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liga bokköpare en förhållandevis utbredd känne-
dom om hennes verk på engelska. Och visst borde 
medial uppmärksamhet kring Lessings verk i den 
engelskspråkiga världen påverkat den svenska bok-
marknaden, både före, i samband med och efter det 
att hon tilldelades Nobelpriset? Frågorna blir na-
turligtvis mer akuta eftersom de knyter an till det 
världslitterära systemets språkliga hierarkier (vilka 
Rüegg visar sig väl förtrogen med) och i förläng-
ningen till hur svensk bok- och förlagsmarknad för-
delar sin uppmärksamhet gentemot författarskap 
på exempelvis engelska, franska och tyska – eller 
kinesiska och jiddisch.

Det måste understrykas att dessa invändningar 
handlar om just en obalans mellan de teoretiska 
perspektiv Nobelbanor tar spjärn mot, inte att stu-
dien saknar relevans eller intressanta resultat. Själva 
kartläggningen av hur, när och genom vilka medel 
översatta Nobelpristagare utgivits i Sverige är som 
sagt mycket välkommen, och Rüeggs metodiska 
hantering av det omfångsrika materialet är exem-
plarisk. Låt vara då att vissa frågor lämnas utan de-
taljerade svar. En ska också erinra sig att Nobelbanor 
är en delstudie i Rüeggs avhandlingsprojekt: med 
den solida empiriska grund hon redan lagt finns 
goda skäl att se fram emot mer långtgående analy-
ser i kommande installationer.

Oscar Jansson

Thure Stenström, Torgny Lindgren och musiken. 
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala. Uppsala 2021.

Thure Stenström konstaterar i förordet till sin bok 
att musikens roll som inspirationskälla för Torgny 
Lindgrens författarskap hittills har varit föga ut-
forskad. De tre tidigare avhandlingarna har foku-
serat på andra aspekter. Ingela Pehrson Bergers av-
handling Livsmodet i skrönans värld (1993) ägna-
des åt bibliska motiv och teologiska influenser. 
Magnus Nilsson drev i Mångtydigheternas klarhet 
(2004) tesen att Lindgrens litterära framställnings-
konst kunde förklaras utifrån ironibegreppet. Un-
dertecknad undersökte i Konsten att upphöja det 
ringa (2009) hur Lindgren arbetar med textens 
röst, sättet att växla mellan höglitterära och tradi-
tionellt sett låga motiv, samt etisk och estetisk ge-
staltning. Samtliga avhandlingar berör musikaliska 
motiv, men i huvudsak som stoff för att ge stöd åt 
de övergripande argumentationerna.

Med Torgny Lindgren och musiken tar sig Sten-
ström an uppgiften att sammanställa och kommen-
tera i stort sett alla musikaliska motiv som står att 
finna i författarskapet. Denna inventering har 
gjorts med stor noggrannhet och förefaller vara 
heltäckande.

I bokens inledning ägnar sig Stenström åt frå-
gan om i vilken grad musik kan överföras till lit-
terär framställning. Utifrån texter av Göran Bex-
ell och Peter Kivy resonerar han kring frågor som 
musikalisk affektlära och tonsättarbiografiska för-
hållningssätt. Stenström konstaterar att musiken 
inte framstår som kognitivt förståelig, i den me-
ningen att den enkelt kan överföras i verbal gestalt. 
Samtidigt menar han att det finns litterära former 
med en högre grad av musikalisk analogi. Fram lyfts 
äldre tiders (sång)diktning, där litterär rytm och 
språkmelodi har anpassats till musikens formspråk.

Litteratur har genom tiderna påverkats av musik. 
Författare har influerats att integrera musikaliska 
formstrukturer i sina verk, eller skildra musiken 
som socialhistoriskt fenomen. I fallet Torgny Lind-
gren uttryckte han personligen och återkommande 
att musiklyssnandet var en integrerad del av hans 
författarprocess. Författarskapet innehåller otaliga 
musikinfluenser, som Thure Stenström har identi-
fierat och kommenterat.

Motivstudien är upplagd som en lång essä över 
musikaliska motiv i Torgny Lindgrens verk. Den 
sträcker sig från diktsamlingen Plåtsax, hjärtats in
strument (1965) till romanen Klingsor (2014).

Stenströms essäistiska framställning saknar ty-
värr kapitelindelning, något som hade gjort läs-
ningen lättare. I stället upplyser innehållsförteck-
ningen läsaren om vilka verk som behandlas och 
på vilka sidor. Verken tas förvisso upp ett efter ett, 
men utan avdelande underrubriker. Mer problema-
tiskt är att det saknas en kronologisk eller tematisk 
struktur i framställningen. Förvisso är det under-
hållande att som läsare överraskas av ständigt nya 
musikaliska motiv, men den långa tankelinjen ly-
ser med sin frånvaro.

En annan invändning rör bildsättningen. För 
även om Thure Stenström karaktäriserar Lindgrens 
norrländska ”skrönor” som allegoriska så förleder 
bilderna trots allt läsaren i den hembygdsnostal-
giska riktning som Stenström uttalat söker und-
vika. Fotografierna föreställer: Barndomshemmet 
i Raggsjö, hemmet i Tjärstad prästgård, morbror 
Ivars fiol, en kammarorgel i Bastutjärn, en piporgel 
i Bygdeå, en bordscittra och en mungiga. Bilderna 
understryker som framgår författarbiografin och 
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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-


