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et litterært kulturmøde. I C.M. Bellmans Fredmans Epistlar og Sånger dyrkes, som i al anakreontisk digtning,
vin og elskov, som man bør skynde sig at nyde - for »Döden på dig väntar«. Bag en elegant rokokoform
doceres en levelære, der er frivol, undertiden grov. Den danske biedermeier-litteratur vogtede nidkært over

kunstens decorum, men lånte samtidig, musikalsk og litterært, fra Bellman. Hvordan går en så
modsigelsesfuld reception for sig? Jens Kr. Andersen, der er lektor i dansk litteratur ved Københavns
Universitet og dr.phil. på et trebindsværk om Holbergs komedier, undersøger her Bellman-spor i 20

betydelige forfatterskaber fra det 19. århundrede. Bellman-lånene i guldalder-periodens danske litteratur
registreres (en samlet fortegnelse bagest i bogen), analyseres (beskrives i deres nye, danske kontekst) og

klassificeres i typer, det sidste på grundlag af en matematisk funderet systematik, der her er udviklet for første
gang, men er generelt anvendelig inden for komparativ litteraturforskning.
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