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Översättarprojektet fortsätter 
Översättarsektionens styrelse driver sedan 2009 det så kallade översättarprojektet med 
utgångspunkt i det faktum att översättarna är en egen yrkeskår med andra villkor än 
författarna. För ett par veckor sedan bildades – på förbundsstyrelsens initiativ – en särskild 
grupp för att föra arbetet vidare. Gruppen består av sektionsstyrelsen med Inger Johansson 
som adjungerad samt Stefan Ingvarsson och Janina Orlov från förbundsstyrelsens 
arbetsutskott. Vi hoppas och tror att vi nu äntligen kommer att nå ett genombrott i det här 
arbetet, så att sektionen i framtiden bättre kan verka som de litterära översättarnas 
organisation och satsa på vår kärnverksamhet: det fackliga arbetet (bland annat 
avtalsarbete), synliggörande av översättarna (inklusive våra översättarpriser), kollegialt 
utbyte, fortbildning och översättaryrkets framtid. 
 



Det händer i Översättarsektionen i höst 
 

Medlemsmöte i Göteborg 
Onsdag 26 september blir det sedvanligt medlemsmöte i Göteborg i samband med 
bokmässan. Närmare information om tid, plats och anmälan kommer senare. 
 

Elsa Thulin-prisutdelning 
Torsdag 25 oktober är det dags för utdelning av årets Elsa Thulin-pris. Boka in datumet! 
 

Helgseminarium på Biskops-Arnö 
Den 26–28 oktober blir det översättarhelg på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. 
Programmet startar med middag vid 17-tiden på fredagen, och på fredagskvällen kommer 
Svante Weyler att tala om översättningslitteraturens ställning. Större delen av lördagen 
kommer att ägnas åt textdiskussioner i språkgrupper, och helgen avslutas efter frukost på 
söndagen. Information om kostnad och anmälan kommer i september. 
 

Årets översättning 2012 
Alldeles nyss prisades Gun-Britt Sundström för Årets översättning 2011, men nu är det ett 
nytt år med nya översättningar. I slutet av hösten är det dags att nominera nya böcker till 
priset. Kom ihåg att inte bara förlag utan även enskilda kan skicka in förslag. Fundera redan 
nu på om du vill nominera en kollegas översättning! Eller varför inte en egen?  
 
 

Hemsida, mejllistor och Facebook 
Titta in på Översättarsektionens hemsida på www.oversattarsektionen.se! Här hittar du 
avtalsinformation, kalendarium, tidigare nummer av Översättarnytt och mycket annat.  
 

På hemsidan finns också information om hur du ansluter dig till sektionens mejllistor, bland 
annat Avtal (fackliga frågor) och Eufemia (översättningsfrågor med mera).  
 

På Översättarsektionens sida på Facebook (www.facebook.com/oversattarsektionen) 
publicerar vi nyheter och intressanta länkar. 
 
 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta gärna styrelsen om du har synpunkter, frågor och idéer! Skriv till 
styrelse@oversattarsektionen.se eller kontakta styrelseledamöterna direkt, se 
kontaktuppgifter på www.oversattarsektionen.se/styrelse. Nästa styrelsemöte är den 
31 augusti–2 september. 
 
 

Om Översättarnytt 
Översättarnytt är ett medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar i 
Översättarsektionen. För innehållet står sektionsstyrelsen. Vi välkomnar synpunkter på 
innehållet och tar gärna emot förslag till förbättringar! 
 
 

Vi önskar alla våra översättarkolleger en skön och lagom ledig sommar! 
Sektionsstyrelsen: Djordje, Helena, Hanna, Hans, Johan, Johanna och Olov 


