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Översättarprojektet 
Under styrelsens sammanträdeshelg på Dalarö 31 augusti–2 september fick vi besök av 
översättaren Stefan Ingvarsson från förbundsstyrelsens arbetsutskott, och tillsammans 
gjorde vi upp en preliminär plan för det fortsatta arbetet med översättarprojektet. Till 
förbundsstyrelsemötet den 2 oktober är Inger Johansson inbjuden för att berätta om 
bakgrunden till översättarprojektet. Se även Översättarnytt nr 5! (Alla gamla nummer av 
Översättarnytt finns på oversattarsektionen.se/medlemsutskick.) 



Medlemsmöte i Göteborg 
Onsdag 26 september kl 18 blir det sedvanligt medlemsmöte i Göteborg i samband med 
bokmässan. Styrelsen informerar om sitt pågående arbete och kommande aktiviteter i 
sektionen. Vi bjuder på varm mat, bröd, dessert och kaffe. Vin och alkoholfri dryck säljs till 
ett förmånligt pris. (Ta med kontanter!) 
 

Plats: GFF-gården, Ekedalsgatan 20 i Majorna. Ta spårvagn 11 mot Saltholmen och gå av på 
Majvallen. Gå cirka 100 m i samma riktning till fotbollsplanen. GFF-gården är Majvallens röda 
klubbstuga. (Karta finns på: goo.gl/maps/UMuVu.) 
 

Anmälan till Hans Magnusson, hans.mag@swipnet.se eller 0736-160192, senast 
23 september. 
 
 
 

Scenprogram på bokmässan 
Lyssna på en översättare på bokmässan i Göteborg den 27–30 september! Här är 
översättarnas program på Litteraturscenen (A01:60): 
• Torsdag 12.30–13.00: Jonas Rasmussen och Morten Søndergaard. Ett steg i rätt riktning – 

översättaren i samtal med författaren. 
• Fredag 17.00–17.30: Janina Orlov. Tåg, tystnad och tårar: att översätta Liksom. 
• Lördag 10.00–10.30: Thomas Andersson, Ellen Boen och Sara Koch. Hvor svært kan det 

være? Rara, roliga, men falska språkvänner. 
• Söndag 11.00–11.30: Eivor Martinus. Tomtar och innanfönster: att översätta Strindberg 

till engelska. 
• Söndag 16.00–16.30: Colm Tóibín och Erik Andersson. En lång vinter – författaren i samtal 

med översättaren. 
Ett stort tack till Thomas Grundberg som har ordnat programmet! 
 
 
 

Nordiskt översättarmingel 
Danska Kulturstyrelsen bjuder i samarbete med det nordiska översättarnätverket NORNE – 
där Översättarsektionen ingår – in alla nordiska översättare till öppet hus med nätverkande, 
mingel och tilltugg torsdagen den 27 september kl 10.30–12.30 i lokal R23 på bokmässan. 
 
 
 

Elsa Thulin-prisutdelning 
I slutet av september offentliggörs årets Elsa Thulin-pristagare, och torsdagen den 25 
oktober kl 18 är det dags för utdelning av priset i Författarnas hus, Drottninggatan 88, 
Stockholm. Information om anmälan kommer senare. 
 
 



Helgseminarium på Biskops-Arnö 
Den 26–28 oktober blir det översättarhelg på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. 
Programmet startar med middag kl 17 på fredagen, och på fredagskvällen kommer Svante 
Weyler att tala om översättningslitteraturens ställning. Större delen av lördagen kommer att 
ägnas åt textdiskussioner i språkgrupper, men det blir också tid för samvaro i biskopsköket 
och frågesport under ledning av vår egen postkodmiljonär Hans Magnusson. Helgen avslutas 
efter frukost på söndagen.  
 

Deltagaravgiften är 1 100 kr för boende i enkelrum och 700 kr för dubbelrum, och långväga 
deltagare har möjlighet att få sin resa subventionerad med högst 500 kr. Anmäl dig till Hans 
Magnusson, hans.mag@swipnet.se eller 0736-160192, senast 22 september. Ange om du 
önskar enkel- eller dubbelrum, om du söker resebidrag och vilka språkgrupper du kan tänka 
dig att vara med i. Observera att antalet deltagare är begränsat och att dina chanser att få 
vara med blir högre ju fler språk du anger! Ange språken i prioritetsordning.  
 
 
 

Översättare i Wikipedia 
De flesta översättare är flitiga användare av Wikipedia, men vi är inte lika flitigt omnämnda. 
Har du också sett att översättarnamn ofta saknas när översatta verk nämns i artiklar i 
svenska Wikipedia? Som tur är kan vi tillsammans se till att det blir ändring på det och på så 
vis öka synligheten för vår yrkeskår.  
 

Under hösten utlyser vi därför en tävling om vem som lägger till flest översättarnamn i 
svenska Wikipedia, och på nästa årsmöte blir det ett fint pris till den medlem som har 
bidragit med flest namn! Man får själv hålla reda på hur många namn man lägger till och 
rapportera till styrelsen, som utser en vinnare. 
 

Läs om hur man redigerar artiklar i Wikipedia på: 
sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion_till_redigering 
 
 
 

Invalsförfarandet 
Efter ännu en grundlig utredning om inval av nya medlemmar anser vi att det i linje med 
tankarna om facklig nystart och kollegial solidaritet borde vara dags att förenkla 
invalsförfarandet. Vi tänker oss att varje enskilt invalsärende även i fortsättningen skulle 
prövas noggrant av styrelsen och att kravet på två översatta verk skulle kvarstå för alla som 
vill vara medlemmar i Översättarsektionen, men vi skulle vilja sikta på att från och med nästa 
år upphöra med lektörsgranskningen av de sökandes översättningar utom i särskilda fall.  
 
 
 

Nytt i Avtalsalfabetet 
Nu finns en aktuell version av dokumentet ”Uppdragsgivarens översättarmanual” 
(tidigare ”Beställarens hjälpreda”) i Avtalsalfabetet på hemsidan 
(oversattarsektionen.se/avtalsalfabetet). Den kan laddas ner som pdf och med fördel 
förmedlas till potentiella uppdragsgivare. 



Förändringar i styrelsen 
Under sommaren har styrelsen fått besked om att Johan Nilsson, Hanna Axén och 
Johanna Hedenberg inte kommer att delta i det löpande styrelsearbetet under hösten, vilket 
vi beklagar. Detta innebär förstås ett avbräck och vi har därför adjungerat Inger Johansson 
till styrelsen fram till årsmötet, i första hand i frågor som rör översättarprojektet. 
 
 
 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Alexandra Dumas, Jeana Jarlsbo och Anna Petronella Fredlund varmt välkomna till 
Översättarsektionen – Sveriges litterära översättare! 
 
 
 

Hemsida, mejllistor och Facebook 
Titta in på Översättarsektionens hemsida på 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 (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 oversattarsektionen.se/styrelse. Nästa styrelsemöte är den  
25–26 oktober. 
 
 
 

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! 
 
 

 


