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Välkommen	  Ludvig!	  
	  
Författarförbundets	  nyanställde	  
översättarinformatör	  heter	  Ludvig	  
Berggren	  och	  tillträder	  den	  1	  augusti.	  	  
Det	  var	  förbundsstyrelsen	  som	  i	  mars	  
anslog	  pengar	  till	  en	  deltidstjänst	  som	  är	  
tänkt	  att	  vara	  i	  två	  år.	  Tre	  sökande	  
kallades	  till	  intervju	  och	  av	  dessa	  har	  nu	  en	  
valts	  ut.	  	  
	  
Ludvig	  Berggren,	  30	  år	  och	  född	  i	  
Skellefteå,	  arbetade	  först	  som	  hantverkare	  
innan	  han	  bestämde	  sig	  för	  att	  studera	  
klassisk	  grekiska,	  men	  sedan	  dess	  har	  han	  
lämnat	  det	  akademiska	  och	  arbetar	  på	  
bibliotek	  och	  antikvariat,	  samtidigt	  som	  
han	  är	  en	  av	  redaktörerna	  för	  tidskriften	  
Provins.	  Ludvig	  är	  även	  översättare	  och	  
hans	  första	  översatta	  bok	  ges	  ut	  i	  höst,	  en	  
biografi	  över	  Nathan	  Söderblom.	  	  
	  
Det	  återstår	  att	  utforma	  vad	  uppdraget	  
mer	  exakt	  ska	  innehålla.	  Ludvigs	  kontakter	  
bland	  yngre	  översättare	  gör	  det	  till	  
exempel	  naturligt	  att	  uppmärksamma	  
blivande	  översättare	  och	  deras	  fackliga	  
villkor.	  	  
När	  idén	  om	  ett	  översättarombud	  växte	  
fram	  under	  loppet	  av	  Översättarprojektet	  
var	  det	  i	  ganska	  stor	  omfattning	  andra	  
arbetsuppgifter	  som	  föresvävade	  
diskussionen:	  ett	  slags	  översättarinriktad	  
medlemsservice.	  Men	  eftersom	  de	  
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funktionerna	  i	  hög	  grad	  numera	  fylls	  av	  
Författarförbundets	  kansli	  har	  
arbetsbeskrivningen	  för	  översättar-‐
informatören	  blivit	  mer	  inriktad	  på	  
sammanställning	  av	  kunskap	  och	  spridning	  
av	  information.	  Den	  exakta	  inriktningen	  
återstår	  alltså	  att	  arbeta	  fram,	  och	  alla	  i	  
sektionen	  är	  varmt	  välkomna	  med	  
synpunkter!	  	  
	  
Det	  kommer	  att	  finnas	  flera	  chanser	  att	  
träffa	  Ludvig	  Berggren	  i	  höst.	  Hans	  första	  
möte	  med	  hela	  sektionen	  blir	  vid	  
medlemsmötet	  i	  Stockholm	  den	  29	  augusti.	  	  
Därefter	  medverkar	  han	  på	  ”Uppdrag:	  
Översättarinformatör”	  under	  Bokmässan	  



 

 

Översättarnytt	  är	  ett	  medlemsbrev	  som	  distribueras	  till	  alla	  medlemmar	  
i	  Översättarsektionen	  i	  Sveriges	  Författarförbund.	  För	  innehåll	  och	  ut-‐
formning	  står	  sektionsstyrelsen.	  

och	  deltar	  även	  i	  medlemsmötet/festen	  på	  
Valand	  onsdagen	  den	  24	  september.	  	  
Dessutom	  ingår	  det	  i	  hans	  arbetsuppgifter	  
att	  vara	  med	  om	  att	  förbereda	  den	  
översättarfackliga	  konferens	  som	  planeras	  
till	  helgen	  den	  15–16	  november	  (se	  nedan).	  	  
	  
Kontaktuppgifter	  och	  mer	  information	  
kommer	  i	  ett	  speciellt	  Översättarnytt	  i	  
samband	  med	  att	  Ludvig	  börjar	  sin	  
anställning.	  
	  
	  
Internationella	  rådet	  

hade	  sitt	  första	  möte	  
den	  13	  juni,	  och	  kommer	  att	  sammanträda	  
två	  gånger	  per	  termin.	  
Rådet	  utgörs	  av	  Magdalena	  Sørensen	  från	  
översättarsektionen	  samt	  Astrid	  Trotzig	  
(förbundsstyrelsen),	  Cecilia	  Hansson	  
(förbundsstyrelsen),	  Ewa	  Ulander	  
(kansliet),	  Annette	  Rosengren	  (Minerva),	  
Pär	  Hansson	  (S)	  och	  Viveka	  Sjögren	  (BULT).	  
Cecilia	  Hansson	  blir	  ordförande	  och	  Ewa	  
Ulander	  är	  sekreterare.	  
	  
International@sff.info	  är	  den	  officiella	  
adressen,	  dit	  man	  är	  välkommen	  med	  
förfrågningar,	  inbjudningar,	  etc.	  	  

Författaren	  som	  översättare	  
Medlemsmöte	  fredagen	  den	  29	  augusti	  kl	  
19,	  Författarnas	  hus,	  Drottninggatan,	  
Stockholm	  
	  
Många	  skönlitterära	  författare	  ägnar	  sig	  
även	  åt	  litterär	  översättning.	  
Översättarsektionen	  har	  bjudit	  in	  två	  
framstående	  exempel	  på	  detta	  och	  givit	  
dem	  i	  uppgift	  att	  presentera	  ett	  av	  sina	  
översättningsarbeten	  och	  därefter	  
reflektera	  kring	  om	  och	  hur	  översättandet	  
har	  påverkat	  författarskapet.	  Medlemmar	  
i	  Skönlitterära	  sektionen	  är	  också	  
välkomna	  att	  anmäla	  sig.	  
	  
Poeten	  Camilla	  Hammarström	  gav	  2010	  ut	  
en	  omsorgsfull	  översättning	  av	  Rilkes	  
Duinoelegier.	  Ulf	  Eriksson,	  poet,	  prosaist	  
och	  essäist,	  översätter	  från	  spanska,	  vars	  
litteratur	  han	  är	  djupt	  förtrogen	  med.	  
Seminariet	  inleds	  med	  en	  kort	  reflexion	  
kring	  författare	  som	  också	  varit	  
översättare.	  	  
Men	  allra	  först	  ska	  den	  nyanställde	  
översättarinformatören	  Ludvig	  Berggren	  
hälsas	  välkommen!	  
	  
Efteråt	  serveras	  spansk-‐österrikisk	  buffé	  à	  
50	  kronor	  och	  vin	  till	  självkostnadspris.	  
Föranmälan	  till	  osaover@gmail.com	  
senast	  den	  27	  augusti,	  eller	  ring	  till	  
Johanna	  Svartström,	  073-‐727	  26	  87.	  
	  
	  
Medlemsmöte	  före	  Bokmässan	  
Onsdagen	  den	  24	  september	  kl	  19,	  
Akademin	  Valand,	  Vasagatan	  50,	  Göteborg	  
	  
Traditionellt	  samlas	  vi	  i	  Göteborg	  ons-‐
dagen	  innan	  Bok	  &	  Bibliotek	  öppnas.	  
Denna	  gång	  gästar	  vi	  översättar-‐
utbildningen	  på	  Valand,	  som	  även	  får	  bli	  
kvällens	  tema,	  och	  träffar	  några	  av	  lärarna	  
och	  studenterna.	  
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Seminarium	  med	  mingel	  	  
Träffa	  utländska	  kollegor!	  
Fredagen	  den	  26	  september	  kl	  17.30	  
Sveriges	  Författarförbunds	  och	  
Författarcentrums	  monter	  på	  Bok	  &	  
Bibliotek:	  A01:60–62	  
	  
Under	  rubriken	  ”Uppdrag:	  Översättar-‐
informatör”	  presenterar	  Ludvig	  Berggren	  
sitt	  kommande	  arbete	  i	  samtal	  med	  
svenska	  och	  utländska	  kollegor.	  Därefter	  
mingel	  med	  den	  grupp	  översättare	  från	  
svenska	  som	  i	  år	  besöker	  Bok	  &	  Bibliotek.	  
	  
	  
Pristagarna	  i	  Årets	  översättning	  är	  utsedda	  
och	  varskodda.	  I	  slutet	  av	  augusti	  
tillkännages	  
deras	  namn.	  
Och	  fredag	  kväll	  
den	  24	  oktober,	  
som	  upptakt	  till	  
festivalen	  
Stockholm	  Literature,	  blir	  det	  stor	  
prisutdelning	  som	  sätter	  fokus	  på	  
översättarna.	  
	  
	  
Fackliga	  konferensen	  
(Plats	  ännu	  ej	  bestämd)	  15–16	  november	  
Planeringen	  pågår	  för	  att	  den	  
översättarfackliga	  konferensen	  ska	  samla	  
så	  många	  aspekter	  av	  vår	  yrkeserfarenhet	  
som	  möjligt,	  och	  dessutom	  bli	  en	  riktigt	  
trevlig	  helg.	  
Fortlöpande	  information	  ges	  via	  hemsidan,	  
och	  vi	  har	  även	  öppnat	  en	  speciell	  
Facebookgrupp,	  där	  programpunkterna	  
presenteras	  och	  där	  det	  även	  blir	  möjligt	  
att	  komma	  med	  önskemål	  och	  frågor:	  sök	  
på	  ”Yrke:	  översättare”!	  

Hemsida,	  mejllistor,	  Facebook	  
Du	  följer	  väl	  den	  spännande	  serien	  
Månadens	  översättare	  under	  Aktuellt	  på	  
hemsidan?	  Redaktör	  för	  serien	  är	  
Magdalena	  Sørensen.	  Kontakta	  henne	  
gärna	  på	  magdalena.sorensen@gmail.com	  
och	  berätta	  vem	  du	  vill	  se	  som	  månadens	  
översättare!	  	  
	  

På	  hemsidan	  hittar	  du	  också	  avtals-‐
information,	  kalendarium,	  tidigare	  
nummer	  av	  Ö-‐nytt	  och	  mycket	  annat.	  Här	  
finns	  också	  information	  om	  hur	  du	  an-‐
sluter	  dig	  till	  sektionens	  mejllistor,	  bland	  
annat	  Avtal	  (fackliga	  frågor)	  och	  Eufemia	  
(översättningsfrågor	  med	  mera).	  	  
	  
Följ	  Översättarsektionen	  på	  Facebook:	  
www.facebook.com/oversattarsektionen	  
	  
	  
Kontakt	  med	  styrelsen	  
Kontakta	  styrelsen	  på	  
styrelse@oversattarsektionen.se	  om	  du	  
har	  synpunkter,	  frågor	  och	  idéer.	  
Kontaktuppgifter	  till	  enskilda	  
styrelseledamöter	  finns	  på	  
www.oversattarsektionen.se/styrelse	  
	  

 


