
Meritförteckning 

Hillevi Hellberg 

Personliga data 

• Födelsedatum: 26/8 – 1985 

• Bostadsadress: Långholmsgatan 13 

         117 33 Stockholm 

• Telefonnummer 073 – 702 46 10 

• E-postadress: hillevi.hellberg@gmail.com 

Arbetslivsmeriter 
• Juni 2011 – nuvarande: Frilansande översättare, från franska till svenska. 

• September 2012 – nuvarande: Förläggare, Alastor Press. (Sedan 2016 även delägare.) 

• Maj 2015 – nuvarande: Butikspersonal (säsong och extra), Nobelmuseet, Tekniska museet och 

Drottningholms Slottsteater, Stockholm. 

• Januari 2012 – september 2013 & januari – april 2015: Ansvarig för biljettkassan och  press- och 

kommunikationsassistent, Drottningholms slottsteater, Stockholm. 

• Maj 2009 – april 2015: Guide (franska, engelska, svenska), kassaansvar i Teaterboden, 

Drottningholms slottsteater, Stockholm 

• Juni 2006 – augusti 2008: Butiksbiträde, ICA Maxi Torp Köpcentrum, Uddevalla. 

Publiceringar 
Översättningar 

• Monsieur Venus av Rachilde, Alastor Press, 2018 (under utgivning). 

• 11 dikter av Yekta för Littfest (Umeå) inom EU-projektet Versopolis, 2018. 

• Diligensen från Lyon av Richard Lesclide, Alastor Press, 2017. 

• Paulina 1880 av Pierre Jean Jouve, Alastor Press, 2017. 
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• 8 dikter av Samantha Barendson för Littfest (Umeå) inom EU-projektet Versopolis, 2017. 

• En ny njutning av Pierre Louÿs, Alastor Press, 2017. 

• 5 dikter av Linda Maria Baros för Littfest (Umeå) inom EU-projektet Versopolis, 2016. 

• Damen med vargen av Renée Vivien, Alastor Press, 2015. 

• Kapitel 3 & 15a i 14 av Jean Echenoz, Autor Eter, 2015. 

• Salome av Oscar Wilde, Alastor Press, 2014. 

• Om Gustave Moreaus mystiska landskap av Marcel Proust, Alastor Press, 2014. 

• Om dandyismen av Jules Barbey d’Aurevilly, Alastor Press, 2014. 

• Färger av Remy de Gourmont, Alastor Press, 2013. 

• Arma Belgien av Charles Baudelaire (inkl. Amœnitates Belgicæ), Alastor Press, 2012. 

• Utdrag ur Histoire de ma vie av George Sand i Aorta nr 22, 2008. 

• Utdrag ur Belgien avklätt av Charles Baudelaire i Aorta nr 18, 2007. 

Kulturartiklar (urval) 

• ”Pierre Louÿs som boksamlare och litteraturforskare”, Biblis nr 84, vintern 2018/19. 

• ”Den otidsenlige dandyn”, Axess nr 9, 2018. 

• ”En dekadent John Bauer”, Axess nr 6, 2018. 

• ”Därför klär sig påven i Gucci, guld och Pradaloafers”, Under strecket i Svenska Dagbladet, 15 juli 

2018. 

• ”Sex var en fråga om makt för antikens greker”, Under strecket i Svenska Dagbladet, 31 mars 2018. 

• ”Låt mig röra vid ditt hår”, Under strecket i Svenska Dagbladet, 3 februari 2018. 

• ”Febriga själstillstånd”, Författaren nr 1, 2017. 

• Förord, Otrevligheter av Léon Bloy, Alastor Press, 2017. 

• ”Dekadenternas gula böcker”, Tidskriften Biblis nr 34, 2016. 

• ”Det förlösande suget från utplåningen”, Under strecket i Svenska Dagbladet, 24 mars 2015. 

• ”Maria och Aurore - kvinnlig cross-dressing på 1700- och 1800-talet”, Aorta nr 22, 2008.  

 

Noveller (urval) 

• ”KRONHJORTARNA”, Tidskriften Staden nr 13, 2016. 

• ”Delila”, Tidskriften Staden nr 5, 2014. 
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Utbildningsmeriter 
Akademisk examen 

• Juni 2008: Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm. 

Utbildningar på eftergymnasial nivå 

• November 2013: Master Class in Literary Translation, Franska till svenska, Workshop med 

Anders Bodegård och Madeleine Gustafsson, Akademi Valand, Göteborg. 

• Augusti 2009 – maj 2011: Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, 

Uppsala universitet, Uppsala. 

• Augusti 2009 – juni 2010: Franska, Uppsala universitet, Uppsala samt Göteborgs universitet, 

distansstudier (förlagda i Paris, Frankrike). 

• Januari – juni 2009: Historia, Uppsala universitet, Uppsala. 

• Januari 2008 – januari 2009: Litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm. 

• Augusti 2007 – januari 2008: Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, Stockholm. 

• Augusti 2006 – juni 2007: Skrivarlinjen, Sörängens folkhögskola, Nässjö. 

• Augusti 2005 – juni 2006: Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg. 

• Augusti 2004 – juni 2005: Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet, Göteborg. 

Studentexamen 

• Juni 2004: Studentexamen från Estetiska programmet, inriktning Bild och form; Uddevalla 

gymnasium, Uddevalla. 

Stipendier 
• Januari 2016: Författarförbundets vistelsestipendium i Grez-sur-Loing, Frankrike. 

Övriga uppdrag och projekt 
• November 2013 – idag: Medlem i Sveriges Författarförbund. 

• Oktober 2012 – idag: Medlem i Översättarcentrum. 

• Oktober 2005 – idag: Den litterära bloggen Stasimon (hillevihellberg.wordpress.com). 

• Maj 2008 – februari 2009: Stockholmsredaktör för tidskriften Aorta. 

• Juni 2006 – juni 2007: Ledare för Ninda skrivargrupp (skrivande och uppläsningar av 

skönlitteratur), Göteborg.  
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Språkkunskaper 
• Svenska, franska (modersmål); engelska (flytande); latin (grundläggande). 

Övriga kompetenser 
• InDesign (grundläggande) 

• Bokproduktion 

• Redaktörskap 

• Office-paketet 

• Wordpress 

Referenser 
• Lämnas på begäran. 

Om mig/About me  
In English: 

I have worked as a translator from French to Swedish since 2011. So far, I have mainly focused on 
literature from the turn of  the century but also done some contemporary poetry. Today I am looking 
to expand my translation business and I am therefore looking for new exciting assignments. 

I have mostly worked with the publisher Alastor Press, which I have been a part owner since 2016. I 
have translated writers such as Baudelaire, Rachilde and Wilde. All my translations have received 
great attention and received positive criticism. The French is my native language as I grew up in a 
bilingual home, and I have always moved easily and freely between my two languages. During my 
studies in literature and history I’ve also acquired a deep knowledge of  English and do non-fiction 
translations in my areas of  expertise from English to Swedish as well. 

I regularly write cultural articles and essays in Swedish publications as Svenska Dagbladet, Biblis and 
Axess on topics related to my spheres of  interest such as decadence, eroticism, Catholicism and fin 
de siècle literature. In addition, several of  Alastor's books have been provided with a preface by me. 

På svenska: 
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Jag har arbetat som översättare från franska till svenska sedan 2011. Hittills har jag främst fokuserat 
på litteratur från sekelskiftet men också översatt en del samtida poesi. Idag vill jag expandera min 
verksamhet och jag letar efter nya spännande uppdrag. 

Jag har mest jobbat med förlaget Alastor Press, som jag har varit delägare i sedan 2016. Jag har 
översatt författare som Baudelaire, Rachilde och Wilde. Alla mina översättningar har fått stor 
uppmärksamhet och positiv kritik. Franska är mitt modersmål eftersom jag växte upp i ett tvåspråkigt 
hem, och jag har alltid rört mig enkelt och fritt mellan mina två språk. Under mina studier i litteratur 
och historia har jag också förvärvat en uttömmande förståelse för engelska och översätter även 
sakprosa inom mina ämnesområden från engelska till svenska. 

Jag skriver regelbundet kulturartiklar och essäer i svenska tidskrifter som Svenska Dagbladet, Biblis 
och Axess om ämnen som är relaterade till mina områden som dekadens, erotik, katolicism och fin 
de siècle-litteratur. Dessutom har jag försatt flera av Alastors böcker med förord. 

En Français: 

Je suis traductrice du français vers le suédois depuis 2011. Jusqu'à présent, je me suis principalement 
concentrée sur la littérature du début du siècle, mais j'ai également traduit des poèmes 
contemporains. À présent, je cherche à développer mon activité de traduction et je suis donc à la 
recherche de nouveau projets intéressants. 

J'ai principalement travaillé avec l'éditeur Alastor Press. J'ai traduit des auteurs tels que Baudelaire, 
Rachilde et Wilde. Toutes mes traductions ont reçu une grande attention et ont eu des critiques 
positives. Le français est ma langue maternelle car j'ai grandi dans un foyer bilingue et je me suis 
toujours déplacé facilement et librement entre mes deux langues. Au cours de mes études en 
littérature et en histoire, j’ai également acquis une connaissance approfondie de l’anglais et traduit 
donc des ouvrages non romanesques dans mes domaines d’expertise, de l’anglais au suédois. 

J'écris régulièrement des articles et des essais dans des publications suédoises telles que Svenska 
Dagbladet, Biblis et Axess sur des sujets liés à mes domaines d'intérêt tels que la décadence, 
l'érotisme, le catholicisme et la littérature fin de siècle. En outre, plusieurs des livres d'Alastor ont été 
fournis de préface par moi. 
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