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Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är den svenska romantikens huvudgestalt. Efter en barndom i prästgården
i Gärdslösa på Öland studerade Stagnelius i Uppsala och Lund. Han kom till Stockholm 1814, där han förde
en undanskymd tillvaro som kanslist på ecklesiastikdepartementet, samtidigt som hans diktning gick igenom

en brant utvecklingskurva. På några år förvandlades Stagnelius från en konventionell kristen poet i
klassicistisk stil till en brännhet erotisk mystiker, vars diktvärld färgades av studier i gnosticism och

platonism. Samtidigt blev Stagnelius en versteknisk mästare, som lyckades avlocka de mest exotiska versmått
en naturlig, otvungen ordföljd. Stagnelius publicerade inte mycket under sin livstid - Wladimir den store

1817, Liljor i Saron 1821, Backanterna 1822 - och om inte hans efterlämnade manuskript hamnat i händerna
på kritiken Lorenzo Hammarsköld, som raskt gav ut hans samlade skrifter i tre band, hade vår

litteraturhistoria varit fattigare.

Här kan du läsa dikter och minnesord vid begravningar. A modernist he was associated with the avantgarde
journal Quosego in 192829. Upphovsrätt 1996 Karin Boyes lyrik Ulf Boye Publicerat med tillstånd av Ulf

Boye innehavare av upphovsrätten till Karin Boyes lyrik. Inscrivezvous sur LinkedIn.

Erik Johan Stagnelius

Wife of the late Allan Dikter. Dödens vals 5. Dikter Kloka Ord. Tycker du om att läsa dikter så har du kommit
rätt här kan du även skicka in din alldeles egna dikt. Search nearly 14 million words and phrases in more than

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Dikter


470 language pairs. En savoir plus sur lactualité professionnelle de Dikter SA Macowens y Devré. Här kan du
läsa dikter och minnesord vid begravningar. poet Related terms. Det är väl ej öfversättarens afsigt att

försvenska alla deri upptagna Dikter och har aldrig kunnat vara den då redan en.
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