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BESKRIVNING

Detta är första textvolymen av planerade fyra volymer (samt fyra volymer kommentar) av Olof von Dalins
(1708-1763) Poesi, i textkritisk utgåva. Dalins poesi omfattar ca 2 500 dikter. Omkring 1 200 original
och tusentals avskrifter finns bevarade, många från hans närmaste umgänge. Spridningen av original och
avskrifter är närmast otrolig. Det rör sig alltså om ett problematiskt textunderlag för en modern utgåva.
Även om man försöker förankra texterna i Dalins nära omgivning, där det är möjligt, är avstegen inte så få.
Som exempel kan tas ett litet epigram kring en komedi, uppförd i november 1741, där enda texten är en
avskrift som den gustavianske bibliografen Jonas Apelblad lyckats fånga in i slutet av seklet. Medan man
ibland kan ha 30-50 avskrifter (och inget original) av en del nu bortglömda dikter, så har en av hans mest
kända och levande visor, "Skatan sitter på kyrkotorn" överlevt i en enda text, i Witterhets-Arbeten.
Medutgivaren James Massen gales upptäckt av den nästan okända sällskapliga sångkulturen före Bellman,
d.v.s. att många hundra av Dalins dikter sjungits som en del av umgänget, ibland tillsammans med eller
som en del i olika upptåg kommer att förnya bilden av skalden Dalin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

ÄNTLIGEN POESI - svensk.info

Pris: 149 kr. Häftad, 2007. Finns i lager. Köp Köttets poesi : könslemmarna i svensk text från Stiernhielm
till Almqvist av C-M Edenborg på Bokus.com.

Kategori:Poesi - Wikisource

Om texten i sig kan sägas att översättningen av det ... För läsare som skriver dikter och vill ha en
bedömning av sin poesi samt råd på hur den eventuellt ...

Läs, publicera och kommentera poesi, dikter, noveller och ... - poeter.se

Vattensorken. Då rönnbär hänger i rikliga klasar stundar kall vinter Då orosmoln skockas vid horisonten
stundar ofred Då barn gråter av rädsla om kvällen
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