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olika instrument, vilket grumlar Stenströms mo-
tivstudie. Lindgrens författarskap innehåller långt 
mer än skildringar av Västernorrlands historiska 
kulturliv. Som för att balansera detta utgörs det 
övriga bildmaterialet av porträtt: Gustav Mahler, 
Thomas Mann, Carl Jularbo och Niccolò Paganini. 
Men även det leder tankarna till dem som fysiska 
personer, i stället för de allegoriska figurer som de 
utgör i Lindgrens litterära gestaltningar.

Stenström värjer sig mot att kategorisera de lit-
terära musikinslagen: ”Vad musikens roll anbe-
langar, låter inte heller sig den sättas på en enda, 
entydig formel” (28). Men boken hade tjänat på en 
viss formmässig eller innehållslig kategorisering av 
motiven. En möjlighet hade varit att utgå från dis-
tinktionen mellan folkmusik och konstmusik, och 
hur dessa sociala markörer fungerar i Lindgrens 
litterära metod. En annan hade varit att utveckla 
Lindgrens integration av musikalisk sats till litterär 
struktur, till exempel fugaformen. En tredje hade 
varit att undersöka motiven utifrån deras verkan 
som komiska, melankoliska eller kontemplativa 
markörer. Något av detta hade kunnat rymmas i 
ett avslutande kapitel som inte bara visade att Lind-
gren använder musikmotiv, utan ett försök till sys-
tematisering av hur han gör det.

Som motivstudie framstår Torgny Lindgren och 
musiken som en deskriptiv inventering. Analysen 
äger rum i de sammanfattande närläsningarna där 
motiven sätts in i sitt litterära sammanhang. Man 
efterlyser gärna en systematisk sammanfattning av 
de i många fall skarpa iakttagelserna, och att dessa 
rön om Lindgrens motivbehandling hade kunnat 
relateras till tidigare forskning om motivens funk-
tion inom författarskapet.

Anmärkningarna till trots analyserar Stenström 
skickligt de musikaliska motiven, utan att förlora 
sig i ovidkommande detaljer eller sväva ut i respek-
tive berättelse som helhet. Sammanställningen av 
dessa motiv bidrar till ny förståelse av musikens 
verkan i Torgny Lindgrens författarskap och fram-
står därmed som ovärderlig för framtida forskning.

Marcus Willén Ode

Conny Svensson, De läste Dante. Från Boccaccio 
till Tage Danielsson. Carlssons. Stockholm 2020.

Conny Svensson, professor emeritus i litteratur-
vetenskap vid Uppsala universitet, har i olika sam-
manhang under en lång akademisk karriär intres-

serat sig för Dantes författarskap. Engagemanget 
har tagit sig uttryck i insiktsfulla föreläsningar och 
artiklar, så hans första monografi i ämnet väcker 
förväntningar. Som framgår av boktiteln rör det 
sig om en undersökning eller snarare översikt om 
receptionen av författarskapet. Möjligen borde 
Svensson redan i förordet ha deklarerat att han i 
stort sett uteslutande behandlar mottagandet av 
Komedin; Dantes övriga verk ägnas bara sporadisk 
uppmärksamhet.

Ämnet är milt uttryckt svåröverskådligt. Svens-
son tvingas naturligtvis till att göra ett urval bland 
alla kvalificerade Danteläsare, men de han fått med 
är många, även om han med två undantag begrän-
sat sig till arton- och nittonhundratalen. Det ena 
undantaget är föremål för bokens första kapitel, 
Giovanni Boccaccio. Han stod för den första bio-
grafin i helfigur över Dante, En liten skrift till Dan
tes lov, tillkommen ett par årtionden efter poetens 
död, runt 1300-talets mitt, och föreläste dessutom 
över Komedin i Florens under sina sista levnadsår. 
Nästa kapitel ägnas giganten i 1800-talets italienska 
litteraturhistorieskrivning – om man så vill Italiens 
Schück – Francesco de Sanctis. Under rubriken 
”Figura” behandlas Erich Auerbach och Charles 
S. Singleton jämte den i sammanhanget marginelle 
italienske litteraturvetaren Rocco Montano. Ett se-
nare kapitel tar upp fem ”världsförfattare”, samtliga 
från 1900-talet: T.S. Eliot, Osip Mandelstam, ita-
lienaren Giovanni Papini (som nog bara med möda 
kvalar in under rubriken världsförfattare), Jorge 
Luis Borges och Dorothy L. Sayers. De har alla på 
olika sätt ägnat Dante särskild uppmärksamhet, 
men Svensson uppmärksammar också hur några 
av dem – i synnerhet Eliot – dragit nytta av Kom
edin i sin skönlitterära produktion.

Ytterligare ett kapitel gör nedslag i det poli-
tiska återbruket av Dante. Där gör Svensson för-
tjänstfulla genomgångar av det italienska nations-
byggets stora växlar på hans författarskap och av 
Peter Weiss problematiseringar av Komedin i så-
väl dramat Inferno (skrivet 1964, utgivet pos-
tumt 2003) som romantrilogin Motståndets estetik 
(1976–1981). Kapitlet ”Dante i Västerlandets ka-
non” (195–210) inskränker sig till lärdomsgigan-
terna Ernst Robert Curtius och Harold Bloom, i 
själva verket varandras kontraster: där den förre 
läste Dante i ljuset av ett i grunden antikt litterärt 
arv, brutet genom den latinska medeltiden, beto-
nar den senare poetens egenart eller strangeness. En 
kort men rolig genomgång ägnas också några ge-
stalter som vågat svära i kyrkan: Voltaire (”Italie-
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narna kallar honom [Dante] gudomlig, men det är 
en fördold gudomlighet. Det är få som förstår dessa 
orakler”) och Witold Gombrowicz (som kriarät-
tade passager ur Komedin för att komma fram till 
underbetyg i stil med det mest monstruösa diktver-
ket i världslitteraturen eller ”en skammens bok” – 
så återger honom Svensson – ”som strider mot alla 
föreställningar om mänsklig rättvisa”).

Därtill består oss Svensson med en revy över 
svenska Danteläsare. De förekommer på olika stäl-
len i hans bok men är framför allt koncentrerade 
till kapitlet ”Sju svenskar om Dante” (37–112). De 
sju är: Carl Wilhelm Böttiger, Oscar Levertin, Ar-
nold Norlind, Olof Lagercrantz, E.N. Tigerstedt, 
Jan Olov Ullén och Niklas Rådström (som skiljer sig 
från de övriga genom sitt företrädesvis litterära åter-
bruk av Komedin). Levertin avverkas på någon sida 
och kunde nog ha bytts ut mot förslagsvis Gustaf 
Fredén som ägnade Dante en fin liten bok i samband 
med sjuhundraårsminnet av hans födelse 1965. Om 
det svenska urvalet är annars inte mycket att säga: 
Svensson har fått med de viktigaste namnen, och han 
gör klokt nog inga anspråk på att vara heltäckande.

Flera av just de svenska Danteskribenterna äg-
nas relativt fylliga presentationer. De är deskriptiva 
men också värderande. Svensson är skeptisk till La-
gercrantz lika inkännande som anakronistiska för-
hållningssätt till Komedin i Från helvetet till para
diset (1964). Tigerstedts mäktiga, både välskrivna 
och vetenskapligt uppdaterade monografi Dante. 
Tiden, mannen, verket (1967) lyfts fram. Ullén upp-
skattas för sina retoriskt underbyggda och metapo-
etiska läsningar av Komedin i Det synliga osynliga. 
Anteckningar till Dantes Divina Commedia (1989). 
För framför allt det intressanta avsnittet om Bötti-
ger har Svensson haft nytta av sin föregångare Mag-
nus Röhls monografi Ur den svenska trecentobildens 
historia från 1986. Norlind har på senare tid ägnats 
en fyllig presentation av Peter Luthersson i den 55 
sidor långa inledningen till författarens översätt-
ning av Dantes Monarchia, men eftersom den kom i 
tryck först 2019 torde Svensson knappast ha kunnat 
utnyttja den. Hans bok saknar fotnoter men redo-
visar undan för undan tacksamhetsskulder i bröd-
texten. Också ur andra synvinklar positionerar den 
sig någonstans mitt emellan reguljär forskning och 
populärvetenskap: den innehåller inte bara en bib-
liografi och ett personregister utan också en sam-
manfattning på engelska, samtidigt som tonfallen 
av och till blir oväntat personliga, bortsett från att 
dess korta – och vackert skrivna – epilog, betitlad 
”Även jag läste Dante”, ägnas Svensson själv.

De läste Dante inleds inte med några teoritunga 
avsiktsdeklarationer, men ett och annat spår kan 
förvisso urskiljas genom de olika kapitlen. Svensson 
återkommer upprepade gånger till vad Erich Auer-
bach kallade den figurala historiesynen i Komedin, 
i själva verket bestämmande för verkets upplägg-
ning och utformning. Den kan spåras till kyrkofä-
derna eller egentligen evangelierna och de paulin-
ska breven: händelser, ting och personer i Gamla 
testamentet uttolkas som förebud till det kristna 
frälsningsverket. Trädet i Paradiset kan utläsas som 
en figur eller ”typ” som förebådar ”antitypen” kor-
set. Tillämpat på Komedin: de varelser huvudperso-
nen påträffar i exempelvis Inferno reduceras inte till 
schematiska allegorier över en eller annan dödssynd 
utan aktualiserar deras öden i jordelivet. De kan 
därmed dramatiseras så till den grad att de ibland 
hotar att utmana eller sticka av från den gudomliga 
ordning de passats in i.

Svenssons intresse för det här synsättet på Kom
edin resulterar i sin tur i ett ledmotiv genom hans 
bok, vad han kallar problematiken med de ädla syn-
darna. Det är av gammalt datum, långt före Auer-
bach, och har visat sig slitstarkt inom såväl forsk-
ningen som kommentarerna till Komedin: om nu 
Dante hyser sådan fascination för och/eller visar 
sådant medlidande med somliga gestalter i In-
ferno, varför sätter han dem i helvetet? Det rör sig 
framför allt om Francesca (sång 5), Brunetto La-
tini (sång 15), Odysseus (sång 26) och greve Ugo-
lino (sång 33). Också här ställer sig Svensson hälso-
samt skeptisk till mer eller mindre romantiskt in-
spirerade försök att humanisera Dante. Det gör han 
rätt i, dock utan att presentera någon egen övergri-
pande förklaringsmodell. På senare år har annars 
flera forskare fäst sig vid den förändring som veder-
fars Komedins pilgrim. Den storögde vandraren ge-
nom Helvetet är inte densamme som den gudom-
ligt upplyste himlafararen i verkets slutsånger, redo 
att, med facit i hand, nedteckna sina bortomjor-
diska upplevelser. Konfronterad med Francescas 
riddarromantiska svärmeri redan i den andra hel-
veteskretsen förmådde han bara falla till marken 
som en död kropp faller.

Vid ett fåtal tillfällen får jag svårt att följa Svens-
son i argumentationen. Han har fullständigt rätt i 
sin kritik av ett antal moderna föreställningar om 
Dante, exempelvis som något slags italiensk patriot 
(poeten bekände sig tvärtom till en överstatlig uni-
versalism i det tyskromerska kejsardömets tecken). 
Men att Dante under tiden närmast efter sin död 
mest var känd och uppskattad som lärd författare 
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på latin (202) låter i mina öron underligt, eftersom 
den enda av hans latinska skrifter som tidigt vann 
någorlunda spridning, Monarchia, tvärtom utsat-
tes för hård kritik från kyrkligt eller närmare be-
stämt dominikanskt håll. Inte heller tror jag att de 
tidiga kommentatorernas inläsning av ”poeternas 
allegori” i Komedin delvis kan förklaras med hän-
visning till Dantes tal i den italienskspråkiga trak-
taten Convivio II.1.4 om en specifikt poetisk senso 
allegorico (32), eftersom detta – ofullbordade – verk 
i stort sett var okänt för dem. Slutligen är Svens-
son klokt nog försiktig med att dra enkelspåriga 
biografiska slutsatser ur litterära verk. Just därför 
begriper jag inte varför han vill läsa in Borges egen 
livshistoria i den argentinske författarens behand-
lingar av Paolo och Francesca, exempelvis i den fina 
lilla dikten Inferno, V, 129, tryckt i samlingen La ci
fra (1981).

Mina frågetecken är under alla omständigheter 
marginella. Svensson har på begränsat utrymme 
gett oss en med nödvändighet selektiv men både 
gedigen och elegant utformad översikt över drygt 
två hundra års Dantereception. Därtill är den skri-
ven med nyfikenhet, engagemang och passion. Jag 
skulle gärna se Svensson teckna sin egen bild av 
Dante och Komedin, resultatet av decennielånga 
studier, i ett större format.

Anders Cullhed

Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermans-
son, Yvonne Leffler och Birgitta Johansson Lindh, 
Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Trans
national Reception in the Nineteenth Century. LIR-
skrifter 10, Göteborgs universitet. Göteborg 2019.

”[V]i vet betydligt mer om det som ur svenskt 
perspektiv kan kallas litterärt inflöde än vi vet om 
det litterära utflödet” – så beskriver Johan Svedje-
dal forskningsläget i inledningen till sin uppsats 
”Svensk skönlitteratur i världen. Litteratursocio-
logiska problem och perspektiv” (2012). Det finns, 
menar han, flera skäl att ägna sig åt ”strömmarna ut 
från Sverige”, främst bland dessa kanske det faktum 
att ”litteratur och kultur skapas i ständiga kultur-
möten och sammanflöden där det särpräglat ’na-
tionella’ eller ’inhemska’ oftast är både menings-
löst och omöjligt att försöka urskilja”. Ett studium 
av svensk litteratur i översättning kan vidare bidra 
till att belysa de ”processer genom vilka en ’världs-
litteratur’ och ett ’världslitterärt system’ skapas”, 

samt, inte minst, resultera i ”självdistansering” och 
”främmandegöring” genom att åskådliggöra ”den 
svenska litteraturens roll som minoritetslitteratur 
i världen och Europa” (Svedjedal 2012, 11–12). Att 
ägna sig åt den egna litteraturens betydelse i om-
världen, det vill säga ”det litterära utflödet”, kan 
alltså – möjligen paradoxalt – vara ett sätt att mot-
verka chauvinism och nationell slutenhet. Genom 
att visa hur andra uppfattar den svenska littera-
turen, och vilka roller denna litteratur har spelat 
utanför det egna språkområdets gränser, visar man 
hur nationell den svenska litteraturhistorieskriv-
ningen hittills har varit.

Under det senaste decenniet har flera forsknings-
projekt resulterat i studier av det slag som Svedjedal 
efterfrågar i sin uppsats. Till de mest ambitiösa av 
dessa projekt hör tveklöst ”Swedish Women Wri-
ters on Export in the 19th Century” vid Göteborgs 
universitet, som har slutredovisats i volymen Swe
dish Women’s Writing on Export. Tracing Transna
tional Reception in the Nineteenth Century (2019). 
I fem uppsatser granskas översättningar av svenska 
författares verk från romantik till modernism i syfte 
att diskutera litteraturhistorieskrivningens tradi-
tioner och förutsättningar, bidra med ny och dju-
pare förståelse av hur litteratur färdas över gränser 
samt omvärdera kvinnors betydelse som transkul-
turella författare och kulturförmedlare (11). Tids-
avgränsningen för volymen är alltså i stort sett den-
samma som Pierre Bourdieus i Les règles de l’art. Ge
nèse et structure du champ littéraire (Konstens regler. 
Det litterära fältets uppkomst och struktur, 1992), vil-
ket inte är en slump. Med ett väl integrerat genus-
perspektiv visar uppsatsernas författare – liksom 
föregångarna Gaye Tuchman och Nina E. Fortin 
i Edging Women Out. Victorian Novelists, Publis
hers and Social Change (1989) – hur framgångsrika 
kvinnliga författare sorterades bort och avkanoni-
serades under tiden kring sekelskiftet 1900, då ro-
mangenren maskuliniserades och gavs status av den 
konstnärliga eliten, samtidigt som modernismen 
och det moderna litterära fältet uppstod. Också 
utifrån ett värdslitteraturperspektiv är tidsperio-
den väl vald, eftersom den litteraturhistorieskriv-
ning som diskuteras i uppsatserna konsoliderades 
under 1800-talet, delvis som ett resultat av de natio-
nalistiska rörelsernas framväxt. Volymen har också 
en polemisk udd, i det att den visar hur nationell 
historieskrivning och nationell kanonisering inte 
tar hänsyn till författarnas internationella motta-
gande och skiftande öden i översättning. Därmed 
placerar den sig i samma tradition som Lars Lönn-


