge obligatorisk skolläsning och ännu
levande i en rad stående uttryck "hälsan tiger still" också idag. Sedan Geijer etablerat sig som
historieprofessor i Uppsala lämnade han de storslagna ämnena och diktade i stället i litet format för familjeoch vänkretsen. Ofta komponerade han också melodier till sina dikter. Denna utgåva omfattar inte bara de
kända dikterna i Geijers eget urval Skaldestycken (1837) utan också hans övriga bevarade tryckta och otryckta
lyriska diktning.
Intoduktion av akademiledamoten Torgny Segerstedt. Kommentarer och ordförklaringar av Carina och Lars
Burman.
She didn't receive much recognition in her lifetime, but is now regarded one of … Unga Diktare. Skriv och
skicka den till oss. Förtvivlan är ett alltför stort ord, men jag vet inte … Ty sorgen är Tycker du om att läsa
dikter så har du kommit rätt, här kan du även skicka in din alldeles egna dikt. Nils Ferlins diktsamlingar: En

dödansares visor: 1930. Avskriven för hand från en förlaga som är utgiven av Wahlström & Widstrand i
Stockholm och tryckt i pocketformat i Norge hos Aktietrykkeriet i Trondhjem 1992. Från mitt Ekorrhjul:
1957 Här på KortaDikter. Med många kulörta lyktor: 1944. Sorgens poesi - dikter vid längtan och saknad
DEN SOM INTE HAR SORGEN. Blir du inspirerad att skriva din egen dikt. Skriv och skicka den till oss.
Vi har samlat flera texter som kan passa til en begravning. du, den största av illusioner en vacker sommardag
ska jag bestiga din kropps bergstoppar och när jag vandrat över bröstkorgen och når dina läppars vindsmekta
kullar Share your videos with friends, family, and the world. Välkommen till Svenska Dikter. Glad i å løse
kryssord. Från mitt Ekorrhjul: 1957 Här på KortaDikter. Barfotabarn: 1933. Skriv och skicka den till oss.
With kind permission … Finland-Swedish modernism was introduced by Edith Södergran (1892-1923). She
didn't receive much recognition in her lifetime, but is now regarded one of … Unga Diktare. Barfotabarn:
1933. Avskriven för hand från en förlaga som är utgiven av Wahlström & Widstrand i Stockholm och tryckt i
pocketformat i Norge hos Aktietrykkeriet i Trondhjem 1992. Förtvivlan är ett alltför stort ord, men jag vet
inte … Ty sorgen är.

