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1. Inledning

Begreppet Weltliteratur skapades av Goethe och Herder och har kanske aldrig varit så aktuellt som i

dag. Goethe menade att översättning är en av de viktigaste uppgifterna och förtjänar högt anseende 

på den universella världsmarknaden.1 Redan under 1800-talet fanns idén om att litteraturen skulle 

sprida sig över nationsgränserna. Pascale Casanova redogör för översättningens värde i The World 

Republic of Letters (2004) med Larbaurds begrepp ”enrichement”. Översättningar ger dels ökat 

värde till det land som får översättningen, då deras litteratur berikas, men etablerar även den 

översatta författaren. Genom översättningen legitimeras verkets kvalitet.2 

I min uppsats vill jag utreda hur svensk litteratur marknadsförs av tyska förlag och hur tysk 

litteratur marknadsförs i Sverige. För att kunna göra detta på ett överskådligt sätt har jag valt två 

titlar från respektive språk och undersökt marknadsföringstexterna (så kallade please-insert) för 

dem på respektive förlag. Allt som allt behandlar uppsatsen fyra böcker och åtta texter, dels på 

originalspråk och dels på det översatta språket. Från respektive land har jag valt en bok som skulle 

kunna betecknas som kvalitetslitterär och en som skulle kunna ses som populärlitterär. 

I den nya digitala världen finns information endast ett knapptryck bort. När en läsare söker 

en bok är det troligast att denne inte kommer att gå till den närmaste bokhandeln utan först kommer

att göra en sökning på internet. Därför spelar förlagens egna hemsidor en viktig roll; de innebär helt

nya marknadsföringsmöjligheter för förlagen. Första gången läsaren kommer i kontakt med en boks

please-insert är troligtvis inte den på bokens baksida utan den som finns citerad antingen på 

förlagets hemsida eller hos olika internetbokhandlar. Därför kommer en stor del av denna uppsats 

att fokusera på de utvalda verkens hemsidor och undersöka hur dessa är utformade. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att utröna skillnader och likheter i marknadsföring av svensk respektive 

tysk litteratur i Tyskland och Sverige med hjälp av fyra valda exempel. Hur skiljer sig de svenska 

och tyska marknadsföringstexterna åt? Vilka slutsatser kan dras kring marknadsföringen utifrån 

respektive boks hemsida? Vilken roll har förläggaren/marknadsföringsansvarige i arbetet? Finns det

skillnader i marknadsföringen mellan de kvalitetslitterära och de populärlitterära verken? På vilka 

element ligger fokus?

1.2 Teori, metod och material

För att få en bild av den internationella litteraturvärlden kommer jag att använda mig av The World 

Republic of Letters av Pascale Casanova. Hon menar att all litteratur som skapas är sammanlänkad i

1 Pascal Casanova, The World Republic of Letters, översättning av M. B. DeBevoise, Cambridge MA 2004, s. 14.
2 Ibid, s. 23. 
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”an international literary space” som är större än den nationella närmiljön. Det finns ett centrum 

som alla förhåller sig till och det finns olika faktorer som påverkar hur nära centrum ett 

författarskap befinner sig. Centrum har under lång tid varit Paris, men under senare tid har även 

London (och New York) blivit en viktig plats för det internationella flödet. Det beror dels på 

politiska faktorer som språk men också på hur betydande den litterära historien har varit. Allt detta 

samlas i ett litterärt kapital. Det pågår en ständig hierarkisk kamp mellan författare och texter. ”The 

international literary space” är autonomt, det vill säga fristående från politiska, sociala och 

kulturella lagar. Alla i den litterära världen har accepterat dessa lagar, annars skulle de inte fungera. 

Det är litteraturkritikerna som upprätthåller dem och har bestämt ”criteria of literary legitimacy”. 

Det är alltså kritikerna som har skapat det litterära värdet.3 

Teoribegrepp kommer att hämtas ur The World Republic of Letters av Pascale Casanova 

samt Paratexts: Thresholds of interpretation (1997) av Gérard Genette. Den förstnämnda är 

relevant då den talar om internationaliseringen av litteratur och på vilket sätt det nationella står i 

relation till den internationella marknaden. Paratexts kommer att användas i själva analysen av 

skärmdumparna, där författarpresentationer och bakgrundsinformation även kommer att spela en 

viktig roll. Detta verk erbjuder en begreppsapparat som är direkt överförbar på analysen. Paratexter 

är enligt Genette texter (författarens namn, titeln, förord, illustrationer till exempel) som presenterar

det litterära verket. Det är en odefinierad zon som erbjuder en väg in i det litterära verket; man kan 

välja att gå in eller vända om. Genette citerar Philippe Lejeune som talar om ”a fringe of the printed

text which in reality controls one's whole reading of the text.”4  Paratexter kan identifieras genom 

att undersöka frågor som när, hur, från vem, till vem och varför texten är publicerad. Peritexter 

kallas de fragment som används i själva verket, till exempel kapiteluppdelning.5  Epitexter är 

istället det material som befinner sig utanför verket som intervjuer eller liknande. Analysen 

kommer dels att behandla peritexter, då främst omslagen, och dels epitexter i form av hemsidorna. 

Hemsidornas delar är dock inte helt lätta att definiera. En stor del av analysen kommer att fokuseras

på please-insert, det vill säga marknadsföringstexterna som vanligtvis även finns på bokens 

baksida.6 Normalt sett räknas please-insert till peritexter, då de är en del av den fysiska boken. 

Hemsidorna är då epitexter. Men eftersom please-insert finns på båda platser, är de då epitexter 

eller peritexter? Eftersom vi inte kan vara säkra på att det är exakt samma text på de fysiska 

böckerna (en hemsida är mycket lättare att justera) så kommer jag härmed att definiera de flesta 

texter som finns på hemsidan (som inte syns på själva bokomslagsbilden) som epitexter. Please-

3 Casanova 2004, s. 3, 17, 22-23, 83-90, 117-118 samt 351. 
4 Gérard Genette, Thresholds of interpretation, översättning av Jane E. Lewin, Cambridge 1997, s. 1-2.
5 Ibid, s. 4-5. 
6 Ibid, s. 104. 
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insert kommer att behandlas som peritext, framförallt för att det är den definitionen som Genette 

har gett dem. Det ska noteras att Paratexts är skriven 1997, före internets stora genombrott, vilket 

innebär att mycket som i dag är självklarheter vad gäller marknadsföring och paratexter inte 

förekom då boken publicerades. 

En please-insert är enligt Genette uppbyggd av tre delar: en beskrivande del, en del med 

kommentarer kring tema och teknik och en hyllande bedömning.7 Detta är en klassisk struktur som 

Genette anser vara ett av de mest typiska elementen av den moderna paratexten (åtminstone i 

Frankrike). Även i dag utgör denna del en viktig grund i texterna kring en bok och har dessutom 

fått fler kanaler att synas på än bokens omslag och förlagskatalogen i och med internet. Från början 

var please-insert anpassad till tidningarna som en beskrivande text för att tidningen skulle 

uppmärksamma verket, men dagens huvudsakliga uppgift för texten är att på ett kortfattat sätt 

beskriva verket (oftast i positiva ordalag) och sätta in det i en litterär kontext.8  En please-insert 

riktar sig snarare till potentiella läsare än den faktiska läsaren, den vill skapa ett intresse för verket, 

och skrivs till skillnad från verket inte av författaren utan av förlaget.9  

Skärmdumparna är det som analysen främst kommer att fokusera på, just för att dessa 

sammanfattar de flesta relevanta aspekterna.10 Där finns marknadsföringstext, bokomslag, 

författarporträtt och övrig köpinformation. Det intressanta med skärmdumparna blir att se hur dessa 

olika delar samverkar med varandra, vad som får störst plats och vad som är dolt bakom flikar (som

man alltså måste klicka sig vidare till för att få informationen). Det är också intressant att se hur 

själva hemsidan är utformad rent layoutmässigt, vad den konnoterar och i vilken utsträckning 

förlaget syns på den specifika sidan. Skärmdumparna erbjuder därför visuella möjligheter såväl som

den rena texten. För enkelhetens skull har samtliga texter och skärmdumpar placerats i bilagor. 

För att få en djupare förståelse kring de enskilda verken, men även av det litterära 

förhållandet mellan Sverige och Tyskland i stort, har jag kontaktat förläggare och 

marknadsföringsansvariga på de fyra förlag som gett ut översättningarna. Detta för att få en bild av 

hur de arbetar med och tänker kring litteratur från respektive land, allt ifrån hur själva urvalet går 

till, om det finns en internationell tanke kring det och hur man sedan arbetar med den utvalda 

litteraturen. Jag har vänt mig till de förlag som har gett ut de verk som behandlas i uppsatsen för att 

kunna ställa specifika frågor kring arbetet med dessa. Intervjuer kommer dels att fungera som 

material till bakgrundsteckning men även som hjälp till att analysera de specifika verken. Jag har 

valt att genomföra intervjuer via mejl där personerna har haft god tid på sig att svara samt 

7 Genette 1997, s. 107. 
8 Ibid, s. 104-105.
9 Ibid, s. 110-111.
10 Skärmdump är en översättning av engelskans print screen och syftar till en bild som tagits av en skärm vid ett exakt 

ögonblick. ”Skärmdump”, Nationalencyklopedin, http  ://www.ne.se/lang/sk%C3%A4rmdump 2014-04-11. 
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kommentera mina påståenden. Då hälften av förlagen är för långväga för att besöka valdes 

mejlformen för att det skulle vara så lika förutsättningar som möjligt för de båda länderna. Jag 

kommer även att summera intervjuerna för att försöka dra mer generella slutsatser kring arbetet 

med översatt litteratur.

Av de fyra förlag som kontaktades svarade endast två, Isabel Kupski på  S. Fischer Verlage 

och Dan Israel på Leopard förlag. Trots att jag kom i kontakt med ansvarig förläggare för Tornet på 

Albert Bonniers, Magnus Bergh, fick jag inget svar på mina frågor. Isabel Kupski representerar 

därför Tyskland samt de kvalitetslitterära verken och Dan Israel Sverige samt de populärlitterära 

verken. Intervjumaterial finnes i bilaga 3. 

1.2.1 De fyra originalverken 

De fyra verk som jag har valt att inrikta min analys på är  Hundraåringen som klev ut genom 

fönstret och försvann (2009) av Jonas Jonasson, Darling River (2010) av Sara Stridsberg, Der Turm

(2008) av Uwe Tellkamp samt Er ist wieder da (2012) av Timur Vermes. Beroende på vilken utgåva

som åsyftas (den tyska eller den svenska), kommer den svenska eller den tyska titeln att användas. I

fallet Darling River kommer titeln åtföljas av S eller T för att markera vilken utgåva det rör sig om. 

När begreppet ”de fyra verken” används åsyftas originalspråksversionerna. Jag valde dessa verk för 

att de alla är utgivna inom en tidsram mellan 2008 och 2013 och därför rör sig nära varandra. 

Tidsaspekten har framförallt beaktats när det gäller översättningarna. Der Turm och Darling River 

är vad som skulle kunna betraktas som kvalitetslitterära och Er ist wieder da samt Hundraåringen 

som klev ut genom fönstret och försvann är populärlitterära (en genreproblematisering följer 

senare). De befinner sig alla i prosagenren och tillhör ingen annan genredefinition som deckare eller

chick-lit. Detta har gjorts med eftertanke. Det svenska deckarfenomenet är så pass omfattande att 

om det svenska populärlitterära verket hade kommit från den genren hade det tagit upp en alltför 

stor del av analysen då hela fenomenet hade behövt kommenteras. Dessutom finns det ingen 

ekvivalent tysk export som går att jämföra med den svenska varpå analysen hade blivit skev och 

missvisande. De två populärlitterära titlarna har valts för att de liknar varandra i ämnesval, de har 

båda en historisk anknytning och har blivit omåttligt populära, så väl i Tyskland som i Sverige. De 

två kvalitetslitterära titlarna liknar varandra i att de har blivit mycket väl mottagna och ges ut på 

liknande, anrika förlag i Sverige och Tyskland och därför är möjliga att jämföra. Verken har 

prioriterats före författarna eller deras författarskap, vilket har lett till en snedfördelning i 

könsaspekten då tre författare är män och endast en är kvinna. Dock anser jag även att detta säger 

något om litteraturmarknaden i stort, då det var betydligt enklare att hitta manliga likvärdiga 

författare än kvinnliga. 
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Fakta om de åtta verken:
Der Turm – Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman av Uwe Tellkamp, 1:a upplagan 2008 

Suhrkamp. 

Tornet: En historia från ett sjunket land av Uwe Tellkamp, 1:a upplagan 2011 på Albert Bonniers 

förlag. Genrebetecknas som utländsk skönlitteratur.

Darling River – Doloresvariationer av Sara Stridsberg, 1:a upplagan 2010 på Albert Bonniers 

förlag. Genrebetecknas som svensk skönlitteratur. 

Darling River – Doloresvariationen av Sara Stridsberg, 1:a upplagan 2013 på S. Fischer Verlage. 

Genrebetecknas som roman. 

Er ist wieder da av Timur Vermes: 1:a upplagan 2012 på Eichborn Verlag som har blivit uppköpta 

av Bastei Lübbe. Har genrebeteckningen Belletristik.  

Han är tillbaka av Timur Vermes, 1:a upplagan 2013 på Leopard förlag

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas Jonasson, 1:a upplagan 2009 på 

Piratförlaget. Genrebetecknas ej på hemsidan, har signum Hc. 

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand av Jonas Jonasson, 1:a upplagan 

2011 på carl's books (Verlagsgruppe Bertelsmann, Random House). Genrebetecknas som roman. 

Hädanefter kommer Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann att benämnas som 

enbart Hundraåringen eller i det tyska fallet  Der Hundertjährige. För handlingsreferat av samtliga 

verk se bilaga 1. 

1.2.2 Förlagen

Albert Bonniers förlag är ett av Sveriges mest anrika förlag som knappast kräver någon närmare 

presentation. Vad som kanske är mindre känt är att Bonnierkoncernen även är den tredje största 

förlagskoncernen i Tyskland, där känd under namnet Bonnier Media.11 Även Piratförlaget är ett 

bekant förlag i Sverige, mest uppmärksammat för att det har velat ge författare större möjligheter att

påverka och bättre ekonomiska villkor samt för att det till största delen är författarägt.12 En av de 

mest uppmärksammade personerna bakom Piratförlaget är Jan Guillou. Leopard förlag är det 

mindre kända förlaget i det svenska sammanhanget, grundat av förläggaren Dan Israel och 

författaren Henning Mankell. Utgivningen fokuserar på reportage, debatt, historia samt 

skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien.13 

Den tyska litteraturmarknaden är annorlunda i jämförelse med den svenska men det finns ett

par likartade omständigheter. Marknaden är mycket större då det även finns en marknad för den 

11 Ernst Fischer, ”Buchverlagssystem in Deutschland. Ein Überblick”, Goethe-Institut, 
http://www.goethe.de/kue/lit/ein/de8331936.htm 2014-03-27. 

12 ”Förlaget”, http://www.piratforlaget.se/forlaget/ 2014-03-27.
13 "Om oss”, http://www.leopardforlag.se/omoss/ 2014-03-27.
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tyska litteraturen i både Schweiz och Österrike. Förlagsmarknaden är uppdelad främst i stora, 

internationella koncerner. Här kan en parallell dras till Bonniers och Norstedts men de tyska 

bolagen är betydligt större och ofta inte tyskägda. Förlagsgruppen Bertelsmann ingår numera i 

koncernen Random House med närmare 200 andra internationella förlag. Här ingår även carl's 

books som har gett ut Der Hundertjährige. Jonas Jonasson är det stora dragplåstret på förlagets 

beskrivningssida.14 Han marknadsförs som ”succén från Sverige” och därmed sätter Der 

Hundertjährige tonen för den annars korta presentationen. 

Piratförlaget och carl's books liknar varandra till utgivningen: underhållningslitteratur och 

även genrelitteratur som deckare är de främsta verken som finns på hemsidorna. Dock är de 

organisatoriska skillnaderna mycket stora. carl's books är en del av Tysklands största förlagsgrupp 

och marknadsförs tydligt som en del av Random House Bertelsmann. Först är det svårt att uppfatta 

att carl's books är ett eget förlag då det är Random House Bertlesmann-logotypen som är tydligast 

på hemsidan, ständigt högst upp i högra hörnet. Piratförlaget grundades mycket som en reaktion 

mot de stora förlagen där de tyckte att författarna inte hade mycket att säga till om. Därför är det 

intressant att Hundraåringen har getts ut på ett förlag som är raka motsatsen till just Piratförlaget. 

Som nämnts stämmer förlagen mycket väl överens med varandra vad gäller utgivning. 

Förlaget Suhrkamp (som även har ett uppköpt dotterförlag och ibland benämns som 

Suhrkamp/Insel, vilket syns på skärmdumparna) är ett av Tysklands mest anrika enskilda förlag. 

Trots att det rent organisatoriskt skiljer sig från Albert Bonniers förlag är de lika vad gäller prestige 

och anseende. Suhrkamp Verlag fyllde förra året 60 år och har gett ut många framstående författare 

som bland annat Herman Hesse och Max Frisch. 2002 avled den dåvarande förlagsledaren Siegfried

Unseld, och hans änka (som även var utgiven på förlaget) Ulla Unseld-Berkéwicz tog över 

ledningen. Sedan dess har Suhrkamps rykte fallerat alltmer på grund av inre konflikter som har 

läckt ut i media och många författare har valt att byta till andra förlag. Detta står i förhållande till 

historien då många författare enbart ville bli utgivna på Suhrkamp. Det har därför inletts ett 

omfattande räddningsarbete av förlaget. Sedan dess har det varit av extrem vikt för förlaget att ge ut

kvalitetslitteratur. Konflikten är så pass allomfattande att Frankfurter Allgemeine Zeitung på sin 

kulturdel har en underflik som enbart berör Suhrkamp.15

S. Fischer Verlage är en del av den näst största förlagskoncernen i Tyskland, Holtzbrinck-

Konzern. Förlagen står här, till skillnad från Bertelsmann, i intern konkurrens med varandra och kan

vid framgång agera självständigt.16 Detta är tydligt även på förlagets hemsida där koncernen endast 

14 ”Ihr neuer Lieblingsverlag”, http://www.randomhouse.de/carlsbooks/verlag.jsp?men=1929 2014-03-27. 
15 "Suhrkamp”, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/suhrkamp/ 2014-04-09.
16 Fischer, http://www.goethe.de/kue/lit/ein/de8331936.htm 2014-03-28.
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syns i form av en länk, längst ner på sidan om förlagets profil.17 S. Fischer Verlage är likvärdigt med

Suhrkamp: viktiga personer för Suhrkamp har under årens lopp även arbetat på S. Fischer och 

tvärtom.18 Även detta förlag är jämförbart med Albert Bonniers förlag vad gäller anseende. S. 

Fischer är till organisationen en aning mer lik Albert Bonniers då förlaget är en del av en koncern. 

Även S. Fischers utgivning fokuserar på kvalitetslitteratur, främst skönlitteratur. 

Kölnbaserade Eichborn Verlag gav ursprungligen ut Er ist wieder da och blev kort efter 

utgivningen uppköpt av Bastei Lübbe. Det senare nämnda förlagets historia går att följa till punkt 

och pricka på deras hemsida, i den mest detaljerade beskrivningen av samtliga av förlagets uppköp 

och expanderingar. Eichborn Verlags utgivning beskrivs som fräck och rapp, utstickande och 

vågad.19 Bastei Lübbe är ett mycket större förlag och inte lika nischat i sig, men har köpt upp många

mindre förlag och på det sättet specialiserat sig. Eichborn Verlag är därför mer jämförbart med 

Leopard förlag då de båda ger ut specialiserad litteratur. Även storleksmässigt och 

organisationsmässigt är de mer lika än vad Leopard förlag och Bastei Lübbe är. 

1.2.3 Genrebeteckning

Inom den tyska litteraturen finns begreppet ”Belletristik” som enligt det tyska uppslagsverket 

Duden förklaras som  ”unterhaltende, schöngeistige Literatur”.20 Begreppet ”Belletristik” används 

av Suhrkamp ungefär på samma sätt som beteckningen skönlitteratur av Albert Bonniers. Trots att 

samtliga titlar betecknas som antingen skönlitteratur eller ”Belletristik” finns det en skillnad mellan 

dem. Detta märks även sett till vilka förlag de har utgivits på, då Suhrkamp, S. Fischer och Albert 

Bonniers har ett högre kulturellt kapital än Piratförlaget, carl's books, Leopard och Bastei Lübbe. 

Här har jag valt att göra distinktionen mellan kvalitetslitterärt och populärlitterärt, en skillnad som 

inte är helt oproblematisk. Trots att Der Turm nått enorma framgångar går den inte att jämföra med 

Hundraåringen. Det faktum att de båda har filmatiserats gör dem inte heller mer lika. 

Hundraåringen blev en stor biofilmsproduktion medan Der Turm blev en miniserie i två delar för 

den statliga tevekanalen ARD.

Högkulturell (eller kvalitetslitterär) och populärlitterär är beteckningar som inte är helt lätta 

att hantera. Den klassiska uppdelningen baseras på Bordieus lära om fält och kapital. Detta bygger 

på 1800-talets tanke om originalitet och genialitet: det som är nytt och banbrytande är intressant och

värt att uppmärksamma. Samtidigt skulle man endast nå ut till en speciellt utvald läsekrets; man 

17 "Verlage”, http://www.fischerverlage.de/verlage 2014-03-28. 
18 Stephanie Zobl, "Der Literaturbetrieb – 60 Jahre Suhrkamp Verlag”, Goethe-Institut, 

http://www.goethe.de/kue/lit/mvi/de6583704.htm 2014-03-28.
19 ”Über uns Bastei Lübbe”, http://www.luebbe.de/Ueberuns 2014-03-28. 
20 ”Unterhaltende”: underhållande. ”Schöngeistige” används i samband med litteratur och konst och översätts till 

litterär, estetisk och smakfull. Alla översättningar är författarens egna om inget annat anges. 
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skrev för de sina.21 Ulf Boëthius skriver i sin artikel Populärlitteraturen – finns den?:

Summan av denna genomgång blir att de böcker som klassificeras som populärlitteratur inte på

något  sätt  skiljer  sig  från  den  övriga  skönlitteraturen.  Populärlitteraturen  har  inget  innersta

väsen; den är en historiskt föränderlig kategori, vars innehåll skiftar i takt med de värderingar

som  dominerar  den  litterära  institutionen.  Två  kriterier  har  dock  varit  tämligen  konstanta

alltsedan romantiken: böcker som saknar originalitet, använder sig av klichéer och gång på gång

upprepar samma mönster,  samtidigt som de har en mycket stor läsekrets,  räknas ofelbart  till

populärlitteraturen.22

Främst är det den senare delen av Boëthius definition som är relevant för denna uppsats. Ken 

Worpole skildrar i samma antologi ”bestsellerindustrin”. Han menar att förlag arbetar med 

produkter som vilket annat företag som helst och som ger ut massproduktioner för att även kunna ge

ut smalare verk.23 ”Det ekonomiska trycket tvingar förlagen att försäkra sig om att kostnaderna är 

betalda långt innan en roman ens har givits ut”.24 Populärlitteratur handlar helt enkelt om att nå ut 

till en stor grupp människor, ofta av olika social och ekonomisk bakgrund. Ett enkelt test går att 

genomföra: nämn Hundraåringen i ett sällskap och alla vet vilken boken är. Nämn därpå Darling 

River och då lär troligtvis inte alla känna till den. 

1.2.4 Författarna

Tre av fyra författare debuterade med det verk som kommer att undersökas i uppsatsen. Sara 

Stridsberg är undantaget, då Darling River är hennes tredje roman. Timur Vermes och Jonas 

Jonasson liknar varandra i att de före debuten var okända och sedan blev hyllade och kritiserade, 

men framförallt kända över en natt. De manliga författarna är födda mellan 1961 och 1968 och Sara

Stridsberg är född 1972. Det är alltså enbart 11 år mellan den yngsta och den äldsta författaren. 

Pascale Casanova skriver:

Each writer enters into international competition armed (or unarmed) with his entire literary ”past”:

by  virtue solely of his membership in a linguistic area and a national grouping, he embodies and

reactivates a whole literary history, carrying this ”literary time with him without even being fully

concious of it. He is therefore heir to the entire national and international history that has ”made”

him what he is.25

21 Ulf Boëthius, ”Populärlitteraturen – finns den?”, Brott, kärlek, äventyr – texter om populärlitteratur, Dag Hedman, 
(red.), Lund 1995, s. 20.

22 Ibid, s. 32. 
23 Ken Worpole, ”Bestsellerindustrin”, Brott, kärlek, äventyr – texter om populärlitteratur, Dag Hedman, (red.), Lund 

1995, s. 42. 
24 Ibid, s. 51. 
25 Casanova, 2004, s. 40.

8



Vare sig en författare vill eller inte så är hen en del av det transnationella flödet. Trots att Casanova 

menar att Paris fortfarande i mångt och mycket är den centrala knutpunkten för internationell 

litteratur så finns det även andra ”literary regions and linguistic areas”. För Norden, de tysktalande 

länderna samt ”countries of central Europe that emerged from the breakup of the Austro-Hungarian 

Empire” är Berlin en viktig stad. Dock inte lika viktig i det stora hela som London, som dessutom 

till viss del konkurrerar med Paris.26 

2. Analys 

Till en början kan likheter och skillnader vad gäller längd i de olika presentationstexterna 

konstateras. Darling River-texterna är nästan identiskt lika långa, den svenska är 88 ord och den 

tyska 79. Likaså är det för Er ist wieder da där den tyska texten ligger på 111 ord och den svenska 

på 108.  En betydligt större längdskillnad kan ses mellan de båda texterna för Der Turm, på tyska 

143 ord och på svenska 241. Även i Hundraåringen finns skillnader mellan texterna, den svenska är

227 ord och den tyska 108, hela 119 ords skillnad. Det finns alltså inget mönster i att 

originalspråkstexten skulle vara kortare eller längre än den översatta. Istället kan konstateras att de 

svenska texterna om de översatta tyska verken är längre än sina tyska motsvarigheter. 

Hemsidorna är vad Genette betecknar som ”the publisher's epitext”. Detta definieras som 

marknadsföring och författaren har inget ansvar för det som skrivs. Författarskapet, verket och 

författaren beskrivs med hyperboler på ett sätt som är direkt anpassat till marknaden.27 Det är i detta 

fall tydligt att avsändaren är förlaget, meddelandet är verket och mottagaren är den eventuellt 

intresserade läsaren, vilket ofta är fallet för en epitext.  Detta skiljer sig från själva verket, där 

peritexterna är närvarande och det ibland kan vara svårt att avgöra vem som är avsändaren - 

författaren eller förlaget? Till exempel kan det vad gäller titeln vara svårt att avgöra vem som är den

faktiska avsändaren eller vem som ens är den egentlige skaparen.28 Titeln är en viktig del av 

bokomslaget som i sin helhet utgör en peritext, och det som Genette betecknar som ”the publisher's 

peritext”.29 

2.1 Der Turm/Tornet

2.1.1 Originalutgåvan

Hemsidan för Der Turm (se bilaga 1, Der Turm 1) inleds med titel, författare samt presentationstext 

och omslagsbild. Hemsidan är i sin helhet spartanskt utformad, orden står i fokus i blå text mot vit 

bakgrund. Den ser nästintill amatörmässig ut, men det råder ingen tvekan om att det är litteraturen 

26 Casanova 2004, s. 117-119.
27 Genette 1997, s. 347.  
28 Ibid, s. 73.
29 Ibid, s. 16. 
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som står i fokus, det enskilda verket före författaren. Författarpresentationen ligger inte på samma 

sida utan kräver klick för att man ska hamna där. En svartvit bild på Uwe Tellkamp finns lite längre 

ner på sidan till höger om texten. Direkt under bokomslaget, finns mer praktisk information om 

boken samt inköpsplats. Sedan följer en betydligt längre text än presentationstexten om 

filmatiseringen av Der Turm. Att så mycket fokus läggs på filmatiseringen kan tolkas på olika sätt. 

Boken är inte nyutkommen och därför är miniserien en möjlighet att aktualisera verket ytterligare. 

Men det kan också ses som en garantistämpel: detta verk är tillräckligt betydelsefullt för att göra en 

filmatisering och därför är det en bok som bör läsas. 

Två filmklipp, det första med en intervju och det andra en sekvens där Tellkamp själv läser 

ur sitt verk, följer sedan och efter det boktips på liknande böcker, bland annat Uwe Tellkamps andra 

roman. Sist finns ett kommentarsfält med en synlig kommentar. Det finns inga direktlänkar till 

Facebook eller andra sociala medier utan kommentarsfältet är den möjlighet som erbjuds för 

besökaren att delge sina åsikter. Den enda kommentaren kommer från en Luciano Vitacolonna. Han 

skriver att han är litteraturprofessor vid universitetet i Chieti-Pescara, Italien, och menar att 

Tellkamp är en av de få samtida författarna som är värd att läsa. En sådan kommentar stärker 

varumärket som Suhrkamp försöker förstärka, dels kring sig själva och dels kring Der Turm samt 

Uwe Tellkamp. 

Det tyska bokomslaget för Der Turm visar detaljer från en grindport eller ett staket mot en 

svartvit bakgrund som påminner om schackrutor. Titel och författare har ungefär samma 

teckenstorlek. I nedre hörnet finns en orange garantimarkering, utformad som ett klistermärke, med 

texten ”Der Spiegel, Bestseller Platz 1”. Det är en placering som i Tyskland kan jämföras med 

nummer ett på New York Times bestsellerlista. Utformningen av grinddetaljerna och schackrutorna 

speglar romanens innehåll; ett maktspel och en instängdhet som genomsyrar hela berättelsen. 

Omslaget går i linje med vad som är vanligt bland tyska omslag, som kan anses mer sparsmakade 

och återhållsamma än svenska. Direkt under omslaget står prisinformation, utgivningsdatum samt 

allmänna fakta om verket. Här står det att utgåvan är ”Taschenbuch”, alltså pocketbok. Genette 

menar att pocketboken är ett tecken på kanonisering som antingen kan användas efter att en bok har 

blivit populär för att sprida den ytterligare, eller för att göra en bok populär genom att få publiken 

att anta att den har sålt bra eftersom den kommit ut i pocketformat.30 Att detta är det enda formatet 

på den officiella hemsidan, förutom e-bok, är därför intressant. Det är dessutom det enda formatet 

som finns tillgängligt på tyska Amazon. En anledning till att pocketformatet kan ha använts är att 

det är ett stort verk, 976 sidor långt, och pocket gör att boken blir lättare och mer tillgänglig. 

Titeln är intressant då den faktiskt även har en undertitel. Den första står klart och tydligt på 

30 Genette 1997, s. 21. 
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omslaget, medan den andra endast på hemsidan (och självfallet inuti boken). Både på hemsidan och 

på omslaget har författarnamnet och titeln samma teckenstorlek. Undertiteln kan vara olika tätt 

sammanlänkad med huvudtiteln, vilket säger något om undertitelns funktion.31 Dessutom består 

undertiteln av två delar, dels Geschichte aus einem versunkenen Land och dels Roman. Här är 

genredefinitionen ett bihang, ett tillägg, till undertiteln. Detta är ett medel, valt av antingen 

författaren eller förläggaren, som ingen läsare kan undgå att lägga märke till.32 Romanen är det som 

säljer i dag. Att sätta den genredefinitionen är därför ett sätt att placera verket i en från början 

prestigefylld och säljande kategori.33 

2.1.2 Översättningen

Hemsidan för Tornet är något annorlunda utformad. Här ligger ett mycket större fokus på 

recensioner i anslutning till marknadsföringstexten. Titeln Tornet och undertiteln En historia från 

ett sjunket land står högst upp i störst teckenstorlek bredvid omslaget och författarnamnet i ett annat

typsnitt och färg samt betydligt mindre. Omslagen skiljer sig mycket åt. På det svenska omslaget 

har titeln störst fokus: vita versaler mot en brokig bakgrund av vad som tycks vara 

undervattensväxter. Titeln är vertikalt skriven, tvärs över omslaget, vilket ger en effekt av ett torn. 

Det ger en bild av ett torn som sjunkit under ytan, ner till en annan värld och blir en symbol för de 

båda titlarna. Författarnamnet står i betydligt mindre teckenstorlek och undertiteln står kursiverad. 

Här saknas genrebeteckningen som ingår i den tyska undertiteln och här står En historia från ett 

försjunket land. Detta är i sig intressant då undertiteln inte stämmer överens med den i rubriken på 

hemsidan. På Adlibris återfinns samma skillnad: sjunket i rubriken och försjunket på omslaget.34 

Försjunket låter som ett ord som har tagits direkt från tyskans ”versunkenen”, men finns i Svenska 

Akademiens ordlista. Dock känns ordet ålderdomligt. Att titeln inte överensstämmer med omslaget 

tyder på att det inte är samma person som sätter titeln och gör omslaget. Kanske hade undertiteln 

ändrats och formgivaren inte informerats i tid, eller så har det skett en annan typ av 

kommunikationsmiss. 

Uwe Tellkamp är ett okänt namn i Sverige och är inte heller svensk. Detta är en möjlig 

anledning till att titeln lyfts fram före författaren. Utländska författare kan uppfattas som mer 

distanserade just på grund av det fysiska avståndet. Det kan också ses som att verket i sig sätts över 

författarskapet. Eftersom Tornet är en debut finns det inget etablerat författarskap att luta sig mot i 

marknadsföringen och därför är det mer effektivt att framhäva titeln. 

31 Genette 1997, s. 58. 
32 Ibid, s. 94. 
33 Ibid, s. 97. 
34 ”Tornet”, Adlibris, http://www.adlibris.com/se/bok/tornet-en-historia-fran-ett-sjunket-land-9789100123802, 2014-

04-15.
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Författarbilden är ytterst liten och syns under bokomslaget, här i en färgversion av samma 

bild som finns på Suhrkamps sida. Bilden återkommer längre ner på sidan i en ruta som betecknas 

som ”Detaljerad fakta”. Här finns dels fakta om boken och dels även en författarpresentation. Det 

finns ett menyval som är ”Mer fakta” men klickar man på den kommer enbart samma 

författarpresentation på en ny sida. Detta tankesätt speglas även i antalet recensioner som lyfts fram 

som kvalitetsgaranti. Recensenter lyfts fram med namn och själva tidningsnamnet står bredvid. 

Direkt under omslaget finns utdrag från pressen med enbart tidningsnamn och datum. Överst står ett

utdrag ur Frankfurter Allgemeines recension från 2008, som kan läsas som en garanti för att verket 

blev väl mottaget i ursprungslandet. Därefter återfinns två längre citat, det första från Expressen 

2011 och det andra från Svenska Dagbladet 2008. Det finns även utdrag ur recensioner där 

recensenter är namngivna. Ett par exempel är Nils Schwartz för Expressen och Per Svensson för 

Sydsvenskan.

2.1.3 Please-insert

Den svenska och tyska please-insert skiljer sig åt på många olika punkter mellan Der Turm och 

Tornet och de behandlar bokens teman på skilda vis. Båda texterna nämner tidigt DDR och den 

tyska sätter ordet i direktlänk till generationsgestaltningarna som finns i boken. Den svenska inleder

istället med författaren själv som första ord, att romanen är prisbelönt och att det är berättelsen om 

ett samhälle. Detta är den största skillnaden mellan texterna: den tyska nämner huvudpersonerna vid

förnamn, fokuserar på deras individuella problem samt sätter detta i relation till samhället. Den 

svenska nämner inte förnamnen utan talar om familjerna och fokuserar på att de är ”högutbildade” 

samt ”ägnar sig åt läsning, musik och intellektuella diskussioner ” vilket är mycket mer 

underförstått i den tyska texten. Den svenska texten är mer förklarande; redan i andra meningen 

förklaras titeln. Dessutom finns här ett helt annat författarfokus, som kan ses som en legitimering av

kvaliteten och äktheten. Det som framhävs är att Tellkamp själv har växt upp i stadsdelen som är 

förebild för historien och vilka likheter han har med en av huvudpersonerna (inte heller han nämns 

vid namn). Denna legitimering finns det även spår av i sista stycket. Där beskrivs romanen som 

formmedveten och att den är uppbyggd som en opera. Miljöförstöringen tas upp som ett tema, 

vilket inte heller nämns i den tyska texten. Liksom första meningen nämner även den sista 

meningen att verket är prisbelönt. I och med detta finns ett kvalitetslitterärt fokus genom hela den 

svenska texten som fungerar dels som en kvalitetsgaranti och dels som ett sätt att nå ut till ”rätt” 

publik. Alla dessa punkter försöker placera Tornet inom det kvalitetslitterära fältet och på det sättet 

även locka läsare. Kopplingarna till Tellkamp själv kan även ses som en verklighetsförankring, 

vilket gör verket angeläget då det är en nära skildring av hur det var i Dresden under DDR-tiden. 

12



2.2 Darling River 

2.2.1 Originalutgåvan

Den svenska sidan för Darling River har många likheter med den svenska sidan för Tornet, vilket 

beror på att de båda är utgivna av Albert Bonniers förlag. Den förra är dock betydligt mer 

sparsmakad. Please-insert är kort och här finns inga recensionscitat direkt på sidan. Dock finns hela 

sex bilder på Sara Stridsberg under fliken ”Författarporträtt”. Hon är författaren med flest bilder 

totalt på hemsidan. Detta i kombination med att hon är den enda kvinnliga författaren som 

analyseras gör att vissa frågor väcks angående hur kvinnor porträtteras som författare. Underlaget 

medger inga systematiska slutsatser men omständigheten är ändå värd att notera. 

Omslaget och presentationstexten kommer direkt efter titel och författare. På omslaget finns 

titeln, strax under författarnamnet. Bilden visar en ung kvinna vars ansikte är kapat och hon håller 

en svartvit bild av en kvinna som vadar i vatten. Bakgrunden är svart och helheten ger ett 

melankoliskt och dystert intryck, en hägrande hotfullhet. 

Längre ner på sidan kommer författarpresentationen och inom rutan även bilder på två andra

verk av Sara Stridsberg. På den utökade presentationssidan nämns vilka priser hon har vunnit, mer 

om hennes författarskap och även en ruta med information om att hon kommer att uppträda på 

Kulturhuset i Stockholm. 

2.2.2 Översättningen

Den tyska Darling River-sidan ger även den ett mycket sparsmakat intryck. Bokomslaget ligger i 

höjd med författarnamnet och titeln. Under finns kort utgivningsfakta följt av presentationstext och 

författarbeskrivning. ”Inhalt” är en flik och ”Pressenstimmen” är en flik bredvid.35 På det sättet är 

recensionscitat inte lika lättillgängliga som på hemsidan om till exempel Tornet. Hemsidan är 

mycket lik den för Der Turm med svart text på vit bakgrund, förlagslogotypen tydlig i ena hörnet 

och inga utsvävningar i layouten. Bokomslaget är desto mer färgglatt i toner av rött, orange, lila och

gult. En yngre kvinna sitter på motorhuven på en bil och bilden är kapad från midjan och upp. 

Titeln återfinns på den nedre halvan av omslaget, författarnamnet i en mindre teckenstorlek och en 

annan färg ovanför till höger. Under titeln står Roman skrivet till vänster strax under titeln och till 

höger finns förlagets logotyp. Till skillnad från fallet Der Turm finns på omslaget ingen undertitel 

att länka samman med ”Roman” utan denna gång står genrebeteckningen som bihang till 

huvudtiteln. Även denna gång kan detta vara ett sätt att se till att ingen läsare missar genren.36 Även 

om detta är den andra boken som ges ut av Sara Stridsberg på den tyska marknaden så är hon inte 

en av de mest kända författarna just nu (vilket även förläggaren påpekar). Att definiera genren på 

35 ”Inhalt”: innehåll. ”Pressenstimmen”: pressröster. 
36 Genette 1997, s. 94. 
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framsidan kan därför vara ännu viktigare för henne än för Tellkamps Der Turm just för att hon inte 

är tysk, och för att placera henne i den mest prestigefyllda kategorin ”roman”.37 Omslaget ger en 

helt annan känsla än den svenska utgåvans då den har varma färger och saknar ”metabilden” av de 

båda yngre kvinnorna. Det svenska omslaget tycks direkt hotfullt i jämförelse. 

Verket har en undertitel (som inte omedelbart framgår på den svenska utgåvan): 

Doloresvariationen. Denna återfinns inte på omslaget utan enbart på hemsidan. Genren Roman 

utmärks inte lika tydligt som på hemsidan för Der Turm. Undertiteln Doloresvariationen går helt i 

linje med please-insert, vars primära syfte är att sätta verket i ett sammanhang som gör det värt att 

läsa. En intressant poäng är att undertiteln Doloresvariationer faktiskt finns även på den svenska 

originalutgåvan men är helt frånvarande på hemsidan. Dock finns den på Libris.38  Den nämns även 

i Dagens Nyheters recension.39 I Bonnierpocket-utgåvan från 2010 står undertiteln tillsammans med

titeln på sidan tre. 

Under den andra fliken på den tyska sidan finns som tidigare nämnts ”Pressenstimmen” med

citat ur recensioner från bland annat Frankfurter Allgemeine Zeitung och Basler Zeitung. Citaten är 

inte enbart hyllande utan lyfter snarare fram romanens egenheter och förstärker på så vis 

presentationstexten. I och med att Basler Zeitung nämns förstås även att verket blivit väl mottaget 

av andra delar av den tyskspråkiga världen såsom Schweiz.

”Über Sara Stridsberg” förklarar kort att Stridsberg är en av de mest spännande författarna 

från Skandinavien just nu.40 Hennes texter beskrivs och fokus ligger på Traumfabrik, i texten nämns

dessutom Valerie Solanas och beskrivs som kvinnan som sköt mot Andy Warhol.41 Om Traumfabrik

nämns att den har vunnit Nordiska rådets litteraturpris och sedan följer en kort biografisk mening 

om var Stridsberg är född, varpå det nämns att hon sedan 2010 innehar Samuel Fischer-professuren 

vid die Freien Universität i Berlin.

2.2.3 Please-insert

Liksom i please-insert om Tornet nämns Sara Stridsberg tidigt i den tyska texten. I den svenska 

texten nämns huvudpersonen Lo, medan i den tyska nämns Lolita hela fem gånger. Den svenska 

texten lyfter konkreta händelser ur verket medan den tyska sätter verket i ett större litterärt 

perspektiv som antyds subtilare i den svenska. Medan Nabokov nämns i samband med Dolores 

Haze i den svenska texten, nämns enbart karaktären Lolita i den tyska. Ordvalet i den tyska texten 

37 Ibid, s. 97.
38 ”Darling River”, Libris, http://libris.kb.se/bib/11653892 2014-04-23.
39 Ingrid Elam, ”Sara Stridsberg: Darling River”, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/sara-

stridsberg-darling-river/ 2014-04-23. 
40 ”Über”: om.
41 Traumfabrik är Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten, Bonnier 2006. 
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kännetecknas av våldsamhet: ”seziert”, som betyder obducera, sätter tonen. Några meningar senare 

kommer fler skalpelliknelser angående Stridsbergs berättarstil: ”Präzise und gnadenlos” följs av 

”schmerzhaft”. Sista meningen innehåller dessutom ”fesselnder” och ”sprachgewaltig”.42 Dessutom 

avslutas den tyska texten med en mening om att samlivet mellan man och kvinna fortfarande inte är 

så enkelt. Den typen av generell sammanfattning saknas i den svenska texten. Den tyska texten 

fokuserar på att sätta verket i relation till det kvalitetslitterära fältet och på så sätt övertyga den 

eventuella köparen om att detta är en bok som hör hemma bland de stora författarna. Att undertiteln 

dessutom står tydligt över please-insert gör att förförståelsen finns med redan innan läsaren kommer

i kontakt med texten. Denna typ av titlar ger verket indirekt stöd utifrån en annan text; det finns en 

direktlänk som kopplar samman verken intertextuellt.43 

 

2.3 Er ist wieder da/Han är tillbaka 

2.3.1 Originalutgåvan

Den tyska sidan går i en blå färgton som är hämtad från Bastei Lübbes logotyp. Högst upp på sidan 

sitter en reklambanner med marknadsföring om en annan bok från förlaget.44 Nedanför följer 

informationen om själva verket. Först författarnamnet, sedan titeln i något större teckenstorlek. I 

höjd med informationen finns bokomslaget. Bokomslaget är spartanskt utformat med 

författarnamnet överst. Författarnamnet står i en betydligt mindre teckenstorlek än titeln, vilket går 

i linje med vad Genette säger om ju kändare författare, desto större skrivs författarnamnet.45 Under 

namnet följer Hitlers karakteristiska frisyr som tar upp större delen av omslaget och under detta 

titeln, formad till en fyrkant och placerad som Hitlers mustasch. Under titeln står det skrivet ”Der 

Roman” och efter denna Eichborn Verlags logotyp. Typsnitt är en punkt som hittills inte har 

betraktats mycket i denna analys. Genette menar att den diskussionen inte hör hemma i utredningen

av paratexter men att de påverkar läsarens uppfattning om texten.46 Det kan dock göras vissa 

slutledningar om vad som får mest utrymme på omslaget. Det här omslaget är speciellt i förhållande

till de övriga verken då titeln spelar en viktigt layoutmässig roll. Den är en del av helheten och hela 

omslaget konnoterar vid första anblick Hitler. 

Vidare på hemsidan finns i höjd med omslaget finns titeln, under följer please-insert. Efter 

denna följer ett filmklipp som anspelar på bokomslaget. Hitlers frisyr står som representant för 

romanfiguren Hitler och provar olika mustascher, samt fäller kommentarer om dessa. I och med 

42 ”Präzise”: precis. ”Gnadenlos”: obarmhärtig. ”Schmerzhaft”: smärtsamt. ”Fesselnder”: fängslande. 
”Sprachgewaltig”: ung. kraftfullt, mäktigt språk. 

43 Genette 1997, s. 91.
44 En reklambanner är en avlång annons som löper horisontellt.
45 Genette 1997, s. 39. 
46 Genette 1997, s. 34.
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detta görs många anspelningar på verkets innehåll. Inläsaren är den kända skådespelaren Christoph 

Maria Herbst som även är inläsare till ljudboken (denna har fått mycket uppmärksamhet då han är 

skicklig på att imitera Hitlers sätt att tala).47 Detta filmklipp är en boktrailer, som en reklamfilm för 

boken. Den bär inga likheter med de författarintervjuer som finns på sidan för Der Turm eller Der 

Hundertjährige. 

Under filmklippet följer ”Stimmen zum Buch” där recensionscitat hämtats från olika typer 

av tyska tidningar, tidskrifter, tevekanaler och hemsidor. Ett brett urval signalerar att boken riktar 

sig till många, både de som läser Stern, Die Zeit eller ser på SAT.1.48 

Eichborn Verlags logotyp syns både på omslaget, på böckerna på stillbilden i filmklippet 

och som sista bild. Logotypen är som ett vattenmärke som sitter diskret stämplat. På det sättet finns 

påminnelsen kvar om att Er ist wieder da ursprungligen gavs ut på ett annat förlag. 

”Der Roman” står tydligt att läsa både på omslaget och innan please-insert. Här har 

undertiteln genredefinitionsfunktionen.49 Men den är mer än bara en genredefinition, den säger 

också något om titeln och verket. Det finns en betydelseskillnad i att skriva der Roman eller ein 

Roman. Det handlar om att vara romanen med stort r, inte bara en roman i mängden. På omslag, 

please-insert och titlar märks Eichborn Verlags självsäkra attityd.50 

Författarinformationen når man genom att klicka på Timur Vermes namn ovanför titeln. Då 

länkas man vidare till en sida med kort information om Vermes bakgrund. I första meningen nämns 

att han är son till en tysk och en ungerska som flydde hemlandet 1956. Vidare nämns en kort 

resumé av hans journalistiska karriär och att han sedan 2007 har fått fyra verk publicerade, då som 

spökskrivare. Fenomenet spökskrivande är intressant, då man låter en annan person få äran för det 

man själv har skrivit. I dag är det vanligt att spökskrivaren anges som medförfattare.51 Att titlarna 

inte nämns kan ha olika anledningar: antingen att Vermes inte vill bli förknippade med dem eller att 

titlarna faktiskt bara har en författare (tryckt på omslaget) som inte är Vermes. Det tredje 

alternativet är att dessa verk inte ses som betydelsefulla för hans karriär. Men det faktum att de 

nämns visar ändå på att förlaget vill lyfta fram att han har skrivvana. Trots detta lyfts han fram som 

debutant i please-insert - det finns alltså en skillnad på vilket sätt litteratur skrivs och ges ut 

eftersom hans tidigare verk inte räknas som hans egna. Nu är han debutant på riktigt enligt konstens

alla regler och eftersom detta poängteras är det viktigt. Att debutera i dag är svårt och därför är det 

högt ansett att vara debutant. Författarbiografin avslutas som nämnt med att han har skrivit fyra 

verk som spökskrivare och att två nya håller på att förberedas. Det är oklart om det är två nya 

47 ”Hörbücher”, http://www.luebbe.de/Hoerbuecher/Belletristik/Details/Id/978-3-7857-4741-4 2014-04-16.
48 ”Stimmen zum Buch”: röster om boken.
49 Genette 1997, s. 58. 
50 ”Über uns Bastei Lübbe”, http://www.luebbe.de/Ueberuns 2014-04-25. 
51 "Spökskrivare”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/sp%C3%B6kskrivare 2014-04-25.
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böcker som han kommer att spökskriva som är under förberedelse eller om det är två nya böcker 

som kommer stå under hans namn. 

2.3.2 Översättningen

Hemsidan för Han är tillbaka är minst sagt färgsprakande. Leopard förlag finns ständigt närvarande

med logotypen högst upp och med en leopard som i bakgrunden sträcker sig från vänster till höger 

så att huvudet ligger på höger sida i höjd med författarpresentationen. Hemsidan är mer uppbyggd 

på en horisontell linje än en vertikal. Från vänster till höger syns i samma höjd omslagsbild, titel 

och författare, please-insert och sist författarbilden samt biografisk text. Detta är det verk där 

bokomslagen liknar varandra allra mest, de är i princip identiska. Enda skillnaden är att typsnittet 

som använts för att skriva ”Der Roman” på den tyska utgåvan istället används för ”Leopard förlag” 

på den svenska. Placeringen är identisk, och där Eichborns vattenstämpel finns på den tyska 

utgåvan finns inget på den svenska. Er ist wieder da har översatts till många olika språk och även 

de engelska, spanska, franska, italienska och tjeckiska har identiska omslag.52 Eftersom verket fick 

mycket uppmärksamhet internationellt, innan det hade hunnit översättas, spreds det tyska omslaget. 

Därför kan det ha varit en strategisk övervägning att ha kvar det identiska omslaget på samtliga 

internationella utgåvor. 

Den svenska och den tyska biografiska texten skiljer sig mycket åt. I den svenska texten 

nämns inget hemland eller att hans mor flydde till Tyskland. Det nämns inte ens att Timur Vermes 

är tysk utan det är något som kan läsas mellan raderna då det senare beskrivs att Han är tillbaka har

legat på topp på de tyska bästsäljarlistorna sedan den släpptes. Den svenska texten lyfter fram vad 

Vermes har studerat (att han har studerat nämns inte alls i den tyska) och båda lyfter fram att han är 

journalist. Spökskrivandet nämns inte alls i den svenska texten. Istället fokuserar texten på verket, 

att den ska översättas till tjugo språk samt har legat på bästsäljarlistorna i Tyskland. Den tyska 

texten ger en helt annan ”underground”-bild av Vermes än vad den svenska gör. I den tyska är det 

en författare med blandad bakgrund, både vad gäller hemland och yrke. Den svenska framställer 

honom istället som akademiker och lyfter fram verkets enorma succé. Även författarbilderna är 

olika: den svenska är en svartvit bild där Vermes står i kostym och något ansträngt ler in i kameran. 

Den tyska är i färg och han sitter på något som ser ut som en låg stenmur, är klädd i keps, sjal och 

en fodrad munktröja samt jeans. Han håller i ett exemplar av Er ist wieder da och hans blick går åt 

vänster förbi kameran. 

52 Franska utgåvan: http://www.belfond.fr/site/il_est_de_retour_&100&9782714456090.html. Engelska utgåvan: 
http://www.quercusbooks.co.uk/book/Look-Whos-Back-by-Timur-Vermes-ISBN_9780857052926#.U2jYe_l_tWg. 
Spanska utgåvan: http://www.casadellibro.com/libro-ha-vuelto/9788432220364/2128890. Italienska utgåvan: 
http://vintage.rcslibri.it/libri/lui-e-tornato-2/. Tjeckiska utgåvan: https://www.kosmas.cz/knihy/180450/uz-je-tady-
zas/. Samtliga hämtade den 2014-05-06. 
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Vidare finns på den svenska hemsidan rubriken ”Gillar du denna bok gillar du kanske också 

dessa” där två verk finns föreslagna. Det första verket är Sanslöshet av Horacio Castellanos Moya, 

och är mest relevant för att den faktiskt liknar Han är tillbaka till utseendet. Även på det omslaget 

tar en frisyr upp större delen av ytan och tecknar på så sätt ett ansikte. Under titeln finns en kort 

beskrivning: ”En drastisk och absurd roman som lockar till skratt som omedelbart fastnar i halsen”. 

Denna beskrivning skulle ha kunnat vara tagen ur please-insert för Han är tillbaka och lockar på så 

sätt att klicka vidare. Det andra föreslagna verket, Sjöjungfruns andra roman av Maria Couto, följs 

enbart av texten: ”En magnifik roman.” DN. 

2.3.3 Please-insert

Den tyska please-insert inleds med ”Sommer 2011.” Nästföljande ord är: Adolf Hitler. I texten 

följer sedan tre andra synonymer för Adolf Hitler: der Gröfaz, Hitler, der Demagoge.53 Texten 

fokuserar på Hitler som person men går sedan vidare till Tyskland som stort och framförallt det 

samtida livet med ”Gefällt mir-Buttons” och ”Klicks”.54 Texten avslutas med en genrediskussion av 

verket: ”Eine Persiflage? Eine Satire? Polit-Comedy?” varpå texten sammanfattar det hela som ”allt

detta och mycket mer”, ”ein literarisches Kabinettstück erster Güte”.55 Genom att nämna alla dessa 

genrer kan texten förmedla att verket hör samman med dem. De fungerar som retoriska frågor och 

besvaras inte av meningen som följer utan den fungerar istället som det som upphöjer verket till 

”mästerverk”. Genom att ställa frågorna behöver texten inte deklarera genretillhörigheten utan kan 

på ett diskret sätt plantera beskrivningen. Trots detta innehåller please-insert alla de element som 

Genette menar kan finnas med, beskrivning, tema, teknik och hyllande bedömning.56 

Den svenska please-insert är lik den tyska på många sätt, dock är redan den första meningen 

annorlunda. Den tyska inleds med ”Sommer 2011.” och den svenska med ”Våren 2011”. Den 

svenska texten är inte lika uppdelad i kommateringen: den första meningen är sammanhängande 

och har ingen punkt efter 2011.  Avslöjar det faktum att sommar blivit till vår i den svenska texten 

en kulturell skillnad mellan Tyskland och Sverige? Börjar sommaren tidigare i Tyskland än vad den 

gör i Sverige? Eller är detta ett översättningsmisstag? Oavsett om skillnaden är medveten eller inte 

så finns den där. I den första meningen nämns även att Hitler vaknar med huvudvärk, något som 

inte nämns i den tyska. Kan det vara så att Hitler behöver förmänskligas från och med den första 

meningen för att han ska kunna vara en trovärdig romanfigur för den svenska publiken? Den för 

Hitler nya situationen målas upp med olika exempel i den tyska please-insert, medan det i den 

53 ”Gröfaz” är en förkortning för Größter Feldherr aller Zeiten, på svenska: den störste fältherren genom tiderna. 
54 ”Gefällt mir-Buttons” syftar på gilla-knappen på den sociala mediesidan Facebook. 
55 ”Kabinettstück” används för att beskriva mästerverk. Hela meningen kan översättas till: ett litterärt mästerverk av 

högsta klass.
56 Genette 1997, s. 107. 
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svenska sammanfattas med ”så förvånad inser han att staden inte ligger i ruiner”. I den tyska please-

insert finns tre synonymer för Hitler, i den svenska finns enbart efternamnet och det förekommer tre

gånger. Istället nämns Eva Braun här med både för- och efternamn, i den tyska endast med förnamn.

Den svenska texten beskriver handlingen mer än den tyska, att folk känner igen Hitler och tar 

honom för en skicklig imitatör. Den tyska fokuserar i större utsträckning på att förankra verket i 

samtiden, något som sker i förbifarten i den svenska texten då Hitler ”blir ett Youtubefenomen”.  

Den svenska texten avslutas på liknande sätt som den tyska. En av de retoriska frågorna har dock 

försvunnit. ”En satir? Politisk komedi? Allt detta och mer: Han är tillbaka är ett litterärt drama på 

högsta nivå.” Persiflagen nämns inte, trots att det även är ett svenskt ord och betyder ”gyckel, drift, 

förlöjligande” enligt Svenska Akademiens ordlista. Kanske är det ett mer använt begrepp inom den 

tyska litteraturvetenskapen. ”Polit-com” har blivit politisk komedi då denna ordsammandragning 

inte används i samma utsträckning i svenskan som i tyskan. Den största skillnaden i avslutningen är

dock att den tyska texten nämner författaren och att detta är hans debutroman, medan den svenska 

lyfter fram verkets titel. Detta går igen i de svenska texterna. I de tyska nämns författaren i samtliga

please-insert. I de svenska texterna är det enbart i Tornet som författaren nämns i please-insert, och 

då i förhållande till att Uwe Tellkamps liv har många biografiska likheter med en av 

huvudpersonernas. 

2.4 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann/Der Hundertjährige, der aus dem 

Fenster stieg und verschwand

2.4.1 Originalutgåvan

Hemsidan för Hundraåringen fokuserar mycket på författaren. Piratförlagets logotyp återfinns 

högst upp till vänster och bredvid finns en Twittersymbol och aktuell information från förlagets 

Twitterkonton samt en Gilla-knapp för Facebook. Sedan följer förlagets flikar samt en banner med 

en bild på Jonas Jonasson och hans namn. Direkt under bannern finns titeln och please-insert och i 

höjd med dessa en länk till Jonas Jonasson och under denna ”Recensioner” med citat. Dessa är 

hämtade ur Skånska Dagbladet, Expressen och Hemmets Journal. Recensionerna är eniga om att 

Hundraåringen är en underhållande bok, Hemmets journal anser att den är ”Årets roligaste!”. Det 

finns en flik där det går att klicka fram fler recensioner, framförallt från mindre lokaltidningar och 

branschtidningar. 

Verkets omslag sammanfattar dess innehåll; bakgrunden är en gammaldags gulnad karta, 

omgiven av en röd ram. I de fyra hörnen finns bilder, till exempel ett skepp och en elefant. På 

omslagets mitt finns en vepa med författarnamnet och titeln. Ovanpå vepan går en tecknad vithårig,

kostymklädd gammal man och drar en kabinväska bakom sig. Längst ner i mitten återfinns 
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Piratförlagets logotyp. Titelns typografiska layout är något speciell, då det rör sig om en mycket 

lång titel. ”Hundraåringen” står direkt under författarnamnet på en egen marginaljusterad rad, 

medan ”som klev ut genom fönstret och försvann” fungerar som en undertitel på raden nedanför. På

det sättet har omslaget lyckats skapa en undertitel som kan hjälpa den eventuella läsaren att minnas 

boken bättre. En lång titel är svår att minnas, och som Genette påpekar riktar sig en titel till många 

fler än bara läsaren. Titeln fungerar snarare som ”a subject of conversation” och därför är det av 

yttersta vikt att den är lätt att minnas och intressant.57 Eftersom Hundraåringen har getts ut på ett 

förlag som Piratförlaget, där många storsäljande författare ges ut, är det inte mer än rimligt att anta 

att den potentiellt kommersiella succén var en drivkraft. En lång titel är i dagsläget relativt ovanligt,

den sticker därför ut redan där. Genom att typografiskt dela upp titeln i två delar har den anpassats, 

utan att för den delen ta bort det unika. Vad gäller närheten i Genettes mening mellan titel och 

undertitel är den nästan en enhet, men tack vare layouten lyckas man ändå skapa en viss distans.58 

Titelns funktion är att vara identiteten för ett verk, namnet som gör det möjligt att identifiera, men 

den kan även säga mycket om själva verket.59 Hundraåringen är en lång titel med en humoristisk 

underton, och konnoterar underhållning. Detta kan jämföras med Darling River – 

Doloresvariationer som anspelar på verk ur en kvalitetslitterär kanon. 

Please-insert ramar in bokomslaget och under den finns möjlighet att läsa ett utdrag samt 

information om den inbundna utgåvan. Nedanför följer sedan liknande information men om e-

boken, ljudboken samt pocketboken. Längst ner på sidan finns en ny rubrik: ”Böcker av Jonas 

Jonasson”, där Hundraåringen samt hans andra roman Analfabeten som kunde räkna finns som 

länkar. 

Jonas Jonasson får mycket plats på Hundraåringens hemsida och verket marknadsförs som 

en del av hans författarskap. Under rubriken ”Om Jonas Jonasson” står till en början ingenting om 

författaren själv utan om hans senaste verk, Analfabeten som kunde räkna. Det är please-insert för 

hans senaste verk som får tala för honom. Först under denna text finns fliken ”Fakta om Jonas 

Jonasson” och där tillhandahålls den biografiska informationen. Under en flik finns rubriken ”Följ 

författaren”, där det finns länkar till olika sociala medier. På faktasidan finns en kortfattad 

biografisk beskrivning av Jonas Jonasson. Det som nämns är hans framgångsrika karriär som 

journalist och att han har startat en mediekonsultverksamhet. Sedan följer meningen: ”Men efter 

tjugo år med tidning, TV och kommunikation ryckte han upp sig själv med rötterna. Han sålde allt 

han ägde och blev författare.” Denna mening anspelar på en slags författarlegend, där ”helt vanliga 

människor” plötsligt ändrar karriär och blir framgångsrika författare. Worpole skriver om 

57 Genette 1997, s. 75.
58 Ibid, s. 58. 
59 Ibid, s. 79. 
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fenomenet i artikeln ”Bestsellerindustrin”:

Förlagsindustrin  har  blivit  en  av  de  mest  lysande  juvelerna  i  privatkapitalismens  i  övrigt  rätt

glanslösa krona. Den fortsätter att vara en av de få näringsgrenar där förmögenheter fortfarande

kan göras  över  en  natt,  och  följaktligen  har  pressen  och  övrig media  blivit  helt  förhäxade av

askungeberättelser om okända författare som blivit miljonärer på nolltid.60

Precis den bilden vill Piratförlaget förmedla av Jonas Jonassons författarkarriär. Genom att visa upp

dessa aspekter blir även boken mer intressant och får ytterligare uppmärksamhet. Intressant är också

att det inte nämns att Hundraåringen är Jonassons debut. Orsaken skulle kunna vara att det redan 

tydligt framgår i texten att han inte var författare innan han blev utgiven, utan började från noll. I 

det här sammanhanget hade debutantstämpeln kunnat verka nedvärderande; en vanlig debutant hade

inte passat med den askungesaga som den biografiska texten vill framhäva. 

2.3.2 Översättningen

Hemsidan för Der Hundertjährige är den mest detaljerade av alla åtta, med specialeffekter och 

temaflikar. Den är i grunden grå och pryds överst med förlagslogotypen för Verlagsgruppe Random 

House Bertelsmann. Vid första anblick är det ytterst svårt att urskilja att den egentliga utgivaren är 

förlaget carl's books. Både den horisontella spalten och vänsterspalten är fulla av klickbara flikar, 

medan högerspalten innehåller information om verket. En liten rubrik inleder med Jonas Jonassons 

namn först och sedan titeln. Under följer en banner med ett stort citat från svenska ”Aftonbladet, 

Stockholm”: ”Grandios, unterhaltsam, temporeich!”.61 Detta recensionscitat återfinns inte på den 

svenska sidan men där finns dock följande citat ur Ingalill Mosanders recension: ”Sjövild och galen,

en hejdlöst rolig historia om en hundraårig man som är på rymmen från ålderdomshemmet. … I 

klass med Arto Paasilinnas bästa.” (Detta citat syns inte automatiskt utan måste klickas fram.) 

Bredvid bannern med citatet från Aftonbladet, Stockholm finns en bild på bokens omslag samt en 

klickbar skylt som uppmanar till ”Reinlesen”.62 Innan please-insert börjar finns en klickbar rubrik, 

”Buchhändlerstimmen zum Buch 'Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und 

verschwand'”.63 Här finns kortrecensioner från åtta olika tyska bokhandlare som hyllar boken som 

underhållande, spännande och rolig. Hela tre av åtta använder ordet ”skurril” och två ”lakonisch”, 

på ett sätt som gör att de känns som att de hör ihop.64 

Även Please-insert på Der Hundertjährige är utmärkande då den inleds med en egen rubrik 

60 Worpole 1995, s. 49.
61 Kan översättas med: Storslaget, underhållande och högt tempo!
62 ”Reinlesen”: ungefär skumläsa eller bläddra. Syftar på att läsaren kan ”öppna” e-boken. 
63 ”Bunchhändlerstimmen zum Buch”: Bokhandlarröster om boken.
64 Det svenska ordet skurril betyder enligt SAOL ”grovt gycklande, plump, vulgär”, ordet har en något mer positiv 

klang på tyska. Lakonisch har samma betydelse som svenskans lakonisk, enligt SAOL”kortfattad, ordknapp”. 
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och inte med författare och titel. Rubriken lyder ”Eine urkomische Flucht, eine irrwitzige 

Geschichte”.  Både komisch och witzig är synonymer för rolig eller komisk och med 

förstärkningarna ”ur-” och ”irr-” får de en annan, skruvad underton. Rubriken vill få fram att det är 

en skruvad flykt och en otrolig berättelse. I ett annat sammanhang, exempelvis en dagstidning, hade

dessa uttryck framstått som oprofessionella och talspråkliga. Men som inledning till en bestseller av

populärlitterär karaktär är de snarare anpassade efter budskapet och mottagaren. 

Under please-insert finns Jonas Jonassons dedikation till sin morfar, som enligt honom var 

den bästa historieberättaren. Detta ger en familjär känsla av att någon ska berätta en historia. 

Därefter följer en ny underrubrik som fokuserar på den fysiska boken. ”Als günstiges 

Taschenbusch oder gestaltete Klappenbroschur erhältlich”.65 Här beskrivs det danska bandet 

(omslaget fortsätter på innerflikarna) som ett perfekt alternativ för den som vill ge bort en bok i 

present. Att boken är en bra present konnoterar att verket lämpar sig för en bred publik.

Den andra fliken ”Die Verfilmung” handlar om filmatiseringen av verket. Rubriken lyder 

”Der Hundertjährige kommt ins Kino!”.66 Felix Herngren nämns som regissör till denna ”skurril-

charmantes roadmovie”.67 Även Robert Gustafsson nämns som ”Kultkomiker”. Samtliga 

skådespelare åtföljs med kort filmografi inom parentes efter namnet. Dessa skådespelare torde vara 

okända namn för en tysk publik och det är därför anmärkningsvärt att de nämns så pass utförligt. På

det sättet lyckas texten förmedla att det rör sig om kända svenska skådespelare som är värda att 

lägga på minnet.

Tredje fliken, ”Alan [sic!] Karlssons Reise” , är en Google Maps-karta med figurer som 

markerar vilka platser han besöker i boken.68 Varje figur går att klicka på och då dyker en ruta upp 

med en kort beskrivning om vad Alan [sic!] Karlsson gör på platsen. Denna interaktiva funktion är 

ett modernt och visuellt sätt att uppleva boken på som ger verket en ytterligare dimension. 

Bokomslaget till Der Hundertjährige förekommer på alla flikar tack vare bannern. 

Färgskalan går i en rödbrun ton mot en gråaktig bakgrund. En elefant tar upp större delen av 

omslaget och fortsätter in på innerfliken. På elefantens öra hänger en bagagetag med 

författarnamnet och titeln. Detta är den enda av de åtta verken där författaren står i en större 

teckenstorlek än titeln. Generellt betyder ett större namn en mer känd författare men förlaget kan 

också göra ett strategiskt val. Genom att göra författarens namn större verkar författaren även mer 

känd.69  

65 Meningen kan översättas till: Tillgänglig som billig pocketbok eller danskt band. 
66 ”Die Verfilmung”: filmatiseringen. Meningen efter kan översättas som ”Hundraåringen kommer på bio!”
67 Kan översättas till: Skruvad och charmig roadmovie.
68 Kan översättas till: Allan Karlssons resa.
69 Genette 1997, s. 39.
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Författarbiografin finns under den fjärde fliken ”Der Autor”.70 Den tyska är något mer 

detaljerad än den svenska. Till exempel nämns Jonassons födelseår men även att han har flyttat till 

den schweiziska kantonen Tessin. För en litteraturintresserad tysk publik anspelar Tessin på litterära

storheter som Hermann Hesse, Hugo Ball och Emmy Hennings.71  Hesse var bosatt i Tessin fram till

sin död 1962, och där han skrev många betydande verk som exempelvis Klingsors letzter Sommer 

och Siddhartha.72  Trots att Tessin är den italienska delen av Schweiz förknippas landet med det 

tyska språket och därmed indirekt även Tyskland. Att Jonasson har valt att bosätta sig närmare en 

tysktalande befolkning kan även det väcka intresse hos den tysktalande publiken, inte minst 

schweizare. 

Vid den tyska biografin finns även en bild av Jonasson. Han sitter vid ett bord utomhus i en 

lummig trädgård. I förgrunden står två trädgårdsstolar. Jonasson sitter avslappnat i en uppknäppt 

skjorta och ser in i kameran. Det ser ut som en typisk svensk sommardag, precis så som Sverige 

idylliskt gestaltas i den populära filmserien ”Inga Lindström” på ZDF.73

 
2.4.3 Please-insert

Den svenska please-insert beskriver tydligt romanens utgångsläge, Allan Karlssons födelsedag. 

Texten har en del ålderdomliga formuleringar, till exempel ”bär det sig inte bättre” och ”pompa och 

ståt”, för att passa romanens huvudfigur. Den skiljer sig från övriga please-insert, även de 

populärlitterära Er ist wieder da och Han är tillbaka. Den innehåller endast den första delen av de 

tre som Genette menar brukar finnas, nämligen den beskrivande.74 Här finns ingen tematisk 

redogörelse eller teknisk beskrivning, inte heller en avslutande positivt värderande kommentar. 

Dessutom nämns inte heller författaren i texten. Att inte tema och teknik nämns i sammanhanget ger

verket en tydlig populärlitterär ton där underhållning är det främsta syftet. Att ingen positivt 

värderande avslutning finns med kan härledas till att den befintliga avslutningen ”Och nu är han lös 

igen.” inte hade blivit lika effektfull om den hade följts av ännu ett avslutande ord. För att få en 

uppfattning om hur vanligt detta fenomen är på Piratförlaget gick jag igenom samtliga tjugo böcker 

som låg under fliken ”Nyheter”. Endast tre avslutades med en liknande mening som 

70 ”Der Autor”: författaren.
71 Skildras skönlitterärt i exempelvis Eveline Hasslers Und Werde Immer Ihr Freund Sein: Hermann Hesse, Emmy 

Hennings und Hugo Ball, Nagel und Kimche 2010. 
72 Gunnar Decker, Hermann Hesse. Der Wanderer und sein Schatten, München 2012. 
73 Inga Lindström är en filmserie på statliga ZDF som brukar beskrivas som ”sagor för vuxna”. Samtliga utspelar sig i 

skärgårdsmiljöer i Sverige (det spelas in fem nya varje sommar i östra Sverige). Filmerna har blivit omåttligt 
populära, 50 fristående filmer har hittills producerats. http://www.zdf-
enterprises.de/programmkatalog/international/zdfedrama/collections/love-romance/inga-lindstroem-
collection#.U2uNAfl_tWg 2014-05-08. För information på svenska: Andreas Hedfors, "Tyska såpaserien Inga 
Lindström värd uppåt en halv miljard”, P4 Sörmland, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=87&artikel=5608592 2014-05-08.

74 Genette 1997, s. 107.
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Hundraåringen. Eftersom Piratförlaget är ett författarägt förlag är det föga förvånande att 

författarna får mycket uppmärksamhet på hemsidan och att de ännu inte lika etablerade författarna 

inte får det. 

Den tyska please-insert är betydligt mer kortfattad än den svenska. Framförallt är de första 

meningarna betydligt kortare, i samma stil som Er ist wieder da. ”Allan Karlsson hat Geburtstag. Er

wird 100 Jahre alt.” är den sparsmakade inledningen.75 I den svenska nämns specifika händelser ur 

romanen. Dessa finns inte med i den tyska. Själva anledningen till bokens titel finns inte med i 

texten. I den tyska texten står istället ”er verschwindet einfach...” och att han ”snart vänt hela 

Sverige upp och ned”.76 Väskan som i den svenska texten försvinner med honom och som kan antas 

vara en bidragande effekt till att Sverige är i kaos, nämns inte. Den tyska please-insert har dock en 

tematisk och positivt värderande avslutning, där dessutom författaren nämns. Här nämns att verket 

är en ”Bestseller” och att den är ”urkomisch”.77

2.5 Intervjuer

Isabel Kupski, lektör på internationella lektörsavdeningen vid S. Fischer Verlage om Darling 

River

Att Sara Stridsberg är en av de mest intressanta skandinaviska författarna just nu gav Isabel Kupski 

på S. Fischer Verlage som skäl till att hennes roman har blivit utgiven. Hon förklarade att förlaget är

ett ”Autorenverlag”, alltså bygger upp författarskap och därefter ger ut deras romaner. Eftersom 

Drömfakulteten redan hade blivit utgiven gavs även den nästkommande romanen ut. Intresset för 

svensk litteratur är stort på S. Fischer Verlage, vilket även har en historisk förankring. Redan när 

förlaget grundades för över hundra år sedan var intresset för skandinavisk litteratur stort. Tack vare 

att en isländsk författare gavs ut började man kontakta flera skandinaviska förlag. Efter att 

Drömfakulteten belönats med Nordiska rådets litteraturpris väcktes intresset för just Stridsbergs 

författarskap. Förutom Stridsberg är även Jan Wallentin utgiven på förlaget.78 På frågan hur det 

allmänna intresset för svensk litteratur ser ut i Tyskland svarade Isabel Kupski att intresset för 

deckare är stort, men att svensk litteratur inte är speciellt representerad. Att svenska deckare har nått

en bred marknad är inte samma sak  som att svensk litteratur är framgångsrik i Tyskland. 

Den sista frågan berörde marknadsföring av svensk litteratur och särskilt Darling River. Isabel 

Kupski förklarade kortfattat hur marknadsföringen generellt sett fungerar på förlaget. Huruvida en 

bok blir marknadsförd har att göra med framgångspotentialen, något som inte är sammanlänkat med

ursprungsland. Ju större potential, desto mer marknadsfört blir verket. Marknadsföring fungerar 

75 Meningen kan översättas till: Allan Karlsson fyller år. Han blir 100 år gammal.
76 ”Er verschwindet einfach”: Han försvinner helt enkelt.
77 ”Urkomisch” kan översättas till: mycket rolig. ”Ur-” har en viss talspråklig klang. 
78 Jan Wallentin har skrivit romanen Strindbergs stjärna, Bonnier 2010. 
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endast som stöd och därför är det bortkastat på ett verk som inte kommer att bli en storsäljare. En 

bok måste vara självbärande och efter det kan man lyfta det till en ny nivå med marknadsföring. 

Kvalitetslitterära titlar som Sara Stridsbergs lyfts fram i pressen genom kulturdelarna. 

Det finns en tydlig skillnad mellan marknadsföring och det som varje bok får ”gratis” via 

förlaget. Att titeln får en egen flik på förlagets hemsida räknas alltså inte som marknadsföring, 

snarare som det som ingår när man blir utgiven. Detta kan också vara ett tecken på att förlaget inte 

riktigt är medvetet om vilken marknadsföringspotential en hemsida har. Ett annat tecken på detta är 

hur tillgänglig hemsidan är. Vid en Googlesökning på ”darling river doloresvariationen” är tredje 

träffen en länk till ett gratis läsprov från S. Fischer Verlage. Själva hemsidan som analyseras i denna

uppsats kommer inte upp på de fem första sidorna. Skriver man därtill ”sara stridsberg” är hemsidan

dock den fjärde träffen, men det innebär att den sökande behöver ha mycket information tillhanda 

för att hamna rätt. 

Dan Israel, VD och förläggare vid Leopard förlag, om Han är tillbaka

Han är tillbaka blev utgiven på förlaget av en slump, berättar Dan Israel. ”På Frankfurtmässan 

delar vi monter med Leonhardt & Höier Litterary Agency eftersom de är agenter för Henning 

Mankell och vi är originalutgivarna av honom. När vi höll på att sätta upp vårt stånd innan mässans 

egentliga början frågade jag om de hade något av intresse. De berättade om Vermes och jag köpte 

den oläst.” Intresset för tysk litteratur på förlaget beskrivs på följande vis: ”Egentligen ganska litet. 

Den utländska skönlitteratur som vi ger ut är normalt sett inte från Europa eller USA utan från 

Afrika, Latinamerika eller Mellanöstern. Jag tände på bokens innehåll och det satiriska utförandet.” 

Likaså anser Dan Israel att intresset för tysk litteratur i Sverige är svagt. ”Nästan all översatt 

litteratur kommer från USA eller England. Bitvis beror det på svaga språkkunskaper hos förlagens 

redaktörer. Samma sak gäller för fransk litteratur.” På frågan hur stor andel som är översatt litteratur

blev svaret följande: ”Ungefär en tredjededel [sic!] av Leopards utgivning är översatt skönlitteratur 

eller sakprosa. Men vårt huvudsakliga intresse ligger mot andra områden än Europa.” Den sista 

frågan gällde hur det specifika marknadsföringsarbetet med Han är tillbaka såg ut. ”Vi lät t.ex. 

översätta och placerapå [sic!] lämpliga hemsidor den video som det tyska förlaget gjorde.79 Vi 

inbjöd också författaren till Sverige och försökte härigenom få uppmärksamhet för boken. Det 

lyckades dock bara i liten utsträckning. Av de stora medierna var det bara Svenska Dagbladet som 

gjorde en intervju.” Dan Israel tror att det begränsade intresset från medias sida kan dels ha berott 

på att Sveriges erfarenhet av nazismen var relativt liten eftersom vi aldrig var ockuperade, dels att 

boken riktar kritik mot medierna och deras jakt på höga upplagor och tittarsiffror.  Förlaget sålde ut 

79 ”Han är tillbaka”, Bokus. Under bokomslagsbilden finns länk till filmen. 
http://www.bokus.com/bok/9789173434799/han-ar-tillbaka/ 2014-05-08. 
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upplagan på 3 000 exemplar, vilket är mycket för en utländsk debutant. ”Förmodligen spelade det 

geniala omslaget en viktig roll. Det ska också blöi [sic!] intressant att se hur boken kommer att tas 

emot när den kommer som pocket i höst.” 

Intervjuerna visar att förlagen agerar på olika sätt. En skillnad mellan svensk och tysk litteratur i 

respektive land kan också urskiljas. Anledningen till att verken blev utgivna på förlagen skiljer sig 

åt: till skillnad från S. Fischer Verlage var Leopards utgivning inte planerad. På det sättet märks en 

skillnad i förlagens karaktär. De kvalitetslitterära förlagen arbetar mer med att bygga upp 

författarskap medan populärlitterära förlag kan ta fler risker. När det kommer till utgivningen har 

båda en tydlig utgivningsprofil. Dock så gick Leopard utanför sin egentliga förlagsidé, eftersom de 

egentligen är specialiserade på Afrika och Asien. S. Fischer däremot var intresserade av nordisk 

litteratur och följde sin plan i och med det. Både Isabel Kupski och Dan Israel gav väntade svar på 

frågan hur intresset för svensk/tysk litteratur ser ut i Tyskland och Sverige. Tyskland har haft sin 

storhetstid i Sverige och det dominerande språket är engelska. Dan Israel gav även svaret att det till 

viss del kunde bero på bristande språkkunskaper hos förläggarna. Det minskade behovet av andra 

språk i kombination med den ökade användningen av engelskan kan vara en anledning till detta. Ju 

fler som talar språket, desto mer dominerande är det.80 Vad gäller marknadsföringen 

sammanstrålade svaren till en förklaring. Båda uttryckte åsikten att media och framförallt 

kultursidor spelar en viktig roll. Dan Israel informerade om detta indirekt genom att påpeka att 

endast Svenska Dagbladet hade valt att skriva om Timur Vermes när han var på Sverigebesök. Det 

visar också hur konservativa förlagen är vad gäller marknadsföring. Ingen av dem nämnde sociala 

medier, bloggar, events eller andra nya alternativa marknadsföringsmetoder. Boktrailern som Dan 

Israel påpekade att de hade låtit översätta var identisk med den som finns på hemsidan för Er ist 

wieder da. Skillnaden var att den svenska hade undertext. Troligt är att de har valt att behålla 

originalet då det är skrämmande likt Hitler och ger en autentisk känsla. Dock var den inte lätt att 

hitta på hemsidan som han länkade till, gömd bakom en knapp med texten ”Se bokvideo”. Det 

skulle ha krävts mycket av en aspirerande läsare för att hitta den. Isabel Kupski menade att 

marknadsföring endast fungerar som ett stöd till en bok som redan verkar kunna bli en bästsäljare 

och detta stämmer väl med Han är tillbaka. Den hade redan hunnit bli mycket omtalad utomlands 

och sålde slut på en upplaga på 3000 exemplar, vilket för vår tid då förstaupplagorna krymper mer 

och mer är en stor upplaga för ett medelstort förlag. Det innebär att förlaget visste att de borde satsa

på marknadsföring eftersom boken redan hade hunnit bli omtalad. Att Dan Israel tog upp hur lite 

uppmärksamhet Timur Vermes fick av pressen i Sverige (och gav förklaringen att boken går hårt åt 

80 Casanova 2004, s. 20. 
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pressen i stort) visar även på hur beroende förlagen är av att en bok ska bli omskriven på 

kultursidorna. Det är fortfarande en garanti och en stor hjälp för en bok om den blir omtalad i forum

som har högt kulturellt anseende. Detta säger även något om den tänkta publiken. De som förlagen 

vill nå ut till är de som läser kultursidorna; en kulturintresserad medelålders publik.

 
3. Slutdiskussion och sammanfattning

3.1 Slutdiskussion

Dan Israel menade att engelskan var det språk som det främst översätts från till svenska i dag. Det 

ligger i linje med det Casanova säger om att London (och New York) är ett viktigt centrum för den 

internationella litteraturen. Engelskan är vår tids lingua franca och därför är det rimligt att mycket 

av dagens litteratur fokuserar på den engelskspråkiga. Dessutom översätter förläggare i London 

ytterst lite till engelska och brittiska priser delas endast ut till verk skrivna på engelska.81 Av den 

totala utgivningen i Sverige är 60 procent översatt litteratur, vilket är högt i förhållande till övriga 

Europas 15 procent. En bidragande aspekt är Svenska Akademien och Nobelpriset; övriga länder 

vill göra sig kända i Sverige. Casanova beskriver tyskans systematiskt nedåtgående popularitet i 

Storbritannien. Många läsare associerar ”tyska” med ”heaviness and an absence of humour and 

style”.82 Om den ledande litterära förebilden anser att tyska är ett språk som inte är värt mycket 

uppmärksamhet kommer de länder som befinner sig mer i utkanten av centrum att följa efter. Det 

förklarar även varför inte mycket svensk litteratur (förutom deckare) ges ut i Tyskland; även de har 

engelskan och det litterära London som centrum. 

En intressant aspekt är utgivningsdatum för översättningarna, som skiljer sig mellan de 

kvalitetslitterära och populärlitterära verken. För Der Turm och Darling River tog det tre år innan de

blev översatta till svenska respektive tyska. Det tog endast två år för Hundraåringen att bli översatt 

och ett år för Er ist wieder da. Att de populärlitterära verken översätts snabbare kan ha olika 

anledningar. Den främsta lär vara att ett sådant verk i högre uträckning är beroende av aktualitet än 

ett kvalitetslitterärt. Om ett verk har fått mycket uppmärksamhet i media och inte har hunnit 

översättas kommer många att läsa originalutgåvan. Detta gäller för böcker som har skrivits på 

engelska. I detta fall kan antas att publiken inte kan tyska respektive svenska och därför är det 

viktigt att få ut en översättning så fort som möjligt för att inte tappa läsarnas intresse. Dan Israel 

berättade att han köpte rättigheterna till Er ist wieder da oläst eftersom han tyckte om idén. Det 

hade säkerligen tagit längre tid för den svenska översättningen om boken inte hade fått 

internationell uppmärksamhet. Om verket redan har sålt bra i ursprungslandet är det en säkrare 

81 Casanova 2004, s. 119. 
82 Ibid, s. 167-168.
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ekonomisk investering att ge ut den även utomlands. 

En generell slutsats kan dras kring de översatta kvalitetslitterära please-insert och det är att 

de båda försöker legitimera verkets position inom det kvalitetslitterära fältet. Tornet är full av 

högkulturella referenser som saknas i den tyska motsvarigheten. Likaså finns de fler direkta Lolita- 

och Nabokov-referenser i Darling River T än i den svenska. I please-insert för de båda översatta 

verken finns redogörelser för författarnas skickliga språkanvändning och varför tematiken är viktig. 

Dessutom innehåller de biografiska texterna mycket information som gör att författarnas litterära 

anseende stärks, till exempel när den svenska texten nämner att Uwe Tellkamp sedan 2004 ägnar sig

åt sitt författarskap på heltid. Alla dessa punkter är viktiga för de eventuella framtida läsarna av 

översättningarna. Informationen fungerar som garanti för att verket är värt att läsa. Även please-

insert för Han är tillbaka och Er ist wieder da försöker på liknande sätt markera det litterära värdet, 

framförallt genom avslutningen. Dock är tonen i texten helt annorlunda och konnoterar snarare 

underhållning (om än med en allvarlig underton). På samma sätt fungerar även please-insert för 

Hundraåringen och Der Hundertjährige där texterna enbart fokuserar på att lyfta fram verkens 

underhållningsvärde, dessutom i den grad att de andra delarna som brukar finnas i en please-insert 

helt har förbisetts. Skillnaderna mellan de tyska och svenska texterna är inte de mest markanta, utan

snarare mellan genrerna. De kvalitetslitterära texterna skiljer sig från de populärlitterära och 

anspelar på helt andra saker. De tyska och svenska please-insert för de översatta verken fungerar på 

samma sätt: de kvalitetslitterära legitimerar verket och placerar det i det kvalitetslitterära fältet och 

de populärlitterära anspelar på underhållningsvärdet. Oavsett urprungsland är genren den viktigaste 

faktorn som påverkar både hemsida, please-insert och bokomslag. 

Något som skilde de svenska och de tyska please-insert åt var om författaren nämndes eller 

ej. Samtliga tyska nämnde författaren medan endast en svensk nämnde författaren. Det var Tornet 

och detta i samband med att det drogs paralleller mellan Uwe Tellkamps liv och Tornets 

huvudperson, något som kan ses som en legitimering av varför just Tellkamp var rätt person att 

skriva boken. De biografiska texterna skiljer sig också åt; av de svenska är fyra synliga från början 

och endast en måste klickas fram via länk. Bland de tyska sidorna råder motsatsen, endast en är 

synlig och tre måste klickas fram. Det skulle kunna vara en anledning till att de tyska sidorna väljer 

att ha en kort mening om författaren även i please-insert. 

En viss layoutskillnad återfanns även bland de svenska och de tyska sidorna, men främst 

mellan de kvalitetslitterära och de populärlitterära. Störst var skillnaden mellan Leopard förlags 

färgsprakande bakgrund och Suhrkamps spartanska helvita fond. Den mest avskalade hemsidan var 

Darling River T både vad gäller utseende och funktioner. Albert Bonniers, S. Fischer Verlage och 

Suhrkamp skilde sig åt till viss del sett till färganvändning och layout. Albert Bonniers använder sig 
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av något fler färger men de är samtliga dova, men innehållsmässigt är sidorna väldigt lika. De 

grafiska upplägget på Bastei Lübbe och carl's books var relativt nedtonade i grundfärgerna, även om

de inte kunde mäta sig med de kvalitetslitterära. Dock så använder sig Bastei Lübbe och carl's 

books av annonser (för sina egna böcker) på ett helt annat sätt än de kvalitetslitterära förlagen, 

vilket ger ett livfullare och mer dynamiskt intryck. Piratförlagets hemsida var i samma stil som 

Leopard förlag och även till viss del carl's books. Hemsidan för Der Hundertjährige var den mest 

omfattande sidan med flest klickbara möjligheter och interaktiva funktioner. Skillnaderna är inte 

som störst mellan de tyska och svenska sidorna utan snarare mellan de kvalitetslitterära och de 

populärlitterära. Förlagens profil är det som i hög grad påverkar hemsidornas utformning och 

utseende. Skillnaden är som störst mellan S. Fischer Verlage och carl's books och utifrån detta kan 

också antas att dessa förlags utgivningar är de som skiljer sig åt mest. De riktar sig till olika typer av

läsare, där carl's books är underhållningsbetonat och S. Fischer Verlage kvalitetslitterärt. Sociala 

medier som Facebook och Twitter har en större plats på de populärlitterära förlagens hemsidor och 

används i större utsträckning av förlagen själva. Detta ger också en mer dynamisk och interaktiv 

känsla.  

Att de tyska sidorna vänder sig till en större publik än enbart den tyska glöms lätt bort men 

märks på att verkens priser är angivna inte enbart i euro utan även det österrikiska priset (som också

står i euro men brukar vara något högre än det tyska) och på somliga sidor även i schweizerfranc. 

Det blir även uppenbart i de fall där recensionscitat har hämtats från andra tidningar än tyska. 

Exempelvis var ett citat för Darling River T hämtat ur den schweiziska tidningen Basler Zeitung. 

Recensionscitat är överhuvudtaget viktiga inslag på hemsidorna, framförallt på de sidor för de 

översatta verken. Genom att ha ett tidningscitat från ursprungslandet legitimeras översättningen. De 

citaten förstärks i sin tur sedan av recensionscitat från det egna landet och på så vis fungerar de som 

en kvalitetsgaranti. Varifrån citaten har hämtats från visar också vilken typ av genre verket befinner 

sig inom. De kvalitetslitterära verken har citat från större dagstidningar medan de populärlitterära 

hämtar citat från olika typer av medier som riktar sig till en bredare publik. På det sättet markeras 

och förstärks även förlagets profil och varumärke. 

Som redan nämnts har Der Hundertjährige den mest intrikata hemsidan med många 

funktioner och flikar. Dess omfattning, i jämförelse med exempelvis Darling River T, beror på att 

boken var lovande från första början. Den hade blivit en succé i Sverige och var lämpad för den 

tyska marknaden. Förlaget kunde investera i den redan från början. Det ligger i linje med Isabel 

Kupskis svar: en redan uppmärksammad bok ges mer marknadsföring då den endast fungerar som 

stöd. Eftersom Der Hundertjährige får speciellt mycket marknadsföring kan det antas att förlaget 

räknar med att den kommer att bli en bästsäljare. Detta kan också vara anledningen till att Der 
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Hundertjährige är det enda av de åtta verken som har författarnamnet i större teckenstorlek än titeln

på omslaget. 

Författarnamnet på omslaget fyller enligt Genette alltid en funktion, även om namnet är 

okänt. Det säger något om författarens kön, nationalitet och klass.83  Exempelvis konnoterar namnet 

Jonas Jonasson man och svensk. Att författarnamnet står större på Der Hundertjährige än på de 

övriga verken kan härledas till vurmen för det svenska (som bland annat i och med Inga Lindström-

filmerna verkligen har blossat upp). Genom att visa att det är en svensk författare kopplas verket 

även samman med deckarna som gjort succé i Tyskland; svenska böcker konnoterar bästsäljare. 

Naturligtvis spelar även succén i Sverige en stor roll för författarnamnets storlek. Författaren hade 

hunnit bli känd innan verket gavs ut i Tyskland. 

Ett av de tydligaste exemplen på skillnad mellan hur den kvalitetslitterära och 

populärlitterära genren framställs är hur filmatiseringarna av Der Turm och Der Hundertjährige 

marknadsförs. Som tidigare nämnts är filmproduktionerna av olika karaktär. Der Turm blev en film 

i två delar som sändes på ARD och Der Hundertjährige är en svensk storfilmsproduktion anpassad 

för biograferna. Bara detta visar hur väsensskilda verken är och det blir tydligare i och med 

marknadsföringen på hemsidorna. På sidan för Der Turm finns en text om filmatiseringen men även

en länk till specialhemsidan om filmatiseringen. Texten inleds med ett citat från Uwe Tellkamp där 

han uttalar sig om hur sevärd filmatiseringen är. Att filmen får så mycket fokus på verkets hemsida 

visar att det är prestigefyllt att en bok blir filmatiserad. Den fungerar som direkt marknadsföring för 

boken och kommer kunna leda till fler potentiella läsare. Det gäller även för Der Hundertjährige. 

Informationen är mer lik en klassisk marknadsföring av film med en trailer och ren information om 

produktionen. Det är också en klassisk typ av produktion och marknadsförs därför helt i enlighet 

med budskapet den vill förmedla.

Analysen har väckt många nya frågor om marknadsföring av översatt litteratur, hur Sveriges 

och Tysklands bokmarknad fungerar i förhållande till varandra och hur det transnationella flödet 

påverkar den nationella bokmarknaden. Jag skulle även vilja vidga ”Tyskland” till tyskspråkig 

litteratur och på så sätt öppna upp för de schweiziska och österrikiska marknaderna som ofta faller i 

glömska när man talar om tyskspråkig litteratur. En annan aspekt är användarperspektivet av 

hemsidorna: hur användarvänliga är de? Dessa frågor skulle jag vilja fortsätta undersöka i framtiden

och då med ett bredare urval av källmaterial för att kunna dra fler slutsatser.

83 Genette 1997, s. 40.
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3.2 Sammanfattning

I min uppsats har jag analyserat fyra ursprungsverk, två tyska och två svenska. Två av verken kan 

betecknas som kvalitetslitterära och de andra två som populärlitterära. Verken är Der Turm av Uwe 

Tellkamp, Darling River av Sara Stridsberg, Er ist wieder da av Timur Vermes och Hundraåringen 

som klev ut genom förnstret och försvann av Jonas Jonasson. Dessa verk valdes ut då de liknade 

varandra till utgivningen, både vad gäller utgivningsdatum och vilket förlag som har gett ut dem. 

Syftet med uppsatsen var att utröna skillnader och likheter i marknadsföring av svensk respektive 

tysk litteratur i Tyskland och i Sverige med hjälp av fyra valda exempel. Hur skiljer sig de svenska 

och tyska marknadsföringstexterna åt? Vilka slutsatser kan dras kring marknadsföringen utifrån 

respektive boks hemsida? Vilken roll har förläggaren/marknadsföringsansvarige i arbetet? Finns det 

skillnader i marknadsföringen mellan de kvalitetslitterära och de populärlitterära verken? På vilka 

element ligger fokus? Till min hjälp har jag haft Pascale Casanovas  The World Republic of Letters 

samt Gérard Genettes  Paratexts: Thresholds of interpretation för teoretisk förankring och 

begreppsapparat. Analysen genomfördes på samtliga åtta verks hemsidor inklusive en textanalys av 

samtliga please-insert.

Analysen ledde fram till slutsatsen att det finns vissa skillnader mellan hur de tyska och 

svenska hemsidorna och please-insert är utformade för att bäst marknadsföra den översatta 

litteraturen, men att de största skillnaderna finns mellan den kvalitetslitterära och populärlitterära 

genren. De kvalitetslitterära hemsidorna skiljer sig från de populärlitterära rent layoutmässigt men 

också i antalet funktioner. De populärlitterära hemsidorna är interaktiva och färgsprakande. 

Samtliga kvalitetslitterära please-insert fokuserar på att legitimera verkens kvalitet och placera dem 

i det kvalitetslitterära fältet. Detta genom högkulturella och kvalitetslitterära referenser. Det är 

tydligt att förlagen riktar sig till olika typer av läsare. De kvalitetslitterära förlagen riktar sig till en 

litterärt insatt publik medan de populärlitterära förlagen riktar sig till en publik som uppskattar 

underhållning. Utifrån de två förläggar- och lektörintervjuer som genomfördes kunde slutsatser dras

kring hur ett tyskt respektive svenskt förlag tänker kring utgivningen och marknadsföringen av ett 

specifikt verk. Svaren visade att båda förlagen lade stor vikt på dagstidningarnas kultursidor och 

såg dessa som en viktig del av marknadsföringen. Intervjuerna förklarade även att marknadsföring 

enbart är ett stöd till en redan säljande bok, och används inte för böcker som inte är kommersiellt 

lovande. Därför har till exempel Der Hundertjährige fått mycket marknadsföring och en 

välutvecklad hemsida. 

Den nya digitala medievärlden har förändrat vårt sätt att söka information om böcker. Därför

är det viktigt att undersöka hur förlagens hemsidor fungerar och vad de egentligen berättar om sina 

böcker.
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Bilaga 1

Marknadsföringstexter, Please-Insert

Tysk text Der Turm:

Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils 

gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes 

Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert.

Das Dresdner Villenviertel, vom real existierenden Sozialismus längst mit Verfallsgrau überzogen, 

schottet sich ab. Anne und Richard Hoffmann stehen im Konflikt zwischen Anpassung und 

Aufbegehren: Kann man sich vor den Zumutungen des Systems in die Dresdner Nostalgie flüchten?

Oder ist der Zeitpunkt gekommen, die Ausreise zu wählen? Christian, ihr ältester Sohn, bekommt 

die Härte des Systems in der NVA zu spüren. Sein Onkel Meno Rohde steht zwischen den Welten: 

Er hat Zugang zum Bezirk »Ostrom«, wo die Nomenklatura residiert, die Lebensläufe der 

Menschen verwaltet werden und deutsches demokratisches Recht gesprochen wird. In epischer 

Sprache, in eingehend-liebevollen wie dramatischen Szenen beschreibt Uwe Tellkamp den 

Untergang eines Gesellschaftssystems.

Svensk text Tornet:

Uwe Tellkamps prisbelönade roman Tornet är en storslagen berättelse om ett samhälle i upplösning 

– DDR under de sju åren före murens fall.

Den utgår från stadsdelen Tornet i östtyska Dresden, där de högutbildade familjerna Hoffmann, 

Tietze och Rohde bor ovanför den övriga staden i arkitektoniskt praktfulla hus som nu präglas av 

förfall. De är ofta starkt kritiska mot den socialistiska regimen men balanserar mellan anpassning 

och uppror. De ägnar sig åt läsning, musik och intellektuella diskussioner och några av dem 

fantiserar om att fly till väst. Skämt om regimen fungerar som ventil.

Författaren växte själv upp i den stadsdel som är förebild för Tornet (Weisser Hirsch) och blev 

liksom romanens unge centralgestalt så småningom läkare. I sin roman skildrar han vardagslivet i 

DDR – hur det var i skolan, på sjukhusen, på ett förlag, de ständiga köerna – han skildrar 

nomenklaturan och DDR-retoriken, trakasserierna, censuren och självcensuren, sättet att aldrig tala 
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klarspråk. Hans skildring är rik och motsägelsefull. Med språket gestaltar han såväl förvirringen hos

en förälskad gymnasist som förtrycket i armén och det östtyska klassamhället, där till och med de 

högt värderade gammalkommunisterna börjar känna främlingskap. Men han skildrar också 

kulturens ställning i det slutna samhället, där musikens och litteraturens betydelse inte kan 

överskattas.

Uwe Tellkamps roman är ytterst formmedveten, uppbyggd som en opera. I ouvertyren skildrar han 

miljöförstöringen med en dov klang som ljuder genom hela boken. 

Tornet är ett obestridligt mästerverk som belönades med Deutscher Buchpreis 2008. 

Svensk text Darling River:

Lo och hennes far gör nattliga utflykter i en gammal Jaguar genom de brinnande skogarna i en 

okänd europeisk stad. Lo är en dröm och en spegel där också andra öden skymtas. Dolores Haze 

som färdas ur Nabokovs roman mot barnsängsdödens Alaska. En tillfångatagen aphona i Jardin des 

Plantes i Paris som tränas av en vetenskapsman att börja teckna. En okänd mor som kör omkring i 

de upplysta motorvägarnas cirklar utanför städerna. Darling River är en storslagen och melankolisk 

roman om barnet utan barndom och kvinnan utan framtid.

Tysk text Darling River:

Lolita ist die berühmteste Verführerin aus dem Roman des 20. Jahrhunderts. Sara Stridsberg hat 

eine neue Lolita geschaffen. Messerscharf seziert Stridsberg die Figur dieser rätselhaften Frau - 

Lolita als Kind, vom Vater misshandelt, Lolita als Männer verschlingender Vamp, als Mutter, Opfer 

und Täterin. Stridsberg erzählt präzise und gnadenlos die schmerzhaft schöne Geschichte aller 

Lolitas dieser Welt. Nie anklagend, sondern staunend, dass das Miteinander von Frau und Mann 

immer noch nicht so einfach ist. Entstanden ist ein fesselnder, sprachgewaltiger Roman. 

Tysk text Er ist wieder da:

Sommer 2011. Adolf Hitler erwacht auf einem leeren Grundstück in Berlin-Mitte. Ohne Krieg, ohne

Partei, ohne Eva. Im tiefsten Frieden, unter Tausenden von Ausländern und Angela Merkel. 66 Jahre

nach seinem vermeintlichen Ende strandet der Gröfaz in der Gegenwart und startet gegen jegliche 

Wahrscheinlichkeit eine neue Karriere - im Fernsehen. Dieser Hitler ist keine Witzfigur und gerade 
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deshalb erschreckend real. Und das Land, auf das er trifft, ist es auch: zynisch, hemmungslos 

erfolgsgeil und auch trotz Jahrzehnten deutscher Demokratie vollkommen chancenlos gegenüber 

dem Demagogen und der Sucht nach Quoten, Klicks und "Gefällt mir"-Buttons. Eine Persiflage? 

Eine Satire? Polit-Comedy? All das und mehr: Timur Vermes' Romandebüt ist ein literarisches 

Kabinettstück erster Güte.

Svensk text Han är tillbaka:

Våren 2011 vaknar Hitler upp i centrala Berlin med huvudvärk. Det sista han minns är att han var 

med Eva Braun i bunkern, så förvånad inser han att staden inte ligger i ruiner.

Folk känner naturligtvis igen Hitler, men tror att han är en imitatör. Han gästar en tv-show och hans 

kommentarer tolkas som bitande ironi och blir ett Youtubefenomen. När Hitler blir förskräckt över 

bristen på övertygelse bland nynazisterna och skäller ut partiledaren, vinner han ett fint 

journalistpris – för sin satiriska exponering av fördomar. Karriären pekar spikrakt uppåt.

En satir? Politisk komedi? Allt detta och mer: Han är tillbaka är ett litterärt drama på högsta nivå.

Svensk text Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann:

Efter ett långt och synnerligen händelserikt liv hamnar Allan Karlsson på det äldrehem han 

tänker ska bli hans sista anhalt på jorden. Problemet är bara att hälsan vägrar ge vika, och en 

dag bär det sig inte bättre än att det är dags för honom att fylla tresiffrigt.

Pompa och ståt väntar, med kommunalråd och lokaltidning på plats. Ett spektakel så oönskat av 

Allan att han i stället kliver ut genom fönstret. Därmed är han på rymmen från sitt eget 

födelsedagskalas. I hastigheten råkar Allan få med sig en väska som han bara skulle vakta ett slag 

och strax har han både tjuvar och poliser efter sig.

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann handlar om en månadslång jakt genom 

Sverige på Allan och hans nyfunna vänner. Men boken är också en resa genom 1900-talet – den 

oändligt sorglöse Allan Karlssons livsresa.

Hur kommer det sig egentligen att Allan äter middag med blivande presidenten Truman? Och får 

lift med förre premiärministern Churchill? Och åker flodbåt med ordförande Maos unga hustru? 

Eller för den delen att han tillbringar flera månader med att vandra över Himalaya?

Trots att Allan är fullständigt ointresserad av politik och religion tycks han ha påverkat de flesta av 

det förra seklets stora händelser i världen. I hundra år gjorde Allan Karlsson världen osäker, bara 
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genom att vara. Och nu är han lös igen.

Tysk text Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand:

Allan Karlsson hat Geburtstag. Er wird 100 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zu feiern. Doch während

sich der Bürgermeister und die lokale Presse auf das große Spektakel vorbereiten, hat der 

Hundertjährige ganz andere Pläne: er verschwindet einfach – und schon bald steht ganz Schweden 

wegen seiner Flucht auf dem Kopf. Doch mit solchen Dingen hat Allan seine Erfahrung, er hat 

schließlich in jungen Jahren die ganze Welt durcheinander gebracht.

Jonas Jonasson erzählt in seinem Bestseller von einer urkomischen Flucht und zugleich die 

irrwitzige Lebensgeschichte eines eigensinnigen Mannes, der sich zwar nicht für Politik interessiert,

aber trotzdem irgendwie immer in die großen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts 

verwickelt war. 
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Bilaga 2

Skärmdumpar

Der Turm 1

Der Turm 2
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Der Turm 3

Der Turm 4 

39



Der Turm 5

Uwe Tellkamp T 1
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Uwe Tellkamp T 2

Tornet 1

41



Tornet 2

Tornet 3
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Tornet 4

Tornet 5
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Tornet 6

Tornet 7
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Darling River S 1

Darling River S 2
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Sara Stridsberg S

Darling River T 1

46



Darling River T 2

Darling River T 3
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Er ist wieder da 1

Er ist wieder da 2
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Er ist wieder da 3

Er ist wieder da 4
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Timur Vermes T

Han är tillbaka 1
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Han är tillbaka 2

Han är tillbaka 3
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Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 1

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 2
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Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 3

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 4
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Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 5

Jonas Jonasson S1
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Jonas Jonasson S2

Jonas Jonasson S3
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Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 1

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 2
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Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 3

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 4
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Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 5

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 6
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Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 7

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand 8
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Jonas Jonasson T1

Jonas Jonasson T2
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Bilaga 3

Intervjufrågor

1. Warum wurde ”Darling River” bei ihrem Verlag herausgegeben?

2. Wie ist das Interesse für schwedische Literatur bei ihrem Verlag? 

3. Wie sieht die Situation für schwedische Literatur in Deutschland aus, wie gross ist das Interesse? 

4.  Wie arbeitet man mit dem Marketing speziell bei schwedischen Büchern?

5. Wie sah die Marketingarbeit mit ”Darling River” aus? 

1. Hur kom det sig att Han är tillbaka blev utgiven på ert förlag?

2. Hur stort är intresset för tysk litteratur på förlaget?

3. Hur ser du på den tyska litteraturens situation i Sverige, hur stort är intresset?

4. Om ni har fler tyska titlar, hur marknadsförs tysk litteratur generellt på förlaget? Hur stor del av 

utgivningen är översatt litteratur?

5. Hur såg det specifika marknadsföringsarbetet med Han är tillbaka ut, vad gäller till exempel 

hemsidan?

Isabel Kupskis svar

1. Warum wurde ”Darling River” bei ihrem Verlag herausgegeben?

Da wir schon das erste Buch von Sara Stridsberg „Drömfakulteten“ verlegt hatten, und wir ein 

Autorenverlag sind, also Autoren aufbauen und daher ihr Werk verlegen wollen, haben wir ihren 

nächsten Roman auch verlegt.

2. Wie ist das Interesse für schwedische Literatur bei ihrem Verlag?

Das Interesse entstand durch einen neuen Blick auf Skandinavien. Zu Beginn des Fischer Verlages, 

also vor mehr als hundert Jahren, gab es ja schon einmal ein großes Interesse an der 

skandinavischen Literatur. Als wir dann einen isländischen Autor gewonnen hatten, entstanden 

Kontakte zu anderen skandinavischen Verlagen, so auch zu schwedischen. Als dann Sara Stridsberg 

für Drämfakulteten den Literaturpreis des Nordischen Rates bekam, horchten wir auf. Außer ihr 

erscheint bei uns noch der Schwede Jan Wallentin. Man kann also von einem relativ großen 

Interesse an der schwedischen Literatur beim Fischer Verlag sprechen, wenn man sich die 

Programmgestaltung der letzten Jahre ansieht.

Intresset uppstod efter att vi blickade på Skandinavien på ett nytt sätt. I förlagets början, för mer än 

hundra år sedan, var intresset stort för skandinavisk litteratur. När vi hade gett ut en isländsk 
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författare uppstod kontakter med andra skandinaviska förlag, så också med svenska. När Stridsberg 

fick nordiska rådets litteraturpris för drömfakulteten, blev vi uppmärksamma. Förutom henne så 

utkommer även svensken Jan Wallentin hos oss. Man kan alltså säga att intresset för svensk 

litteratur är relativt stort om man ser till programkatalogen för de senaste åren. 

3. Wie sieht die Situation für schwedische Literatur in Deutschland aus, wie gross ist das Interesse?

Das Interesse gilt in erster Linie den schwedischen Krimis, die schwedische Literatur ist nicht so 

stark vertreten, würde ich behaupten. Es gibt ja Verlage, die sich verstärkt für die osteuropäische 

Literatur einsetzen, welcher Verlag dies für die schwedische tut, weiß ich gar nicht zu sagen.

Intresset gäller i första hand svenska deckare, svensk litteratur är inte särskilt starkt företrädd skulle 

jag säga. Det finns förlag som arbetar för östeuropeisk litteratur, vilket förlag som gör det för den 

svenska kan jag inte säga. 

4. Wie arbeitet man mit dem Marketing speziell bei schwedischen Büchern?

Ob ein Buch ein Marketingbudget bekommt hängt von Erfolgspotenzial ab, das wir in Titeln sehen, 

nicht von seinem Ursprungsland. Je besser sich ein Titel verkauft wird, desto mehr Marketing wird 

für diesen Titel eingeräumt. Einem Titel, der „nicht verkaufsversprechend“ ist, ein Marketing zu 

geben, wäre Unsinn, da das Marketing nur unterstützend wirkt. Ein Buch muss sich zunächst aus 

sich selbst heraus verkaufen können, und nur dann, wenn ein Buch dieses Potenzial hat, kann man 

ihm mittels Marketing zu noch höherem Absatz verhelfen. Literarische Titel wie die von Sara 

Stridsberg werden in der Presse beworben, also durchs Feuilleton.

Om en bok får en marknadsföringsbudget beror på dess framgångspotential som vi ser i en titel, inte

i ett ursprungsland. Ju bättre en titel säljer, desto med marknadsföring får den. Att ge en titel som 

inte är lovande i försäljning mycket marknadsföring vore dumt, då marknadsföring enbart fungerar 

som stöd. En bok måste kunna sälja sig själv, och bara då om en bok har potential, kan man med 

marknadsföring gå upp i nästa nivå. Litterära titlar som de från Stridsberg blir omtalade via pressen,

alltså via kultursidor.

5. Wie sah die Marketingarbeit mit ”Darling River” aus?

Für Darling River gab es nur ein paar Anzeigen, ein umfassendes Marketing haben wir aus den 

unter Punkt 4. Genannten Punkten nicht unternommen.

För Darling River blev det enbart ett par annonser, mer omfattande marknadsföring blev det inte på 

grund av det som sagts under punkt fyra. 
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Dan Israels svar

1. Det var egentligen slumpartat. På Frankfurtmässan delar vi monter med Leonhardt & Höier 

Litterary Agency eftersom de är agenter för Henning Mankell och vi är originalutgivarna av honom.

När vi höll på att sätta upp vårt stånd innan mässans egentliga början frågade jag om de hade något 

av intresse. De berättade om Vermes och jag köpte den oläst.

2. Egentligen ganska litet. Den utländska skönlitteratur som vi ger ut är normalt sett inte från 

Europa eller USA utan från Afrika, Latinamerika eller Mellanöstern. Jag tände på bokens innehåll 

och det satiriska utförandet.

3. Det är ett svagt intresse. Nästan all översatt litteratur kommer från USA eller England. Bitvis 

beror det på svaga språkkunskaper hos förlagens redaktörer. Samma sak gäller för fransk litteratur.

4. Ungefär en tredjededel av Leopards utgivning är översatt skönlitteratur eller sakprosa. Men vårt 

huvudsakliga intresse ligger mot andra områden än Europa.

5. Vi lät t.ex. översätta och placerapå lämpliga hemsidor den video som det tyska förlaget gjorde, se

t.ex.http://www.bokus.com/bok/9789173434799/han-ar-tillbaka/

Vi inbjöd också författaren till Sverige och försökte härigenom få uppmärksamhet för boken. Det 

lyckades dock bara i liten utsträckning. Av de stora medierna var det bara Svenska Dagbladet som 

gjorde en intervju. Det begränsade intresset från medias sida kanske beror dels på att Sverige har 

relativt liten erfarenhet av nazismen eftersom vi aldrig var ockuperade, dels att media nog tog illa 

vid sig av kritiken i boken mot hur de fungerar i sin jakt på höga upplagor och tittarsiffror. Dock 

sålde vi ut upplagan på 3.000 ex vilket måste betraktas som bra. Förmodligen spelade det geniala 

omslaget en viktig roll. Det ska också blöi intressant att se hur boken kommer att tas emot när den 

kommer som pocket i höst.
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