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1. Inledning 
”She was a girl. / In Nazi Germany. / How fitting that she was discovering the power of words.”  1

Dessa ord uttalar berättaren Döden i romanen The Book Thief (2005), när han beskriver 

protagonisten Liesel Meminger.  Något som utmärker The Book Thief är dess berättare: Döden. 2

Döden återberättar berättelsen om Liesel utifrån hennes egenskrivna bok med samma namn som 

romanen: The Book Thief. Romanen är en berättelse om en bok. Detta skapar ett metaperspektiv i 

romanen, som innehåller flera lager av berättelser i samma text. 

 Liesel är boktjuven, den unga flickan som stjäl böcker och lär sig betydelsen av ordens makt 

under nazisternas styre av Tyskland under andra världskriget. Romanen utspelar sig främst under 

tidsperioden 1939 till 1943, då ord, läsning och böcker är farliga saker att sysselsätta sig med. Att 

bli ertappad med att läsa eller uttrycka åsikter som inte matchar med nazistregimen innebär digra 

konsekvenser. Under andra världskriget var ett av nazisternas mål att kulturen skulle ”renas” från 

allt som ansågs vara ”otyskt”. Böcker skapade av författare som nazistpartiet ansåg var felaktiga – 

som till exempel judiska och kommunistiska författare – och böcker som porträtterar exempelvis 

judar ur ett positivt ljus, brändes på bål.  I den fiktiva berättelsen om boktjuven begår Liesel det 3

livsfarliga brottet att gå emot nazisterna genom att stjäla böcker, bland annat en förbjuden bok ifrån 

ett bokbål. Trots de faror läsningen innebär kan hon inte låta bli. Hennes längtan efter litteraturen 

överträffar allt. 

 Romanen skildrar situationen för människor i Tyskland under Förintelsen, men handlingen 

cirkulerar främst kring böcker och ordens förmåga att skapa gott och ont. Likt annan litteratur om 

fiktiv läsning betyder böcker mycket för sina läsare i The Book Thief. Karaktärer som Emma i 

Madame Bovary, Elizabeth i Pride and Prejudice, Montag i Fahrenheit 451 är exempel på läsande 

karaktärer som alla har en relation till sin läsning, precis som Liesel.  Vad läsning fyller för funktion 4

varierar dock i ovan nämnda exempel. I The Book Thief är det tydligt att läsning är ett centralt tema, 

men på vilket sätt är läsningen viktig för Liesel? Vad fyller läsningen för funktion i The Book Thief? 

Hur påverkar romanens metafiktiva nivåer denna lästematik? Det har denna uppsats som ambition 

att undersöka.  

 Markus Zusak, The Book Thief (2005), London: Doubleday 2007, s. 152.1

 Eftersom Döden i romanen är en personifierad karaktär, kommer ”döden” i uppsatsen att skrivas som förnamn med 2

inledande versal. Zusak har valt att tilldela Döden det personliga pronomenet han, därför används det i denna uppsats.

 ”Book Burning”, Holocaust Encylopedia, https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005852 3

(2018-04-04).

 Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856), Stockholm: Bonnier Pocket 2013 och Jane Austen, Pride and Prejudice 4

(1813), London: Penguin Books Ltd 2012 och Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953), London: Flamingo 1993.
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt läsning framställs och vilka funktioner 

läsning fyller i The Book Thief. Utifrån detta syfte ställs följande frågeställningar: Hur förhåller sig 

protagonisten Liesel till läsning och vad betyder det för henne? På vilket sätt förstärks romanens 

lästematik med hjälp av dess berättarteknik? 

1.2. Teoretiska och metodologiska överväganden 

För att besvara den första frågeställningen kommer jag att göra en tematisk läsning av The Book 

Thief. För att besvara den andra frågeställningen kommer jag att undersöka metafiktiva element i 

romanen. I delen av analysen som berör den tematiska läsningen kommer jag att lyfta fram 

nyckelscener, citat och identifiera genomgripande mönster för att synliggöra läsningens funktion för 

Liesel. I den metafiktiva analysen kommer jag att diskutera vissa berättartekniska aspekter av 

läsning som företeelse i romanen The Book Thief, utifrån begreppen ”palimpsest”, ”hypertext”, 

”hypotext” och ”narrativa nivåer” så som det förklaras av litteraturteoretikern Gérard Genette i 

Palimpsest: Literature in the Second Degree (1982) och författaren Sarah Dillon i The Palimpsest 

(2007), samt begreppet ”mise en abyme” som det förklaras av Claes-Göran Holmberg och Anders 

Ohlsson i Epikanalys: en introduktion (1999). 

1.2.1. Palimpsest  
Narratologi innebär det vetenskapliga studiet av berättande. Som Lars-Åke Skalin förklarar det i 

Litteraturvetenskap: en inledning (1998) undersöker narratologi frågan om ”hur den berättande 

framställningen är organiserad utifrån konventioner som möjliggör narrativ mening.”  Det är ett 5

brett forskningsfält som exempelvis analyserar berättarstruktur, karaktärer, berättare och relationen 

mellan berättare och läsare. 

 Den narratologiska delen av analysen kommer bland annat att utgå ifrån begreppet 

palimpsest. Palimpsest härstammar från antik grekiska och dess ursprungliga betydelse kan 

översättas till ”återigen skrapad”. Begreppet syftar på att man under bland annat antiken skrapade 

bort text från pergament för att återanvända materialet till att skriva på flera gånger.  Denna 6

återanvändning av material fortsatte ända in till medeltiden tills tillgången på textmaterial ökade.  7

 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer” i Litteraturvetenskap: en inledning (1998), Staffan 5

Bergsten, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 174.

 ”Palimpsest”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/palimpsest (2018-04-20).6

 Sarah Dillon, The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory, London: Continuum 2007, s. 13.7
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På vissa pergament är det möjligt att se igenom den nya texten och urskilja den ursprungliga texten, 

bland annat med hjälp av ultraviolett ljus. Detta innebär alltså att äldre texter man haft för avsikt att 

ersätta med ny, oavsiktligt har bevarats för eftervärlden.  8

 Författaren Thomas de Quincey var den första att skriva palimpsest i bestämd form 1845 i 

”The Palimpsest”, vilket initierade användningen av palimpsest som ett bildligt koncept. Det finns 

alltså en skillnad mellan ”palimpsest” i ordets ursprungliga betydelse och ”palimpsest” som 

teoretiskt begrepp, där man bildligt talat undersöker och återfinner flera lager av texter i samma 

text. Palimpsest som begrepp används idag både bokstavligt och bildligt talat inom flera 

vetenskaper.  9

 Dillon definierar det teoretiska begreppet palimpsest som: ”[…] an involuted phenomenon 

where otherwise unrelated texts are involved and entagled, intricately interwoven, interrupting and 

inhabiting each other.”  Processen att skapa en palimpsest sker genom flera lager och resultatet är 10

en struktur De Quincey kallade ”involuted”, vilket kan översättas till ”spiralformad”. För resultatet 

av skapandet av en palimpsest använder dock Dillon och Genette ”palimpsestuös”, vilket Dillon 

förklarar som ”the structure that one is presented with as a result of that process, and the subsequent 

reappearance of the underlying script”.  11

 Genette var en fransk litteraturteoretiker och en av de mest inflytelserika namnen inom 

narratologin.  I Palimpsest: Literature in the Second Degree kopplar Genette begreppet 12

palimpsestuös till sin teori om hypertextualitet.  Hypertextualitet innebär relationen mellan en text 13

som har skapats utifrån en redan existerande text. Genette delar in begreppet i två delar, ”hypotext” 

vilket är den första texten och ”hypertext” vilken är skapad utifrån första texten: ”text B is not 

speaking of text A but being unable to exist, as such, without A, from which it originates […]”.  14

Den ena texten bygger alltså på den andra, utan att nödvändigtvis kommentera den ursprungliga 

texten. Genette hävdar att inga texter är helt fristående utan att alla texter hör ihop i olika hög 

 Dillon 2007, s. 12.8

 Dillon 2007, s. 1–2.9

 Dillon 2007, s. 4. 10

 Dillon 2007, s. 4. 11

 Skalin 2002, s. 181.12

 Dillon 2007, s. 4.13

 Gérard Genette, Palimpsests: Literature in the Second Degree (1982), Lincoln: University of Nebraska Press 1997, s. 14

5.
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grad.  Hypertexter uppmanar till en relationell läsning, vilket innebär att man läser in en eller flera 15

texter i relation till varandra: ”The hypertext invites us to engage in a relational reading […] a 

palimpsestuous reading.”  Alla lager inom en palimpsest ska tas i beaktande vid en analys, inte 16

enbart det underliggande eller det övre lagret: ”[…] palimpsestuous reading does not reduce the text 

to a single layer but takes all of a text’s layers into account […]”.  Begreppet palimpsest används 17

både bokstavligt och bildligt i analysens andra del. 

1.2.2. Narrativa nivåer 
I Narrative Discourse: An Essay in Method (1980) delar Genette in berättande i flera nivåer. 

Nivåerna innebär olika lager av berättande som finns inom en berättelse, till exempel att 

karaktärerna i en berättelse själva berättar en berättelse. En berättande karaktär kan ”assume two 

identical (parallel) narrative functions at different levels”, vilket innebär att karaktärer kan flytta sig 

mellan de olika berättelsenivåerna.   18

 Genette menar att det finns en hierarki av tre olika nivåer av berättande. I Narrative Fiction 

(1983) gör Shlomith Rimmon-Kenan samma uppdelning av berättelsenivåer som Genette. Den 

högsta nivån är den extradiegetiska nivån, som är ”immediately superior to the first narrative” och 

som berör berättandet av den huvudsakliga berättelsen. Den andra nivån är den diegetiska nivån, 

som består av ”the events themselves”, alltså den huvudsakliga berättelsen där karaktärernas tankar 

och handlingar utspelar sig.  Den tredje nivån är den metadiegetiska nivån, som innebär berättande 19

av de fiktiva karaktärerna i berättelsen: berättelser inom berättelsen.  Det som skiljer Rimmon-20

Kenan från Genette är att att Rimmon-Kenan kallar nivån ”metadiegetisk” för ”hypodiegetisk”:

 
The stories told by fictional characters […] constitute a second degree narrative, hence a hypodiegetic 
level (i.e. a level ‘below’ another level of diegesis). Narration is always at a higher level than the story it 
narrates. Thus the diegetic level is narrated by an extradiegetic narrator, the hypodiegetic level by a 
diegetoic (intradiegetic) one.  21

 Genette 1997, s. 9.15

 Dillon 2007, s. 4. 16

 Dillon 2007, s. 48.17

 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca: Cornell U.P 1980, s. 229.18

 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, London: Routledge 1983, s. 92.19

 Genette 1980, s. 228.20

 Rimmon-Kenan 1983, s. 93.21
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Som citatet visar sker berättande alltid på en nivå högre än själva berättelsen. Jag kommer använda 

mig av Rimmon-Kenans Genette-inspirerade kategorier i min analys. Detta eftersom jag likt 

Rimmon-Kenan anser att Genettes term metadiegetisk kan bli vilseledande när man talar om 

metafiktion.  Dessa teoretiska begrepp används i analysens andra del, som undersöker The Book 22

Thiefs narrativa och metafiktiva aspekter. 

1.2.3. Metafiktion och mise en abyme 
I Metafiction (1984) beskriver Patricia Waugh begreppet metafiktion som fiktion som ”[…] self-

consciously and systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions 

about the relationship between fiction and reality”.  Linda Hutcheon definierar begreppet som 23

”fiction about fiction.”  Begreppet innebär alltså fiktion som uppmärksammar sin egen status som 24

fiktion. Begreppet myntades 1970 av William H. Gass.  Trots att termen är relativt ny menar 25

Waugh att denna slags funktion har använts inom litteratur lika länge som romanen som genre har 

existerat.  Hutcheon påpekar att läsning ofta är en del av temat i metafiktiva romaner: ”In 26

metafiction the reader or the act of reading itself often become thematized parts of the narrative 

situation […]” vilket stämmer väl in på The Book Thiefs berättare som både berättar och läser.  27

Anita Varga poängterar i Såsom i en spegel (2002) att metafiktiva romaner har större fokus på 

berättandeprocessen än på det som berättas.  28

 Ett metafiktivt begrepp är ”mise en abyme”. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson 

förklarar begreppet i Epikanalys: en introduktion som en ”inre spegel som reflekterar den text de 

uppträder i”.  Begreppet skapades 1893 av författaren André Gide och härstammar från heraldik, 29

som innebär vapenkonst. Mise en abyme användes inom heraldik för vapensköldar med en kopia av 

 Rimmon-Kenan förklarar att han finner Mieke Bals begrepp hypodiegetisk mer lämplig eftersom innebörden av 22

”meta” lingvistiskt innebär en högre nivå, inte en lägre, som den hypodiegetiska nivån är, som befinner sig lägst i 
hierarkin av narrativa nivåer. Rimmon-Kenan 1982, s.157.            

 Patricia Waugh, Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction, London: Methuen 1984, s. 2. 23

 Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, New York: Methuen 1984, s. 1. 24

 Waugh 1984, s. 2–3. 25

 Waugh 1984, s. 5.26

 Hutcheon 1984, s. 37.27

 Anita Varga, Såsom i en spegel: En studie i Göran Tunströms roman i Juloratoriet, (diss. Göteborg) Skellefteå: 28

Norma 2002, s. 183–184.

 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999 s. 80.29
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sig själv placerad i mitten. Gide var först med att använda begreppet inom litteraturvetenskap.  Det 30

är ett svårdefinierat begrepp, Varga konstaterar att begreppet är tänjbart och att dess gränser kan 

variera.  Varga definierar begreppet som ”en infälld skildring som framstår som en parallell till 31

eller som en kopia av verket i sin helhet eller delar av detta.”, baserat på Gides definition.  Min 32

förståelse av begreppet är att mise en abyme är ett metafiktivt grepp som innebär att ett litterärt verk 

reflekterar och speglar sig själv, till exempel genom att kommentera sig själv. 

1.3. Synopsis 
The Book Thief är uppdelad i 10 delar, samt en prolog och epilog. I prologen återger berättaren 

Döden de tre tillfällen han möter huvudkaraktären Liesel. Handlingen består av att Döden berättar 

om en flicka vid namn Liesel och hennes livshistoria. Han baserar sin berättelse på en bok Liesel 

har skrivit, som hon har döpt till The Book Thief. 

 Handlingen tilldrar sig huvudsakligen under åren 1939 till 1943 i den fiktiva staden 

Molching utanför München. Liesel flyttar dit för att bo hos fosterföräldrarna Rosa och Hans 

Hubermann. Hans arbetar som målare och spelar dragspel och Rosa är tvätterska hos bland annat 

borgmästarens fru Ilsa Hermann som Liesel blir vän med.  

 Liesel och Hans utvecklar en stark relation, han lär henne att läsa om nätterna när hon 

vaknar av mardrömmar. På tåget på väg till fosterfamiljen dör Liesels bror av en sjukdom och 

begravs i en okänd stad. Anledningen till att Liesels mor lämnar bort barnen beror på att hon inte 

kan ta hand om dem sedan hennes man har förts bort på grund av att han är kommunist. Även 

modern förs troligtvis sedan bort till koncentrationsläger.  

 Liesel är fascinerad av böcker och stjäl sex stycken. Hennes bästa vän grannpojken Rudy 

Steiner är ibland medbrottsling i hennes stölder. Efter att Ilsa ser Liesel stjäla en bok från 

nazisternas bokbål erbjuder hon Liesel att läsa i hennes bibliotek. Hon ger Liesel en skrivbok och 

uppmuntrar henne till att skriva en egen bok.  

 En dag kommer Max Vandenburg till familjen Hubermann. När Hans var soldat i första 

världskriget räddades hans liv av Max pappa Erik, som inte överlevde. Efter kriget lämnade Hans 

sin adress till Eriks fru, med löftet om att erbjuda dem hjälp om de behöver det. Eftersom Max och 

hans familj är judar gömmer de sig undan nazisterna. Max får kontakt med Hans och får gömma sig 

 Holmberg och Ohlsson 1999, s. 80.30

 Varga 2002, s. 196.31

 Varga 2002, s. 195.32
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i familjens källare. Max och Liesel blir goda vänner och tillbringar tid tillsammans genom att läsa. 

Han skapar två böcker till Liesel – The Standover Man och The Word Shaker – av övermålade sidor 

från Adolf Hitlers Mein Kampf (1934). 

 Max lämnar källaren eftersom risken att bli upptäckt är stor, vilket skulle innebära en 

livsfara för hela familjen Hubermann. Max blir tillfångatagen och tvingas marschera genom 

Molching på väg till koncentrationslägret Dachau. Hans tjänstgör i kriget i en annan stad. När Hans 

har återvänt hem sker ett bombanfall mitt i natten utan att alarmet startar. Nästan alla i kvarteret dör 

av bomberna, inklusive Rudy, Hans och Rosa. Liesel överlever eftersom hon somnade i källaren 

efter att ha läst i sin egenskrivna bok. I epilogen beskriver Döden tiden efter kriget. Liesel träffar 

Max som har överlevt koncentrationslägret. Sedan sker ett hopp flera decennier framåt i tiden, då 

Döden besöker den åldrade Liesel precis innan hon ska dö. Döden visar hennes bok som han har 

burit på under alla år. 

1.4. Om författaren 

Markus Zusak är en australiensisk författare som med The Book Thief inräknat har skrivit fem 

böcker: The Underdog (1999), Fighting Ruben Wolfe (2000), When Dogs Cry (2001) och The 

Messenger (2002). The Book Thief är Zusaks mest framgångsrika roman, som har hyllats av läsare 

och kritiker över hela världen. I svenska recensioner kallas romanen för ett ”mästerverk” och en 

”blivande klassiker” av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.  Romanen befann sig på New 33

York Times lista över mest sålda böcker i över 500 veckor och nådde även första placering på 

näthandelssidan Amazons topplista.  The Book Thief har översatts till över 40 språk och har 34

tilldelats flera priser, bland annat National Jewish Book Award 2006, Michael L. Printz Honor Book 

2007 och Deutscher Jugendliteratur Jugendjury i Tyskland 2009.  Romanen filmatiserades med 35

samma titel år 2013 med bland andra skådespelarna Geoffrey Rush, Emily Watson och Sophie 

Nélisse i huvudrollerna.  36

 David Anthin, ”Ett riktigt mästerverk”, Svenska Dagbladet 1/9 2008, https://www.svd.se/ett-viktigt-masterverk, 33

(2018-03-16) och Steven Ekholm, Dagens Nyheter 10/7 2008, https://www.dn.se/dn-bok/bokrecensioner/markus-zusak-
boktjuven/ (2018-03-16). 

 Cat,”Markus Zusak on ’The Book Thief’, 10 years later”, BookPage 8/3 2016, https://bookpage.com/the-book-case/34

19552-markus-zusak-book-thief-10-years-later#.WnQst8ZiRE4 (2018-02-02) och ”Top Reads: Markus Zusak’s The 
Book Thief climbs to top of Amazon Best Seller List, Week Ending 12/29”, Broadway World 29/12 2013, https://
www.broadwayworld.com/bwwbooks/article/Top-Reads-Markus-Zusaks-THE-BOOK-THIEF-Climbs-to-Top-of-
Amazon-Best-Seller-List-Week-Ending-1229-20131229 (2018-02-02). 

 ”Michael L. Printz Winners and Honor Books”, American Library Association 15/3 2007, http://www.ala.org/yalsa/35

booklistsawards/bookawards/printzaward/previouswinners/winners (2018-02-02). 

 Jeanette Gentele, ”Klyschig saga om kriget”, Svenska Dagbladet 28/2 2014, https://www.svd.se/klyschig-saga-om-36

kriget (2018-03-01).
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1.5. Tidigare forskning om The Book Thief   
The Book Thief är en relativt nyskriven roman, vilket kan ses som en förklaring till att det inte finns 

mycket forskning om den. Tidigare forskning tar främst avstamp i romanens berättarperspektiv och 

Förintelsetematik. Som exempel kan nämnas ”The Deadly Perception of the Witness: Focalization 

in Markus Zusak’s The Book Thief” av Débora Almeida de Oliveira och Sandra Sirangelo Maggio. 

Oliveira och Maggio analyserar romanens berättarperspektiv och kommer fram till att fokalisering 

är romanens främsta litterära teknik, som bidrar till att skapa The Book Thiefs tema och atmosfär.   37

 I uppsatsen ”A Close Encounter with Death: Narration in Markus Zusak’s The Book Thief” 

fokuserar Erin M. Gipson på Döden som berättare och menar att berättaren enbart låtsats vara 

allvetande för att vinna läsarens förtroende.  Även Jenni Adams analyserar det narrativa greppet 38

med Döden som berättare i ”’Into Eternity’s Certain Breadth’: Ambivalent Escapes in Markus 

Zusak’s The Book Thief”. Adams menar att Döden skapar en ambivalent berättarröst som både 

konfronterar läsaren med rädslan för döden och fyller en tröstande funktion.   39

 Markus P.J. Bohlman diskuterar romanens okonventionella berättare i Global Perspectives 

on Death in Children’s Literature (2016) och menar att romanen skildrar döden på ett nytt sätt för 

barn, där döden och livet inte ses som motsatser utan mer som ett samband.  Även Ellen Spacey 40

undersöker den okonventionella berättaren i ”The Function of Metafiction in The Book Thief: 

Tension, Self-Reflexivity and the Critical Reader”. Spacey kommer fram till att berättaren skapar ett 

band av förtroende mellan läsare och berättare som minskar läsarens obehag inför romanens 

tragiska handling.  Spacey undersöker även metafiktion och använder begreppet mise en abyme. 41

Till skillnad från min uppsats kopplar hon dock inte begreppet till palimpsest, utan fokuserar främst 

på hur mise en abyme drar uppmärksamhet till dynamiken mellan lyssnare och berättare.  42

 Débora Almeida de Oliveira och Sandra Sirangelo Maggio,  ”The Deadly Perception of the Witness: Focalization in 37

Markus Zusak’s The Book Thief”, Ilha do Desterro, 70, 2017:1, s. 135–142. 

 Erin M. Gipson, A Close Encounter with Death: Narration in Markus Zusak’s The Book Thief , Thesis submitted to 38

the Graduate School, the College of Arts and Letters and the Department of English, The University of Southern 
Mississippi 2017.

 Jenni Adams, ”’Into Eternity’s Certain Breadth’: Ambivalent Escapes in Markus Zusak’s The Book Thief”, Children’s 39

Literature in Education: An International Quarterly, 41, 2010:3, s. 222–233.

 Markus P.J. Bohlmann, ”Machinic Liaisons: Death’s Dance with Children in Markus Zusak’s The Book Thief, i 40

Global Perspectives on Death in Children’s Literature, Lesley D. Clement och Leyli Jamali (red.), New York: Routledge 
2016, s. 255.

 Ellen Spacey, ”The Function of Metafiction in The Book Thief: Tension, Self-Reflexivity, and the Critical Reader”, 41

The Albatross, 5, 2015:1, s 72–81.

 Spacey 2016, s. 78. 42
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 Susan Koprince skriver i ”Words from the Basement: Markus Zusak’s The Book Thief” att 

Zusak vänder på den arketypiska bilden av en källare som ofta gestaltas som en tragisk plats. I The 

Book Thief skildras istället källaren som en fristad för ord. Koprince menar att det innebär ett 

hoppfullt budskap, att varje plats av mörker kan bli något vackert med hjälp av ord.   43

 Romanens krigstematik och användning i skolundervisning om Förintelsen har analyserats 

av bland annat Paige Elizabeth Kinzie i ”Teaching the Unspeakable: Creating a curriculum based on 

Holocaust Literature using Young Adult Texts and Meeting Common Core Standards”. Eftersom 

romanen innehåller flera kopplingar till historien men gestaltas i en fiktiv berättelse menar Kinzie 

inger en personlig upplevelse av Förintelsen, vilket gör elever engagerade i ämnet i högre 

utsträckning än med hjälp av enbart fakta om de historiska händelserna.  Även artikeln ”Historical 44

Fiction in English and Social Studies Classrooms: Is it a Natural Marriage?” diskuterar romanens 

användning i skolan. KaaVonia Hinton och tre lärare presenterar resultatet av hur The Book Thief 

och fackboken Hitler Youth: Growing Up in Hitler’s Shadow (2005) kan kombineras i undervisning. 

De konstaterar att kombinationen av facklitteratur och fiktiva berättelser är bästa sättet att stärka 

elevers förståelse av historien.  Kombinationen av dessa böcker i skolundervisning tas även upp av 45

Allison L. Baer i ”Pairing Books for Learning: The Union of Informational and Fiction”.  46

 Kirril Shields menar i ”Pushing Aside the Nazi: Personal and Collective Exculpation and the 

Everyday German in Markus Zusak’s The Book Thief” att romanen erbjuder ett kollektivt befriande 

av skuld för ”vanliga” tyska medborgare under andra världskriget och att Zusak ger en ny bild av 

nazismen i Tyskland. Shields menar att Zusak skildrar nazisterna som en ond minoritet, skild från 

arbetarklassen som porträtteras som offer för nazismen. Denna bild av den ”vanlige” tysken ger 

enligt Shields läsarna möjlighet att reflektera kring Förintelsen utan att känna lika stor skuld.  47

 The Book Thiefs lästematik har tidigare påpekats i recensioner av romanen, bland annat av 

Mindy Aloff i den judiska nyhetstidningen Forward, som menar att en av romanens centrala 

 Susan Koprince, ”Words from the Basement: Markus Zusak’s The Book Thief”, Notes on Contemporary Literature, 43

41, 2011:1, s. 8.

 Paige Elizabeth Kinzie, ”Teaching the Unspeakable: Creating a Curriculum based on Holocaust Literature using 44

Young Adult Texts and Meeting Common Core Standards”, Thesis presented to the Department of English, Modern 
Languages and Journalism, Emporia State University 2012, s. 35.

 KaaVonia Hinton, Suh Yonghee, Lourdes Colón-Brown och Maria O’Hearn, ”Historical Fiction in English and Social 45

Studies Classrooms: Is it a Natural Marriage?”, The English Journal, 103, 2014:3, s. 23.

 Allison L. Baer, ”Pairing Books for Learning: The Union of Informational and Fiction”, The History Teacher, 45, 46

2012:2, s. 283–296.

 Kirril Shields, ”Pushing Aside the Nazi: Personal and Collective Exculpation and the Everyday German in Markus 47

Zusak's The Book Thief”, Dapim: Studies on the Holocaust, 30, 2016:1, s. 1–15.
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påståenden är att litteratur kan rädda liv, både på ett bokstavligt och metaforiskt plan.  Marianne 48

Brace tar upp ordens makt i recensionen ”The Book Thief by Markus Zusak” där Brace menar att 

ord har förmågan att ge såväl Liesel som Hitler makt.  49

 Forskning som undersöker läsning i romanen är bland annat Michelle A. Abate i ”’The 

bombs were coming – and so was I’: The Trauma of War and the Balm of Bibliotherapy in Markus 

Zusak’s The Book Thief”. Abate analyserar hur läsning fungerar som helande kraft för karaktärernas 

trauman orsakade av kriget. Hon utgår ifrån begreppet biblioterapi, som innebär att läsning av 

skönlitteratur kan vara psykologiskt helande, samt traumateori, kognitiv psykologi och uttryckande 

konstterapi, för att diskutera hur karaktärerna bearbetar trauma med hjälp av läsning och 

konstutövande.  Abate menar att Liesel använder läsning som passiv metod för att hantera de 50

chockartade saker hon har varit med om.  Delen av min analys som rör läsningens terapeutiska 51

funktion tar delvis avstamp i Abates forskning.  

 Studentuppsatsen ”Escaping the War: How the Authors of The Book Thief, Gretel and the 

Dark and The Lion, the Witch and the Wardrobe Use Escapism in Their Novels” av Julie Dohmen 

diskuterar eskapism utifrån bland annat The Book Thief.  Dohmen menar att Liesels stjälande och 52

läsande av böcker kan ses som en form av verklighetsflykt. Min uppsats tar upp verklighetsflykt 

som en aspekt av läsning, men menar ej som Dohmen att all läsning i romanen innebär eskapism. 

Min uppsats kommer att fördjupa sig i flera av läsningens funktioner och inte enbart fokusera på 

verklighetsflykt.  

1.5.1. Genretillhörighet – Förintelselitteratur och dess moraliska komplikationer 
The Book Thief sällar sig till en viss typ av genre: böcker som behandlar Förintelsen. Inom denna 

genre finns välkända klassiker med barn som protagonister, som exempelvis Anne Franks Dagbok 

(1947) och Night (1956) av Elie Wiesel och även moderna fiktiva romaner som The Boy in the 

 Mindy Aloff, ”The Angel of Death Narrates a New Tale for Young Readers”, The Forward 21/4 2006, https://48

forward.com/culture/books/1286/the-angel-of-death-narrates-a-new-tale-for-young-r/ (2018-02-02). 

 Marianne Brace, ”The Book Thief by Markus Zusak” The Independent 31/12 2006, http://www.independent.co.uk/49

arts-entertainment/books/reviews/the-book-thief-by-markus-zusak-430360.html (2018-03-01).

 ”Biblioterapi”, Nationalencyklopedin, https://www-ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biblioterapi (2018-03-14).50

 Michelle A. Abate, ”’The Bombs were Coming-and so was I’: The Trauma of War and the Balm of Bibliotherapy in 51

Markus Zusak’s the Book Thief.” Red Feather Journal 7, 2016:1, s. 58. 

 Julia Dohmen, ”Escaping the War: How the Authors of The Book Thief, Gretel and the Dark and The Lion, the Witch 52

and the Wardrobe Use Escapism in Their Novels”, Bachelor Thesis at Faculteit de Letteren, Radboud Universiteit 2017.
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Striped Pyjamas (2006) av John Boyne.  Jag har dock valt att inte undersöka The Book Thief som 53

en Förintelseberättelse, utan har valt att fokusera på temat läsning i romanen. 

 Som förintelseskildring väcker The Book Thief en diskussion om etiska aspekter vad gäller 

fiktiva skildringar av Förintelsen. Är det enbart personer som själva har upplevt Förintelsen som har 

rätt att berätta om den? Eller är det fritt för alla att skildra historien inom konsten? Författaren Ruth 

Franklin diskuterar frågan i A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust (2011). Franklin 

menar att det finns något etiskt tveksamt med att använda ”atrocity as an inspiration for literature, 

or indeed any form of art.” och att det är därför memoarer är den tongivande formen av Förintelse-

litteratur.  Elie Wiesel, en av de mest kända överlevarna, uppmanar läsare i ”Art and the Holocaust: 54

Trivializing Memory” att sluta läsa fiktiva versioner av Förintelsen, eftersom han anser det vara en 

förolämpning mot de döda offrens minne.  Förintelseforskaren Lawrence L. Langer menar i The 55

Holocaust and Literary Imagination (1975) att risken med att göra konst av människors lidande är 

att konst kan belägga en falsk mening till de historiska händelserna.  56

 Franklin menar dock att det är viktigt att fortsätta prata om Förintelsen i alla former och att 

litteratur erbjuder nya sätt att erbjuda förståelse om det förflutna.  Även om Förintelsen må vara 57

omöjlig att bemöta, ”the Holocaust requires us to confront it.”  Det finns även forskning som visar 58

att användning av fiktiv Förintelselitteratur i kombination med faktaböcker ger skolelever ökad 

förståelse och empati för historien.  Åsikterna går alltså isär om vad som anses vara etiskt rätt. 59

Eftersom jag inte kommer diskutera The Book Thief som Förintelseroman kommer min uppsats inte 

vidare att gå in på dessa visserligen viktiga, men för mitt syfte ovidkommande ämne om de etiska 

aspekterna av att skildra Förintelsen. 

 Anne Frank, Anne Franks Dagbok (1947) Stockholm: Hökerberg 1953 och Elie Wiesel, Night (1956), Austin: Holt, 53

Rinehart and Winston, 1999 och John Boyne, The Boy in the Striped Pyjamas, Oxford: David Fickling, 2006.

 Ruth Franklin, A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction, Oxford: Oxford University Press, 2011 54

s. 3.

 Franklin 2011, s. 5. 55

 Franklin 2011, s. 6.56

 Franklin 2011, s. 13.57

 Franklin 2011, s. 6.58

 Exempelvis forskning av Hinton och Kinzie om The Book Thief som undervisningsmaterial, som presenterades under 59

rubrik 1.4.
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2. Analys 
The Book Thief är en roman som även kan sägas tillhöra genren av skönlitteratur som handlar om 

läsning och läsande karaktärer. Om denna genre finns en rad olika saker att analysera. Adam Watt 

undersöker exempelvis Marcel Prousts romansvit À la recherche du temps perdu (191-1927) för att 

bland annat ställa frågan om vilken betydelse läsakten har i Prousts verk. Watt hävdar att Proust 

intresserade sig för läsningens ”atmosfär” och menar att romanen speglar hur viktigt Proust tyckte 

läsning var.   60

 Karin Littau i sin Theories of Reading: Books, Bodies and Bibliomania (2006) undersöker å 

andra sidan litteratur som något farligt. Hon menar att karaktärer som Emma i Flauberts Madame 

Bovary drabbas negativt av sin läsning eftersom de ”överidentifierar sig” med böckerna de läser, 

något som enligt Littau leder till en oförmåga att skilja mellan verklighet och fiktion.   61

 Dorothee Birke analyserar i sin tur hur romanen som genre bidrar till att skapa det kulturella 

värdet av läsning  i Writing the Reader: Configurations of a Cultural Practice in the English Novel 

(2016), samt hur fiktiva läsare har bidragit i debatter om vad det innebär att vara en läsare i 

skönlitteratur.  I min uppsats och i Zusaks roman The Book Thief har läsning främst positiva men ej 62

enbart positiva förtecken. Därtill finns det metafiktiva aspekter som gör läsning i romanen till ett 

mer sammansatt fenomen.  

 Denna uppsats analys är uppdelad i två delar. Den första delen ”Liesel och läsning” tar upp 

läsning under fyra underrubriker med de centrala funktionerna läsning fyller i romanen. I den andra 

delen ”Metafiktion” undersöks vissa metafiktiva företeelser utifrån begreppen palimpsest, 

hypertextualitet och mise en abyme. 

2.1. Liesel och läsning 

Liesel får under romanen tillgång till fjorton böcker. Av dessa är sex böcker stulna: The 

Gravedigger’s Handbook stjäl Liesel vid sin broders begravning, The Shoulder Shrug från 

nazisternas bokbål, The Whistler, The Dream Carrier, A Song in the Dark och The Last Human 

Stranger stjäl hon från borgmästarinnan Ilsas bibliotek. De böcker Liesel får i present av Hans är 

Faust the Dog, The Lighthouse och The Mud Men. Av Max får hon The Standover Man och The 

 Adam Watt, Reading in Proust’s A la recherche: ’le delire de la lecture’, Oxford: Clarendon Press, 2009. 60

 Karin Littau, ”The Reader in Fiction”, i Theories of Reading: Books, Bodies and Bibliomania, Cambridge: Polity, 61

2006, s. 62–82.

 Dorothee Birke, Writing the Reader: Configurations of a Cultural Practice in the English Novel, 1 e-boksuppl., 62

augusti 2016, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4644627.
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Word Shaker, två böcker han har skrivit i ett övermålat exemplar av Mein Kampf. Av Ilsa får hon 

uppslagsverket The Complete Duden Dictionary and Thesaurus och en skrivbok, där Liesel skriver 

sin livshistoria The Book Thief som Dödens berättelse utgår ifrån. Så vitt mina efterforskningar visat 

är samtliga verk fiktiva förutom uppslagsverket och Mein Kampf. I det följande kommer jag att 

diskutera de funktioner läsning fyller för Liesel. 

2.1.2. Läsning som terapi och trygghet 
En funktion läsning fyller för Liesel är som terapeutisk handling för bearbetning av sorg. Detta 

uppmärksammar Abate som menar att Liesel använder läsning som en passiv metod för att hantera 

trauma, där läsning blir ett verktyg för att hantera, förstå och överleva de trauman hon utsätts för.  63

För Liesel är läsning både ett sätt att fortsätta leva, och en anledning till att vilja fortsätta leva. 

Abate menar att Liesel använder sig av biblioterapi, eftersom hon finner tröst och trygghet i 

läsningen. Biblioterapi innebär en metod för att hantera trauma genom att läsa böcker som handlar 

om liknande saker individer själva har gått igenom.  Dock består inte handlingen i Liesels böcker 64

av liknande saker hon själv har gått igenom, det är främst läsning som aktivitet som bidrar till 

bearbetningen av trauma. Den första boken som hjälper henne lär henne även läsa. Det är 

dödgrävarhandboken The Gravedigger’s Handbook, som hon stjäl under en av de mest traumatiska 

händelserna i sitt liv. 

 När Liesel bara är tio år inträffar chockartade händelser som påverkar henne under hela 

romanen. På tåget till paret Hubermann upptäcker hon att hennes bror är död, en syn som präntas in 

i hennes minne och som blir temat för hennes återkommande mardrömmar.  Det finns ingen tid för 65

henne att bearbeta traumat innan nästa tragedi inträffar; kort därpå måste Liesel separeras från sin 

mor (s. 33). I sitt nya hem får Liesel en tuff start, då fostermamman Rosas hårdhänta sätt till en 

början gör henne förskräckt. Hon blir mer ömt bemött av Hans men det tar tid innan Liesel känner 

sig trygg (s. 41). Hon vaknar varje natt av mardrömmar. I hennes sovrum står en säng avsedd för 

hennes bror, som en konstant påminnelse om att han saknas (s. 43). Abate menar att de 

återkommande mardrömmarna är ett symptom för posttraumatisk stress, eftersom Liesel alltid 

drömmer samma dröm.  66

 Abate 2016, s. 58. 63

 Abate 2016, s. 55.  Även Spacey tar upp att böckerna kan ses som en ”retreat from the traumatic experiences of 64

Liesel’s life” Spacey 2015, s. 78.

 Zusak 2007, s. 28. Hädanefter kommer hänvisningar till specifika sidor i The Book Thief att anges i parentes direkt i 65

brödtexten. 

 Abate 2016, s. 52.66
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 Liesel utsätts för flera traumatiska händelser under kort tid och tvingas bearbeta det på en 

främmande plats. Det enda konkreta ting hon har från sin mor och bror är dödgrävarboken. När 

Liesel dras bort från sin broders grav efter att hon i panik försökt gräva fram honom ur snön, ser 

hon hur en av dödgrävarna tappar sin handbok. När ingen ser tar Liesel boken (s. 32). Boken blir 

hennes enda tröst. Trots att hon inte kan läsa blir den viktig för henne, eftersom hon kopplar den till 

sista gången hon såg sin bror: 

On her first night with the Hubermanns, she had hidden her last link to him – The Gravedigger’s 
Handbook – under her mattress, and occasionally she would pull it out and hold it. Staring at the letters on 
the cover and touching the print inside, she had no idea what any of it was saying. The point is, it didn’t 
really matter what the book was about. It was what it meant that was more important (s. 45).  

Stölden av boken blir den första av många och startskottet för Liesels fascination för böcker (s. 36). 

Hon försöker lära sig läsa på egen hand, men lyckas först när hon får hjälp av sin fosterfar. Den 

stulna boken blir upptäckt när Hans byter lakan efter en sängvätningsincident. Hans frågar om hon 

vill läsa boken och hon svarar ja (s. 69). Detta är en viktig scen eftersom Hans inte frågar hur hon 

fick tag på boken eller avslöjar det för Rosa, vilket stärker Liesels förtroende för honom. Efter att 

boken är avslöjad börjar böcker betyda allt för Liesel.  

 Om nätterna när Liesel vaknar av mardrömmar håller Hans läslektioner. Det är av betydelse 

att det är just Hans som lär henne att läsa, eftersom han representerar trygghet: ”Possibly the only 

good to come out of those nightmares was that it brought Hans Hubermann, her new papa, into the 

room, to soothe her, to love her.” (s. 43). Han tröstar henne och sover i stolen intill hennes säng så 

att hon kan känna sig trygg. Uppvaknandet mitt i natten som tidigare enbart var stunder av ångest 

och panik ersätts av positiva känslor, då läsningen stärker relationen till fosterfadern som 

symboliserar stabilitet och säkerhet (s. 43). 

 Böcker som ting innebär också trygghet, eftersom de associeras till läsning med Hans. The 

Gravedigger’s Handbook förvarar Liesel under sin madrass, att ha den nära när hon sover lugnar 

henne. Hon plockar fram den för att stryka handen över dess bokstäver, som ett sätt att slappna av 

(s. 45). När något händer böckerna blir hon bestört. När en pojke kastar en av hennes böcker i en 

flod låtsats hon att det inte bekommer henne. Men hon kan inte slappna av innan hon håller i den 

igen, vilket visar hur stor betydelse böckerna har för henne (s. 311). 

 Läsningen blir ett sätt för Liesel att närma sig sorgen och gå vidare.  Till en början pratar 67

hon inte om sin mor och bror. När Hans frågar varför hon vill läsa något så hemskt som en 

 Läsning fungerar som tröst även för Frau Holtzapfel. Liesel läser högt för henne när hennes son har dött (s. 496). 67
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dödgrävarbok klarar hon inte av att förklara dess koppling till broderns begravning: ”’I – when… It 

was sitting in the snow, and –’” (s. 70). Det enda hon vet, är att hon känner en hunger efter att få 

läsa boken. Det är här det terapeutiska med läsning blir tydligt. Läsning är i denna situation inte 

enbart en distraktion från mardrömmar, att läsa just The Gravedigger’s Handbook innebär 

bearbetning av sorgen, eftersom dess innehåll kan bekräfta att brodern begravdes på rätt sätt: ”[…] 

there was a sudden desire to read it that she didn’t even attempt to understand. On some level, 

perhaps she wanted to make sure her brother was buried right.” (s. 70). Genom att läsa boken kan 

Liesel försäkra sig om att allt gick rätt till med hennes bror och även ersätta mardrömmarnas fasor 

med lästräning. Istället för att tänka på den tomma sängen bredvid hennes koncentrerar hon sig på 

att läsa fler sidor i boken. 

 När Liesel har läst klart boken känner hon triumf: ”It was one of those moments of perfect 

tiredness, of having conquered not only the work at hand, but the night who had blocked the 

way” (s. 91). Hon lyckas med sin stora utmaning; att läsa en bok och förstå vad den betyder. När 

sista sidan är läst, sker något viktigt:  

Liesel still held the book. She gripped it tighter as the snow turned orange. On one of the rooftops, she 
could see a small boy, sitting, looking at the sky. ’His name was Werner,’ she said. The words trotted out, 
involuntarily. Papa said, ’Yes.’ (s. 91). 

Nu föreställer hon sig sin bror på ett fridfullt sätt och kan prata om honom för första gången sedan 

han dog.  Att det är först när boken är utläst som Liesel kan prata om brodern visar att läsprocessen 68

är ett sätt för henne att bearbeta sorgen och försonas med att han är borta. Även om mardrömmarna 

fortsätter är hon lugnare eftersom hon kan finna tröst i läsningen (s. 147).  

 Efter ett par år då Liesel är fjorton år och går hem efter läsning i Ilsas bibliotek, tänker hon 

på sin bror och ler över minnet av honom: ”She smiled […] and her brother never climbed into her 

sleep again.” (s. 464) Efter flera år av läsning drömmer hon inte längre mardrömmar om honom 

utan minns honom enbart med glädje. Att den första kontakten med en egen bok sker i samband 

med att Liesel separerades från sina familjemedlemmar bidrar till den starka känslomässiga 

kopplingen hon får till böcker. En bok är det första hon hittar efter hon blir separerad från sin familj 

och en bok är det enda hon har kvar efter att hon förlorar sin fosterfamilj i bombningen. Böckerna 

är de enda som alltid finns kvar hos henne. 

 Förutom ett tidigare tillfälle, då hon gråtande utbrister: ”Why did he have to die?”, syftandes på sin bror, när Rudy är 68

med. Det är det enda hon säger, Liesel och Rudy pratar inte mer om det (s. 84).
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2.1.3. Läsning som social handling, aktivitet och umgänge 
Läsning fyller även funktionen av att vara en social handling. Det är en aktivitet som främjar 

vänskap och stärker relationer mellan karaktärerna. Liesel läser främst tillsammans med någon. 

Oftast läser hon tyst bredvid en annan person, som till exempel tillsammans med Ilsa i hennes 

bibliotek. Läsning blir ett sätt för ensamma människor att få sällskap: Liesel kände sig ensam innan 

Hans började läsa med henne, Max var isolerad i källaren innan Liesel kom ner för att läsa, Ilsa var 

ofta själv i sitt stora hus tills Liesel kom till biblioteket och grannfrun Frau Holtzapfel var helt 

ensam utöver de stunder Liesel läser högt för henne.  69

 Liesel utvecklar en stark vänskap med sina läspartners och läsning blir ett sätt för henne att 

bygga relationer. Hans är Liesels första läskamrat. Förutom midnattslektionerna lär Hans henne 

skriva. Hon får måla ord hon inte förstår på källarväggen, vilket utvecklar hennes förmåga att 

uttrycka sig (s. 76). Tiden med fosterfadern värderar hon lika högt som läsningen och Hans lukt av 

fotogen och cigaretter kommer att associeras med deras vänskap: ”More than anything, it was the 

smell of friendship, and she could find it on herself, too. Liesel loved that smell. She would sniff her 

arm and smile […]” (s. 76). 

 Liesels andra läskamrat är Max. Till en början är hon försiktig och nästan rädd för honom, 

men när hon ser att han har med sig en bok – Mein Kampf – blir hon nyfiken (s. 189). Bokintresset 

blir ingången till deras vänskap, det första Liesel vill fråga honom om handlar om hans bok (s. 213). 

Tillsammans läser de i källaren, Max läser tidningen och Liesel sina böcker (s. 258). Läsningen med 

Liesel är Max största glädje. Även om de bara läser tyst bredvid varandra, innebär läsningen att en 

länk mellan dem etableras: ”Max and Liesel were held together by the quiet gathering of words.” (s. 

251). Läsningen förbinder dem. När de inser varandras likheter och gemensamma kärlek till läsning 

ingår de i ett tyst samförstånd.   70

 Läsning förstärker även Liesels relation till böcker som ting: ”As always, one of her books 

was next to her.” (s. 93). De är hennes mest betydelsefulla ägodelar som hon har med överallt, när 

hon sover, sitter vid matbordet och är ute och går med Rudy: ”Liesel, as was her habit […] was 

carrying The Whistler. She liked to feel it in her hand. Either the smooth spine or the rough edges of 

paper.” (s. 301). Böcker är inte enbart livlösa objekt för henne som hon struntar i när de är utlästa. 

De är hennes vänner hon umgås med genom att läsa och stryka handen över dem. För Liesel är det 

en självklarhet att böckerna ska med till skyddskällaren vid bombattackerna, de är lika viktiga som 

 Tills Frau Holtzapfels son kom tillbaka från Stalingrad för att bo hos henne, då fick hon mer sällskap (s. 457).69

 Likheter är bland annat att de har förlorat sin familj och drömmer mardrömmar.70
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hennes familj och vänner (s. 377). Böckerna betyder ännu mer när hon har läst dem och hon läser 

dem flera gånger:  

She’d gone through The Mud Men four times now and was enjoying her reacquaintance with The 
Shoulder Shrug. Also, each night before bed, she would open a fail-safe guide to gravedigging. Buried 
deep inside it, The Standover Man resided. She mouthed the words and touched the birds. She turned the 
noisy pages, slowly (s. 250).  

Att läsa om böckerna är som att träffa någon hon känner. Hon vänder blad sakta och låter läsandet 

ta tid, vilket visar att det inte enbart är böckernas handling hon är intresserad av, relationen till 

böckerna går djupare än så. Watt citerar Proust och menar att Proust betraktade läsning som en slags 

vänskap, som överträffar vänskapen till människor: ”L’atmosphère de cette pure amitié est le 

silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-

mêmes” – vänskapen till en bok är mer ren eftersom den innebär en tyst atmosfär utan tal, till 

skillnad från relationen mellan människor.  Detta stämmer på Liesels vänskap med sina böcker. 71

Hennes relation till böckerna kräver ingen prestation utöver själva läsakten, de är hennes sällskap i 

en kravlös relation på ett mindre komplicerat sätt än relationen till människor. 

 Böcker får i romanen nästintill mänskliga attribut. Dels eftersom Liesel ser dem som sina 

vänner och dels för att de berättartekniskt porträtteras som levande varelser. Under nazisternas 

bokbål observerar Liesel böckerna i den brinnande högen. När bålet brunnit klart är några böcker 

fortfarande intakta. De beskrivs av berättaren Döden som överlevande offer: ”[…] they were 

huddled amongst the ashes, shaken. Survivors.” (s. 123). Likt skadade människor kurar böckerna 

sig darrande mot varandra, skadade av nazisterna. Det är inte enbart tomma ting som eldas, 

förstörelsen av böckerna kan symboliskt ses som förstörelsen av yttrandefrihet, konstnärskap och 

vad som anses vara felaktiga åsikter. Böckernas personifikation skapar associationer till människor 

som anses vara icke önskvärda av nazistregimen. Likt människor eldas böckerna upp. De böcker 

som bränts och blivit till aska beskrivs makabert som lik: ”[…] the stray ash and the corpse of 

collected books”. (s. 118). 

2.1.4. Läsning som makt och revolterande handling 

Läsning kan ses som ett maktmedel i romanen, eftersom det ger Liesel kunskap och förståelse om 

ordens makt. Läsning fyller även funktionen av att vara en revolterande handling för Liesel.  

 Watt 2009, s. 4. 71
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 Att kunskap är makt är något Liesel upplever i praktiken. Antalet böcker i ett hem kan visa 

tydliga skillnader i makt: hemma hos familjen Hubermann finns inga böcker, medan 

borgmästarinnan har ett välfyllt bibliotek (s. 46). Bristen på kunskap innebär en lägre maktposition. 

Eftersom Liesel till en början inte kan läsa är skolan svår, hon placeras i en klass med yngre barn 

och blir slagen av läraren (s. 45, s. 81). Skammen över att inte kunna läsa högt i klassrummet som 

de andra barnen ger henne panikkänslor och leder till att hon hamnar i slagsmål (s. 79, s. 82). Liesel 

inser att hennes oförmåga att läsa innebär ett underläge, som enbart kan åtgärdas genom att lära sig 

läsa. 

 Under nazistregimens styre är det uppenbart att vissa åsikter, och i förlängningen ord, är 

sanktionerade av makten medan andra är fruktade och förbjudna. Vid bokbålet bränns böcker som 

anses farliga och icke önskvärda. Ordet ”kommunist” är ett farligt ord i Liesels värld och också det 

ord som får henne att för första gången fundera över ords betydelse. Det är ett ord hon inte vet 

innebörden av men som alltid har varit närvarande i hennes liv. ”Kommunist” associeras hon till sin 

far, som likt andra människor som befann sig i närheten av ordet försvann när hon var liten (s. 38).  

 Vid bokbålet kopplar Liesel samman ordet till Hitler. Till en början är Liesel lika 

entusiastisk vid bokbålet som andra, trots sin kärlek till böcker: ”Although something inside told 

her that this was a crime – after all, her three books were the most precious items she owned – she 

was compelled to see the thing lit.” (s. 113).  När en uniformerad man talar vid ett podium och 

nämner ordet ”kommunist” reagerar Liesel. Hon har aldrig hört ordet användas av nazisterna. Hon 

känner till att judar ses som fiender, men inte kommunister (s. 114). Hon kopplar sin familjs öde till 

ordet: ”She saw it all so clearly: / Her starving mother, her missing father. Kommunisten. / Her dead 

brother” (s. 115). Hon förstår fortfarande inte ordets innebörd – här skrivet på tyska – men inser att 

det hör ihop med hennes familj som Hitler ser som fiender.  72

 När bokbålet slocknat frågar Liesel Hans om hennes mor var kommunist och om Führern 

har fört bort henne. När han svarar ja, känner hon ilskan bubbla upp och säger de förbjudna orden: 

”’I hate the Führer’”. Hans svarar med att ge henne en örfil och beordrar henne att aldrig säga det 

utanför hemmet igen, eftersom de orden är livsfarliga. Sedan gör de führerhälsningen tillsammans 

(s. 119–120). Detta är ett avgörande ögonblick för Liesels förståelse av ord, dels eftersom hon 

förstår att hennes familj är döda på grund av Hitler eftersom de kopplas till ordet ”kommunist” och 

dels för att hon inser att vissa ord kan vara livsfarliga. 

 Här ser vi exempel på hur Zusak använder tyska uttryck som ett sätt att placera handlingen i sin geografiska kontext. 72
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 Det är även i denna stund Liesel agerar för att hämnas på Hitler. Hon trotsar nazistregimens 

auktoritet genom att göra det förbjudna: hon stjäl en bok från bokbålet. Först ler hon triumferande 

över att ingen märker något, men blir förskräckt när hon inser att borgmästarinnan betraktar henne. 

Boken bränner Liesels hud innanför tröjan. Det kan tolkas bokstavligt, som att boken är varm från 

elden, men även symboliskt, eftersom det först är när Liesel inser att hon har blivit ertappad som 

boken bränns, som om det är rädslan som bränner henne.  

 Till en början känner Liesel ångest eftersom hon är rädd att Ilsa kommer att avslöja henne. 

Den ertappade bokstölden innebär dock inga negativa konsekvenser utan enbart att Liesel blir 

inbjuden till Ilsas bibliotek (s. 134, s. 137). Senare när Liesel ser tillbaka på bokstölden känner hon 

ingen skuld: ”Liesel was not ashamed to have stolen it. […] [I]t was pride that more resembled that 

small pool of felt something in her stomach. And it was anger and dark hatred that had fuelled her 

desire to steal it” (s. 88). Liesel revolterar mot nazistregimen när hon tar boken, det är en trotsig 

handling eftersom boken är förbjuden.  Att stjäla böcker blir ett sätt för Liesel att ta tillbaka det 73

som har tagits från henne, ett sätt att hämnas på Hitler för att han tar ifrån henne alla hon älskar. 

Hon revolterar i det tysta, genom att bryta nazistregimens lagar och läsa förbjudna böcker.  74

 I biblioteket förstärks Liesels förståelse om ordens kraft. För varje ord hon lär sig genom 

läsningen känner hon att hennes makt ökar: ”Once, words had rendered Liesel useless, but now, 

[…] she felt an innate sense of power. It happened every time she deciphered a new word or pieced 

together a sentence.” (s. 152). Hon förstår att orden har makt att både såra och glädja. När Ilsa säger 

upp Rosas tjänster som tvätterska – vilket var den sista ekonomiska trygghet familjen hade kvar – 

använder Liesel orden för att skada. Hon bryr sig inte om boken Ilsa erbjuder henne eller inbjudan 

att fortsätta komma och läsa. Hon vill hämnas: ”The injury of words. […] the brutality of words. 

She summoned them from some place she only now recognised and hurled them at Ilsa 

Hermann” (s. 265). Ordens hårdhet skadar Ilsa psykiskt, men Döden skildrar det som om Liesel såg 

hur hennes ord misshandlade Ilsa fysiskt: ”Blood leaked from her nose and licked at her lips […] 

All from the words. From Liesel’s words” (s. 266). Från att inte ha kunnat uttrycka sig alls kan 

Liesel nu använda ord som vapen.  

 Boken är förbjuden på grund av att den porträtterar en judisk man positivt (s.147–148).73

 Liesel stjäl dock inte alla böcker hon har möjlighet till, hon tar inte böcker i skolan och inte alla böcker Ilsa erbjuder 74

henne. Hon stjäl enbart när hon känner ett behov av det och lägger ner tid att läsa varje bok hon stulit (s. 91).
!19



 Senare inser Liesel att Hitlers främsta vapen är ord.  När Liesel tänker på allt hemskt som 75

hänt, att Max har blivit tillfångatagen, Hans skickats ut i kriget och att hennes biologiska familj är 

död, vänder Liesel sin ilska mot det hon älskar: böckerna. Hon blir arg på orden, hon förstår att de 

är ansvariga för allt tragiskt i hennes liv och tar ut sin vrede på boken hon läser i Ilsas bibliotek: 

[I]t stewed up in her as she sat with the lovely books and their manicured titles. […] You bastards, she 
thought. You lovely bastards. Don’t make me happy. Please, don’t fill me up and let me think that 
something good can come of any of this. […] She tore a page from the book and ripped it in half. […] 
Soon there was nothing but scraps of words littered between her legs and all around her. The words. Why 
did they have to exist? Without them, there wouldn’t be any of this. Without words, the Führer was 
nothing. There would be no limping prisoners, no need for consolation or wordly tricks to make us feel 
better. What good were the words? (s. 510) 

Utan orden hade inte Hitler kunnat propagera och starta kriget och Förintelsen som innebar döden 

för människor Liesel älskar. Hon river sönder boken för att få ut sin aggression och beslutar sig för 

att aldrig mer besöka biblioteket igen: ”She […] gave the room a last goodbye, doing three laps and 

running her hands over the titles. As much as she hated them, she couldn’t resist.” (s. 511). Mitt i 

allt raseri finns kärleken till böckerna ändå kvar. Senare ger Ilsa en skrivbok till Liesel och 

uppmuntrar henne att använda orden till något gott, vilket berättaren Döden poängterar: ”She [Ilsa] 

gave her a reason to write her own words, to remind her that words had also brought her to life.” (s. 

513) Ilsa påminner Liesel om att orden inte enbart har inneburit hemska saker i hennes liv, orden 

har även gett henne sin livslust tillbaka. Läsningen och orden har gett henne makt och hopp i livets 

mörkaste stunder. 

2.1.5. Läsning som verklighetsflykt kontra läsning på liv och död 

Läsning innebär ibland verklighetsflykt för karaktärerna i romanen. Liesel använder hela sin 

koncentration för att lära sig läsa och förstå sin första bok, vilket kan ses som ett sätt att förflytta sig 

till en annan värld för att distrahera sig från mardrömmarna och den hemska verkligheten. 

 Besöken i Ilsas bibliotek innebär att Liesel bokstavligen träder in i en annan värld, som en 

klassresa från det fattiga kvarteren till stadens rikaste familj, men är också ett exempel på hur 

lästörst ökar hennes livskvalitet. Lusten att läsa gör att Liesel utvecklas som person, böcker gör att 

hon vågar trotsa sina rädslor. Hon är rädd för att gå in i biblioteket första gången, men lockelsen till 

böcker är starkare än rädslan. Hon dras till böcker som av en magnetisk kraft: […] ”the pull of 

books was too strong” (s. 152). När hon går in blir hon chockad: ”It was one of the most beautiful 

 Även Max poängterar Hitlers förmåga att använda ord som vapen i The Word Shaker som handlar om Hitler: ”Yes, 75

the Führer decided that he would rule the world with words.’I will never fire a gun,’ he said. ’I will not have to.’” (s. 
438).
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things Liesel Meminger had ever seen. / With wonder, she smiled. / That such a room existed!” (s. 

139). Den stora vackra salen med exklusiva takljuskronor och inbundna böcker är en kontrast till 

Hubermanns hus. När Liesel får tillåtelse att röra böckerna är det en nästintill religiös upplevelse, 

hon blir lyrisk och springer medan hon andaktsfullt drar händerna längs bokryggarna i hyllan: ”It 

felt like magic, like beauty, as bright lines of light shone down from a chandelier. Several times she 

almost pulled a title from its place but didn’t dare disturb them. They were too perfect.” (s. 140–

141). Det är som om Liesel har kommit till himmelriket, böckernas betydelse växer ännu starkare 

hos henne och är ett tydligt exempel på hur böcker stärker hennes livslust. Hon känner stor vördnad 

för böckerna och har svårt att slita sig när hon ska gå (s. 140). Abate menar att Liesels syn på böcker 

i denna scen går från att vara biblioterapi till bibliofili, vilket innebär stor passion för böcker.  76

 Önskan att kliva in i en annan värld är så stark att det utvecklar en hunger hos Liesel. Dock 

innebär läsning inte enbart en verklighetsflykt utan även ett sätt att förstärka livslusten. När Rudy 

och Liesel är hungriga bestämmer de sig för att stjäla från Ilsas hus.  För Liesel överträffar dock 77

längtan efter litteratur basala saker som hunger och hon tar tillfället i akt att stjäla en bok istället (s. 

290). Likt näring suger Liesel åt sig böckerna, hon kan inte leva utan dem precis som hon inte kan 

leva utan mat. På så sätt blir läsning inte enbart en verklighetsflykt utan även ett sätt att förgylla och 

förstärka verkligheten. Att besöka biblioteket blir en ljusglimt i hennes vardag, men får henne inte 

att vilja ersätta sitt vanliga liv med den verklighetsflykt läsningen erbjuder.  Läsning blir en 78

anledning för Liesel att fortsätta leva, det ger henne en mening med livet. 

 För Max fyller läsning både funktionen av att vara den enda länken till verkligheten men 

även funktionen att erbjuda verklighetsflykt. Tidningarna Liesel letar fram ur soporna är den enda 

information Max får om livet utanför källaren och blir veckans höjdpunkt (s. 251). Tidningarna 

erbjuder distraktion men samtidigt ett sätt att följa med i utvecklingen av kriget och hålla fast vid 

sin livslust. Att läsning kan innebära verklighetsflykt och distraktion blir även tydligt i 

skyddsrummet när Liesel läser högt och alla tystnar för att höra: 

By page three, everyone was silent but Liesel. She didn’t dare to look up, but she could feel their 
frightened eyes hanging on to her as she hauled the words in and breathed them out. […] The youngest 
kids were soothed by her voice and everyone else saw visions of the whistler running from the crime 

 För hänvisning till Abate, se Abate 2016, s. 57. Gällande betydelsen av bibliofili, se ”Bibliophilia”, Merriam-Webster, 76

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bibliophilia (2018-03-19). 

 Denna stöld sker efter Ilsa har sagt upp Rosas tjänster, när Liesel inte längre ser henne som sin vän. Tidigare har 77

Liesel inte stulit några böcker från Ilsa, hon har bara varit där för att läsa. 

 Till skillnad från Littau som visar exempel då läsning skapat negativa konsekvenser som besatthet, är Liesel 78

behärskad. Hon utvecklar inte bibliomani, som innebär ”läsfeber” som leder till maniskt läsande. Littau 2006, s. 4.
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scene. […] Everyone waited for the ground to shake. That was still an immutable fact, but at least they 

were distracted now, by the girl with the book. (s. 378). 

Även om rädslan fortfarande finns kvar ger högläsningen människorna något att koncentrera sig på, 

barnen slutar att gråta och de vuxna lever sig in i berättelsen. Läsningen erbjuder dem alla en 

möjlighet att fly verkligheten tills bombattacken är över, något även Dohmen påpekar.  Abate 79

menar att denna scen är ett exempel där läsning fungerar som en lugnande ritual, då alla i källaren 

blir lugna trots bombattackerna ovanför.   80

 Utöver läsningens funktion att distrahera människor från verkligheten fyller den även en 

högst påtaglig funktion av att vara karaktärernas räddning från döden. Enligt Abate spelar skapandet 

av konst en central roll i karaktärernas bearbetning av trauma.  Under romanen räddas dessutom tre 81

liv av läsning. Den första är Hans. Hans liv räddas inte bokstavligt av läsning, det är snarare det 

skrivna ordet som räddar honom. När han var soldat under första världskriget får han möjligheten 

att undgå en dödlig strid vid ett tillfälle, för att hjälpa Kaptenen att skriva brev (s. 181). 

 Även Max undkommer döden med hjälp av läsning, vilket Abate observerar: ”An 

unexpected volume plays an instrumental role in his survival”.  Max räddning levereras 82

bokstavligen till honom inuti en bok. Hans skickar sin hemnyckeln tejpad på insidan av ett 

exemplar av Mein Kampf som han köpt från nazistpartiet (s. 158). Valet av just Mein Kampf är noga 

uträknat, det är en av få böcker under denna tid som tveklöst är accepterad av nazistregimen. 

Nyckeln innebär dock inte att faran är över, Max måste ta sig hela vägen utan att avslöjas som jude. 

För att inte väcka misstankar läser han ur Hitlers bok: ”[…] he read from the copy of Mein Kampf. 

His saviour.” (s. 161). Ironin att det är just Hitlers bok som är hans räddning – en bok fylld av 

propaganda som ser Max som icke önskvärd – är tydlig, vilket Döden poängterar: ”Of all the things 

to save him” (s. 164). Titeln på boken som översätts till ”min kamp” är passande för Max situation, 

han kämpar för att ta sig till sitt gömställe och läser boken om och om igen: ”Read the book. Smile 

at it. It’s a great book – the greatest book you’ve ever read.” (s. 161) Max lyckas att inte dra till sig 

någon uppmärksamhet och reser hela vägen till Hans och Rosa. Även om boken kan ses som Max 

räddning är den också orsaken till att han behöver gömma sig, eftersom det är Hitler som har försatt 

 Dohmen 2017, s. 14. 79

 Abate 2016, s. 57.80

 Abate 2016, s. 58.81

 Abate 2016, s. 58.82
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honom i den situationen han befinner sig. Boken är både hans förbannelse och räddning, en slutsats 

även Abate kommer fram till.  83

 Den tredje personen som överlever tack vare läsning är Liesel.  Hon är den enda 84

överlevaren efter bombningen av Molching i hennes kvarter, som sker utan att larmet startade. Efter 

att Liesel fått skrivboken av Ilsa tillbringar hon nätterna i källaren med att skriva en bok om sitt liv. 

Natten bombningarna sker var hon klar med sin berättelse och ägnade natten åt att läsa den. Trots att 

källaren ansågs vara för grund för att användas som skyddsrum överlever Liesel. Hon grävs fram 

med boken fortfarande i famnen (s. 517, s. 521). Läsning och skrivande blir till sist Liesels ultimata 

räddare, det får henne att återfå sin livslust och räddar henne från döden. 

2.2. Metafiktion 
I denna del av uppsatsen fokuserar analysen på The Book Thiefs narrativa nivåer och metafiktiva 

inslag utifrån begreppen palimpsest, mise en abyme, hypertext och hypotext, för att synliggöra hur 

berättartekniken bidrar till att förstärka romanens lästematik. 

2.2.1. Narrativa nivåer och mise en abyme 
The Book Thief består av flera lager av berättelser. De narrativa nivåerna i romanen kan liknas vid 

en rysk docka, där Dödens berättelse utgör den största dockan som inuti innehåller fler mindre 

dockor. Dödens berättelse ramar in handlingen och de olika nivåerna av berättande. Handlingen 

kretsar kring Liesels bok som återberättas av Döden, som fortsätter sin berättelse även efter Liesels 

bok är slut, eftersom han beskriver mötet med henne flera decennier senare när hon är död. 

 Döden som berättare växlar mellan att befinna sig på den extradiegetiska och diegetiska 

nivån. Han befinner sig främst utanför berättelsen, på den extradiegetiska nivån, då han som 

utomstående berättare skildrar händelseförloppet. Döden ”besöker” dock ibland karaktärerna i 

handlingen, som till exempel när han talar till Liesels själ när hon är död (s. 537). Han förflyttar sig 

då från den extradiegetiska till den diegetiska nivån, eftersom han stundtals är en karaktär i 

handlingen, då han hämtar människor som har dött.  Döden kopplar samman sitt eget minne av 85

åren Liesels bok utspelar sig under, men är inte närvarande i Liesels liv förutom tre händelser då 

han ser henne (s. 18, s. 19, s. 22). Utöver dessa tillfällen är Döden inte en deltagande karaktär i 

 Abate 2016, s. 60.83

 Även Dohmen uppmärksammar att de tre karaktärernas liv räddas av böcker Dohmen 2017, s. 15.84

 Till exempel Frau Holtzapfels son (s. 492). 85
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berättelsen. Han är dock alltid närvarande för läsaren, som han riktar sig till genom att använda 

pronomenet ”you” (s. 13). Som berättare bidrar Döden till att skapa metafiktion, eftersom han är ett 

abstrakt övernaturligt väsen som allvetande rör sig mellan de olika berättarnivåerna. 

 På den diegetiska nivån utspelar sig Liesels liv, där karaktärerna interagerar och talar med 

varandra, som till exempel Liesels samtal med Rosa och Rudy (s. 318). Det förekommer få samtal i 

dialogform eller tankar utifrån karaktärernas perspektiv, det är Döden som är den dominerande 

berättaren. Den tredje berättartekniska nivån som Rimmon-Kenan kallar den hypodiegetiska 

innebär berättelser inom den primära berättelsen, då karaktärerna på den diegetiska nivån berättar. 

Den hypodiegetiska nivån består av Liesels egna ord som Döden citerar från hennes bok som 

handlar om hennes liv.  Döden citerar exempelvis Liesels reflektion över att Hans lärde henne läsa 86

(s. 68). Dödens berättelse bygger innehållsligt på Liesels bok, allt hon tar upp på den 

hypodiegetiska nivån baserar Döden sin berättelse på. Liesels berättelses narrativ finns dock inte 

med i sin helhet i romanen, det är enbart brottstycken som finns med i form av citat. 

 Ett berättargrepp som är genomgående i romanen är att The Book Thief främst fokuserar på 

berättarprocessen och inte enbart på det som berättas. Döden som berättare tar stor plats i 

handlingen, han tar sig friheter att avslöja saker i förtid. Redan i prologen presenteras romanens 

upplösning: bombningen av Molching (s. 22). Döden kommenterar handlingen och styr berättelsen 

genom att hoppa både i rum och tid. Till exempel avslöjas tidigt detaljer om händelseförloppet som 

mer utförligt behandlas i romanens avslutning, som vilka karaktärer som kommer att dö: ”A 

SMALL ANNOUNCEMENT ABOUT / RUDY STEINER / He didn’t deserve to die the way he 

did.” (s. 245).  Vissa händelser upprepas flera gånger för att bygga upp spänningen, som att 87

karaktären Max kommer bli en del av berättelsen (s. 37, s. 75, s. 87, s. 134, s. 143, s. 172). Även 

Liesels bokbålsstöld nämns flera gånger innan den sker (s. 87, s. 88, s. 106 s. 111). Avslöjandena 

kommenterar Döden ursäktande: ”Of course, I’m being rude. I’m spoiling the ending, not only of 

the entire book, but of this particular piece of it.” (s. 247). Ursäkterna sker även i form av korta 

anmärkningar, som: ”[…] that’s getting ahead of myself.” (s. 37).  Dödens metafiktiva 88

kommentarer betonar att romanen handlar om en berättelse om en bok, eftersom han ständigt 

återkommer till Liesels text. 

 Liesels bok har samma titel som romanen: The Book Thief.86

 Spacey poängterar att det berättartekniska valet att avslöja karaktärernas död tidigt blir ett sätt att skydda läsaren. 87

Genom att förvarna om de tragiska händelserna blir det inte en överraskning när dödsfallen sker. Spacey 2015, s. 75.

 Liknande brott i kronologin sker när Döden gör ett hopp från att Liesel hör Hans säga att hennes mamma är borta, till 88

att Liesel skriver om händelsen i sin bok flera år senare (s. 100–101).
!24



 Det förekommer även mindre explicita metakommentarer som pekar på att det Döden 

berättar kommer från vad Liesel har skrivit, som när Döden tänker på hur Hans en gång undgick 

honom: ”When I found it amongst the book thief’s words, I realised that we passed each other […]” 

(s. 178). Trots att Döden är allvetande kommer kunskapen om Liesel främst från hennes text. Liesel 

kan därför delvis ses som den fiktiva författaren och skaparen av romanens handling, eftersom 

Döden huvudsakligen baserar berättelsens innehåll på hennes bok. Denna metafiktiva aspekt belyser 

även Abate.   89

 Romanens metafiktiva element ger ett intryck av att romanen ibland skapas i samband med 

att vi läser den. Trots att handlingen utspelar sig långt innan Döden berättar, ger Dödens skildring 

av Liesels skrivscener känslan av att det är en pågående skrivakt, som exempelvis när hon 

uppmanar sig själv till att skriva: ”’Schreibe,’ she instructed herself. ’Write.’” (s. 513). Andra 

exempel på metafiktiva inslag är när Liesel skriver titeln på sin bok: ”In the middle, she wrote the 

following: THE BOOK THIEF / a small story / by / Liesel Meminger” (s. 514). Detta är ett exempel 

på det metafiktiva begreppet mise en abyme eftersom romanens titel vi läsare läser, återspeglar den 

fiktiva berättelsens titel Liesel skriver. Både titeln och innehållet i romanen vi läser härstammar från 

Liesels fiktiva bok inom berättelsen, som har samma namn – The Book Thief – och till stor del 

samma innehåll som romanen. Detta skapar en spegling mellan romanen och dess innehåll, Dödens 

berättelse speglar Liesels berättelse. Användningen av mise en abyme betonar att romanen The 

Book Thief består av två liknande texter som båda handlar om samma sak: Liesels upplevelse av 

andra världskriget och hennes kärlek till böcker. Spacey poängterar att mise en abyme används i 

romanen eftersom varje berättelse innehåller en karaktär som läser en berättelse: Döden läser 

Liesels berättelse där Liesel läser böcker.  Spacey menar att Döden som berättare lägger till 90

”stylistic flairs and interjections to her original text” och att Döden både är berättare och läsare.  91

 Att Döden först berättar handlingen och sedan citerar Liesel medan hon skriver sin bok visar 

hur romanen består av flera berättelser på olika nivåer, som en ask-i-ask struktur. Till exempel när 

Liesels bror dör, som Döden återberättar i romanens inledning: ”A train was moving quickly. / It 

was packed with humans. / A six-year-old boy died / in the third carriage.” (s. 27). När Döden 

skildrar att Liesel skriver sin berättelse, formulerar hon sig liknande om samma händelse: ”I try to 

 ”Lest readers have not already realized this fact given the metafictional title of Liesel’s memoir, Zusak’s narrator 89

retrieves the manuscript. It is Liesel’s text, coupled with Death’s own recollections and reminsciences, that form the 
basis for the novel.” Abate 2016, s. 62.

 Spacey 2015, s. 73.90

 Spacey 2015, s. 76. Spacey kommer även fram till att användningen av mise en abyme bidrar till att romanläsaren 91

identifierar sig med Liesel, eftersom läsaren – likt Döden – läser hennes berättelse. De flera nivåerna av läsande får 
även romanläsaren att tänka till kring sin egen status som läsare. Spacey 2015, s. 77.
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ignore it, but I know this all / started with the train and the snow and my / coughing brother.” (s. 

515).  På så sätt skapas en spegelbild mellan de två texterna, Dödens berättelse reflekterar vad 92

Liesel skriver, vilket kan ses som exempel på mise en abyme. Det kan dock även ses som ett 

exempel på hur romanen är en palimpsest i överförd bemärkelse. Genom Dödens berättelse tillåts vi 

läsare ibland se igenom texten för att urskilja Liesels underliggande text, som finns dold inuti 

Dödens och utgör grunden för hans berättelse. Bildligt talat befinner sig alltså två texter på samma 

textyta, som vävs samman till en berättelse. 

2.2.2. Palimpsest och hypertextualitet 
Förutom att Liesels berättelse lyser igenom Dödens, har begreppet palimpsest en mer konkret 

förankring i texten. Max bok The Standover Man kan utifrån metaperspektivet tolkas som en 

bokstavlig palimpsest, vilket Abate uppmärksammar: 

 […] the full manuscript of The Standover Man appears as a book-within-a-book. Rather than appearing 
as standard printed typeface on a blank page, the words and the images that accompany them appear as 
palimpsests: they are presented in handwritten text on pages where glimpses of Mein Kampf bleed 
through.  93

Jag menar dock att romanen The Book Thief kan ses som en palimpsest ur två perspektiv: visuellt 

och berättartekniskt. Berättartekniskt är romanen The Book Thief bildligt en palimpsest, eftersom 

citaten från Liesels bok lyser igenom Dödens berättelse. Utifrån den visuella aspekten kan romanen 

ses som en bokstavlig palimpsest, som en textyta där gammal text ersätts av en ny ovanpå. Likt 

under antiken då textmaterial återanvändes, återanvänder Max Mein Kampfs sidor i brist på annat 

material för att skriva The Standover Man och The Word Shaker.  Han klipper ur sidorna från Mein 94

Kampf, målar över dem med vit målarfärg och skriver sin berättelse över Hitlers (s. 226). Då skapas 

en bokstavlig palimpsest, i form av att två lager av texter placeras på samma textyta. 

 The Standover Man är en beskrivning av Max liv och handlar om en fågel som är rädd för 

män som står över honom. The Word Shaker är en saga om Hitler, Liesel, Max och ordens makt. 

Spacey argumenterar att The Word Shakers handling är en mise en abyme och en spegling av hela 

 På liknande sätt citeras Liesels text när hon exempelvis beskriver hur Rudy räddar hennes bok från en sjö, en 92

händelse Döden nämner tidigare i romanen (s. 517).

 Abate 2016, s. 59.93

 Det är endast i The Standover Man som Mein Kampf lyser igenom, The Word Shaker har enbart en vit bakgrund.94
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romanen The Book Thief, eftersom båda texterna handlar om ordens makt.  Jag tolkar texterna som 95

exempel på en bokstavlig palimpsest, eftersom de befinner sig på olika lager inom samma textyta.  

 The Standover Man och The Word Shaker finns med i sin helhet i romanen, i form av 

illustrationer skapade av konstnären Trudy White (bilaga 1, 2, 3).  I The Standover Man lyser vissa 96

ord från Mein Kampf igenom den vita färgen, vilket möjliggör en dubbel läsning, trots att inte Mein 

Kampfs sidor i sin helhet syns.  Det går att urskilja Hitlers ord genom Max berättelse, som 97

exempelvis ”struggle”, ”misbegotten” och ”Jew” samt Mein Kampfs innehållsförteckning (s. 233, s. 

236, s. 238). Även Liesel noterar att orden syns igenom: ”[…] Mein Kampf had often bled through.” 

(s. 516). På ett visuellt plan vävs Max och Hitlers historia alltså samman som en palimpsest, på 

samma boksidor existerar bokstavligt två berättelser i två olika lager. 

 Även innehållet i texterna vävs samman. Texterna skiljer sig från varandra men har 

samtidigt en relation. Utifrån Genettes teori om hypertextualitet kan Max böcker The Standover 

Man och The Word Shaker ses som två hypertexter till hypotexten Mein Kampf, eftersom det är två 

berättelser som inte hade varit möjliga att skapa utan den första texten. Dels eftersom Mein Kampf 

är det enda pappersmaterialet Max har tillgång till och dels för att berättelserna inte hade existerat 

om inte Hitlers självbiografi hade existerat. Mein Kampf symboliserar i The Book Thief allt Hitler 

och nazistregimen står för, med dess ideologi och antisemitism. Max liv skulle inte se ut på samma 

sätt om det inte vore för Hitler, deras liv hänger ihop. Mein Kampf kan därför ses som en fond till 

Max liv som formar hans berättelse, vilket visuellt blir tydligt då Hitlers ord tränger fram genom 

den vita färgen i The Standover Man. På samma sätt som vi visuellt kan se igenom Max text för att 

urskilja Hitlers ord, kan vi se hur Hitlers propaganda har påverkat Max liv.  

 Som tidigare påpekats kan hela romanen The Book Thief bildligt tolkas som en palimpsest 

eftersom det är en berättelse om en berättelse, en lager-på-lager roman. I romanen gömmer sig 

berättelser inuti andra berättelser: Liesels berättelse är dold inuti Dödens. Liesel gömmer även The 

Standover Man inuti sin viktigaste bok The Gravedigger’s Handbook: ”Buried deep inside it, The 

Standover Man resided” (s. 250), vilket också kan ses som ett exempel på en bildlig palimpsest. 

Döden påpekar de olika lagren av berättelser när han beskriver att Max kommer komma till 

 Spacey 2016, s. 76–77. 95

 För de fullständiga versionerna av The Standover Man och The Word Shaker, se Zusak 2005, s. 228–240 och 438–96

443.

 De ord som syns igenom visar dock att illustrationerna är skapade av sidor från Mein Kampf översatt till engelska, 97

vilket inte är logiskt med tanke på att romanen utspelar sig i Tyskland. Max borde troligtvis haft boken på dess 
originalspråk tyska. Zusak skriver dock för en engelsktalande publik vilket kan ses som en förklaring till valet av språk.
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familjen: ”A story. Story after story. Story within story” (s. 75). De olika nivåerna av berättelser är 

en berättarteknisk finess som speglar hela romanens tema. 

 Angående palimpsestbegreppet poängterar Dillon att: 

[…] since there is no necessary relationship between the texts that co-inhabit the space of a palimpsest – 
one text is not derived from the other, one does not serve as the origin of the other – the palimpsest does 
not properly figure the relationship between a text and its sources […].  98

Detta skulle kunna tolkas som att begreppet inte är tillämpbart i fallet The Book Thief eftersom 

romanen innehåller texter som skrivs på varandra och som innehållsligt kan kopplas till varandra. 

Men Dillon understryker att ingen nödvändig relation finns mellan texterna i en palimpsest – vilket 

inte hindrar att det kan finnas en sådan. Palimpsestbegreppet är i detta fall fortfarande tillämpbart 

eftersom romanens illustrationer är exempel på palimpsest ur dess ursprungliga betydelse, där 

texten går att läsa genom den övre texten. The Standover Man och Mein Kampf må ha en koppling 

till varandra, men de är två texter som skildrar olika perspektiv. Texterna har en relation eftersom de 

är hypertexter till samma hypotext. Även om texternas relation kan härledas till varandra, utgår inte 

Max berättelse enbart från Hitlers text. Liesels bok är ett exempel på en bildlig palimpsest eftersom 

vi kan urskilja delar av hennes text genom Dödens berättelse. Med hjälp av användandet av mise en 

abyme och palimpsest skapas två berättelser som speglar varandra och existerar på samma yta på 

två lager. 

3. Avslutande diskussion 
Med denna uppsats ville jag undersöka på vilket sätt läsning framställs och vilken funktion läsning 

fyller i romanen The Book Thief. För att sammanfatta analysen presenteras resultaten utifrån en 

frågeställning i taget. Den första frågeställningen lyder: Hur förhåller sig protagonisten Liesel till 

läsning och vad betyder det för henne? För att besvara denna fråga har en läsning utifrån temat 

läsning utförts. Utifrån citat från romanen har fyra centrala funktioner identifierats, som visar hur 

Liesel förhåller sig till sin läsning. Med stöd av Abates forskning utifrån biblioterapi konstaterades 

att den första funktionen läsning fyller för Liesel är terapi och trygghet. Läsning ger Liesel ett 

utlopp för sin sorg och en metod att bearbeta trauman hon utsätts för under kriget. Till en början var 

 Dillon 2007, s. 47. 98
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hon tyst, men läsning ger henne verktyget att uttrycka sig om bland annat brodern, vilket gjorde att 

hon till sist blev av med mardrömmarna om hans död. Eftersom läsning är en aktivitet Liesel 

inledningsvis gör med sin fosterfar associeras läsning till trygghet, eftersom han alltid finns där för 

henne. Böcker i sig innebär också trygghet eftersom de kopplas till relationer, dödgrävarboken blir 

ett sista minne av Liesels mor och bror. 

 Läsning fyller även funktionen av att vara en social aktivitet och ett sätt för Liesel att umgås 

med andra människor. Läsning blir ett dubbelt sätt att skapa relationer för Liesel, både till böcker 

och läskamrater Läsning gör karaktärerna mindre ensamma: Liesel har sina böcker som sällskap 

och hennes läsning med grannfrun, Max och Ilsa bidrar till att karaktärerna inte är lika isolerade. 

Liesel förhåller sig till sina böcker som vänner, som hon umgås med genom att läsa. 

 Vid bokbålet inser Liesel ordens makt och det blir tydligt att läsning även fyller funktionen 

av att vara en revolutionerande handling. Stölden vid bokbålet kan ses om en hämndaktion för 

Liesels familjemedlemmar, hon revolterar mot Hitler i det tysta genom att stjäla och läsa böcker 

som är förbjudna av nazistregimen. Att stjäla böcker blir ett sätt för Liesel att ta tillbaka det som har 

tagits ifrån henne. Läsning ger henne även förmågan att själv utöva makt, hon utvecklas som person 

när hon inser ordens dubbelhet, att de både kan skada och hela. Liesels liv förvärrades av Hitlers 

användning av ord, men det var samtidigt ord som fick henne att känna livslust igen. 

 Läsning innebär även verklighetsflykt och förstärkning av livet. Det ger Liesel andrum från 

sin egen tillvaro och något att fokusera på. Besöken på biblioteket tydliggör att läsning innebär 

livslust för Liesel, det är en av hennes grundläggande behov hon inte kan leva utan. Läsning stärker 

henne som person, hungern efter böcker får henne att trotsa sina rädslor. Läsning erbjuder även 

verklighetsflykt för Max och människorna i skyddsrummet hon läser högt för. Läsning räddar Hans, 

Max och Liesels liv, vilket stärker romanens tema att läsning har stor påverkan på karaktärernas liv 

och onekligen betyder mycket för dem. 

 Uppsatsens andra frågeställning är: På vilket sätt förstärks romanens lästematik med hjälp av 

dess berättarteknik? Med hjälp av begreppen hypotext, hypertext, palimpsest och mise en abyme 

har uppsatsen undersökt delar av romanens berättarteknik och metafiktiva inslag. Att det 

berättartekniskt tas fasta på att Liesel skapar sin egen berättelse tydliggör romanens metafiktiva 

lästematik, eftersom Döden återkommande påpekar att han är en läsare av Liesels berättelse. Döden 

och Liesel är båda berättare och läsare, de berättar varsin berättelse och är samtidigt läsande 

karaktärer.  

 Liesels egenskrivna bok speglar hela romanen och är ett exempel på det metafiktiva 

begreppet mise en abyme, eftersom Dödens berättelse innehållsligt till stor del bygger på Liesels 
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berättelse. Liesels bok har även samma namn som romanen, en ytterligare spegling mellan 

berättelserna. Döden citerar Liesels bok och kommenterar att hans information om hennes liv 

kommer från hennes bok. Denna återkoppling till Liesels bok tydliggör att The Book Thief kan ses 

som en bildlig palimpsest, eftersom Döden som berättare stundtals tillåter läsaren att se igenom 

hans berättelse och urskilja det underliggande lagret, som består av Liesels bok. Det visar att The 

Book Thief bildligt består av två lager av berättelser som existerar i samma bok. 

 The Standover Man och The Word Shaker är hypertexter till hypotexten Mein Kampf, 

eftersom Max berättelse om sitt liv inte hade sett likadan ut utan Hitlers självbiografi. Analysen 

påvisar att Max bok The Standover Man kan ses som en bokstavlig palimpsest, eftersom den är 

skriven ovanpå Mein Kampf, där ord från den underliggande texten är urskiljbara genom Max 

berättelse. Två texter existerar bokstavligt på två lager av samma textyta. Att orden skiner igenom 

Max berättelse kan ses som en metafor till att Hitlers nazism utgör en fond till Max liv. Samtliga av 

de ovan nämnda metafiktiva berättartekniska aspekterna bidrar till att betona romanens lästematik, 

eftersom exemplen på användningen av mise en abyme och palimpsest riktar fokus på både 

skapandet och läsandet av berättelser. 

 Uppsatsens slutsats är att läsning har en mångfacetterad betydelse i romanen. För Liesel 

fyller läsning en rad viktiga funktioner som hjälper henne att utvecklas som person. Från att inte ha 

kunnat uttrycka sig alls i romanens traumatiska början, kan hon i slutet skriva en hel bok om sitt liv. 

Läsningen innebär olika saker under Liesels utveckling, det ger henne en en metod att bearbeta sorg 

och känna trygghet, ett sätt att skapa relationer, en flykt från verkligheten, ett sätt att hämnas och 

revoltera, samt en mening med livet som hjälper henne att överleva. Den kanske viktigaste 

funktionen av dem alla är att läsning ger Liesel makten över hur hennes liv skildras, eftersom 

hennes läs- och skrivkunnighet ger henne verktygen att skriva sin egen livshistoria.   

 Romanen The Book Thief visar läsningens varierande roll och vilka funktioner läsning, ord 

och böcker kan fylla för människor. Romanen belyser ordens dubbla natur, vilket återkommande har 

presenterats i analysen och som tydligt definieras i Liesels reflektion kring ord i hennes avslutande 

mening i sin bok: ”I have hated the words and / I have loved them, and I / hope I have made them 

right.” (s. 517). Liesels passion för läsning i The Book Thief visar vilken stor betydelse litteratur har, 

speciellt i en tid utan yttrandefrihet. Ord kan både innebära gott och ont, de kan initiera krig och 

samtidigt innebära förnyad livslust och en mening med livet.  
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Bilagor  
Tre illustrationer av Trudy White, föreställandes sidor från The Standover Man och The Word 

Shaker, hämtade från konstnärens hemsida.  99

Bilaga 1, från The Standover Man (s. 228). Här är exempel på hur vissa ord från Mein Kampf går att 

urskilja genom den övermålade sidan.  

 Trudy White, ”The Book Thief”, http://www.trudywhite.com/thiefBook.html (2018-4-20).99

http://www.trudywhite.com/thiefBook.html


 

Bilaga 2, från The Standover Man (s. 232).  



Bilaga 3, från The Word Shaker (s. 442). Till skillnad från The Standover Man går det inte att 

urskilja någonting från de övermålade sidorna från Mein Kampf. 
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