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På västfronten intet nytt – en klassiker nu som ljudbok
Nu ger Tundell Salmson audio ut en riktig klassiker – På västfronten intet nytt av Erich Maria 
Remarque. Uppläsare är Tomas Bolme och boken utkommer på mp3-cd och mp3-fil.

”Denna bok är varken en anklagelse eller en bekännelse”, lär Remarque ha sagt. Avsikten har snarare
varit att försöka berätta om “den förlorade generationen” som förstördes under kriget, även om den 
undkom granaterna …

Det är i år hundra år sedan första världskriget bröt ut. På västfronten intet nytt är till stor del 
självbiografisk och Remarque skildrar sina upplevelser av första världskrigets fasor och vansinne 
utifrån en tysk nittonårig soldats synvinkel. Upplevelserna i skyttegravarna ger en kraftfull och 
realistisk bild av hur de unga och romantiska pojkarna förvandlas till hårdhudade och kallhamrade 
kämpar som lär sig döda för att överleva.

– På västfronten intet nytt är en klassiker som skildrar krigets grymhet. Det är en bok som förflyttar 
lyssnaren rakt ner i skyttegravarnas helvete, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson 
audio.

Om Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque (1898–1970) var en tysk författare. Han försörjde sig också som lärare och 
försäljare av gravstenar. Han blev sedan tidningsredaktör för Osnabrücker Tages-Zeitung, Echo-
Continental och Sport im Bild. 

Antikrigsromanen På västfronten intet nytt utkom 1929 och är Remarques mest kända bok. Den har 
filmatiserats två gånger. Övriga titlar i urval: Tid att älska dags att dö, Vägen tillbaka, Den svarta 
obelisken, Natt i Lissabon och Skuggor i paradiset, som utkom postumt.

På västfronten intet nytt har nyligen släppts som mp3-cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio.
Uppläsare: Tomas Bolme
ISBN mp3-cd: 978-91-87141-75-1 ISBN mp3-fil: 978-91-7607-021-5

För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/Pa_vastfronten_intet_nytt.shtml 
eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38.
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