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Medlemsmöte i Göteborg 
Onsdag 25 september kl 19 är det sed-

vanligt medlemsmöte i Göteborg i sam-

band med bokmässan. Det vankas mini-

quiz med Hans Magnusson, och dessutom 

tillkännages årets Elsa Thulin-pristagare! 

 

Vi bjuder på buffé. Vin och alkoholfri dryck 

säljs till ett förmånligt pris. Ta med 

kontanter! 
 

Plats: Hemma hos Kajsa Öberg Lindsten, 

Hagens Stationsväg 14A i Göteborg.  

 

Anmälan till Hans Magnusson, 

hans.mag@swipnet.se eller 0736-160192, 

senast 24 september. 

 
Vägbeskrivning: 

Spårvagn 11 mot Saltholmen. Kliv av vid hållplatsen 

Nya varvsallén. Gå 50 m i samma riktning och ta till 

höger på asfalterad stig. Ta till vänster på Långe-

dragsvägen, gå förbi skolan som ligger på höger 

sida och följ sedan Långedragsvägen in till vänster. 

Ta vänster på första tvärgatan, Minkgatan, och gå 

upp till vändzonen. Fortsätt framåt på asfalterad 

stig, Kajsas hus är det gula på vänster hand. 

Eller: 

Buss 91 mot Frölunda torg. Bussen avgår från Nils 

Ericsonsterminalen 18.32. Kliv av på hållplatsen 

Rengatan. Gå över till andra sidan gatan och in på 

Långedragsvägen till höger. Ta vänster på Mink-

gatan och gå upp till vändzonen. Fortsätt framåt på 

asfalterad stig, Kajsas hus är det gula på vänster 

hand.  

 

Karta finns på: http://goo.gl/maps/bk7kP. 

 

Scenprogram på bokmässan 
Lyssna på en översättare på bokmässan i 

Göteborg den 26–29 september! Här är 

översättarnas program på Litteratur-

scenen (A01:60): 

 

• Torsdag 12.30-12.45: Gudrun 

Samuelsson: Översättarens anmärkning 

– vän eller fiende? 

• Torsdag 12.45-13.00: Ida Andersen: 

Den poetiska verkligheten – Tonino 

Guerras dikter i översättning 

• Fredag 17.00-17.30: Ralf Andtbacka & 

Kennet Klemets: Reseanteckningar – 

Blaise Cendrars sista diktsamling 

• Lördag 10.00-10.30: Inger Johansson: 

Mina rumäner: Fyra mässaktuella 

författare i översättning 

• Söndag 11.00-11.30: Cătălin Dorian 

Florescu & Ulrika Junker Miranda: Se 

tillbaka med ömhet: Författaren 

samtalar med översättaren 

 

Ett stort tack till Thomas Grundberg som 

har ordnat programmet! 

 

Tips om andra programpunkter om och 

med översättare och översättning: 

www.bokmassan.se/sv/program/min-

bokmassa/?userId=6721 



 

 

Litterärt översättarprogram  

i Göteborg  
Vårterminen 2014 startar ett magister-

program i litterär översättning i Göteborg. 

Programmet bygger på erfarenheterna 

från Litterärt översättarseminarium på 

Södertörn och omfattar 60 högskolepoäng. 

Det riktar sig till litterära översättare som 

har debuterat eller är på väg att debutera 

men också till mer erfarna översättare och 

författare som vill utvecklas. Läsåret 2014 

fokuserar översättarprogrammet på över-

sättning till svenska från engelska, tyska 

och arabiska. Läs informationsbrevet från 

lärarna Erik Andersson, Niclas Hval, Tetz 

Rooke, Linda Östergaard och Johan Öberg 

(koordinator) under Aktuellt på 

www.oversattarsektionen.se! Ansökan till 

utbildningen sker mellan 15 september 

och 15 oktober. Mer information om 

kursen och instruktioner för ansökan finns 

på www.akademinvaland.gu.se. 

 

En fredag i månaden kommer det att 

arrangeras gästföreläsningar och samkväm, 

dit också översättare som inte går 

utbildningen är välkomna. Mejla till 

johan.oberg@akademinvaland.gu.se om 

du vill ha inbjudningar till dessa 

arrangemang. 

 
 

 

Elsa Thulin-prisutdelning 
Torsdagen den 24 

oktober kl 18 är det 

dags för utdelning 

av årets Elsa Thulin-

pris i Författarnas 

hus i Stockholm. 

Information om 

anmälan kommer senare, men boka in 

datumet redan nu! 

 
 

 

Månadens översättare – 

redaktör sökes! 
Inspirerade av de danska översättarnas 

blogg Babelfisken och Minerva – 

fackförfattarna i SFF – skulle vi vilja 

presentera månadens sektionsmedlem 

under Aktuellt på vår hemsida. Kanske 

med en rad återkommande frågor och 

varför inte ett foto av översättaren eller 

hennes arbetsplats, men det finns säkert 

andra upplägg som är minst lika bra. 

 

Nu söker vi någon som vill åta sig det 

roliga, inte särskilt betungande och helt 

oavlönade uppdraget som redaktör för 

Månadens översättare! Hör av dig till 

styrelse@oversattarsektionen.se. 

 
 

 

Arvodesrapportering 
Översättarnas solidariska inrapportering 

av arvoden och kontraktsvillkor betyder 

mycket för vår förhandlingsstyrka, både 

individuellt och kollektivt. Hittills i år har 

trettio arvoden rapporterats in, men 

säkert har fler kontrakt tecknats! Det är 

enkelt att rapportera ett arvode: Skriv 

bara en mejlrapport med förlagsnamn, 

språk, genre och arvode till 

oversattarinfo@gmail.com. Rapporterna 

läggs fortlöpande ut på e-postlistan Avtal 

och är anonyma.  

 
 

 

Sök stipendier! 
Just nu kan du söka stipendier både från 

Författarfonden (senast 20 september, se 

www.svff.se) och Fotokopieringsfonden 

(senast 1 oktober, se 

www.forfattarforbundet.se).  

 
 

 
 



 

 

 

Hemsida, mejllistor, Facebook 
Glöm inte att ofta 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 mejl-

listor, bland annat Avtal (fackliga frågor) 

och Eufemia (översättningsfrågor med 

mera).  
 

Följ Översättarsektionen på Facebook: 

www.facebook.com/oversattarsektionen 

 

 

 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Milla Emrén, Magdalena 

Sörensen och Bitte Wallin varmt välkomna 

till sektionen! 

 

 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på 

styrelse@oversattarsektionen.se om du 

har synpunkter, frågor och idéer. Kontakt-

uppgifter till alla styrelseledamöter finns 

på www.oversattarsektionen.se/styrelse. 

Nästa styrelsemöte är den 25 oktober 

2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översättarnytt är ett medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges 

Författarförbund. För innehåll och utformning står sektionsstyrelsen. Vi välkomnar synpunkter på innehållet 

och tar gärna emot förslag till förbättringar. 


