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Översättarnytt är ett medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar 
i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund. För innehåll och ut-
formning står sektionsstyrelsen. Vi välkomnar synpunkter på innehållet 
och tar gärna emot förslag till förbättringar. 
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Maria Ortman fick årets Elsa Thulin-pris 
 

 
 

Årets Elsa Thulin-pristagare Maria Ortman.  

Priset till Elsa Thulins minne för fram-
stående översättargärning tilldelades i år 
Maria Ortman, som har översatt skön-
litteratur och sakprosa från ungerska, 
tyska och engelska och är bosatt i Lund. 
Bland hennes översättningar märks verk 
av Péter Nádas, György Konrád, Imre 
Kertész, Sándor Márai och Ágnes Gergely.  
 

Hon mottog priset vid en välbesökt och 
festlig tillställning i Författarnas hus den 
24 oktober.  
 

Kvällen inleddes med att förra årets 
pristagare Maria Ekman fick ta emot sin 
Elsa Thulin-jetong, och därmed kunde 
förra årets prisceremoni äntligen full-
bordas. Konstgjutarfirman Sporrong, 
grundad 1666, hade Edvin Öhrströms 
gjutform från 
1959 i tryggt 
förvar och har 
genom Lars 
Klebergs försorg 
gjutit nya Elsa 
Thulin-jetonger. 
 

Därefter bjöds årets pristagare Maria 
Ortman in till samtal med Inger Johansson, 
då Maria berättade om tvåspråkigheten, 
vägen till översättaryrket och krypandet 
längs med raderna i Peter Nadás språk. 
 

Publiken fick också höra skådespelaren 
Henrik Gustafsson läsa ur Maria Ortmans 
översättningar av Imre Kertész Mannen 
utan öde och Sándor Márais Glöd, och 
dessutom läste pristagerskan själv på 
ungerska ur Mannen utan öde.  
 

Agneta Pleijel – tidigare klasskamrat till 
Maria Ortman – talade initierat och per-
sonligt till pristagaren och om prisets 
instiftare Elsa Thulin. 
 

 
 



 

 

Kontakta styrelsen på styrelse@oversattarsektionen.se om du har 
synpunkter, frågor och idéer. Kontaktuppgifter till alla styrelseledamöter 
finns på www.oversattarsektionen.se/styrelse. Nästa styrelsemöte är 
den 6 december 2013. 

 

Medlemsmöte 5 december 
Välkommen på medlemsmöte den 5 
december klockan 19 i Författarnas hus, 
Drottninggatan 88 B, Stockholm! Mer om 
programmet meddelas senare, men vi kan 
redan nu utlova trevligt och glöggfritt 
umgänge med kolleger. Anmäl dig till Hans 
Magnusson på hans.mag@swipnet.se eller 
0736-160192 senast 4 december. 
 

 

Årsmöte 1 februari 2014 
Översättarsektionens årsmöte hålls lör-
dagen den 1 februari 2014. Utöver sed-
vanliga årsmötesförhandlingar kommer vi 
bland annat att få höra översättnings-
forskaren Cecilia Alvstad från Oslo berätta 
om ett stort samnordiskt forsknings-
projekt som hon leder: ”Voices of 
Translation: Rewriting Literary Texts in a 
Scandinavian Context.”  
 

Boka in eftermiddagen och kvällen redan 
nu! Resebidrag för långväga deltagare 
utgår. 
 

 

Valberedningen informerar 
Valberedningen har nu inlett sitt arbete 
och vill gärna få in förslag på styrelse-
ledamöter. Kontakta valberedningen: 
• Thomas Andersson (sammankallande) 

sauvequipeut@mac.com 
0703-523009  

• Tomas Håkanson 
tomas.hakanson@swipnet.se  
08-6052059 

• Gun Zetterström 
gun.zetterstrom@bredband.net  
0703-365163 

 

 
 

Årets översättning 2013 
Nu är det dags att 
nominera nya böcker till 
den fjärde upplagan av 
priset Årets översättning. 
Kom ihåg att inte bara 
förlag utan även enskilda 

kan skicka in förslag. Nominera gärna en 
kollegas översättning! Eller varför inte en 
egen? Årets anvisningar och riktlinjer 
kommer att finnas på Översättar-
sektionens hemsida senast i mitten av 
november. Sista datum för nominering är 
1 januari 2014. 
 

 
Nytt på hemsidan 
Månadens översättare 
Följ den nya, spännande serien Månadens 
översättare under Aktuellt på Översättar-
sektionens hemsida! Redaktör för serien 
är Magdalena Sørensen. Kontakta henne 
gärna på magdalena.sorensen@gmail.com 
och berätta vem du vill se som månadens 
översättare!  
 

 

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 
 
 

 


