Daniel Defoe
Daniel Defoe var en brittisk författare som skrev bl.a. Robinson Crusoe.
Han föddes 1659 och dog den 24 april 1731.
Han skrev böcker under upplysningstiden och innan det så arbetade han som spion/politisk
journalist.
När han var 60 år skrev han Robinson Crusoe, min favoritbok.
Ibland fick Defoe betala dyrt för att myndigheterna inte gillade hans böcker.
Robinson Crusoe handlar om en man som är skeppsbruten på en öde ö i Karibien och är där i 28 år.
Han hade en följeslagare som han kallade Fredag eftersom han hitta honom på veckodagen fredag.
Man tror att namnet Crusoe kommer från Defoes klasskamrat Timothy Cruso som också skrev
böcker. Antagligen inspirerades Defoe av Cruso i “Robinson Crusoe”.
Daniel Defoe hette egentligen Daniel Foe, men han la till “De” för att det skulle bli lite mer “adligt”
När jag läste kapitlet “Fotspår på stranden” tyckte jag att det var tråkigt när det var slut för jag gillar
den väldigt mycket den var spännande, gåtfull, rolig och mycket som är svårt att förklara.
Så jag vill läsa hela boken snart.
Och varför han börja skriva var för när han var 35 år så gick hans familjeföretag i konkurs och det var
en av anledningarna för att han la till “De” i efternamnet.
Först var det tänkt att Defoe skulle bli predikant, men istället skrev han till 20 tal tidningar som
journalist.
Han gillade att resa väldigt mycket och reste ofta runt i Europa.
Defoes storhet som berättare ligger i realismen och berättarglädjen.

Kommenterad [O1]: Ordföljd överväg att placera ”skrev”
efter bl.a.
Kommenterad [O2]: felskriven förkortning Bl.a.
Kommenterad [O3]: Kommentar: normalt bör
förkortningar inte användas i löpande text
Kommenterad [O4]: Kommatecken borttaget
Kommenterad [O5]: Särskrivning åtgärdad
Kommenterad [O6]: Grammatiskt fel åtgärdat (”gilla")
Kommenterad [O7]: Kommatecken ersatt av punkt och
meningen indelad i två nya meningar.
Kommenterad [O8]: Stor bokstav i namn (”fredag”)
Kommenterad [O9]: Kommatecken ersatt av punkt och
meningen indelad i två nya meningar.
Kommenterad [O10]: Förslag: utveckla tankegång vidare.
Kommenterad [O11]: Felaktigt stor bokstav (”Adligt”)
Kommenterad [O12]: Stor bokstav i namn på kapitel
(”fotspår”)
Kommenterad [O13]: Felaktigt stor bokstav (”Tyckte”)
Kommenterad [O14]: Felaktig radbrytning åtgärdad.
Kommenterad [O15]: Meningen bör eventuellt delas i en
flera meningar.
Kommenterad [O16]: Denna mening ser märklig ut i ett
eget stycke. Överväg att placera i den i föregående stycke.
Kommenterad [O17]: Stavfel (”familjföretag”)
Kommenterad [O18]: Komma tillagt

Han startade till och med en egen tidning som gick bra.

Kommenterad [O19]: Mellanslag tillagt

Han var som väldigt många upplysningsmän och var väldigt ironisk och satirisk.

Kommenterad [O20]: Särskrivning åtgärdad

Alla tyckte inte om det så han fick sitta en natt i fängelse som han tyckte var väldigt obehagligt för
han var klaustrofobisk och då kan man ju tänka att det inte så behagligt.

Kommenterad [O21]: Siffra (”1”) ersatt med ord (”en”)

Kommentarer från korrekturläsare
Läsbarhet
Texten hamnar på 30–40 på skalan för Läsbarhet (LIX). Vilket innebär att den är lättläst.

Allmänna tips på förbättringar
Några av styckena är väl korta. Ett förslag är att fylla ut dem med mer text alternativt sammanfoga
några av de kortare styckena.

Kommenterad [O22]: Överflödig text borttagen ” var så
man kan ju tänka att det inte var”)

