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- Nå skrufva Fiolen, Hej Spelman skynda dig!
Carl Michael Bellman var underhållaren framför andra i 1700-talets Stockholm. Ungdomsglädje,
livsberusning och diktarbegåvning hade fört honom bort från en stadgad ämbetsmannabana och den sociala
miljö där han först hörde hemma.
Hans visor sjöngs och spreds som skillingtryck över hela landet. Ekonomiskt gav de dock skralt utbyte.
Jagad av fordringsägare hade han en ständig press på sig att skapa nya visor - att tillfredsställa publiken.
Om sig själv var han märkligt tystlåten.
Hans personlighet kan dock anas i hans verk, som i ungdomsdikterna där han tolkar inte bara sin livslust. Där
finns också dödsmedvetande och tungsinne, ibland dövade av brännvinstörsten. En infektionssjukdom band
honom periodvis vid sjuksängen. Den tidiga dikten "Frossan" tolkar dödsskräcken, rädslan för att ha hamnat
utanför människoringen, utanför dryckesbrödernas gemenskap.
Hans livsöde fick en tragisk final i kontrast till den livsglädje och tröst han skänkt både samtid och eftervärld.
Carl Michael Bellman bygger på de dokument som finns om hans liv, officiella och privata. Tonvikten ligger

vid det i hans dikt som leder in mot personligheten. Det mesta av allt detta bärs upp av musik och bakom
texterna lyssnar vi till Bellmans röst. Boken är rikt illustrerad.
Recensioner:
http://www.
unt.se/inc/print/sakkunnigt-och-beraumlttarglatt-om-bellman-247367-default.aspx
Livsløp. Bellman var eldste sønn av en avholdt lagmann. Hans mor var en svært religiøs kvinne, og den unge
Carl Michael vokste opp i et hjem preget av både. En biografi. Leif Landen. Innbundet. 2017. Legg i
ønskeliste. En kärlekshistoria. Leif Landen. Heftet. 2017. Legg i ønskeliste. Hundliv. Leif Landen.
Heftet. 2017.
i grenselandet mellom biografi og roman. Lysende om Bellman.
Per Egil Hegge Oppdatert: 24.okt.
2008 09:07. Publisert: 17.nov.2003. Musikalsk hentet han inspirasjon fra Carl Michael Bellman og Evert
Taube (han var en glimrende tolker av begge) så vel som fra blues og søramerikansk musikk. blant andre Carl
Michael Bellman. Selv forsøkte han seg som dramatisk forfatter;. Landen, Leif: Gustaf III : en biografi, 2004;
Lönnroth, Erik:. Carl Michael Bellman og Karl XII. Som eksempel trakk han fram sin biografi. hus og gater
og hente inn forståelsen av Bellman gjennom det. Forside Bildegallerier Diskografi Biografi Konserter
Kontakt Linker CV Butikk Presse. (Carl Michael Bellman) 1:38 (P) & (C) 1997 Tylden & Co. Biografi;
Historie;. CARL MICHAEL BELLMANN: 37: Fra Tillägnan KARIN BOYE: 38:. CARL MICHAEL
BELLMAN: 70: En skål i heimebrent HANS BØRLI: 72: Nei, tapper? . så vill jag leva" av Carl Michael Be.
Biografi (30) Bloggvenn (5) Bokanbefalinger.
http://www.bellman.net; http://www.
bokbua.no;. Biografi og memoarer; Essay; Fagbøker; Filosofi; Folkeminne; Generell litteratur;.
Carl Michael Bellman Forfatter: Åse Klevland (red) NOK 200. Carola. På egna ben.

