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Oversætterugen 2018
Martinus Institut byder Sagens oversættere, sproglige revisorer (målsprogs- og 
kildesprogskonsulenter) og korrekturlæsere velkommen til en oversætteruge på 
Martinus Center, Klint, fra lørdag d. 12. maj til og med fredag d. 18. maj 2016. 
Instituttet vil gerne give sproglige medarbejdere mulighed for at arbejde i fred og 
ro på centret, væk fra dagligdagens mange forpligtelser, samt give mulighed for at 
udvikle venskab og samarbejde oversætterne imellem. 
Hensigten med oversættergruppens arbejde er at gøre adgangen til studiet af 
Martinus’ verdensbillede lige så tilgængeligt for udenlandske som for danske 
læsere. Martinus skriver: “… det er nemlig ikke livets mening, eller planen i den 
guddommelige verdensordning, at studiet af disse højeste realiteter skal blive 
ved med kun at gælde for enkelte særlige væsener, i særdeleshed fordi der ikke 
findes noget større udløsende moment eller grundlag for skabelsen af den over 
hele verden så længselsfuldt ventede “varige fred” end netop resultatet af oven-
nævnte studium eller kendskabet til det kosmiske verdensalts analyse udbredt for 
masserne.” (Livets Bog, bind 1, stk. 8)
Ugen falder sammen med én af forårets kursusuger, så der bliver en del liv og 
aktivitet på centret. 

Program
Oversætterne arbejder i ugens løb på deres egne projekter – alene eller sammen 
med andre deltagere i ugen. Der bliver altså mulighed for spontane møder og 
samtaler om oversættelsesarbejdet. Vi har desuden mulighed for at være med 
til et foredrag lørdag eftermiddag, to af forårskursets aftenforedrag (mandag og 
onsdag) samt en udflugt tirsdag eftermiddag og en film tirsdag aften sammen 
med kursisterne.
Der er udarbejdet følgende program med foredrag som inspiration og oplæg til 
dialog:

12/5 lørdag 
 fra 13:00  Ankomst
 14:30 Foredrag på Terrassen
  Sören Grind: Alt liv er forbundet – enhed og mang-

foldighed
	 	 En	grundlæggende	årsag	til	lidelse	er	oplevelsen	af	

separation.	Vores	tryghed	i	flokken	og	i	familien	ud-
fordres	stærkt	i	en	tid	med	voksende	selvstændighed	
og	individualitet.	Med	udviklingen	af	den	humane	fø-
lelse	og	den	stærkt	voksende	internationalisme	mær-
ker	stadigt	flere	mennesker	en	forbundethed,	der	ikke	begrænses	af	
nationalitet,	køns-	og	klassetilhørsforhold.	Fælles	interesser,	kunst	og	
videnskab	bygger	broer	mellem	mennesker.

 19:00 Velkomst: ved Mary McGovern m.fl.



13/5 søndag
 09:30 Henrik Gottlieb (gæsteforedragsholder): Komplice-

rede komposita – danske sammensatte navneord, 
deres afkodning og oversættelse

	 	 Henrik	Gottlieb	har	været	ansat	på	Københavns	
Universitet	som	underviser	og	forsker	i	oversættel-
sesvidenskab	siden	1991.	Han	har	især	publiceret	på	
engelsk	og	har	undervist	og	holdt	foredrag	i	en	lang	
række	lande.	Hans	forskningsfelt	spænder	lige	fra	TV-tekstning	over	
moderne	oversættelsesteori	til	leksikografi	og	kontaktlingvistik,	med	
fokus	på	påvirkningen	–	bl.a.	gennem	oversættelser	–	fra	domine-
rende	sprog	(typisk	engelsk)	til	dominerede	sprog,	fx	dansk.

14/5 mandag
 09:30 Zofia Paulin (polsk oversætter): Udvikling af euro-

pæiske sprog – fra ur-indoeuropæisk til vores tid
 13.30 –  Udflugt sammen med kursisterne (bekræftes senere)

 19:00 Kursusforedrag (titlen oplyses senere)

15/5 tirsdag
 09:30 Per Jan Neergaard (ansvarlig for 

Martinus Instituts forlag) og Ole 
Therkelsen (redaktør): Et posthumt 
værk bliver til – om tilblivelse af Det 
Evige Verdensbillede bog 5 og 6 samt 
Grand-Kursus

 19:00 Filmaften sammen med kursisterne

16/5 onsdag
 09:30 Christine O’Sullivan (fransk oversætter): 33 years of 

bliss – Några reflexioner kring mitt amatöröversätt-
ningsarbete av Martinus till franska, med exempel 
på typiska svårigheter och återkommande problem-
ställningar

 19:00 Kursusforedrag (titlen oplyses senere)

17/5 torsdag
 09:30 Lars Palerius og Pernilla Rosell (sven-

ske oversættere): Att översätta med 
hjärta och hjärna

 19:00 Båndforedrag af Martinus (titlen oply-
ses senere)

18/5 fredag
  Afrejse

ca. 16.30



Martinus Center Klint
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4500 Nykøbing Sj.,
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Praktisk information
Tilmelding
Kontakt Mary McGovern via e-mail mary@martinus.dk  
eller på telefon +45 38 34 06 13 (fastnet) eller +45 23 39 53 46 (mobil) 
Pris
85 kr. per overnatning inklusiv aftensmad, som betales ved ankomst. 
Ankomst
• Der er check-in i receptionen lørdag d. 12. maj fra kl. 13, hvor du får udleveret 

nøgle. Der kan lejes sengelinned, håndklæder, cykler og købes og lånes Marti-
nus’ litteratur

• Restaurant Terrassen serverer aftensmad kl. 17.30 
• Selve oversætterugen indledes kl. 19 med velkomst på Restaurant Terrassen, 

hvor der også bydes på te og kaffe.
Bolig
På ankomstdagen kan du få adgang til din bolig fra kl. 13. Deltagerne bor i enkelt-
værelse, med mindre du har et andet ønske. 
Forplejning
Aftensmad på Terrassen er inkluderet i prisen. Frokost kan købes i centrets café 
fra kl. 12, pris 35 kr. Morgenmad sørger du selv for. (Der kan købes morgenmads-
produkter i caféen.) 
Restaurant og café
Restaurant Terrassen serverer aftensmad (en økologisk, vegetarisk buffet) hver 
aften kl. 17.30. 
 Receptionens café er åben dagligt kl. 12–16, og her sælges kaffe, te, juice, 
sandwich mv.

Velkommen til Martinus Center, Klint!


