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Spännande läsning  
för spännande personer

Välkommen till nyutgåvan av 
Fataburen. Sedan senaste num-
ret kom ut har en hel del hunnit 
hända, bland annat har fören-
ingen fått nya medlemmar och 
en ny ordförande. 

För att få de nya medlemmarna 
att lära känna föreningen lite 
bättre bjuder vi på en favorit 
i repris: en sammanfattande, 
varsamt reviderad artikel om 
hur FAT bildades och historien 
bakom auktorisationen, en histo-
rik som ursprungligen publice-
rades när FAT fyllde 60.

Vi passar också på att ta 
tempen på utvecklingen - blir 
det svårare eller enklare att bli 
auktoriserad? Ökar antalet som 
skriver provet? Vilka språk 
saknas det translatorer inom? 
Frågor som nu får svar. Sist, men 
inte minst lite nytt om Kammar-
kollegiets utredning. 

FAT:s medlemmar har varit 
närvarande på olika evenemang 
under året. Läs mer om Hierony-

musdagen, SFÖ-konferensen i 
Jönköping och Språkrådsdagen 
och njut av bilderna. 

För den som fortfarande 
inte har börjat använda CAT-
verktyg i översättningen bju-
der vi på en en informationsrik 
bakgrund.

Ett nytt inslag i Fataburen är 
avdelningen Bästa praxis. Där 
kan vi medlemmar fråga om råd 
och dela med oss av dyrköpta 
upplevelser.

Trevlig läsning från oss i  
redaktionskommittén

Det så kallade FAT-bordet vid SFÖ-konferensen i Jönköping. Här är det 
Gunilla Ramell och Bo Widegren som sprider FAT-andan  
(Birgitta Önnerfält skymd till vänster).
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Färre gör proven  
– men fler klarar sig

Finns det ett samband mellan 
hur många som skriver aukto-
risationsprovet och hur många 
som blir godkända? 

De fyra senaste årens resultat 
visar inte på något sådant sam-

band. Sett till procent godkända 
prov, ligger snittet de senaste 
fyra åren på 11 procent, men 
samtidigt som antalet provdel-
tagare minskar så ökar antalet 
godkända prov, vilket tyder 
på att det är viktigare vem som 
skriver provet än hur många 
som gör det.

Det kan tyda på att de som 
skriver provet är bättre förbe-
redda på innehållet och omfatt-
ningen. Kammarkollegiet gran-
skar just nu provets utformning 
i form av en oberoende studie av 
professor emerita Birgitta Eng-
lund Dimitrova. 

Syftet är att kartägga vad en 
auktoriserad translator ska kun-
na, i dag och framöver, lämna 
förslag på kunskaper och färdig-
heter som translatorsprovet bör 

testa, och ge ett övergripande 
förslag till möjliga utformning 
av provet.

FAT:s medlemmar har fått en 
enkät angående detta. Hoppas 
alla tog tillfället att tycka till.

På Kammarkollegiet finns 
det en önskelista på auktorise-
rade translatorer inom följande 
språkriktningar:

från azerbajdzjanska• 
till slovakiska• 
från hebreiska• 
till koreanska• 
till/från meänkieli• 

 
Om ni känner översättare som 
arbetar inom dessa språkrikt-
ningar, tipsa dem om auktorisa-
tionsprovet!

Katarina Lindve

... och Peter vet att trägen vinner
I slutet av oktober kom brevet 
som Peter Bolin har väntat på 
i 20 år: beskedet att han kla-
rat auktorisationsprovet från 
nederländska till svenska. Elfte 
gången gillt för hans del!

Totalt har Peter skrivit 19 auk-
torisationsprov och han är nu 
godkänd i fyra språkriktningar: 
från norska tog två prov, från 
engelska tog tre prov och från 
tyska tog tre prov.
– Att jag klarade provet från ne-
derländska först på elfte försöket 

har olika orsaker men det visar 
också att det lönar sig att inte ge 
upp, säger Peter Bolin.

Just nederländska har varit 
en för tuff utmaning för de flesta 
och ingen har blivit auktoriserad 
sedan 1976 när det nuvarande 
auktorisationssystemet infördes, 
inte förrän nu, trots att flera har 
försökt om och om igen. 

Rekordet för alla kategorier 
av språk, inte bara nederländ-
ska, lär annars ligga på 25 skriv-
na prov, men den personen fick 
aldrig någon auktorisation. En lättad Peter Bolin.  

Foto: Veronica Abrahamsson 



3

Fataburen 1 2014

FAT OCH NUTIDEN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Till

Från

Båda

Antalet auktoriserade går inte att utan vidare dela upp i språkriktningar eftersom en person kan vara auktoriserad åt båda hållen, därför 
redovisas de som är auktoriserade både till och från ett språk separat i tabellen (i grönt). BKS står för bosniska, kroatiska och serbiska.
Siffrorna inbegriper inte de som redan fått sitt diplom i årets provomgång eftersom hela provomgången inte är färdigrättad.

2012:
Wiveka Bonnerius Angelini, auktoriserad translator 
från svenska till spanska 
Sven-Olof Dahlgren, auktoriserad translator från 
arabiska till svenska 
Kerstin Ivares, auktoriserad translator från italienska 
till svenska 
Bogumila Oksztel Nilsson, auktoriserad translator 
från svenska till polska 
Philip Prophet, auktoriserad translator från engelska 
till svenska 
Joanna Reznik, auktoriserad translator från svenska 
till polska 
Katherine Stuart, auktoriserad translator från svenska 
till engelska

2013
Rebecka Charan, auktoriserad translator från svenska 
till engelska 
Nadezda (Nadja) Chekhov, auktoriserad translator 
från BKS till svenska
Arvid Dellien, auktoriserad translator från kinesiska 
till svenska
James Dowling, auktoriserad translator från svenska 
till engelska 

Jurek Hirschberg, auktoriserad translator till och från 
polska 
Russel James, auktoriserad translator från svenska till 
engelska 
Irina Karelina, auktoriserad translator från svenska 
till ryska 
Teng-Chian Kuo, auktoriserad translator från svenska 
till kinesiska
Tiia Köping, auktoriserad translator från svenska till 
finska 
Mats Dannewitz Linder, auktoriserad translator från 
engelska till svenska 
Katarina Lindve, auktoriserad translator från engelska 
till svenska 
Inger Pettersson, auktoriserad translator från engelska 
till svenska

2014
Noriko Akinaga, auktoriserad translator från svenska 
till japanska 
Carina Strömkvist, auktoriserad translator från 
danska till svenska
Annika Brodin, auktoriserad translator från engelska 
till svenska

Nya FAT-medlemmar 2012–2014

Antalet auktoriserade translatorer  
i de olika språkriktningarna
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Hieronymus firades 

...i Lund

Hieronymusdagen i Lund fira-
des med att representanter från 
SFÖ och FAT mötte allmänhet 
och företag i forskningsbyn 
Ideon i Lund. 

Det blev en livlig eftermiddag 
när facköversättarna visade upp 
sig och svarade på frågor. Bland 
de teman som presenterades var:
Allvarliga och roliga felöver-
sättningar; Teknikens språk: 
medicinteknik, miljö, telekom, 

fordonsteknik med flera; Möt 
kulturen bakom språket; Sveng-
elska – företeelser vi älskar att 
hata; Mer än bara språkkunskap 
– möt specialisten i översättaren; 
Skillnaden mellan olika typer av 
översättning.

Ett uppskattat inslag var Boo-
thie som fanns på plats och fo-
tograferade alla som ville. FAT:s 
bord bemannades av styrelse-
medlemmarna Giovanni Barcio 
och Birgitta Önnerfält som till-

sammans med Eva Svarrer och 
Peter Bowen (se ovan) passade 
på att testa Boothie. Dessutom 
bjöds besökarna på frågetävling 
med hemligt pris. 

Under kvällens översättar-
mingel fick SFÖ:s och FAT:s 
medlemmar ta del av hur Lunds 
Nyföretagarcentrums kostnads-
fria rådgivningar kan vara till 
nytta för översättare.

Birgitta Önnerfelt

Professionella 
konsulter som 
gärna har en 
nära kontakt 
med varandra, 
sina kunder och 
näringslivet.
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... och i Stockholm

Språkrådsdagen i Stockholm 
den 8 maj hade temat maktens 
språk och språkets makt, och 
många olika myndigheter och 
organisationer fanns represen-
terade. Under seminarierna var 
det en hel del värdefullt som 
tangerade vårt intresseområde 
som utvecklingen av det juri-
diska språket och en historisk 
tillbakablick på hur feministerna 
använde feminina ändelser 
(översätterska) för att betona att 
det var kvinnor, tvärtemot da-
gens hen-trend. 

Frågan om vad ett språk är 
och hur det begränsas fick en 
mycket aktuell vinkling i och 
med att Fred Taikon belönades 
med Minoritetsspråkspriset. 

I juryn satt exempelvis FAT:s 
tidigare ordförande Kajsa Pehrs-
son. Fred Taikon ger ut kultur-
tidskriften É Romani Glinda, 
driver ett bokförlag och verkar 
för att höja kvalitén på texter 
och översättningar till romska 
språkvarieteter. Juryns motive-
ring löd: ”Fred Taikon tilldelas 
Språkrådets Minoritetsspråks-
pris 2014 för sitt långvariga 
engagemang för att bevara, 
utveckla och sprida det romska 
språket. Hans insatser har lett 
till att allt fler romer i dag får 
tillgång till sitt språk i litteratur, 
medier och skola. Fred Taikon 
har därmed bidragit till att höja 
språkets ställning och öka dess 
användning i Sverige.”

I ett samtal med mig och 
Kajsa tog Fred upp romernas 
önskan om att få sitt språk 
godkänt för auktorisation. Pro-
blemet här är delvis att det talas 
flera romska språk i Sverige och 
bara en del kan förstås av en 
större grupp. De svenska romer-
nas tidskrift är därför skriven på 
svenska, något som påtalades 
under Språkdagen, så att alla ska 
kunna förstå innehållet. 

Enligt Kammarkollegiet är det 
för närvarande inte aktuellt med 
auktorisation. 

Katarina Lindve
På Språkrådets nya webbplats, nu Institutet för 
språk och folkinne, går det att se föreläsningarna 
och läsa mer om de olika priserna: http://www.
sprakochfolkminnen.se/sprak/evenemang/sprak-
radsdagen/sprakradsdagen-2014.html.

Romskt perspektiv på Språkrådsdagen

För andra året i rad firades över-
sättarnas skyddspatron Hiero-
nymus den 30 september. I år 
träffades vi på Teater Barbara på 
Kungsholmen i Stockholm. Or-
ganisatörer av årets evenemang 
var Föreningen Auktoriserade 
Translatorer ( FAT), Sveriges 
Facköversättarförening (SFÖ) 
och Semantix.

Ett 50-tal förväntansfulla 
deltagare samlades först till ett 
trevligt mingel med dryck och 
tilltugg. Det minglades friskt 
och stämningen var mycket fin. 
Camilla Skymbäck från Allians 
Försäkringsmäklare deltog också 
och lämnade information om fö-
retagsförsäkring till intresserade.

Efter minglet var det så dags 

för kvällens höjd-
punkt – föredrag 
av Patrik Hadeni-
us, chefredaktör 
för Språktidning-
en, som ställde 
frågan: ”Kan en 
gilla hen, men 
dissa dom?”. 
Föredraget hand-
lade om nymodigheter i språk, 
hur språkbruket förändras med 
tiden och hur vi förhåller oss 
till det. Anförandet var mycket 
uppskattat av åhörarna och efter 
Patriks framträdande följde en 
livlig frågestund och diskussion. 

Efter det officiella program-
met begav sig de som kände för 
det till en närbelägen restaurang 

för en trevlig middag i goda kol-
legers sällskap.

Tack alla ni som kom till 
firandet av Hieronymusdagen i 
Stockholm och bidrog till att det 
blev så trevligt och lyckat! Och 
ett särskilt stort och varmt tack 
till Patrik Hadenius!

Nadja Chekhov 
ordförande i FAT

Nadja Chekov och Patrik Hadenius.  
Foto: Donald Hughes



6

Fataburen 1 2014

FAT VAR DÄR

Årets SFÖ-konferens hade temat 
Stolthet och Företagande. Kul-
turhuset Spiran i Jönköping var 
samlingsplats för själva konfe-
rensen. Ett mycket uppskattat in-
slag var att utställarna fick ordna 
egna seminarier och bjuda in 
konferensdeltagarna. Att döma 
av hur nöjda utställarna var är 
detta något som har kommit för 
att stanna.

På SFÖ:s konferenser finns 
det alltid många auktoriserade 
translatorer på plats och några 
av dem ser till att vi andra inte 
behöver känna oss ensamma 
och presenterar oss för andra 
auktoriserade translatorer. På en 
stor konferens där många ver-
kar känna varandra oerhört bra 
är det lätt att känna sig utanför 
men deras vänliga, inbjudande 

och öppna gemenskap tar udden 
av den där ensamhetskänslan. 

På banketten såg dessutom 
Gunilla Ramell till att ordna ett 
FAT-bord och stämningen var 
hög runt bordet. Vi lärde känna 
varandra bättre och delade 
många skratt tills den omgivan-
de ljudnivån steg så högt att vi 
skrek oss hesa. 

Tyvärr var bankettsalen inte 
optimal vad gällde att absorbera 
ljud, högtalarsystemet under-
dimensionerat och portionerna 
minimala men stämningen var 
det inget fel på. FAT fungerar 
lite som en grupp i gruppen och 
samhörigheten är lika välkom-
men som oväntad.

Som alltid blandade konfe-
rensen mer praktiskt inriktade 
inslag med något som närmast 

kan kallas ren underhållning. 
Till den förstnämnda biten 

hörde mitt föredrag om aukto-
risationsprovet. Jag delade med 
mig av de tips och de erfaren-
heter som hjälpte mig att klara 
av provet. I publiken satt en del 
FAT-medlemmar och stöttade. 
Flera av de som var med på se-
minariet gick sedan FAT:s förbe-
redelseseminarium och gjorde 
provet i höstas, medan några har 
beslutat sig för att göra provet 
nästa år. 

Kammarkollegiet var med 
som utställare under konferen-
sen och även FAT hade ett bord 
på plats så visst syntes auktori-
sationsfrågan.

Katarina Lindve

Stolthet och gemenskap

Några bilder 
från FAT- 
bordet på  

banketten med 
lite mat men 

hög stämning.
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CAT – introduktion till 
att jobba med verktyg

”Har man någon nytta av CAT-
verktyg som auktoriserad 
translator?” Frågan kom upp på 
FAT:s senaste årsmöte, och jag 
ska försöka svara.

Först måste jag kanske förklara 
vad CAT-verktyg är. Det är 
datorprogram som håller reda 
på alla gamla översättningar 
och ger förslag om den mening 
du för ögonblicket jobbar med 
liknar någon i det så kallade 
översättningsminnet. Graden av 
likhet ställer du in själv, normalt 
är runt 70 procent. Du kan också 
ha olika minnen för olika kun-
der eller olika branscher för att 
slippa ovidkommande träffar.

Vidare innehåller program-
men någon form av databas för 
terminologi. Både översättnings-
minne och termbas kan vara 
bifogade till det översättnings-
uppdrag du får från kunden. 
När översättningen är klar, kan 
du ”kvalitetssäkra” den (mer 
eller mindre fullständigt) genom 
att programmet kontrollerar 
siffror, stavning och konsekvens 
i terminologin.

Jag har jobbat med  så kallad 
Computer Assisted Translation 
(CAT) sedan 1999 och skulle 
inte klara mig utan ett eller an-
nat CAT-verktyg. Men det är en 
individuell sak. När översätt-
ningen ska vara auktoriserad är 
det vanligt att källtexten kom-
mer på papper eller som bildfil. 
Då är det inte självklart att du 

gör någon tidsvinst med CAT-
verktyget, eftersom papperen 
måste skannas och OCR-tolkas 
(bildfiler OCR-tolkas förstås 
direkt) innan datorn kan hantera 
texten. Är den dessutom otydlig 
måste OCR-resultatet korrigeras 
i Word. Jag brukar ändå skanna 
och OCR-tolka, om det inte är ett 
väldigt speciellt formulär – det 
har lönat sig de gånger jag fått 
uppdrag som är uppföljningar 
till gamla jobb.

Jag antar att de flesta auk-
toriserade translatorer åtar sig 
andra slags uppdrag också, 
sådana som kommer i form av 
Word-dokument eller annat som 
datorn gillar. Då är det troligt 
att kunden (oftast en översätt-
ningsbyrå) kräver att man job-
bar i ett CAT-verktyg, av minst 
tre skäl: det gör det lättare att 
åstadkomma en enhetlig termi-
nologi, gamla översättningar 
kan återanvändas och kunden 

kan motivera att vi ger rabatt för 
meningar som är identiska (el-
ler nästintill) med dem som har 
översatts tidigare. 

Det fjärde argumentet för 
CAT-verktyg kanske kan ses 
som en nackdel ur vår synvin-
kel: när du levererar översätt-
ningen växer kundens översätt-
ningsminne, vilket gör att hen 
kan anlita en annan översättare 
till nästa version och dra fördel 
av dina lösningar.

Fördelarna med CAT-verk-
tyget, som jag ser det, är att jag 
inte blir beroende av mitt dåliga 
minne och att jag slipper uppfin-
na hjulet på nytt. Dessutom re-
ducerar jag antalet tangenttryck-
ningar. Datorn hittar blixtsnabbt 
eventuella identiska eller liknan-
de meningar (”segment”) i mina 
gamla översättningar (och det 
ev. minne som kunden skickat 
med). Och om den inte gör det 
kan jag snabbt söka enstaka ord 
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eller fraser i minnet. Det går 
också att bygga upp terminologi-
databaser i programmet, så att 
man får automatiska förslag till 
översättning av facktermer i det 
segment du har öppet. 

Ett extremt exempel: i våras 
översatte jag en maskinhandbok 
på 40 000 ord. Cirka 40 procent 
av segmenten var identiska med 
texten i handböcker jag översatt 
till tidigare versioner av samma 
maskin. Just den här kunden 
begär ingen rabatt för likheterna 
med tidigare handböcker, men 
det hör nog till undantagen.

Alla CAT-verktyg kräver en 
viss inlärningstid. De senaste 
åren har de flesta blivit så kom-
plicerade och fulla av finesser att 
det blir svårt att lära sig dem på 
egen hand. Därför rekommende-
rar jag ett ”omodernt” program 
som heter Wordfast Classic för 
den som aldrig använt ett CAT-
program. Med det programmet 
jobbar man i det välbekanta MS-
Word där Wordfast Classic finns 
som en meny och ett antal kort-
kommandon för tangentbordet. 
Programmet består av makron 
som man aldrig ser. Det finns för 

både PC och Mac, i Linux kan 
det köras i en emulator.

Wordfast Classic kan hantera 
dokument från Word. Andra, 
modernare program hanterar en 
lång rad olika filtyper, t ex från 
layoutprogram som InDesign, 
och har varierande mängder av 
andra finesser (inklusive möj-
ligheten att koppla in maskinö-
versättning från nätet). De mest 
kända är SDL Trados Studio, 
DejaVu, memoQ och Wordfast 
Pro. Samtliga har demoversioner 
som fungerar med begränsning-
ar i tid.

En variant som kan användas 
kostnadsfritt är Wordfast Any-
where. Det är internetbaserat, 
och du kan ladda upp ditt över-
sättningsminne innan du börjar. 
Andra företag erbjuder också 
CAT-verktyg som körs online. 
Det senaste heter MateCat och 
presenteras som ett (EU-spons-
rat) projekt under utveckling, 
med maskinöversättningar som 
lär sig av den mänskliga översät-
taren. 

Vad gör man med gamla 
översättningar som gjorts innan 
man skaffade ett CAT-verktyg? 

Har man både källtext och mål-
text kan man koppla ihop dem 
(”align” på engelska) så att de 
kan användas av översättnings-
minnet. Men det är tidskrävan-
de. MemoQ har försökt åtgärda 
det genom att införa en funktion 
som kopplar ihop de intressanta 
segmenten i två gamla filer med-
an man jobbar med en ny, men 
resultatet är inte överväldigande 
bra enligt vad jag hört (har inte 
testat själv ännu).

Har du gjort egna ordlistor i 
exempelvis Excel eller WordFin-
der är det däremot rätt enkelt att 
förvandla dem till termbaser i 
CAT-programmet.

Den som vill börja använda 
ett CAT-verktyg bör läsa hand-
boken ordentligt och/eller gå en 
kurs. När det inte räcker har de 
flesta programmen grupper av 
hjälpsamma kolleger på internet, 
där även nybörjare är välkomna. 

Lars Erik Morin
Wordfast Pro demo: Http://www.

wordfast.com/store_download.html 
Wordfast Anywhere: http://www.

wordfast.com/products_wordfast_
anywhere.html
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TÖI lever vidare
Tolk- och översättarinstitu-
tet (TÖI) inrättades 1986 som 
en s.k. särskild inrättning vid 
Stockholms universitet. Institu-
tets verksamhet reglerades i en 
särskild förordning och leddes 
av en styrelse utsedd av reger-
ingen. I samband med autono-
mireformen 2011 avskaffades 
de särskilda inrättningarna, och 

från och med den 1 januari 2013 
sorterar TÖI under Institutionen 
för svenska och flerspråkighet, 
som ju hör till den Humanistiska 
fakulteten.

TÖI:s främsta uppgift är att 
bedriva utbildning och forsk-
ning inom översättningsveten-
skap, tolkning och översättning.

Sedan oktober 2013 leds TÖI 
av fil. dr Ingrid Almqvist, som 
är institutets föreståndare och 
styrelseordförande. Övriga 

styrelsemedlemmar är professor 
Cecilia Wadensjö, docent Yvon-
ne Lindqvist, professor Hanne 
Skaaden, docent Bo Eklund samt 
undertecknad. Studeranderepre-
sentant i styrelsen är Monique 
Zwanenburg Widingsjö.

Styrelsen hade sitt första sam-
manträde den 29 januari år, då 
bl.a. verksamhetsplan för 2014 
fastställdes.

Bo Widegren

I Facköversättaren, SFÖ:s med-
lemstidning, har Ian Hinchliffe 
skrivit en personlig minnes-
teckning över Rainer Ursprung 
som avled 2014. Själv kände jag 
inte Rainer på det mer privata 
planet, utan bara som kol-
lega och engagerad medlem i 
både FAT och SFÖ. Med Ians 
tillstånd vill också jag hedra 
Rainers minne med några rader 
med utgångspunkt från Ians 
minnesord. 

De duktigaste översättarna gör 
sällan stort väsen av sig. Är 
det inte så att den finaste hyll-
ningen en översättare kan få är 
just att han eller hon är osynlig? 
Att översättarens arbete är så 
skickligt gjort att läsaren aldrig 
reflekterar över att texten har 
skrivits på ett annat språk än det 
aktuella.

Om det är måttet på en bra 
översättare, så hörde Rainer 
Ursprung till yrkeskårens allra 
bästa. Hans namn var kanske 
inte lika känt som det förtjänade 
att vara, men vi som haft förmå-
nen att arbeta med honom under 
hans drygt 30 år som översät-
tare, först på Ikea i Älmhult och 

sedan som framgångsrik egenfö-
retagare, har länge vetat att han 
hörde till de bästa i branschen.

Det har även hans kunder 
förstått – de som har kunnat lita 
på att Rainer alltid ställer upp, 
alltid gör ett gediget jobb och 
alltid gör det snabbt. Nu har 
Rainer efter en kort men inten-
siv kamp mot ALS översatt sina 
sista texter till tyska.

Förmodligen var Rainer 
ganska litet känd för de flesta 
FAT-kollegerna, då han – liksom 
många andra medlemmar utan-
för Stockholmsområdet – avstod 
från att delta i våra samman-
komster. Detta hindrade dock 
inte Rainer från att vara en lojal 
medlem i FAT, som han hela 
tiden tillhörde sedan han blivit 
auktoriserad från svenska till 
tyska.

Rainer ingick i den grupp av 
anställda översättare på IKEA, 
Volvo, Saab-Scania, Bofors och 
Alfa-Laval som i slutet av 1980-
talet började planera bildandet 
av den organisation som 1990 
kom till världen med namnet 
Sveriges Facköversättarförening, 
SFÖ. Det var i det sammanhang-
et som jag lärde känna honom. 

Vi träffades sedan på åtskilliga 
SFÖ-konferenser, tillsammans 
med hans fru Annika. Inom SFÖ 
fungerade han bl.a. som inof-
ficiell och diskret ambassadör 
för FAT och de auktoriserade 
translatorerna, främst genom 
kloka inlägg i medlemstidningen 
Facköversättaren. 

Vad jag personligen helst 
minns av Rainer är hans kolle-
giala hjälpsamhet. Under mina 
år som anställd översättare 
hade jag ganska sällan tillfälle 
att översätta från tyska, så jag 
var tämligen ringrostig när jag 
1990 blev frilansare och fick allt 
fler beställningar på bestyrkta 
översättningar från tyska. Rainer 
stod alltid till tjänst med hjälp 
och upplysningar när det gällde 
klarläggande av esoterisk termi-
nologi och snårig syntax.

Och det är så jag minns ho-
nom: lugn, kunnig och hjälpsam.

Bo Widegren

Red. anm. Även translatorn 
Christine Phol har avlidit sedan 
senaste Fataburen publicerades.

Rainer Ursprung till minne
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Fataburen fick ett brev. Här 
nedan ser ni ett bra exempel på 
tips som kommer att hjälpa 
andra medlemmar. Vi tar gärna 
emot fler!

”I april utförde jag i tät följd två 
uppdrag åt en översättnings-
byrå,  delvis under hög tids-
press. Uppdraget gick ut på att 
jag skulle granska och rätta en 
översättning från engelska till 
svenska av ett slags avtalstext på 
30 sidor.  Det visade sig att beho-
vet av bearbetning var stort. 

I början av juli fick jag istället 
för betalning till mitt bankkonto 
en check på 409 dollar från 
översättningsbyrån för de båda 
uppdragen (varav 140 dollar för 
granskningen och 0,10 per ord i 
översättningen).

Jag visste att det skulle bli 
problem, eftersom samma sak 
hände för ett par år sedan. Jag 
gick jag till min bank (Nordea), 
såväl huvudkontoret som ett lo-
kalkontor, och fick svaret att det 
inte går att lösa in checken i kon-
tanter eller att sätta in beloppet 
på mitt konto. I den mån man 
alls befattar sig med checkar så 
lämnas de till inkasso och för det 
måste kunden betala en avgift, 
oklart hur mycket men minst 
1 200 kronor! 

 Det är i princip samma sak 
som skedde förra gången jag 
gjorde ett mindre översättnings-
uppdrag åt samma kund för 

knappt tre år sedan. Den gången 
var beloppet 163 dollar. Jag gick 
till banken och fick då beskedet 
att man slutat lösa in checkar på 
grund av alltför många bedrä-
gerieförsök, men om kunden 
insisterar lämnas ärendet till in-
kasso, för vilket kunden betalar 
en avgift på 1 500 kronor, mer än 
dubbelt så mycket som arvodet. 
Jag fick aldrig ut det arvodet.

Den 7 juli, skrev jag till över-
sättningsbyråns huvudkontor i 
New York, kontoret i Stockholm 
samt handläggaren i London 
som gav mig uppdragen. Jag 
redogjorde för problemet och 
påpekade att jag på min faktura 
tydligt angett uppgifter om giro, 
EBAN, BIC-kod.

Jag vände mig först till 
Nordea, där jag gör mina 
bankärenden. Jag fick i princip 
samma svar som för ett par år 
sedan. Banken vägrar att om-
sätta checkar i kontanter, men 
insisterar man lämnas ärendet 
till indrivning, och då måste jag 
som kund betala en avgift, minst 
1 200 kronor.

Jag gick till Skandiabanken, 
där jag också är kund. Där fick 
jag svaret, att banken löser in 
checkar, men endast checkar i 
svensk valuta.

Då gick jag tvärs över gatan 
till Handelsbanken, där jag inte 
är kund. Jo, HB löser in checkar 
men bara för sina kunder.

Swedbank är jag kund hos. 

Där blev svaret, att banken kan 
lösa in checkar men tar en an-
senlig avgift, oklart hur stor.

Jag prövade med Forex – det 
blev blankt nej till checkar.

Jag förklarade problemet för 
byrån, och fick så småningom 
svar från den handläggare som 
förmedlat uppdraget. Jag fick 
veta att jag kunde överföras till 
deras ”Wire transfer system” ge-
nom att fylla i ett digitalt formu-
lär. Det innebär, att varje överfö-
ring kommer att kosta 20 dollar. 
Dock visade sig firman tillmötes-
gående genom att avskriva den 
kostnaden i det här fallet pga. de 
olägenheter som uppstått.

Jag fyllde i formuläret och 
den 1 augusti betalades belop-
pet in på mitt konto.  I fortsätt-
ningen, om det någonsin blir en 
sådan, måste jag se till att ange 
att betalningen ska ske digitalt.

Slutsats: undvik checkbetal-
ningar.”

Anders Schærström

Reds. anm. Tack Anders för att 
du delade detta råd med oss så 
att andra slipper uppleva detta. 
Av legala skäl har vi valt att 
anonymisera översättningsby-
rån i detta fall. Tyvärr kan man 
inte utesluta att byråer sätter 
detta i system eftersom de inte 
behöver betala något arvode om 
checken inte löses in.

Trots att detta är ett mycket full-
matat nummer finns det mycket 
som inte fick plats. 

Vad hände med hela TNC-
debatten kanske ni undrar? Var 
är referaten från alla möten som 
styrelsen deltagit i? Vad blir det 
för mat på julträffen? 

Just sådana frågor gör sig 
bättre på webbplatsen och i viss 
mån i FAT:s Facebooksida. 

För nyheter: besök webbplat-
sen. För mer tidlös information 
och långläsning däremot rekom-
menderar vi Fataburen, som 
med era bidrag kommer att bli 

skönt tjock även fortsättningsvis. 
Vi kommer att fortsätta att 

presentera medlemmar för er, 
ge tips åt nya translatorer och 
balansera mellan dåtids- och 
nutidshistoria. Skriv ut eller läs 
på skärm!

Redaktionskommittén

... för övrigt anser vi att webbplatsen är en utmärkt plats

Bästa praxis
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I samband med FAT:s 60-årsjubi-
leum 1992 höll den förutvarande 
ordföranden, Solfrid Söderlind, 
fil. lic. och historiker, ett före-
drag som ligger till grund för den 
här historiken.  

En tillbakablick är inte ur vägen, 
eftersom den som vill planera 
för framtiden, och även den som 
arbetar i nuet, bör känna till 
något om sin historia för att inte 
förirra sig på villovägar och för 
att kunna dra nytta av tidigare 
erfarenheter. 

Vårt FAT kom till en sommar 
för 82 år sedan, den 2 juni 1932. 
Det var bara ett halvår efter det 
att Stockholms Handelskammare 
infört ett auktorisationssystem 
för översättare, med yrkestiteln 
auktoriserad translator. Det var 
ett försök – ett lyckat försök, kan 
man nog säga – att få ordning på 
en viktig del av förekommande 
översättningsverksamhet, till en 

början främst i Stockholmsom-
rådet. Man ville få tillgång till 
kvalificerade och tillförlitliga 
översättare, som med fullt för-
troende kunde anlitas av såväl 
myndigheter som allmänheten. 
Detta blev en början till en or-
ganiserad auktorisationsverk-
samhet av mera modernt snitt, i 
mycket likt det vi har i dag.

Även om handelskammarens 
beslut kom att skapa grunden 
för vårt nuvarande auktorisa-
tionssystem, var det trots allt 
inte så det hela tog sin början. 
Man får gå långt tillbaka i ti-
den – inte bara 60 år utan 200 år 
tillbaka – för att hitta den första 
translatorn här i landet som till 
och med kom att inneha den för-
sta translatorstjänsten, placerad 
på kanslikollegium (den gången 
var inte kommerskollegium 
inblandat). 

Det jag skall berätta om i kort-
het är naturligtvis en kuriositet, 

men det är en intressant kuriosi-
tet.

På den tiden (1734) hade 
Sverige kvar sin östra rikshalva, 
Finland. Vid riksdagarna var 
åtskilliga riksdagsmän finskta-
lande. De kom från Finland och 
hade behov av översättare för att 
kunna förstå riksdagshandlingar 
och beslut av olika slag. Det 
befanns nödvändigt inrätta en 
translatorstjänst för ändamålet. 
Tjänsten var visserligen dåligt 
betald, men den var dock en 
tjänst. 

Det fanns också en mycket 
intresserad aspirant på tjäns-
ten vid namn Johan Mathesius 
(1709–1765). Denne Mathesius 
hade som barn kommit med sin 
familj från Finland under det 
krig som i historisk framställ-
ning kallas Stora ofreden, hade 
studerat juridik i Uppsala och 
hamnade sedan som tjänsteman 
på Kungliga biblioteket. Han vil-

le gärna få den nya translators-
tjänsten, men fick sträva hårt 
för att nå sitt mål. Han måste ju 
få sina kunskaper i finska, sin 
allmänna kompetens och inte 
minst sin personliga lämplig-
het bekräftad. 

Något prov i våra dagars 
mening förekom naturligtvis 
inte, men han fick visa upp 
översättningar av liknande 
handlingar som han utfört 
tidigare. På det sättet lyckades 
han utverka två tungt vägande 
rekommendationsbrev, det 
ena från Finlands båda bisk-

FAT och de auktoriserade  
translatorerna – en historik 

”Såsom hr Johan Mathesius, vilken av Kongl. Maj:t:s och 
Riksens Kansli. Kollegium blivit brukad, att på finska språket 
översätta de utgående Kongl. placater och förordningar, nu anhål-
ler om vårt vittnesbörd, huru vida han vid translators sysslan 
kunde vara skicklig; alltså och emedan av de Kongl. påbud, som 
han verterat, och jämväl eljest befinnes, att bemelte hr Mathesius 
är det finska språket fullkomligen mäktig, och har en ren dialekt, 
samt vid de av honom gjorda versioner vist all behörig flit och 
försiktighet, och där uti bättre reuserat än den, som näst tillförende 
där till brukad blivit, varför utan han ock är en skicklig och välar-
tad person. Fördenskull hava vi så sådant intyga och honom i 
bästa måttan anmäla och recommendra velat.”

Ordalydelsen i det historiska, första rekommendationsbrevet
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opar, det andra från framstående 
finländska riksdagsmän inom 
adeln och borgareståndet. 

Det intyg som citeras här ned-
an (efter viss modernisering av 
ortografin) berömmer Mathesius 
språkliga skicklighet, hans ”rena 
dialekt” samt hans flit och för-
siktighet. Därutöver befanns han 
vara en ”välartad person”. Man 
skulle kunna säga att kraven 
på en god translator för 280 år 
sedan var de samma som i våra 
dagar: Hen skulle vara språk-
ligt kompetent och även i övrigt 
lämplig, dvs. redbar enligt den 
terminologi som nu används.

För den historiskt intresserade 
citeras här nedan ett utdrag ur 
rekommendationsbrevet:

”Såsom hr Johan Mathesius, vil-
ken av Kongl. Maj:t:s och Riksens 
Kansli. Kollegium blivit brukad, att 
på finska språket översätta de ut-
gående Kongl. placater och förord-
ningar, nu anhåller om vårt vittnes-
börd, huru vida han vid translators 
sysslan kunde vara skicklig; alltså 
och emedan av de Kongl. påbud, 
som han verterat, och jämväl eljest 
befinnes, att bemelte hr Mathesius 
är det finska språket fullkomligen 
mäktig, och har en ren dialekt, samt 
vid de av honom gjorda versioner 
vist all behörig flit och försiktighet, 
och där uti bättre reuserat än den, 
som näst tillförende där till brukad 
blivit, varför utan han ock är en 
skicklig och välartad person. För-
denskull hava vi så sådant intyga 
och honom i bästa måttan anmäla 
och recommendra velat.”

Mathesius lyckades få den 
eftertraktade tjänsten och inne-
hade den i några år. Han efter-
träddes av en rad andra perso-
ner fram till år 1809, då Finland 
avskiljdes från Sverige och 
behovet av finska translatorer (i 

den tidens mening!) föll bort. Ef-
ter den politiska omvälvningen 
fanns inte längre samma intresse 
för finskan som translators-
språk. Under resten av 1800-talet 
gällde förekommande behov av 
översättningar andra språk än 
finskan. 

Mot slutet av seklet – alltså 
1800-talet - började ett annorlun-
da translatorssystem växa fram.

I Malmö, i handelsstaden på 
tröskeln till kontinenten, med 
internationella kontakter av 
olika slag, fanns 1897 en trans-
lator publicus. Det märkliga är 
att så sent som 1940, omkring 
tio år efter det att Stockholms 
Handelskammare börjat med en 

prövnings- och auktorisations-
verksamhet för översättare, har 
den person som i Malmö bär den 
imponerande titeln Translator 
publicus till uppgift att översätta 
till och från alla språk!

 Ett ”radikalt” grepp togs år 
1956 då man beslöt sig för att ha 
två translatores publici, den ena 
”företrädesvis” för översättning 
till och från tyska, engelska och 
franska, medan den andra ”fö-
reträdesvis” skulle arbeta med 
italienska, spanska och portugi-
siska.

Även om man med all rätt 
förvånas över sentida idéer 
av det här slaget, bör man ha 
i minnet att det finns en klar 

Faksimil:
De första 15  

translatorerna.  
Observera  

mottagnings- 
tiderna och köns-

fördelningen!
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parallell i våra dagars notarius 
publicus-organisation. Enligt 
lag anses ju en notarius publicus 
kunna bestyrka översättningar i 
samtliga språk. Tidigare gällde 
hans befogenheter endast de så 
kallade stora språken engelska, 
franska och tyska, men nu alltså 
alla språk. Även om en klok per-
son i notarius publicus ställning 
förhoppningsvis anlitar en auk-
toriserad translator innan hen 
bestyrker en översättning (eller 
ännu hellre: intygar translatorns 
befogenhet att översätta och of-
ficiellt bestyrka översättningar 
i sin auktorisationsriktning), är 
lagens formulering obegriplig. 
Kanske har man tänkt att den 
Vår Herre ger ett ämbete, den 
ger Han – i detta fall – också de 
nödvändiga språkkunskaperna, 
dvs. de kunskaper som vi enkla 
själar, auktoriserade translatorer, 
alltsomoftast fått kämpa oss till 
med svett och möda!

Exemplet från Malmö är dock 
inte helt unikt här i Sverige. 
Även i handels- och hamnstaden 
Göteborg fanns i början av 1900-
talet translatores publici. De 
var av Göteborgs Handels- och 
Sjöfartsnämnd utsedda för sitt 
värv, och de hade en stadga som 
fastställdes 1910. Skrået bestod 
då av ett tiotal translatorer, alltså 
inte endast av en eller två för 
alla språk. Målet var att ha 1–2 
för engelska, 1–2 för tyska och 
1–2 för franska samt ”om möj-
ligt” också någon för vissa andra 
språk. Principen i Göteborg var i 
mycket lik den som även Stock-
holms Handelskammare tilläm-
pade 1931 och troligen något år 
framöver: Man utsåg på vissa 
grunder lämpliga personer att 
fungera som translatorer. Det 

bör dock påpekas att fast Stock-
holms Handelskammare mycket 
snart övergick till att anordna 
regelrätta prov för translator-
saspiranter började man i Göte-
borg först i slutet av 1960-talet 
att tillämpa den regeln att den 
sökande skulle genomgå samma 
slags prov som Stockholms Han-
delskammare införde i mitten av 
1930-talet. 

Då är vi tillbaka i den verk-
samhet som för drygt 82 år 
sedan kom i gång i december 
1931, när Sverige fick sina 15 
första auktoriserade translato-
rer, 1 kvinna och 14 män, efter 
Stockholms Handelskammares 
prövning för språken engelska, 
finska, franska, italienska, neder-
ländska, polska, ryska, spanska 
och tyska, förmodligen ”dubbel-
riktade”. Och det var dessa de 
första auktoriserade translato-
rerna som den 2 juni 1932 bil-
dade Föreningen Auktoriserade 
Translatorer (FAT). 

Det finns en av Stockholms 
Handelskammare utgiven för-
teckning över de auktoriserade 
translatorerna från 1934. En in-
tressant sak är att varje translator 
vissa dagar hade mottagnings-
tider angivna, då eventuella 
kunder tydligen kunde uppsöka 
vederbörande med sina doku-
ment som behövde översättas.   

I den första stadgan angående 
auktorisation av translatorer, 
antagen den 8 december 1931, 
formulerade Stockholms Han-

delskammare syftet med verk-
samheten i all enkelhet med att 
man ville ”bereda tillgång till 
personer, skickade att verkställa 
översättning till och från främ-
mande språk”. 

Hur man då skulle gå tillväga 
sades inte explicit; dock skulle 
utlåtande inhämtas om den sö-
kandes kompetens från profes-
sor i vederbörande främmande 
språk vid svenskt universitet 
eller högskola eller från annan 
person ”med synnerlig sakkun-
skap i ämnet”. Det framgår alltså 
inte klart på vilket sätt de sak-
kunniga skulle pröva sökandens 
språkliga kunskaper. 

Sannolikt var det dock inte 
fråga om något av handelskam-
maren anordnat centralt skrift-
ligt prov under den allra första 
verksamhetsperioden. Först i 
senare versioner av translators-
stadgan nämns uttryckligen att 
utlåtandena skulle grunda sig på 
”vissa inför handelskammaren 
avlagda prov”. 

Handelskammaren kunde 
därutöver under hela den tid 
Stockholms Handelskammare 
hade hand om verksamheten åt-
minstone i princip avstå från att 
begära in ett utlåtande av de här 
slaget, om den sökandes kompe-
tens ”finnes i annan ordning till 
fullo styrkt” (Stockholms Han-
delskammares translatorsstadga 
av den 8 december 1931, para-
graf 1 och 2, samt stadgan av 
den 17 juni 1970, paragraf 1–2).

”bereda tillgång till personer,  
skickade  att verkställa  översättning  

till och från främmande språk”
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Den första translatorsstadgan 
innehåller en hel del av intresse 
för oss även i vissa andra avse-
enden än de som nämnts här 
ovan. I paragraf 5 sägs att en 
translator på anmodan skall 
verkställa och bestyrka översätt-
ningar i det eller de språk för 
vilka han har antagits. Inget sägs 
om att en translator skulle kunna 
avböja ett uppdrag – något som 
är en självklarhet för vår genera-
tion translatorer, särskilt uttalat 
i regelsamlingen ”God transla-
torssed”.

I samma paragraf sägs också 
att arbetet skall utföras till den 
taxa som Stockholms Han-
delskammare fastställt och att 
taxan inte får överskridas utan 
Stockholms Handelskammares 
medgivande. Det skall samti-
digt konstateras att Föreningen 
Auktoriserade Translatorer 
under handelskammartiden 
brukade inkomma med förslag 
till taxehöjning, när det befanns 
befogat, men det var Stockholms 
Handelskammare som fattade 
beslut i frågan. 

Sedan Kommerskollegium 
övertog auktorisationsverksam-
heten har FAT haft hand om be-
räkningen av skälig taxehöjning, 
varvid den allmänna prisutveck-
lingen fått vara utslagsgivande. 
Kollegiet blev i början tillfrågat 
om detta, men överlät hantering-

en av taxerekommendationer till 
FAT. Arbetet med detta regel-
bundet återkommande ärende 
har under åren handlagts med 
återhållsamhet av föreningen; vi 
har ju inte heller haft intresse av 
att få på oss klagomål för orim-
liga taxehöjningar.

I detta sammanhang kan det 
också vara skäl att påminna om 
att Stockholms Handelskammare 
redan 1934 påpekade att arvodet 
skulle beräknas efter antalet ord 
i utgångstexten. En förnuftig 
orsak till detta var att kunden 
på det sättet själv på förhand 
kunde beräkna kostnaderna för 
översättningsuppdraget. En viss 
uppluckring i denna princip har 
förekommit: Man kan, när det 
finns särskild anledning till det, 
komma överens med kunden om 
en annan beräkningsgrund. 

Frågan är dock om det är 
klokt eller ens särskilt lämpligt 
att alltför ofta frångå det av våra 
uppdragsgivare välkända och 
inarbetade beräkningssättet. En 
ändring har dock skett i fråga 
om taxan. Den var mycket länge 
uppdelad efter språkkategorier 
samt efter textens svårighets-
grad, från rutinbetonade texter 
till mycket krävande texter inom 
olika specialområden. Textens 
svårighetsgrad har fortfarande 
betydelse för prissättningen. 
Däremot fäster man i regel inte 

avseende vid vilket språk det är 
fråga om.

En på sitt sätt märklig om-
ständighet under hela handels-
kammarperioden var transla-
torns skyldighet enligt paragraf 
5 i stadgan att ”när sådant påkal-
las, vid domstolar i Stockholm 
tjänstgöra som tolk”, givetvis 
mot ersättning i laga ordning. 
Bestämmelsen fanns ända fram 
till 1971, då Stockholms Han-
delskammare lade ner sin auk-
torisationsverksamhet, men den 
torde knappast ha betraktats 
som en tvingande skyldighet – 
som väl var. 

Att bestämmelsen överhuvud-
taget kom till har givetvis en na-
turlig förklaring: Translatorerna 
var de enda yrkesöversättare om 
vilkas språkliga kompetens och 
terminologiska kunskaper, bland 
annat på det juridiska området, 
som man visste något om. Nå-
gon tolkutbildning och tolkexa-
mination fanns inte heller, varför 
translatorerna låg närmast till 
för tolkuppdrag i domstolar. 
Insikten om skillnaderna mellan 
tolkens och översättarens arbets-
sätt och förutsättningar kan inte 
heller sägas ha varit helt klar för 
uppdragsgivarna vid denna tid; 
det händer dessvärre fortfarande 
att presumtiva kunder, t.o.m. på 
myndighetsnivå, inte kan skilja 
på tolk och översättare.

Bland den första tidens före-
skrifter för translatorerna fanns 
ytterligare en bestämmelse av 
intresse för oss – även om också 
den sedan länge är helt borta. I 
paragraf 7 stod att varje trans-
lator skulle vara tillgänglig för 
allmänheten på tid och plats som 
Stockholms Handelskammare, 
efter hörande, bestämde och som 

Paragraf 7: varje translator ska vara  
tillgänglig för allmänheten på tid och plats 

som Stockholms Handelskammare, efter  
hörande, bestämt och som sedan kungjorts  

i minst två Stockholmstidningar. 
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sedan kungjordes i minst två 
Stockholmstidningar. Även läng-
re tids sjukdom skulle anmälas 
till handelskammaren. Om man 
ser närmare på förteckningen 
över de första av Stockholms 
Handelskammare auktoriserade 
translatorerna, ser man också 
att alla 15, på ett undantag när, 
uppgett vilka veckodagar och 
klockslag de skulle vara anträff-
bara för uppdragsgivare. En 
personlig reflexion är att bestäm-
melsen och arrangemanget hade 
viss likhet med reglerad tjänst-
göringstid. Man kan spekulera 
i om detta hade kunnat vara ett 
steg mot en reglerad anställning 
som translator! 

När väl Stockholms Handels-
kammare börjat med sin aukto-
risationsverksamhet dröjde det 
inte länge innan de första antag-
na translatorerna bildat en egen 
intresseorganisation, Föreningen 
Auktoriserade Translatorer, FAT. 

Medlemmarna, som utöver 
sin språkliga kompetens i de 
flesta fall även var välutbildade 
akademiker och verksamma 
inom olika samhällsområden, 
kom inom kort med ett par bety-
delsefulla initiativ för en vida-
reutveckling av auktorisations-
systemet. 

I en skrivelse till Stockholms 
Handelskammare föreslog FAT 
den 8 februari 1934 att antalet 
translatorer inte skulle begrän-
sas på det sätt som skett i bör-
jan. FAT ansåg nämligen att det 
fanns skäl som talade för en ut-
ökning av translatorskåren. Det 
var inte bra att andra skickliga 
översättare var utestängda från 
möjligheterna att få sin kompe-
tens prövad i ett auktorisations-
prov. Det var inte heller tillfreds-

ställande att allmänheten i alltför 
stor utsträckning var hänvisad 
till icke-auktoriserade översät-
tare, bland dem då också till 
personer vilkas arbete inte ens 
uppfyllde mycket lågt ställda 
krav. En kommitté tillsattes för 
att närmare dryfta FAT:s förslag.

Under arbetets gång uppkom 
också tanken att staten borde 
ta på sig ansvaret för auktori-
sationsförfarandet. Stockholms 
Handelskammare var dock ännu 
inte mogen för en sådan tanke, 
trots att man kunde förvänta 
sig vissa fördelar med en statlig 
reglering på hela området, bland 
annat enhetliga bestämmelser 
över hela riket och dessutom en 
större likhet med förhållandena 
i Danmark och Norge, där alla 
som avlagt translatorsexamen 
kunde få auktorisation av res-
pektive myndighet i landet. 

Inom handelskammaren var 
man av den meningen att det 
tills vidare var bäst att Stock-
holms Handelskammare fortsat-
te med auktorisationsverksam-
heten inom sitt distrikt, också av 
den anledningen att en statlig 
utredning skulle bli både tidsö-
dande och komplicerad på detta 

stadium.  Först 35 år senare var 
tiden mogen för en omläggning 
av systemet och för en statlig 
reglering av translatorers och 
tolkars auktorisation.

FAT:s förslag om ett utvidgat 
auktorisationssystem gick däre-
mot igenom. En särskild trans-
latorsnämnd tillsattes och nya 
bestämmelser trädde i kraft den 
1/7 1935. Prövningen av transla-
torsaspiranter kunde ske – som 
tidigare – genom utlåtande från 
professor eller annan sakkun-
nig, men man kunde också låta 
sökandena genomgå skriftliga 
prov inför handelskammaren; 
bedömningen skulle göras från 
fall till fall. När Stockholms Han-
delskammare övergick till att 
anordna centrala skriftliga prov 
för samtliga sökande framgår 
inte av de handlingar jag haft 
tillgång till. 

I kommittéarbetet, där ju även 
FAT varit representerat, hade 
man som framgått här ovan, ock-
så kommit in på förhållandena i 
de övriga nordiska länderna och 
på den translatorsexamen som 
förekom i Danmark och Norge. 

FAT tog fasta på denna tanke, 
inte minst för att en sådan exa-
men vid universitet eller högsko-
la även i Sverige kunde under-
lätta arbetet att längre fram få till 
stånd ett statligt auktorisations-
system. 

FAT:s dåvarande sekreterare, 
överstelöjtnant Axel Poignant, 
arbetade med stor energi för 
detta mål och lyckades få en 
rad bemärkta universitetsmän 
och jurister att tillsammans 
med honom i en skrivelse till 
regeringen, daterad den 19 mars 
1937, föreslå inrättandet av en 
translatorsexamen, ”avsedd att 

”Det var inte bra att 
andra skickliga 
översättare var  

utestängda från  
möjligheterna att få 

sin kompetens  
prövad i ett  

auktorisationsprov. ”
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berättiga de personer som avlagt 
denna examen till förordnande 
som statligt auktoriserade trans-
latorer”.

I skrivelsen motiverades 
förslaget bland annat med att 
det inte kunde anses tillfredsstäl-
lande att notarius publicus var 
skyldig att översätta handlingar 
och att bestyrka riktigheten av 
dessa översättningar, när man 
av en sådan person inte krävde 
mer än vad man kallade ”erfor-
derliga kunskaper” i engelska, 
franska och tyska, medan han i 
övriga språk var tvingad att ”på 
god tro” bestyrka en översätt-
nings riktighet.

Notarius publicus befogenhe-
ter att bestyrka översättningar 
var av naturliga skäl redan vid 
denna tid en nagel i ögat på de 
yrkesverksamma translatorerna 
och på FAT. Än mer förvånande 
är det att principen fortfarande – 
efter mer än 50 år – består, trots 
att det sedan länge funnits ett 
statligt prövnings- och auktori-
sationssystem för translatorer, 
baserat på särskild lagstiftning.

Utvecklingen, eller snarare 
stagnationen på just detta om-
råde, är rätt märklig. Under de 
år då förslaget att få till stånd 
en särskild translatorsexamen 
utreddes i olika instanser skrev 
FAT till justitiedepartementet 
den 19 juli 1941 och tog då också 
bland annat upp notarius publi-
cus-problemet. FAT begärde att 
en auktoriserad translator skulle 
anses likställd med notarius 
publicus när det gällde rätten att 
bestyrka översättningar, något 
som alltså inte var någon själv-
klarhet, samt att translatorerna 
skulle jämställas med sådana 
”edsvurna translatorer” som 

finns omnämnda i vissa överens-
kommelser mellan Sverige och 
främmande makter. 

När en omorganisation av 
notarius publicus-institutet 40 år 
senare var aktuell, planerades, 
mot vad man rimligen kun-
nat vänta sig, en utvidgning av 
notarius publicus befogenheter 
att bestyrka översättningar till att 
omfatta alla språk, utan begräns-
ning.  

Under remissbehandlingen 
uttalade FAT sig mot förslaget, 
med det gick ändå igenom 1981. 
Principiellt kan alltså en notarius 
publicus bestyrka riktigheten av 
översättningar i vilka språk som 
helst, även om det i praktiken 
förhoppningsvis dock fungerar 
så att notarius publicus inty-
gar translatorns behörighet att 
bestyrka översättningar, vilket ju 
bör vara det enda rimliga i sam-
manhanget. 

Redan under de första åren 
av Stockholms Handelskam-
mares auktorisationsverksamhet 
dyker alltså de tankar upp – om 
en särskild translatorsexamen 
på universitetsnivå, om statlig 
auktorisation av translatorer, 
om notarius publicus-problemet 
som sedan diskuterades till och 
från under en mycket lång följd 
av år utan att de olika utred-
ningarna ledde till något konkret 
resultat. 

Translatorernas talan under 
praktiskt taget hela denna långa 
tid fördes med kraft och kunnig-
het av advokaten Hakon Auer-
bach, själv translator till och från 
tyska, som under sina nästan 
40 år i FAT:s styrelse på olika 
ledande poster lade ned ett stort 
arbete på att föra utvecklingen 
framåt. 

Orsaken till att resultaten kom 
att dröja så länge – den statliga 
regleringen av auktorisations-
verksamheten genomfördes först 
1975 och ett Tolk- och översättar-
institut inrättades 1986 – var san-
nolikt att translatorsproblemet 
under 1930- och 1940-talen kom 
att sammankopplas med andra 
till synes näraliggande frågor. 

Denna fråga hamnade i mit-
ten på 1940-talet i universi-
tetsberedningen, där det kom 
upp i samband med frågan om 
språkundervisningen och med 
planerna på skriv- och översätt-
ningscentraler vid universiteten. 

När FAT 1960 åter tog upp 
frågan om statlig auktorisation 
i en skrivelse till justitiedepar-
tementet, var de flesta remissin-
stanser positivt inställda, med 
undantag för Kommerskolle-
gium, som ansåg att staten inte 
borde främja ”konkurrensbe-
gränsande företeelser i närings-
livet”.

Några år senare dyker tanken 
på en auktorisation av dom-
stolstolkar upp, och FAT begärde 
då att auktorisationen av både 
tolkar och translatorer skulle tas 
upp samtidigt. Det blev ingen 
framgång denna gång heller, 
bland annat för att utrikesde-
partementet som remissinstans 
hörde sig för med de svenska 
ambassaderna utomlands om 
behovet av translatorer vid res-
pektive ambassader. Frågan var 
felaktigt ställd, varför förslaget 
även denna gång rann ut i san-
den.

Under de närmaste åren efter 
detta kom dock utvecklingen 
i samhället att på ett radikalt 
sätt ändra förutsättningarna för 
tanken på ett statligt auktorisa-
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tionssystem för både tolkar och 
translatorer.

Den ökande invandringen och 
med den det allt större behovet 
av kompetenta översättare i nya 
språk och nya språkriktningar 
ställde handelskammaren inför 
en besvärlig situation. Stock-
holms Handelskammare ansåg 
sig inte längre kunna ansvara för 
auktorisationsverksamheten som 
nu hade blivit en angelägenhet 
för statens myndigheter. Med 
endast någon dags varsel med-
delade Stockholms Handelskam-
mare i skrivelse till Föreningen 
Auktoriserade Translatorer att 
handelskammaren från och med 
den 1 november 1971 beslutat 
upphöra med auktorisationen av 
translatorer. 

För FAT betydde detta att 
translatorskåren stod utan hu-
vudman och att ingen prövning 
av nya translatorsaspiranter 
skulle komma att äga rum un-
der de närmaste åren. Däremot 
skulle de tidigare auktoriserade 
fortsätta sin translatorsverk-
samhet. Ett samordnande organ 
måste dock finnas för att värna 
om de regler som gällt under 
handelskammartiden och för att 
i görligaste mån försöka förhin-
dra missbruk och intrång på 
yrkesområdet. Det blev där-
för Föreningen Auktoriserade 
Translatorer som nu för en tid 
framöver fick axla ansvaret för 
translatorerna och för transla-
torsområdet överhuvudtaget.

Det kom att bli ett ”interreg-
num” på fem arbetsamma år för 
vår förening. FAT gick omgå-
ende in med en ny ansökan om 
statlig auktorisation, denna gång 
till inrikesdepartementet. Den så 
kallade invandrarutredningen 

var i fullt arbete under denna 
tid, bland annat för lösa det 
ökande behovet av tolkar och 
översättare. 

Möjligheterna att omsider få 
till stånd en statlig reglering på 
området såg nu också betydligt 
ljusare ut än tidigare. Trots detta 
inträffade en ny komplikation 
som kom att fördröja planerna 
ytterligare något år. Det visade 
sig nämligen att näringsfrihets-
ombudsmannen, NO, ansåg att 
det planerade auktorisationssys-
temet inte behövdes. 

I sitt remissvar tyckte NO att 
det kunde räcka med att hågade 
översättare och tolkar anmälde 
sitt intresse för yrkesverksam-
heten till länsstyrelsen; sedan 
var det bara att sätta i gång. NO 
fäste med andra ord ingen vikt 
vid kompetensen hos yrkesutö-
varna i fråga. Man har svårt att 
tänka sig att något sådant skulle 
ha varit tänkbart om det gällt 
andra yrkeskategorier, inom 
vilka kontroll av kompetens och 
kvalifikationer är en självklarhet.

Nu gick det dock inte så illa 
som det såg ut ett tag. Frågan 
togs upp till ny behandling inom 
arbetsmarknadsdepartementet 
1974, och i maj 1975 kom ett riks-
dagsbeslut om auktorisation av 
tolkar och translatorer. Ansvaret 
för verksamheten lades på statlig 
myndighet, på Kommerskol-

legium, som, vilket man frestas 
erinra om som en liten kuriosi-
tet, 15 år tidigare hade avvisat en 
statlig auktorisation av translato-
rer som en ”konkurrensbegrän-
sande företeelse”.

Därmed är vi inne i vår tid, 
och det systen som nu finns 
känner vi alla väl till. Ett par 
ord skall dock sägas om FAT:s 
verksamhet under de år som gått 
med Kommerskollegium, KK, 
som huvudman och tillsynsmyn-
dighet.

Föreningen Auktoriserade 
Translatorer har av naturliga 
skäl fått nya och ändrade uppgif-
ter. Det har varit högst angeläget 
att ställa den långa erfarenhet 
om translatorsarbetets villkor 
som under årtiondena samlats 
inom FAT till vår nya huvud-
mans förfogande, bland annat 
för att kollegiet inte tidigare 
sysslat med denna typ av verk-
samhet och för att riktlinjerna 
för prövning, examination och 
tillsyn därför måste dras upp 
så att säga från grunden. FAT:s 
uppgift i detta avseende har 
varit utomordentligt viktig, dock 
inte helt problemfri när det gällt 
principiella frågor. 

FAT har numera också, som 
en sammanslutning för statligt 
auktoriserade translatorer, ofta 
tillfälle att i egenskap av remiss-
instans uttala sig om förslag 

Ansvaret för verksamheten lades på  
Kommerskollegium ... som 15 år tidigare 

hade avvisat en statlig  
auktorisation av translatorer som en  
”konkurrensbegränsande företeelse”.
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till lagar och förordningar av 
intresse för yrkeskåren, och vi 
har även kallats att delta i utred-
ningar av betydelse för oss. 

Ett par exempel bör näm-
nas här: statskontorets stora 
utredning om behovet av över-
sättningar i statsförvaltningen, 
utredningen om tolk- och 
översättarutbildningen vid 
universiteten samt, inte minst, 
utredningen om KK:s auktorisa-
tionsverksamhet, som på upp-
drag av regeringen genomfördes 
av dåvarande justitieombuds-
mannen 1982. 

FAT har vidare varit represen-
terad i en rad statliga nämnder, 
bland annat i kommerskollegiets 
rådgivande nämnd för tolk- och 
translatorsfrågor, i det nya tolk- 
och översättarinstitutets styrelse 
samt i språkvetenskapliga linje- 
eller sektionsnämnder vid vissa 
universitet. Arbetsuppgifterna 
för FAT:s styrelse har alltså ökat 
högst påtagligt men naturligtvis 
också möjligheterna att komma 
till tals i frågor av intresse. 

FAT har i vissa komplicerade 
frågor kunnat bidra till att vända 
en oroväckande utveckling i 
positiv riktning, exempelvis när 
det gällt principerna för förny-
else av våra auktorisationer, eller 
när det gällt den vilseledande 
marknadsföring som språksek-
tionen vid Statens invandrarverk 
bedrev för något år sedan. I båda 
fallen har FAT genom att få fram 

domstols-
utslag 
bidragit 
till större 
klarhet 
rörande 
viktiga 
riktlin-
jer inom 
vårt 

yrke.
Bland föreningens övriga 

centrala uppgifter under det 
senaste decenniet bör nämnas 
samarbetet med kommerskol-
legiet vid sammanställningen 
av reglerna i God translatorssed, 
som utkom 1983. Genom de 
internt inom FAT utarbetade 
Praktiska grundreglerna för trans-
latorsverksamheten har framför 
allt nyblivna translatorer fått en 
första handledning för sitt arbete 
(5:e upplagan 1986). En liknande 
kort handledning, avsedd för 
translatorernas kunder, Råd för 
översättningsbeställare, samt FAT:s 
Allmänna leveransvillkor, utarbe-
tade i samråd med KK:s jurister 
(1988), ingår tillsammans med 
FAT:s rekommendation i FAT:s 
medlemsmatrikel, som utkom-
mer årligen. 

Uppgifter har alltså inte 
saknats i FAT:s verksamhet och 
kommer sannolikt inte heller att 
göra det. Detta sammanhänger 
bland annat med att det fortfa-
rande behövs mycket utåtriktad 
information om translatorsverk-
samheten och om translatorerna. 

Man kan nämligen inte und-
gå att förvåna sig över att det 
alltjämt – trots att translatorer 
prövats och auktoriserats i mer 
än 60 år här i landet – inte synes 
vara helt klart för vissa myndig-
heter, rättsliga organ och andra 
offentliga uppdragsgivare att de, 
framför allt när det gäller över-
sättningsuppgifter av betydelse 
för rättstryggheten eller för den 
enskildes hälsa eller ekonomi, 
i första hand borde anlita de 
statligt kompetensprövade och 
auktoriserade översättarna, när 
sådana finns att tillgå. Det är ju 
det systemet är till för.

Uppenbart är att det behövs 
mera kunskap och bättre insikt 

om vikten av att använda yrkes-
kunnigt folk även på detta om-
råde såväl som på samhällslivets 
övriga områden. Då det gäller 
ett statligt auktorisationssystem 
med en statlig myndighet som 
huvudman borde ansvaret i 
detta avseende inte i första hand 
vila på yrkesutövarna själva, 
såsom nu är fallet, utan på den 
statliga myndigheten – i det all-
männa intresset. 

Kommerskollegiet avlöstes 
av Kammarkollegiet 1994 som 
tillsynsmyndighet med samma 
personal, som nu hunnit gå i 
pension och efterträtts av en 
yngre generation tjänstemän.

Det finns i dag (augusti 2014) 
drygt 400 auktoriserade transla-
torer, varav 249 (ca 59 procent) 
är medlemmar i FAT. Förening-
ens webbplats finns på adressen: 
www.aukttranslator.se.

För de auktoriserade transla-
torerna, liksom för alla yrkesö-
versättare, har den explosiva 
tekniska utvecklingen revolutio-
nerat arbetet. I början av 1980-ta-
let kom datorerna med ord- och 
textbehandlarna, och i mitten av 
1990-talet internet- och e-post. 
Översättningsverktyg står i dag 
till vårt förfogande. Translators-
proven skrivs på datorer.

Marknaden för de yrkesöver-
sättare som arbetar på frilans-
basis har förändrats genom att 
översättningsbyråernas roll och 
struktur har förändrats, något 
som givetvis i hög grad berör 
de auktoriserade translatorerna. 
En annan företeelse som också 
har stor betydelse för oss är den 
staliga upphandlingen av över-
sättningstjänster.

Solfrid Söderlind  
(varsamt redigerad och  

uppdaterad av Bo Widegren)



Sista sidan: porträttet
I våras lämnade Kajsa Pehrs-
son över ordförandeklubban 
och nu bjuder Fataburen på en 
liten återblick på hennes kar-
riär.

Kajsa hör till den mycket exklu-
siva skaran av "dubbelriktade" 
auktoriserade translatorer, i 
hennes fall från och till portugi-
siska. 

Kajsa tog sin filosofie kan-
didatexamen i Uppsala. Då, på 
1960-talet, var det vanligt att 
språkstudenter kombinerade 
flera germanska eller romanska 
språk för att kunna bli lärare. 
Kajsa satsade däremot på span-
ska till att börja med, ett språk 
som inte ansågs lika matnyttigt 
som engelska, tyska eller fran-
ska. Efter hand blev hon också 
intresserad av portugisiska som 
lyckligtvis fanns vid Stockholms 
universitet. Om spanska vid 
den här tiden var lite smalt var 
portugisiska exklusivt. Under 
större delen av studietiden be-
stod gruppen av den utländske 
lektorn – lexikografen och seder-
mera FAT-pristagaren Alexandre 
Fernandes – och två studenter 
från Uppsala. Snart visade det 
sig dock att portugisiskan blev 
verkligt användbar. Från mit-
ten av 1960-talet kom flyktingar 
från de dåvarande portugisiska 
kolonierna och från Portugal, 
oppositionella studentledare, 
krigsvägrare och desertörer från 
kolonialkrigen, och det var ont 
om personer som kunde tolka 
och översätta universitetsbetyg. 

Efter sex år i redaktionen för 
en bostadspolitisk tidskrift utgi-
ven av HSB fick Kajsa en tjänst 
i ett biståndsprojekt i Portugal 
som genomfördes av HSB. Det 
fanns ett ganska omfattande 

svenskt bistånd till Portugal 
efter fascistdiktaturens fall 1974 
och där ingick stöd till bostads-
kooperationen. Kajsa bodde i 
Lissabon i tre år (1976–79) och 
arbetade i bostadsministeriet och 
på motsvarigheten till bostads-
styrelsen. 

Arbetet i Portugal innebar ett 
veritabelt språkbad tack vare 
både arbete och fritid på portu-
gisiska och efter hemkomsten 
1979 skrev Kajsa translatorspro-
vet från portugisiska till svenska. 
Hon fick sin auktorisation 1980 
och blev sedan auktoriserad i 
den motsatta riktningen 1981. 

Hon har också tolkat exem-
pelvis nobelpristagaren José 
Saramago samt en rad olika 
delegationer från Angola och 
Moçambique och många andra 
besökare inom ramen för det 
svenska biståndet. 

Efter tre år som handläggare 
på Sidas huvudkontor var hon i 
Moçambique under åren 1987–
89. Efter hemkomsten arbetade 
hon de följande tjugo åren som 
konsult åt Sida och andra orga-
nisationer med studier och ut-
värderingar, ofta i de länder där 
portugisiska är officiellt språk.

Sedan hon blev auktoriserad 
har hon suttit i FAT:s styrelse el-
ler varit engagerad på annat sätt 
i vår förening. Hon hade länge 
posten som vice sekreterare och 

blev slutligen ordförande från 
2007 fram till årsmötet i mars 
2014, då hon utsågs till heders-
medlem.

Om man ska plocka fram 
något speciellt "hjärtebarn" för 
Kajsa, tror jag att det är våra 
seminarier för translatorskandi-
dater. Det var en av våra tidigare 
ordförande, Adolf Dahl, som 
tog initiativet till dem och som 
organiserade de första seminari-
erna i Uppsala, men det är Kajsa 
som har gett dem den form och 
uppläggning samt – inte minst – 
de lokaler som varit den trevliga 
inramningen för seminarierna 
i Huddinge. Kajsa har framför 
allt lyckats involvera och entu-
siasmera en stor grupp erfarna 
handledare som troget ställt 
upp år efter år vid seminarierna. 
Många av våra nuvarande med-
lemmar har kunnat förbereda sig 
vid just dessa seminarier, som 
också har gett FAT en fin good-
will. 

En stor del av Kajsas tid i sty-
relsen och som ordförande har 
präglats av stora förändringar 
på facköversättningsmarknaden, 
och genom att företräda FAT i 
Kammarkollegiets Rådgivande 
nämnd och i andra sammanhang 
har hon lyft fram de auktorise-
rade translatorernas intressen. 

Liksom många andra FAT-
medlemmar har Kajsa haft ett 
ganska brokigt och spännande 
yrkesliv. Hon verkar inte vara 
inställd på att pensionera sig, 
där hon i villan i Huddinge fort-
sätter med sina yrkesaktiviteter i 
sällskap med katten Brahms som 
brukar sova bakom datorskär-
men. 

Bo Widegren


