
 
 

  



 
 

 
 
 

E quindi uscimmo a riveder le nuvolette 
Dantes Helvede i tegneserier 
 
Det Italienske Kulturinstitut 11. – 31. oktober 2021 
 
 
 
Hvordan så Dante Alighieri ud? 
Og hvad med digteren Vergil, som fulgte ham ned i Helvedets dybeste afgrund?   
Var djævlene overhovedet skræmmende, eller var de så overdrevent skrækindjagende, at de fremstod 
komiske? 
Den guddommelige komedie og dens forfatter Dante Alighieri har været en del af den italienske 
forestillingsverden i mere end 700 år. Fortællingen om Dantes rejse gennem Helvedet, Skærsilden og Paradis 
har været inspirationskilde til billedkunsten, litteraturen, film og videospil – og et ikke uanseeligt antal 
tegneserier. Forfatterne, fra den mest alvorlige til den mest ironiske, har fortalt om Dantes rejse til det 
hinsides med vidt forskellige billeder og fortællinger. I tegneserierne fremstilles både Dante og Vergil, 
djævlene og de fordømte, Beatrice og Paradiset, og hver gang fremstår de forskelligt.  
 
Hvordan så Dante Alighieri ud? 
Det er der mange versioner af, og mange af dem er at finde i tegneserier og graphic novels. 
Fra Mickey Mouse til Dampyr, udstillingen E quindi uscimmo a riveder le nuvolette  – Dantes Helvede i 
tegneserier fremviser de smukkeste, mest uhyrlige og sjoveste af slagsen.   
 
 
Arrangeret af  
Det Italienske Kulturinstitut i København 
 
Projekt af  
MaMa Comics 
 
Kurateret af 
Alberto Brambilla 
  



 
 

 
 
Den guddommelige komedie er et af de ældste og mest kendte værker på italiensk. Den blev skrevet af den 
florentinske digter Dante Alighieri i begyndelsen af det 14. århundrede. Den består af hundrede sange med 
over 14.200 vers opdelt i tre dele, Helvedet, Purgatoriet (Skærsilden) og Paradiset, og den beretter om 
digterens allegoriske rejse til det hinsides gennem de tre dødsriger. 
 
Dante havde selv givet værket den simple titel “Komedien” for at rammesætte en historie, der starter dårligt 
i Helvedets dyb beboet af Satan og overfyldt med djævle, pinsler og syndere, og som ender godt i den 
paradisiske himmel i lyset fra Gud og englene.  
Adjektivet “guddommelig” er tilføjet af en anden af de store italienske forfattere, nemlig Giovanni Boccacio. 
Ordet tjener til forståelsen af værket, både hvad angår dets mesterlige litterære kvalitet såvel som selve 
emnet, det berører.   
 
Syv århundreder efter Dante Alighieris død er Den guddommelige komedie blevet en af hjørnestenene i 
italiensk litteratur og kultur. Den bliver læst af hvert eneste italienske skolebarn, og versene er i vidt omfang 
blevet til velkendte talemåder. I syv århundreder har Dantes digt inspireret værker af enhver slags lige fra 
romaner til malerier, og dets fascinationskraft er heller ikke gået tegneserieforfatterne forbi.     
 
De seneste hundrede år har budt på adskillelige italienske tegneserier, der har genfortalt Dante eller har 
taget udgangspunkt i hans mest berømte værk, Komedien. Nogle er af didaktisk karakter for at supplere 
skolepensummet på en sjov facon, andre er humoristiske eller satiriske, som parodierer den ophøjede digter 
og bruger hans billedverden til at gøre grin med nutidens samfund, atter andre er eventyrlige eller i horror-
genren, hvor hovedpersonerne er endt i helvedes rædsler.   
 
Til denne udstilling har vi valgt tolv eksempler fra forskellige genrer og epoker.    
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Tegneserierne på udstillingen 
 
 
Den første tegneserie på udstillingen er La rovina in commedia (Den komiske undergang) af Benito Jacovitti, 
en af italiens mest anerkendte og humoristiske tegneserieforfattere. Det er en satiriske fortælling om Italien 
i efterkrigstiden, som blev udgivet af tidsskriftet Bel-ze-bù i 1947. Desværre blev det kun til to historier, og 
papirversionerne er gået tabt. Af denne grund er tegningerne, I ser, ikke af højeste kvalitet. 
     
Den mest kendte tegneserie er L’Inferno di Topolino (Mickey Mouses Helvede), som udkom mellem 1949 og 
1950. Guido Martina og Angelo Biolettos version med Mickey Mouse, der gang på gang er blevet genoptrykt 
i Italien, og som også er udkommet i Finland, Norge, Sverige og mange andre lande verden over, adskiller sig 
ved at være ledsaget af vers med sammenkædede krydsrim præcis som Dantes digt. Mickey Mouses Helvede 
var den første af de såkaldte store Disney-parodier, der særligt i Italien satte ænder og mus i fremtrædende 
roller i mange af den klassiske litteraturs hovedværker.  
 
Den mest fuldendte er derimod La Divina Commedia a fumetti (Den Guddommelige komedie som 
tegneserie), skrevet og tegnet af Marcello Toninelli, som viser alle Dantes møder med efterlivets sjæle. 
Værket har fulgt tegneserieforfatteren gennem hele livet. Den første udgave udkom i brudstykker i 1969 på 
tidsskriftet Off-Side, derefter genoptrykt med nye illustrationer i det eneste nummer af Undercomics (1972) 
og til sidst afsluttet mellem firserne og halvfemserne i andre publikationer. På nuværende tidspunkt bliver 
den udgivet i en samlet version af forlaget Shockdom.      
 
I historien Temistio all’Inferno (Themistius i Helvedet) fra 1975 blev også den græske filosof Themistius, 
rådgiver til herremanden i den fiktive renæssancestat Colbrino, sendt til helvede af sin forfatter Adriano 
Carnevali i magasinet Corriere dei Ragazzi. Formålet var at genfinde Dante og bruge ham til at gøre reklame 
for forfatterens hjemstavn.  For nyligt har samme forfatter genoptaget den komiske vinkel på Komedien med 
tegneserie-striber i bladet Relax Enigmistico. 
 
I samme periode tegner Sandro Dossi Un viaggio insolito (En usædvanlig rejse), en kort tegneserie inspireret 
af Komedien, som omhandler Geppo, en opdigtet figur skabt af Giovan Battista Carpi i 1950. Geppo er den 
eneste gode djævel i Helvedet, hvilket altid får ham i problemer. En anden historie inspireret af Dante, og en 
noget længere fortælling, udkom i 1984 med titlen Geppo – Inferno 2000 (Geppo – Helvedet 2000).   
 
Nathan Never er derimod en science fiction-tegneserie udgivet af forlaget Sergio Bonelli, der udspiller sig i 
en by bygget op af forskellige niveauer. Det første og nederste niveau er fuldstændig underjordisk og berøvet 
for sollys. Det siger nærmest sig selv, at det bliver kaldt for “Helvedet”. Da hovedpersonen Nathan tager 
derned i det tiende nummer af serien, Inferno (Helvedet) marts 1992, beriger forfatterne Bepi Vigna og 
Dante Bastianoni historien med referencer fra Komedien.   
 
En anden figur fra 1992 er den sjove, småkriminelle Cattivik skabt af Bonvi, hvis historier også er blevet fortalt 
af Bonvis elev Silver og andre forfattere. Moreno Burattini og Giorgio Sommacal fører også Cattivik ned i 
Helvedet i Un’avventura infernale (Et helvedes eventyr) (Cattivik 32). De to er også forfattere til Cattivik in 
Paradiso (Cattivik i Paradis) (Cattivik 40, 1993) og Cattivik in Purgatorio (Cattivik i Skærsilden) (Cattivik 54, 
1993). 
 



 
 

 
 
 
Mellem 1992 og 1993 kaster Renzo Maggi sig også over emnet. Commedia diabolica (Diabolsk komedie) er 
en politisk satiretegneserie til unge mennesker, hvilket bestemt ikke gør den mindre skarp. Serien er udgivet 
af det katolske månedsblad Italia Missionaria.  
 
No Name er en falleret superhelt genopstået fra de døde, som lever et liv på kant med loven. Serien er for 
nyligt genoptrykt af forlaget Cut-Up. I det seneste nummer, Maciste contro tutti (Maciste mod alle) fra 2004, 
lader forfatterne Davide Barzi og Oskar hovedpersonen ende i Helvedet, i en hyldest til illustratoren Gustave 
Doré blandet med bevidst overdrevne kampscener.   
 
Kleiner Flug er et forlag, som har specialiseret sig i tegneserier med et oplysende budskab. Fra deres 
bagkatalog har vi valgt to bøger, begge fra 2015: Dante Alighieri – Amor mi mosse (Kærligheden bevægede 
mig) af Alessio D’Uva, Filippo Rossi og Astrid Lucchesi, som fortæller historien om Dantes kærlighed til 
Beatrice fra hendes synspunkt, og Farinata degli Uberti af Corso Tarantino, en biografi i billeder om en af de 
fordømte, Dante møder i Helvedet.  
 
Endeligt genoptog Moreno Burattini emnet i 2016 i særnummeret om Dampyr med titlen La porta 
dell’Inferno (Helvedets port), (forlaget Sergio Bonelli). Ved hjælp af et middelalderligt manuskript ender 
seriens hovedperson, en vampyrjæger og hans ledsagere i Dantes Helvede. Denne serie er mere i horror-
genren end de andre på denne udstilling, takket være de meget detaljerede tegninger af Fabrizio Longo. 
 

 
 
 
Parodien på Dantes Helvede, L’Inferno di Topolino (Mickey Mouses Helvede), er en 
af Disneys mest elskede og genoptrykte historier i Italien. Her agerer Mickey Mouse 
Dante, og Fedtmule er Vergil. Historien udkom mellem 1949 og 1950 i numrene 7-
12 af Mickey Mouse, det vigtigste Disney-blad, der dengang udkom månedligt, 
mens det nu udkommer ugentligt. 
Mickey og Fedtmule er i gang med et teaterstykke om Komedien, da de bliver 
hypnotiseret og pludselig befinder sig inde i digtet, hvor de følger i Dante og Vergils 
fodspor. De fordømte sjæle, som de møder på deres rejse, straffes efter princippet 

om "contrapasso", hvor straffen passer til synden, som det sker i digtet, men genfortolket i en Disney-version. 
I stedet for en skov af selvmordere, er her en skov af udisciplinerede skolebørn. Børnene forvandles til træer, 
hvorfra man laver skolebænke, som igen bliver ødelagt af uartige skolebørn.   
Manuskriptforfatter Guido Martina, også kaldet ”il Professore”, er tidligere lærer, og har krydret sine 
tegneserier med forfinede termer og avancerede citater. Mickeys Helvede er i denne forstand muligvis hans 
hovedværk, idet der under hver tegning er vers skrevet med samme metriske form som Dantes. Det har uden 
tvivl været en krævende opgave, men det har båret frugt, idet Guido Martina var den første forfatter til at få 
sit navn nævnt på en Mickey Mouse udgivelse. På daværende tidspunkt, og 40 år frem, blev tegnere og 
forfattere ikke nævnt ved navn, idet serierne blot blev signeret med brandet Walt Disney. 
 
  



 
 

Dante  
 
 
I dag anses Dante for at være en af fædrene til det italienske sprog samt et af de vigtigste italienske 
symboler i verden. Men gennem hans liv, og i særdeleshed de år, han viede til at skrive Komedien, skortede 
det med den store hæder. Han er født ind i en nyrig familie i Firenze i 1265. Dante studerede grammatik og 
filosofi, og fra en ung alder helligede han sig lige dele til den poetiske komposition og den politiske gerning.   
 
Han skrev sonetter (samlet i Vita Nuova, en slags selvbiografi i vers og prosa), og han bestred offentlige hverv 
af stor betydning for byen Firenze. Men efter nogle år blev Dante sat under anklage af sine politiske 
modstandere, og som resultat heraf endte han med at blive eksileret fra sin fødeby i 1301. I samme periode 
påbegyndte Dante sit arbejde med Komedien og sin egen pilgrimsrejse mellem de italienske hof. I disse år 
er den italienske digter par excellence “fortabt i en mørk skov”* spirituelt såvel som politisk.  
*Reference til første sang i Komedien (Helvedet, Sang I, vv. 1-3): 
Midtvejs på vores vandring gennem livet 
befandt jeg mig i mørke, dybe skove,  
forvildet fra den vej jeg burde følge. 
   
Det er ikke svært at tegne en genkendelig Dante. Man skal blot give ham en stor krum næse og iføre ham 
en rød kappe, eventuelt spæde op med en laurbærkrans som symbol på hans digtergerning. Således har alle 
tegnere, der har givet sig i kast med Komedien, gjort. Dante bærer et kostume, nærmest som en superhelt, 
som Anders And eller Tex, der giver læserne mulighed for at identificere ham ved første øjekast. Dante bærer 
da også samme dragt i historien om Cattivik, hvor han er fremstillet som en toscansk pensionist med en 
passion for poesi. 
Hvem ved, om den virkelige Dante ville have brudt sig om disse karikaturer, eller om han ville have truet 
forfatterne, som det sker i slutningen af historien om Mickey Mouse i ”Inferno di Topolino”. 
 
  



 
 

Den mørke skov 
 
 
Midtvejs på vores vandring gennem livet  
befandt jeg mig i mørke, dybe skove,  
forvildet fra den vej jeg burde følge.  
Hvor tungt og plagsomt er det sted at skildre:  
så vildt og ufremkommeligt at tanken  
genføder frygten som jeg dengang følte!  
Selv døden er vel næppe mere bitter;  
men for at tale om hvad godt jeg fandt der,  
må jeg først skildre andet som jeg mødte. 
 
Helvedet Sang I, vv. 1-9 
 
 
Selve fortællingen om rejsen starter midt i et drama. Dante er faret vild i “en mørk skov”. En scene man 
kender fra utallige eventyr, romaner og gyserfilm om en skov så tæt og mørk, at det er svært at finde vej ud. 
Her er faktisk tale om den eneste passage i Komedien, der foregår i det jordiske rige. Den mørke skov, fuld af 
fælder og uvejsomme stier er et symbol på livet for alle syndere på jord. Der ligger sågar tre vilddyr på lur. 
Solen ville med nød og næppe kunne strejfe træerne - men det har ingen betydning, for da Dante befinder 
sig i skoven, er det endnu nat. Digteren bestemmer sig derfor for at gå op på en bakketop, i håbet om 
solopgangens strålers snarlige komme.    
 
Det stærkeste billede af den mørke skov er tegnet af den franske illustrator Gustave Doré i 1861. Foran et 
virvar af grene og træstammer ser vi en yderst bekymret Dante, der med et fortabt blik vender sig for at se 
på den tilbagelagte vej. Et billede så stærkt, at tegnere, der har prøvet kræfter med Komedien, ikke har 
kunnet ignorere det. Derfor finder man også skjulte referencer til det i stort set alle tegneserieversionerne.   
 
Kun humoristerne har løsrevet sig fra det og har ironisk nok draget en parallel til de uhyggelige skove i 
børnebogsfortællinger, som i tegneserien af Carnevali. Jacovitti derimod bruger de tre vilddyr som symboler 
på de fremmede magter, der havde stor politisk indflydelse på Italien i efterkrigstiden - Sovjetunionen, USA 
og Storbritannien.      
  



 
 

Vergil 
 
 
Og da jeg så ham midt i dette øde, 
råbte jeg højt: "Forbarm dig, hvem du end er! 
Om du er skygge eller mand, så hør mig!" 
"Mand var jeg før," sagde han, "for sekler siden; 
fra Lombardiet var mine forældre, 
og Mantua var fædreland for begge. 
Sub Julio fødtes jeg, skønt sent, og leved 
i Rom under Augustus' vise styre, 
dengang man endnu tilbad falske guder. 
Dér blev jeg digter, og besang Anchises' 
retskafne søn, han som drog ud af Troja 
da Ilions stolte borg blev lagt i aske. 
 
Helvedet, Sang I, vv. 64-75 
 
 
Vergil er Dantes rejsefører gennem Helvedet og Skærsilden. Publius Vergilius Maro levede fra år 70 til år 19 
f.Kr. og er den latinske digter bag Æneiden. I dette værk har han på mesterlig vis fortalt om Æneas flugt fra 
Troja og grundlæggelsen af Rom – og af den grund anser Dante ham som sin læremester udi digtekunsten. 
Men i Komedien er Vergil også anset som en moralsk læremester, fordi han havde forstået vigtigheden af et 
samlet imperium, og den fred det ville afstedkomme. Desværre levede Vergil før Jesu fødsel og er derfor 
hedning. Derfor kan han ikke følge Dante op i Paradiset. 
 
Den latinske digter har en fundamental rolle, også når det kommer til tegneserieudgaverne af Komedien. I 
særdeleshed når det kommer til de mere didaktisk orienterede tegneserier. For når han forklarer Dante, 
hvordan Helvedet er bygget op, og fortæller om synderne og afstraffelserne, så forklarer han det også for 
læserne. Dette beskytter ham dog ikke for at blive gjort nar ad i tegneserierne og fremstillet lige så fjollet og 
tyndbenet som alt andet. Toninelli forspilder heller ikke muligheden for at latterliggøre ham ved at lade 
Dante forveksle ham med et fjerde udyr i den mørke skov og i øvrigt at fremhæve hans brister, såsom den 
ophøjede poets forfængelighed og stolthed over at være sendt ud på en guddommelig mission.  
 
Det samme ser vi med science fiction-figuren Nathan Never, da han stiger ned i slummen i fremtidens by, 
som ikke overraskende hedder “Helvedet”, og har brug for en guide. Denne er dog ikke digter, men derimod 
en mutant, en småkriminel svindler. En moderne Vergil i en mørk, rå og voldelig fortælling.  
  



 
 

Helvedets port 
 
 
Jeg fører ind til den forpinte by, 
jeg fører ind til uophørlig gråd. 
jeg fører ind til det fordømte folk. 
Retfærdigt handlede min høje skaber: 
Mig skabte den guddommelige almagt, 
den største visdom og den første kærlighed. 
som evigt skabtes alt, før jeg blev dannet, 
så evigt som jeg selv, der er bestandig. 
Lad alt håb fare, I der her går ind. 
 
Helvedet, Sang III, vv. 1-9 
 
 
“Lad alt håb fare, I der her går ind” er et af de mest kendte citater fra Komedien. Teksten er en indgravering, 
der står skrevet på porten til Helvedet, som Dante krydser i starten af den tredje sang med Vergil ved sin side. 
Her begynder den egentlige rejse til det hinsides, fra tærsklen til Helvedets ringe, til nedstigningen til 
Helvedet og til introduktionen til de fordømte og deres afstraffelser. Porten fungerer alene som indgang. 
Den, der træder ind, ender i Helvedet og kan aldrig komme ud igen – medmindre man er den store digter 
Dante Alighieri… eller en tegneseriefigur. 
 
Tanken om en skræmmende og majestætisk dør, ældre end tiden selv, får det til at krible og krable hos en 
humoristisk tegneserieforfatter. Instinktivt må den latterliggøres, forklejnes og gøres til noget komisk. 
Derfor strør tegnerne om sig med skilte og fodnoter til Dantes højtidelige vers, fremvisning af entrébilletter, 
dørmåtter med lykønskende tekster til de besøgende, sågar kasser, hvori man fysisk kan deponere sit håb, 
inden man træder ind i Helvedet. 
 
Det kræver en gyser-tegneserie som Dampyr at genfinde den dystre og sakrale alvor i situationen. 
Dørene, der åbner sig for hovedpersonerne, bærer de berømte vers, mens stien til at nå dem flankeres af 
statuer af lænkede syndere. Bestemt ikke den mest opløftende velkomst. 
  



 
 

Karon 
 
 
Da kom en olding mod os i et fartøj 
-ældgammel var han, hvidhåret – og råbte: 
”Vé over jer, vé jer, I onde sjæle! 
Håb ingensinde på at gense himlen:  
Jeg kommer for at føre jer derover 
Hvor der er kulde, ild og evigt mørke. 
Og du dér, du der lever, pak dig bort fra 
de sjæle der er døde og skal over!” 
Men da han så, at jeg ikke adlød, sagde han: 
”Når du skal rejse, bliver det ikke herfra, 
men fra en anden bred, og med et fartøj 
der flyder meget lettere på vandet.” 
 
Helvedet, Sang III, vv. 82-93 
 
 
Karon var oprindeligt en guddommelige skikkelse i græsk og romesk mytologi, men for Dante er han en af de 
første dæmoner i Helvedet. Karon er siden Zeus’ tid de dødes sjæles færgemand. Han transporterer de nu 
døde menneskers sjæle fra en bred til den anden over Helvedets flod Akheron. Indledningsvis afviser han at 
lade Dante stige om bord, da han ser, han er levende, men Vergil forklarer ham, at nogen højere oppe i 
systemet har bestilt turen, og Karon efterlever ønsket. Det er først ved flodens modsatte bred, at Helvedes 
lidelser for alvor tager fat. 
 
Sjælene, der står på række ved floden og venter på et lift, kan ikke andet end at få en nutidig 
tegneserieforfatter til tænke på hverdagssituationer som folk ved et stoppested, der venter på bussen, eller 
på stationen.  Hvor Toninellis greb er mere underspillet («Nogle scener udspiller sig kun i Helvedet», tænkte 
hans Dante) er Jacovitti mere eksplicit i sin sammenligning, hvor han gør Karon til en sporvognsfører. 
 
Endnu en gang er det kun i Dampyrs realistiske og urovækkende skildring, vi finder Karons værdighed 
genetableret. “Dæmonen med øjne af glødende kul” mister beklageligvis igen al værdighed i mødet med den 
profane Cattivik… 
 
    
  



 
 

Minos 
 
 
Grufuldt står Minos dér og viser tænder; 
Han undersøger alle dem der kommer 
vurderer deres skyld, hvorpå han sender 
Dem ned til det sted halen viser vej til – 
jeg mener: hver en syndig sjæl der stedes 
for ham, bekender alt: og han, eksperten, 
der straks kan se hvor denne hører hjemme, 
slår halen om sig i så mange bugter 
som sjælen nu skal sendes kredse nedad. 
 
Helvede, Sang V, vv. 4-12 
 
 
Minos har også sin oprindelse i den klassiske mytologi. Han var den sagnomspundne konge af Kreta, søn af 
Zeus og Europa.  Ifølge de gamle grækere var han så retskaffen en monark, at han blev valgt til dommer i 
Hades. Dante møder ham i den anden Helvedescirkel i form af en dæmon. Han knurrer truende, mens han 
lytter til sjælenes bekendelser og snor sin lange hale omkring dem. Minos er her for at fælde dom over de 
fordømte og tildele dem deres retmæssige straf. Omkring ham, Dante og Vergil begynder en helvedesstorm 
at rase. 
 
Hvordan indikerer man, hvilken af djævlene er sjælenes dommer? Nemt nok - man udstyrer ham bare med 
en engelsk dommerparyk. Så lidt skal der til for Toninelli, for at få sine læsere til at forstå, hvem denne 
skikkelse, der møder Dante og Vergil, er. Desværre for Minos bliver han, i de efterfølgende striber, enten 
latterliggjort eller bedraget af de forbandede sjæle, som kommer til ham, og som han fordømmer efter helt 
bizarre kriterier. Han kunne måske have haft brug for en håndskrevet liste over alle synderne, ligesom sit 
modstykke i historien om Cattivik … 
 
Eller også skulle han have været et gigantisk uhyre, der knuser dem, der ikke ville underlægge sig hans straf, 
som det udspiller sig i Dampyr– La porta dell’Inferno (Helvedets port) En udmærket metode til at hindre folk 
i at aflægge falsk vidnesbyrd.  
I historien om Mickey Mouses Helvede, Inferno di Topolino, er Minos en barber, som barberer sjælene både 
”med og mod hårene”, et italiensk ordsprog som hentyder til et grundigt forhør i skolesammenhæng. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Paolo og Francesca 
 
 
Den by hvor jeg blev født er nær kysten 
hvor Po omsider finder fred i havet 
med alle sine mindre følgestrømme. 
Den kærlighed der pludselig slår rod i 
et ædelt hjerte, viste ham de lemmer 
jeg blev berøvet – måden smerter stadig. 
Og kærligheden der forlanger gensvar 
af den der elskes, lod mig se hans skønhed, 
og bandt mig som du ser jeg stadig bindes. 
 
Helvedet, Sang V, vv. 97-105 
 
 
Paolo og Francesca er to af de sjæle, der er dømt til helvedescirklen for de utugtige. De er dømt til at blive 
trukket af en storm, der aldrig aftager, ude af stand til at stoppe og hvile. Deres synd er utroskab. Ifølge 
Komedien og datidens historier blev de to elskende opdaget og slået ihjel af Francescas ægtemand. Deres 
historie, ligesom resten af historierne i Komedien, skulle tjene som advarsel for læserne om at afholde sig fra 
synden, men i de forgangne syvhundrede år har kærlighedshistorien mellem Paolo og Francesca været én af 
de mest elskede og citerede af italienske unge.   
 
Tegneserieforfatterne lader derimod til at være mere interesserede i omgivelserne end i den tragiske historie 
om de to elskende, nemlig den anden Helvedescirkel, hvor de utugtige bæres af den stormfulde vind. 
 
Igen er forbilledet tegningen af Gustave Doré, som først afbilder scenariet fra afstand med en sort spiral af 
kroppe, der ligner et røgspor. Dette billede genbruges af forfatterne til Dampyr, hvorefter man får Paolo og 
Francesca at se, da de nærmer sig Dante. I No Name ses de to elskende sammen med den trehovedede hund 
Kerberos og sjælene fra den næste helvedescirkel, dømt for fråseri og nedsænkede i mudder helt op til 
hovedet. 
  



 
 

Farinata 
 
 
“Toskaner, som går gennem flammebyen 
i live, og som taler så belevent, 
behag at standse op blandt disse grave! 
Dit sprog fortæller klart hvor du har hjemme: 
du fødtes i den ædle by ved Arno 
som jeg måske i sin tid var for hård ved.” 
 
Helvedet, Sang X, vv. 22-27 
 
 
Manente degli Uberti, kaldet Farinata, var en fremtrædende politiker i senmiddelalderens Firenze. Fra 1239 
til 1264 var han en af de førende eksponenter for Ghibelliner-fraktionen, tilhængere af imperiets autoritet i 
modsætning til pavens. Af denne grund har Dante placeret ham i Komediens Helvede. Dante møder ham i 
helvedeskredsen for kættere, på en kirkegård med åbne grave, der først lukkes på dommedag - hvor de 
rettroendes sjæle derimod vil være frie til at vende tilbage til deres kroppe.  
I samme Helvedescirkel møder vi også den tysk-romerske Kejser Frederik II.  
Fra sin grav har Farinata en heftig ordveksling med Dante, der tilhørte den modsatte politiske fraktion, 
Guelferne. 
 
Det er fra dette møde Corso Tarantinos tegneserie-biografi om Farinata tager sit afsæt. Ghibellinerens sjæl 
fortæller Dante om sin fortid, om slaget ved Montaperti, hvor Guelferne blev besejret og om hvordan 
ghibellinerne måtte forsvare Firenze mod total ødelæggelse. 
 
Sangen om Farinata er en af de mest politiske i Komedien, og tegneserieforfatterne benytter sig da også af 
at omskrive konflikten mellem Guelferne og Ghibellinerne til noget fra vores århundrede. Toninelli omskriver 
den til en kamp mellem hooligans. Maggi er ikke bleg for at genkalde en af de mørkeste øjeblikke i den 
italienske historie ved at sende fascister og tilhængere af Mussolinis regime lige lukt i Helvedet.  
«Hvad har ændret sig siden sidst vi mødtes?» spørger Dante Farinatas ånd. Her refereres til det politiske had, 
der delte Italien i halvfemserne såvel som i det fjortende århundrede.    
 
  



 
 

Ugolino 
 
 
Synderen løfted langsomt munden op fra  
sit måltid, mens han tørred den i håret  
på hovedet, som var søndergnavet bagfra; 
så sagde han: ”Du vil have mig til at vække 
en smerte så fortvivlet at blot tanken 
knuger mit hjerte, før jeg taler om den. 
Men dersom mine ord kan så et frø til 
en skændselsfrugt for ham jeg her fortærer, 
da taler jeg, og græder mens jeg gør det. 
 
Inferno, Canto XXXIII, vv. 1-9 
 
 
Historien om og mødet med grev Ugolino della Gherardesca er to af de mest tragiske elementer i Komedien. 
Dante møder ham i den sidste helvedesring, hvor man finder de fordømte, som har forrådt deres venner, 
slægtninge eller fædreland. Ugolino sidder delvist fast i en isblok, udhungret og vild, og gnaver på hovedet 
af en anden fordømt, biskoppen Ruggieri. Selv dialogen med Dante er trøstesløs.  
Under en fejde mellem toscanske byer, bliver Ugolino fængslet i Pisa i Gualandi-tårnet sammen med sine to 
sønner og to børnebørn, der stadig er små. Efter måneders fængsling stopper fangevogterne med at bringe 
dem mad. Børnene dør, og det siges, at for at overleve var Ugolino nødt til at æde dem – ”og da gjorde sulten 
til slut, hvad smerten ikke havde kunnet”. (Helvedet, Sang XXXIII, v. 75) 
 
Tegneserieforfatterne har ikke kunnet lade chancen for at tegne en fordømt i en isblok, som gnaver i hovedet 
på en anden, forpasse. Toninelli fremstiller det, som sædvanligt, med en lethed ved at tegne Ugolino, som 
tilbereder Ruggieri og tager bestikket frem for at fortære ham med elegance. Maggi tegner et brutalt og 
grotesk scenarium, hvor greven fra Pisa ivrigt gnaver i sin fjendes hoved.  
Her tilhører hovedet dog ikke biskoppen fra det 13. århundrede, men en anden forræder af hjemlandet, 
nemlig Bettino Craxi, politikeren, der faldt i unåde netop i de år, hvor tegneserien blev udgivet, fordi han var 
involveret i Tangentopoli, den største korruptionsskandale i den italienske republiks historie.  
 
Lidt mindre blodig men mindst lige så forfærdelig (i hvert fald for et fodboldtosset folk som det italienske) er 
fremstillingen af Ugolini i Mickey Mouses Helvede. Her er den fordømte en fodbolddommer, som har svigtet 
sit hverv ved at give et straffespark til sit foretrukne hold. Hans straf er at være fastfrosset i is, mens han 
gnaver på en fodbold og for evigt bærer skammen. 

  



 
 

Lucifer 
 
 
Hvis før han var så smuk som nu afskyelig, 
indtil han gjorde oprør mod sin skaber, 
forstår man at han blev al smertes ophav. 
Jeg så det, men jeg fatted det kun dårligt: 
tre ansigter deroppe på hans hoved! 
Det ene fortil, blodrødt, mens de andre 
forbandt sig med det midt fra hver sin skulder; 
og samme isse kroned dem foroven. 
 
Helvedet, Sang XXXIV, vv. 34-42 
 
 
Lucifer, hvis navn betyder "ham, der bringer lys" var engang den mægtigste og smukkeste engel. Han valgte 
imidlertid at gøre oprør mod Gud og blev derfor kastet ned til jorden med en sådan kraft, at han røg igennem 
jordens overflade.  
Det var Lucifers fald, der forårsagede dannelsen af Helvedet, som var det et krater. Netop dér på bunden af 
Helvedet møder Dante ham, stadig kilet ned i jorden. Lucifer er Satan, den mest skræmmende af alle djævle. 
Han er enorm med sorte vinger, tre hoveder og tre munde, som han bruger til at tygge på og pine de fordømte 
sjæle. I den midterste mund hænger Judas, som forrådte Jesus, i de to andre Brutus og Cassius, som forrådte 
Julius Cæsar og det Romerske Imperium. 
 
Både Toninelli i sin humoristiske tegneserie og Longo i sin gyser-serie Dampyr fremstiller underverdens 
hersker på en filologisk præcis måde med de tre ansigter og hans tre ofre. Noget, der ikke gør sig gældende 
i de mere overlagte humoristiske versioner, som den med den gode djævel Geppo eller den fallerede 
superhelt No Name.  I tegneserierne om den gode djævel er Satan faktisk en tilbagevendende figur, godmodig 
og en smule naiv, især i Inferno 2000, hvor det er ham, der anmoder Dante om at skrive en ny Komedie for 
at genskabe et mere flatterende billede af Helvedet. Han opfører sig mere som en lille iværksætter i 
vanskeligheder end godhedens værste fjende.  
I No Name derimod leger tegneren Oskar med fusionen mellem manga-stil og de klassiske illustrationer af 
Doré. Han fremstiller Lucifer som en enorm og muskuløs dæmon, den sidste fjende som seriens 
hovedperson møder.     
 
 
 
 
 
  



 
 

Andre fordømte sjæle 
 
 
Og hvis du ønsker at fortælle om mig, 
så vid: jeg er Bertrand de Born, den samme 
der hvisked i den Unge Konges øre 
og såed splid imellem søn og fader. 
Akítofel har aldrig mere snedigt 
sat had imellem Absalom og David. 
Fordi jeg splitted dém som blod forener, 
bærer jeg hjernen adskilt fra det hjerte 
der gav den liv; her går jeg som et tegn på 
at hver en brøde leder til sin modstraf.” 
 
Helvedet, Sang XXVIII, vv. 133-142 
 
 
I Helvedet taler Dante med 64 fordømte. Alle straffes i henhold til teorien om "contrapasso". Det vil sige, at 
de pines på en måde, der enten kontrasterer eller er i overensstemmelse med den største synd begået i livet. 
Trubaduren Bertran De Born er for eksempel dømt for at have tilskyndet Henrik, den unge konge af England, 
til at erklære krig mod sin egen far, Kong Henrik II, og dermed sået splid mellem far og søn. Derfor er De Borns 
straf at være hovedløs. Hans krop er adskilt fra hans hoved, som han bærer i hænderne.   
 
Der findes forskellige eksempler på afstraffelserne i tegneserierne. Ofte nævnes de griske og ødsle, som er 
tvunget til at rulle enorme kampesten, mens de skændes indbyrdes og bebrejder hinanden deres respektive 
straffe. Også selvmorderne er ofte med, hvis sjæle er groet ind i træerne. På Dommedag vil deres kroppe, 
som de fornægtede i livet, blive hængt i træerne. 
De dovne dukker også ofte op, eller rettere dem, som aldrig har taget en beslutning eller valgt en retning. De 
er tvunget til at vandre i en pinefuld sværm af insekter. Det er en af de mest uhyggelige scener i hele 
Komedien, som forfatterne til Dampyr har gengivet meget loyalt.  
Hvem ved om de forgangne århundreder også har ændret tingenes tilstand i Helvedet? Ifølge Dossi (Geppo, 
Inferno 2000) er de fordømte begyndt at bestikke djævlene for at opnå mildere straffe, og Geppo og Dante 
forbløffes over, at Simoniakerne (dømt for handel med hellige objekter) ikke længere har hovederne 
begravet i brændende huller. 
I Burattini og Sommacals Cattivik er efterlivet derimod fyldt med tyve fra alle de mest berømte tegneserier. 
Her er Bjørnebanden, Joachim Von Ands fjender, Daltonbrødrene, de fredløse fra Lucky Lukes Vilde Vest og 
Stanislav Moulinsky, ærkefjende af Kriminalbetjent Nick Carter. 
  



 
 

Beatrice 
 
 
Tit har jeg set om morgnen himlen østpå 
få rosenskær, imens den anden side  
blir stadig mere klar og gennemsigtig, 
og solens ansigt stiger sløret opad 
så øjet ser dets lysvæld gennem disen  
og længe ikke blændes af dets stråler – 
og sådan så jeg nu, i dis af blomster 
der steg fra englehænder op mod vognen 
og daled ned på ny omkring og i den, 
med lyshvidt slør, olivenkrans om panden, 
en kvinde klædt i lysende grøn kappe  
og med en dragt i selve ildens farve. 
 
Purgatoriet, Sang XXX, vv. 22-33 
 
 
Beatrice er den kvinde, Dante Alighieri altid har elsket. De to mødtes, da de begge var børn, men hun blev 
giftet væk til en anden mand og døde i en alder af blot 24 år. Dante har dedikeret sonetter og kompositioner 
til Beatrice, og i Komedien bliver han reddet af Beatrice. I historien finder deres første møde allerede sted i 
den mørke Skov. Beatrice dukker op kort efter Vergil. Hun bebrejder Dante for hans mangel på tro og 
erklærer, at hun blev sendt for at redde ham. Det andet møde finder sted i det jordiske Paradis, efter besøget 
i Skærsilden. Da Vergil er hedning, er han ikke tilladt adgang til Paradis, og Beatrice træder ind i rollen som 
rejsefører.  
 
Toninelli er den eneste af de tegneserieforfatter, der har beskæftiget sig utvetydigt med Komedien, som 
portrætterer Beatrice. Her optræder hun i Edens have, på toppen af Skærsildens bjerg, med en entré som en 
ægte film-stjerne og viser sig herved både forfængelig og hovmodig. Dette afviger betydeligt fra "så blid og 
så ærlig”, som Dante beskriver hende i en berømt sonet. 
Anderledes er det i tegneserien Dante Alighieri – Amor mi mosse (Kærligheden bevægede mig) af D’Uva, 
Rossi og Astrid Lucchesi. Tegneserien er centreret om digterens kærlighed til Beatrice, men den har en 
original vinkel, idet den for en gangs skyld er fortalt fra hendes synsvinkel. Her udspilles alle de afgørende 
øjeblikke i kærlighedshistorien, som Dante beretter om i Komedien og i Vita Nuova (Nyt liv) - det første 
møde som børn, det berømte møde på gaden, da Dante næsten besvimede ved synet af Beatrice og to 
veninder, hendes død og til sidst deres genforening i det hinsides. 
  



 
 

Skærsilden og Paradis 
 
 
Min fører og jeg selv fulgte nu vejen 
der leder op imod den lyse verden; 
og uden at bekymre os om hvile 
klatred vi begge op - han først, jeg efter - 
indtil et rundt hul øverst lod mig ane 
en flig af himlens skønhed. Derfra steg vi 
omsider op, og genså nattens stjerner. 
 
Helvedet, Sang XXXIV, vv. 133-139 
 
 
Efter at have nået bunden af Helvedet, i den enorme kløft forårsaget af Lucifers fald, fortsætter Dante og 
Vergil deres rejse ind i efterlivet. De går igennem en lang tunnel og til sidst, efter dage tilbragt under jorden, 
i mørket mellem flammer og is, befinder de sig igen under åben stjernehimmel. 
Rejseføreren og digteren står ved foden af Skærsildens bjerg, hvor de angrende kristne, som har begået en 
af dødssynderne (stolthed, misundelse, vrede, dovenskab, grådighed, fråseri eller begær) opholder sig. På 
toppen af bjerget er Det jordiske Paradis, Edens have, og endnu højere oppe selve Paradiset, hvor Dante 
møder de velsignede, helgener og engle. 
 
Verset “Derfra steg vi omsider op, og genså nattens stjerner” (“E quindi uscimmo a riveder le stelle”), der 
afslutter rejsen i Helvedet, er så berømt i Italien, at det er blevet en talemåde (vi har også parafraseret det i 
titlen til denne udstilling!). Den bruges, når en lang og trættende rejse, virkelig eller metaforisk, afsluttes. 
Derfor er det heller ikke overraskende, at det også bliver brugt ved Nathan Never og hans følgesvendes 
opstigning fra “Helvedet”, slumkvartererne i fremtidens by op til de mere civiliserede byzoner. 
 
Desværre er Skærsilden, Edens have og Paradis underrepræsenteret i tegneserierne i forhold til Helvedet. 
Den tvivlsomme figur Cattivik udforsker dem i en version, der er rimelig loyal overfor Komedien. Selvom alle 
sjælene, grundet et ordspil vedrørende Purgatoriet, er tvunget til at rense sig for deres synder på toilettet, 
fremprovokeret af store mængder afføringsmiddel. 
Toninelli tager, i sin version af Komedien, læserne med alle de steder, Dante har været, hele vejen op til den 
øverste himmel, hvor de salige sjæle bor i samhørighed med Gud. Her møder han Maria og ser sjælene danne 
den himmelske rose.  
I Dante Alighieri - Amor mi mosse (Kærlighed bevægede mig) ender historien i Edens have, hvor digteren 
møder sin elskede Beatrice og deltager i et optog af allegoriske figurer, en from forberedelse til rejsen op til 
Paradis. 
 
 


