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BESKRIVNING
Stig Dagermans korta men kraftfulla författarskap räknas som ett av den svenska 1900-talslitteraturens
viktigaste bidrag. Under häpnadsväckande få år skrev han romaner, noveller, artiklar, reportage, dagsverser
och dramatik som kommit att stå som milstolpar i svensk modernism och realism - och därtill alltid funnit
nya läsare.Bröllopsbesvär utspelar sig under ett dygn på en liten uppländsk bondgård. Den unga
bonddottern Hildur ska stå brud med den många år äldre slaktaren Westlund. Så tar dramat sin början: en
okänd person knackar på brudens fönster, hon får ett anonymt brev, en sjuk luffare anländer som objuden
gäst. Hemligheter kommer upp till ytan och det närvarande blir fullt av allt vad det förgångna en gång
laddat upp. Romanen kulminerar i skildringen av bröllopsnattens alla händelser.Nu presenteras
Bröllopsbesvär, som kom att bli Stig Dagermans sista roman, med ett förord av den inflytelserika
författaren och kritikern James Wood och med kommentarer av Hans Sandberg. De tidigare volymerna i
serien har presenterats av andra världsberömda författare, så som Siri Hustvedt, Adonis, J.M.G. le Clézio,
Per Olov Enquist, Colm Tóibín och Elfriede Jelinek."Dagerman skrev med vacker saklighet. Istället för
känslomässiga påståenden nyttjade han väl valda fakta, som brickor, för att framkalla en känsla." Graham
Greene
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bröllopsbesvär på Stadsteatern | SvD
Bröllopsbesvär är en svensk dramafilm från 1964, baserad på Stig Dagermans roman med samma namn
från 1949. I huvudrollerna ses Jarl Kulle, Christina Schollin ...

Apropå gårdagens "Bröllopsbesvär" på TV ... - Christina Schollin
Stig Dagermans korta men kraftfulla författarskap räknas som ett av den svenska 1900-talslitteraturens
viktigaste bidrag. Under häpnadsväckande få år skrev han ...

Bröllopsbesvär (1964) - The Swedish Film Database
Bröllopsbesvär TV Film 1964 Det ståndar till bröllop på bonden Victor Palms gård. Yngsta dottern
Hildur skall giftas bort med den förmögne slaktaren Hilmer ...
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