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Carl Michael Bellman

1740-1795



Kjære bokvenn.

Denne gang en ørliten katalog med kun 5 bøker. Allikevel bibliofilt nok til at det fortjener en egen 
presentasjon. 

De 5 bøkene selges samlet for 22 500,-.

God lesning!

Bibliofil hilsen

Fredrik Delås
Antikvariat Bryggen

Antikvariatet kjøper gode enkeltobjekter og samlinger. 
Gode priser gis.

Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 

E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no



Sveriges nasjonalskald Carl Michael Bellmans to 
hovedverk i et attraktivt sett foreliggende i samtidige / 
nær samtidige attraktive bind med plettfri materie. 

En unik mulighet til å erverve et godt samtidig sett av 
nordens største visedikters samlinger, utgitt henholds-
vis 4 og 5 år før hans død. 

Bellman tar oss med inn i 1700-tallets Stockholm, og 
lar oss bli kjent med miljø, steder og personer på godt 
og vondt. Hans viser lever i beste velgående og spilles 
i stor utstrekning den dag i dag. 

Bellman har blitt og blir fortsatt tolket av en mengde 
artister. I 1971 hadde vårt nabolands to store viseprofil-
er, Cornelis  Vreeswijk (1937-1987 )og Fred Åkerstrøm 
(1937-1985) et album hver ute på markedet med sine 
egne tolkninger av Bellmans viser. 

Jeg lar dem selv presentere Bellman gjennom et 
intervju de gjorde i den anledning:

Cornelis: - Traditionen att sjunga Belmann bibehölls 
bara inom överklassen och dom har naturligtvis elimi-
nerat alt som kan verka farligt, äkta, som kan innehålla 
känslor. Det skall vara könlöst. Det skall vara en kille 
som sjunger “Vila vid denna källa” til kaffet och ave-
cen i salongerna.

Fred: -Helst i peruk och vita strumpor. 

Cornelis: - Ungefär så. Men Bellmans betydelse som 
folksångare - vilket han ju var! - har helt tappats bort, 
har försumpats av det borgerliga idealet. 

Fred: - Bellman hade ett väldigt försiktigt ackompanjeang på citter, en motsvarighet til dagens svensk-
byggda luta. Men en sak som man glömmer när man sjunger Bellman i dag var hans mästerliga sätt att 
härma de flesta förekommande instrument i et orkester med bara munnen. Det här med att det skal vara en 
allvarlig orkester bakom med 1700-tals tänkande i musik är fel. Det finns att läsa att han var försiktig med 
ackompanjemanget, han använde rösten, mimiken, skådespelaren Michael, för att framföra det han hade 
skrivit själv. Hade han levt idag hade han varit lika berömd som Sammy Davis Jr eller Victor Borge. 
Bellman lånade för fan hela Europas musiklitteratur til sina saker, omarbetade lite lätt och gjorde saker som 
svänger. Det är ju så giltigt än idag att det är skamligt att erkänna inför sig själv att han sjungits på det sättet 
i tvåhundra år, som är fel. 

Just som Cornelis sa, det här urvattnade borgerliga sättet att sjunga Bellman på. 

Vi ser rött - vi hör rött - när vi hör skiten!



Fredmans Epistlar. 

Stockholm. Tryckt hos Anders Zetterberg. 1790.
Gravert portrett/tittelblad, [10], 274, [4] sider.

Samtidig halvskinnbind med lysere skinntitteletikett og marmorert overtrekkspapir. Hjørner svakt støtte. 

Musiken till Fredmans Epistlar. 

Stockholm. Kongl. Privilegierade Not Tryckeriet. Uten år. 
105, [1] sider.

Samtidig halvskinnbind med rikelig gulldekor på rygg og marmorert overtrekkspapir. Lesesnor. Hjørner 
meget svakt støtte. 

Notene gravert på tykkere blått papir.

Fredmans Epistlar 

- 1790 -



Fredmans Epistel No. 81

“Märk hur vår skugga”



Fredmans Sånger 

Stockholm. Tryckt hos Anders Zetterberg. 1791. Gravert portrett/tittelblad, [4], [1]-163, [5] sider.

BUNDET MED  

Musiken till Fredmans Sånger.

Stockholm. Kongl. Privilegierade Not Tryckeriet. Uten år. [1]-86, [2 blanke] sider.

Notene gravert på tykkere papir.

Samtidig halvskinnbind med rød skinntitteletikett og stenket overtrekkspapir. 
Øvre kapitél med svak slitasje. Hjørner svakt støtte. 

Fredmans Sånger 

- 1791 -



Sång No. 35 - “Gubben Noack”



Bihang till Fredmans Epistlar.

Nyköping. Tryckt hos P. Winge. 1809. [4], 120 sider.

Samtidig halvskinnbind med rød skinntitteletikett og marmorert overtrekkspapir.

Fra forordet: Följande stycken, som nu lemnas allmänheten, blefvo så snart de i manuscript utkommo, förvarade 
af utgifvaren, en av författarens vänner och beundrare. De hafva vid utgifvandet af Fredmans epistlar förmodeli-
gen icke varit till hands. Några ibland dem hafva väl förut varit synlige i ett häfte af allehanda saker, kallat Bacchi 
handbiblioteque eller nya tidsfördriv på gäldstugan.

Bihang til Fredmans Epistlar

- 1809 -





Fredmans epistlar. Med bilder av Peter Dahl.
Förord och kommentarer av Olof Byström och Sven Delblanc.

Stockholm. Bonniers. 1984. Stor 8vo. 430, [3] sider. 
Originalt grønt blindtrykket helskinnbind med helt sølvsnitt. 
Bundet med begge omslag. Ilagt original kassett.

BIBLIOFILUTGAVE:
Nummer 23 av 350 eksemplarer signert av Peter Dahl. 

Et utsøkt eksemplar. 

Denna utgåva av Fredmans Epistlar, 1790 års originalutgåva i faksimil (6% 
förstoring), är tryckt  på 130 G Offblade papper från Svenskt Papper AB. Boken 
är i sin helhet baserad på de två kassetter med 87 originallitografier som färdig-
ställdes under 1983 av Peter Dahl i samarbete med Gallerie Aix.

Peter Dahl, svensk kunster født i Oslo 1934, amler og skulptør. Hans 87 
litografier som illustrerer samtlige av Bellmans Epistler ble vist rundt i 
Sverige fra 1984. 

Fredmans epistlar. 
Med bilder av Peter Dahl. 

Bibliofilutgave - 1984




