
Nordisk konferens  
väntar oss i höst

Så går det till i Polen
Lika eller olika förutsättningar? 
Vårt reportage ger en ögonblicks-
bild av översättarnas Polen.

För första gången någonsin kommer översättare, auktoriserade translatorer och tolkar i höst 
att mötas i en nordisk konferens som har alla ingredienser för att bli en smashande succe. 
Upplagt för SLAM! med andra ord.

Allt du vill veta om ...
... det svåra språket albanska, 
längst ut på en egen språkgren. 
Men hur olikt är det egentligen?

Snacka som en anka
Vi som växte upp på 60- och 
70-talet har Kalle Ankas över-
sättare att tacka för mycket!
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När du läser det här har aukt-
trans, föreningens egen diskus-
sionslista, fyllt ett år. Vi är 60 
deltagare nu och vill gärna bli 
fler. Skicka ett mejl till under-
tecknad med den e-postadress du 
vill ha diskussionslistans med-
delanden till, så kommer det en 
inbjudan. 

Så här gör du sedan: Klicka 
på ”Join this Group” i inbjudan. 
Därefter behöver du skapa ett 
Yahoo-konto, så är saken klar. Av 
någon anledning accepterar inte 
Yahoo e-postadresser som börjar 
med info@ så om du bara har 
en sådan måste du skaffa en till. 
Den du får med ett Yahoo-konto 
kan ju användas men då måste 

du skaffa det innan du mejlar till 
mig så att inbjudan kommer rätt.

Listan sköts av Daniel Lodeiro 
och undertecknad på styrelsens 
uppdrag. Den är intern, bara av-
sedd för föreningens medlemmar, 
och de ämnen som har tagits upp 
hittills har oftast haft med aukto-
risationen att göra på ett eller an-
nat sätt. Enstaka rena språkfrågor 
har också dykt upp. Eftersom allt 
på nätet kan hackas, kan det vara 
säkrast att inte lita fullständigt på 
att det som skrivs förblir internt. 

Aktiviteten har gått lite upp 
och ner under året. Du riskerar 
inte att inboxen ska bli över-
svämmad.
Lars Erik Morin (le.morin@i-mo.se)

Redaktion
Tidskriften Fataburen ges ut av  
Föreningen Auktoriserade  
Translatorer
 
Redaktionskommittén består av:  
Katarina Lindve (redaktör),  
Kajsa Pehrsson,  
Lars Erik Morin, 
Bo Widegren.
 
Ansvarig utgivare:
Nadja Chekhov.
 
Kontakta oss via: 
info@aukttranslator.se

© Fataburen och respektive  
upphovsman

Om oss
Föreningen Auktoriserade Translato-
rer är en sammanslutning av statligt 
auktoriserade translatorer. Fatabu-
ren är denna förenings tidskrift och 
kommer ut med cirka två nummer 
om året i pdf-format. Målsättningen 
är att informera och presentera för-
eningen och dess medlemmar.

Föreningens medlemmar represente-
rar över 30 olika språk. Auktoriserad 
translator är en skyddad yrkestitel. 
Kammarkollegiet är tillsynsmyndig-
het och ansvarar för att auktorisera 
translatorer.

Translatorer åtar sig uppdrag från 
myndigheter, företag och privatper-
soner. Varje translator har en unik 
stämpel där auktorisationsnumret 
framgår.

Föreningen tillvaratar medlemmar-
nas intressen och fungerar bland 
annat som remissinstans.

En hälsning från redaktören

Listan lever och frodas!

Fataburen har ingen fast utgiv-
ning men meningen var att detta 
nummer skulle ha kommit ut 
före årsmötet. Livet kom dock 
emellan men till slut är den här.

Det är inte alltid optimalt att 
förlita sig på frivilliga krafter som 
arbetar på sin fritid, men som jag 
ser det är det ändå en av fören-
ingens styrkor.  För den som tror 
något annat är det bara att läsa 
styrelsens verksamhetsrapport 
för 2015 där flera medlemmar 
har gjort fantastiska insatser, inte 
minst i samband med Hieronym-
us-firandet där vi marknadsförde 
vår förening på fyra orter.

Jag slutade själv i styrelsen i 
och med årsmötet men har lovat 
att fortsätta som redaktör. Num-
mer 2 av Fataburen kommer i 
slutet på året. Nu när jag inte sit-
ter i styrelsen har jag inte längre 
fingret på pulsen på samma sätt 
så jag kommer att behöva er kun-
skap, era tips och era artiklar och 
bilder i ännu högre grad framöver.

En sak jag beklagar extra myck-
et är att vårt porträtt av David 
Knight, som han såg fram emot 
att visa sina barn, istället blev ett 
minnesord. Läs och minns.

Tills nästa nummer!
Katarina Lindve, redaktör
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Planeringen av den nordiska 
konferensen SLAM! (Scandina-
vian Language Associations’  
Meeting) har nu gått in i en 
mycket aktiv fas. 
Konferensplaneringsgruppen 
träffades i Köpenhamn den 2 
april och vid mötet stod kon-
ferensprogrammet högst på 
dagordningen. Det blir många 
intressanta programpunkter 
som behandlar olika aspekter av 
översättning och tolkning från ett 
nordiskt perspektiv. 

Vi ska bland annat få höra hur 
vi ska få våra ”översättningar att 
sjunga”, hur det är att arbeta i ett 
översättarteam, om hur EU-di-
rektivet om rätt till översättning 
och tolkning i straffrättsliga 
förfaranden efterlevs i de olika 
EU-länderna. 

Under konferensen anordnas 
flera intressanta seminarier, med 
bland annat Kammarkollegiet. 
En av konferensens höjdpunkter 
blir Translation SLAM med våra 
kollegor David Jones och Shawn 
Thane. De kommer att få över-
sätta samma text och sedan går 
Ian Hinchliffe från SFÖ som mo-
derator igenom 
och diskuterar 
översättning-
arna. Det är 
meningen att 
även publiken 
ska delta aktivt.

Men en konferens är 
inte en konferens om 
det inte också finns en 
del sociala inslag, och 
SLAM! gör ingen be-
sviken på den fronten. 
Den 23 september 
erbjuds sightseeing i 
Köpenhamn från Kast-
rup och Köpenhamns 
centralstation. Del-
tagarna hämtas med 
buss och guidas genom 
Köpenhamns sevärd-
heter och körs sedan 
över Öresundsbron till 
Malmö, i tid till väl-
komstmottagningen på 
Radisson Blu Hotel på 
kvällen. Själva konfe-
rensen äger rum den 
24 september på Sankt 
Gertrud Konferens och 
avslutas med en festlig 
bankett i den magnifika Knutsa-
len på Malmö Rådhus.

Dagen efter själva konferen-
sen kommer Chris Durban och 
Ros Schwartz att erbjuda var sin 
kurs med inriktning på över-
sättning till engelska. Kurserna 

kommer att hållas på Radisson 
Blu Hotel och betalas separat. 
Mer information om dessa kurser 
samt preliminärt program finns i 
inbjudan som skickades ut i maj. 
Håll också utkik efter uppdate-
ringar på www.slamconf.com. 

Boka in 23–24 september för 
en spännande 
konferens i 
Malmö till-
sammans med 
nordiska  
kollegor!

Nadja Chekhov

Boka 23–24 september 2016: 
Nordiskt Grand SLAM! i Malmö 
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Vid sitt möte i november 2014 kom styrelsen enhälligt fram 
till att föreningen var i behov av en ny, modern och funktionell 
webbplats. 

Arbetet med att ta in offerter 
inleddes i slutet av 2014 och fort-
satte under 2015. Vid årsmötet 
2015 presenterades, inom ramen 
för verksamhetsplanen 2015, 
förslaget om en ny webbplats 
tillsammans med en budget för 
projektet. 

Sammanlagt togs sju offerter 
in från följande företag: Sphinxly 
AB, iGoMoon AB, Happiness AB 
och GoldLife AB i Stockholm, två 
stycken offerter från Cederström 

Design AB i Vaxholm samt Ved-
ervisp AB i Skellefteå. Även Open 
8 IT Solutions AB i Köping, som 
har administrerat föreningens 
webbplats under många år, blev 
genom Lena E. Blom tillfrågad att 
lämna en offert men avböjde. 

Alla offerterna gicks noggrant 
igenom och möten genomfördes 
med ett par av de Stockholmsba-
serade webbyråerna. 

I september 2015 fattade 
styrelsen beslutet att anförtro 

webbyrån iGoMoon att ta fram 
en ny webbplats för Föreningen 
Auktoriserade Translatorer. En 
styrelseledamot avstod från att 
delta i detta beslut. Styrelsens be-
dömning var att denna webbyrå 
hade förstått vad vi var ute efter 
och skulle kunna leverera däref-
ter. Priset var också en avgörande 
faktor. 

Oktoberstart

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp 
bestående av oss tre underteck-
nade att i samarbete med iGo-
Moon utveckla en funktionell och 
modern webbplats för föreningen. 
Avtal undertecknades och ett 

En ny webbplats är född
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intensivt arbete inleddes med ett 
uppstartsmöte i början av oktober 
och pågick till mitten av decem-
ber. 

Sammanlagt hölls det fem 
möten med webbyrån och där-
emellan skedde tät kontakt via 
telefon och mejl. Befintliga texter 
gicks igenom, kompletterades och 
nya togs fram. I utvecklingsarbe-
tet deltog, förutom experter från 
iGoMoon och styrelsens arbets-
grupp, även Eva-Lotta Ceder-
ström, den grafiska formgivaren 
som har tagit fram föreningens 
nya grafiska profil och logotyp. 

Elegant touch

Av uppdragsbeskrivningen fram-
gick det att det var önskvärt att 
presentationen av föreningen 
skulle vara modern, elegant och 
sparsmakad och att webbplatsen 
naturligtvis skulle följa förening-
ens grafiska profil. 

Sökfunktionen i fokus

Den viktigaste funktionen för oss 
var sökfunktionen. Mycket tid 
lades på att få den så som vi ville 
ha den, dvs. att den skulle vara 
funktionell, synlig på alla sidorna, 
lättmanövrerad och att sökresul-
tatet skulle vara randomiserat. 

Det var också viktigt att 
webbplatsen skulle ha en 
logisk struktur som gör det 
lätt för besökare att snabbt 
hitta relevant information. 

Ett annat krav var att 
webbplatsen skulle vara 
enkel att administrera 
och att den i begrän-
sad omfattning skulle 
kunna administreras av 
flera personer.

Jullansering

Strax före jul lanserades den nya 
webbplatsen. Det bör påpekas att 
webbplatsen kommer att utveck-
las och förbättras kontinuerligt. 
Bland annat kommer det att 
finnas möjlighet för föreningens 
medlemmar att lägga ut en bild 
och skriva några rader om sig 
själva. 

Kontrollera dina uppgifter

Det är viktigt att alla kontrollerar 
sina egna uppgifter i den sökba-
ra databasen och hör av sig till 
medlem@aukttranslator.se om nå-
gonting inte stämmer så kommer 
felet omedelbart att åtgärdas.

Fortsättningsvis ska det teknis-
ka underhållet av webbplatsen 
skötas av iGoMoon AB och Johan  

 

 
 
 
 
Sör, kassaförvaltare, och Daniel 
Lodeiro, styrelseledamot, ska skö-
ta den dagliga administrationen. 

Tack till Lena

Vi vill ta tillfället i akt att å styrel-
sens vägnar tacka Lena E. Blom 
för det ideella arbete som hon 
under många år har lagt ner när 
det gäller administrationen av den 
föregående webbplatsen.

Nadja Chekhov, ordförande
Johan Sör, kassaförvaltare

Donald Hughes, styrelseledamot

Äntligen finns det ett arkiv för gamla nummer av Fataburen, från nystarten 
2014 och framåt. Besök vår webbplats och hämta gamla nummer eller läs på 
skärmen. Hittar ni något fel som behöver ändras, kontakta oss på Fataburen. 
Andra funktioner är exempelvis medlemssidorna där årsmötesprotokollet 
snart kommer att läggas upp. 

Välfyllt arkiv värt ett besök
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Årsmötet 2016 blev en välbesökt historia med 
livliga diskussioner som i många fall fortsatte på 
middagen efteråt.
De 40 medlemmarna på plats på Ersta konferens 
den 12 mars fick bland annat tillfälle att i intres-
segrupper diskutera vissa frågor lite extra, bland 
annat om hur man kan nå ut till nya och presumti-
va translatorer.

Styrelsen fick ett nytillskott och ni kan läsa mer 
om föreningens planer för 2016 nedan.

Föregående år blev ett mycket händelserikt år för 
föreningen i och med den stora marknadsföringsin-
satsen med ny webbplats och en ny grafisk profil 
för föreningen och Fataburen. Budgeten för detta 
fastställdes vid årsmötet i fjol men blev ändå upp-
hov till livliga diskussioner när det ifrågasattes att 
en så liten förening som vår ska använda så mycket 
resurser åt marknadsföring. Detta ledde till livliga 
diskussioner och många inlägg om hur kommuni-
kationen mellan föreningens medlemmar ska skötas 

och hur vi ska profilera oss utåt och dra till oss nya 
medlemmar, en diskussion som efter ett tag avbröts 
för att istället genomföras efter årsmötets slut.

En annan punkt som gav upphov till diskussion 
var Kajsa Pehrssons motion rörande förslag på 
translatorspecifika möten och kurser men motionen 
avslogs efter votering med en rösts övervikt. Styrel-
sen hade yrkat avslag på motionen, bland annat på 
grund av svårigheten att ge samtliga medlemmar 
samma erbjudanden och inte bara medlemmar på 
de största orterna sett till antalet translatorer.

Redan i dag finns det utrymme i föreningens 
stadgar att ordna lokala arrangemang men under 
mötet diskuterades även möjligheten till webbase-
rade möten och att använda de digitala mötesplat-
serna som nu utvecklas.

Till styrelsen välkomnades Yuko Satamoto 
Olofsson och tre personer avtackades: mångåriga 
sekreteraren Birgitta Önnerfelt, samt Marian-Jozef 
Waszkiewicz och Katarina Lindve.

Den 2 juni 2012 firade Föreningen Auktoriserade Translatorer med pompa 
och ståt 80-årsjubileum på Villa Källhagen på Djurgården i Stockholm. Det 
var ett välvalt datum eftersom vår förening bildades den 2 juni 1932 av de 
femton translatorer som då var auktoriserade av Kommerskollegium. 

På programmet stod utdelning av 2011 
års och 2012 års priser. 

Vinnarna var redaktören och ansvarige 
utgivaren för Grönköpings Veckoblad, 
Ulf Schöldström, samt lingvisten Mikael 
Parkvall, som båda bidrog med intres-
santa och roliga anföranden med titlarna 
Gamla blad i tiden. Nyhetsbevakning 
och tidningsspråk i den lilla världen, 

respektive Lingvistiska betraktelser – går 
verkligen allt att översätta? Därefter kå-
serade föreningens dåvarande ordförande 
Kajsa Pehrsson med flera av föreningens 
medlemmar under rubriken Translatorer 
förr och nu och framöver.

År 2017 är det dags igen – och det 
med rätta eftersom det finns många som 
anser att firandet ska äga rum med allt tä-

tare mellanrum ju äldre man blir! Exakt 
datum är ännu ej bestämt, men styrelsen 
anser att ett datum i slutet av maj vore 
lämpligt. 

Vi kanske inte kan bjuda alla medlem-
mar som är lika gamla som föreningen på 
mat, som man gjorde förra gången, men 
vi hoppas på ett stort deltagande. 

Finns det redan nu någon som har 
förslag på aktiviteter och plats för jubi-
leumsseminarium och fest tar vi gärna 
emot förslag. 

Skicka dina tips och förslag direkt till: 
ordforande@aukttranslator.se.

Snart dags att fira en pigg 85-åring

Årsmöte med många livliga röster
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Metod

Studien har genom fyra enkäter samlat 
in erfarenheter och åsikter från olika 
grupper som anlitar olika kategorier 
översättare. Den tar också upp aktuell 
forskning om översättar kompetens, cer-
tifiering/auktorisation samt om testning 
och bedömning. Den för oss viktigaste 
frågan är utformning och genomförande 
av framtidens translatorsprov. 

Enkäterna riktar sig till translatorer, 
andra facköversättare, översättare och 
olika kategorier av översättningsköpare.  
Vi har inte ägnat oss åt en närmare ana-
lys av enkätsvaren men konsta terar med 
viss förvåning att det saknas en nyckel-
grupp när det gäller translatorsproven, 
näm ligen den stora gruppen bedömare 
av proven. De representerar en bred er-
farenhet och kan ge synpunkter på såväl 
val av provtexter som av examinander-
nas svårigheter och brister respek tive 
talang och kompetens som översättare. 
Frågan om den allmänna textens vara el-
ler inte vara kunde med fördel ha ställts 
till provbedömarna. 

Intervjuer med aktiva translatorer, 
t.ex. i språk och språkriktningar med 
en eller endast få translatorer skulle 
förmodligen också kunnat ge intressant 
information om möjligheten att klara 
translatorsprovet med den nuvarande 
utformningen och utan tillgång till inter-

net. Även frågan om förkunskaper för att 
antas till provet skulle säkert ha givit ett 
intressant tillskott från translatorer som 
inte vuxit upp och fått sin utbildning i 
Sverige.

Auktorisationen generell

Utredaren verkar ha missuppfattat hur 
translatorsauktorisationen fungerar i 
verkligheten. Auktorisationens ”formella 
sida” (avsnitt 5.5) är betydligt bredare 
än juridik och ekonomi. Den gäller 
självklart inte enbart vid översättning av 
myndighetshandlingar och bolags hand-
lingar, d.v.s. den typ av texter som faller 
inom ramen för translatorsproven. Även 
medicin (t.ex. vårdfall och försäkringsä-
renden), teknik, privata skrivelser och 
en rad andra handlingar med eller utan 
myndighetsanknytning översätts och 
bestyrks. Proven innehåller ett par rele-
vanta texttyper, men allt går inte att prö-
va. Som translator specialiserar man sig 
som regel – från början eller efter hand 
– på vissa områden, vilket t.ex. framgår 
av föreningens webbsida där kunder kan 
söka på språk plus specialkompetens.

Förslag

För att täcka in fler områden i pro-
ven (auktorisationens ”begränsningar” 
diskuteras i rappor ten, t.ex. medicin 
på sid. 34) bör även translatorer kunna 

avlägga specialistprov i likhet med de 
auktoriserade tolkarna. För transla-
torer med ”allmän” auktorisation bör 
Kammar kollegiet i framtiden därför 
anordna prov för specialistkompetens 
i, framför allt, juridik, medicin och ev. 
ytterligare något område. Med tanke 
på ändringarna i Rättegångs balken bör 
myndigheten sträva efter att få fram en 
grupp specialiserade juridiköversättare 
för att garantera ett rättsäkert förfaran-
de vid översättning av handlingar i mål 
där EU-medborgare ställs inför svensk 
domstol. Vi inser givetvis att detta kan 
innebära problem i många språk efter-
som det självklart kräver bedömare med 
specialistkompetens men det bör ändå 
vara ett mål att sträva efter. 

Två kategorier translatorer?

I avsnitt 5.5 säger utredaren: ”Mitt 
förslag är därför att nivån inte ska sänkas 
utan snarare befästas på en hög nivå och 
att detta ska tydliggöras genom pro-
vets utformning och för kun skapskrav”. 
Vi håller absolut med om att de höga 
kraven ska bevaras och befästas men vi 
instämmer inte i förslagen om provets 
utformning och de förkunskapskrav som 
formuleras (se nedan).

I avsnitt 5.5 resoneras vidare kring 
införandet av en möjlig lägre auktori-
sationsnivå. En konkret och självklar 

Kommentarer till Birgitta Englund Dimitrovas  
utredning ”Auktoriserad translator – kompetens 
och prov. Kartläggning och kunskapsunderlag”

I förra numret av Fataburen presenterades professor emerita Birgitta Englund Dimitrovas utred-
ning om translatorsprovet. Styrelsen har vid ett möte med Kammarkollegiet framfört sina syn-
punkter. Vår systerförening SFÖ har också skickat in ett remissvar. Utöver det har Paula Ehrnebo 
och Kajsa Pehrsson, båda medlemmar i Föreningen Auktoriserade Translatorer, valt att skicka in 
en egen kommentar till utredningen (se nedan)

FATABUREN NR 1 2016 7



A
uk

to
ris

erade translatorer

invändning mot det förslaget är att två 
nivåer skulle innebära mycket negativa 
konsekvenser för den befintliga transla-
torskåren. Vi vet sedan åratal tillbaka att 
översättningsföretagen ofta undviker att 
anlita translatorer med argument som 
”ingen är tillgänglig för tillfället” etc. då 
kunden beställt översättning av auktorise-
rad translator. Det kan gälla språk där det 
inte saknas translatorer men där företaget 
t.ex. anser det för dyrt att anlita trans-
lator. En lägre auktorisationsnivå skulle 
innebära än färre uppdrag och än större 
prispress för translatorerna och stora 
problem för översättningskunder. 

I diskussionen om två auktorisations-
nivåer talar utredaren möjligheten ”för 
samhället att kvalitetssäkra tillgång till 
översättare i vissa språkkombinationer 
som traditionellt inte före kommer i 
svenska översättarutbildningar, t.ex. med 
språk som talas av nyanlända invandrare 
och flyktingar”. Vi är starkt kritiska mot 
denna tanke. Det är allmänt känt att det 
finns stora brister i särskilt flyktingarnas 
rättssäkerhet även om problemet, när 
detta skrivs, främst gäller tillgången på 
kompetenta tolkar. Vi menar att samhäl-
let – vars främsta verktyg här är Kammar-
kollegiet – bör sträva efter att utöka 
antalet translatorer från respektive till de 
språk som förekommer bland nyanlända 
invandrare och flyktingar. 

Istället för att introducera en lägre 
auktorisationsnivå bör Kammarkollegiet, 
i samarbete med utbildningsinstitutioner 
och gärna också med hjälp av fören-
ingen och aktiva translatorer i de språk 
där sådana finns, verka för att få fram 
translatorer på ”rätt” nivå. Nivåskillnader-
na kan knappast vara så stora att det inte 
är möjligt att få fram bedömare för den 
”vanliga” trans lators nivån. Det kräver en 
rejäl ekonomisk satsning och gehör hos 
den politiska nivån men är ett arbete som 
inte kan vänta. 

Att inrätta en lägre auktorisationsnivå 
där en sådan translator skulle ha över-
sättarutbildning eller ”viss erfarenhet av 
översättning från yrkeslivet” diskuteras 
också. Man bör då veta att få av dagens 

translatorer haft möjlighet att gå igenom 
en översättarutbildning. Många är inte 
födda och utbildade i Sverige och har 
kommit in i translatorsyrket enbart tack 
vare sin språk kompetens. De har alltså 
klarat tidigare och nuvarande modell av 
translatorsproven.

Idag finns ytterst få anställda översät-
tare i företag och hos myndigheter. Per-
soner med ”viss erfarenhet av översätt-
ning från yrkeslivet” betyder i praktiken 
aktiva översättare med egen verksamhet. 
Erfarna aktiva facköversättare har sedan 
länge gått direkt till translatorspro-
vet. Under den senaste tioårsperioden 
har man i föreningen, i samband med 
förberedelseseminarierna inför transla-
torsprovet, noterat att ett mindre antal 
vid varje seminarium har genomgått 
över sättarutbildning1 och även är aktiva 
översättare. Utan att här exakt kunna re-
dogöra för dessa översättares provresultat 
vågar vi påstå att det är den lilla gruppen 
seminariedeltagare – med utbildning i 
kombination med översättarerfarenhet 
– brukar godkännas i provet, om inte vid 
första försöket så kanske vid det andra. 

Det faktum att översättarutbildning-
arna inte omfattar språk som i Sverige 
betraktas som ”mindre språk” kan man 
bortse ifrån. Det finns ändå sedan länge 
translatorer i albanska, arabiska, baltiska 
språk, bulgariska, grekiska, persiska, por-
tugisiska, m.fl. ”små” språk. Det  
är ytterligare ett skäl för att avvisa idén 
om en lägre auktorisationsnivå. Istället 
bör alltså Kammarkollegiet med alla 
medel arbeta för att få fram translatorer i 
de viktiga och frekventa språk där sådana 
saknas. 

Förslag

Vi utgår ifrån att Kammarkollegiets un-
derliggande syfte med Atlasprojektet och 
utredningen om translatorsproven är att 
på sikt få fram fler translatorer. I stället 
för att då diskutera infö rande av en lägre 
auktorisationsnivå bör Kammarkollegiet 
vidta/stödja konkreta åtgärder för att un-
1  I anmälan till förberedelseseminarierna 
inför translatorsprovet har deltagarna ombetts ange 
översättarutbildning och översättarerfarenhet.

derlätta för översättare som strävar efter 
auktorisation att komma över den bevis-
ligen höga tröskel som translatorsprovet 
innebär.  Det borde vara möjligt att, i god 
tid före provet, erbjuda en preparandkurs 
på minst en vecka för alla translatorsas-
piranter. Sådana kurser har sedan flera 
år ordnats av folkhögskolor och bild-
ningsförbund inför auktorisationsprovet 
för tolkar med stöd av Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Kursen skulle då, utöver 
översättnings övningar, terminologi, 
informationssökning etc., även innehålla 
yrkesetik och regelverk. 

En kurs för translatorsaspiranter kan 
läggas upp och hållas av föreningen i 
samarbete med en folkhögskola under 
förutsättning att finansiering kan ordnas. 
Föreningen har drygt 20 års erfarenhet 
av att organisera seminarier med kvalifi-
cerade språkhandledare inför translator-
sprovet. Drygt 500 personer har under 
åren deltagit i seminarierna och ett inte 
obetydligt antal översättare som deltagit 
har under åren godkänts i provet. 

Kompetens för facktexter

I avsnitt 5.5 Slutsatser om vilken kom-
petens auktorisationen bör pröva föreslår 
utredaren att den allmänna texten i 
provet bör utgå. Vi instämmer i att det 
är ”grundläggande översättarkompetens” 
som bör prövas men vi är kritiska till att 
lyfta ut den allmänna texten. Den fyller 
i praktiken funktionen som sållnings-
instrument. Vid granskning av översatta 
allmänna provtexter står det klart att 
dessa texter behövs. Underkända allmän-
na texter visar klart att många examinan-
der inte uppfyller de mest grundläggande 
krav som ställs för att i översättarverk-
ligheten ta sig an den typ av texter som 
translatorer vanligtvis arbetar med. Det 
är också rationellt för bedömarna att 
börja gransk ningen med en allmän text 
för att få grepp om kandidatens språkliga 
och stilistiska nivå. 

Utformning och genomförande

Provet i två delar: I avsnitt 6.1 om 
kunskapsprövning föreslås att provet ska 
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genomföras i två steg. Vi anser att ett så-
dant förslag är helt verklighetsfrämman-
de. Även om Birgitta Englund Dimitrova 
i sin utredning inte behövt fästa någon 
uppmärksamhet på kostnader, anser vi 
att man inte kan bortse ifrån att kost-
naderna för både Kammarkollegiet och 
examinanderna skulle öka markant. Både 
Kammarkollegiet och vi vet att många 
har långt till de orter där proven äger 
rum och att många redan opponerar sig 
mot den ganska höga kostnaden för att 
skriva provet då det är allmänt känt att 
möjligheten att bli godkänd är mycket 
liten. En effekt av ett två stegsprov kan bli 
att antalet deltagare i provet sjunker. 

Provets steg 1 - del 1 och 2

Provets första del utgörs av Kun-
skapsprövning: auktoriserade translato-
rers yrkesetik och rättsliga förhållanden. 
Vi kommenterar inte denna del eftersom 
vi anser att den inte bör ingå i provet. 
Vår inställning är att provet även i 
fortsättningen bör testa översättnings-
kunskap och inte en rad kringkunskaper.  
Detsamma gäller den föreslagna del 2. 
Kunskapsprövning: grundläggande kun-
skaper i juridik, svensk rättskunskap och 
informationssökning inom juridik. Syftet 
med denna del av provet verkar oklar. 
Enligt vår uppfattning är en irrelevant 
eftersom sådana kunskaper är självklara 
förutsättningar för att prestera en god-
känd översättning av en juridisk provtext. 
Vi förutsätter att examinanderna förstått 
att dessa kunskaper är nödvändiga. (Det 
gäller givetvis även juridik i målspråks-
kulturen.) Information om nödvändiga 
kunskapskrav kan lätt tas med i Kammar-
kollegiets annonser då provdatum etc. 
meddelas i pressen och på webbplatsen.

Prövning av översättningsförmågan 
I avsnitt 6.2, alternativ 1 behandlas 
prövning av översättningsförmågan inom 
specialområdet. Det föreslås här att spe-
cialområdet ska vara juridik och att två 
typer av texter ska översättas.

Vi anser att det är olämpligt att välja 
juridik som specialområde. Vi vet att ett 
antal exami nander varje år godkänns på 

de allmänna och ekonomiska texterna 
men får den juridiska texten underkänd. 
Vi antar därför att ett translatorsprov 
där den enda prövningen av över sätt-
ningsförmågan består i översättning av 
två juridiska texter av olika karaktär kan 
ge ett ganska nedslående resultat. En 
sådan ”reform” av translatorsprovet kan 
knappast vara fören ligt med målen att 
säkra återväxten av translatorskåren, att 
möjligen få fram translatorer i fler språk 
än de stora EU-språken och att använda 
Kammarkollegiets anslag på bästa sätt. 
(Se förslag nedan.) 

Det finns dock utrymme för att 
diskutera och utveckla den nuvarande 
provmodellen men vi går inte in på det 
här. Tillgång till internet vid provet kan 
komma att ge signaler om vad som bör 
utvecklas. Kanske kan texternas svårig-
hetsnivå höjas när detta allmänt använda 
hjälp medel blir tillgängligt? Kanske kan 
ytterligare en text läggas in i provet med 
möjlighet att välja mellan t.ex. medicin 
eller teknik? 

I avsnitt 6.2, alternativ 2 kvarstår juri-
disk text som översättningsprov komplet-
terat med granskning och korrekturläs-
ning av en juridisk text. 

Vi bedömer momentet granskning och 
korrekturläsning som mycket komplice-
rat att genomföra. Dels är det sannolikt 
svårt att finna lämpliga texter i samtliga 
aktuella språkriktningar, dels finns risk för 
att kvaliteten på texterna inte blir jäm-
förbar. Granskning må vara en sak, men 
korrekturläsning är i det här samman-
hanget missvisande – vi utgår nämligen 
från att det gäller autentiska texter som 
förvanskats för att kunna granskas och 
korrekturläsas.  Denna övning går inte att 
motivera i ett translatorsprov. Vi antar 
att tanken är att translatorer ska prövas i 
dessa färdigheter därför att de i yrkes-
vardagen ägnar sig åt just detta. Det är, 
enligt gällande regelverk, möjligt för en 
translator att bestyrka en översättning 
gjord av en annan translator/översättare. 
Av erfarenhet (och genom enkät till med-
lemmar i föreningen) vet vi att detta är 
mycket sällan förekommande. 

Vi anser alltså inte att språkgranskning 
och korrekturläsning bör tas med som 
provmoment. Den noggrannhet som 
krävs i översättningsarbetet kan exami-
nanden till att börja med tillämpa under 
provet. I yrkesverksamheten är det dess-
utom vanligt att translatorer samarbetar 
med språkgranskare/korrekturläsare som 
ytterst sällan är translatorer utan ”vanliga” 
språk människor med kunskap om det för 
ögonblicket relevanta specialområdet och 
som väl upp fyller kraven i översättnings-
standarden EN 15038:2006. 

Förkunskapskrav

I avsnitt 6.3.1 föreslås specifika för-
kunskapskrav för att få delta i transla-
torsprovet. Det bör enligt utredaren 
vara översättarutbildning samt fyra års 
yrkeserfarenhet (översättande på minst 
halvtid). Vi anser att detta förslag är 
såväl orealistiskt som kontraproduktivt. 
Översättnings utbildning på högskolenivå 
ges endast för ett fåtal språk, främst vissa 
EU-språk och några andra stora världs-
språk. Den översättarstudent som har 
ett ”udda” språk och då oftast är ensam 
i gruppen får inte tillräcklig översätt-
ningsövning i sitt språk. Att låta en ut-
omstående translator/översättare granska 
studentens övningar går inte att jämföra 
med att ge hen riktig undervisning. Den-
na typ av utbildning är inte en garanti för 
översättningsfärdighet. 

Vår slutsats är därför att översättar-
utbildning som förkunskapskrav diskri-
minerar just den kategori översättare till 
och från språk som samhället idag är i 
akut behov av, t.ex. arabiska, dari/persis-
ka, somaliska, thai och tigrinska.

Sokumenterad yrkeserfarenhet som 
översättare i minst fem år (motsvarande 
minst halvtid) är likaledes ett orealis-
tiskt krav. Här måste, som vi förstår det, 
utredaren syfta på personer som inte 
genomgått översättarutbildning. Vem 
anställer dem? Vi frågar oss då hur dessa 
trans lators aspiranter har skaffat sig do-
kumenterad översättarerfarenhet? Några 
språkbegåvade individer kan naturligtvis 
göra strööversättningar, men det räck-
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er inte till halvtid. Etablerade litterära 
översättare kan komma i fråga, med dessa 
satsar knappast på det idag alltmer osäkra 
translatorsyrket. Även den här punkten 
utesluter förmodligen översättare i de 
ovan nämnda språken.

Utbildning inom specialområdet samt 
mycket goda dokumenterade språkkun-
skaper i käll språket och målspråket är 
ett annat förkunskapskrav som enligt 
utredaren kan diskuteras. Här nämns 
t.ex. jurister som möjliga translatorsas-
piranter. Visst är det önskvärt med den 
typen av specialiserade translatorer men 
man måste fråga sig om en yrkesaktiv 
jurist i dagens läge skulle satsa på en så 
tidskrävande och föga lönsam bisyssla 
som translatorsyrket. De translatorer 
som också är jurister har kommit in i 
yrket som relativt unga och ägnar, som 
väletablerade jurister, mycket liten tid 
åt översättande. (Se förslag på sid. 1 om 
prov för specialistkompetens.)

Slutligen misstänker vi att en gransk-
ning av sökandes förkunskaper skulle 
innebära en avsevärt ökad arbetsbörda 
för handläggarna på Kammarkollegiet. 
Visserligen skulle antalet sökande med 

säkerhet minska – också det 

en oönskad utveckling. Bland de sökande 
behöver många uppvisa utländska betyg 
och intyg för granskning, vilket dessutom 
innebär svåra bedömningsfrågor.  Hela 
denna omläggning innebär i realiteten 
ökade kostnader för provorganisationen 
som redan nu förefaller ha en pressad 
budget.

Tillgång till hjälpmedel

I avsnitt 6.3.2 fastslår Birgitta Englund 
Dimitrova med kraft att det är nödvän-
digt att lösa de problem som tydligen 
fortfarande kvarstår för att ge tillgång till 
internet under translators pro ven. Här är 
vi eniga med utredaren – och det gäller 
även stora delar av translators kåren och 
hundratals examinander under åren. Det 
gäller samtliga språk som idag före-
kommer i auktorisationsproven. 

Det faktum att många generationer 
translatorer blivit godkända i proven utan 
internet är inget skäl att fortsätta hävda 
ordbokslinjen. De ordböcker som över-
sättare idag har tillgång till är gamla och 
saknar en rad områden som förekommer 
på translatorsproven. Vissa specialord-
böcker, t.ex. medicin och teknik, kan 
fortfarande användas men den övervägan-
de delen av översättares ordboksbibliotek 

har begränsat 
värde som 
hjälpme-
del vid 
provet. 

Liksom 
utreda-
ren och 
Kammar-
kollegiet vet 
vi att man i 
Finland löst 
problemet 
och veterli-
gen inte haft 
några problem 
med fusk 
eller teknik. Vi 
utgår från att 
Kammarkolle-
giet tar denna 

fråga på allvar och utan dröjsmål arbetar 
fram ett sätt att snarast lösa den. Vi är 
övertygade om att antalet godkända i 
provet därefter skulle öka märkbart.

Att examinanderna inte har tillräcklig 
datorvana är inget som Kammarkollegiet 
behöver bekymra sig om. Det räcker 
med att i annonseringen av provet göra 
klart vilka förutsättningar som gäller. Om 
något tekniskt fel skulle uppstå under 
provet – i skrivsalen eller för den enskilde 
examinanden – bör Kammarkollegiet ha 
klara rutiner för hur man ska lösa respek-
tive bedöma detta.

Möjligheten att fuska via internet mås-
te givetvis undanröjas. Birgitta Englund 
Dimitrova diskuterar också risken att 
examinanderna kan hitta provtexterna 
i översättning på nätet. Ansvaret för att 
kontrollera att de valda texterna inte 
redan finns översatta måste ligga på dem 
som väljer ut de texter som ska användas 
i provet. Avsnitt 6.3 rör bedömning av 
proven i steg 2, d.v.s. själva översättnings-
provet. Vi avstår från att kommentera 
detta avsnitt eftersom det är en översikt 
över olika bedömningsmetoder och inte 
är specifikt kopplat till den föreslagna 
provmodellen.

Sammanfattande punkter

Vi menar att den nuvarande provkon-
struktionen med tre texter ska behållas.

Provet ska pröva olika aspekter av exa-
minandens översättarkompetens.

Titeln auktoriserad translator behålls 
för translatorer med allmän kompetens 
(jfr auktoriserade tolkar). Även translato-
rer bör kunna avlägga prov för specialist-
kompetens och efter godkänt prov kunna 
använda en specifik titel som anger denna 
kompetens.

Vi anser inte att särskilda förkun-
skapskrav ska införas för att få delta i 
provet.

Tillgång till internetuppkoppling under 
provet måste snarast införas.

Vi avvisar idén om att inför en föresla-
gen lägre auktorisationsnivå.

Paula Ehrnebo och Kajsa Pehrsson
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Förslaget om internet

Översättarstudenterna tycker att provet 
är svårt och dyrt och att de själva inte 
skulle vilja försöka sig på det utan inter-
net.

Det som talar emot internet, och detta 
är en åsikt som många av de som varit 
auktoriserade länge framför, är att dagens 
prov inte är så utmanande sett till term-
innehåll och borde vara möjliga att klara 
utan internet. Andra är däremot av den 
åsikten att facktermer inte går att ha i 
minnet längre eftersom språket förändras 
och nya termer tillkommer eller byts ut. 
Därför finns det ett behov av att kont-
rollera.

Frågan hur verklighetstroget provet be-
höver vara tas också upp, för i verklighe-
ten är ju andra översättare eller experter 
också ”hjälpmedel”.

Så kallade CAT-verktyg, utan inter-
netuppkoppling, är tillåtna i dagens prov-
upplägg. Ett sådant verktyg är relativt 
dyrt men gör en mycket stor skillnad vid 
dagens provsituation, närmast jämförbar 
med internetuppkoppling om minnet är 
stort nog.

Problemen som andra på listan tar upp 
är att för översättare från små språk finns 
det helt enkelt mindre referenstexter, 
även online, så det blir olika lätt beroende 
på språkkombination att översätta med 
onlineuppkoppling. Redan i dag finns 
dock samma bristande förutsättningar på 
referensfronten med färre böcker för små 
språk att ta med på provet som referens.

Möjligheten att fuska

Angående internetanvändningen vid prov 
verkar den allmänna uppfattningen vara 
att ”klarar finnarna det så måste väl också 
Sverige kunna fixa det”. 

En förändrad marknad

Några påpekar att kundkretsen i dag är 
mycket bredare och inkluderar närings-
livet, kommuner och allmänhet. Ramav-
talen har varit dåligt formulerade och 
därför misslyckats med att få kompetenta 
översättare, bland annat på grund av fo-
kus på låga priser, och då får man nöja sig 
med unga eller oerfarna översättare som 
jobbar under hård tidspress.

Även marknaden av hugade translato-
rer har förändrats och den höga kostna-
den för provet i kombination med de 
dåliga utsikterna att godkännas gör att 
yngre översättare tvekar, samtidigt som 
translatorerna blir allt äldre. Blir man 
auktoriserad först i 50-årsåldern är det 
färre år att få arbetet med att bli auktori-
serad att löna sig.

För att man ska tycka att det är värt 
det hårda arbetet och den ekonomiska 
insatsen att göra translatorprovet måste 
det löna sig påpekar andra. I det senaste 
ramavtalet fanns det ingen fördel med att 
vara auktoriserad. 

Medicinsk auktorisation/ 
specialområden

De som arbetar från små språk i över-
sättningssammanhang, som kinesiska 
exempelvis, påpekar att det kan bli svårt 

att få ekonomisk bärighet  eftersom an-
talet uppdrag inom specialområdet inte 
lär bli högt nog för att betala specialistut-
bildningen och auktorisationen. Troligen 
räcker intäkterna under ett år inte ens till 
för att betala kostnaden för provet. Andra 
vill istället utöka till fler allmänna prov 
för att få ökad bredd.

Kravet att sedan kunna redovisa att 
man har haft en regelbunden inkomst 
från dessa specialområden lär också vara 
en administrativ mardröm för Kammar-
kollegiet.

Förvirringen lär bli stor bland kunder-
na, påpekar några som också tror att det 
saknas intresse på marknaden för en lägre 
auktorisationsgrad i de stora språken. 

Ta bort/lägga till delprov

Åsikterna går isär här men det finns 
de som tycker att det vore bra om den 
allmänna provtexten togs bort, medan 
andra istället ser den som den verkliga 
värdemätaren, som visar examinatorn om 
översättaren kan hantera målspråket och 
förstår källspråket.

Det ekonomiska provet anser flera är 
mycket viktigt att det blir bra och även 
här är det en större marknad än vad 
utredningen verkar förstå.

Flera påpekar också att i en text kan 
flera texttyper förekomma, exempelvis i 
en juridisk text kan ekonomiska avsnitt 
förekomma.

Att testa gransknings- och korrek-
turläsningsförmågan tycker några också 
är en bra idé vad gäller juridiska texter. 

Styrelsen tog i sin diskussion med Kammarkollegiet hänsyn till synpunkter som kom in via 
aukttranslistan (se sid 2). Eftersom listan är sluten medan Fataburen är allmänt tillgänglig 
har medlemmarnas åsikter anonymiserats nedan.

Medlemmarnas synpunkter  
på translatorprovets framtida  

utformning och utredningens förslag
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Däremot blir det för brett om teknik ska 
tas med. Här vill dock någon gärna ha 
flera tekniktexter, kanske 2-3 provtexter 
för att testa bredden korrekt. Detta gäller 
även för de andra proven – hellre två 
korta texter av olika slag än en längre.

Ett problem som påpekas är att om det 
redan i dag är svårt att hitta examinato-
rer – hur ska det då inte bli om antalet 
ämnen utökas?

Ingångskrav för att få göra provet

Om det i undersökningen hade ingått en 
fråga om hur många som klarat provet 
utan utbildning eller erfarenhet av över-
sättning, skulle det kanske ha framgått 
om detta är ett problem eller inte. Som 
en translator påpekar: om man nu klarar 
provet utan utbildning och erfarenhet, 
vad spelar det för roll vilken utbildning 
man har? Det är ju förmågan att översät-
ta som ska prövas.

En medlem som själv har undervisat 
på TÖI poängterar att det finns studenter 
som gärna vill jobba som översättare och 
går utbildningen, men ändå inte har den 
kapacitet som krävs. 

Möjlighet till fotnoter i provet

Ett bra förslag men ska användas med 

måtta, tycker de flesta.

Urholkning av auktorisationen

Flera är rädda för att auktorisationen, 
som i dag ses som en kvalitetsstämpel, 
kommer att urholkas om den blir bredare 
alternativt med flera olika nivåer.

Svarsfrekvensen

En del tar upp den låga svarsfrekvensen 
och upplägget på undersökningen och 
tycker att de resultat som erhålls på 
grund av detta är ”värdelösa”. En transla-
tor tycker att rapporten därmed förlorar i 
relevans och i kredibilitet, och translatorn 
saknar dessutom en viktig remissinstans: 
privatpersonerna. En stor och skiftande 
men viktig målgrupp för auktoriserade 
translatorer. Dessutom saknar hen prov-
bedömarnas åsikter – de borde ha kunnat 
ge mycket feedback om exempelvis hur 
viktigt det allmänna provet är.

Bara negativa aspekter tas upp

Positiva resultat, det vill säga sådant som 
talar för att det inte beror på provets 
utformning och innehåll, tas inte upp i 
undersökningen.

Kvaliteten på de translatorer som är 
auktoriserade i dagsläget tas över huvud 

taget inte upp och hur den kan komma 
att förändras om provet förändras.

Underlaget verkar bristfälligt

Det finns tidigare beslut angående den 
statliga auktorisationen som inte är med 
i undersökningen och några medlemmar 
undrar varför. Har Birgitta Dimitrova inte 
gjorts medveten om sådana beslut?

Övrigt om provets upplägg

En translator påpekar att i och med att 
provet görs under en dag och att de som 
inte bor i närheten har lång resväg i krop-
pen när de kommer, är det upplagt för 
misstag som man annars inte skulle göra. 
Hen tycker att samtliga prov bör rättas 
och att de godkända bör man få behålla. 
På så sätt får alla mer valuta för pengarna.

För den som är intresserad av att disku-
tera liknande frågor, se instruktionerna på 
sidan 2 för att vara med på aukttranslis-
tan (som just nu diskuterar Kammarkol-
legiets upphandling).

Naturligtvis går det även som tidigare 
att kontakta styrelsen direkt med förslag 
och synpunkter. Kom ihåg att påpeka när 
du inte vill att ditt namn ska offentlig-
göras.

Sammanställt av Katarina Lindve

Närmare 200 facköversättare, auktori-
serade translatorer och andra språkin-
tresserade kom till SFÖ-konferensen 
2016, trots oroväckande många nordliga 
breddgrader och teknikstrul på Arlan-
da. Konferensens tema var glädje, något 
som återspeglades i alla de tre dagarnas 
aktiviteter. Viss tonvikt lades vid sam-
ernas situation som urfolk och vid det 
samiska språket – nyttiga kunskaper för 
sydlänningar.

Årsmötet, som tenderar att bli en 

het tillställning i SFÖ-sammanhang, 
avverkades utan höjda röster och 
banketten får räknas till en av de mer 
lyckade i SFÖ-konferensernas historia.

Vi återkommer med mer om konferen-
sen i nästa nummer av Fataburen.

År 2017 gör SFÖ en paus för 
eftertanke i konferensverksamheten 
och nöjer sig med årsmöte plus bankett 
i Göteborg, men planeringen för 2018 
års konferens i Skånetrakten har redan 
kommit igång!

Stark  SFÖ-konferens

Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten, tipsar om  
hur vi med smarthet och råstyrka övervinner lågkonjunktur och tuffa konkurrenter.
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Jag vet att jag inte är ensam 
om detta barndomsminne: på 
fredagen stod jag som så många 
andra barn och väntade på 
brevbäraren och på ett rykande 
färskt nummer av Kalle Anka. 
Det året jag stod som prenume-
rant fick jag läsa tidningen först, 
sedan gick den vidare till mina 
syskon. På måndag fanns den se-
dan i kiosken men då kunde jag 
strutta förbi med en viktig min 
för jag hade redan läst veckans 
nummer!

Det året som jag var familjens 
officiella Kalle Anka-prenume-
rant var så speciellt att jag minns 
det än. Och nyligen hade jag 
privilegiet att få sitta en stund 
och språka med kvinnan som 
var med om att skapa språket i 
Ankeborg – Maibrit Westrin, en 
gång den osynliga medlemmen 
i signaturen  P A Westrin som 
översatte Kalle Anka från 1957, i 
sammanlagt 24 år.

Lunds högvinst

Det är inte utan att jag avundas 
föreningens medlemmar i Lund 
för i olika konstellationer, klub-
bar och organisationer stöter 
de då och då ihop med Maibrit. 
Jag fick kontakt med henne via 
Birgitta Önnerfält men då har jag 
under många år likt en lingvistisk 
stalker följt Maibrit på avstånd, 
faktiskt ända sedan 1996 när jag 

Översättaren som det bara sa 
”kvack” om när vi möttes
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fick upp ögonen för henne i sam-
band med en intervju i tidning-
en Journalisten. Då levde ännu 
Maibrits man Per Anders, P A 
kallad, och de båda presenterades 
på ett uppslag i tidningen i en 
intervju som andades en sådan 
skrivarglädje att jag fortfarande 
minns den, och det är ett högt 
betyg från en gammal journalist 
som plöjt metervis med tidning-
ar.

Annons som gick hem

Men om vi först återvänder till 
1957, när varken jag eller mina 
med-prenumererande syskon 
ännu sett dagens ljus, så började 
det med något så vardagligt som 
en annons i en tidning.
– P A kom hem och frågade 

”Vill du översätta en barntid-
ning?”, berättar Maibrit Westrin.

Hon hade själv bara läst ett 
nummer, när hennes systerson, 
eller nevö som Maibrit säger 
(också ett favoritord i Anke-
borgs-svenskan), visade henne en 
serie med en hypnotiserad höna 
som hon minns att hon tyckte 
var riktigt rolig. 

Fördel journalist

I annonsen efterlystes jour-
nalistisk erfarenhet. P A hade 
ansvarat för skoltidningen samt 
vikarierat på Smålands-Tidning-
en i Eksjö, så de uppfyllde kraven 
tyckte han. Maibrit och P A fick 
göra en provöversättning och 
sedan träffa den ansvarige chefen 
för en bit mat och en intervju.
- Han sa att vi låg bra till 

medan vi åt och sedan, när vi var 

klara, sa att vi hade fått jobbet, 
berättar Maibrit.

Betalningen var ”vettig” enligt 
Maibrit och arbetet var stimule-
rande. Hon målar upp hur de tog 
en paus ibland och gick runt och 
gjorde annat men så plötsligt så 
fick någon av dem en snilleblixt 
och ännu ett knivigt problem var 
därmed löst. 

Pratbubblebegränsning

Pratbubblorna i en serietidning 
rymmer ju bara ett begränsat 
innehåll så det gäller att fånga es-
sensen och föra historien vidare, 
rätt likt dagens undertextning på 
teve. De hade en skrivmaskin-
sflicka som skrev ut deras intala-
de översättningar, som de sedan 
gick igenom innan slutresultatet 
skickades till tidningen. Utgiv-
ningen ökade snart till var 14:e 
dag, så översättningarna kom i 
en strid ström under totalt 24 år, 
med bara två kortare avbrott för 
semestrar (sex veckor 1976 och 
tre veckor 1978).

Översättningen var en bisyssla 
och samtidigt som man i Kalle 
Anka kunde läsa att översätt-
ningen var gjord av ”universitets-
lektorn, fil. lic. P.A. Westrin, själv 
framstående psykolog och pe-
dagog” för att lugna föräldrarna, 
så gjorde både han och Maibrit 
akademisk karriär. 

Inget att skryta med

Det var också anledningen till att 
Maibrit inte ville skylta med sitt 
namn, eftersom det skulle kunna 
vara negativt för hennes karriär. I 
dag är det snarare en dörröppna-
re, men Sverige på 1950-talet såg 
annorlunda ut och om sanningen 
ska fram så har ju inte debatten 
om barns läsande och serietid-
ningar direkt avtagit.

Ordskaperi ingick

Samtidigt kunde den som läs-
te Kalle Anka njuta av språklig 
trapetskonst på hög lina. Vid ett 
tillfälle när ankorna helt klart 
satt och berusade sig på alkohol-
haltiga drycker, något som var 
otänkbart att skylta med inför de 
svenska barnen, uppfann Maibrit 
termen läskeblask. Jag har redan 
nämnt hur hon valde att använda 
nevö, ett föredömligt kort ord, 
väl anpassat för en pratbubbla, 
men även annat  bidrog till att 
göra Kalle Anka så lättläst, inte 
minst allitterationerna som milda 
moster! De använde även för 
första gången på svenska det på 
intet sätt utpekande Långtbortis-
tan, men här har Sonja Rindom, 
en dansk översättare, i likhet 
med vad som brukar hända i 
Nobel-sammanhang, hävdat att 
hon var före. Långtbortistan var 
ett utmärkt sätt att förlägga en 

”Vid ett tillfälle när ankorna helt klart satt och 
berusade sig på alkoholhaltiga drycker, något som 
var otänkbart att skylta med inför de svenska bar-

nen, uppfann Maibrit termen läskeblask.”
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handling till en neutral ort.

Långrandigt, nej tack

Restriktionerna och det be-
gränsade utrymmet gjorde 
att paret också var rädda 
om sitt språk. Här handlade 
det inte om att bluddra på, som 
Maibrit säger, utan att vänta in 
rätt uttryck. 

Maibrit blev så småningom 
universitetslektor i franska och 
hade en fil. lic i spanska och 
franska, samt disputerade i 
franska. Hon började även läsa 
italienska men fick ge upp efter-
som spanskan blev lidande. Hon 
ansvarade för Kalle Anka-över-
sättningar från romanska språk 
och eftersom hon tyckte om att 
formulera sig och uttrycka sig var 
det en spännande utmaning att 
arbeta från ett främmande språk, 
en uppgift som enligt Maibrit, 
kräver fantasi. 

Nu kallades dock inte deras 
arbete för översättning till en 
början utan bearbetning, men 
visst handlade det om över-
sättning även om den ibland 

blev oerhört fri, i synnerhet när 
originaltexten, eller som vi säger: 
källltexten, inte höll måttet. 

Maibrit konstaterar under vår 
intervju att författaren helt är 
i översättarens våld och vi gör 
en viss avvikning som läsaren 
kanske inte riktigt är lika intres-
serad av, som Cervantes i fransk 
översättning, den svenska nyö-
versättninge av Ulysses, Hjalmar 
Söderberg, och funderingarna 
på en nyöversättning av Lukas-
evangeliet.

Aldrig ”jobbigt”

Sedan är vi tillbaka på svenska 
fallgropar (”björntjänst” som 
Jönköpings kommun trodde var 
något positivt) och ordet ”job-
bigt” som Maibrit själv aldrig 
använder eftersom hon tycker att 
det är utarmande och används 
för frekvent.

Innan jag skyndar i väg till 

styrelsens sammanträde 
i Lund letar hon fram en 
gigantisk minnesbok om 
Kalle Anka som hon har 
fått. Jag bläddrar och ser 
serier som jag minns från 

min barndom. Och jag kan inte 
låta bli att fråga om min absoluta 
favorit: En lymmel till lämmel. Var 
det Westrins som översatte den?
- Vet du vad, säger hon. Jag 

har ingen aning. Vi översatte så 
många serier.

På något sätt tycker jag att det 
är det perfekta svaret. De levere-
rade och levererade och levere-
rade som man säger i dag och de 
pärlor som vi bär med oss i dag, 
var bara en vanlig dag på jobbet 
för Westrins. Precis som det är 
för oss översättare. 

Hur många av oss kommer 
ihåg vad vi har skrivit?

Katarina Lindve

”Våra största folkbildare sedan 
Selma Lagerlöf”

Gav oss lust till språket

I Ordfront, januari 2014, skrev Thomas 
Eklundh en insändare om sitt ”Kallan-
kaläsande” som han kallar det och hur 
han som barn i Kalle Anka följde PA 
Westrins väg från fil.mag till fil.lic., utan 
att veta vad det innebar. Insändaren var 

föranledd av att han nyligen sett Per An-
ders Westrins dödsruna, och insändaren 
avslutas med följande: ”Han hade visst 
varit en skicklig och bemärkt psykolog och 
hyllades för sina stora insatser. I en kort 
mening nämndes att han också översatt 
Kalle Anka. Jag undrar för hur många 
av mina jämnåriga det var den verkliga 
insatsen? Vi fick lust till språket, till att 
hitta ord som verkligen uttryckte det vi 
ville säga, inspirerades att tänja och vända 
orden utanför alla ramar. Heder och tack, 
Per Anders och Maibritt (sic!)”.

P A och Maibrit Westrin har kallats ”Våra 
största folkbildare sedan Selma Lagerlöf”.

Första numret: Kalle Anka nr 16 
den 26 juli 1957. I tidningen står det 
först ”P.A Westring” (sic!). Rättas först 
efter två nummer. Först 1965 stod det 
”översättning” i redaktionsrutan. Tidigare 
redigerad och/eller bearbetad. Först 1978 
försvann ordet ”bearbetad”.

Duon accepterade att översätta från 
många olika språk som italienska och 

franska (Maibrit), engelska, danska, 
norska, tyska och holländska (P A). Ne-
kade enbart ett manus på turkiska.

Kalle Anka på Grönland utspelar sig 
egentligen i Alaska.

Det finns ingen uppgift om när Läske-
blask först användes. I dag är det ett van-
ligt ord även utanför Kalle Anka-världen.

Enligt Nationalencyclopedin har upp-
lagan gått ner ffrån 225 000 ex. 1990 till 
53 500 ex. 2012 för Kalle Anka i Sverige.

Finurliga Kalle Anka-fakta 
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Vilka språk är det släkt med? Det är den vanliga frågan när 
nya bekantskaper får höra att jag jobbar med albanska. Om jag 
vill retas svarar jag ”svenska”, och det är sant eftersom båda är 
indoeuropeiska, men överdrivet eftersom det är en släktskap på 
stort avstånd.

Albanskan har inga närmare 
släktingar. Om man ritar de 
indoeuropeiska språken som ett 
träd, är albanskan, grekiskan och 
armeniskan de enda nu levande 
språken som är ensamma i sin 
”grupp”.

När jag började med alban-

skan, på 70-talet, var allt albanskt 
kontroversiellt, även språket. Det 
förekommer bilder av det in-
doeuropeiska trädet utan alban-
skan. Ännu mer kontroversiellt 
är den albanska övertygelsen om 
att deras språk är fortsättningen 
på illyriskan. En svensk, Johann 

Erich Thunman, som var pro-
fessor i filosofi vid universitetet 
i Greifswald på 1700-talet, var 
en av de första akademikerna 
som hävdade att illyrerna var 
albanernas förfäder. Inte så lätt 
att bevisa, eftersom det som finns 
kvar av illyriska språket är ett 
litet förråd av enstaka ord, mest 
namn på orter och personer. Men 
om det stämmer är albanerna 
ättlingar till det första folk på 
Balkan som historien känner, vil-
ket naturligtvis har använts som 
argument i dagens och gårdagens 

Språk i närbild:
Albanska – språk utan nära släkt
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konflikter och krig om gränserna. 
Om det inte stämmer har illyrer-
na gått upp i rök och albanerna 
fallit ner från rymden.

Ett ålderdomligt språk är det 
i alla fall, om man t.ex. mäter 
i graden av grammatiska kom-
plikationer. Svenska verb har 
tre modus, indikativ, konjunktiv 
och imperativ (varav konjunktiv 
knappast används), albanskan 
har ytterligare tre, varav det mest 
udda används för att uttrycka 
förvåning. Lägg sedan till åtta 
olika sätt att uttrycka tiden då 
en aktivitet ägde rum och fem 
deklinationer så har vi en hel del 
att lära oss.

Likt litauiskan

Substantiven har sex kasus, ett 
mindre än litauiskan, som räknas 
som det äldsta levande indoeu-
ropeiska språket. I albanskan 
är dock vokativen sällsynt, och 
genitiv sammanfaller med dativ, 
om man bortser från att geniti-
ven har en framförställd partikel, 
i eller e (maskulin och feminin).

Ordförrådet är delvis lånat. 
Det betyder att du kan mer 
albanska än du visste om. Några 
exempel: ekonomi, teknik, univer-
sitet, fakultet, kimi, fizikë… alltså 
ord för moderna företeelser, mer 
eller mindre lika ett stort antal 
språk. 

Låneord i nya kläder

Andra ord lånades tidigare 
och har förändrats enligt al-
bansk språkutveckling men är 
igenkännliga när man får veta 
ursprunget, exempelvis mbret 

(kung) av latinets impe-
rator, mjek (läkare) av 
medicus, shok (vän/kamrat) 
av socius. De äldsta lånen 
är från kejsar Augustus tid, 
dvs. lika gamla som kris-
tendomen – aurus (guld) 
blev ar i dagens albanska, 
civitas (stad) blev qytet, 
piscis (fisk) blev peshk. Ål-
dern framgår av att de har 
typiska uttalsdrag från den 
tidens latin.

I våra dagar är det na-
turligtvis engelskan som 
lämnar bidrag till ordför-
rådet, dessförinnan var det 
italienskan. De grekiska 
och slaviska grannarna har 
också bidragit med låne-
ord. Men även 500 år av 
turkisk ockupation och 
tillhörande religion har satt dju-
pa spår i ordförrådet, något som 
purister har försökt ändra på. 

Ofta turkiska

Albanska namn har ofta turkiskt 
eller till och med arabiskt ur-
sprung. Ta t.ex. diktatorn mellan 
1944 och 1985, Enver Hoxha 
– förnamnet är detsamma som 
bars av en egyptisk president, 
Anwar Sadat, och betyder ljus. 
Efternamnet är en muslimsk 
prästtitel. Att diktatorn förbjöd 
all religionsutövning inverkade 
inte på namnskicket.

Liksom Finland heter något 
helt annat på finska har albanska 
språket ett eget namn på landet 
och dess invånare: Shqipëria 
och shqiptar. En albansk favo-
rittolkning är att koppla det till 

shqiponjë, örn, och den albanska 
flaggan har en dubbelhövdad örn 
med anor från 1400-talets strider 
mot de ottomanska sultanernas 
arméer. Enligt en annan teori 
är ursprunget ett ord i latinet, 
excipio, jag välkomnar – gästfri-
het räknas också som en albansk 
nationaldygd och ordspåket 
säger: ”Ditt hus tillhör Gud och 
din gäst.” Själv tror jag på den 
tredje teorin, att nationsnamnet 
har att göra med verbet shqip, 
uttala, en sorts parallell till tyska 
deutsch och deutlich och motsat-
sen till grekiska barbar, den som 
inte talar begripligt.

Svår bokstav

Så här långt kommen har du 
redan lärt dig att känna igen 
albanskan på den för oss ovanliga 
bokstaven ë. Uttalet ligger mel-

En av flera varianter av kartor över områden 
med illyriska stammar under antiken. Det 
nuvarande Albaniens gränser tillagda. 
Källa: https://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/sq/c/c6/Iliria.jpg
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lan a och ö – men den är i många 
fall stum. Den förekommer flera 
gånger i varje albansk mening. En 
annan bokstav som utmärker al-
banskan är ç, men den förekom-
mer inte alls lika ofta. Uttalet 
är detsamma som rts i svenska 
hurts. Igenkänningen komplice-
ras en del av att albanerna slarvar 
med prickarna och cediljen, eller 
inte har hittat tangentkombina-
tionerna som ger de här tecknen. 
Även i officiella texter kan de 
vara ersatta med vanliga e och c. 
Då avslöjas albanskan av de rik-
ligt förekommande ”partiklarna” 
i, e, të, së – små ord som kopplas 
till substantiv och adjektiv för att 
uttrycka sådant som genus och 
kasus.

Sen i starten

Det dröjde ända till 1972 inn-
an albanskan blev ett enhetligt 
språk. Dessförinnan skrev man 
på gegiska i norra Albanien och 
Kosova, toskiska i söder. Det of-
ficiella språket blev toskiska med 
vissa inslag från gegiskan. För oss 
som ska lära oss albanska är det 
tur, eftersom gegiskan är svårare, 
med en del komplicerade verb-
konstruktioner, men det är lite 
förvånande eftersom majoriteten 
var gegisktalande.

I talspråket lever dialekterna 
kvar, trots att det brukar sägas 
att skolor, radio och TV elimine-
rar dialektskillnader. På internet 
lever dialekterna även i skrift. 
Ungdomarna skriver som de 
talar. Chattarna lever ofta i exil 
och lär sig språket huvudsakligen 
av föräldrarna. När jag måste 

översätta t.ex. ett brev till migra-
tionsverket har jag nytta av att se 
hur dialekterna används på nätet, 
men jag utnyttjar förstås också 
”konsulter” i Sverige.

Vilken användning har vi av 
albanskan? Kontakterna med 
Albanien och Kosova är inte 
särskilt livliga. De senaste tre-fy-
ra åren har dock charterbolagen 
fått upp ögonen för den albanska 
kusten, de vackra bergen och 
minnesmärkena från antiken. 
Och kontakterna ökar, i den 
(långsamma) takt som de alban-
ska och kosovariska försöken att 
bli medlemmar i EU går framåt.

En svala gör ingen sommar

Redan på 1970-talet gick de 
första charterresorna till Alba-
nien från Sverige, men de pågick 
inte mer än några få somrar. 
Kanske var det svårt att förklara 
för turisterna varför Tiranas enda 
nattklubb stängde kl 22. Där-

efter organiserades gruppresor 
av Svensk-albanska föreningen, 
för mer eller mindre övertygade 
sympatisörer till den kommunis-
tiska regimen. Intresset hade de 
oftast fått på köpet när de för-
sökte sätta sig in i vad som hände 
i Kina, eftersom den albanska 
regeringen var den enda i Europa 
som hade broderliga förbindel-
ser med Peking. Man reste med 
gruppvisum, rörelsefriheten var 
begränsad och albanerna vågade 
inte ta kontakt med utlänning-
arna.

Export undantag

De kommersiella förbindelserna 
med Albanien och Kosova, vid 
sidan av turismen, lider av att 
de båda länderna praktiskt taget 
inte producerar något för export. 
Före järnridåns fall kan du ha 
ätit albanska tomater och druck-
it albanskt vin, fast de sålts av 
italienska eller bulgariska företag. 

Jämförelse mellan några ord i fyra indoeuropeiska språk: först albanska, sedan 
engelska, litauiska och sist klassisk grekiska.
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Ett kuriöst fall från 60-talshis-
torien: USA blockerade sedan 
andra världskriget handeln med 
Albanien men ville gärna komma 
åt den strategiska metallen nick-
el. Då köpte ett usanskt företag 
in sig i Wargöns AB i Vänersborg 
och importerade det albanska 
nicklet dit.

Kosova vanligast ursprung

Träffar man albaner i Sverige 
har de nästan alltid sina rötter i 
Kosova (att fly från diktaturen 
Albanien var näst intill omöjligt). 
Några kom som ekonomiska 
migranter liksom andra jugosla-
ver. Senare, kring 1982, kom en 
liten flyktingrännil som följd av 
den jugoslaviska statens reaktio-
ner på ett misslyckat student-
uppror. Den stora vågen kom 
ungefär 10 år senare, i samband 
med Balkan-krigen.

Nu finns minst 40 000 albaner 

i Sverige. De behöver hjälp med 
översättningar, t.ex. av betyg, när 
de ska studera vidare eller söka 
jobb. Enstaka uppdrag som jag 
får har med socialtjänsten och 
polisen att göra. Albanskan har 
stått för omkring en tredjedel 
av mina översättarinkomster i 
många år.

Det förtjänar kanske att näm-
nas att albanerna är den största 
invandrargruppen i Schweiz, 
omkring 200 000. När det al-
banska fotbollslandslaget spelade 
mot Danmark i september 2015, 
var tio av spelarna i truppen från 
Schweiz.

Lokal spridning

I Albanien och Kosova finns 3 
resp. 2,5 miljoner albansktalande. 
I Serbien och Montenegro finns 
några tusental, i Makedonien 
cirka 200 000, dvs 25 procent av 
befolkningen. Albanskans ställ-

ning i Makedonien har förstärkts 
och det inofficiella albanska uni-
versitetet i Tetova, grundat 1994, 
blev statligt år 2004. 

I södra Italien finns byar och 
småstäder med albansktalande 
invånare, som kallas arbereschi. 
Deras förfäder flydde dit från 
Grekland, när det erövrades av 
Turkiet på 1500-talet.

Skolbänksalternativet

Numera behöver man inte lära 
sig albanska på egen hand, som 
jag gjort. Uppsala universitet har 
kurser i albanska språket och en 
del realia sedan 2008, på distans 
och halvfart. http://www.moder-
na.uu.se/grundutb/albanska/

Om någon av kollegerna har 
obesvarade frågor efter den här 
artikeln går det bra att mejla 
dem till mig.

Lars Erik Morin

Så här kan en 
albansk mening 
vara uppbyggd. 
Inte alltför stor 
skillnad mot 
våra vanligaste 
språk, eller hur? 
Tredje och sjätte 
raden ger en 
mer ordagrann 
översättning. 
Originalet 
kommer från 
författaren 
Ismail Kadare.
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TEPIS är den största föreningen för auktoriserade översättare, 
tolkar och facköversättare i Polen. Fataburen besökte under 
hösten 2015 TEPIS årskonferens.

Den 10 och 11 oktober 2015 
hade TEPIS sin årliga konferens, 
den här gången en lite speci-
ell sådan då föreningen firade 
25-årsjubileum. Konferensen 
ägde rum i centrum av Warszawa 
i universitetsbibliotekets fina 
lokaler och dess tema var: ”Fram-
tiden för fack- och auktoriserade 
översättare – nya utmaningar”.

Lördagen var en gemensam 
dag för alla 300 deltagare. Ut-
valda föredragshållare hade 30 
minuter var för att presentera 

olika teman inför den samlade 
översättarkåren. Första delen 
bestod av aktuella frågor såsom 
relationen mellan justitiedeparte-
mentet och auktoriserade över-
sättare, utbildning av rättstolkar 
och översättare, översättningar 
för myndigheter inom EU, sam-
arbete med andra internationella 
översättarorganisationer, bety-
delse av översättarprovet, med 
mera. 

Här måste jag tillägga att det 
polska språket inte skiljer mellan 

orden ”tolk” och ”översättare”. 
Båda översätts med samma ord 
”tłumacz”. Det visade sig att det 
var först för tio år sedan som 
man introducerade översättar- 
och tolkprovet i Polen i justitie-
departementets regi. Den polska 
titeln ”tłumacz przysigły” (edsvu-
ren översättare) motsvarar både 
auktoriserad tolk och translator i 
Sverige. 

Och vad hände tidigare? Då 
fick personer som ville tolka eller 
översätta och hade filologistudier 
med magisterexamen inom ett 
visst språk bakom sig, anmäla 
sig till den lokala domstolen 
och svära ed inför domaren att 

På besök på polsk översättarkonferens
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de ska tolka noggrant och ärligt 
enligt bästa förmåga. Och så blev 
man auktoriserad översättare i 
båda språkriktningar och tolk på 
köpet.

När Polen blivit ett självstän-
digt land 1990 började man sakta 
anpassa regler gällande tolkar 
och översättare till omvärlden 
och sedan tio år tillbaka har man 
ett slags prov fast det kan inte 
jämföras med Kammarkollegiets 
i svårighetsgrad. Å andra sidan 
måste man ha femårig filologisk 
utbildning i det språk man vill 
arbeta med.

Skillnader!

Under diskussioner med olika 
polska kollegor lärde jag mig en 
annan intressant skillnad mellan 
våra system. I Polen blir över-
sättaren eller tolken närmast 
”livegen” hos domstolen. I prak-
tiken innebär detta att domaren 
skickar kallelse till tolken att 
inställa sig i tingsrätten på en viss 
dag för att tolka vid rättegången. 
Detsamma gäller handlingar som 
ska översättas – de skickas till 
översättarna för översättning och 
det är svårt att dra sig ur ett tolk- 

eller översättaruppdrag. Det 
gör att de flesta översättare och 
tolkar (observera att jag måste 
använda båda termerna på svens-
ka men i praktiken är det en 
och samma sak i Polen) ogärna 
tar uppdrag från domstolar. Det 
gäller särskilt tolkar. 

Domstolar dåliga uppdragsgivare

Domstolarna betalar nämligen 
dåligt och man får ingen ersätt-
ning för spilltid plus att man kan 
få vänta ibland flera månader 
på sina pengar. Det finns ingen 
central organisation som utbeta-
lar löner för tolkar, som i Sverige 
(Sveriges domstolar), utan varje 
tingsrätt tar hand om utbetal-
ningarna på egen hand.

En annan intressant skillnad 
är att man inte räknar antal ord i 
texten men antal tecken i över-
sättningen inklusive blanksteg 
och delar det på 1125. På så sätt 
får man antal sidor som man får 
ersättning för. Det verkar vara 
rättvisare beräkningssätt än vi har 
i Sverige.

Jag blev erbjuden att ge en 
kort presentation av situationen 
för översättare och tolkar i Sveri-

ge. När jag berättade 
att hos oss i Sverige 
är det precis tvärt-
om, det vill säga 
att både tolkar och 
översättare ”älskar” 
uppdrag från dom-
stolen, väckte det ett 
stort intresse. Och 
senare när jag för-
klarade att man får 
vänta max 14 dagar 

på utbetalning blev förvåningen 
ännu större. Här kan Polen lära 
sig något från vårt system.

Första dagen avslutades med 
en paneldiskussion om framtiden 
för auktoriserade översättare och 
tolkar med deltagande av över-
sättarutbildare, jurister, domare 
och polisen.

På kvällen hade vi en gemen-
sam middag samt lite försenat 
firande av Hieronymusdagen.

På söndag fortsatte konferen-
sen i olika språksektioner. Jag 
besökte tre sektioner och blev 
imponerad både av diskussions-
nivån och organisationen. Man 
diskuterade olika typer av över-
sättningar, CAT-arbete, tolkning 
via internet, medicinska översätt-
ningar, skillnader inom lagsys-
tem i olika länder och mycket 
annat. Salarna var utrustade med 
modern videoutrustning, stora 
skärmar, wi-fi, och allt annat som 
brukar finnas.

Det var ett givande besök och 
jag hoppas att vi i dessa bistra 
tider för vårt yrke kommer att 
utveckla kontakter också med 
andra länder enligt mottot: Över-
sättare i alla länder, förena er.

Marian-Jozef Waszkiewicz

Fotnot: Det finns även andra översättar-
föreningar i Polen. Äldst är STP (Associ-
ation of Polish Translators & Interpreters - 
APTI) för alla typer av tolkar, översättare 
och även litterära översättare. I motsats 
till i Sverige samlar dessa organisatio-
ner både tolkar och översättare under 
samma tak. Slutligen finns lite exklusiva 
STL, en förening för litterära översättare.
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Friend and colleague Anthony Barrett has died three weeks 
after being diagnosed with cancer just 68 years old.

Tony’s interest in international affairs led 
him in 1968 to take part in a camp in 
Scotland organised by the International 
Voluntary Service. This was a decision 
that was to shape the rest of his life. It 
was there he met a young Swede, Gunil-
la, and after a couple of years exchanging 
letters and holidaying together they deci-
ded to try living together in each other’s 
country. Tony however was not granted 
a residence permit in Sweden, a problem 
that was solved by the couple marrying. 
With a B.Sc. in chemistry he secured a 
post in a control laboratory in the food 
industry at the same time reading bio-
chemistry at Lund University.

For various reasons he moved into the 
language industry as a teacher at a school 
for adults. Here a course for students 
from Saudi Arabia brought him into con-
tact with a number of English speakers 
who also worked as translators. By the 
end of the 1980s he was working full 
time as a translator, mainly of technical 
documents. He became an authorised 
translator in 1999 when he also speciali-
sed in the translation of annual reports. 
Before starting a translation Tony would 
devote a lot of time in background 

research. Translating a 
customer’s text for him 
was a challenge and he 
took pride in rewrit-
ing the information as 
though it had come 
from a British source in 
the same industry. 

Born and raised in the 
London suburb of Up-
minster, Tony attended 
one of those grammar 
schools that taught 
boys to be renaissance 
men long before the 
term had been minted. 
The result was his wide 
ranging interests from 
social questions to all 
aspects of the arts, from 
chess to cycling. He 
was even an author in 
his own way, making 
up bedtime stories for 
his two children. Although being quiet 
spoken and modest, characteristics that 
at first sight made him appear very 
reserved, conversations with Tony were 
always lively and informative because of 

his deep knowledge of the subject. Con-
versations that will be sorely missed. 

Richard Emery

Minnesord

Föreningen hade per den 31 december 
2015 totalt 223 ordinarie medlemmar, 7 
hedersledamöter samt 4 övriga medlem-
mar (f.d. translatorer). 17 nya medlem-
mar har valts in i föreningen. 12 med-
lemmar har utträtt ur föreningen.

Nya medlemmar 2015
Från svenska till engelska:  Tanya Hen-
riksson, Shawn Thane och Robin Blanton
Dubbelriktade engelska-svenska-engelska: 
Marianne Thormählen
Från svenska till engelska: Gudrun Samu-
elsson och Mia Poletto Andersson

Från svenska till spanska: Gisela Weltzin 
Thunberg
Från spanska till svenska: Lena Almroth
Från tyska till svenska: Benny Arvidsson
Från svenska till ryska: Maria Barysjniko-
va och Natallia Davidsson
Från ryska till svenska: Tanja Smirnova
Från svenska till franska: Selma Lei-
nenweber
Från svenska till rumänska: Cecilia 
Cindea
Från svenska till persiska: Mehrdad Sahba
Från BKS till svenska: Gunnar Lindquist
Från estniska till svenska: Laura Neill

Hedersledamöter 2015: Gerda Billig, 
David Canter, Paula Ehrnebo, David 
Knight, Kajsa Pehrsson, Beryl Wester-
mark, Bo Widegren.

Godkända translatorsprov 2015: 2 
engelska från svenska; 1 grekiska från 
svenska; 2 italienska från svenska; 1 per-
siska från svenska; 1 ryska från svenska; 2 
engelska till svenska; 1 finska till svenska; 
1 italienska till svenska; 1 norska till 
svenska; 1 spanska till svenska; 1 tyska till 
svenska. 

Totalt godkändes 14 prov: 7 till och 7 
från svenska.

Föreningsstatistik och nya translatorer
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David Knight var en av de verkliga veteranerna i såväl Föreningen Auktoriserade Translatorer som bland samtliga 
auktoriserade translatorer. Dubbelriktad auktoriserad translator mellan engelska och svenska sedan 1962, medlem i 
föreningen sedan samma år, och vice ordförande under några år i början av 1990-talet. Detta porträtt är baserat på 
Bo Widegrens sista intervju med David nu i vår. David var då kraftigt märkt av sin sjukdom och han dog den 12 april.

Mitt första möte med David Knight 
ägde rum på stationen Södertälje Södra 
någon gång i början av 1970-talet. 
Jag var då färsk chefsöversättare (som 
min ståtliga titel löd) på Saab-Sca-
nia, och eftersom jag skötte inköp av 
översättningstjänster var jag ofta på 
jakt efter skickliga och tillförlitliga 
frilansöversättare. 

Den mest eftersökta kategorin över-
sättare var naturligt nog personer med 
fordons- och motortekniska kunskaper, 
oberoende av om de var auktoriserade 
translatorer eller ej. 

David var inte bara auktoriserad 
translator, utan hade även en teknisk 
bakgrund som kemist, anställd på BP, 
British Petroleum. Det var i den egen-
skapen som han kom till Sverige 1950, 
då han och hans tonårsvän Simon Har-
per, även han auktoriserad translator, 
som tyvärr avled för tre år sedan, deltog 
i ett internationellt jordbruksläger för 
studenter. David blev en av de viktigas-
te länkarna i det nätverk jag som ambitiös översättningsinköpare 
försökte bygga upp. Han var pålitlig, kunnig och mycket nog-
grann som översättare. I anslutning till vårt samarbete inbjöd jag 
honom till ett besök på Scania, och det var då som jag träffade 
honom personligen för första gången. 

Han hade börjat som frilansöversättare 1960, då han lämnade 
sin anställning som översättare, den här gången på Bofors. År 
1973 var det dags att bilda David Knight & Co. Språkkonsulter 
AB. När David fyllde 21 år hade han fått en reseskrivmaskin av 
sin far. Den tog han med sig till Sverige, och trots att den sakna-
de å, ä och ö, skrev han reklambrev till 136 företag och erbjöd 
sina tjänster. Han fick tre (3) svar. 

David mindes att brevportot var 15 öre, och han kom även 
ihåg hur få som kunde engelska på den tiden. Inte heller 
erbjöds svenska för invandrare, trots att svenska språket då var 
mycket svårare, bland annat därför att verbens pluralformer 
efter pluralt subjekt fortfarande användes i skriftspråket («vi 
äro», «ni kunna» osv.) och för att «du» ännu inte användes som 
allmänt tilltalspronomen. ”Ni” användes socialt enkelriktat, alltså 

från överordnad till underordnad 
(”Föredrar herrn fönsterbord”), 
(”Ursäkta att jag tilltalat fröken”. 
Svar: ”Ni tilltalar mig inte alls”). 
För att lägga bort titlarna med 
någon fanns det en rad underliga 
fraser, t.ex. ”Ska vi spotta varandra 
i ansiktet?”

År 1992 fyllde föreningen 60 
år, vilket firades med en inter-
nationell konferens på Biskops 
Arnö. Styrelseordförande var Leif 
Östling, David var vice ordföran-
de, Gerda Billig sekreterare och 
undertecknad kassaförvaltare. 
Själva organisationskommittén 
var ett informellt gäng med både 
styrelsemedlemmar och helt 
vanliga medlemmar, bland annat 
Heidemarie Nyrén, Hans Karlgren, 
Joachim Wesseloh, Matti Järnare, 
Adolf Dahl, Manuel Alves och 
Gerd Müller Nordin. De offrade 
mycket tid på arbetet, men hade 

också mycket roligt. Den konferensen var för David det allra 
trevligaste minnet. David fick sin storkund Scania att sponsra 
banketten med 50 000 kronor. Leif Östlings företag Trans-Bus 
skänkte konferensportföljer med ingraverade namn till samtliga 
deltagare. Andra medlemmar bidrog med presentartiklar från 
sina kunder. Det var för övrigt inför denna konferens som vårt 
servicebolag Eurofat AB bildades för att skydda föreningen mot 
eventuella förlustkonferenser. Lyckligtvis gick konferensen med 
vinst.  

Dittills hade jag bara känt David som översättare, men sedan 
jag själv blivit auktoriserad och invald i föreningens styrelse, vari 
även David ingick, kom jag att lära känna honom som en klok, 
hjälpsam och vidsynt medmänniska med en rejäl portion humor.

David var alltid stolt över sitt yrke. Han berättade om sin för-
våning vid sitt första medlemsmöte i föreningen, då de närvaran-
de medlemmarna titulerade sig ”advokat”, ”byråchef”, ”redaktör” 
och ”överste”. David var den ende som kallade sig översättare, 
något som jag fann mycket lovvärt.

Bo Widegren

Porträttet som blev ett minnesord
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