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Festlig prisutdelning för Årets översättning 2012 

  Molle Kanmert Sjölander, Niclas Hval och Kajsa Öberg Lindsten 

Priset för Årets 
översättning 2012 gick 
– som väl alla vet – till 
Niclas Hval för hans 
översättning från 
engelska av Nikolai 

Groznis Wunderkind. Dessutom delade 
juryn ut hedersomnämnanden till Molle 
Kanmert Sjölander för hennes översätt-
ning från engelska av Caitlin Morans 
Konsten att vara kvinna och till Kajsa 
Öberg Lindsten för hennes översättning 
från ryska av Kriget har inget kvinnligt 

ansikte.  
 

De tre översättarna mottog priserna vid en 
mycket välbesökt tillställning – nittio 
gäster – på Rönnells antikvariat i Stock-
holm den 16 maj. Konferencier och talare 
var kulturskribenten Jenny Leonardz. Hon 
presenterade de tre prisbelönta böckerna 
på ett både initierat och personligt sätt 
och hade dessutom med sig en speciell 
hälsning från Nikolai Grozni till pristagaren 
Niclas Hval. Birthe Andersson läste ur 
böckerna, och den unge pianisten Jacob 
Lidåkra spelade bland annat svindlande 
Chopinstycken ur Wunderkind.  
 

Fortsättning på nästa sida 



 

 

Festlig prisutdelning … 
 

Programbladet och pristagarnas diplom 
kan ses på 
oversattarsektionen.se/aretsoversattning, 
och fler bilder från tillställningen finns på 
Facebooksidan för Årets översättning: 
facebook.com/aretsoversattning. 

 

 
Jacob Lidåkra och Jenny Leonardz 
 

Vi i styrelsen vill tacka alla som kom och 
bidrog till att förgylla denna fantastiska 
kväll! 
 

Foton: Moa-Lisa Björk 

 

 

Översättarutredningen 
Översättarsektionens styrelse kan med 
glädje meddela att utredningen av 
översättarnas behov och organisations-
status inom SFF nu har kommit igång, och 
vi ser med tillförsikt fram emot dess 
fortsatta arbete. Utredningen leds av 
förbundsdirektör Louise Hedberg, och som 
sakkunnig översättare fungerar förra 
sektionsordföranden Gun Zetterström. En 
rapport från utredningen kommer att 
presenteras under hösten 2013. 
 

 

 

 

Översättarnas fackliga råd 
Styrelsen har beslutat att bilda ett fackligt 
råd, som får till uppgift att bevaka 
översättarnas aktuella villkor och vara 
förbundsjuristernas referensgrupp i 
avtalsfrågor. Rådet består av Helena 
Hansson, Gudrun Samuelsson och Tomas 
Håkanson. Som erfarna bollplank fungerar 
förhandlingsveteranerna Thomas 
Andersson och Inger Johansson. 
 

 

Och hur var namnet? 

 
 
Vad ska finnas med – på titelsidan i och 
gärna utanpå en översatt bok och vid 
presentation av en översatt bok i alla 
medier? 
 

Jo, översättarnamnet!  
 

Under denna paroll lobbar vi sedan länge 
på en öppen mejllista för översättarnamns 
nämnande. Anslut dig genom att skriva 
direkt till och-hur-var-namnet-
subscribe@yahoogroups.com och 
rapportera om du har skrivit till enskilda 
eller redaktioner och efterlyst översättar-
namn. I evenemanget ”Och hur var 
namnet” på Översättarsektionens 
Facebooksida 
(facebook.com/events/524759890895160), 
kan du tipsa om ställen där 
översättarnamnet sakna(t)s fast det borde 
vara/varit med. 

© Sven Nordqvist 



 

 

 

 

Översättarträff i Göteborg … 
Tisdagen den 4 juni kl 19 ses vi på 
restaurang Marsala, Chapmans torg 2. Vi 
dryftar senaste nytt från Översättar-
sektionen och aktuella villkors- och 
översättningsfrågor. Anmälan till Linda 
Schenck (lindaschenck@swipnet.se) 
senast den 3 juni. 
 

… och i Lund 
Välkommen till översättarnas stambord på 
restaurang Cyrus, Allhelgona kyrkogata 4 i 
Lund – alltid första tisdagen i månaden 
klockan 19. Ingen föranmälan behövs! (Se: 
ossian.lappri.net) 
 

 

Wikipediakampanjen sprider sig 
Översättarsektionens Wikipediautmaning 
– som resulterade i 1331 inredigerade 
översättarnamn – har nu fått en efter-
följare i Norge. Norsk Oversetterforening 
uppmanar sina medlemmar att fram till 
sitt julmöte den 30 november lägga till 
översättarnamn i Wikipediaartiklar som 
handlar om översatt litteratur.  
 

Vid Ceatls – de 
europeiska 
översättar-
organisationernas 
samarbetsråd – 
årsmöte i Wien i 

april presenterade Djordje vårt 
Wikipediainitiativ, och flera översättar-
förbund nappade på idén och kommer att 
starta en sådan aktion, bl.a. Neder-
länderna och Slovakien. 
 

 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Anna Lindberg, Christer Olsson, 
Ebba Berg, Henrik Gundenäs och 
Margareta Ericsson varmt välkomna till 
sektionen! 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nytt på hemsidan 
I Avtalsalfabetet på hemsidan finns nu 
äntligen hela 2012 års översättaravtal i 
engelsk översättning. På hemsidan finns 
också den helt nya sidan Lathundar & 
hjälpredor, som än så länge innehåller en 
rysk transkriptionsguide. Snart kommer 
också en uppdaterad version av ”Tio 
förhandlingstips”. Hjälp oss att fylla sidan 
med innehåll! 
 

 

”Som översättare är man redo 
att jobba en hel del gratis” 
… säger översättaren Sara Eriksson (i 
Författaren 2/2013, s 11), som vi hoppas 
få se bland våra medlemmar. Hon 
fortsätter: ”Jag har aldrig kunnat leva 
enbart på översättningshonoraren, och så 
är det nog för de flesta översättare av 
skönlitteratur.”  
 

Inte desto mindre är ett av målen för vårt 
arbete i sektionsstyrelsen just att man ska 
kunna leva på sitt översättningsarbete. Vi 
anser inte att man som översättare ska 
behöva vara beredd att jobba gratis. 
 

 
 

Tipsa oss gärna om 
översättarträffar som 

vi kan informera om i 

Ö-nytt! 



 

 

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 
 

 

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 30 augusti 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. 


