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…sant va dä… 
 
Carl Michael blev faktisk født den 4.2. 
1740, og i 275-året har Bellmanselska-
berne store planer. Dette nummer af 
Meddelelser er den anden af disse planer 
der gennemføres, årsmødet var det før-
ste. Selskabet deltager i kampagnen Kø-
benhavn Læser den 3.3.,  vi har festfore-
stilling på Sophienholm den 16.8., den 
22.9. deltager vi fejringen af Sophus 
Claussen som årets danske litterære 
klassiker, og flere initiativer tegner sig 
til resten af året.  Bellmankabaret gen-
opsættes f.eks. 
Selskabet har med vekslende held al-

lerede for et år siden rettet henvendelse 
til en række kongelige institutioner: bib-
liotek, teater, ballet, opera, til regionale 
og kommunale biblioteker, musikhuse, 
teatre, Roskildefestivalen, højskolerne, 
universiteterne, Danmarks Radio, 
Dansklærerforeningen, Foreningen Nor-
den, Dansk Oversætter Forbund som har 
taget årsmødets idé om studiekreds eller 
lignende til sig, endnu mere.  
Nordenforeningens blad har bestilt in-

terview om selskabet og en artikel om 
Bellmans folkeyndest i Norden, Bell-
mankendere er indbudt til at holde fore-
drag på Stevns, Helsingør og rundt om-
kring. Digtere er indbudt til digtkonkur-
rence, medlemmer af SBiD er fortsat in-
viteret til at fortælle om mødet med 
Bellman til bladet her, og der er også en 
opfordring til alle Bellmanyndere at 
skrive om værkerne til aviser og tids-
skrifter. Se mere videre i bladet. 
275-året er en anledning til at vise og 

tage initiativer. 
 

Også det er sant… 
 
Fjäriln vingad syns på Haga – og i 
sangbøgerne i et vist omfang: mindst 14 
sange har vi registreret som båret af 
Bellmans melodi. Og det er bare de dan-
ske – og de trykte.  I svensk litteratur 
dukker den naturligvis også op, bl.a. ik-
ke uventet hos Evert Taube.  
Men melodien kan også noget andet, 

Bellmans poetiske tema ligeså. 
Det ser man hos nobelpristageren Har-

ry Martinson (1904-1978). Han indledte 
sin digtsamling fra 1958, Gräset i Thule, 
med en parafrase over sangen, og det 
endda med en direkte tiltale til sommer-
fuglen. For ikke at skrive ordet fjäril 
hver gang, varierer han det i str. 3 til 
morfiden – den blåvingede sydameri-
kanske sommerfugl der også pryder tro-
pehaven i Randers.  
For én gangs skyld er det en glødende 

politisk tekst. Det er Bellmans versmøn-
stre blevet brugt til før, også i forbindel-
se med 1864, og i 1950’erne var appel-
len til naturen og dens vingede væsner 
anvendelig til at protestere mod kaprust-
ningen, atomprøvesprængningerne og 
miljø-ødelæggelserne, alt det der vil 
medføre at morfidens vinge dör. Utallige 
sommerfugle er allerede uddøde. Dem 
på øen Bikini i Stillehavet som de første. 
I 1950’erne delte mange digterens ople-
velse af at leve i en tid af pansret sår.  
Bellman omtaler i sin sang sefiren, ve-

stenvinden, den der allerede hos de itali-
enske klassikere er forårsbebuderen, 
som den også er det hos Blicher i Det er 
hvidt herude, hvor der står: kom, syd-
vest, som frosten tvinger. Derfor hentes 
vinden også ind af Martinson, og han 
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har gode oversættelser, så er Bellmans 
egen stemme langt mere lyrisk end en 
nutidig dansk gendigtning. 
Så kom gymnasietiden. Vi læste svensk 

og Bellman forstås, men mine bedste op-
levelser er nok fra efter eksamen, hvor vi 
studenter i København dansede omkring 
Krinsen og som i en evig festrus sang 
Belmanns Så lunka vi så småningom 
Fr.S 21 og Gaudeamus Igitur. Al fest får 
en ende, og jeg begyndte et studium på 
universitetet. Her mødte jeg selvfølgelig 
en anden studerende, en pige, der læste 
teaterhistorie og amorinerne fløj. Hun 
læste på dette forholdsvis nye studium, 
der blev grundlagt af Torben Krogh i 
1953. Og hvem har professor Krogh så 
skrevet om andre end Bellman i afhand-
lingen Bellman som musikalsk digter fra 
1945. Professor Krogh var en stor inspi-
ration for de studerende, hvor kredsen 
blandt andre omfattede Joen Bille, Jess 
Ingerslev og Jesper Klein. De spillede te-
ater, så ofte det kunne lade sig gøre på 
psykologisk laboratorium, og resultatet 
var da også, at de omtalte studenter blev 
skuespillere alle som en, ja undtagen min 
daværende kone som blev magister i fa-
gets historie. Alle de nævnte skuespillere 
sang Bellmans melodier, den ene vej el-
ler den anden. På SBiD´s cd udgivelse 
Bellman i Danmark kan man høre Jesper 
Kleins fortolkning af Bellmans epistel 
77, Klang mina flickor i Jens Louis Pe-
tersen uovertrufne gendigtning Skål, pi-
ger skål. Al ting får en ende, og vores 
ægteskab sluttede som så mange andre 
med en fordragelig skilsmisse i 1984. Et 
par år efter mødte jeg min nuværende ko-
ne Jette Rymar. Hun er en af de upæda-
gogiske typer, der kan huske alle tekster 

og melodier til sange hun har hørt eller 
sunget siden barnsben. For os begge er 
Bellman et begreb, der fascinerer og dra-
ger. En af de største oplevelser vi har 
haft, var vel nok da vi for år siden ople-
vede Nis Bank-Mikkelsen på Hofteatrets 
scene, hvor han optrådte med sit one-
manshow; causerede over Bellmans per-
soner og sang Bellmans viser. Hvis Bell-
man tidligere havde været et luftigt be-
greb, blev han nu en realitet, som ikke 
var til at komme udenom. Forståelsen var 
fuldkommen. At vi så er forelskede i 
Nis’ format, det er selvsagt. 
Om søndagen holder vi af at gå ture en-

ten på Eremitagen eller rundt om Bag-
sværd sø. En smuk august søndag i år 
2002 gik vi en eftermiddagstur for ved 
Sophienholm at standse op og nyde synet 
af mennesker, der sad på plænen og lyt-
tede til kunstnere som fremførte sange af 
Bellman. Vi blev der selvfølgelig og 
overværede den i øvrigt fremragende un-
derholdning. Fra den dag blev Bellman-
dagen en tilbagevendende begivenhed, 
som vi ser frem til hvert år, og i øvrigt 
sørger for at gode venner bliver inviteret 
med til. I den kolde og mørke januar må-
ned inviterer Jette så familie og venner til 
en aften med gule ærter. Rigtige flækær-
ter og suppe kogt på sprængt gås. Jeg har 
i flere år haft æren af at forestå traditio-
nen med at synge for på det danske snap-
seritual. Første skål synges med den 
svenske tekst En liten fågel satt en gang, 
og den sidste skål, kvinten, slutter med 
strofen fra Fredmans sang nr. 21 Måltids-
sången: då en sup, tag dig sen dito en, di-
to  två, dito tre, så dör du nöjdare. 
       gutår 
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Mig og Bellman 
Af Georg T. Amsinck 
Mange mennesker kan tydeligt huske 
hændelser fra deres tidlige barndom. Jeg 
har ikke denne evne, og mit første møde 
med Bellman havner derfor uundgåeligt i 
den anekdotiske ende af sandhedsskala-
en. 
Vi sang ikke Bellman i mit barndoms-

hjem, vi havde ikke engang et klaver, 
men mine forældre tog mig som dreng 
med i teatret ved juletid. Det kunne være 
til Jul i Købmandsgaarden på Det ny Te-
ater eller Nøddebo Præstegaard på Folke-
teatret. Hvis det var det sidste, kunne jeg 
godt have hørt Ove Sprogøe i hans de-
butrolle som Nicolai i 1945, hvor han 
sang Vejen gaar til Nøddebo. Stykket 
blev dramatiseret i 1888 af Elith Reu-
mert, faderen til den navnkundige Poul 
Reumert, efter en roman af Henrik 
Scharling. Musikken til to af vau-
devillens sange blev hentet, af Folketeat-
rets musikdirektør Nikolaj Hansen, hos 
Bellman. Vejen gaar til Nøddebo er mu-
sikken fra Fredmans sang nr. 10 Supa 
klockan över tolv, og pastor Blichers 
sang Så kom, I velsignede Drenge er me-
lodien hentet fra Fredmanns epistel nr 31 
Se Movitz, vi står du och gråter. De to 
melodiers friskhed brænder sig naturlig-
vis fast i ens bevidsthed, når man er ung. 
Hostrup har også anvendt Bellmans 

melodier i et repertoire, som vi børn 
gjorde bekendskab med på den ene eller 
anden måde. Eventyr på fodrejsen, men 
især En Spurv i Tranedans hvor Hostrup 
anvender de fleste Bellman melodier til 
et syngestykke. Det kongelige Teaters 
opførelse af Genboerne i 1947 gjorde et 
uudsletteligt indtryk på en 11 årig dreng. 

Her hørte jeg uden at vide det Bellmans 
stemme, når Poul Reumert som Løjtnant 
von Buddinge sang Jeg var i selskab hos 
en Baron hvilket endnu engang er fra 
Fredmans sang nr.10 Supa klockan över 
tolv. 
Heldigt var det, at min grundskoling 

fandt sted på Katrinedals skolen i Vanlø-
se. Her var Inger Merete Nordentoft vo-
res inspektør. En dame der gik ind for det 
nordiske samarbejde, så vi lærte den nor-
ske formskrift før alle andre. Men både 
norsk og især svensk stod på skemaet, ik-
ke kun for et syns skyld, men for alvor. 
Vi rejste jo meget i de to lande, og siden 
da har jeg forstået svensk, så jeg senere 
kunne arbejde i både Sverige og Finland 
uden at skulle ty til engelsk. Men også i 
dag er jeg tryg ved at læse og synge Bell-
man på originalsproget, og selv om vi 

Poul Reumert 
som Løjtnant 
von Buddinge i 
Genboerne på 
Det kongelige 
Teater. 1947. 
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beder den vise naturen samme venlighed 
som når man kammar gråa hår. I fjerde 
strofe er det efterårsblæsten han påkalder 
inden han til sidst når frem til Bellman 
selv med bønnen om at også i fremtiden 
kan unge fyre synge om det ekko man i 
Fjäriln vingad kan høre fra stenhuggerne 
på byggepladsen og fra skovhuggernes 
økser.  
Også Bellman var politisk; hans konge-

sang er, som en forfatter har påvist, en er-
klæring om menneskelige rettigheder i et 
retfærdigt, velordnet samfund.     
 

Harry Martinson: Ekosång till fjärilen 
Fjäril tag vår sorg avdaga 
i en tid av pansrat sår. 
Låt din flykt vår tyngd förjaga 
till den natt som återstår. 
Locka junis ljusa skyar 
till en skimrad  härmning glad 
som din yras glans förnyar 
i en hårt förvandlad stad. 
 
Vind som kammar våra ängar 
som man kammar gråa hår, 
skona ännu astarns sängar, 
vårda ännu sommarns spår. 
Där du rör dig rosor brista, 
brinner sista vallmon ut, 
lyfter flyktig i det sista 
en pokal av sidenklut. 
 
Medan onda dårars löje 
bullrar sönder gröna år 
fyller gravens bild med nöje 
den som tyst sin vanmakt når. 
Fjäril, lätta tyngdens anda, 
läk det svårmod som förgör 
medan tiden är tillhanda, 
för morfidens vinge dör. 

Gräsets sista jalusier 
susande tillsammans slår 
och ur kål och sellerier 
höstens frusna snigel går; 
släpar bort sig själv som börda 
vid den multna dödens bud 
i en mark där ängens dofter 
flytt ur sommarns fallna skrud. 
 
Låt din lyras ljud framklinga 
härmad av en hänryckt dräng 
som ur sena år vill svinga 
ekot åter till din äng 
som har sett din fjärils sommar 
den du sänt åt skuggad sal 
där ditt minne evigt blommar 
i en hårt förvandlad dal.      
 

 

Dansk og svensk litteraturhistorie rum-
mer et stort antal digte hvori lyrikere har 
forholdt sig til oplevelsen af Bellmans 
værker. Selskabet har i flere af sine skrif-
ter optegnet og kommenteret dem, såle-
des i Danske Bellmaniana 1999 og Bell-
man i Billed og Digt 2010. 
I mange af disse digte er påvirkningen 

så stærkt præget af læsning og sang at de 
pågældende ophavsmænd og -kvinder har 
anvendt et versemål, en melodi, fra Fred-
mans Epistlar eller Fredmans Sånger. 
Andre har valgt egne former, nogle sonet 
eller heksameter, andre helt digtspecifik-
ke. Deltagere i konkurrencen står i sagens 
natur helt frit i valget. 

For Selskabet Bellman i Danmark, 
Søren Sørensen 

Formand 
 

Mere om Bellman og danske digtere 
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Den 4. februar 2015 er det 275 år siden 
digtergeniet Carl Michael Bellman så da-
gens lys på Söder i Stockholm. I den an-
ledning udskriver Selskabet Bellman i 
Danmark en konkurrence om de tre bed-
ste digte om eller til Bellman. 
Konkurrencen er åben for medlemmer 

af Selskabet.  Dine tekst/tekster sendes i 
lukket kuvert under mærke, dvs.: teksten 
sendes anonymt påhæftet en kuvert med 
dit navn og adresse  - i papirpost til  
Selskabet Bellman i Danmark, El-

lekrogen 28, 2950 Vedbæk  senest 
sankthans aften den 23.6. 2015. 
Deltagere vil blive indbudt til Bellman-

dagen den 16. august 2015. Her vil de 3 
vindere få overrakt et diplom og en pris. 
Vinderne læser deres digt på festdagen, 
og der planlægges en udgivelse med de 
bedste af alle de indsendte tekster. Be-
dømmelseskomiteen er Bellmanselskabets 
styrelse. 
Digtets/tekstens form er fri, men natur-

ligvis skal dit bidrag – på en eller anden 
måde - forholde sig til Bellman!  
 

Snart finns Carl Michael Bellmans 
samlade verk med kommentarer på 
nätet  
Den 4:e februari 2015, på Carl Mi-

chael Bellmans 275-årsdag, publicerar 
Bellmanssällskapet hela Carl Michael 
Bellmans kända produktion med kom-
mentarer i digitaliserad form på säll-

skapets hemsida www.bellman.org 
(direktlänk samladeverk.bellman.org)  
Vår nationalskald Carl Michael Bell-

mans samlade verk har länge varit för-
dolda i antikvariatens och bibliotekens 
hyllor. Nyutgåvor har avlöst varandra, 
men dessa har nästan enbart bevärdigats 
den välkända Fredmandiktningen, vilket 
medfört att stora delar av ett världsunikt 
författarskap riskerat att falla i glömska.  
– Att vi nu kan publicera och kostnads-

fritt tillgängliggöra hela Carl Michael 
Bellmans kända och okända författarskap 
med vetenskapliga kommentarer, i ett 
mycket läsvänligt Flipbookformat, gör 
att närheten till hela det storslagna förfat-
tarskapet ökar. Vi är övertygade om att 
den nya tillgängligheten kommer att dri-
va intresset för Bellman och hans unika 
livsgärning, säger Anita Ankarcrona, 
ordförande för Bellmanssällskapet. Bell-
manssällskapet äger rättigheterna till den 
så kallade Standardupplagan (StU) av 
Bellmans samlade skrifter. Dessa har 
sällskapet ägnat sig åt att publicera sedan 
1921. I takt med att intresset för Bell-
mans verk har ökat både nationellt och 
internationellt har Bellmanssällskapets 
hemsida blivit en mycket viktig och vä-
xande kunskapskälla för såväl musik- 
som litteratur- och tvärvetenskaplig 
forskning, och inte minst för förståelsen 
och upplevelsen av Carl Michael Bell-
mans mångfacetterade produktion.  
För mer information, besök 

www.bellman.org  
 
”Det finns ej tid, som dessa toner söver, 
Det finns ej land som deras like har”. 
 
 

 82 epistlar, 65 sånger... och 
dryga 2000 andra verk!  

Digtkonkurrence 
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Nye medlemmer 
Ved redaktionens afslutning havde Sel-
skabet modtaget i alt otte nyindmeldel-
ser. Ikke mindst til dem rettes opfordrin-
gen til at give et bidrag til enqueten 
Hvordan jeg mødte Bellman.  
  

Til enqueten: 
 

Mit første møde med Bellman. 
Af Bengt-
Ole Lind-
berg 
I 1946 
hvor jeg 
var seks år, 
placerede 
min mor 
mig foran 
radioen en 
søndag, og 
fortalte at 
min far 
ville synge 
i radioen 
sammen 

med et kor, der hed Sangkören Svea”. De 
sang blandt andet C.M. Bellmans viser. 
Det var første gang jeg hørte ”Gubben 
Noah” og ”Gubben er gammel” -  EP 27.  
Da jeg blev lidt ældre, fandt jeg ud af, at 
Sångkören Svea holdt til i Gustavskyr-
kan, Gustav Adolphs Vej 4, hvor min 
mor tog mig med til den årlige julebasar, 
og hvor koret blandt andet optrådte med 
en del Bellmansange som jeg efterhån-
den var kommet til at holde af. 
I mellemtiden var min onkel og svigerfar 
kommet med i koret sammen med flere 
af min fars skrædderkolleger. Så på den 

tid voksede koret, men måtte give op 
mange år senere.  
 
Mit møde med Bellman. 
Af Henrik Vinterberg 
Jeg havde en pragtfuld bedstefar, barber-
mester i gammeldags barberstue på Fre-
deriksberg, hvor han klippede og barbe-
rede med kniv, med efterfølgende forfri-
skende afskylning i kummespringvand. 
Han var 2. bas i Håndværkerforeningens 
mandskor, hvor Bellman var på repetoi-
ret. Som dreng sang jeg Bellman med 
ham, siden i skolekoret på Metropoli-
tanskolen og så i studietiden i Studenter-
sangforeningen.  
Håndværkerforeningens kor skrumpede 
imidlertid desværre efterhånden ind til en 
dobbeltkvartet, og da så den anden 2. bas 
skrantede, var jeg tidvis vikar på Fjäriln 
vingad og Gubben Noak m.fl.. Herefter 
hengik en travl årrække med andre dejli-
ge sysler som børn og karriere. Talrige 
vikariater i Sverige i studietiden og ende-
lig køb af ødegård i Småland indebar 
brugen af det smukke svenske sprog. Da 
jeg derfor igen sang, i kor-, vise- og ka-
baretsammenhæng, var der præference 
for den svenske sangskat. 
De 3 store er efter min opfattelse Bell-
man, Wennerberg og Taube. Og størst 
blandt dem er Bellman, erkender jeg, 
især efter min indtræden i SBiD. Til ham 
står de andre i gæld. Man er i godt sel-
skab i Bellmans på en gang socialrealisti-
ske og livsbekræftende verden. Og det er 
man også i SBiD. At jeg på ambassaden 
sagde ja til at indtræde i styrelsen skyld-
tes forresten bl.a., at Bellmans 275 års 
fødselsdag er identisk med min kære 
bedstefars 125 års fødselsdag.  

Sergels medaljon 
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”storby”miljø og bli-
ver halvt mytologi-
ske skikkelser. At el-
ske, drikke, synge og 
danse betyder kær-
lighed, vin og musik 
– repræsenteret af 
Venus, Bacchus og 
Apollon. Bellman er 
en langtidsholdbar, 
verdenslitterær for-
fatter – han har in-
gen sidste salgsdato! 
I 2016 har vi en 400-
års jubilar, og hvad 
Ben Jonson sagde 
om Shakespeare, 
gælder ligeledes 
Bellman: ”He was 
not of an age, but for 
all time”! 

Spørgespalten 
 

Vi har modtaget: 
Dette citat er fra Kierkegaards Begrebet 
Angest; er det muligt at sige noget om 
hvor hos Bellman det forekommer? 
'man smiler når man i livet eller hos 
Bellman f.eks. træffer en af disse pudseli-
ge skikkelser, der først var trompeter, si-
den blev undertoldbetjent, derpå værts-
husholder, så igen postbud o.s.v. ' 
Forfatter og filosof, mag.art. Jens STAU-
BRAND / 
Og vi har svaret: 
I ældre forskning tog man de fiktive figu-
rer i Fredman- og Bacchi Tempeldigt-
ningen for så godt som identiske med de 
modeller fra Stockholms proletariat dig-
teren lånte navnene fra.  Derfor har bl.a. 

en kulturhistoriker ved navn Gunnar 
Lundberg været i arkiverne og fundet 
forbillederne for Mowitz og Mollberg og 
de andre.  
Mowitz indledte livsbanen som artille-

rist, jf. Fredmans Epistel 70, fik sin af-
sked og slog sig på paraplymageriet, og 
hans hustru drev en kro hvor han virkede 
som musiker og i Fredmans Epistlar 
fremhæves hans indsats som komponist. 
Bellman lader ham tillige optræde som 
portrætmaler i flere epistler.  
På samme måde med Mollberg, også 

soldat, kroejer, strømpevæver, osv.  I 
digtningen er de rollefigurer efter digte-
rens aktuelle behov, og netop derved er 
Kierkegaards beskrivelse så træfsikker 
og viser hvor fin en læser Kierkegaard 
var.       Red. 

Selskabet siger farvel til tre bestyrelsesmedlemmer. 
Her ses  to af dem Hans Lundsteen, Fritz Haack og for-
manden ved pakkearbejdet af medlemsbladet Meddelel-
ser. Eva Holbek var ikke tilstede, men alle tre blev tak-
ket ved årsmødet for et uvurderligt arbejde. 
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Selskabet havde i god tid informeret 
pressen og massemedierne om det tre-
kvartrunde år og om Bellmans indflydel-
se på dansk kulturarv; orkestre havde få-
et opfordringer til at spille Bellmans mu-
sik i året til erindring om i hvor høj grad 
dansk musikliv er influeret af de udødeli-
ge epistlar og sånger.  
Den der redigerer Poesi i dagbladet 

Politiken, har selv studeret Bellman, og 
udlagt sine forskningsresultater i forskel-
lige skrifter af betydning for forståelsen 
af værkerne; Thomas Bredsdorff er nav-
net. Han tager venligt mod forslag, men i 
tilfældet med Bellman kunne han selv 
træffe valget – og gjorde det.  
Foreningen Nordens blad Norden Nu 

bringer i sit forårsnummer  et interview 
med Selskabets formand om Selskabets 
aktiviteter og initiativer, ligesom dets re-
daktør har bestilt en artikel om betydnin-
gen af Bellmans forfatterskab for det 
nordiske samarbejde.  
Styrelsen har derudover rettet henven-

delse til en række dag- og ugeblade. Vo-
re medlemmer opfordres til at skrive ind-
læg, artikler, kronikker osv. til aviser og 
sociale medier for på den måde at bidra-
ge til at opfylde Selskabets formål.  
 

 

I de 275 år siden 1740 er meget vand lø-
bet i stranden, og mange ord i trykken. 
Også om Bellman og hans digtning og 
den musik til sine epistler og sange som 
han enten valgte eller omformede eller 
komponerede. Jo, nogle melodier har han 

komponeret, for den 6. aug. 1791 skrev 
han således: 
Efterföljande FREDMANS 65 SÅNGER 
äro, så till poesi som den av mig till en 
del även komponerade musik översedde, 
rättade och erkände. CARL MICHAEL 
BELLMAN.  
Det er aldrig lykkedes helt ud at sige 

hvilke værker det er, men det gør ikke 
digter-komponisten ord til usande.  Der-
for har vi også opfordret kor og orkestre 
til at spille hans musik i anledning af ju-
bilæet. Nogle har taget imod opfordrin-
gen, se dags- og ugepressen i lokalområ-
det.  
 

 

I september fejrer de litterære selskaber 
digteren Sophus Claussen som årets dan-
ske klassiker. Klassikerdagen er tirsdag 
den 22. september, og efter åbningen på 
Københavns Hovedbibliotek samles Sel-
skabets medlemmer til foredrag ved 
Claussen-kenderen mag.art. Johan Ros-
dahl om Sophus Claussen og Bellman.  
Men allerede i marts når Københavns 

biblioteker arrangerer sammenkomster 
under titlen København Læser, kunne 
man tirsdag den 3.3. efter kl. 13 høre 
Hans Lundsteen tale om kærlighed i 
Bellmans digtning. Indbydelser er ud-
sendt til de nærmestboende. Alle er vel-
komne, og flere litterære selskaber sen-
der tilsvarende kapaciteter til Køben-
havns Hovedbibliotek i Krystalgade for 
at tale om deres digter og dennes forhold 
til de hede følelser.  
I september vil man ligeledes kunne 

nyde ElSKOV, VIN & BASFIOLER, en 
forestilling med skuespillerne Bo Skøde- 

Sophus Claussen (1865-1931     

Bellman i pressen 

Selskabelighed:  
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bjerg og Allan Høier sammen med Allan 
Thorsgaard på guitar og Kjell Steffensen 
på cello. Det er en cabaret om Bellman 
og hans figur, den fallerede urmager 
Fredman. Et portræt af den eminent ekvi-
libristiske og indfølende digter og enter-
tainer Bellman – og et levende billede af 
et digtet boheme-liv fyldt med hed el-
skov, masser af kølig vin og liflige strøg 
på basfiolen -– den skønne, ubekymrede 
tilværelse, selv om både tømmermænd 
og ‘manden med leen’ også danser med!  

 
******** 

 

 
 

 

Store Bogdag på  
Hald Hovedgaard 

 
De af Selskabets medlemmer der har 
bolig i det midtjyske, bør være op-
mærksom på Store Bogdag lørdag 
den 30. maj på Forfatter- og Oversæt-
tercenteret Hald Hovedgård, Ravns-
bjergvej 76, Hald ved Viborg. Vi vil 
være at finde iblandt de litterære sel-
skaber og på Halduniversitetet.   
Indbydelser udsendes til Selskabets 

medlemmer efterhånden som de bli-
ver aktuelle. Men datoerne kan man 
da notere sig.  

Sophus Clausen 
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sit Uvæsen i Tyskland”. Her må anmel-
deren tænke på de såkaldte Anakreonti-
kere, en gruppe der ligesom de franske 
Les poétes fugitives (de flygtige digtere) 
skrev om vin, sang og kvinder. ”Han 
[Bellman] er ikke ganske uden Talenter, 
men ganske uden Smag. Han blander 
Stort og Smaat, Alvor og Narrestreger 
imellem hinanden, og synes at holde selv 
smudsige og pöpelagtige Indfald for poe-
tiske Liczenzer”. For en nutidig vurde-
ring kunne den selvsamme karakteristik 
gå for at være en litterær anbefaling. 
Den svenske politiske situation var så-

dan, at efter den såkaldte Frihedstid med 
parlamentarisme genindførte den nykro-
nede Gustav III enevælden ved et ublo-
digt kup i 1772. Men hans regeringstid 
varede kun 20 år, da han blev myrdet ved 
en maskerade af en gruppe adelsmænd i 
1792. Bellman blev knyttet til det nye re-
gime, han blev Gustav IIIs og systemets 
mand, bl.a. skrev han den berømte skål-
sang ”Gustafs Skål” til ham ved kuppet i 
1772: ”Gustafs Skål, den bästa Kung 
som Jorden äger”. Fra 1775 modtog han 
en kongelig pension og fik en sinecure-
post som ”hofsekretær” og dermed ad-
gang til de fornemme saloner. Man be-
gyndte at opfatte ham som en rigtig dig-
ter og ikke blot som værtshusdigter. Og 
han fungerede i hele kongens regerings-
tid som en slags uofficiel hofdigter.   
Allerede i 1780erne sang man Bell-

mans viser i de københavnske klubber, 
og flere danske forfattere skrev egne tek-
ster på Bellmans melodier. Klubberne, fx 
Drejers Klub, var en af de nye borgerlige 
offentlighedsformer (andre var teatret, 
kaffehuse, aviser og tidsskriftpressen), 
og i den litterære klubkultur mødtes man

(d) for at diskutere, udveksle informatio-
ner, læse, spise, drikke, ryge, spille kort 
og synge. (Knud Lyne Rahbek var en 
central skikkelse i denne klubkultur). 
Oplysningstidens progressive ideer, her-
under sympatier for de franske, revoluti-
onære paroler, blev diskuteret her, og 
klubberne og diskussionsemnerne havde 
regeringens og myndighedernes store be-
vågenhed. Som en konsekvens af fx P.A. 
Heiberg og Malthe Conrad Bruuns sam-
fundskritiske og politisk-revolutionære 
skriverier, med skarpe angreb på bl.a. 
enevælden, censuren og de tyske kredse, 
blev de sendt i eksil i 1800.  
Men altså: i 1790 udkom endelig Fred-

mans epistlar, og året efter Fredmans 
sånger, som Bellman modtog en pris for 
af Det Svenske Akademi  – anbefalet af 
Kellgren. Og her er vi så, 225 år senere 
på Bellmans 275-års fødselsdag; jeg vil 
personligt mene at hans lyrik holder end-
nu mindst 275 år – bl.a. fordi hans epist-
ler og sange beskriver umulige, uforbe-
derlige, usle, fordrukne, forhorede, syfili-
tiske og deklasserede eksistenser. Bell-
mans hele liv og digtning var intimt 
knyttet til Stockholm og dens nærmeste 
omgivelser – herunder byens 700 værts-
huse. Og han forstår disse psykisk og so-
cialt udsatte kvinder og mænd, som han 
som barn havde set på Söder, som men-
nesker og omfatter dem med megen em-
pati og sensualisme, med en bizar humor 
som lader den enkelte figur i det fred-
manske univers vokse til rabelaiske, kar-
nevaleske dimensioner – en veritabel lat-
terkultur. Disse skæve eksistenser, som 
hæmningsløst slukker deres selskabelige, 
seksuelle og alkoholiske begær, stiger ud 
af deres banale, taktile hverdags- og 
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Fröija dit hwalf, och dina stoder 
Willar min syn, bland blomster och flo-
der ://: 
       Kiänslan du drager 
       Jag leker och tager 
Swimmar, somnar, suckar, dör 
Caisa Lisa mig tillhör../. 
Caisa du dör, himmel! hon andas 
Döden gier lif och kärlek bortblandas 
       Men ack, sängbottnen sprack 
       Mitt Lårben himmel ack 
Håll med violen, Movitz stor tack. B:/./. 
 
Forskellen er jo bl.a. epistel 72s tamme 
og biedermeieragtige sproglige tone over 
for epistel 28s saftige, sensuelle og grote-
ske, rå sex. 
Bellman skrev selv en Fortale til de 

første 25 epistler, men den kom ikke med 
i den endelige udgave: ”Här ser Du en 
skugga av en Backi hjälte, en matt rök 
efter en utblåst krogdank”. Men det blev 
ingen ringere end den svenske poet lau-
reate Johan Henric Kellgren (1751-95), 
tidens mægtigste smagsdommmer, dati-
dens Adrian Hughes, som skrev fortalen 
til Fredmans epistlar. Kellgren var den 
førende klassicistiske smagsdommer, han 
kunne ikke lide vise-genren og havde tid-
ligere i digtet ”Mina Löjen” (1774) ned-
gjort Bellman, det hedder bl.a.: 
”Anakreon, var är ditt lov?/En annan rö-
vat har din lyra,/Som kvick i fylleriets 
yra,/Förtjusa lärt Priapi hov”; men han 
var også påvirket af de nye før-
romantiske strømninger fra England, 
Tyskland og Danmark. Og her i 1790 
skriver han en lobhudlende anerkendelse 
af Bellmans epistler. Her hedder det 
bl.a.: ”Säkert känner man ännu ej mer än 

til hälften dessa Poemers värde, om man 
blott känner dem som Poemer. Aldrig än-
nu voro Skaldekonst och Tonkonst mera 
systerligt förente”. Jeg er enig i at fusio-
nen mellem digtning og musik når et høj-
depunkt i Bellmans viser. Men Kellgrens 
advarsel mod at betragte digtene som au-
tonome tekster der kan læses i deres egen 
ret, som afsluttede og sammenhængende 
helheder – med al deres kalejdoskopiske 
mylder af sansede og farverige detaljer, 
rige sproglige variation og kling-klang – 
er fejlagtig. Kellgren har kun halvt ret, 
Bellman skal ikke kun synges og spilles, 
men netop også læses. Hans sprog er på 
én gang enkelt og kompleks, han har et 
stort ordforråd og en alsidig formule-
ringsevne. Han skriver ubesværet i såvel 
lav som høj stil. Hans poetiske og krasse 
realisme, hans sproglige og retoriske fan-
tasi og hans billeddannende evne (han 
skaber situationer der ses og høres, lug-
tes og smages – og ikke mindst føles) 
står helt klart distancen når det drejer sig 
om at læse epistlerne som lyrik.      
Wessel og Ewald var Bellmans danske 

samtidige, men det er en helt anden hi-
storie som jeg lader ligge her. Nye gene-
rationer kommer til, og da Bellman dør i 
1795, skriver den unge danske jurist og 
litterat Jens Kragh Höst (1772-1844) i 
tidsskriftet Nordia en nekrolog over Bell-
man. Det er den første større omtale af 
Bellman i den danske litterære offentlig-
hed, men også en journalistisk og over-
fladisk behandling. Den består mesten-
dels af en oversættelse af Kellgrens For-
tale, men desuden orienterer Høst om 
vurderingen af Bellman i Tyskland, her 
fra et tysk litterært tidsskrift: ”et Genie af 
den Art, som for en Snees Aar siden drev 
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Præcis kl. 17 den 4. fe-
bruar 2015 åbnede am-
bassadøren, fru Inga 
Eriksson Fogh, årsmø-
det i den skønne resi-
denssalon og udtalte sin 
glæde over hvad der ef-
terhånden var blevet en 
tradition. Formanden 
takkede varmt for det 
gode samarbejde og fo-
reslog så afsyngelse af 
Fredmans Epistel nr. 2,  
Til Fader Berg, rörande 
Fiolen, den med Fred-
mans trosbekendelse om 
at supa, dricka, ha sin flicka. Erik Harbo 
ledsagede på flygelet.  
Herefter afholdtes selskabets general-

forsamling i overensstemmelse med ved-
tægterne med  Hans Lundsteen som refe-
rent og Georg Amsinck som ordstyrer. 
Han konstaterede at medlemmerne var 
indkaldt i overensstemmelse med ved-
tægterne og gav fmd. ordet til årsberet-
ningen. Han føjede enkelte bemærknin-
ger til det udsendte, hvorefter årsberet-
ningen godkendtes.  
Kassemester Alex Pedersen forelagde 

regnskabet som derpå godkendtes, efter-
fulgt af styrelsens  budget for 2015 som 
ligeledes godkendtes   .  
Som pkt 7 behandledes et forslag fra 

styrelsen om afholdelse af en digtkonkur-
rence i anledning af 275-året for Bell-
mans fødsel; foruden selskabets medlem-
mer ville  man indbyde medlemmer af  

Dansk-Svensk Forfatterselskab/ Danskt-
Svenskt Författarsällskap og Dansk for-
fatterforenings lyrikere (se særligt opslag 
andetsteds i bladet). 
Under pkt 8. Forslag fra medlemmerne 

vedtoges det, at styrelsen i forbindelse 
med forslagsstilleren ville arbejde videre 
med forslag om oprettelse af en studie-
kreds med udgangspunkt i Bellmanover-
sættelser til thybomål.  
 Kontingentet for 2016 vedtoges ufor-

andret – men med en bemærkning om at 
alle er velkomne til at donere yderligere.  
 Til styrelsen genvalgtes: Erik Harbo, 

Dorte Jepsen, Randi Larsen, Karen Nor-
dentoft, Per Olsen, Alex Pedersen, og 
Søren Sørensen;  som ny valgtes Henrik 
Bøggild og Jarl Forsman som afløsere 
for Fritz Haack og Hans Lundsteen.  Til 
valget af suppleanter forelå der ingen 

Årsmøde på 275-
års dagen 
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forslag hvorfor generalforsamlingen 
overdrog det til styrelsen at udse tilfor-
ordnede – noget der lykkedes allerede 
umiddelbart efter generalforsamlingen, 
idet de mangeårige medlemmer Geert E. 
Petersen og Henrik Vinterberg tog velvil-
ligt mod opfordringen til at  stille sig til 
rådighed. Efterfølgende har ligeledes 
Georg Amsinck meldt sig.  Iflg. Vedtæg-
terne skal der vælges mindst to supplean-
ter, hvorfor udpegningen af tre ligger in-
den for Selskabets bestemmelser.   
Som revisor og revisorsuppleant gen-

valgtes Jytte Løvaa og Per Saurberg.  
Under eventuelt redegjorde formanden 

for kommende arrangementer: ved kam-
pagnen ”København læser” i marts vil 
selskabet vil blive repræsenteret med et 
indslag om den jordiske og den himmel-
ske kærlighed i Bellmans digtning ved 
Hans Lundsteen; arrangementet finder 
sted på Københavns hovedbibliotek den 
3. marts, kl. 13 – 17. Fmd. nævnte emnet 
for klassikerdage, den 22. september vil 
være Sophus Claussens digtning, med fo-
redrag ved mag.art Johan Rosdahl.  
     Fmd. benyttede lejligheden til at 

takke de udtrædende styrelsesmedlem-
mer, Fritz Haack, Eva Holbek og Hans 
Lundsteen, for lang og tro tjeneste, hen-
holdsvis  17, 14 og 16 år.   
 

Generalforsamlingen sluttede med tak til 
ordstyreren. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Efter at forsamlingen havde sunget F.S 
12, ”Venus Minerva” indbød ambassadø-
ren de tilstedeværende til et lidet kalas, 
som – Fredmans sang ihukommende – 
måske ikke ville byde på ”skinke og pøl-
se” men et glas vin eller to og alt godt.  
Efterfølgende præsenteredes forsamlin-

gen for en herlig kavalcade over de for-
løbne 275 år siden Bellmans fødsel, alle 
milepæle i den danske Bellmanreception, 
fra Bellmans fødsel i 1740, Fredmandigt-
ningen og dens udgivelse, dens hurtigt 
opdukkede popularitet i Danmark, Johan 
og Johanne Heiberg, (fru Heibergs erin-
dringer) Hertz, Blicher, Hostrup, de dan-
ske oversættelser til og med Leif Bohns, 
for blot at nævne en smule af de righoldi-
ge stof, som blev præsenteret af adskilli-
ge af selskabets medlemmer, alt sammen 
med formanden som den kyndige konfe-
rencier; det hele afvekslende med fælles-
sang til akkompagnement af Erik Harbo.  
En mindeværdig aften til digterens ære. 
   v/ Hans Lundsteen 

 
    

Om dette nummer:  
 

Den 4. 2. 1740 fik  Katarina Hermonia 
Bellman sin søn Carl Michael.  
Den 4. 2. 2015 markeredes de 275 ind-

holdsrige år ved årsmødet på Sveriges 
Ambassade.  Vigtige begivenheder for-
trinsvis i Sverige og Bellmans andet 
hjemland udgør hovedparten af dette 
nummer 84.  

********* 
 

Årsmødets videre forløb 
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De runde år var et bærende princip i 
275-årets fejring ved Selskabets årsmø-
de. Årstallet 1790 var mere end Bell-
mans 50. år. Det står også centralt i 
Bellmans liv og verdens litteraturhisto-
rie. Om dette skriver    

    Per Olsen 
 

I fransk litteraturhistorie er der et berømt 
paradigmeskift, nemlig da Boileau – det 
er ham med Art Poétique, Digtekunsten 
(1674) – udstødte et lettelsens suk og ud-
brød: ”enfin Malherbe vint”, ”så kom en-
delig Malherbe”. Og rigtigt er det at den 
klassiske, franske poesi står i dyb gæld 
til Malherbe pga. hans fejlfri klassicisti-
ske form, karakteriseret ved logik, præci-
sion, klarhed og sikre smag.  
Den 16. oktober 1790 kunne man – 

helt uden sammenligning i øvrigt, fordi 
Francois de Malherbe var en sprogpurist 
som bekæmpede dialekter, talesprog og 
poetiske neologismer – genbruge citatet 
og sige: ”så (ud)kom endelig Bellmans 
epistler”. Historien om udgivelsen er 
lang og besværlig, men et par enkelte 
forhindringer skal fremdrages. Epistlerne 
var oprindelig tænkt som en serie på 4 x 
25, men endte altså med at være ”kun” 
82. At de var tænkt som havende en be-
vidst struktur fra Bellmans side, kan man 
se af den måde de første epistler 
”snakker” med ep. 24 og ep. 25; ligesom 
afskedsepistlen 25 fra 1770 ”Blåsen nu 
alla” (Som är et försök til en Pastoral i 
Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla 
Winblads öfverfart til Djurgården) 
”snakker” strukturelt og tematisk med 
ep. 50 og ep. 48 ”Solen glimmar blank 

och trind” (Hvartuti afmålas Ulla Win-
blads hemresa från Hessingen i Mälaren 
en sommar-morgon 1769). Ep. 50 kan 
desuden ses som et forstudie til ep. 79 
”Charon i Luren tutar” (Afsked til Matro-
norna, synnerligen til Mor Maja Myra i 
Solgränden vid Stortorget, Anno 1785). 
Man kan således sige at hele Fredmans 
epistlar udgør en afrundet strukturel hel-
hed. Af mange forskellige grunde – per-
sonlige, økonomiske, tryktekniske og 
forlagsmæssige – blev det ikke til 4 x 25. 
Og da så langt om længe en samlet udgi-
velse blev aktuel i 1790, hvor Bellman 
var 50 år, og hvor hans og fru Lovisas 
søn Adolf blev født, måtte Bellman pga. 
censuren udelade enkelte epistler, om-
skrive nogle af de mest frivole og skrive 
enkelte nye, bl.a. nogle af de sidste og 
allerbedste, nemlig ep. 71, 79, 80, 81 
og82.  
Af moralske hensyn blev han tvunget 

til at skifte den dampende erotik i den 
oprindelige ep. 28 ud med hvad der blev 
til ep. 72 i 1790-udgaven; førstelinjen 
forblev dog den samme: ”Glimmande 
Nymph; blixtrande öga”. Hør forskellene 
i først den ændrede ep. 72 og derefter 
den oprindelige ep. 28 (jeg citerer i beg-
ge tilfælde str. 3): 

 

 Somna min Nymph! dröm om min Lyra, 
 Til dess vår Sol går opp klockan fyra 
       Och du dig sträcker, 
       Och armarna räcker 
       Til min kanna och min famn, 
       Eldad af mit blod och namn. 
Caisa du dör, Himmel! hon andas; 
Döden ger lif och kärlek bortblandas. 
Men fast din puls slår matt, 
Så blundar ögat gladt. 
Håll med Fioln; god natt! god natt! 

Årstallet 1790  
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1990, 250-året med Britten Austins bio-
grafi, plader med Erik Harbo og Nis 
Bank-Mikkelsen, Cornelis Vreeswik, 
Fred Åkerström. Hillboms og Massenga-
les udgaver af FE og FS,  Proprius’ cd’er 
med samtlige epist-
lar og sånger med de 
bedste svenske og 
internationale kunst-
nere.  Leif Bohns 
oversættelser, Poul 
Dissings plade,  Lars 
Huldéns Dikter om 
Bellman 1992; 
SBiD’s dannelse 
1993; stor nordisk 
aktivitet også i 1994 
og videre, konferen-
cer 1995, 1996, 
1998, 2000, 2004, 
2007, Carl Collins 
dobbelt-cd, SBiD’s 

skriftserie indledt 1996, Bellmandagen 
fra 2002. 
2015 Bellmansällskabet sætter samtlige 

værker fra Carl Michael Bellmans hånd 
på nettet. 
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 1740 har Bellman kommenteret i den 
selvbiografiske skitse Lefverne af 8.5. 
1794: 
Hvordan mine forældre så end bar sig 

ad, jeg blev som sagt født den 4. febr. 
1740. Min mor vakker som en sommer-
dag, uendelig god, fortryllende klædt al-
tid, god imod alle mennesker, fine mane-
rer og taktfuld – havde en dejlig sang-
stemme og vænnede sig til at ligge i bar-
selsseng 21 gange – honi qui mal y pen-
se;  men de julelege ruinerede huset. 
 
1765 er han mere eller mindre i huset 

hos Anders Lissander og ansat i manu-
fakturkontoret (: ca. industriministeriet); 

fuld fart på visedigtningen . 
1790: se Per Olsens artikel nedenfor.   

Allerede adskillige danske viser og sange 
på Bellmanmønster af Baggesen, Abra-
hamson,  Johan Nordahl Brun, Knud 
Lyhne Rahbek, P.A. Heiberg.  Jens 
Kragh Høsts nekrolog 1795 
 
1815 er midtpunkt i en periode for ny-

udgivelser af FE og FS, af Fredmans 
Handskrifter, forbillede for svenske dig-
tere som Hammarsköld og Atterbom. 
 
1840 er tyngden i Bellmandyrkelsen 

flyttet til Danmark, adskillige udgaver af 
FE og FS fra kbh.ske forlag, Heibergs og 
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Plougs banebrydende foredrag dec. 1843, 
litterære behandlinger hos Blicher og In-
gemann, sange på Bellmanmelodier når 
et højdepunkt  i 1840’erne, Bournonvil-
les ballet, teaterstykker af Heiberg, Ploug 
og von der Recke. 
 
1865 ligger i en periode med værdiful-

de udgaver af Carlén med biografi, Gu-
staf Ljunggrens studier i epistlerne 1867, 
studentersangernes brug af korsatser i al-
le nordiske lande;  1872 afsløres 
Nyströms statue ved en sang- og digt-
omkranset fest på Hasselbacken i Sth. 

1890 indleder 
en periode med 
ivrig dyrkelse af 
Bellmans digt-
ning. I Johanne 
Luise Heibergs 
Et Liv, gjenople-
vet i Erindringen 
læser man: Disse 
Sanges Text og 
Melodi er saa 

Vilhelm Marstrands litografi om Bellmans optagelse i Elysium 

Nyströms skulptur 
på Hasselbacken 
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sammengroede, at man ikke faaer Be-
greb om Melodien ved at synge den, men 
at begge Dele først forstaaes ved For-
eningen. De dejlige melodier og den for-
underligt henrivende Text, hvor Alvor og 
Spøg, Ironi og Kaadhed, Sanselighed og 
dyb Melankoli, Smerte og Glæde smelte 
sammen, formaa at tilveiebringe en 
Stemning som ingen anden Digtning.   
Karl Warburgs artikel om Bellman-

receptionen i Danmark 1895. 
 
1899 I  Den hellige Ild  gør Drachmann  

Bellman til folkeopdrager og åndsfrihe-
dens store forkæmper: lad os, skriver 
Drachmann, gaa til en stor Kunstner, 
forsaavidt man gennem hans Værker kan 
læse sig  hans Sjæls Dybde til – hans Væ-

sens Rigdom, hans gemyts Inderlig-
hed, hans Hjærtes rene Guld …  for 
Hvad var Bellman? 
Maaske et af de største Genier, der 
har levet i Norden!   
 

1915 fortsætter haussen for Bellman-
dyrkelsen;  Bellmanssällskapet grunda-
des i Stockholm den 4 februari 1919, på 
Carl Michael Bellmans födelsedag.  
 
1940, 200-året for Bellmans fødsel 

markeredes overalt; Gunnar Ekelöf skrev 
om Bellmans digtning (Bellman 200 år. 
Tredje given): Han är … lik trollkarlken i 
folksagan som av ruttna pinnar och vis-
sna löv gör dyrbara smycken och av fula 
paddor prinsessor. För den oskyldiga är 
mycket vackert som för oss andra ter sig 
fult.  
 
1965 er året for Sven Bertil Taubes 

LP’er. Bellman får en renæssance i de 
følgende år kulminerende i   

Datidens 
bedste 
Bellman-
sanger 
Sven 
Scholan-
der 
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1990, 250-året med Britten Austins bio-
grafi, plader med Erik Harbo og Nis 
Bank-Mikkelsen, Cornelis Vreeswik, 
Fred Åkerström. Hillboms og Massenga-
les udgaver af FE og FS,  Proprius’ cd’er 
med samtlige epist-
lar og sånger med de 
bedste svenske og 
internationale kunst-
nere.  Leif Bohns 
oversættelser, Poul 
Dissings plade,  Lars 
Huldéns Dikter om 
Bellman 1992; 
SBiD’s dannelse 
1993; stor nordisk 
aktivitet også i 1994 
og videre, konferen-
cer 1995, 1996, 
1998, 2000, 2004, 
2007, Carl Collins 
dobbelt-cd, SBiD’s 

skriftserie indledt 1996, Bellmandagen 
fra 2002. 
2015 Bellmansällskabet sætter samtlige 

værker fra Carl Michael Bellmans hånd 
på nettet. 
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forslag hvorfor generalforsamlingen 
overdrog det til styrelsen at udse tilfor-
ordnede – noget der lykkedes allerede 
umiddelbart efter generalforsamlingen, 
idet de mangeårige medlemmer Geert E. 
Petersen og Henrik Vinterberg tog velvil-
ligt mod opfordringen til at  stille sig til 
rådighed. Efterfølgende har ligeledes 
Georg Amsinck meldt sig.  Iflg. Vedtæg-
terne skal der vælges mindst to supplean-
ter, hvorfor udpegningen af tre ligger in-
den for Selskabets bestemmelser.   
Som revisor og revisorsuppleant gen-

valgtes Jytte Løvaa og Per Saurberg.  
Under eventuelt redegjorde formanden 

for kommende arrangementer: ved kam-
pagnen ”København læser” i marts vil 
selskabet vil blive repræsenteret med et 
indslag om den jordiske og den himmel-
ske kærlighed i Bellmans digtning ved 
Hans Lundsteen; arrangementet finder 
sted på Københavns hovedbibliotek den 
3. marts, kl. 13 – 17. Fmd. nævnte emnet 
for klassikerdage, den 22. september vil 
være Sophus Claussens digtning, med fo-
redrag ved mag.art Johan Rosdahl.  
     Fmd. benyttede lejligheden til at 

takke de udtrædende styrelsesmedlem-
mer, Fritz Haack, Eva Holbek og Hans 
Lundsteen, for lang og tro tjeneste, hen-
holdsvis  17, 14 og 16 år.   
 

Generalforsamlingen sluttede med tak til 
ordstyreren. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Efter at forsamlingen havde sunget F.S 
12, ”Venus Minerva” indbød ambassadø-
ren de tilstedeværende til et lidet kalas, 
som – Fredmans sang ihukommende – 
måske ikke ville byde på ”skinke og pøl-
se” men et glas vin eller to og alt godt.  
Efterfølgende præsenteredes forsamlin-

gen for en herlig kavalcade over de for-
løbne 275 år siden Bellmans fødsel, alle 
milepæle i den danske Bellmanreception, 
fra Bellmans fødsel i 1740, Fredmandigt-
ningen og dens udgivelse, dens hurtigt 
opdukkede popularitet i Danmark, Johan 
og Johanne Heiberg, (fru Heibergs erin-
dringer) Hertz, Blicher, Hostrup, de dan-
ske oversættelser til og med Leif Bohns, 
for blot at nævne en smule af de righoldi-
ge stof, som blev præsenteret af adskilli-
ge af selskabets medlemmer, alt sammen 
med formanden som den kyndige konfe-
rencier; det hele afvekslende med fælles-
sang til akkompagnement af Erik Harbo.  
En mindeværdig aften til digterens ære. 
   v/ Hans Lundsteen 

 
    

Om dette nummer:  
 

Den 4. 2. 1740 fik  Katarina Hermonia 
Bellman sin søn Carl Michael.  
Den 4. 2. 2015 markeredes de 275 ind-

holdsrige år ved årsmødet på Sveriges 
Ambassade.  Vigtige begivenheder for-
trinsvis i Sverige og Bellmans andet 
hjemland udgør hovedparten af dette 
nummer 84.  

********* 
 

Årsmødets videre forløb 
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De runde år var et bærende princip i 
275-årets fejring ved Selskabets årsmø-
de. Årstallet 1790 var mere end Bell-
mans 50. år. Det står også centralt i 
Bellmans liv og verdens litteraturhisto-
rie. Om dette skriver    

    Per Olsen 
 

I fransk litteraturhistorie er der et berømt 
paradigmeskift, nemlig da Boileau – det 
er ham med Art Poétique, Digtekunsten 
(1674) – udstødte et lettelsens suk og ud-
brød: ”enfin Malherbe vint”, ”så kom en-
delig Malherbe”. Og rigtigt er det at den 
klassiske, franske poesi står i dyb gæld 
til Malherbe pga. hans fejlfri klassicisti-
ske form, karakteriseret ved logik, præci-
sion, klarhed og sikre smag.  
Den 16. oktober 1790 kunne man – 

helt uden sammenligning i øvrigt, fordi 
Francois de Malherbe var en sprogpurist 
som bekæmpede dialekter, talesprog og 
poetiske neologismer – genbruge citatet 
og sige: ”så (ud)kom endelig Bellmans 
epistler”. Historien om udgivelsen er 
lang og besværlig, men et par enkelte 
forhindringer skal fremdrages. Epistlerne 
var oprindelig tænkt som en serie på 4 x 
25, men endte altså med at være ”kun” 
82. At de var tænkt som havende en be-
vidst struktur fra Bellmans side, kan man 
se af den måde de første epistler 
”snakker” med ep. 24 og ep. 25; ligesom 
afskedsepistlen 25 fra 1770 ”Blåsen nu 
alla” (Som är et försök til en Pastoral i 
Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla 
Winblads öfverfart til Djurgården) 
”snakker” strukturelt og tematisk med 
ep. 50 og ep. 48 ”Solen glimmar blank 

och trind” (Hvartuti afmålas Ulla Win-
blads hemresa från Hessingen i Mälaren 
en sommar-morgon 1769). Ep. 50 kan 
desuden ses som et forstudie til ep. 79 
”Charon i Luren tutar” (Afsked til Matro-
norna, synnerligen til Mor Maja Myra i 
Solgränden vid Stortorget, Anno 1785). 
Man kan således sige at hele Fredmans 
epistlar udgør en afrundet strukturel hel-
hed. Af mange forskellige grunde – per-
sonlige, økonomiske, tryktekniske og 
forlagsmæssige – blev det ikke til 4 x 25. 
Og da så langt om længe en samlet udgi-
velse blev aktuel i 1790, hvor Bellman 
var 50 år, og hvor hans og fru Lovisas 
søn Adolf blev født, måtte Bellman pga. 
censuren udelade enkelte epistler, om-
skrive nogle af de mest frivole og skrive 
enkelte nye, bl.a. nogle af de sidste og 
allerbedste, nemlig ep. 71, 79, 80, 81 
og82.  
Af moralske hensyn blev han tvunget 

til at skifte den dampende erotik i den 
oprindelige ep. 28 ud med hvad der blev 
til ep. 72 i 1790-udgaven; førstelinjen 
forblev dog den samme: ”Glimmande 
Nymph; blixtrande öga”. Hør forskellene 
i først den ændrede ep. 72 og derefter 
den oprindelige ep. 28 (jeg citerer i beg-
ge tilfælde str. 3): 

 

 Somna min Nymph! dröm om min Lyra, 
 Til dess vår Sol går opp klockan fyra 
       Och du dig sträcker, 
       Och armarna räcker 
       Til min kanna och min famn, 
       Eldad af mit blod och namn. 
Caisa du dör, Himmel! hon andas; 
Döden ger lif och kärlek bortblandas. 
Men fast din puls slår matt, 
Så blundar ögat gladt. 
Håll med Fioln; god natt! god natt! 

Årstallet 1790  
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Fröija dit hwalf, och dina stoder 
Willar min syn, bland blomster och flo-
der ://: 
       Kiänslan du drager 
       Jag leker och tager 
Swimmar, somnar, suckar, dör 
Caisa Lisa mig tillhör../. 
Caisa du dör, himmel! hon andas 
Döden gier lif och kärlek bortblandas 
       Men ack, sängbottnen sprack 
       Mitt Lårben himmel ack 
Håll med violen, Movitz stor tack. B:/./. 
 
Forskellen er jo bl.a. epistel 72s tamme 
og biedermeieragtige sproglige tone over 
for epistel 28s saftige, sensuelle og grote-
ske, rå sex. 
Bellman skrev selv en Fortale til de 

første 25 epistler, men den kom ikke med 
i den endelige udgave: ”Här ser Du en 
skugga av en Backi hjälte, en matt rök 
efter en utblåst krogdank”. Men det blev 
ingen ringere end den svenske poet lau-
reate Johan Henric Kellgren (1751-95), 
tidens mægtigste smagsdommmer, dati-
dens Adrian Hughes, som skrev fortalen 
til Fredmans epistlar. Kellgren var den 
førende klassicistiske smagsdommer, han 
kunne ikke lide vise-genren og havde tid-
ligere i digtet ”Mina Löjen” (1774) ned-
gjort Bellman, det hedder bl.a.: 
”Anakreon, var är ditt lov?/En annan rö-
vat har din lyra,/Som kvick i fylleriets 
yra,/Förtjusa lärt Priapi hov”; men han 
var også påvirket af de nye før-
romantiske strømninger fra England, 
Tyskland og Danmark. Og her i 1790 
skriver han en lobhudlende anerkendelse 
af Bellmans epistler. Her hedder det 
bl.a.: ”Säkert känner man ännu ej mer än 

til hälften dessa Poemers värde, om man 
blott känner dem som Poemer. Aldrig än-
nu voro Skaldekonst och Tonkonst mera 
systerligt förente”. Jeg er enig i at fusio-
nen mellem digtning og musik når et høj-
depunkt i Bellmans viser. Men Kellgrens 
advarsel mod at betragte digtene som au-
tonome tekster der kan læses i deres egen 
ret, som afsluttede og sammenhængende 
helheder – med al deres kalejdoskopiske 
mylder af sansede og farverige detaljer, 
rige sproglige variation og kling-klang – 
er fejlagtig. Kellgren har kun halvt ret, 
Bellman skal ikke kun synges og spilles, 
men netop også læses. Hans sprog er på 
én gang enkelt og kompleks, han har et 
stort ordforråd og en alsidig formule-
ringsevne. Han skriver ubesværet i såvel 
lav som høj stil. Hans poetiske og krasse 
realisme, hans sproglige og retoriske fan-
tasi og hans billeddannende evne (han 
skaber situationer der ses og høres, lug-
tes og smages – og ikke mindst føles) 
står helt klart distancen når det drejer sig 
om at læse epistlerne som lyrik.      
Wessel og Ewald var Bellmans danske 

samtidige, men det er en helt anden hi-
storie som jeg lader ligge her. Nye gene-
rationer kommer til, og da Bellman dør i 
1795, skriver den unge danske jurist og 
litterat Jens Kragh Höst (1772-1844) i 
tidsskriftet Nordia en nekrolog over Bell-
man. Det er den første større omtale af 
Bellman i den danske litterære offentlig-
hed, men også en journalistisk og over-
fladisk behandling. Den består mesten-
dels af en oversættelse af Kellgrens For-
tale, men desuden orienterer Høst om 
vurderingen af Bellman i Tyskland, her 
fra et tysk litterært tidsskrift: ”et Genie af 
den Art, som for en Snees Aar siden drev 
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Præcis kl. 17 den 4. fe-
bruar 2015 åbnede am-
bassadøren, fru Inga 
Eriksson Fogh, årsmø-
det i den skønne resi-
denssalon og udtalte sin 
glæde over hvad der ef-
terhånden var blevet en 
tradition. Formanden 
takkede varmt for det 
gode samarbejde og fo-
reslog så afsyngelse af 
Fredmans Epistel nr. 2,  
Til Fader Berg, rörande 
Fiolen, den med Fred-
mans trosbekendelse om 
at supa, dricka, ha sin flicka. Erik Harbo 
ledsagede på flygelet.  
Herefter afholdtes selskabets general-

forsamling i overensstemmelse med ved-
tægterne med  Hans Lundsteen som refe-
rent og Georg Amsinck som ordstyrer. 
Han konstaterede at medlemmerne var 
indkaldt i overensstemmelse med ved-
tægterne og gav fmd. ordet til årsberet-
ningen. Han føjede enkelte bemærknin-
ger til det udsendte, hvorefter årsberet-
ningen godkendtes.  
Kassemester Alex Pedersen forelagde 

regnskabet som derpå godkendtes, efter-
fulgt af styrelsens  budget for 2015 som 
ligeledes godkendtes   .  
Som pkt 7 behandledes et forslag fra 

styrelsen om afholdelse af en digtkonkur-
rence i anledning af 275-året for Bell-
mans fødsel; foruden selskabets medlem-
mer ville  man indbyde medlemmer af  

Dansk-Svensk Forfatterselskab/ Danskt-
Svenskt Författarsällskap og Dansk for-
fatterforenings lyrikere (se særligt opslag 
andetsteds i bladet). 
Under pkt 8. Forslag fra medlemmerne 

vedtoges det, at styrelsen i forbindelse 
med forslagsstilleren ville arbejde videre 
med forslag om oprettelse af en studie-
kreds med udgangspunkt i Bellmanover-
sættelser til thybomål.  
 Kontingentet for 2016 vedtoges ufor-

andret – men med en bemærkning om at 
alle er velkomne til at donere yderligere.  
 Til styrelsen genvalgtes: Erik Harbo, 

Dorte Jepsen, Randi Larsen, Karen Nor-
dentoft, Per Olsen, Alex Pedersen, og 
Søren Sørensen;  som ny valgtes Henrik 
Bøggild og Jarl Forsman som afløsere 
for Fritz Haack og Hans Lundsteen.  Til 
valget af suppleanter forelå der ingen 

Årsmøde på 275-
års dagen 
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bjerg og Allan Høier sammen med Allan 
Thorsgaard på guitar og Kjell Steffensen 
på cello. Det er en cabaret om Bellman 
og hans figur, den fallerede urmager 
Fredman. Et portræt af den eminent ekvi-
libristiske og indfølende digter og enter-
tainer Bellman – og et levende billede af 
et digtet boheme-liv fyldt med hed el-
skov, masser af kølig vin og liflige strøg 
på basfiolen -– den skønne, ubekymrede 
tilværelse, selv om både tømmermænd 
og ‘manden med leen’ også danser med!  

 
******** 

 

 
 

 

Store Bogdag på  
Hald Hovedgaard 

 
De af Selskabets medlemmer der har 
bolig i det midtjyske, bør være op-
mærksom på Store Bogdag lørdag 
den 30. maj på Forfatter- og Oversæt-
tercenteret Hald Hovedgård, Ravns-
bjergvej 76, Hald ved Viborg. Vi vil 
være at finde iblandt de litterære sel-
skaber og på Halduniversitetet.   
Indbydelser udsendes til Selskabets 

medlemmer efterhånden som de bli-
ver aktuelle. Men datoerne kan man 
da notere sig.  

Sophus Clausen 

15 

 

sit Uvæsen i Tyskland”. Her må anmel-
deren tænke på de såkaldte Anakreonti-
kere, en gruppe der ligesom de franske 
Les poétes fugitives (de flygtige digtere) 
skrev om vin, sang og kvinder. ”Han 
[Bellman] er ikke ganske uden Talenter, 
men ganske uden Smag. Han blander 
Stort og Smaat, Alvor og Narrestreger 
imellem hinanden, og synes at holde selv 
smudsige og pöpelagtige Indfald for poe-
tiske Liczenzer”. For en nutidig vurde-
ring kunne den selvsamme karakteristik 
gå for at være en litterær anbefaling. 
Den svenske politiske situation var så-

dan, at efter den såkaldte Frihedstid med 
parlamentarisme genindførte den nykro-
nede Gustav III enevælden ved et ublo-
digt kup i 1772. Men hans regeringstid 
varede kun 20 år, da han blev myrdet ved 
en maskerade af en gruppe adelsmænd i 
1792. Bellman blev knyttet til det nye re-
gime, han blev Gustav IIIs og systemets 
mand, bl.a. skrev han den berømte skål-
sang ”Gustafs Skål” til ham ved kuppet i 
1772: ”Gustafs Skål, den bästa Kung 
som Jorden äger”. Fra 1775 modtog han 
en kongelig pension og fik en sinecure-
post som ”hofsekretær” og dermed ad-
gang til de fornemme saloner. Man be-
gyndte at opfatte ham som en rigtig dig-
ter og ikke blot som værtshusdigter. Og 
han fungerede i hele kongens regerings-
tid som en slags uofficiel hofdigter.   
Allerede i 1780erne sang man Bell-

mans viser i de københavnske klubber, 
og flere danske forfattere skrev egne tek-
ster på Bellmans melodier. Klubberne, fx 
Drejers Klub, var en af de nye borgerlige 
offentlighedsformer (andre var teatret, 
kaffehuse, aviser og tidsskriftpressen), 
og i den litterære klubkultur mødtes man

(d) for at diskutere, udveksle informatio-
ner, læse, spise, drikke, ryge, spille kort 
og synge. (Knud Lyne Rahbek var en 
central skikkelse i denne klubkultur). 
Oplysningstidens progressive ideer, her-
under sympatier for de franske, revoluti-
onære paroler, blev diskuteret her, og 
klubberne og diskussionsemnerne havde 
regeringens og myndighedernes store be-
vågenhed. Som en konsekvens af fx P.A. 
Heiberg og Malthe Conrad Bruuns sam-
fundskritiske og politisk-revolutionære 
skriverier, med skarpe angreb på bl.a. 
enevælden, censuren og de tyske kredse, 
blev de sendt i eksil i 1800.  
Men altså: i 1790 udkom endelig Fred-

mans epistlar, og året efter Fredmans 
sånger, som Bellman modtog en pris for 
af Det Svenske Akademi  – anbefalet af 
Kellgren. Og her er vi så, 225 år senere 
på Bellmans 275-års fødselsdag; jeg vil 
personligt mene at hans lyrik holder end-
nu mindst 275 år – bl.a. fordi hans epist-
ler og sange beskriver umulige, uforbe-
derlige, usle, fordrukne, forhorede, syfili-
tiske og deklasserede eksistenser. Bell-
mans hele liv og digtning var intimt 
knyttet til Stockholm og dens nærmeste 
omgivelser – herunder byens 700 værts-
huse. Og han forstår disse psykisk og so-
cialt udsatte kvinder og mænd, som han 
som barn havde set på Söder, som men-
nesker og omfatter dem med megen em-
pati og sensualisme, med en bizar humor 
som lader den enkelte figur i det fred-
manske univers vokse til rabelaiske, kar-
nevaleske dimensioner – en veritabel lat-
terkultur. Disse skæve eksistenser, som 
hæmningsløst slukker deres selskabelige, 
seksuelle og alkoholiske begær, stiger ud 
af deres banale, taktile hverdags- og 
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”storby”miljø og bli-
ver halvt mytologi-
ske skikkelser. At el-
ske, drikke, synge og 
danse betyder kær-
lighed, vin og musik 
– repræsenteret af 
Venus, Bacchus og 
Apollon. Bellman er 
en langtidsholdbar, 
verdenslitterær for-
fatter – han har in-
gen sidste salgsdato! 
I 2016 har vi en 400-
års jubilar, og hvad 
Ben Jonson sagde 
om Shakespeare, 
gælder ligeledes 
Bellman: ”He was 
not of an age, but for 
all time”! 

Spørgespalten 
 

Vi har modtaget: 
Dette citat er fra Kierkegaards Begrebet 
Angest; er det muligt at sige noget om 
hvor hos Bellman det forekommer? 
'man smiler når man i livet eller hos 
Bellman f.eks. træffer en af disse pudseli-
ge skikkelser, der først var trompeter, si-
den blev undertoldbetjent, derpå værts-
husholder, så igen postbud o.s.v. ' 
Forfatter og filosof, mag.art. Jens STAU-
BRAND / 
Og vi har svaret: 
I ældre forskning tog man de fiktive figu-
rer i Fredman- og Bacchi Tempeldigt-
ningen for så godt som identiske med de 
modeller fra Stockholms proletariat dig-
teren lånte navnene fra.  Derfor har bl.a. 

en kulturhistoriker ved navn Gunnar 
Lundberg været i arkiverne og fundet 
forbillederne for Mowitz og Mollberg og 
de andre.  
Mowitz indledte livsbanen som artille-

rist, jf. Fredmans Epistel 70, fik sin af-
sked og slog sig på paraplymageriet, og 
hans hustru drev en kro hvor han virkede 
som musiker og i Fredmans Epistlar 
fremhæves hans indsats som komponist. 
Bellman lader ham tillige optræde som 
portrætmaler i flere epistler.  
På samme måde med Mollberg, også 

soldat, kroejer, strømpevæver, osv.  I 
digtningen er de rollefigurer efter digte-
rens aktuelle behov, og netop derved er 
Kierkegaards beskrivelse så træfsikker 
og viser hvor fin en læser Kierkegaard 
var.       Red. 

Selskabet siger farvel til tre bestyrelsesmedlemmer. 
Her ses  to af dem Hans Lundsteen, Fritz Haack og for-
manden ved pakkearbejdet af medlemsbladet Meddelel-
ser. Eva Holbek var ikke tilstede, men alle tre blev tak-
ket ved årsmødet for et uvurderligt arbejde. 

5 

 

 

Selskabet havde i god tid informeret 
pressen og massemedierne om det tre-
kvartrunde år og om Bellmans indflydel-
se på dansk kulturarv; orkestre havde få-
et opfordringer til at spille Bellmans mu-
sik i året til erindring om i hvor høj grad 
dansk musikliv er influeret af de udødeli-
ge epistlar og sånger.  
Den der redigerer Poesi i dagbladet 

Politiken, har selv studeret Bellman, og 
udlagt sine forskningsresultater i forskel-
lige skrifter af betydning for forståelsen 
af værkerne; Thomas Bredsdorff er nav-
net. Han tager venligt mod forslag, men i 
tilfældet med Bellman kunne han selv 
træffe valget – og gjorde det.  
Foreningen Nordens blad Norden Nu 

bringer i sit forårsnummer  et interview 
med Selskabets formand om Selskabets 
aktiviteter og initiativer, ligesom dets re-
daktør har bestilt en artikel om betydnin-
gen af Bellmans forfatterskab for det 
nordiske samarbejde.  
Styrelsen har derudover rettet henven-

delse til en række dag- og ugeblade. Vo-
re medlemmer opfordres til at skrive ind-
læg, artikler, kronikker osv. til aviser og 
sociale medier for på den måde at bidra-
ge til at opfylde Selskabets formål.  
 

 

I de 275 år siden 1740 er meget vand lø-
bet i stranden, og mange ord i trykken. 
Også om Bellman og hans digtning og 
den musik til sine epistler og sange som 
han enten valgte eller omformede eller 
komponerede. Jo, nogle melodier har han 

komponeret, for den 6. aug. 1791 skrev 
han således: 
Efterföljande FREDMANS 65 SÅNGER 
äro, så till poesi som den av mig till en 
del även komponerade musik översedde, 
rättade och erkände. CARL MICHAEL 
BELLMAN.  
Det er aldrig lykkedes helt ud at sige 

hvilke værker det er, men det gør ikke 
digter-komponisten ord til usande.  Der-
for har vi også opfordret kor og orkestre 
til at spille hans musik i anledning af ju-
bilæet. Nogle har taget imod opfordrin-
gen, se dags- og ugepressen i lokalområ-
det.  
 

 

I september fejrer de litterære selskaber 
digteren Sophus Claussen som årets dan-
ske klassiker. Klassikerdagen er tirsdag 
den 22. september, og efter åbningen på 
Københavns Hovedbibliotek samles Sel-
skabets medlemmer til foredrag ved 
Claussen-kenderen mag.art. Johan Ros-
dahl om Sophus Claussen og Bellman.  
Men allerede i marts når Københavns 

biblioteker arrangerer sammenkomster 
under titlen København Læser, kunne 
man tirsdag den 3.3. efter kl. 13 høre 
Hans Lundsteen tale om kærlighed i 
Bellmans digtning. Indbydelser er ud-
sendt til de nærmestboende. Alle er vel-
komne, og flere litterære selskaber sen-
der tilsvarende kapaciteter til Køben-
havns Hovedbibliotek i Krystalgade for 
at tale om deres digter og dennes forhold 
til de hede følelser.  
I september vil man ligeledes kunne 

nyde ElSKOV, VIN & BASFIOLER, en 
forestilling med skuespillerne Bo Skøde- 

Sophus Claussen (1865-1931     

Bellman i pressen 

Selskabelighed:  
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Den 4. februar 2015 er det 275 år siden 
digtergeniet Carl Michael Bellman så da-
gens lys på Söder i Stockholm. I den an-
ledning udskriver Selskabet Bellman i 
Danmark en konkurrence om de tre bed-
ste digte om eller til Bellman. 
Konkurrencen er åben for medlemmer 

af Selskabet.  Dine tekst/tekster sendes i 
lukket kuvert under mærke, dvs.: teksten 
sendes anonymt påhæftet en kuvert med 
dit navn og adresse  - i papirpost til  
Selskabet Bellman i Danmark, El-

lekrogen 28, 2950 Vedbæk  senest 
sankthans aften den 23.6. 2015. 
Deltagere vil blive indbudt til Bellman-

dagen den 16. august 2015. Her vil de 3 
vindere få overrakt et diplom og en pris. 
Vinderne læser deres digt på festdagen, 
og der planlægges en udgivelse med de 
bedste af alle de indsendte tekster. Be-
dømmelseskomiteen er Bellmanselskabets 
styrelse. 
Digtets/tekstens form er fri, men natur-

ligvis skal dit bidrag – på en eller anden 
måde - forholde sig til Bellman!  
 

Snart finns Carl Michael Bellmans 
samlade verk med kommentarer på 
nätet  
Den 4:e februari 2015, på Carl Mi-

chael Bellmans 275-årsdag, publicerar 
Bellmanssällskapet hela Carl Michael 
Bellmans kända produktion med kom-
mentarer i digitaliserad form på säll-

skapets hemsida www.bellman.org 
(direktlänk samladeverk.bellman.org)  
Vår nationalskald Carl Michael Bell-

mans samlade verk har länge varit för-
dolda i antikvariatens och bibliotekens 
hyllor. Nyutgåvor har avlöst varandra, 
men dessa har nästan enbart bevärdigats 
den välkända Fredmandiktningen, vilket 
medfört att stora delar av ett världsunikt 
författarskap riskerat att falla i glömska.  
– Att vi nu kan publicera och kostnads-

fritt tillgängliggöra hela Carl Michael 
Bellmans kända och okända författarskap 
med vetenskapliga kommentarer, i ett 
mycket läsvänligt Flipbookformat, gör 
att närheten till hela det storslagna förfat-
tarskapet ökar. Vi är övertygade om att 
den nya tillgängligheten kommer att dri-
va intresset för Bellman och hans unika 
livsgärning, säger Anita Ankarcrona, 
ordförande för Bellmanssällskapet. Bell-
manssällskapet äger rättigheterna till den 
så kallade Standardupplagan (StU) av 
Bellmans samlade skrifter. Dessa har 
sällskapet ägnat sig åt att publicera sedan 
1921. I takt med att intresset för Bell-
mans verk har ökat både nationellt och 
internationellt har Bellmanssällskapets 
hemsida blivit en mycket viktig och vä-
xande kunskapskälla för såväl musik- 
som litteratur- och tvärvetenskaplig 
forskning, och inte minst för förståelsen 
och upplevelsen av Carl Michael Bell-
mans mångfacetterade produktion.  
För mer information, besök 

www.bellman.org  
 
”Det finns ej tid, som dessa toner söver, 
Det finns ej land som deras like har”. 
 
 

 82 epistlar, 65 sånger... och 
dryga 2000 andra verk!  

Digtkonkurrence 
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Nye medlemmer 
Ved redaktionens afslutning havde Sel-
skabet modtaget i alt otte nyindmeldel-
ser. Ikke mindst til dem rettes opfordrin-
gen til at give et bidrag til enqueten 
Hvordan jeg mødte Bellman.  
  

Til enqueten: 
 

Mit første møde med Bellman. 
Af Bengt-
Ole Lind-
berg 
I 1946 
hvor jeg 
var seks år, 
placerede 
min mor 
mig foran 
radioen en 
søndag, og 
fortalte at 
min far 
ville synge 
i radioen 
sammen 

med et kor, der hed Sangkören Svea”. De 
sang blandt andet C.M. Bellmans viser. 
Det var første gang jeg hørte ”Gubben 
Noah” og ”Gubben er gammel” -  EP 27.  
Da jeg blev lidt ældre, fandt jeg ud af, at 
Sångkören Svea holdt til i Gustavskyr-
kan, Gustav Adolphs Vej 4, hvor min 
mor tog mig med til den årlige julebasar, 
og hvor koret blandt andet optrådte med 
en del Bellmansange som jeg efterhån-
den var kommet til at holde af. 
I mellemtiden var min onkel og svigerfar 
kommet med i koret sammen med flere 
af min fars skrædderkolleger. Så på den 

tid voksede koret, men måtte give op 
mange år senere.  
 
Mit møde med Bellman. 
Af Henrik Vinterberg 
Jeg havde en pragtfuld bedstefar, barber-
mester i gammeldags barberstue på Fre-
deriksberg, hvor han klippede og barbe-
rede med kniv, med efterfølgende forfri-
skende afskylning i kummespringvand. 
Han var 2. bas i Håndværkerforeningens 
mandskor, hvor Bellman var på repetoi-
ret. Som dreng sang jeg Bellman med 
ham, siden i skolekoret på Metropoli-
tanskolen og så i studietiden i Studenter-
sangforeningen.  
Håndværkerforeningens kor skrumpede 
imidlertid desværre efterhånden ind til en 
dobbeltkvartet, og da så den anden 2. bas 
skrantede, var jeg tidvis vikar på Fjäriln 
vingad og Gubben Noak m.fl.. Herefter 
hengik en travl årrække med andre dejli-
ge sysler som børn og karriere. Talrige 
vikariater i Sverige i studietiden og ende-
lig køb af ødegård i Småland indebar 
brugen af det smukke svenske sprog. Da 
jeg derfor igen sang, i kor-, vise- og ka-
baretsammenhæng, var der præference 
for den svenske sangskat. 
De 3 store er efter min opfattelse Bell-
man, Wennerberg og Taube. Og størst 
blandt dem er Bellman, erkender jeg, 
især efter min indtræden i SBiD. Til ham 
står de andre i gæld. Man er i godt sel-
skab i Bellmans på en gang socialrealisti-
ske og livsbekræftende verden. Og det er 
man også i SBiD. At jeg på ambassaden 
sagde ja til at indtræde i styrelsen skyld-
tes forresten bl.a., at Bellmans 275 års 
fødselsdag er identisk med min kære 
bedstefars 125 års fødselsdag.  

Sergels medaljon 
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Mig og Bellman 
Af Georg T. Amsinck 
Mange mennesker kan tydeligt huske 
hændelser fra deres tidlige barndom. Jeg 
har ikke denne evne, og mit første møde 
med Bellman havner derfor uundgåeligt i 
den anekdotiske ende af sandhedsskala-
en. 
Vi sang ikke Bellman i mit barndoms-

hjem, vi havde ikke engang et klaver, 
men mine forældre tog mig som dreng 
med i teatret ved juletid. Det kunne være 
til Jul i Købmandsgaarden på Det ny Te-
ater eller Nøddebo Præstegaard på Folke-
teatret. Hvis det var det sidste, kunne jeg 
godt have hørt Ove Sprogøe i hans de-
butrolle som Nicolai i 1945, hvor han 
sang Vejen gaar til Nøddebo. Stykket 
blev dramatiseret i 1888 af Elith Reu-
mert, faderen til den navnkundige Poul 
Reumert, efter en roman af Henrik 
Scharling. Musikken til to af vau-
devillens sange blev hentet, af Folketeat-
rets musikdirektør Nikolaj Hansen, hos 
Bellman. Vejen gaar til Nøddebo er mu-
sikken fra Fredmans sang nr. 10 Supa 
klockan över tolv, og pastor Blichers 
sang Så kom, I velsignede Drenge er me-
lodien hentet fra Fredmanns epistel nr 31 
Se Movitz, vi står du och gråter. De to 
melodiers friskhed brænder sig naturlig-
vis fast i ens bevidsthed, når man er ung. 
Hostrup har også anvendt Bellmans 

melodier i et repertoire, som vi børn 
gjorde bekendskab med på den ene eller 
anden måde. Eventyr på fodrejsen, men 
især En Spurv i Tranedans hvor Hostrup 
anvender de fleste Bellman melodier til 
et syngestykke. Det kongelige Teaters 
opførelse af Genboerne i 1947 gjorde et 
uudsletteligt indtryk på en 11 årig dreng. 

Her hørte jeg uden at vide det Bellmans 
stemme, når Poul Reumert som Løjtnant 
von Buddinge sang Jeg var i selskab hos 
en Baron hvilket endnu engang er fra 
Fredmans sang nr.10 Supa klockan över 
tolv. 
Heldigt var det, at min grundskoling 

fandt sted på Katrinedals skolen i Vanlø-
se. Her var Inger Merete Nordentoft vo-
res inspektør. En dame der gik ind for det 
nordiske samarbejde, så vi lærte den nor-
ske formskrift før alle andre. Men både 
norsk og især svensk stod på skemaet, ik-
ke kun for et syns skyld, men for alvor. 
Vi rejste jo meget i de to lande, og siden 
da har jeg forstået svensk, så jeg senere 
kunne arbejde i både Sverige og Finland 
uden at skulle ty til engelsk. Men også i 
dag er jeg tryg ved at læse og synge Bell-
man på originalsproget, og selv om vi 

Poul Reumert 
som Løjtnant 
von Buddinge i 
Genboerne på 
Det kongelige 
Teater. 1947. 
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beder den vise naturen samme venlighed 
som når man kammar gråa hår. I fjerde 
strofe er det efterårsblæsten han påkalder 
inden han til sidst når frem til Bellman 
selv med bønnen om at også i fremtiden 
kan unge fyre synge om det ekko man i 
Fjäriln vingad kan høre fra stenhuggerne 
på byggepladsen og fra skovhuggernes 
økser.  
Også Bellman var politisk; hans konge-

sang er, som en forfatter har påvist, en er-
klæring om menneskelige rettigheder i et 
retfærdigt, velordnet samfund.     
 

Harry Martinson: Ekosång till fjärilen 
Fjäril tag vår sorg avdaga 
i en tid av pansrat sår. 
Låt din flykt vår tyngd förjaga 
till den natt som återstår. 
Locka junis ljusa skyar 
till en skimrad  härmning glad 
som din yras glans förnyar 
i en hårt förvandlad stad. 
 
Vind som kammar våra ängar 
som man kammar gråa hår, 
skona ännu astarns sängar, 
vårda ännu sommarns spår. 
Där du rör dig rosor brista, 
brinner sista vallmon ut, 
lyfter flyktig i det sista 
en pokal av sidenklut. 
 
Medan onda dårars löje 
bullrar sönder gröna år 
fyller gravens bild med nöje 
den som tyst sin vanmakt når. 
Fjäril, lätta tyngdens anda, 
läk det svårmod som förgör 
medan tiden är tillhanda, 
för morfidens vinge dör. 

Gräsets sista jalusier 
susande tillsammans slår 
och ur kål och sellerier 
höstens frusna snigel går; 
släpar bort sig själv som börda 
vid den multna dödens bud 
i en mark där ängens dofter 
flytt ur sommarns fallna skrud. 
 
Låt din lyras ljud framklinga 
härmad av en hänryckt dräng 
som ur sena år vill svinga 
ekot åter till din äng 
som har sett din fjärils sommar 
den du sänt åt skuggad sal 
där ditt minne evigt blommar 
i en hårt förvandlad dal.      
 

 

Dansk og svensk litteraturhistorie rum-
mer et stort antal digte hvori lyrikere har 
forholdt sig til oplevelsen af Bellmans 
værker. Selskabet har i flere af sine skrif-
ter optegnet og kommenteret dem, såle-
des i Danske Bellmaniana 1999 og Bell-
man i Billed og Digt 2010. 
I mange af disse digte er påvirkningen 

så stærkt præget af læsning og sang at de 
pågældende ophavsmænd og -kvinder har 
anvendt et versemål, en melodi, fra Fred-
mans Epistlar eller Fredmans Sånger. 
Andre har valgt egne former, nogle sonet 
eller heksameter, andre helt digtspecifik-
ke. Deltagere i konkurrencen står i sagens 
natur helt frit i valget. 

For Selskabet Bellman i Danmark, 
Søren Sørensen 

Formand 
 

Mere om Bellman og danske digtere 



2 

 

…sant va dä… 
 
Carl Michael blev faktisk født den 4.2. 
1740, og i 275-året har Bellmanselska-
berne store planer. Dette nummer af 
Meddelelser er den anden af disse planer 
der gennemføres, årsmødet var det før-
ste. Selskabet deltager i kampagnen Kø-
benhavn Læser den 3.3.,  vi har festfore-
stilling på Sophienholm den 16.8., den 
22.9. deltager vi fejringen af Sophus 
Claussen som årets danske litterære 
klassiker, og flere initiativer tegner sig 
til resten af året.  Bellmankabaret gen-
opsættes f.eks. 
Selskabet har med vekslende held al-

lerede for et år siden rettet henvendelse 
til en række kongelige institutioner: bib-
liotek, teater, ballet, opera, til regionale 
og kommunale biblioteker, musikhuse, 
teatre, Roskildefestivalen, højskolerne, 
universiteterne, Danmarks Radio, 
Dansklærerforeningen, Foreningen Nor-
den, Dansk Oversætter Forbund som har 
taget årsmødets idé om studiekreds eller 
lignende til sig, endnu mere.  
Nordenforeningens blad har bestilt in-

terview om selskabet og en artikel om 
Bellmans folkeyndest i Norden, Bell-
mankendere er indbudt til at holde fore-
drag på Stevns, Helsingør og rundt om-
kring. Digtere er indbudt til digtkonkur-
rence, medlemmer af SBiD er fortsat in-
viteret til at fortælle om mødet med 
Bellman til bladet her, og der er også en 
opfordring til alle Bellmanyndere at 
skrive om værkerne til aviser og tids-
skrifter. Se mere videre i bladet. 
275-året er en anledning til at vise og 

tage initiativer. 
 

Også det er sant… 
 
Fjäriln vingad syns på Haga – og i 
sangbøgerne i et vist omfang: mindst 14 
sange har vi registreret som båret af 
Bellmans melodi. Og det er bare de dan-
ske – og de trykte.  I svensk litteratur 
dukker den naturligvis også op, bl.a. ik-
ke uventet hos Evert Taube.  
Men melodien kan også noget andet, 

Bellmans poetiske tema ligeså. 
Det ser man hos nobelpristageren Har-

ry Martinson (1904-1978). Han indledte 
sin digtsamling fra 1958, Gräset i Thule, 
med en parafrase over sangen, og det 
endda med en direkte tiltale til sommer-
fuglen. For ikke at skrive ordet fjäril 
hver gang, varierer han det i str. 3 til 
morfiden – den blåvingede sydameri-
kanske sommerfugl der også pryder tro-
pehaven i Randers.  
For én gangs skyld er det en glødende 

politisk tekst. Det er Bellmans versmøn-
stre blevet brugt til før, også i forbindel-
se med 1864, og i 1950’erne var appel-
len til naturen og dens vingede væsner 
anvendelig til at protestere mod kaprust-
ningen, atomprøvesprængningerne og 
miljø-ødelæggelserne, alt det der vil 
medføre at morfidens vinge dör. Utallige 
sommerfugle er allerede uddøde. Dem 
på øen Bikini i Stillehavet som de første. 
I 1950’erne delte mange digterens ople-
velse af at leve i en tid af pansret sår.  
Bellman omtaler i sin sang sefiren, ve-

stenvinden, den der allerede hos de itali-
enske klassikere er forårsbebuderen, 
som den også er det hos Blicher i Det er 
hvidt herude, hvor der står: kom, syd-
vest, som frosten tvinger. Derfor hentes 
vinden også ind af Martinson, og han 
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har gode oversættelser, så er Bellmans 
egen stemme langt mere lyrisk end en 
nutidig dansk gendigtning. 
Så kom gymnasietiden. Vi læste svensk 

og Bellman forstås, men mine bedste op-
levelser er nok fra efter eksamen, hvor vi 
studenter i København dansede omkring 
Krinsen og som i en evig festrus sang 
Belmanns Så lunka vi så småningom 
Fr.S 21 og Gaudeamus Igitur. Al fest får 
en ende, og jeg begyndte et studium på 
universitetet. Her mødte jeg selvfølgelig 
en anden studerende, en pige, der læste 
teaterhistorie og amorinerne fløj. Hun 
læste på dette forholdsvis nye studium, 
der blev grundlagt af Torben Krogh i 
1953. Og hvem har professor Krogh så 
skrevet om andre end Bellman i afhand-
lingen Bellman som musikalsk digter fra 
1945. Professor Krogh var en stor inspi-
ration for de studerende, hvor kredsen 
blandt andre omfattede Joen Bille, Jess 
Ingerslev og Jesper Klein. De spillede te-
ater, så ofte det kunne lade sig gøre på 
psykologisk laboratorium, og resultatet 
var da også, at de omtalte studenter blev 
skuespillere alle som en, ja undtagen min 
daværende kone som blev magister i fa-
gets historie. Alle de nævnte skuespillere 
sang Bellmans melodier, den ene vej el-
ler den anden. På SBiD´s cd udgivelse 
Bellman i Danmark kan man høre Jesper 
Kleins fortolkning af Bellmans epistel 
77, Klang mina flickor i Jens Louis Pe-
tersen uovertrufne gendigtning Skål, pi-
ger skål. Al ting får en ende, og vores 
ægteskab sluttede som så mange andre 
med en fordragelig skilsmisse i 1984. Et 
par år efter mødte jeg min nuværende ko-
ne Jette Rymar. Hun er en af de upæda-
gogiske typer, der kan huske alle tekster 

og melodier til sange hun har hørt eller 
sunget siden barnsben. For os begge er 
Bellman et begreb, der fascinerer og dra-
ger. En af de største oplevelser vi har 
haft, var vel nok da vi for år siden ople-
vede Nis Bank-Mikkelsen på Hofteatrets 
scene, hvor han optrådte med sit one-
manshow; causerede over Bellmans per-
soner og sang Bellmans viser. Hvis Bell-
man tidligere havde været et luftigt be-
greb, blev han nu en realitet, som ikke 
var til at komme udenom. Forståelsen var 
fuldkommen. At vi så er forelskede i 
Nis’ format, det er selvsagt. 
Om søndagen holder vi af at gå ture en-

ten på Eremitagen eller rundt om Bag-
sværd sø. En smuk august søndag i år 
2002 gik vi en eftermiddagstur for ved 
Sophienholm at standse op og nyde synet 
af mennesker, der sad på plænen og lyt-
tede til kunstnere som fremførte sange af 
Bellman. Vi blev der selvfølgelig og 
overværede den i øvrigt fremragende un-
derholdning. Fra den dag blev Bellman-
dagen en tilbagevendende begivenhed, 
som vi ser frem til hvert år, og i øvrigt 
sørger for at gode venner bliver inviteret 
med til. I den kolde og mørke januar må-
ned inviterer Jette så familie og venner til 
en aften med gule ærter. Rigtige flækær-
ter og suppe kogt på sprængt gås. Jeg har 
i flere år haft æren af at forestå traditio-
nen med at synge for på det danske snap-
seritual. Første skål synges med den 
svenske tekst En liten fågel satt en gang, 
og den sidste skål, kvinten, slutter med 
strofen fra Fredmans sang nr. 21 Måltids-
sången: då en sup, tag dig sen dito en, di-
to  två, dito tre, så dör du nöjdare. 
       gutår 
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