
prisutdelning den 16 maj 2013
på rönnells antikvariat i stockholm

tidigare pristagare
2010 Lena E. Heyman för Roberto Bolaños 2666
2011 Gun-Britt Sundström för Jane Austens Stolthet och fördom

Priset årets översättning har instiftats av Översättarsektionen i Sveriges 
Författarförbund. Det delas ut årligen och gäller det senaste årets utgiv-
ning på allmänlitterära förlag. Syftet med priset är att uppmärksamma 
en aktuell översättarprestation, sätta översättandets konst i fokus, skapa 
intresse för översatt litteratur och premiera översättningar som på ett sär-
skilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. 
Prissumman är på 75 000 kronor. Dessutom delar juryn ut hedersomnäm-
nanden som belönas med sammanlagt 10 000 kronor.

Ur 2012 års utgivning nominerades femtio böcker. Juryn har bestått av 
Översättarsektionens styrelse. 

Priset har möjliggjorts genom generösa donationer från Pro Suecia Barbro 
Osher Foundation, Saltkråkan AB och Sven Nordqvist.



niclas hval
tilldelas priset årets översättning 2012 för sin översättning från engelska 
av Nikolai Groznis Wunderkind (2244).
 
»För att han oförskräckt och med glödande nerv återger hela registret hos 
Nikolai Groznis musikaliska prosa i romanen om de dödsföraktande unga 
musikgenierna i kommunismens Sofia.« Juryns motivering

Dessutom delar juryn ut hedersomnämnanden till

molle kanmert sjölander för hennes översättning från engelska av 
Caitlin Morans Konsten att vara kvinna (Albert Bonnier) »för att hon har 
lyckats fånga originalets kaxiga humor och går på djuphavsfiske i den 
svenska ordskatten«.

kajsa öberg lindsten för hennes översättning från ryska av Svetlana 
Aleksijevitjs Kriget har inget kvinnligt ansikte (Ersatz) »för att hon har 
förmått återge rösten hos var och en av textens otaliga kvinnor med 
fasansfulla erfarenheter«.

program
Bach Preludium och fuga i a-moll, WTK bok II, nr 20

Uppläsning ur Kriget har inget kvinnligt ansikte

Uppläsning ur Konsten att vara kvinna

Chopin Etyd i C, op 10, no 1

Uppläsning ur Wunderkind

Roadtrip med Chopin som sällskap

Chopin Etyd i giss-moll, op 25, no 6

Uppläsning ur Wunderkind

Chopin Etyd i Ess, op 10, no 6

Konferencier och talare Jenny Leonardz
Piano Jacob Lidåkra
Uppläsare Birthe Andersson

översättarsektionen


