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Vilhelm Ekelund (1880-1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som
essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska
tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria versens och det intensiva själsuttryckets pionjär i
Sverige och blev en inspirationskälla för modernismens författare. Med essäboken Antikt ideal (1909) tog han
efter åtta diktböcker till synes avsked från poesin. Samlade dikter utgör den första kompletta utgåvan av
Ekelunds lyriska författarskap från 1897 till 1943. Den visar att brytningen med poesin inte var definitiv eller
entydig och utgör en värdig presentation av en stor och levande lyrisk insats. Introduktion av
akademiledamoten Katarina Frostenson.Textredigering, kommentarer och ordförklaringar av Jonas Ellerström.
Han är intresserad av böcker på alla sätt: att skriva dem, läsa. Vi har mer än du tror. Discover the best
Swedish in Best Sellers. Svenska Akademiens pressinformation ges i form av pressmeddelanden. Han är
intresserad av böcker på alla sätt: att skriva dem, läsa.
Akademiens stadgar, som till stor del hade skrivits av kungen själv, påminner mycket om. Svenska

Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Boklistorna uppdateras kontinuerligt. Här finns information till
press och media samlad. Historisk översikt. Projekti Lönnrot VALMIIDEN E-KIRJOJEN LUETTELO.
Discover the best Swedish in Best Sellers. Akademiens stadgar, som till stor del hade skrivits av kungen själv,
påminner mycket om. Den samlade skatt av ett folks gemensamt burna fröjder och sorger, som vi kalla
historia, förenar med tusen trådar det förflutna med det närvarande och talar. Discover the best Swedish in
Best Sellers. Han är intresserad av böcker på alla sätt: att skriva dem, läsa. Sök fram nästa författare med ny
bok genom att. Svenska Akademiens pressinformation ges i form av pressmeddelanden. Här finns
information till press och media samlad. Välkommen att besöka oss. Böckerna är i gott antikvariskt skick och
i oktavformat om inte annat anges.

