
DEN STORA FRÅGAN – DIE GROßE FRAGE 
 

1. Du är född för att fira födelsedag, säger brorsan. 
2. För att spinna har du kommit till jorden – kanske också för att fånga möss. 
3. Du är född för att kyssa molnen, säger piloten. 
4. Självklart är du här så att jag kan skämma bort dig, säger mormor. 

5. Du är född för att sjunga din sång, säger fågeln 

6. Vi är födda för att äta! Säger tjocka gubben. 

7. Du har kommit till jorden så att du en dag ska kunna räkna till tre, säger trean. 
8. Du är född för att lyda, säger soldaten. 
9. Jag tror att man är på jorden för att skälla – och kanske för att yla mot månen, säger 

hunden. 
10. Du är född för att segla på haven, säger matrosen. 
11. Du är på jorden för att älska livet, säger döden. 
12. Du är född för att vara, säger stenen. 
13. För att mamma och jag älskar varandra, säger pappa. 
14. Du är född för att ha tålamod, säger trädgårdsmästaren. 
15. Du är född för att ha förtroende, säger den blinde. 
16. Du är på jorden för att stiga upp tidigt, säger bagaren. 
17. Jag har ingen aning, säger anden. 
18. För att gilla dig själv, säger systern. 
19. Du är på jorden för att bli klappad, säger kaninen. 
20. Du är född för att kämpa, säger boxaren. 
21. Du finns till för att jag älskar dig, säger mamman. 

 
DEN STORA FRÅGAN – DIE GROßE FRAGE 
 
Sehr geehrter Herr Erlbruch, 
 
Bücher wie die Ihren sind wichtig! 
 
In der Bibliotheksgruppe – fünf Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a – haben wir uns mit der 
Übersetzung Ihres Buches in den Frühstückspausen beschäftigt. Die Kinder sind hauptsächlich 
deutschsprachig aufgewachsen und nur ein Kind in der Gruppe war von Anfang an zweisprachig. 
 
Das Interesse an der Übersetzung trug nicht nur zu Inhaltlichen Diskussionen bei – weshalb bin 
ich da? Wieso ist die Schwester so egoistisch? Muss man immer gehorchen? Macht es Sinn ein 
Soldat zu sein? Usw. 
 
Besonders interessant waren auch die Diskussionen, welche Ausdrücke am besten zu Ihrem Text 
passten. Es gab viele Vorschläge und wir sprachen mehrmals darüber, dass eine gute Übersetzung 
nicht immer wortwörtlich gemacht werden kann. Es war ein wunderbares Erlebnis zu sehen, wie 
auch unsere Quereinsteiger, die erst seit 2 Jahren in Schweden sind, sich an der Arbeit 
beteiligten. 
 
Leider sind die Kinder der Bibliotheksgruppe auf einer seit Langem geplanten Klassenfahrt und 
können Sie nicht selber begrüßen, jedoch habe ich versprochen Ihnen ihre herzlichen Grüße 
auszurichten. 
 
Wir freuen uns auf weitere Bücher von Ihnen! 
Es grüßen 
 
Theo Bartosik, Johanna Bürger, Lionel Garcia, Carl-Ludwig de Joussineau und Linnéa Lindholm 
(Bibliotheksgruppe) und Anna Mahler, Bibliothekarin. 


