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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-
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roths Litteraturforskningens dilemma (1961), Gun-
nar Hanssons Den möjliga litteraturhistorien (1995) 
och Torbjörn Forslids och Anders Ohlssons Ham
let eller Hamilton? Litteraturhistoriens problem och 
möjligheter (2007).

Uppsatsernas teoretiska underbyggnad är välbe-
kant, och domineras av de stora namnen inom den 
värdslitteraturforskning som genomgick en omfat-
tande revitalisering under åren kring millennieskif-
tet: Pascale Casanova, Franco Moretti, och David 
Damrosch (kompletterade med några nya namn, 
bland dem Alexander Beecroft). Såsom brukligt i 
denna typ av forskning under senare år innehåller 
inledningens diskussion av Casanovas La républi
que mondiale des lettres (The World Republic of Let
ters, 1999) också kritik mot hennes uppdelning av 
den litterära världen i centrum och periferi. Upp-
satsförfattarna avfärdar dock inte modellen som så-
dan, utan ifrågasätter främst ett ensidigt fokus på 
Frankrike och Storbritannien. Istället vill de upp-
märksamma betydelsefulla transitplatser som till 
exempel förlagscentra i södra Tyskland, som har 
varit viktiga för den skandinaviska litteraturens vi-
dare spridning i världen. Tesen att denna transit-
trafik har spelat en viktig roll är inte heller särskilt 
originell, men när den här grundas i nytt material 
ger den ytterligare stöd till tidigare forskning av 
bland andra Lars Lönnroth (i ”Den svenska litte-
raturen på världsmarknaden” [1990]), vilket också 
nämns i volymen. I den teoretiska diskussionen sak-
nas dock helt den nämnde Pierre Bourdieu (som 
inte finns med i vare sig register eller källförteck-
ning), som dock får anses ha ett stort sekundärt 
inflytande över studien genom sin arvtagare Pas-
cale Casanova. Saknas gör också välbekanta före-
trädare för receptionsteorin, såsom Wolfgang Iser 
och Hans Robert Jauss, vilket möjligen är mer an-
märkningsvärt i en volym som ägnar så mycket ut-
rymme åt olika typer av publiker och mottagande. 
Särskilt i analysen av litteraturhistorieskrivning-
ens hantering av svenska 1800-talsförfattare hade 
forskarna kunnat anknyta till Jauss teorier om hori-
sontförändringar, såsom de formuleras i uppsatsen 
”Literaturgeschichte als Provokation der Literatur-
wissenschaft” (1967), en text som dessutom präglas 
av samma kritiska blick på litteraturhistorien som 
den aktuella volymen. Jauss menar till exempel att 
en ”receptionsestetisk” litteraturhistoria kan vär-
deras utifrån hur den förmår bidra till en kritisk 
granskning (”kritische Revision”) eller rentav en 
”förstörelse” (”Destruktion”) av den traditionella  
kanon.

Det faktum att den teoretiska diskussionen spe-
lar en underordnad roll i Swedish Women’s Writing 
on Export behöver dock inte nödvändigtvis ses som 
en svaghet utan snarare som ett sätt att rikta fokus 
mot det som är volymens främsta styrka, metodut-
vecklingen och behandlingen av det empiriska ma-
terialet. Att statistiska studier av svensk litteratur 
i översättning medför stora svårigheter i form av 
bristande källmaterial har påtalats många gånger, 
exempelvis av Christina Tellberg (i avhandlingen 
På barnens bokmarknad 1982) samt Svedjedal och 
Lönnroth i uppsatserna som anförts ovan. Trots att 
situationen på senare år har förbättrats, tack vare 
imponerande punktinsatser som Petra Broomans 
och Ingeborg Kroons (red.) Zweedse en Zweedsta
lige Finse auteurs in Nederlandse vertaling 1491–
2007. Een bibliografie (2013), Denis Ballus Lettres 
nordiques. Une bibliographie, 1720–2013 (2016) och 
Péter Mádls SCHB. A Bibliography of Scandinavian 
Literature in Hungarian Translation and Scandina
vian Studies in Hungary (2 uppl. 2016), saknas fort-
farande pålitliga bibliografiska källor för många 
språkområden. Därför är det en ansenlig bedrift 
att forskarna i projektet ”Swedish Women Writers 
on Export in the 19th Century”, tillsammans med 
medarbetare i flera olika länder, har tagit fram en 
egen databas, SWED 2018, med ambitionen att för-
teckna samtliga verk av de författare som studeras, 
såväl på originalspråk som i översättning. Detta 
betyder att de resultat som presenteras i Swedish 
Women’s Writing on Export är unika i slag, genom 
att de grundats på ett så gediget källmaterial.

I den första av bokens fem uppsatser, ”Julia Ny-
berg/Euphrosyne: Romantic Poetry, World Litera-
ture and Superficial Reception” (33–95), diskuterar 
Gunilla Hermansson den komplicerade frågan om 
poesins plats i den samtida världslitteraturforsk-
ningen. Översatt poesi publiceras sällan i enskilda 
volymer, och detta gäller även Nyberg, den mest 
framgångsrika poeten bland svenska kvinnliga ro-
mantiker. Hennes episka dikt ”Christophorus” (i 
Poetisk kalender för år 1822) gavs ut som särtryck i 
finsk översättning 1905, men det är också allt. Her-
mansson betonar dock att översatt poesi publiceras 
på så många andra sätt, till exempel i tidskrifter och 
antologier. Dessutom analyserar hon sekundärre-
ceptionens logik, det vill säga hur kunskap om Ny-
berg och andra svenska författare spreds även utan 
översättningar, såsom i reseskildringar och över-
sikter om andra länders litteratur, verk som påfal-
lande ofta återanvände samma kortfattade porträtt 
av författarna. Hermansson jämför också Nyberg 
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med betydligt mer framgångsrika svenska roman-
tiker, såsom Esaias Tegnér, vars Frithiofs saga över-
sattes till 13 språk mellan 1826 och 1924 (enligt Ola 
Nordenfors beräkningar i uppsatsen ”Frithiofs saga 
– en framgångssaga” [2012]), och drar slutsatsen att 
nationellt orienterad och genusmässigt konserva-
tiv diktning av män efterfrågades i särskilt hög grad 
under det 1800-tal då länders kulturhistoria skulle 
upptecknas enligt nationalistiska rörelsers logik. 
Särskilt i Tyskland, där 18 skilda översättningar av 
Frithiofs saga utkom under 1800-talet, den mest 
populära i hela 28 utgåvor (också det enligt Nord-
enfors beräkningar), kom Sverige att spela rollen 
som projektionsyta för en nostalgisk längtan till en 
äldre och oförstörd kultur – samma längtan som se-
nare kommit att spela en roll för Astrid Lindgrens 
och andra svenska barnboksförfattares framgångar 
i Tyskland. Tegnér kunde uppfylla dessa målkultu-
rens behov, Nyberg – och många av hennes man-
liga samtida – kunde det inte.

Också i nästa bidrag, Åsa Arpings ” ’The Miss 
Austen of Sweden’: Fredrika Bremer’s Transatlan-
tic Triumph in the Age of Reprint” (97–153), visas 
hur framgångar för översatt litteratur – i det här 
fallet den så kallade Bremer-manin eller ”the Bre-
mer-mania” i 1840-talets USA – till stor del är en 
produkt av rörelser och behov i målkulturen. Bre-
mers berömmelse var av ett helt annat slag än Ny-
bergs; under åren 1828–1900 publicerades hennes 
verk i 165 bokutgåvor bara på engelska. Utöver det 
faktum att översättningsrättigheter saknades, vil-
ket sannolikt bidrog till att öka antalet utgåvor, sär-
skilt i USA, blev Bremer föremål för vad Alexan-
der Beecroft har beskrivit som ”nationalistic app-
ropriation”; hennes verk förblev populära så länge 
de kunde anföras för att tjäna amerikanska intres-
sen och för att konsolidera en amerikansk nation. 
Bremers romaner kunde liknas vid brittiska före-
gångare, men var samtidigt inte brittiska, vilket var 
värdefullt för den amerikanska kultur som ville dis-
tansera sig från kolonialmakten. Precis som i Tysk-
land, där man gärna såg sitt ursprung speglas i Teg-
nérs hjältedikter, fanns en vilja att koppla den ame-
rikanska nationen till de nordeuropeiska folkens 
historia, till ”Northmen” och ”Goths”, vars bedrif-
ter kunde tjäna som alternativ till berättelsen om 
Christopher Columbus upptäcktsresor. Arping be-
skriver också Bremers amerikanska succé som ett 
slags motsatt deckarboom; om 2000-talets svenska 
deckare attraherade utländska läsare för att de i till 
exempel Stieg Larssons romaner fick se vad som 
uppfattades som mörkare sidor av det svenska sam-

hälle som dittills hade varit känt som idylliskt och 
välordnat – en folkhemsdröm – så visade Bremers 
romaner att det Sverige som då länge varit känt för 
oreda och fylleri också kunde vara en plats för upp-
byggliga berättelser om hushålleliga dygder, berät-
telser som i sin tur kunde spela en väsentlig roll i 
upprättandet av en amerikansk moralisk identitet.

Arping uppehåller sig också vid diskrepansen 
mellan Bremers samtida popularitet och hennes 
plats i senare tiders litteraturhistoriska översikts-
verk. Denna typ av diskrepans är ett huvudtema 
i Yvonne Lefflers uppsats ”From Bestselling No-
velist to Forgotten Woman Writer: The Transcu-
ltural Circulation of Emilie Flygare-Carlén’s No-
vels” (155–204). Leffler blir därmed den av upp-
satsförfattarna som tydligast tar sig an den utrang-
ering (”edging out”) av kvinnliga författarskap som 
skedde kring sekelskiftet 1900. Åtskilligt i hennes 
framställning är anmärkningsvärt; exempelvis har 
det framgått av tidigare forskning att Flygare-Car-
lén var betydligt mer kommersiellt framgångsrik, 
såväl i Sverige som utomlands, än sina manliga sam-
tida, men Leffler lyckas visa exakt hur stor skillna-
den var. Medan Carl Jonas Love Almqvists verk 
gavs ut i 47 utgåvor på andra språk än svenska före 
1914 och Viktor Rydbergs i 38 var motsvarande 
siffra för Flygare-Carlén 454. Det är också an-
märkningsvärt att den internationella marknads-
föringen av Flygare-Carlén inkluderade en tydlig 
feminisering av författarskapet, helt enkelt för att 
det fanns en stor efterfrågan på berättelser skrivna 
av kvinnor och för kvinnor, särskilt i fråga om rea-
listiska skildringar av familjelivet. Feminiseringen 
innebar också att ”utrangeringen” av Flygare-Car-
léns verk påskyndades. Något mindre intressant 
är Lefflers resonemang om hur en svensk littera-
turhistoria hade sett ut om den tagit hänsyn till 
försäljningssiffror och internationella framgångar, 
snarare än till de faktorer som idag styr kanonise-
ringsprocesserna. Att bästsäljare får begränsat ut-
rymme i översiktsverken visste vi redan, och det 
säger sig självt att Flygare-Carlén hade fått större 
utrymme än Almqvist om förhållandena hade va-
rit annorlunda.

Birgitta Johansson Lindhs studie, ”The British, 
French, and German Reception of Anne Char-
lotte Leffler’s Plays in a Changing Cultural Con-
text” (205–262), är originell och välkommen, bland 
annat för att den precis som Hermanssons tar sig an 
ett inom världslitteraturforskningen ovanligt ma-
terial. En dramatiker når inte framgångar utom-
lands bara genom att översättas, hennes pjäser 
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måste dessutom intressera regissörer och teatersäll-
skap. Lefflers pjäser sattes sällan upp utanför Sveri-
ges gränser, men det innebär inte att hennes konst-
närskap är internationellt obetydligt. Hennes bio-
grafi om den ryska matematikern Sonja Kovalev-
sky blev mycket framgångsrik. Särskilt i Frankrike 
tycks hennes verk också ha använts i kvinnoeman-
cipatoriska sammanhang; det handlade då mindre 
om ett intresse för Leffler som författare och mer 
om ett behov av litteratur som tog sig an könspo-
litiska frågor. Här fanns ett tomrum som Lefflers 
verk kunde fylla. Precis som kommersialisering och 
feminisering kom att missgynna Flygare-Carléns 
verk mot slutet av 1800-talet så blev politiseringen 
av Lefflers prosaverk och pjäser senare förödande 
när den engagerade litteraturen nedvärderades av 
sekelslutets manliga kritiker.

Volymen avslutas med Jenny Bergenmars upp-
sats ”Between Värmland and the World: A Com-
parative Reception History of Selma Lagerlöf ” 
(263–320). Tack vare det gedigna statistiska un-
derlaget blir det möjligt att dra intressanta slutsat-
ser om Nobelprisets (1909) betydelse för Lagerlöfs 
författarskap. Bergenmar visar till exempel att pri-
set inte nödvändigtvis resulterade i ett större antal 
utgåvor av Lagerlöfs verk i översättning. Däremot 
ökade antalet målspråk; åren efter priset tillkom ex-
empelvis serbiska och japanska. Liksom Hermans-
son ägnar sig Bergenmar också åt sekundärrecep-
tion. Hennes granskning av utländska tidningsar-
tiklar visar hur den svenska kritikens bild av La-
gerlöf – exempelvis som en förmedlare av berättel-
ser snarare än en medvetet arbetande författare – 
cirkuleras och kristalliseras. Uppseendeväckande 
är också hur Lagerlöfs författarskap kunde upp-
fylla mycket olika typer av behov hos målkultu-
ren. Franska högernationalister betraktade henne 
som en representant för den traditionella kvinno-
rollen, samtidigt som den franska kvinnorörelsen 
såg henne som en förkämpe för emancipationen.

Bergenmar citerar David Damrosch, som menar 
att litterära verk blir världslitteratur genom att tas 
emot i ett utländskt kulturfält, och att detta fält de-
finieras av mottagarkulturens nationella kultur, lik-
som aktuella behov hos dess författare. Detta per-
spektiv präglar också hela Swedish Women’s Writ
ing on Export, vilket bidrar till dess bestående vär-
den. Uppsatsförfattarna söker inte formulera vad 
Johan Svedjedal har kallat för ”yverborna teser” om 
”den svenska litteraturens unika bidrag” (Svedje-
dal 2012, 11). Istället handlar det främst om vilka 
värden som mottagarkulturen finner i källkultu-

rens verk och vilka syften som kan uppfyllas med 
hjälp av svenska litterära verk. På så sätt tvingas vi 
ut ur självförhärligande uppfattningar om att vår 
egen kultur präglas av något ”unikt” som överträf-
far alla gränser och barriärer. Til syvende og sidst 
handlar det ändå om mottagarkulturens läsare och 
deras mångskiftande behov. Swedish Women’s Wri
ting on Export visar vilken variation och kreativitet 
som döljer sig bakom denna logik.

Andreas Hedberg

Paul Tenngart, Exporterad realism. Svensk arbe
tarlitteratur på engelska. Makadam. Göteborg & 
Stockholm 2020.

Den svenska litteraturens möte med utländska lä-
sare har kartlagts i flera studier som ingår i en expan-
derande forskning om litteraturens transnationella 
och världsvida rörelser. Författarnas väg ut ur sitt 
land är viktig att följa, både för att bättre förstå deras 
berättarkraft och för att belysa de globala litteratur-
marknadernas mekanismer. Det gäller såväl litterära 
tungviktare som Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, 
August Strindberg och Tomas Tranströmer som kri-
minallitterära succéförfattare som Stieg Larsson och 
Camilla Läckberg. I studien Svensk litteratur som 
världslitteratur (2012) konstaterar Johan Svedjedal 
att de mest framgångsrika svenskspråkiga genrerna 
varit kriminallitteraturen och barnlitteraturen. Han 
visar att inkörsporten till de stora världsspråken för 
svensk litteratur ofta är översättningarna till skan-
dinaviska språk. Forskningen kring transnationella 
flöden har också synliggjort de förmedlare (cultural 
transmitters) som med sina insatser varit avgörande 
för litteraturens spridning. Deras betydelse har lyfts 
fram av Petra Broomans i flera inflytelserika studier. 
Nyligen har vidare de skrivande 1800-talskvinnor-
nas framgångar beskrivits i ett forskningsprojekt 
vid Göteborgs universitet under ledning av Yvonne 
Leffler. De spännande resultaten finns redovisade 
bland annat i volymen Swedish Women’s Writing 
on Export: Tracing Transnational Reception in the 
Nineteenth Century (2019).

Lite i bakströmmen av de starkast lysande stjär-
norna återfinns vår nationella stolthet, arbetarlit-
teraturen, den som upprepade gånger förts fram 
som unik i ett internationellt perspektiv och som i 
svensk litteraturhistorieskrivning har sådan digni-
tet att den inlemmats i den nationella litterära ka-
non som översiktsverken upprättar. Det handlar 


