
MDTnyt
2 / 06

Den Danske Ordbog som værktøj for oversæ�ere?
Court Interpreting: pestering, perversity and a touch of perjury
Certification of Translators in Austria
Sveriges Facköversä�erförening - SFÖ
Byggeteknisk ordbog
Julekonkurrence



2

Dansk Translatørforbund

Dansk Translatørforbund er en brancheorga-
nisation, der blev sti�et den 15. januar 1990. 
Forbundets medlemmer er selvstændigt 
praktiserende translatører og tolke, der kan 
vise deres tilhørsforhold til forbundet ved e�er 
deres navn at anføre betegnelsen MDT (Medlem 
af Dansk Translatørforbund). 

Dansk Translatørforbund har vedtaget 
etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt 
medlem skal overholde. Medlemmerne er 
underlagt tavshedspligt vedrørende forhold og 
enkeltheder om deres klienter, som de må�e 
få kendskab til under udførelsen af deres 
arbejde. Derudover skal det enkelte medlem 
til stadighed forny og udvikle sin sproglige og 
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Dansk Translatørforbund jævnligt kurser inden 
for fagligt relevante emner. Disse kurser er åbne 
for alle interesserede.

Forbundet bistår sine medlemmer ved til hvert 
medlem at udlevere en omfa�ende håndbog, der 
giver oplysninger om de forhold, en translatør 
erfaringsmæssigt støder på i sit arbejde. 

Nyuddannede medlemmer får tilbudt en mentor-
ordning, hvor de får tilkny�et en erfaren kollega 
i samme sprog, som bistår med råd og dåd ved 
det nye medlems etablering af selvstændig 
virksomhed. Alle medlemmer er forpligtet til at 
have en professionel ansvarsforsikring. 

Foruden at arbejde for en høj faglig standard 
blandt medlemmerne repræsenterer Dansk 
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udenlandske oversæ�erorganisationer.

MDTnyt

Redaktion
Annie Georgsen (ansv.)
Asger Rygs Gade 2A, 2.th.
1727 København V
Tlf. 30 61 44 05

Jeanne�e Jensen
Tlf. 33 32 41 14

Birte Kreilgaard
Tlf. 48 24 87 78

Dee Shields
Tlf. 45 81 84 15
E-mail: shields@tdcadsl.dk

Næste deadline
20. febr. 2007
Annoncer
Helsides: kr. 1.000,- 
ekskl. moms
Halvsides: kr. 650,- 
ekskl. moms

Artikler
Artikler og andet materiale, 
der offentliggøres, dækker ikke 
nødvendigvis redaktionens el-
ler Dansk Translatørforbunds 
holdninger. Bidrag sendes på 
diske�e, cd-rom eller pr. e-mail 
til Dee Shields eller til Dansk 
Translatørforbund.

ISSN 0907-2692



3

Indholdsfortegnelse

Den Danske Ordbog som værktøj for oversæ�ere? .....................................................4
Certification of Translators in Austria ...........................................................................9
Om virksomhedsjura ......................................................................................................11
Words words words ........................................................................................................13
Annonce ...........................................................................................................................16
Hvorfor og hvordan finder man på at lave en byggeteknisk ordbog ......................17
Eksempler fra Byggeteknisk ordbog ............................................................................19
Julekonkurence ................................................................................................................26
Præsentation af Sveriges Facköversä�arförening - SFÖ ............................................27
Invitation til DTs fødselsdagsfest .................................................................................29
Court Interpreting: pestering, perversity and a touch of perjury .......................... 30
Fra vores egen verden .....................................................................................................32
Beskikkede i perioden 28.03.2006-05.12.2006 ..............................................................33
Kalender .......................................................................................................................... 34

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.



4

Den Danske Ordbog som værktøj for over-
sæ�ere?
Af Ken Farø og Henrik Lorentzen

Indledning 
Vi er − som hhv. nuværende og tidligere med-
arbejder − blevet bedt om at introducere Den 
Danske Ordbog (DDO) for MDTnyts læsere, nu 
da den foreligger komplet i 6 tykke bind (se 
http://dsl.dk/ordboger-og-sprogteknologi for 
mere info).

E�ersom den ene af os (med den andens kritiske 
blik) allerede skrev en generel introduktion til 
MDTnyt i nr. 04/2002, vil vi udny�e lejligheden 
til her at kaste et mere vinklet blik på ordbogen, 
der passer til de rammer, vi har fået stillet til 
rådighed, nemlig et tidsskri� specifikt re�et mod 
oversæ�ere. Vi stiller derfor spørgsmålet: Hvad 
kan oversæ�ere e�er vores vurdering bruge 
DDO til? Og hvor kommer ordbogen til kort? 
Vi er begge uddannet i et fremmedsprog (hhv. 
tysk og fransk), så oversæ�elsesaspektet er på 
ingen måde fremmed for os, selv om vi ikke har 
titel af translatører. Vi har derfor stor sympati 
for oversætteres problemer og vil således 
prøve at analysere DDO med et oversæ�er-
solidarisk blik. Det kan i denne sammenhæng 
naturligvis ikke blive en dybdegående analyse, 
men snarere et overordnet blik på, hvilke af 
DDO’s ordbogsfunktioner, der kunne være 
relevante for en oversæ�er, og samtidig nogle 
smagsprøver på ordbogens indhold.

Hvad har oversæ�ere brug for?

Traditionelt skelner man mellem ”betyd-
ningsordbøger” og ”oversæ�elsesordbøger”. 
Sidstnævnte ”oversætter” mellem sprog, 
mens førstnævnte forklarer ords betydning. 
En sådan overfladisk analyse af DDO ville 
straks medføre, at den blev kategoriseret 

som en ”betydningsordbog” og ikke som en 
”oversæ�elsesordbog”. Der er imidlertid gode 
grunde til at differentiere denne opfa�else; vi 
vil således vise, at DDO udmærket kan betragtes 
som en ”oversæ�elsesordbog”, hvis man i stedet 
for at bruge de traditionelle genrebetegnelser går 
ud fra, hvilke af ordbogens funktioner der kan 
være af relevans for oversæ�else. Denne måde 
at betragte ordbøger på er især kendetegnende 
for Århus-skolen inden for leksikografien.

Vi er i denne sammenhæng nødt til at gå ud 
fra et meget bredt oversæ�erbegreb, selv om vi 
selvfølgelig er opmærksomme på, at det dækker 
over meget forskellige typer, og at MDTnyts 
læsere o�e beskæ�iger sig med fagsprog (se 
nedenfor). Ikke desto mindre er der noget, som 
er fælles for alle typer oversæ�else, nemlig 4 
kommunikative problemer: (1) en udgangstekst 
skal reciperes; (2) der skal foretages nogle 
overvejelser om ækvivalens mellem de to sprog, 
som er i spil; (3) der skal produceres en måltekst; 
og (4) den nye tekst skal underkastes sproglig 
revision og korrektur. 

Det er vores påstand, at DDO i forbindelse med 
alle disse fire kommunikative problemtyper 
relateret til oversættelse kan yde en vis − 
og på nogle punkter endda stor − hjælp. For 
oversæ�ere med et andet modersmål end dansk 
er der desuden en indlæringsfunktion indbygget i 
DDO. Endelig indeholder ordbogen en funktion, 
man kan kalde leksikotainment, som ganske 
vist ikke er specielt oversæ�erorienteret, men 
som alle sprogbevidste brugere formentlig vil 
glæde sig over. Denne funktion er især kny�et 
til ordbogens autentiske sprogbrugseksempler, 
som hænger tæt sammen med ordbogens 
dokumenterende funktion.

Lad os nu se nærmere på hver enkelt af disse 
funktioner.

(1) Tekstreception

Når man læser en dansk tekst, som skal over-
sæ�es til et fremmedsprog, vil man uundgåeligt 
støde ind i ord og ordforbindelser, man ikke 
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kender. Fx kunne det tænkes, at man ikke 
tidligere har mødt ordet hickory, som ifølge DDO 
er et ”højt løvfældende træ med blade, blomster 
og frugter der minder om valnøddetræets”. 
Et andet ord, som kunne volde oversæ�eren 
vanskeligheder, er budo, der beskrives som 
en ”gruppe af sportsgrene der har baggrund 
i østasiatisk filosofi og kampsport; omfatter 
bl.a. judo, karate og aikido”. Også en blini, der 
indgår i det moderne internationale køkken, 
kan man få forklaret i DDO: Det er ”en lille, tyk 
pandekage der spises som tilbehør til fx kaviar”. 
Danglish forklares som en ”form for dansk der 
er stærkt præget af engelske ord og engelsk 
udtale”. Og en forkortelse som BST kunne give 
nogle oversæ�ere problemer, ikke mindst fordi 
den dækker over to forskellige fuldformer, 
nemlig såvel bedri�ssundhedstjeneste (”instans 
der har til opgave at rådgive om arbejdsmiljøet 
på en arbejdsplads og at fremme de ansa�es 
sikkerhed og sundhed; [...] kan opre�es ved 
en enkelt arbejdsplads el. være fælles for flere 
arbejdspladser; indført ved lov i 1978”) og det 
semifaglige bovint somatoprin (”et væksthormon 
hos kvæg, omdiskuteret fordi det i visse 
lande gives til kvægbesætningerne for at øge 
mælkeydelsen”).

Har man som oversæ�er et andet sprog end dansk 
som modersmål − og Dansk Translatørforbund 
har jo medlemmer af begge kategorier − er det 
måske snarere ord som hovskisnovski (”arrogant, 
overlegen og nedladende over for andre; evt. 
som et udslag af snobberi”), bengnaveri (”det 
at være i besiddelse af mange indbringende 
poster samtidig; især i forb. med politikeres 
ekstrajob (nedsættende)”, eller fraseologismer 
som ad bagdøren (”indirekte el. i det skjulte; uden 
offentlighedens bevågenhed; især om politiske 
beslutninger”) og for det (”til trods for det; 
alligevel”, jf. citatet i ordbogen: ”Jens Jørgen ved 
godt, hvad jeg mener om ham, og vi er lige gode 
venner for det”), der er nødvendige at slå op som 
et delelement af oversæ�elsesprocessen.

Et receptionsproblem drejer sig ikke altid om, 
at man ikke kender ordet eller udtrykket, men 
også at det bruges på en måde, der er ukendt 
for oversætteren. Fx er det tænkeligt, at en 
oversæ�er kender følgende betydning af fehår: 
”langt, fint (lyst) hår der omkranser hovedet”, 
men ikke denne: ”juletræspynt i form af et hvidt 
fibermateriale der kan strækkes ud og fordeles 

hen over grenene”, ligesom den alternative 
betydning af germansk (”(typisk) tysk; o�e med 
hentydning til den grundighed og præcision 
der menes at være karakteristisk for tyskere”) 
kan være ukendt.

Oversæ�elseselementet tekstreception tilgodeses 
i DDO først og fremmest gennem opslagsord 
og fraseologismer og de definitioner og 
autentiske citater, ordbogen indeholder (se også 
nedenfor).

(2) Ækvivalentsøgning

Det kan måske undre, at spørgsmålet om 
ækvivalens overhovedet kan være relevant i 
en ensproget danskordbog. Men igen kan der 
differentieres, for ækvivalentsøgningen består jo 
af andet end bare at skabe et ”link” til L2. Selve 
hypotesedannelsen (”hvad hedder ord eller 
ordforbindelse X på sprog Y?”) kan DDO ikke 
direkte klare. Her må man prøve at se i bilingvale 
ordbøger eller ransage sin egen hjerne. Men 
begge disse metoder kræver som regel kontrol. 
Bilingvale ordbøger og hjerner er sjældent den 
endegyldige sandhed om sprog, men skal mere 
ses som redskaber, der nogle gange giver et 
bud. Til kontrol af disse bud er en monolingval 
ordbog som DDO ny�ig, fordi den har en så dyb 
og fintfølende betydningsbeskrivelse, og fordi 
den indeholder valensmønstre og autentiske 
citater, som viser, hvordan ordet eller udtrykket 
rent faktisk bruges ude i sprogvirkeligheden.

Lad os prøve at se, hvordan det kunnne tage 
sig ud i praksis. I en dansk tekst, som skal 
oversættes til tysk, støder jeg ind i idiomet 
klappen går ned for ngn. Jeg kan ikke finde det i 
nogen af de bilingvale ordbøger, jeg konsulterer, 
men jeg mener at have hørt et tysk idiom, som 
lyder næsten ens, nemlig jm geht die Klappe 
’runter. Spørgsmålet er nu, om de er ækvivalente? 
Ifølge Duden i 10 bind går det tyske idiom på, 
at man med vilje lukker information ude og 
ikke længere hører e�er. Hvad siger DDO om 
det danske idiom? Betydningsbeskrivelsen 
er som følger: ”nogen kan pludselig ikke 
huske noget bestemt; nogen mister pludselig 
selvbeherskelsen e.l.”. Denne beskrivelsesforskel 
burde være rigeligt til oversæ�elsesbrug: Man 
kan tydeligt se, at det danske idiom ikke kan 
være ækvivalent med det tyske, for sidstnævnte 
går på intention og perception, mens det danske 
går på noget uvilkårligt og på kognition.
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I øvrigt udelukker brugen af DDO som ækvi-
valenskontrol ikke, at man undersøger selve 
sprogbrugen i korpora og på interne�et. Men 
fordelen ved ordbogen er, at den netop bygger 
på kontrollerede, systematiske studier af sprog-
brugen, så arbejdet er til dels allerede gjort for 
oversæ�eren.

(3) Produktion af måltekst

Oversættelse indebærer som bekendt også 
produktion af en ny tekst, en måltekst. Når den er 
dansk, kan DDO hjælpe tekstproducenten. Det 
gælder bl.a. i forbindelse med ortografi, valens, 
kollokationer, synonymi og præpositionsvalg. 

Fx kan man under skrivningen ønske at tjekke 
stavningen af pizzaria. I DDO får man at vide, 
at formen er en udbredt fejl for det korrekte 
pizzeria. På samme måde er det rart at få at vide, 
at krydsfinér nok er meget brugt, men at den 
korrekte form ifølge Sprognævnet er uden accent 
aigu. DDO undertrykker nemlig ikke udbredte 
fejl, men bruger dem som indgang til at oplyse 
brugerne om den officielle stavning. Det har ikke 
noget at gøre med ophøjelse af fejl til korrekt 
sprogbrug, hvilket ordbogen er blevet skudt i 
skoene, men derimod med at hjælpe brugere, 
som har (punktuelle) vanskeligheder her.

Når man producerer en måltekst, kan problemet 
også bestå i, hvilken præposition som bruges i 
forbindelse med et bestemt ord eller en bestemt 
ordforbindelse. Det kan ifølge ordbogen så-
ledes både hedde i kølvandet på og af NGT. 
På samme måde får man en del syntaktiske 
produktionsoplysninger om ordet indtræde via 
valensmønsteret [NGN/NGT indtræder (som 
NGT) i NGT, hjælpevb.: være]. 

Der er andre funktioner af ordbogen, som un-
derstøtter oversættelsens produktionsdel, fx 
bøjningsoplysningerne, hvor DDO markerer, 
hvilke bøjningsformer, som godt nok er 
tilladt ifølge Sprognævnet, men som ifølge 
redaktørernes undersøgelser er sjældnere end 
den tilladte variant. 

(4) Sproglig revision og korrektur

Hvis målteksten er dansk, kan DDO bruges som 
redskab til sproglig revision og korrektur, som er en 
naturlig del af enhver oversæ�else. Fx kan man 
som L2-tekstproducent have behov for at indføre 

mere variation i sin stil. Har man i målteksten 
hele tiden brugt sexet i betydningen ’som vækker 
begejstring el. interesse’ − citatet i ordbogen 
lyder: ”Hvordan rammerne for energisektorens 
fremtid skal formes, er ikke det mest sexede 
spørgsmål i dansk politik” −, kan man i ordbogen 
under ordets synonymangivelser finde to forslag 
til variation: hip eller hot. Under trossamfund kan 
man ligeledes få variationsmuligheden konfession 
og ved figurativ tilbydes man figurlig.

Vil man som led i revisionen kontrollere sin 
ortografi, kan DDO yde hjælp på flere punkter: 
Fx kan man være i tvivl om, om en bestemt 
blomst staves filodendron eller philodendron, fordi 
man har set begge dele i botanisk li�eratur. I 
ordbogen får man at vide, at det korrekte er 
stavemåden med f-, mens ph-varianten ifølge 
DDO’s korpusundersøgelser blot er meget 
udbredt.

Man kan også være usikker på, hvordan man 
angiver bøjningsendelser ved oprindelig franske 
ord som fx beaujolais. Ifølge ordbogen, som er 
i overensstemmelse med Dansk Sprognævns 
normering, kan man skrive beaujolais(’)er både 
med og uden apostrof. 

Men i virkeligheden er DDO relevant for de fleste 
niveauer af den sproglige revision og korrektur, 
hvis ellers teksten er dansk og bevæger sig inden 
for almensproget. For DDO’s ordbeskrivelse 
er dyb, dvs. hvert ord behandles udførligt i sin 
sammenhæng − både dets ortografi, morfologi, 
syntaks, semantik, pragmatik, synonymik og 
meget andet er blevet undersøgt omfa�ende 
empirisk. Ganske vist går ordbogen ikke så 
dybt som 28-binds-værket Ordbog over det 
danske Sprog (ODS – nu også gratis på ne�et, 
h�p://ordnet.dk/ods), men til gengæld er dens 
genstand meget mere velafgrænset, og den 
ældre ordbogs notoriske uoverskuelighed har 
DDO ikke arvet.

Andre funktioner

Vi nævnede fire kommunikative funktioner, 
som DDO kan stø�e oversæ�ere med. Vi vil her 
komme ind på to yderligere funktioner, som kan 
betegnes som ikke-kommunikative, nemlig hhv. 
en indlæringsfunktion og en underholdningsfunktion 
(leksikotainment). 

En oversæ�er med et andet sprog end dansk 
vil formentlig mangle viden om visse dele 
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af sproget, nok især på ordforrådsniveau, 
herunder de grammatiske elementer ved 
ordene og ordforbindelserne. Her er DDO 
et oplagt supplerende redskab at lære dansk 
med. Ordbogen beskriver nemlig det centrale 
ordforråd, dvs. at det for udlændinge faktisk kan 
betale sig at lære indholdet af ordbogen, for det 
er sandsynligvis noget, man har eller får brug 
for. Det sjældne og det specielle har generelt ikke 
fået lov at komme ind i DDO. 

Et andet træk af relevans for ikke-native 
speakers er, at ordbogen lægger stor vægt på 
de kollokationer og ordforbindelser, som ifølge 
de tilgrundliggende computeranalyser har stor 
udbredelse i dansk. Det vil sige, at når der gives 
eksempler på ordforbindelser, så er det ikke bare 
nogle, redaktionen har fundet på, men derimod 
sådanne, der rent faktisk bruges meget i dansk. 
Fx defineres klækkelig som ”(forholdsvis) stor af 
omfang el. mængde; fx om pengebeløb”. Men det 
er formentlig en lige så stor hjælp at få at vide, 
at det især indgår som a�ribut til lønforhøjelse 
og bøde.

DDO’s behandling af fraseologi er et andet punkt, 
som er til gavn for andetsprogsbrugere. Det er 
selvfølgelig fint nok med beskrivelser af 7 af 
ordet kryds’ mest udbredte betydninger; men 
samtidig er det ny�igt med en beskrivelse af 5 
fraseologismer, som ordet indgår i, nemlig med 
kryds og slange, på kryds og tværs, sæ�e kryds i 
kalenderen, sæ�e kryds og bolle og sæ�e (sit) kryds. 
I Nudansk Ordbog får man fx kun forklaret 2 
flerordsforbindelser under kryds.

Ud over de mere ”problemorienterede” funk-
tioner, vi har omtalt hidtil, er det altså også vores 
påstand, at ordbogen er ganske underholdende 
at bruge og læse i. Det skyldes først og fremmest 
citaterne, som stammer fra ordbogens 40 mio. 
ord store korpus plus andre nyere kilder. Vi 
bringer her et par smagsprøver, som i høj grad 
afspejler nyere dansk kulturhistorie på godt og 
ondt: 

Ikke nå nogen til sokkeholderne: ”Om komikeren 
Finn Nørbygård når Pavaro�i til sokkeholderne, 
eller han kun kan strække sig til skosnuderne, kan 
i øjeblikket testes rundt om i Danmark”. Styre for 
vildt: ”A�er en programperle fra DR2, der styrer 
for vildt i den ironiske samfundskritiske genre”. 
Forskrækkelig: ”Det er dog forskrækkeligt, som 
det danske sprog misrøgtes både i Danmarks 

Radio og i aviserne”. Guldplade: ”De fire gu�er 
får en guldplade for deres debut-LP, der for 
nemheds skyld har fået titlen ”Michael Learns 
to Rock”. Topti: ”PC-versionen af Hugo lå i flere 
måneder nummer et på computerspillenes 
topti”. Udsprede: ”Tror EF-tilhængerne virkelig, 
at de vinder EF-valget den 14. juni ved at 
udsprede så fede løgne?”. Tilfældigvis: ”Persson 
vil ikke have dansk energi, fordi han synes, 
det sviner for meget. Det mener a-kra�lobbyen 
tilfældigvis også”.

Nogle vil måske mene, at de autentiske eksempler, 
som rigtignok fylder meget i ordbogen, spærrer 
for det sproglige. Men DDO har andre funktioner 
at varetage end rent sproglige: Den skal nemlig 
også beskrive sproget som en del af tid og sted, 
og det gør den i allerhøjeste grad, som det ses 
af eksemplerne. Dokumentation er en vigtig 
funktion ved DDO.

Hvad kan ordbogen ikke hjælpe med i oversæt-
telsesprocessen?

DDO er en såkaldt monolingval almensproglig 
ordbog. Det vil sige, at den alene dækker dansk, 
og at det ”centrale” ordforråd er i centrum. Det 
er i øvrigt ikke ensbetydende med ’basalt’, for 
ord som hiat, troglogyt og vunde kan næppe 
kaldes basale. Når de alligevel er taget med i 
DDO, er det fordi, der har været tilstrækkeligt 
med belæg i ordbogens tekstdatabase til, at de 
skulle beskrives; DDO’s metodiske grundlag er 
jo i modsætning til de fleste andre ordbøgers 
korpuslingvistisk. Med det centrale ordforråd 
forstås den hyppigt brugte og i de fleste dele 
af befolkningen udbredte del af sproget. Det 
sidste udelukker særsprog som fx dialekt, slang 
og fagsprog, i hvert fald i et for en oversæ�er 
nødvendigt omfang og systematik. E�ersom 
de fleste af MDT’s medlemmer beskæ�iger sig 
med fagsprog, vil nogle hér finde DDO for lille, 
trods de seks bind. Det vil dog være en urimelig 
forventning at kræve fagsproget systematisk 
dækket i DDO, for det har aldrig været dens 
formål.

En anden ”mangel” ved ordbogen er som sagt, 
at selve hypotesedannelsen mht. ækvivalens 
typisk ikke kan finde sted herfra. Man får altså 
ikke forslag til fremmedsprogede oversæ�elser 
i DDO, ligesom man heller ikke kan finde ud af, 
hvad ikke-danske ord betyder (det udelukker i 
øvrigt ikke opslag som roadmovie, motherfucker og 
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green; DDO er nemlig ikke puristisk, som ODS i 
stor udstrækning var det). Det er ikke så meget et 
genreproblem − moderne ordbogsforskning har 
påvist, at de leksikografiske genrebetegnelser 
ikke behøver at være så faste, som de traditionelt 
er (jf. forskellige publikationer af Tarp og 
Bergenholtz) −, men snarere et plads- og kon-
ceptionsproblem. 

Sammenfatning

Vi har prøvet at kaste et nysgerrigt-distanceret 
blik på DDO ud fra spørgsmålet om, i hvilken grad 
ordbogen egentlig yder hjælp til ”oversæ�ere”, 
uden at vi har differentieret de�e begreb særlig 
meget. Formålet har i første omgang været at 
demonstrere, at begrebet ”oversæ�elsesordbog” 
er for overfladisk, og at også DDO et langt 
stykke hen ad vejen kan anvendes som redskab 
i oversættelsesprocessen. Oversættelse er så 
kompleks en handling, at de fleste funktioner, 
DDO kan hjælpe med at løse, faktisk er relevante 
for store dele af oversæ�elsesprocessen. Vi har 
set på 5 forskellige. Skal man bringe det på 
punktform, ser det sådan ud:

Først plussiden:

· DDO yder stor hjælp til reception af moderne 
dansk almensprog

· DDO yder nogen hjælp til kontrol af ækvi-
valentkandidater

· DDO yder stor hjælp til produktion af mo-
derne dansk almensprog

· DDO yder stor hjælp til revision og korrektur 
af moderne dansk almensprog

· DDO yder stor hjælp til sprogindlæring

Herunder er DDO’s styrker i forhold til 
eksisterende ordbøger først og fremmest: 
(a) den dybe betydningsbeskrivelse, (b) 
kollokationer, præpositioner selekteret af 
verber, og valensmønstre; (c) hjælp til at 
finde officielle staveformer via (hyppige) 
uofficielt stavede opslagsord; (d) rigtig mange 
sprogbrugseksempler og citater fra autentisk 
sprog; (e) den meget tætte dækning af det 
centrale ordforråd, hvad der ikke mindst er en 
fordel for ikke-danske oversæ�ere.

Så minussiden:

· DDO yder kun i meget lille omfang hjælp 
til fagsproglige spørgsmål

· DDO yder i det hele taget kun lidt hjælp til 
sjældne, meget gammeldags eller dialektale 
ordforrådselementer

· DDO giver som monolingval ordbog ingen 
ækvivalentforslag

Ordbogen er rigtignok ikke tænkt som noget 
allround-redskab for oversæ�ere, alene af den 
grund at den savner en bilingval dimension og 
at oversæ�eres behov desuden er forskellige. 
Men det er altså ikke uvæsentligt at gøre 
opmærksom på de mere implici�e funktioner, 
ordbogen rent faktisk har indbygget i sig. Som 
redskab til reception, produktion, korrektur 
og indlæring af moderne dansk almensprog 
er ordbogen uden tvivl et af de bedste. Alle 
disse problemer indgår i oversættelse, også 
i den fagsproglige, der som bekendt ikke 
kun består af fagspecifikke elementer. At 
ordbogen herudover er ganske underholdende 
at læse i pga. sine omfa�ende citater fra det 
tilgrundliggende tekstkorpus, er måske heller 
ikke operationelt relevant for oversæ�ere, men 
det gør den til et interessant og lærerigt bogværk 
for sprogbevidste mennesker.

Vi har noget utraditionelt prøvet at anskue DDO 
som en ”oversæ�elsesordbog”. Men det er i sidste 
ende praksis, som skal dømme et værktøj. Vi kan 
kun opfordre MDT’s medlemmer til at prøve 
selv og til at give den tilbageværende redaktion 
feedback − som ifølge DDO er en ”tilkendegivelse 
hvor en person el. gruppe vurderer el. giver 
udtryk for sin holdning til en anden persons el. 
gruppes præstation, ytringer e.l.”

Mere læsning:

Farø, Ken (2002): Om Den Danske Ordbog. 
MDTnyt 4/02.

Lorentzen, Henrik/Trap-Jensen, Lars (2006): 
Den Danske Ordbog − set i bakspejlet. Nyt fra 
Sprognævnet 2006/2.
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The certification of court interpreters and 
translators was launched in 1999. Ever since, 
every interpreter and translator who wishes 
to provide services to the courts and judicial 
authorities must go through the certification 
process. It is only in exceptional cases (if no 
certified court interpreter is available) that 
another interpreter may be sworn in on an 
ad-hoc basis for the specific case in hand. The 
examination before a panel of three persons 
(one judge and two language experts) can 
be taken when the candidate has obtained a 
university diploma in the field of interpreting 
and/or translating and can prove two years of 
professional experience. Candidates without 
a university diploma must prove five years of 
professional experience. The process has proved 
to be a useful filter and has become a benchmark 
for the required skills.

The certification of translators in other fields is 
a more recent exercise and is based on different 
premises. The point of departure was the 
German standard DIN 2345. The purpose of that 
standard was to provide all parties involved in 
translation contracts with a means of making 
operations more straightforward by establishing 
standard procedures. The standard aimed at 
all parties in translation contracts and covered 
freelance translators, language departments 
of companies and authorities and translation 
agencies.

When the Austrian Translators’ and Interpreters’ 
Association UNIVERSITAS approached the 
Austrian Standards Institute ÖNORM inquiring 
whether the German standard could also be 
made into an Austrian standard, which would 
make registration for translators in Austria 
easier, the reaction of ÖNORM was to suggest 
the elaboration of an Austrian standard. The 
interested parties (professional associations, 
academics, users of translation services, and 
translation companies) liked the idea, because 
DIN 2345 had proved to be a major milestone 
in the development of quality standards for 
translation services but required further fine-
tuning. 

Certification of Translators in Austria
By Liese Katschinka, Vienna, Austria

A core group of about 20 persons then sat down 
to work – with a great deal of support from the 
Austrian Standards Institute (and guidance on 
how to dra� a standard) – to eventually dra� a 
total of four standards (two on translation and 
two on interpretation), which were adopted in 
2000 and 2001. These were:

ÖNORM D 1200   –  Translation services: 
Requirements for the service and provision of 
the service

ÖNORM D 1201 – Translation services:
Translation contracts

ÖNORM D 1202  –  Interpretation services: 
Requirements for the service and provision of 
the service

ÖNORM D 1203 – Interpretation services: 
Interpretation contracts

I will not go into much detail here about these 
standards, as work on the European standard 
EN 15038 has made a number of the provisions 
redundant. The main point – which needs to be 
reiterated time and again – is that the Austrian 
translation standards focused on criteria for 
assessing the quality of providing the translation 
service, not on the quality of the translation 
as such. They are not standards applicable to 
products but to the provision of services. Again, 
they applied to both freelance translators and 
translation agencies/companies.

The Austrian Standards Institute then offered to 
act as a certification body for translators wishing 
to be certified according to ÖNORM D 1200. As 
an accredited certification body, the Austrian 
Standards Institute takes a keen interest in the 
standards which are adopted also finding broad 
acceptance.

A certification scheme was then drawn up in 
cooperation with the core group that had worked 
on the standard. It provided for a certification 
audit by a team of two auditors (one representing 
ÖNORM and one with the language combination 
of the applicant) conducting the audit on the 
premises of the translator. In the course of the 
audit, the applicant had to show the auditors 
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one or several completed translations and 
explain the relevant documentation regarding 
the translation strategy and the relationship 
with the client. In addition, the auditors 
had a closer look at the translators’ working 
facilities (office, library, IT resources, etc.) and 
required a translation in the requested language 
combination, which the candidate had to 
produce on the spot in a subject field of his/her 
choice. A�er a successful audit, the translator 
was authorized to use the ÖNORM label for 
certified services on stationery, business cards, 
etc. The certification is for a period of five years, 
with an interim audit – shorter than the initial 
one – a�er three years. 

I should perhaps mention at this point that I am 
both a certified court interpreter and translator 
and a translator certified under ÖNORM D 
1200.

In spite of major efforts by the Austrian 
Standards Institute and – to a lesser degree 
– by the professional associations, not many 
translators applied for certification according to 
ÖNORM D 1200. (A�er all, certification under 
the ÖNORM and EN standards is a voluntary 
exercise.) Some felt that the price (about EUR 
500 for the first audit and EUR 150 for the 
annual renewal of the certificate) was too much; 
others thought that the language expert at the 
audit could be a competitor who would gain an 
insight into the clientele and business practices 
of the applicant. Regrettably, clients (users 

of translation services) have not yet become 
sufficiently aware that they can require their 
service providers (= translators) to abide by the 
provisions of the translation standards.

As EN 15038 is about to enter into force, the 
Austrian core group (= mirror committee) 
working on the Austrian and eventually 
on the European standard set out to amend 
the certification scheme. Unfortunately, the 
prevailing opinion was that only one auditor (an 
expert in standards and quality management 
with some knowledge of translation services) 
should conduct the audit and that no wri�en 
translation would be required in the course of 
the audit. As a result, certification under the 
translation standard has moved away from the 
service provider and dri�ed in the direction 
of quality management. It will most likely be 
the translation agencies that will now want to 
obtain the “Certified Service” logo rather than 
the individual freelance translator.

I personally feel that it was a very useful 
exercise to work on the (Austrian and European) 
standards, which helped me to be�er organize 
what I – as a freelance translator (and interpreter) 
– had done before in a fairly casual manner. 
I think that at a time where every type of 
regulation of a profession comes up against 
EU concerns, certification under the system 
especially devised by and for translation 
professionals is the only instrument to prove 
one’s qualifications.
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Om Virksomhedsjura
FRA FONDS DE COMMERCE TIL FRI-
VÆRDI

Som oversæ�er i et af de ”mindre” sprog er man 
en hund e�er oversæ�elsesmæssige guldkorn for 
begreber, der ikke har deres lige i Danmark. Det var 
der desværre ikke helt nok af på Patrice Carons i øvrigt 
glimrende kursus.

Den 24. november 2006 blev der a�oldt kursus i 
fransk virksomhedsjura. Underviser var advokat 
Patrice Caron fra Advokaterne i Amaliegade 
42, som vi før har ha� fornøjelsen af bl.a. som 
underviser på et kursus om fransk ejendomsret, 
og som nu – e�er opfordring – havde indvilliget 
i at bruge et par dyre advoka�imer på at gen-
nemgå juridiske og sproglige aspekter ved 
etablering af virksomhed, sti�else af selskab, 
ansættelsesretlige forhold samt indgåelse af 
agentkontrakter.

Patrice Caron er både dansk og fransk advokat 
og er leder af advokatfirmaets kontor i Paris. Den 
store fordel, der ligger i at anvende en underviser 
som Patrice Caron, er selvfølgelig, ud over hans 
sympatiske og underholdende væsen, at han har 
en baggrund i begge kulturer, mestrer begge 
sprog, har et indgående kendskab til begge 
juridiske systemer samt kender danskernes 
problemer i Frankrig. 

Som oversæ�er er det altid meget givende at 
møde en underviser, som både har en sproglig 
og en faglig indgangsvinkel til et givent område. 
Patrice Caron har mange års erfaring som 
praktiserende ”tosproglig” advokat og også 
som underviser i franske juridiske forhold. Det 
gør altid en gennemgang af juridiske – og o�e 
komplicerede – dokumenter mere interessant og 
mere forståelig, at gennemgangen bliver krydret 
med praktiske eksempler fra virkelighedens 
verden og underholdende cases om de fælder, 
som danskere o�e falder i, når de handler med 
franskmænd, og om oversæ�else af juridiske 
begreber, som det selv for erfarne juridiske 
oversæ�ere (som deltagerne på de�e kursus) 
kan være svært at finde en korrekt dansk 
oversæ�else af, for ikke at tale om at kende den 
bagvedliggende betydning.

Det materiale, som vi fik udleveret på kurset, 
var som altid meget grundigt, overskueligt 
og struktureret og indeholdt bl.a. en meget 
fyldig gennemgang af de vigtigste punkter i 
forbindelse med etablering af selskab i Frankrig 
med mange gode oplysninger beskrevet i en 
kort og overskuelig form. Endvidere indeholdt 
kursusmaterialet en lang række eksempler på 
franske dokumenter, som man som oversæ�er 
kan få til opgave at oversæ�e i forbindelse med 
et dansk selskabs etablering i Frankrig, og som i 
Patrice Carons materialesamling fremstår meget 
realistiske, og måske en kende for realistiske, 
idet der ikke er taget højde for en anonymisering 
af dokumenterne.

Patrice Caron kan sit stof og gennemgår på 
glimrende vis de forskellige emner, dog synes jeg, 
at der blev lagt lidt for meget vægt på formidling 
af den juridiske baggrundsviden og for lidt 
vægt på en mere terminologisk gennemgang 
af nogle af de mere komplicerede dokumenter.  
Hvis man regelmæssigt beskæ�iger sig med 
fransk selskabsret - og i øvrigt har sin viden 
fra Handelshøjskolen i behold - er mange af 
dokumenterne og de franske procedurer kendt 
stof, og der var på dokumentsiden ikke de store 
nyheder. Dog ved Patrice Caron udmærket, 
hvilke termer der kan volde vanskeligheder for 
en oversæ�er, og vi fik bl.a. en god debat om 
betydningen og oversæ�elsen af begreber som 
”fonds de commerce” og ”goodwill”.

Here�er bevægede vi os lidt væk fra selskabsre�en 
og mere over i det ansættelsesretlige med 
en interessant drøftelse om forskellen på 
ansæ�elseskontrakter og opsigelsesprocedurer 
i Danmark og Frankrig og endda en debat om 
forskelle i arbejdsvilkår og –kultur i de to lande. 
De meget omtvistede ansættelseskontrakter 
– CPE (Contrat de Premier Embauche) – blev 
selvfølgelig også lige vendt.

Kurset slu�ede med en kort introduktion til 
de nye lånetyper, som netop er blevet indført 
i Frankrig og som forhåbentlig vil indgå i 
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et fremtidigt kursus med Patrice Caron om 
lån og pant i Frankrig. Troels prøvede dog 
at kick-starte diskussionen med at efterlyse 
en fransk oversæ�else af det elskede danske 
begreb ”friværdi”, men det blev afværget af 
Patrice Caron, der kort og godt oplyste, at det 
begreb ikke gav nogen som helst mening for en 
franskmand. Men mon ikke denne diskussion 
vil blive taget op igen… Janne Hauskov

Jeg fik indtryk af, at der var tilfredshed med 
kursets forløb, men også at andre ud over mig 
kunne ønske, at øjnene var lidt mere re�et på 
oversæ�else af vanskeligt tilgængelige termer 
og juridiske sætningskonstruktioner, men hvem 
ved, måske et kursus med denne indfaldsvinkel 
kan blive muligt engang i fremtiden.
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Words words words

Murphy’s Other, Lesser Known, Laws
1.  Light travels faster than sound. This is why 

some people appear bright until you hear 
them speak.

2.  A fine is a tax for doing wrong.  A tax is a 
fine for doing well.

3.  He who laughs last, thinks slowest.

4.  A day without sunshine is like, well, 
night.

5. Change is inevitable, except from a vending 
machine.

6.  Those who live by the sword get shot by 
those who don’t.

7.  Nothing is foolproof to a sufficiently talented 
fool.

8.  The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 
chance of ge�ing something right, there’s a 
90% probability you’ll get it wrong.

9.  It is said that if you line up all the cars in the 
world end-to-end, someone would be stupid 
enough to try to pass them.

10.  If the shoe fits, get another one just like it.

11.  The things that come to those that wait may 
be the things le� by those who got there 
first.

12.  Give a man a fish and he will eat for a day. 
Teach a man to fish and he will sit in a boat 
all day drinking beer.

13. Flashlight: A case for holding dead 
ba�eries.

14.  The shin bone is a device for finding 
furniture.

15.  When you go into court, you are pu�ing 
yourself in the hands of 12 people who 
weren’t smart enough to get out of jury 
duty.
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QUOTING SHAKESPEARE

Da (gen)opførelsen af Shakespeares Globe 
Theatre på Bankside var færdig for små 10 
år siden, var jeg der på mit første besøg, dybt 
fascineret og nysgerrig e�er at se og lære om 
de�e fantastiske projekt. Teatret har fra starten 
ha� nogle meget spændende rundture, hvor 
man får en god indsigt i historien bag og arbejdet 
med byggeriet. De kan stærkt anbefales, men 
kom uden for spillesæsonen, hvor rundturene 
er mere begrænsede og kan være henlagt til det 
nærliggende Rose Theatre.

Senere blev også The Underglobe færdig, 
som er et levende museum med spændende 
opstillinger og værksteder, hvor man kan se en 
masse om produktion af tøj/kostumer, tryksager, 
træarbejder, herunder demonstrationer af bla. 
scener med våbenbrug eller påklædning af 
skuespillerne og meget mere. Der er også 
bokse, hvor man kan høre skuespillere læse op 
fra forskellige tider. Der stødte jeg første gang 

på en plakat med den nedenfor anførte tekst, 
som jeg ikke kunne glemme, og som desværre 
kun fandtes i udgaven på væggen. Jeg er vendt 
tilbage flere gange både til forestillinger og til 
udstillingen, og senest for et par år siden, hvor 
jeg diskret kopierede hele teksten af i hånden 
på et stykke sammenfoldet papir bla. med tanke 
på MDTnyt. Trods begrænset tid må�e jeg lige 
snuse lidt i shoppen, og til min store glæde var 
plakaten nu blevet masseproduceret. Den venter 
så på at få en ramme og et ophængningssted, 
men det er en helt anden historie.

Se mere på ht tp://www.shakespeares-
globe.org/navigation/frameset.htm

Plakaten kan evt. købes i shoppen, der fører meget 
mere end det sædvanlige turistdimsebras

h�p://www.globe-shop.com/

Men her får I den pragtfulde ”Quoting Shake-
speare”, af Bernard Levin fra The Times, 2000.

QUOTING SHAKESPEARE

IF YOU CANNOT UNDERSTAND MY 
ARGUMENT, AND DECLARE: it’s Greek to 
me, you are quoting Shakespeare. If you claim 
to be more sinned against than sinning, you are 
quoting Shakespeare. If you act more in sorrow 
than in anger, if your wish is father to the thought, 

if your lost property has vanished into thin air, 
you are quoting Shakespeare. If you have 
ever refused to budge an inch or suffered from 
greeneyed jealousy, if you have played fast and loose, 
if you have been toungue-tied – a tower of strength 
– hoodwinked or in a pickle, if you have kni�ed your 
brows – made a virtue of necessity, insisted on fair 

http://www.globe-shop.com/
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play – slept not one wink – stood on ceremony – 
danced a�endance on your lord and master –  laughed 
yourself into stitches, had short shri� – cold comfort, 
or too much of a good thing, if you have seen be�er 
days, or lived in a fool’s paradise, why, be that as it 
may, the more fool you, for it is a foregone conclusion 
that you are as good luck would have it, quoting 
Shakespeare. If you think it is early days and 
clear out bag and baggage, if you think it is high 
time and that that is the long and the short of it, if 
you believe that the game is up, and that truth will 
out, even if it involved your own flesh and blood, 
if you lie low till the crack of doom because you 
suspect foul play, if you have teeth set on edge at 
one fell swoop – without rhyme og reason, then to 

give the devil his due if the truth were known for 
surely you have a tongue in your head, you are 
quoting Shakespeare. Even if you bid me good 
riddance and send me packing, if you wish I was 
dead as a doornail, if you think I am an eyesore 
– a laughing stock –  the devil incarnate –  a stony-
hearted villain – bloody-minded or a blinking idiot, 
then by Jove – O Lord – tut, tut! – For goodness’ 
sake – what the dickens! – but me no buts – it is all 
one to me, for you are quoting Shakespeare….

Glædelig jul

Me�e Eilskov
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the medical information company

mt-g medical translation GmbH & Co. KG
Eberhard-Finckh-Str. 55
89075 Ulm / Germany

Fon: +49 731 1763 97-0 
Fax: +49 731 1763 97-50

info@mt-g.com · www.mt-g.com

mt-g is Europe’s leading provider 

of medical information processes 

and services

Translation 

services

Information 

production

Global 

information

management

XML documentation

applications

medical translators for 
freelance collaboration wanted!

We are a rapidly expanding, full-service company
in Germany. We offer our customers top quality
specialised medical translations.

We are looking for experienced technical 
translators in the fields of

� medical technology

� dentistry and dental technology

� pharmaceuticals and marketing authorisations

Applicants should have extensive computer skills
(TRADOS etc.) for freelance work.

Interesting projects and prompt payment are
assured. Dedicated project management and 
a friendly working relationship – these are our
strengths.

We are currently looking in particular for the lan-
guage combinations German and/or English into
Danish, Norwegian, Swedish and/or Finnish. Other
language combinations are welcome, as well. 

Please apply on www.mt-g.com using the online
form and the keyword “NORTH”.

Your contacts are: 
Eva Billes (+49 731 176397-43) or 
Clea Fuchs (+49 731 176397-33)

www.mt-g.com
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Baggrund: Som oversæ�er bliver man kastet ud 
i mange forskellige emner, og hver gang må man 
sæ�e sig ind i et nyt fagområde, læse om emnet, 
lave ordlister osv. Tilfældighederne ville, at jeg i 
midten af 1980’erne for alvor blev kastet ud i de 
byggetekniske opgaver: en tunnel, en ny dansk 
ambassade i Saudi Arabien og ikke mindst 
udbudsmaterialet til Storebæltsforbindelsen. 
Langsomt voksede omfanget af indsamlede 
termer, og omfanget af byggetekniske opgaver 
er over årene vokset til bl.a. også at inkludere 
Operaen og DR Byen. I 1990 blev det til et EK-
speciale om Broens Terminologi.

Som årene gik voksede ønsket om at samle 
denne viden i en dansk-engelsk byggeteknisk 
ordbog. Emnet interesserede mig meget, og der 
fandtes ikke mange byggeordbøger på markedet 
og slet ikke med definitioner. Men hvor starter 
og ender man? Det var en uoverskuelig opgave 
og ville kræve helt andre ressourcer end at bruge 
sin fritid på sagen.

Hvordan: For ca. 6 år siden faldt jeg så over 
Illustreret Byggeordbog af Ulrik A. Hovmand. 
Denne bog indeholder danske byggetermer og er 
samtidig rigt illustreret. Bogen er imponerende 
flot med de mange illustrationer, og i den bog 
så jeg muligheden for at realisere min drøm om 
en dansk-engelsk byggeteknisk ordbog, for her 
var en afgrænset indfaldsvinkel til udgivelse 
af en dansk-engelsk byggeteknisk ordbog. 
Bogen indeholder 147 sider illustrationer af 
29 forskellige emner fra Afløb til Ydervægge. 
Derudover indeholder bogen et glossar med 
definitioner af alle illustrerede termer samt 
mange andre ny�ige byggeord. 

Jeg kontaktede Ulrik Hovmand og præsenterede 
ham for ideen om at udgive Illustreret Byggeordbog 
som en dansk-engelsk ordbog. Han var straks 
med på ideen og vores kemi skulle vise sig at 
passe. Ulrik er bygningsingeniør og selvstændig, 
altså var vi 2 selvstændige erhvervsdrivende, 
som havde lyst og mod på at gå i gang med 
opgaven. Ulrik ville naturligvis gerne lægge 
en tidsplan, jeg var lidt tøvende. Dog var jeg så 
optimistisk – og naiv – at mene, at jeg kunne 
klare opgaven på 2 mdr.! Det skulle vise sig at 
blive til 6 år. Tidsplanen blev opgivet.

Terminologiarbejdet: Hver enkelt term i 
Illustrated Building Dictionary har taget uendelig 
mange timer at verificere. Det viste sig 
selvfølgelig, at det slet ikke er så nemt, når vi 
præcist skal definere en term. Dækker det nu? Er 
disse to termer synonymer eller i hvilken grad 
er de synonyme? Forskellen på dansk/britisk/
amerikansk byggeskik? Desuden indeholder de 
illustrerede sider mange typisk danske ord, som 
nødvendigvis må�e med, da de var anført på 
de illustrerede sider, men ord, som man sikkert 
ellers havde udeladt. Nogle gange er der for 
sådanne ord angivet et oversæ�elsesforslag, da 
de simpelthen er ikke-eksisterende på engelsk, 
eller i hvert fald er det ikke lykkedes til trods 
for grundig research at finde frem til en engelsk 
ækvivalent. 

Glossaret blev til stadighed udvidet i takt med, at 
vi hos Kurir udførte nye byggetekniske opgaver. 
Det har jeg anset for at være meget vigtigt, da 
vi hermed fik tilført mange byggetermer fra 
den virkelige verden. Nogle kan måske synes 
selvfølgelige, men de er medtaget ud fra min 
personlige erfaring med, at det i praksis kan 
være vanskeligt at finde frem til dem.

Hvorfor og hvordan finder man på at lave 
en byggeteknisk ordbog?
Illustrated Building Dictionary (Dansk-Engelsk / English-Danish) udkom i august 2006. Den har 
været længe ventet i byggebranchen og blandt oversættere og har fået en forrygende modtagelse. 
I de 6 år processen har taget, har det været en opmuntring og et incitament til at komme videre, 
når kolleger eller kunder har spurgt: Hvoran går det? Hvornår udkommer den?

af Nancy M. Andersen, Kurir Sprogservice, nancy@kurir.dk
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Det er på den ene side nødvendigt at begrænse 
sig, men på den anden side må et nyt værk også 
opdateres.

Næsten hver uge mødtes Ulrik og jeg for at 
diskutere terminologiske problemer og danske 
definitioner af de nye ord, som han eller jeg 
havde tilføjet. Ulrik er meget dygtig til hurtigt og 
præcist at ryste de fleste definitioner ud af ærmet, 
og jeg kunne så gå videre med bearbejdelsen 
af den engelske term. Det var et ufravigeligt 
kriterium, at hver term skulle indeholde en 
definition på begge sprog. Sådan fortsa�e det 
uge e�er uge. Meget sjældent udsa�e vi møderne 
på grund af travlhed.

Ordbogsprogram: Til udarbejdelse af Illustrated 
Building Dictionary valgte jeg Multiterm fra 
Trados. Der har helt sikkert været programmer, 
der var mere hensigtsmæssige, men jeg havde 
ikke overskud til at sæ�e mig ind i nye pro-
grammer. Der blev til hver term tilføjet en 
intern note med referencer og argumenterne 
for, hvorfor det enkelte ord er valgt frem for 
et eventuelt andet. Jeg kunne fx spørge Ulrik, 
hvorfor det hed sådan og sådan. Hans forklaring 
skrev jeg i den interne note, og dermed undgik 
vi, at samme spørgsmål blev stillet om og om 
igen.

Andre medarbejdere på Illustrated Building 
Dictionary: Fra starten blev der tilkny�et en 
indfødt engelsk bygningsingeniør, Kristian 
Ravnkilde, som taler og skriver dansk. Alle 
termer har været gennem Kristians hænder. 
På et tidspunkt var ordbogsarbejdet som 
fritidsbeskæftigelse så uoverskueligt, at jeg 
valgte at ansæ�e Stina Byrval til katalogisering 
og bearbejdelse af termerne i Multiterm. Stina 
læste dengang datalingvistik. Mit skøn var, at 
det kunne vi klare på et par måneder. Stina blev 
et helt år! Hun har med sin energi og engagement 
været en uvurderlig stø�e for tilblivelsen af 
ordbogen. Det samme gælder Lone Biehl, som 
i de sidste måneder har læst korrektur på hele 
værket. Lone har et helt fantastisk skarpt og 
kritisk blik som korrekturlæser.

Økonomi: Illustrated Building Dictionary er 
udgivet og finansieret af Ulrik A. Hovmand og 
Nancy M. Andersen. Undervejs har vi søgt flere 
fonde om stø�e, men uden held. Vi er meget 
glade for, at Byggecentrum har taget bogen i 
kommission, og herfra foregår den primære 

distribution via Byggecentrums boghandel. 
Illustrated Building Dictionary sælges også 
direkte via forfa�ernes hjemmeside.

Hvorfor går man så i gang med et sådant 
projekt? Fordi vi ikke kan lade være! Det har 
været en stor tilfredsstillelse, og det var en helt 
euforisk følelse, da Illustrated Building Dictionary 
(dansk-engelsk med engelsk-dansk ordliste) 
endelig udkom. Glossaret er vokset fra ca. 3000 
danske ord i Illustreret Byggeordbog til ca. 4.300 
danske byggetekniske ord i Illustrated Building 
Dictionary samt ca. 6.200 engelske indgangsord. 
Det har på intet tidspunkt været hensigten, at 
ordbogen skulle følge et begrebssystem, for skulle 
denne bog være perfekt, var den aldrig udkommet. Vi 
har dog brugt vores viden om udarbejdelse af 
begrebssystemer til at få overblik over stoffet/
visse områder og vores viden om udarbejdelse 
af hensigtsmæssige definitioner for at gøre 
Illustrated Building Dictionary til et godt værktøj 
for oversæ�eren/brugeren.

Fremtid: Elektronisk udgave? Mulighederne 
undersøges. Vi har mange flere termer på lager, 
som bør udgives - om fx broer og tunneller. Det 
er vort håb at kunne gøre Illustrated Building 
Dictionary til et levende og dynamisk værk.

Illustrated Building Dictionary kan købes på www.
kurir.dk - www.huset-hovmand.dk - www.
bygnet.dk
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Julekonkurrence

Hej folks.

Så er tiden kommet til endnu en julekonkurrence. 
Svarene skal være indgået hos sekretæren senest 
den 2. januar (pr. e- eller snail-mail). Prisen er 
– som altid – en flaske Moët et Chandon Brut 
Imperial. Er der flere om de rigtige svar, findes 
vinderen ved lodtrækning. Prisen vil blive 
overrakt på DT’s fødselsdagsfest i januar 2007 
eller tilsendt kort e�er.

1

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten …

Er det en dansk politibetjents bemærkning i 
forbindelse med en après-julefrokost (i mere 
eller mindre fri oversæ�else)? Eller kommer det 
et andet sted fra?  Hvilket?

2

I 1988 udgav Leningrad Cowboys en LP. Hvad 
hedder den, og i hvilken anledning blev den 
lavet? Her tænkes ikke på, at de måske ville 
tjene penge, blive berømte, ville realisere sig 
selv (for det ville de sikkert), men snarere på et 
jubilæum… Hvilket?

3

Hvilket ”frimurertegn” har vi at gøre med, 
når vi hører Montresor og Fortunato? Hvilken 
fortælling, hvilken forfa�er?

4

Grammatisk genus på tysk. Der findes suffikser, 
der bestemmer genus, fx femininum: -ei, -in,
-heit, -keit, -schaft, -ung (der findes flere; 
vigtigt er, at de er uden undtagelser), og 
tommelfingerregler (med undtagelser) som ”ord 
på to stavelser, der ender på -e” er hunkøn: die 
Katze, die Ziege, die Schwalbe. Nævn mindst tre 
dyr, som opfylder kriterierne, men er hankøn 
(altså en undtagelse fra reglen).

5

Med hvilke ord afslu�ede Cato Censorius alle 
møder i det romerske senat (indtil han fik sin 
vilje)? På latin og dansk, tak. Der findes flere 
varianter. Alle forslag godkendes (for så vidt 
de er rigtige eller plausible). Desangående 
kommentarer kan give ekstra point.

6

Hvilken deklaration betragtes af jøder/israelere 
som grundlag for opre�elsen af staten Israel? 
Fra hvornår? (Der skal jo også være nemme 
spørgsmål).

7

Hvem har redigeret ”Ordet i min makt – en 
läsebok för underklassen”? Hvornår? Hvem har 
skrevet teksterne?

8

Hvor mange forfa�ere, som fik tildelt nobelprisen 
i li�eratur, har nægtet at modtage den? Også 
navnene, tak.

9

Hvad kaldte man den platonske skole (1 forslag), 
hvad den aristoteliske (2 forslag)?

10

Når Fidjiøerne er gået over til sommertid, hvad 
er klokken så i Danmark?

-hpd
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Sveriges Facköversä�arförening
SFÖ

Bakgrund och allmänt om SFÖ

Sveriges Facköversä�arförening (SFÖ) grundades 
på våren 1990 e�er flera års förberedelser och 
seminarier. I regi av Tolk- och översä�arinstitutet 
vid Stockholms universitet påbörjades några 
seminarier på 1980-talet och 1989 bildades en 
arbetsgrupp som 1990 presenterade e� förslag till 
a� en förening för facköversä�are skulle bildas. 
Föreningen startade från ingenting och har 
alltså inte uppstå� ur någon annan organisation.

Idag är SFÖ Sveriges största översättarorga-
nisation, med över 900 översä�are och 22 av 
Sveriges ledande översättningsföretag som 
medlemmar.

SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfa-
renhets- och kunskapsutbyte mellan yrkes-
översättare. Föreningen tillvaratar facköver-
sättarnas gemensamma ekonomiska och 
juridiska intressen samt informerar om och 
påverkar aktivt översättaryrkets och över-
sä�ningsbranschens utveckling.

Genom a� vara e� forum för översä�are och 
deras kunder verkar SFÖ för a� y�erligare höja 
anseendet för översä�are och översä�andet som 
yrke och näringsverksamhet. E� fullvärdigt 
medlemskap i föreningen medför en bekrä�else 
på kvalitet och yrkeskunskap. SFÖ har följande 
medlemskategorier:

•  Fullvärdig medlem  (minst fem års 
yrkeserfarenhet som översä�are med tre 
referenser per språk-kombination)

•  Associerad medlem (mindre än fem års 
yrkeserfarenhet, t.ex. nybörjare eller över-
sättarstudenter, med två referenser per 
språkkombination) 

•  Företagsmedlem (översä�ningsföretag med 
fem års erfarenhet inom branschen och 
minst tre referenser)

•  Intressemedlem (”övriga”, t.ex. studerande, 
översättare som övergått t i l l annan 
verksamhet eller intresseorganisationer)

•  Hedersmedlem (enskilda medlemmar 
som utfört framstående tjänster inom 
föreningen)

SFÖ:s webbsajt, www.sfoe.se är föreningens ansikte 
utåt och dess viktigaste informationskanal 
såväl externt som internt. Sajten innehåller 
bl.a. en sökmotor med vars hjälp köpare av 
översättningstjänster enkelt kan hitta rätt 
översä�are för specifika uppdrag.

Organisation

SFÖ:s styrelse väljs av årsmötet, som normalt hålls i 
samband med föreningens årliga konferens. Styrelsen 
och årsmötet delegerar specifika uppdrag till e� antal 
arbetsgrupper – Infogruppen, Medlemsgruppen 
och Utbildningsgruppen för att nämna några. 
Arbetsgrupper och undergrupper till dessa bildas 
e�er behov.

Inom SFÖ finns det fyra regionala grupper, SFÖ-
Norr, SFÖ-Väst, SFÖ-Öst och SFÖ-Syd. De lokala 
grupperna fyller i första hand en social funktion 
och ordnar pubkvällar, föreläsningar, utflykter och 
liknande. Sy�et med de regionala grupperna är a� 
etablera såväl sociala som yrkesmässiga nätverk på 
lokal nivå.

Föreningen har för närvarande en halvtidsanställd 
kanslist. Kansliet sköter löpande kontorsgöromål, 
bokföring, medlemsregister, etc.

Utbildning/fortbildning

All utbildningsverksamhet inom SFÖ bedrivs 
av Utbildningsgruppen. På sin informationssida 
på föreningens webbsajt informerar gruppen 
medlemmarna fortlöpande om kurser, utbild-
ningsinstanser, programvaror, ger tips om litte-
ratur, intressanta sajter, m.m. Gruppen besöker 
översättarutbildningar på universiteten för att 
informera om SFÖ.

Af Karin Ashing
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Utbildningsgruppen arrangerar bl.a. skräddarsydda 
kurser och seminarier i olika delar av landet med 
SFÖ-medlemmar och andra som ledare. Som 
exempel kan nämnas kurser i DéjaVu, Translator’s 
Workbench, Edit yourself samt i Årsredovisningens 
språk.

Fadderverksamhet

Bland det ständigt växande antalet nya med-
lemmar finns många nyutbildade översä�are, 
som o�a saknar erfarenhet som egna företagare 
inom översä�ningsbranschen. För a� underlä�a 
för nya medlemmar a� komma in i branschen 
har SFÖ en fadderverksamhet, det s.k. Mentor/
Adeptprogrammet. Tanken är a� nybörjare under 
e� års tid ska få hjälp av erfarna översä�are som 
bistår med råd, stöd och tips.

Medlemsförmåner

Förutom medlemstidning, reducerad avgi� för 
en årlig konferens och lokala träffar erbjuder 
SFÖ sina medlemmar även en specialförsäkring 
för företagare till förmånligt pris i samarbete 
med Allians Försäkringsmäklare samt juridisk 
rådgivning genom advokatbyrån Eurolawyers.

Facköversä�aren

Facköversä�aren är SFÖ:s medlemstidning. Den 
är e� forum för deba� och information.

Alla frågor som hör samman med översä�arens 
arbete, organisationen och föreningens funktion 
tas upp i tidningen. Facköversä�aren kommer 
ut sex gånger per år och distribueras till alla 
medlemmar. Ansvaret för medlemstidningen 
ligger hos Redaktionsgruppen.

Aktiviteter och arrangemang

SFÖ deltar i olika aktiviteter både på riks- och 
lokalnivå.

Varje vår arrangeras den årliga SFÖ-konferensen 
som pågår i tre dagar. Konferensen som roterar 
mellan regionerna Öst, Väst och Syd, är mycket 
populär bland medlemmarna och brukar vara 
välbesökt. Intressanta föredrag och seminarier 
varvas med socialt umgänge kolleger emellan.

I slutet av september varje år deltar SFÖ i 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Denna 
allmänna mässa pågår i fyra dagar och SFÖ:s 
monter bemannas av föreningens medlemmar.

Den 30 september varje år firas Hieronymusdagen 
(översä�arnas skyddspatron) i Stockholm och 
Lund. SFÖ ingår, tillsammans med andra översät-
tarorganisationer, i det s.k. Hieronymusnätverket 
som arrangerar de�a evenemang.

Internationella och andra kontakter

Internationellt är SFÖ medlem i FIT, Fédération 
Inter-nationale des Traducteurs, och representerad 
i dess styrelse liksom i dess europeiska organ 
RCE, Regional Centre Europe.

Föreningen har också ha� kontakter i konkreta 
ärenden med e� tjugotal andra länders över-
sä�arorganisationer och ambitionen är a� fort-
sä�a med dessa kontakter, inte minst genom 
a� delta i årliga konferenser som anordnas av 
systerorganisationer i grannländerna.

I Sverige samarbetar SFÖ med andra översä�ar-
organisationer, bl.a. Föreningen Auktoriserade 
Translatorer (FAT), och bjuder också in syster-
organisationer till sina konferenser. SFÖ är 
representerad i Kammar-kollegiets rådgivande 
nämnd, Språkrådet och Tolk-servicerådet.

Sveriges Facköversä�arförening

Kansli: Box 1091, SE-269 21 Båstad

Telefon: 0431-755 00

Telefontid: måndag – fredag, 10.00–12.00

Telefax: 0431-769 90

E-post: info@sfoe.se

www.sfoe.se
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Italiensk fødselsdag
 

Cari amici

Inden julemånedens stress og jag invaderer alles hjerner, vil festudvalget, der denne gang består af samtlige af forbundets 
italienere, gerne indbyde alle medlemmer til vores 17. fødselsdagsfest, der afholdes i de nænsomt restaurerede og festpyntede 
bridgelokaler under kontoret mandag den 15. januar 2007 kl. 18.30.

 Vi vil servere berusende drikke til smægtende toner, der nok kan få en juletræt og vinterplaget sjæl i den rette stemning. 
Dernæst vil følge mundvandsfremkaldende spiser krydret con amore og en lille test af deltagernes italienskundskaber i 
stearinlysenes skær. 

 Vi håber, I straks vil afsætte aftenen til at komme og fejre os alle sammen, og jo hurtigere I tilmelder jer, jo hurtigere kan vi 
få alle planerne på plads, men sidste frist er mandag den 8. januar til Judi på dt@dtfb.dk eller telefon 33 91 62 30. 

 Prisen er 300,00 kr pr. person inklusive alle overraskelser, og der vil som altid blive udstedt faktura til regnskabet. 

 Vi håber at se rigtigt mange og ønsker foreløbig alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Fra bestyrelsen og festudvalget
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Court Interpreting: pestering, perversity 
and a touch of perjury
By Leo Hickey

Whether most courtrooms were ever designed 
– even by a commi�ee – or just spawned is 
debateable, but clearly they were never designed 
with any thought for interpreters or interpreting. 
This may or may not lead to frustration in 
defendants who imagine they have some 
right to know what is being said about them, 
but it certainly impinges on the sanity of any 
interpreters whose lip-reading skills (especially 
lip-reading from behind the speakers, as in 
Salford Court No. 1) are underdeveloped. 
When interpreters cannot hear what is being 
said – and I confess I am unsure whether the 
Loop system works for this purpose –, some 
enterprising ones simply invent the speech they 
see mouthed (at an angle of 90º, in Court No. 8) at 
any particular moment. Others are still hopeful 
that if they intervene (that is, speak “in their 
own voice” – I remember once saying: “Sir, the 
interpreter intervenes to request that you direct 
the Prosecutor to whisper less inaudibly”) they 
may be allowed to hear what is being said.  

I do still enjoy the joke perpetrated by some 
Magistrates/Judges consisting of directing 
everyone to “speak slowly because there is 
an interpreter present” – which of course is 
irrelevant to competent interpreters –, but not 
bothering to get them to speak audibly.  Plate-
glass may work wonders, inter alia, for the 
safety of the Bench but hardly promotes the 
defendants’ right to hear what is being said 
about them, while most microphones, like good 
children, are seen but not heard.  In my years as 
an interpreter, I have never noticed the slightest 
rise in decibels for more than about 3.75 seconds 
following any direction from the Bench.  In the 
course of one trial, I pestered the judge five times 
to be allowed to hear some sma�ering of what 
was being said before I realised that only pests 
pester, a�er which I just invented my own (no 
doubt brilliant) questions and speeches for the 
Prosecution and the Defence. I always regard 
as mildly perverse the mumbling of advocates 
who insist that their clients must be allowed to 

have no inkling of what they are saying in their 
defence.

Just as perverse as speaking slowly but inaudibly 
is the practice of some advocates who pause 
a�er every few words to allow the interpreter 
to convey what they have said, in places where, 
presumably, they believe the Holy Spirit has 
infused them with the knowledge that those 
segments of speech will make sense in the 
other (“target”) language or, more miraculously 
still, that if certain divinely-inspired segments 
make sense in English then surely they must 
make sense in other languages. These believers 
in infused knowledge often become visibly 
distressed if the interpreter does not utter 
something, even if gibberish, during every 
pause.  For example, if they say “I now want to 
ask you…” followed by a pause, an interpreter 
into my target language, Spanish, can say 
nothing because the English “ask” may be 
followed by something like “a few questions”, 
“where you were…”, “for your comments on the 
following…” or “to listen to this”, which are four 
different uses/meanings of “ask” and therefore 
cannot be translated until I hear what follows.      

 The common practice of locking interpreters into 
the dock with defendants is based, presumably, 
on the thinking (thinking?) that “We don’t need 
interpreters: we’re British; only those foreigners 
need interpreters and we don’t want to hear what 
they are being told, rightly or wrongly, by ‘their’ 
interpreters”. In other words, the assumption 
that the defendant needs to hear nothing being 
said, for or against him/her, extends to the 
assumption that the Court needs to hear nothing 
said to the defendant! It is fortunate then that, 
as far as I know, there is no quality control 
whatsoever in Court interpreting!

And perjury? Just as most courtroom layout 
displays no thought for interpreters or 
interpreting, so also the interpreters’ oath/
declaration was dra�ed, if at all, without any 
idea of what an interpreter does.  It undertakes 
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“[…] that I will well and faithfully interpret and 
true explanation make of all such ma�ers and 
things as shall be required of me […]”.  Now, 
whatever interpreters do, they can never, must 
never and never do explain anything to anyone. 
They simply repeat in language B what someone 
else has said in language A – that is, if they can 
hear it – but on no account can they, must they, 
or do they explain it.  

Would Your Worships like to hear something 
like: “I don’t remember. – Your Worships, the 
explanation of the defendant’s amnesia is that 
he doesn’t want to admit that, yes, he was in 
Tesco’s at that time on that day”?  One defendant, 
who during several months’ remand had been 
coached – sorry, had instructed her solicitor 
– that she would plead guilty but had not been 
told how to do so (remember “my” defendants 
may know nothing about the English judicial 
system), upon being asked in Court: “Do you 
plead guilty or not guilty?” replied, quite 
logically as it happens: “Yes, I do” and, when 
the question was repeated, answered “I’ve said 
I do”. Should I have explained: “Sir, she means 
that she pleads guilty?” Or should I explain to 
a defendant that “Why didn’t you answer that 
simple question when you were interviewed by 
the police?” means: “Did your solicitor advise 
you to say ‘No comment’?” A touch of perjury is 
therefore an essential ingredient in every Court 
interpreter’s diet. 

And yet Court interpreting is one of the activities 
I personally most enjoy, perhaps because it is 
one of the things I do best with least effort, 
allowing me to observe human foibles at their 
most variegated. I find it easy to have no opinion 
whatsoever about anything, especially about 
anyone’s guilt or innocence (an essential skill 
in Court interpreters), and I am always tickled 
by the invariably serious treatment of situations 
which are equally invariably saturated with 
implicit fun and – maybe even – games.

Leo Hickey MA, LLB, Barrister-at-Law, Lic en F 
y L, Dr en F y L, DPSI, NRPSI

Forfa�eren er irer og arbejder som retsoversæ�er 
og -tolk for den offentlige sektor i Storbritannien; 
han har en juraeksamen og er ikke-praktiserende 
”barrister”. Han var professor i spansk ved 
University of Salford i Storbritannien indtil 
han blev pensioneret i 2001. Ud over at have en 
juraeksamen (LLB) er han hhv. ”Licenciado” og 
”Doctor en Filosofia y Letras” fra Complutense 
University i Madrid. Han har publiceret mere 
end 100 artikler o.l. på spansk og engelsk, hvoraf 
flere omhandler juridisk oversæ�else.

Artiklen blev oprindeligt trykt i The Bexley, 
en publikation fra Salford Magistrates’ Court i 
Salford i Storbritannien, men blev også bragt i 
septemberudgaven af den irske ITIA Bulletin. 
Her genoptrykt e�er tilladelse fra forfa�eren 
og begge blade.
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Tlf.: 33 93 97 33
E-mail: kl@fokustranslations.dk

Marlene Lindgaard Jensen
Indmeldt pr. 01.05.2006
Rughaven 61, 1. tv
9000 Aalborg
Tlf.: 28 96 43 08
E-mail: marlenejensen@stofanet.dk

Hans-Herik O�erstrøm 
Ny adresse: Linguaservice
 Skaffervej 8, 1. sal 
 2400 København NV
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Beskikkede i perioden 28.03.2006 - 05.12.2006
Meddelt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Ann Maria Bø�ern Jensen, Hørsholm
Anne Røpcke, Valby
Anne Kirstin Haahr Mortensen, Varde
Aysegül Sadol, Køge
Flemming Green Sørensen, København S
Galina Alexandrovna Sørensen, Roskilde
Hans-Jørgen Birkmose, Ålborg
Heidi Bruun Petersen, Frederikssund
Jonna Ahrenfeldt, Kjellerup
Lina Rysgaard Friis-Pedersen, Valby
Line Bjørklund Andersen, Dyssegård
Me�e Mathiasen, Virum
Me�e Bruun Blumensaadt, Næstved
Patricia Vallin Rask Pischke, Galten
Sine Kjærhus, København Ø
Sten Halkier, Hedehusene
Susanne Schmidt, København V
Suzanne Catherine Ryborg, Hørsholm
Tanja Tybring, Brønshøj

ENGELSK

FRANSK

SPANSK

Belinda Danielsen, København Ø
Janni Rüsz, Risskov
Lise Bjørn Jensen, Århus C
Michael Brønnum Nielsen, Næstved
Sascha Louise Hansen, København Ø
Susanne Knydberg Christensen, Frederiksberg
Thormod Furu, København Ø

TYSK
Edith Nyborg Schütze, Dayville
Helle Jonstrup, Ålborg
Kristina Sommer, München
Maria Harbo Thomsen, Århus C
Marie Haslund, København NV
Tanja Sandbjerg, Roskilde
Tina Mortensen, Fredensborg

Henrik Vincent Falk, Gento�e
Karina Laila Andersen, Søborg
Line Sophie Munk Olsen, Horsens
Lisbeth Rækby, Århus N
Louise Alfredsson, Malmö
Marianne Hvidbak, Århus C
Marina Kristiansen, Frederiksberg
Sanne Sundbæk Johansen, Herning

RUSSISK
Oxana Steen, Næstved

ITALIENSK

Allan Leif Kristensen, Frederiksberg
Caroline Josefine Falk Qvist, København N
Eva Clare Pearce Møller, Rom
Maria Pasqua Henk, Holte
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r 19. december 2006, kl. 13:00 
Bestyrelsesmøde på forbundets kontor.

Kalender

Fe
br

ua
r    

Datoændringer kan forekomme. Tjek 
for en sikkerheds skyld kalenderen på 
hjemmesiden.

7. februar 2007, kl. 13:00 
Bestyrelsesmøde på forbundets kontor.

M
ar

ts
    

15. januar 2007 
Dansk Translatørforbunds 
fødselsdagsfest
Se invitation inde i bladet.

Ja
nu

ar
    

10. januar 2007, kl. 18:00 
Bestyrelsesmøde på forbundets kontor.

7. marts 2007, kl. 18:00 
Bestyrelsesmøde på forbundets kontor.

21. - 22. april 2007

ITI 21ST BIRTHDAY INTERNATIONAL 
CONFERENCE 

THE REMBRANDT HOTEL,
KNIGHTSBRIDGE, LONDON

The Conference programme will include 
discussion of the hot topics in translation 
and interpreting, and will cover issues 
such as training the next generation of 
translators and interpreters and using 
corpora to improve quality of output 
and reserach. Speakers from within 
ITI, the wider world of commerce and 
top educational establishments will 
consider the importance of translation and 
interpreting, as we prepare to enter the 
second decade of the 21st century.
h�p://www.iti.org.uk/pages/cpd/
CPDevents/results.asp?id=495

27. - 28. januar 2007

ITI 2007 Simultaneous Interpreting 
Workshop 

A t wo-day workshop held in the 
interpreting suite of the Centre for 
Translation Studies at the University of 
Leeds.

Following on from the success of previous 
years, ITI will hold its fourth intensive 
weekend workshop for interpreters. 

The event is aimed at interpreters who:
- have some experience of non-simul-
taneous interpreting, or
- have trained as Conference Interpreters 
and need a refresher course a�er a career 
break, or
- want to test their interpreting skills 
from a new passive language into their 
A language.

ITI has arranged to use the excellent 
interpreting facilities at Leeds, recently 
upgraded to include new facilities.
h�p://www.iti.org.uk/pages/cpd/
CPDevents/results.asp?ID=441

A
pr

il    
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Formand: Roxana Ibsen
 Vandkunsten 4
 1467 København K
 Tlf.: 33 93 93 11
 
Kasserer: Me�e Eilskov
 Norgesgade 38, 2. tv.
 2300 København S 
 Tlf.: 32 95 53 95

Øvrige Rolf Hesse
medlemmer: Ordrup Jagtvej 9
 2920 Charlo�enlund
 Tlf.: 39 64 12 85

 Susanne Askham
 Høstvej 6A
 2800 Kgs. Lyngby
 Tlf.: 23 25 97 02 

Nørre Farimagsgade 35, st.
1364 København K

Kontortid:
Ma., tirs. og tors. kl. 10.00 - 16.00

Tlf.: 33 91 62 30
Fax: 33 91 62 31

E-mail: dt@dt�.dk
Web: www.dt�.dk

 Susanne Lassen
 Gl. Kongevej 146, 2.tv
 1850 Frederiksberg C
 Tlf.: 33 31 15 16
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