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Utgångsläge 

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är en vetenskaplig kulturorganisation med verksamhet 

sedan 1885. SLS en privatfinansierad förening som bl.a. har ett förlag. SLS är också en stiftelse och all 

verksamhet är avsedd att vara allmännyttig och i praktiken förlustbringande vilket betyder att också 

förlaget är Not-for-Profit. Förlaget ger ut böcker inom humaniora och från och med ca 1970 också 

samhällsvetenskap. SLS har ända sedan slutet av 1880-talet gett ut källutgåvor och forskning kring 

litteraturhistoria, historia, filosofi, etnologi, folkloristik, språkvetenskap och samhällsvetenskap. I dag 

är SLS det ledande förlaget i Finland på editionsfilologi och 2009 belönades en av SLS böcker, 

Henrika Tandefelts Borgå 1809 med Fackfinlandia-priset och 2010 nominerades en av våra böcker. 

Sedan några år tillbaka har förlaget en devis ”Hållbar utgivning” vilket syftar på att utgivningen till sitt 

innehåll håller en kvalitativt hög vetenskaplig standard och att utgåvorna håller i aktualitet.  Fr.o.m. 

2012 skall också hållbarheten ur ekologisk synpunkt uppmärksammas i bokproduktionen. SLS har 

sedan några år tillbaka ett aktivt utgivningssamarbete med SKS-förlag, så att många av förlagens 

böcker utkommer samtidigt på svenska och finska. I Sverige samarbetar vi aktivt med bokförlaget 

Atlantis som också ger ut 3-5 av SLS titlar om året som delupplagor eller tar dem i distribution i 

Sverige. 

  

Erfarenheten av utgivning av SLS böcker på något annat språk än svenska och finska är liten. Det enda 

undantaget är vår utgåva av Henry Parlands roman Sönder, som nu utkommit på ryska, franska, tyska, 

litauiska och engelska. I dagens läge har förlaget deltagit i bokmässorna i London och Frankfurt under 

ett par års tid. Redaktionschefen Nina Edgren-Henrichson och programchefen Agneta Rahikainen har 

deltagit i båda mässorna för att lära sig mer om hur den internationella bokmarknaden fungerar och på 

basis av de erfarenheterna bygga upp en Foreign-Rights-strategi för SLS förlag.  

 

På bokmässan i Frankfurt har SLS under två års tid haft en liten egen monter och vi har också satsat på 

en egen Foreign-Rights-katalog som egentligen är en backlist med lösa blad som presenterar enskilda 

böcker som vi tror kunde vara lämpliga att översätta 1:1. Men flera av våra böcker är för specifikt 

finländska eller finlandssvenska, de har i regel skrivits av finlandssvenskar, om finlandssvensk kultur, 



för en målgrupp av finlandssvenskar (och finskspråkiga akademiker). Flera av våra utgåvor är också så 

omfattande att det är svårt att hitta utländska förläggare som har ekonomiska möjligheter att ge ut våra 

verk. Det här leder till att SLS måste utarbeta en riktad strategi för Foreign-Rights arbetet och för vad 

förlaget ska satsa på inför Frankfurt 2014. 

 

Foreign-Rights, handlingsprogram inför 2014 

Eftersom SLS förlag inte tidigare medvetet arbetat för att sälja rättigheter för våra böcker till andra 

förlag, behövs en Foreign-Rights-strategi som ska ingå som en del av förlagets egen policy. Det här 

arbetet är på gång. I det här arbetet ingår också att tänka ut ett handlingsprogram för vad SLS vill göra 

för att profilera sig som förlag då Finland blir temaland i Frankfurt 2014.  

  

SLS största problem inför att skapa ett handlingsprogram handlar om profilering. Som ett 

vetenskapligt förlag kan inte förlaget profilera sig genom sina författare och deras image. I vårt 

sammanhang är det sekundärt. Det är faktainnehållet i böckerna som är det intressanta att sälja. Det 

leder också till att SLS inte har någon nytta av agenter som i första hand säljer författare och 

författarskap. Förlagets egen personal måste själv engageras i processen och vara de som förhandlar 

och promotar. Genom min Taivex-utbildning har jag sett det som min uppgift att tänka ut ett 

handlingsprogram för vad SLS kunde göra inför Frankfurt 2014. Jag har också kunnat utnyttja 

mässresorna både som skolning men samtidigt också som ett sätt att få en överblick, att undersöka det 

fält jag vill fokusera på. Det har varit ett grundläggande arbete, jag har fått en viss uppfattning av vad 

tyska vetenskapliga förlag ger ut som på ett eller annat sätt berör Norden. På det sättet kan jag också 

bilda mig en uppfattning om vilka böcker som kunde vara intressanta i SLS utgivning och vilka 

projekt man kunde starta som från början profileras för en europeisk marknad. Här har jag kunnat dra 

nytta av det jag lärt mig inom Taivex-utbildningen. Jag utgår från en fältanalys, avgränsar min 

ambition till några klara och konkreta projekt, och gör upp handlingsprogrammet utgående från 

realistiska mål och premisser. I det här sammanhanget listar jag mina nätverk och vilka förlag och 

organisationer som på riktigt kunde vara realistiska samarbetspartner. 

 

Med erfarenhet av internationella bokmässor, framför allt Frankfurt, har jag fokuserat på att leta efter 

tyska och i viss mån engelska förlag som har en liknande förlagsprofil som SLS förlag, framför allt lite 

mindre vetenskapliga förlag som ger ut humaniora, bl.a. litteraturhistoria. I år i Frankfurt gick jag runt 

bland de tyska fackboksförlagen och de vetenskapliga förlagen framför allt på jakt efter förlag som ger 

ut isländsk vetenskaplig litteratur. Eftersom isländsk litteratur i många fall liknar eller har samma sits 

som finlandssvensk tror jag att det kan vara värt att lära sig av islänningarna på den här punkten. Det 

finlandssvenska kan kanske inte tävla i exotism men har ändå beröringspunkter med isländsk kultur 

som vi kan dra nytta av. Förutom det rent nordiska, kan det handla om att som litet folk hävda sin 

egenart. Det kan handla om minoritetsforskning eller det faktum att man kan vara udda och intressant 



också i sin litenhet. Men att speciellt ta upp finlandssvenskheten i övrigt i ett sådant här sammanhang 

är knappast någon idé, i en litterär värld där redan Norden ses som homogent och i viss mån 

provinsiellt. Det klokaste är att SLS i sin Foreign-Rights-profilering satsar på att beskriva sig som ett 

nordiskt vetenskapligt förlag med minoritetsperspektiv. Och i samband med att Finland är temaland i 

Frankfurt är förstås Finland trumfkortet i profileringen.  

 

För att få fart på diskussionen inom SLS, som till sin struktur och till beslutsprocessen är långsam och 

osmidig, har jag tillsammans med Nina Edgren-Henrichson gjort upp en handlingsplan för Frankfurt 

2014 som är en del av den Foreign-Rights-policy som jag hoppas på att man ska få ett beslut om inom 

en snar framtid. I det förslaget hoppas jag att jag ska få fortsätta att ha en aktiv roll som den som har 

huvudansvar för SLS åtaganden inför Frankfurt 2014, vilket i praktiken skulle betyda att jag i det här 

skedet: 

- ansvarar för SLS etablerade och nya kontakter till utländska förlag 

- tar reda på lämpliga samarbetspartners, ordna möten vid mässorna och är med och förhandlar med 

respektive part 

- aktivt samarbetar med FILI i deras Frankfurtprogram  

- ansöker om pengar för provöversättningar från FILI 

- är kontaktperson i Foreign-Rights-frågor 

- ansvara för monter, böcker, biljetter och annan logistik vid bokmässan i Frankfurt  

 

Här ser jag att den svaga punkten är att se till att det finns tillräckligt mycket tid för att planera 

mässarbetet. Problemet är att se till att den mänskliga resursen räcker till. Det viktigaste är att klart 

planera vad ska göras och sätta upp mål och ambitioner, att klart avskärma vid vi ska klara av denna 

gång. Förhandsarbete handlar om att skapa nyhetslistor och bakgrundsinfo om böcker vi vill sälja 

rättigheter till. Sedan ha koll på nätverken och potentiella samarbetspartners, att övertyga dem om 

behovet av att mötas, att verkligen mötas och övertyga om att just den här boken är intressant och att 

till slut sköta allt efterarbete (utvärdera de kontakter jag fick, vem är på riktigt viktig, vem mindre 

viktig, utvärdera vad som gick rätt och fel, fixa avtal eller lära sig av misstagen och felsatsningarna 

och försöka på nytt). SLS kanske inte i första hand behöver tänka vad som är ekonomiskt lönsamt och 

hur mycket ekonomiska resurser som kan få användas på detta, men också det här börjar spela en allt 

större roll. Åtminstone måste det finnas ett mervärde i verksamheten som handlar om ökade kontakter, 

ökad kändhet och större synlighet internationellt. 

 

Mål och produkter 

 

Redan i år har SLS startat ett projekt med sikte på Frankfurt 2014. För ca 10 år sedan utgav SLS det 

tvådelade verket Finlands svenska litteraturhistoria som inte är en traditionell litteraturhistoria utan  



en översikt över det litterära fältet på svenska i Finland och samtidigt också en översikt över 

litteraturens roll i förhållande till samhällets förändringar och t.ex. till historiska skeenden. Tanken är 

att det nya projektet tar fasta på den här litteraturhistorian men inbegriper bara 1900-talets 

finlandssvenska litteratur. Den planerade boken bygger på ett vidsträckt litteraturbegrepp. Den 

omfattar inte bara höglitterär fiktionsprosa, lyrik och dramatik utan även populärlitteratur, 

folklivsskildring, barn- och ungdomslitteratur, essäer och memoarer. Den strävar efter att vara en 

litteraturens, mer än en författarskapens historia, vilket innebär att boken inte byggs upp av artiklar om 

enskilda författarskap. Boken får alltså en spännvidd från den finlandssvenska modernismen till de 

stora episka romanerna (Fagerholm, Westö) och till den nyaste, mer minimalistiska prosan (Ringell 

m.fl.), alltså från början av 1900-talet till idag. Boken ger en helhetsbild av det litterära livet inom 

ramarna för avgränsade tidsperioder och litterära genrer. Dessutom ingår kapitel som skildrar den 

sociala, politiska och språkliga bakgrunden till det som sker inom litteraturen. Boken fokuserar också 

på den finlandssvenska litteraturens roll som minoritetslitteratur, och utveckling i förhållande till den 

finska och till litteraturen i Sverige, hur språket och valet av stoff påverkas av att det handlar om 

minoritetslitteratur och vilka strategier författarna valt. Bokens redaktör är litteraturvetaren Michel 

Ekman, som lovat vara färdig med manuskriptet till sommaren 2012. Förhoppningen är sedan att den 

här boken skulle utkomma i tysk och engelsk översättning (förutom en svensk och kanske också en 

finsk utgåva som SLS skulle ge ut själv).  

 

Redan i våras på Londons bokmässa hade jag möte med Dalkey Archicves Press (USA & Irland) och 

John O’Brian som var intresserad av att ge ut en hel serie med litteraturhistoriska verk från olika 

länder. Hans förlag är ett av de få amerikanska förlagen som ger ut både skönlitteratur och också 

litteraturforskning med fokus på icke-engelskspråkiga länder. Jag har för övrigt också tipsat honom 

om finlandssvensk, smal skönlitteratur som han kunde ge ut. Eftersom han på förhand tänkt sig en 

serie med litteraturhistorior som också samtidigt belyser samhället och historian, kom vårt erbjudande 

som på beställning. På mötet kom vi överens om att vi sammanställer en synopsis som närmare 

beskriver projektet, för att få en klarare bild av projektet. I den finns också sammanställt teknisk data 

och allmän information: 

- kort beskrivning av redaktören och andra skribenter 

- tidtabell 

- omfattning (300 sidor + register) 

- mål och ambition (ska finnas utgiven på tyska 2014 och gärna också på engelska) 

- målgrupp: studerande i skandinavistik, litteraturstuderande, minoritetsforskare (historiker, 

samhällsvetare, litteraturvetare), allmänt litteraturintresserade (med intresse för nordisk litteratur) 

- tips om möjligt översättningsstöd från FILI 

- bildmaterial och bildrättigheter (om SLS bilder används) till självkostnadspris 



- uppgifter om tidigare litteraturhistoriska översikter på engelska och tyska om finlandssvensk (finsk 

och rikssvensk) litteratur från senare år samt kommentarer om hur de håller i dag (det mesta måste 

anses som föråldrat) 

- hur det här verket kan relateras till det som redan utkommit i genren (t.ex. den samhälleliga 

kopplingen och minoritetsaspekten saknas i tidigare verk) 

 

En viktig aspekt vid sammanställningen av manuskriptet är att det granskas av litteraturforskare med 

en skandinavistisk bakgrund. Detta för att undvika en alltför lokal vinkling. Vi vill försäkra oss om att 

litteraturen beskrivs i rätta termer för en publik som ser på samhället och historian ur en annan 

synvinkel än den finländska. Därför kommer vi under processens gång att anlita granskare/ lektörer 

som kan påverka synvinkeln och som kan ta ställning till vad som ska beskrivas, hur och för vem. 

Målgruppen ser jag som extra viktig eftersom den är ett klart motiv för att ett utländskt förlag kan vara 

intresserat av ett sådant här projekt som ändå till sin struktur kräver rätt mycket resurser. Det SLS vill 

erbjuda måste också vara tillräckligt attraktivt för det köpande förlaget. 

 

Ett annat större projekt som SLS inte ännu startat liknar litteraturhistoriaprojektet. Vi ger Finlands 

svenska historia i fyra band, två har redan kommit ut, Kari Tarkiainen Sveriges Österland och Nils 

Erik Villstrand Riksdelen. De två senare delarna skrivs av Max Engman (1800-talet) och Henrik 

Meinander (1900-talet). Planen är att sammanställa en sammanfattning i ett band om det svenskas 

historia i Finland, som kunde erbjudas tyska och engelska vetenskapliga förlag. Handlingsprincipen är 

densamma för litteraturhistorian, utländska vetenskapliga granskare ska anlitas och en synopsis med 

teknisk information ska göras. Det här projektet kan inte starta förrän vi fått manuskripten till de två 

återstående delarna. Målgruppen för den här boken är minoritetsforskare och historiker av olika slag 

samt språkhistoriker.   

 

Ett tredje projekt som vi redan nu startar är en Helsingforsbok, med fotografier från sekelskiftet 1900 

ur SLS egna bildsamlingar (icke-Signe Brander). Bilderna är huvudsaken men de kombineras med 

texter av Helsingforsförfattare som beskrivit det samtida livet, på caféer, teatrar konserter, parker o.s.v. 

Det handlar alltså om borgerskapets liv i Helsingfors. Den här boken har vi närmast tänkt att skulle 

vara en produkt som också intresserar Helsingfors stad, Helsingfors stadsmuseum och UM. 

Målgruppen är historieintresserade, bildintresserade och turister. Boken utkommer sannolikt också på 

finska på SKS-förlag. 

 

Ett fjärde projekt handlar om politikforskaren Åsa Bengtsson, som just nu forskar i politiska partier 

och språkliga minoriteter i Europa. Vi har inte ännu fått in manuskriptet, men det borde vara intressant 

för samhällsvetare i Europa, som undersöker nationalistiska och språkliga partier och deras historia 



och verksamhet idag. Språkpartier finns förutom i Finland också bl.a. i Italien, Schweiz, Spanien, 

Irland, Belgien.   

 

De här projekten är alla tänkta på ett eller annat sätt att de ska kunna utkomma på förlag i Europa. Just 

nu satsar vi på litteraturhistorian och Helsingforsboken som är under arbete, de övriga har vi ingen 

mer specificerad tidtabell på. Gällande litteraturhistorian väntar vi inte till nästa Frankfurtmässa utan 

försöker med hjälp av synopsisen få förlag att intressera sig. Avtal hoppas vi kunna teckna under nästa 

höst i samband med mässan. Helsingforsboken söker vi också en samarbetspart i Finland som kanske 

kunde ge ut boken på engelska och tyska. 

 

PR-material 

Vi har också ett samarbetsförslag med SKS, att utnyttja artiklarna i Kansallisbiografia och i 

Biografiskt lexikon för Finland som behandlar viktiga äldre författare i Finland (redan döda). Vi tänkte 

att det kunde bli ett häfte som delas ut gratis på mässan i Frankfurt 2014. Men med preliminära 

förhandlingar med SKS-förlag har detta inte väckt större intresse om det inte hittas en utomstående 

finansiär. SLS kunde stå för sin del av kostnaderna, närmast de som gäller det egna materialet. En 

annan idé är att göra ett litteraturbetonat lexikon över finlandssvenskhet, en mer lekfull liten trycksak. 

Detta i samarbete med de (det) finlandssvenska förlagen/t. Det kunde handla om plock från äldre och 

nyare litteratur som på ett eller annan sätt belyser det finlandssvenska. Häftet kunde finnas till 

gratisutdelning på mässan. 

 

Utöver detta behöver SLS förstås vettiga egna broschyrer på tyska och engelska och en fungerande 

webbsida med Foreign-Rights-information.  

 

 

Övrigt och slutord 

 
Våra trumfkort och ambassadörer i Tyskland är översättarna Klaus-Jürgen Liedtke och Renate 

Blebtreu som översatt Edith Södergran respektive Henry Parland. Med dem har vi diskuterat en 

möjligt Edith Södergran-fotoutställning på något Litteraturhaus i Tyskland. Fotografierna finns i 

original i SLS arkiv och kan användas för mindre och intimare rum i kombination med hennes dikter. 

Renate Blebtreu har också lagt fram idéer om en film om Henry Parland. Men som sådana kan vi bara 

vara leverantörer av material, inte som aktiva producenter. Finansiering och produktionsskap måste 

sökas på annat håll.  

 
SLS har länge haft en låg profil vad gäller intresset för nya marknader utanför Finlands gränser, 

undantaget Sverige förstås. Men en solskenshistoria finns där SLS utgivning fått större internationell 

bredd, nämligen Henry Parlands klassiker, romanen Sönder. Romanen har utkommit tidigare på 

svenska i olika bearbetade upplagor men 2005 utgav SLS Per Stams rekonstruering av romanen, som 



egentligen skrevs redan 1929. Den här utgåvan kom ut i samarbete med Atlantis och väckte stor 

uppmärksamhet både i Finland och i Sverige. I samband med att FILI arrangerade en kongress för 

utländska översättare, som översätter från svenska till olika andra språk, väcktes där en förtjusning för 

Henry Parlands roman. Det här ledde till att översättare till ryska, franska och tyska samtidigt började 

arbeta med Sönder och under en rätt kort tid utkom alla på förlag i Ryssland, Frankrike och Tyskland. 

Den tyska utgåvan ingick också som följetong i dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007 

(med en upplaga på 400.000).  I år utkom boken också i England på Norvik Press. I den här processen 

var SLS förlag ingen aktiv aktör alls. Översättarna hittade själva sina förlag i respektive land. Också 

FILIs insats som kontaktskapande organisation var viktig i processen. 

 

Den här succén väckte egentligen mest förvåning inom SLS men har i praktiken också lett till ett 

paradigmskifte; man har småningom börjat inse att SLS böcker också kan intressera ute i världen. 

Därför satsar SLS nu på att aktivt delta i internationella bokmässor, framför allt London och Frankfurt, 

men tillsvidare har inte SLS arbete med Foreign Rights lett till några fruktbara resultat. Arbetet har 

också i praktiken bara skett de två senaste åren och i liten skala. Men en viktig poäng är att SLS efter 

125 år på bokmarknaden äntligen insett att det är viktigt att nå ut också till andra marknader än den på 

svenska i Finland. Ett problem kvarstår dock, att de flesta av SLS utgåvor är mycket tjocka och kräver 

i många fall rätt stora omarbetningar för att fungera i översättning. Därför söker SLS i främsta hand en 

samarbetspartner i England och/ eller Tyskland som kan bistå också i det här arbetet, inte bara med 

distributionen. Det här kräver fortfarande mycket lobbande och övertygande inom den egna 

organisationen, som är känd för sina långsamma arbetsprocesser och ännu långsammare 

beslutsfattande. 

 

 

 

 


