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Abstract

När man studerar titlarna i  de större  svenska förlagens kataloger  slås man av hur  totalt
dominerande det engelska språket är för den översatta litteraturen och hur ensidigt utbudet är
vad gäller genrer. Varför förhåller det sig så? Är det bara kommersiella intressen som styr
bokutgivningen i allmänhet och den skönlitterära översättningen i synnerhet eller finns det
andra  mekanismer  och  processer  som  också  påverkar  vilken  litteratur  som når  oss  via
översättning? 

Mitt  föredrag  Bibliomigrationens  villkor  –  modern  karibisk  litteratur  i  svensk  översättning
presenterar en modell för hur ett autonomt skandinaviskt översättningsfält i den
lokala periferin kan konstrueras. Jag undersöker olika variabler för att beskriva
centrum-  och  periferirelationer  inom  den  nutida  skandinaviska
översättningsverksamheten.  Undersökningen  är  ett  led  i  utvecklingen  av  VR-
projektet  Litterära  periferiers  möten  i  översättning  –  förutsättningar  för  den
karibiska  litteraturen  på  svenska,  vars syfte är  att  studera  hur  den  ”långväga”
litteraturen från en svensk horisont finner sin väg in i det svenska litterära systemet via över-
sättning,  sk  bibliomigration  (Mani  2012).  En  drivande  hypotes  inom  projektet  är  att
utomeuropeisk litteratur, specifikt den karibiska litteraturen på spanska, franska och engelska,
behöver  konsekreras  inom andra  för  Sverige  tongivande  kulturer  (läs  de  engelskspråkiga
kulturerna),  innan svenska förläggare satsar på en svensk översättning – ett  fenomen som
kallas för  dubbel konsekration (Lindqvist 2011; 2012). Enligt hypotesen översätts alltså inte
en  franskkaribisk  författares  verk  till  svenska,  om  det  inte  först  erkänns  inom  den
dominerande centrala franska kulturen och sedan översätts till engelska. Projektet syftar till att
kartlägga de förhållanden som måste uppfyllas för att litterära periferier ska kunna mötas i
översättning, alltså de villkor som påverkar vilken litteratur du kan läsa i svensk översättning.
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