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Poeten Johan Runius (1679-1713) tillhörde den generation visdiktare som gjorde det möjligt för Carl Michael
Bellman att framträda. Jag skull supa om ni tror, liksom Runius, Lucidor", utropar denne i Fredmans 24:e

Epistel. Runius finns representerad i de flesta antologier med svensk dikt; hans kändaste visa är "Friskens och
Runii resa till Dalarön". I Göteborg studerade Runius på Göteborgs Gymnasium (som sedan blev

Hvitfeldtska), men hamnade i trångmål. Han verkade därefter i Uppsala, Reval och Stockholm, där han främst
försörjde sig som informator. Runius dog redan vid 34 års ålder. I trehundra års tid har denne skicklige

rimsmidare och visdiktare från Larvs socken i Västergötland sedan sovit sin törnrosasömn. Nu väcks hans
psalmer och visor till liv igen. Martin Bagge - välkänd visartist och forskare - har genom ett omfattande

forskningsarbete lyckats återskapa musiken med hjälp av gamla psalm- och visböcker från tiden.

Läsanvisningar Matematik 5000 kurs 2bc Vux lärobok Börja med att läsa igenom den inledande teorin i varje
avsnitt. I Andelige Blommor Werldzlige Lillior presenteras också för första gången tre av de Runiusdikter

som Johan Helmich Roman satte musik till.
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Ek sjunga i varsin sång.p pVi lyssnar också till musik från albumetnbspRoutes du café med Ensemble
Masques ledda av Olivier Fortin.
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