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Tøm nu dit glas, se døden på dig venter Hent PDF Forlaget skriver: Fredmans epistler, der udkom i 1790,
skulle vise sig at blive en klassiker.

I Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter analyserer, fortolker og diskuterer skandinaviske litteraturforskere
den fremragende svenske 1700-tals poet og visedigter Carl Michael Bellmans (1740-1795) ouvre - ikke blot
Fredmans epistler og sange, men også andre, mere ukendte sider af det mangfoldige forfatterskab. Men især
epistlerne og deres tematisering af bakkanalske udskejelser med kærlighed & sex, vin, musik, sang & dans er

stadig aktuel og langtidsholdbar litteratur. Det kristne evangelium er her udskiftet med et nyt: "Drikke,
bumle,/med piger tumle/ er hvad Sankte Fredman lær'", treenigheden er parodisk erstattet af Venus, Bacchus

og Apollon, repræsentanterne for kærlighed, vin og musik.

Og epistlerne får et ekstra dybt perspektiv, ikke mindst fordi de altid medtænker døden, som i digtet "Til Ulla
Winblad, skrevet da hendes kærlighed bar frugt": "selv i kærlighedens time/ høres dødens klokker

kime." Forsøg på at indkredse Bellman må blive ufuldstændige, men Tøm nu dit glas tilbyder nye vinkler på
denne uudtømmelige Bellman, og tilsammen udgør bogens artikler alligevel et forsøg på at skabe et
helhedssyn på Bellmans syrede tekster og deres brogede og skæve eksistenser, samt at skabe udblik til

perioden. Bogen er en hyldest til en verdenslitterær 275-års jubilar.
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I Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter analyserer, fortolker og
diskuterer skandinaviske litteraturforskere den fremragende svenske
1700-tals poet og visedigter Carl Michael Bellmans (1740-1795)
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medtænker døden, som i digtet "Til Ulla Winblad, skrevet da hendes

kærlighed bar frugt": "selv i kærlighedens time/ høres dødens
klokker kime." Forsøg på at indkredse Bellman må blive

ufuldstændige, men Tøm nu dit glas tilbyder nye vinkler på denne
uudtømmelige Bellman, og tilsammen udgør bogens artikler
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tekster og deres brogede og skæve eksistenser, samt at skabe udblik
til perioden. Bogen er en hyldest til en verdenslitterær 275-års
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