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Resume 

Das Übersetzen von Kulturemen in deutschen Filmen mit dänischen Untertiteln – eine Gratwanderung 

Das Untertiteln von Filmen bedeutet Begrenzungen beim Übersetzen, da nur eine gewisse Anzahl 

Anschläge zur Verfügung stehen, da die geforderte Exponierungszeit der Untertitel eingehalten werden 

muss, und da die Untertitel dem Rhythmus des Schneidens angepasst werden müssen. Die Rahmen des 

Untertitelns können jedoch auch eine Hilfe beim Übersetzen darstellen, indem die verschiedenen 

semiotischen Kanäle den Inhalt des Ausgangstextes teilweise vermitteln können und so zu einer eventuell 

erforderlichen Kondensierung ohne wesentlichen Inhaltsverlust beitragen können. 

Kultureme sind Begriffe der Kultur der Ausgangssprache, die nicht einen Teil der Kultur der Zielsprache sind 

und deshalb auch nicht einen Teil der Zielsprache sind; sie sind sogenannte Lücken der Zielsprache im 

Vergleich zur Ausgangssprache. Der denotative und konnotative Inhalt von Kulturemen ist den Empfängern 

des Zieltextes oft unbekannt, und sie erfordern deshalb manchmal eine Erklärung, so dass ihr Inhalt den 

Zieltextempfängern vermittelt wird.  

Wenn Kultureme in Untertiteln berücksichtigt werden müssen, ist der Übersetzer gespalten zwischen den 

unabdingbaren Begrenzungen des Untertitelns und der Anforderung, ein Kulturem so genau wie möglich 

wiederzugeben, um das Ziel des Untertitelns gemäß Bernbom zu erfüllen: „den Zieltextempfängern das 

gleiche Erlebnis wie das Erlebnis der Ausgangstextempfänger zu vermitteln“. Der/die ÜbersetzerIn 

balanciert sozusagen zwischen den Begrenzungen des Untertitelns und den Anforderungen des 

Übersetzens von Kulturemen, wenn er/sie das Ziel des Untertitelns erfüllen will.  

Für meine Analyse der Strategien zum Untertiteln von Kulturemen habe ich sämtliche Kultureme in den 

deutschen Filmen Das Leben der Anderen, Der Untergang und Goodbye Lenin nach den Strategien von 

Werner Koller für die Übersetzung von Kulturemen eingeteilt. Bei diesem Vorgang musste ich feststellen, 

dass Kollers Theorie zur Übersetzung von Kulturemen für das Untertiteln von Kulturemen hilfreich aber 
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nicht ganz ausreichend ist. Deshalb habe ich im Rahmen meiner Analyse drei neue Strategien hinzugefügt, 

und zwar Auslassung, Umformulierung und Neutralisierung.  

Außerdem habe ich festgestellt, dass viele Kultureme in den Filmen auch unter den Zieltextempfängern 

schon so bekannt waren, dass sie nicht mehr als echte Kultureme klassifiziert werden sollten. Ich habe sie 

stattdessen als „allgemeine Kultureme“ klassifiziert, und sie bei meiner Analyse ausgelassen, da sie beim 

Untertiteln von Filmen keine Herausforderung darstellen. 

Nach meiner Analyse der Strategien zum Untertiteln von Kulturemen in den drei deutschen Filmen stellte 

ich fest, dass die denotative Bedeutung der Kultureme den Zieltextempfängern in den meisten Fällen 

vermittelt wird, obwohl es einige Ausnahmen gibt. 

Der häufigste Effekt bei der Anwendung der verschiedenen Strategien zum Untertiteln von Kulturemen war 

aber meiner Analyse nach, dass die konnotative Bedeutung der Kultureme den Zieltextempfänger nicht 

erreichte, weil die Begrenzungen beim Untertiteln die Weitergabe der Konnotationen nicht zulassen. Ob 

die Zieltextempfänger dadurch einem Filmerlebnis zugeführt werden, das wesentlich von dem Filmerlebnis 

der Ausgangstextempfänger abweicht, hängt jedoch von dem einzelnen Kulturem, dem Inhalt der Replik, 

dem Inhalt der sonstigen semiotischen Kanäle, dem Kontext und dem Hintergrundwissen der 

Zieltextempfänger über die Kultur der Ausgangssprache ab. 

Ich musste feststellen, dass das Ziel des Untertitelns ”den Zieltextempfängern das gleiche Erlebnis wie das 

Erlebnis der Ausgangstextempfänger weiterzugeben” nicht vollständig erfüllt werden konnte. 
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1. Indledning 

1.1 Indledende bemærkninger 

I de seneste år har der været stor interesse for tyske film blandt de danske biografgængere, flere tyske film 

har solgt mere end 100.000 biografbilletter (Dansk Statistik: 22.01.2009), og på baggrund af antallet af 

solgte biografbilletter må det antages, at tekstningen af de tyske replikker har været vellykket. Med tanke 

på kulturforskellene mellem Tyskland og Danmark fandt jeg det interessant at undersøge, hvordan 

begreber, der er specifikke for den tyske kultur, blev formidlet til den danske målgruppe. Om det 

overhovedet er muligt at oversætte kulturspecifikke begreber til de danske biografgængere, så de får 

samme filmoplevelse som de tyske biografgængere. 

Tekstning indebærer nogle ufravigelige begrænsninger, hvilket blandt andet betyder, at teksteren ikke har 

et ubegrænset antal anslag til rådighed til sin oversættelse (se afsnittet 2.3 Problematikker i forbindelse 

med tekstning). Hvis kulturspecifikke begreber (se afsnittet 3. Kulturemer) indgår i en tekstblok, kan det 

betyde, at oversætteren må balancere mellem modtagerne af målsprogstekstens (fremover kaldet MS-

teksten) eventuelle behov for en uddybning af et begreb, som for dem er fremmed, og tekstblokkens 

begrænsede antal anslag. Der er således tale om en balancegang, hvor teksteren med begrænset plads til 

sin rådighed skal formidle kulturemets indhold til modtagerne af MS-teksten, så de får samme oplevelse 

som modtagerne af kildesprogsteksten (fremover kaldet KS-teksten). 

1.2 Hypotese og problemformulering 

Min hypotese er: at tekstning umuliggør en oversættelse af kulturemer, der giver måltekstmodtagerne 

(fremover betegnet MT-modtagerne) samme oplevelse af MS-teksten som den oplevelse, 

kildetekstmodtagerne (fremover betegnet KT-modtagerne) har af KS-teksten. 
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For at få min hypotese bekræftet eller afkræftet vil jeg undersøge, hvilke strategier teksterne af mit 

empiriske materiale anvender til tekstning af kulturemer, som er forankrede i den tyske kultur og tekstet til 

dansk. I den forbindelse vil jeg undersøge, om Kollers teori om oversættelse af kulturemer er fuldt 

dækkende og eventuelt klassificere nye strategier til oversættelse af kulturemer, som ikke er indeholdt i 

Kollers strategi. Desuden vil jeg undersøge, hvilken effekt de valgte strategier til tekstning af kulturemer 

måtte kunne have på MT-modtagernes filmoplevelse og komme med min egen vurdering af, hvorvidt det er 

muligt at opfylde målet for tekstning om ”samme oplevelse” ved tekstning af kulturemer. Det skal dog 

understreges, at denne vurdering er min subjektive vurdering.  

1.3 Teoretisk baggrund 

Som teoretisk baggrund for min undersøgelse anvender jeg bl.a. Henrik Gottliebs teori om tekstning, da 

han er specialiseret inden for tekstning til dansk. Derudover anvender jeg oversættelsesteorier fx Werner 

Koller og Reiβ/Vermeer samt Anthony Pyms teori om risici. 

1.4 Empirisk materiale 

Som empirisk materiale til min undersøgelse anvender jeg de tre tyske film Der Untergang (fremover 

forkortet med Untergang), Das Leben der Anderen (fremover forkortet med Das Leben) og Goodbye Lenin 

(fremover forkortet med Lenin), der har været vist i danske biografer i de senere år, og som alle har været 

vist for mere end 100.000 danskere (Dansk Statistik: 22.01.2009). Der vil således ikke være tale om 

nichefilm, men om film som en stor del af den danske befolkning har set. 

1.5 Metode 

Med udgangspunkt i de oversatte danske MS-tekster i de tyske film Das Leben, Untergang og Lenin vil jeg 

på baggrund af Werner Kollers teori om metoder til oversættelse af kulturemer foretage en kvalitativ 

analyse af samtlige danske tekster indeholdende kulturemer i de ovennævnte tre film for på den måde at 

kunne fastlægge, hvilke oversættelsesstrategier teksterne har benyttet til oversættelse af kulturemerne. 
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Hvis Kollers strategier til oversættelse af kulturemer viser sig ikke at være udtømmende i forhold til mit 

empiriske materiale, vil jeg desuden om muligt foreslå andre strategier til oversættelse af kulturemer.  

Herefter vil jeg med udgangspunkt i Reiβ/Vermeers skoposteori, Anthony Pyms risikoteori samt Henrik 

Gottliebs teori om tekstning undersøge, hvilken effekt de valgte strategier kan formodes at have på MT-

modtagernes filmoplevelse samt foretage en subjektiv vurdering af, om det er muligt at give MT-

modtagerne samme oplevelse som KT-modtagerne, når kulturemer tekstes. 

1.6 Afgrænsning og definitioner 

Mine resultater er baseret på analyser af tre tyske film, og det kan derfor diskuteres, om resultaterne kan 

sige noget generelt om tekstning af tyske film til dansk. Da jeg har valgt at fokusere på nyere tyske film, 

som er blevet set af et stort antal danske biografgængere, har undersøgelsesgrundlaget imidlertid 

begrænset sig naturligt. Samtidig tillader kravene til omfanget af dette speciale ikke dybdegående analyser 

af et stort antal film. 

Min analyse omfatter udelukkende kulturemer i replikker på KS, der er tekstet til MS. Kulturemer på skilte 

og tekstet baggrundsinformation til MT-modtagerne vil ikke indgå i analysen, ligesom replikker og skilte, 

der ikke er tekstet, ikke vil indgå i min analyse, men informationerne fra skiltene, replikkerne og den 

tekstede baggrundsinformation vil blive anvendt i min vurdering af oversættelserne af kulturemerne i de 

tyske replikker tekstet til dansk, hvor det er relevant. Specialet omhandler udelukkende kulturemerne i 

filmteksterne og således vil oversættelser, der kunne give anledning til diskussion af andre 

oversættelsesmæssige problematikker end tekstning af kulturemer, ikke blive diskuteret. Endvidere vil 

kulturemer med rod i andre kulturer end den tyske ikke blive undersøgt.  

Der forekommer enkelte engelske og russiske tekster i filmene, som ikke vil indgå i min analyse, da 

specialet omhandler tekstning fra tysk til dansk. 
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Filmene Das Leben og Lenin tager begge udgangspunkt i det tidligere DDR, og mange af de kulturemer, der 

forekommer i filmene, er derfor forankrede i kulturen i det tidligere DDR. Der kan derfor forekomme 

kulturemer, som kan virke fremmede for tyskere med en vesttysk baggrund. Dette aspekt vil kun blive 

behandlet i relation til, hvorvidt MT-modtagernes oplevelse afviger fra KT-modtagernes oplevelse. 

En vurdering af oversættelsernes kvalitet på baggrund af brugernes vurdering er ikke inkluderet i mit 

speciale. Specialet beskæftiger sig udelukkende med de oversættelsesstrategier, der er anvendt, og den 

effekt, som jeg vurderer, at de valgte strategier til tekstning af kulturemer har på MT-modtagernes 

filmoplevelse. En undersøgelse af, hvilken effekt strategierne reelt har på MT-modtagernes filmoplevelse, 

nødvendiggør omfattende undersøgelser blandt MT-modtagerne, hvilket rammerne for specialet ikke giver 

mulighed for. 

Analysen er foretaget på baggrund af DVD-udgaverne af filmene, da det ikke har været fysisk muligt at 

analysere ud fra biografudgaverne. 

1.6.1 Definition af tekst 

Både de tyske replikker, de danske tekster samt billed- og lydsiden til den enkelte tekstningssekvens er 

inkluderet i begrebet ”tekst” og vil danne grundlag for min analyse af oversættelserne af kulturemerne i de 

tre film. Der er således tale om en samlet vurdering af tale, tekst, lyd- og billedside for hvert enkelt 

kulturem.  

1.6.2 Definition af tekstning 

I dette speciale anvendes termen tekstning udelukkende om synkron, interlingual tekstning. 

1.6.3 Definition af oversættelse 

I min analyse anvender jeg både begreberne oversættelse og tekstning for interlingual tekstning, da 

tekstning efter min mening hører ind under begrebet oversættelse til trods for, at tekstning kræver 
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overvejelse omkring andre faktorer end ”blot” den bedst mulige overførsel af en skriftlig tekst på KS til en 

skriftlig tekst på MS. 

1.7 Formalia 

Citater gengives i kursiv ligesom termer på fremmedsprog gengives i kursiv. Jeg anvender forkortelserne KS 

for kildesprog og MS for målsprog samt KT for kildetekst og MT for måltekst, men i forbindelse med citater 

vil jeg dog anvende de forkortelser for henholdsvis kildesprog og målsprog samt kildetekst og måltekst, som 

forfatteren selv har brugt og altså ikke ændre i citatet. 

Endvidere vil alle personer, hvor kønnet ikke er defineret, blive omtalt som hankøn. 

1.8 Definition af den danske målgruppe for de tre tyske film 

I forbindelse med oversættelse af kulturemer spiller en korrekt vurdering af filmens målgruppe en 

væsentlig rolle ved valget af oversættelsesstrategi, og en korrekt målgruppetilpasning er afgørende for, om 

oversættelsen af kulturemerne får den tilsigtede effekt. 

På baggrund af de tre films popularitet blandt de danske biografgængere må målgruppen for filmene 

sprede sig ud over danskere med særlig interesse i tysk kultur, og målgruppen for MS-teksterne må dermed 

være ”almindelige” danskere. Spørgsmålet er naturligvis efterfølgende, hvordan man definerer en 

almindelig dansker. I dette speciale har jeg taget udgangspunkt i den viden, som man kan forvente, at 

danskere har, hvis de regelmæssigt ser nyhedsudsendelser og læser aviser dog uden at have specialistviden 

om Tyskland. Den antagelse baserer jeg på, at alle tre film behandler vigtige perioder i nyere tysk historie, 

og således drejer det sig altså ikke om rene underholdningsfilm. De biografgængere, der har interesse for 

film om tysk historie, kan derfor med rimelighed også antages at være mennesker med interesse for verden 

omkring sig, og derfor vil de regelmæssigt læse aviser og se nyhedsudsendelser i fjernsynet. Det vil dog 

kræve dybdegående analyser af målgrupperne for de tre film for med sikkerhed at kunne fastlægge 

målgrupperne for filmene. 
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Det skal tilføjes, at oversætterne på tidspunktet for oversættelserne ikke har været klar over, hvor mange 

danskere, der ville gå i biografen og se filmene, hvorfor de ikke på forhånd har haft viden om, hvor bred 

målgruppen for filmene ville blive. Derfor er det ikke givet, at oversætterne har gået ud fra en så bred 

målgruppe, som det er tilfældet for de tre film, da de lagde sig fast på en oversættelsesstrategi.  

1.9 Oversættelse af film som tekstgenre 

I relation til en vurdering af, hvilke risici en strategi for tekstning indeholder i forhold til MT-modtagernes 

oplevelse, spiller filmens vigtigste formål en væsentlig rolle. De valgte oversættelsesstrategier og de risici, 

som strategierne måtte medføre, skal vurderes med udgangspunkt i filmens formål. 

Gottlieb har opstillet en trekant over en teksts formål som enten kan være at informere, underholde eller 

involvere seeren (Gottlieb 2005: 5): 

Figur 1: 

 

 

På baggrund af ovenstående figur må de tre films primære formål være at underholde, men der er også 

informative og involverende elementer i alle filmene. Strategierne til tekstning af kulturemer skal således 

vurderes på baggrund af, at filmenes væsentligste formål er at underholde MT-modtagerne. 
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2. Tekstning som translationstype 

Formålet med dette kapitel er at belyse, hvordan tekstning af film adskiller sig fra andre translationstyper, 

hvad der karakteriserer tekstning af film, og hvilke problemstillinger der er særlige for tekstning af film med 

fokus på de problemstillinger, der er relevante for tekstning af kulturemer. 

Tekstning af film blev indført i slutningen af 1920erne samtidig med introduktionen af film med lyd og er 

den foretrukne form for billedmedieoversættelse i sprogområder med mindre end 25 millioner mennesker 

(Gottlieb 2008: 208) på grund af de lave omkostninger i forhold til dubbing (Linde & Kay 1999: 1). I Danmark 

anvendes tekstning til oversættelse af film både i biografen og på tv (Gottlieb 1994: 187). 

For at kunne definere og således afgrænse tekstning fra andre translationstyper vil jeg kort opridse de mest 

udbredte translationstyper og deres forskelle. 

2.1 Translationstyper 

Translation er overbegreb for oversættelse og tolkning (Siever 2006: 123), hvor tolkning er mundtlig 

translation, og oversættelse er skriftlig translation. Translation kan være både intralingual og interlingual og 

kan involvere både monosemiotiske og polysemiotiske tekster. En monosemiotisk tekst kommunikerer 

udelukkende gennem en semiotisk kanal, fx enten mundtligt eller skriftligt, mens en polysemiotisk tekst 

kommunikerer gennem flere semiotiske kanaler samtidig (se afsnittet 2.1.3 Polysemiotiske 

translationstyper – blandede translationstyper) (Gottlieb 2008: 41). 

2.1.1 Skriftlige translationstyper 

Oversættelse er en skriftlig (efterfølgende) gengivelse på MS af en skriftlig tekst på KS (Baaring 2001: 12). 

Tekstning adskiller sig fra oversættelse ved at være en skriftlig gengivelse af et overvejende mundtligt 

forelæg (Bernbom 1998: 49) og ved, at tekstning er en polysemiotisk translationstype, hvorimod 

oversættelse er en monosemiotisk translationstype. 
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2.1.2 Mundtlige translationstyper 

Tolkning er en mundtlig translationstype, hvor en mundtligt fremført tekst på KS gengives mundtligt på MS 

(Baaring 2001: 12). Der skelnes mellem konsekutiv tolkning og simultantolkning (Dollerup 2004: 29). 

Tekstning adskiller sig hovedsageligt fra tolkning ved at være en skriftlig gengivelse af et overvejende 

mundtligt forelæg (Bernbom 1998: 49) samt ved, at tekstning er en polysemiotisk translationstype, 

hvorimod tolkning er en monosemiotisk translationstype. 

2.1.3 Polysemiotiske translationstyper – blandede translationstyper 

Kendetegnet for de polysemiotiske translationstyper er, at der kommunikeres gennem mere end en kanal 

samtidig (Gottlieb 2008: 41). Eksempler er voice-over, surtitling, tekstning og dubbing, som anvendes til 

oversættelse af replikker i film, hvor der samtidig indgår en billedside som en del af teksten – også kaldet 

billedmedieoversættelse. 

I modsætning til en monosemiotisk tekst indeholder en film fire kanaler: det verbalt auditive (dialogen og 

tilhørende paraverbale elementer), det nonverbalt auditive (musik og lydeffekter), det verbalt visuelle 

(skilte og billedtekster) og det nonverbalt visuelle (billedkomposition og -forløb) (Gottlieb 1997: 143). 

Totalen af disse kanaler skaber oplevelsen, også kaldet totaloplevelsen (Bernbom 1998: 43). Når det skal 

vurderes, om en tekstning er vellykket, skal alle kanalerne derfor vurderes i samspil og ikke som separate 

enheder (Gottlieb 1994: 201). Oversætteren bliver således ”bundet” men også hjulpet af informationerne 

fra de tilstedeværende kanaler (Gottlieb 1997: 89). Begrebet KS-tekst får dermed også en ny betydning, da 

KS-teksten strækker sig ud over replikkerne og indeholder informationer fra samtlige kanaler. 

2.1.3.1 Dubbing 

Ved dubbing, også kaldet synkronisering, er de originale replikker på KS slettet, og i stedet indtales 

replikkerne af et lige så stort antal skuespillere, som der er centrale skuespillere i filmen (Gottlieb 1994: 
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188). Balancen mellem de semiotiske kanaler opretholdes, da alle fire semiotiske kanaler vægtes på samme 

måde som i den originale version (Gottlieb 1997: 89). Tilpasning af skuespillernes læbebevægelser til 

translationen på MS er en vigtig faktor, når en film dubbes (Collstrup 2001: 15), men dubbing indebærer til 

gengæld ikke de samme begrænsninger i forhold til eksponeringstid, antal anslag og genkendelighedsgrad 

som tekstning (se afsnittet 2.3 Problematikker i forbindelse med tekstning). De dubbede dialoger må dog 

ikke vare længere eller kortere end dialogerne på KS (Strömgren 1997: 35). 

2.1.3.2 Voice-over 

Ved voice-over gengives replikkerne på MS af den samme person eller af to personer (en mandlig og en 

kvindelig stemme), mens de originale replikker på KS enten er slettet eller meget lave (Dollerup 2004: 34). 

Ligesom ved dubbing opretholdes balancen mellem de semiotiske kanaler, da originalreplikkerne blot 

erstattes af replikker på MS, og ligeledes indebærer voice-over ikke de samme begrænsninger i forhold til 

eksponeringstid, antal anslag og genkendelighedsgrad som tekstning (se afsnittet 2.3 Problematikker i 

forbindelse med tekstning) (Gottlieb 2008: 224). Til forskel fra dubbing skal der ikke tages højde for 

skuespillernes mundbevægelser (Gottlieb 2008: 224), da der mere er tale om en slags ”fortæller”-funktion 

eller ”citat”-funktion (Gottlieb 2008: 225) end en overtagelse af skuespillernes replikker. Det kan dog 

betyde, at oplæseren får svært ved at opnå en stemmeføring, der er lige så engageret som skuespillerens 

(Gottlieb 2000: 77-78), hvorfor filmen kan forekomme mere kedelig. I Vesteuropa bruges voice-over ofte til 

børneudsendelser (Gottlieb 2008: 225). 

2.2 Gottliebs teori om tekstning 

Tekstning kan defineres som ”forberedt kommunikation, med et skriftligt udtryk af additiv natur, 

præsenteret synkront i en flygtig og polysemiotisk helhed” (Gottlieb 1997: 141). Det karakteristiske for 

tekstning af film er, at de mundtlige replikker på KS oversættes til skriftlige undertekster på MS, man 

bevæger sig altså således fra en mundtlig KS-tekst til en skriftlig MS-tekst (Gottlieb 1997: 90). Endvidere 
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sker der en ændring i den semiotiske balance, da den skriftlige undertekst tilføjes til de øvrige semiotiske 

kanaler, og den mundtlige KS-tekst bibeholdes (Gottlieb 2000: 12). 

Teksterne tilføjes originalen uden, at man ændrer ved lyd- eller billedsiden (Nedergaard-Larsen 1992: 35) 

og eksponeres samtidig med originaldialogen (Gottlieb 1994: 187). Det faktum, at MS-teksten tilføjes KS-

teksten og KS-situationen, bringer MS-teksten i KS-situationen, hvilket betyder, at teksteren både skal 

forholde sig til hele KS-situationen og samtidig gøre den forståelig for MT-modtagerne. 

2.3 Problematikker i forbindelse med tekstning 

2.3.1 Mediets tekniske begrænsninger 

Teksteren er begrænset i sin oversættelse af antallet af anslag, der højest må på være på 70 alfanumeriske 

anslag over 2 linjer (Gottlieb 2008: 209-210). Det betyder, at teksteren kan være nødt til at skære i sin 

oversættelse (Dollerup 2004: 35) eller finde alternative, anslagsmæssigt kortere måder at udtrykke samme 

indhold på for at få oversættelsen til at passe med det antal anslag, der er til rådighed (Gottlieb 1998: 75). 

Oversætterens frihed begrænses yderligere af kravene til MS-tekstens eksponeringstid, som mindst skal 

være 3 sekunder per linje, hvilket er den forventede læsehastighed hos modtagerne (Bernbom 1998: 40). 

Desuden skal MT-modtagerne have lige så lang tid til at ”læse” billesiden som til at læse underteksterne 

(Gottlieb 1997: 123).  

Endvidere er der krav om, at teksterne skal følge klipperytmen, så teksterne ikke kommer til at ”hænge”. 

Teksteren kan altså ikke lade teksterne stå et par sekunder mere for at opfylde reglerne om 

eksponeringstid (Bernbom 1998: 40), hvilket kan umuliggøre lange tekster.  

Disse tekniske begrænsninger er generelt en udfordring ved tekstning men også i forhold til tekstning af 

kulturemer, som kan kræve en uddybning for, at MT-modtagerne forstår kulturemet (Nedergaard-Larsen 

1992: 41).  
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Kombinationen af et begrænset antal anslag og et begreb, der kan kræve en forklaring, kan resultere i en 

opgave, der er umulig at løse, og således kan teksteren være nødt til at vælge en løsning, som rent 

oversættelsesmæssigt ikke er optimal for at få oversættelsen til at passe med antallet af anslag. 

2.3.2 Redundans 

Det fænomen, at billed- og lydsiden oplyser om samme genstand kaldes redundans (Nedergaard-Larsen 

1992: 35), hvilket kan gøre det lettere for teksteren at reducere MS-teksten i forhold til KS-teksten 

(Nedergaard-Larsen 1992: 35). De øvrige semiotiske kanaler kan formidle en del af KS-tekstens indhold, 

som MS-teksten derfor ikke behøver at videregive (Gottlieb 1997: 101). Teksteren kan dermed foretage en 

forholdsvis høj grad af kvantitativ kondensering af MS-teksten samtidig med, at MS-teksten kun mister en 

smule semantisk indhold (Gottlieb 1997: 121). 

2.3.3 Genkendelighedsgraden 

Et særligt forhold for tekstning er, at MS-teksterne tilføjes originalen, mens originaldialogen ikke ændres 

(Nedergaard-Larsen 1992: 35), og som følge heraf har MT-modtagerne mulighed for at sammenligne KS- og 

MS-teksten, hvis de har et vist kendskab til KS. MT-modtagernes grad af kendskab til KS kaldes 

genkendelighedsgraden (Bernbom 1998: 41), og den kan have indflydelse på de oversættelsesmæssige 

valg, som teksteren foretager. 

MT-modtagere med kendskab til KS forventer ofte en ordret oversættelse, og derfor kan oversætteren 

være fristet til at vælge oversættelsesløsninger, der ligger tæt op ad KS-teksten, frem for de mest 

idiomatisk korrekte oversættelser for at undgå dårlige ”anmeldelser” (Gottlieb 1997: 92-93). 

En forholdsvis stor andel af den danske målgruppe for de tre valgte film må formodes at være i stand til at 

genkende og forstå en del af KS-tekstens substantiver, da tyske substantiver kan have en stor lighed med 

danske substantiver. Til gengæld har de to sprog en forskellig syntaks, og derfor vil det næppe være muligt 
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for størstedelen af målgruppen for filmene at forstå den tyske KS-tekst fuldstændig. Generelt set kan 

genkendelighedsgraden altså ikke siges at udgøre et stort problem for tekstning af tyske film til dansk.  

I forbindelse med kulturemer, der ofte er substantiver, kan genkendelighedsgraden dog være højere, hvis 

der er tale om et kulturem, som MT-modtagerne kender i forvejen. Genkendelighedsgraden bør derfor 

indgå i overvejelserne ved valg af oversættelsesstrategi til tekstning af kulturemer. 

2.3.4 Sladreeffekten 

Ved sladreeffekten forstås det forhold, at billed- og/eller lydsiden kan sladre henholdsvis visuelt og auditivt 

(Nedergaard Larsen 1992: 35) om KS-tekstens indhold i forhold til MS-tekstens indhold. 

Den auditive sladreeffekt opstår som følge af en høj genkendelighedsgrad således, at mange MT-

modtagere forstår KS-teksten, og KS-teksten ”sladrer” om eventuelle forskelle mellem KS-teksten og MS-

teksten (Bernbom 1998: 41). Som nævnt ovenfor kan sladreeffekten resultere i, at der vælges en 

oversættelsesløsning, der ligger tæt op ad KS-teksten (Gottlieb 1994: 207), selv om det ikke nødvendigvis er 

den bedste løsning. 

Den visuelle sladreeffekt opstår, hvis billedsiden sladrer om, at MS-teksten ikke passer ind i konteksten, og 

MS-teksten således er mangelfuld eller misvisende. Sladreeffekten fra billedsiden kan dog også fungere 

som en hjælp til oversætteren, da han kan bruge billedsiden til at finde den rette betydning af KS-teksten 

eller undlade at tekste dele af KS-teksten, som fremgår af billedsiden.  

Ved tekstning af kulturemer kan billedsidens sladreeffekt være en fordel, da kulturemet kan fremgå af 

billedsiden, og oversætteren kan dermed undgå at skulle anvende anslag til en eventuel uddybning af 

kulturemet. Sladreeffekten kan dog også gøre, at en ellers god oversættelsesstrategi ikke er velegnet 

(Nedergaard-Larsen 1992: 35-36). 
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2.4 Gottliebs strategier for tekstning 

Som nævnt ovenfor kan der ved tekstning af film opstå nogle oversættelsesmæssige udfordringer, som er 

særlige for netop tekstning. Til løsning af disse vanskeligheder har Gottlieb klassificeret følgende strategier 

(Gottlieb 1998: 75): 

Eksplicitering (udtrykket udvides, dækkende indhold), parafrase (divergerende udtryk, dækkende indhold), 

transponering (uforkortet udtryk, dækkende indhold, bruges ved langsom tale), identitet (identisk udtryk 

og indhold), transskribering (grafisk markeret udtryk, dækkende indhold), konformering (parallelt udtryk, 

tilpasset indhold), kondensering (forkortet udtryk, dækkende indhold, bruges ved normal tale), decimering 

(forkortet udtryk, beskåret indhold, ved hurtig tale) annullering (udeladt replik, ved hurtig tale ”uden” 

betydning) og lakune (parallelt udtryk, divergerende indhold (ved svære ordspil mv.). 

Af disse strategier anses kondensering som værende typisk for tekstning (Gottlieb 1997: 100-101), da 

teksteren som tidligere nævnt er bundet af kravene om overholdelse af antallet af anslag per linje, 

eksponeringstiden og klipperytmen, hvilket kan nødvendiggøre kondensering. Når teksten kondenseres, 

skæres de informationer væk, som teksteren vurderer som værende enten overflødige, irrelevante, 

allerede oplyst via de øvrige semiotiske kanaler eller kendetegn på det mundtlige sprog (Gottlieb 2000: 

47+56). Det er dog ikke altid, at det kan undgås, at betydningsenheder går tabt, når der skæres i teksten, 

selv om størstedelen af KS-teksten i de fleste tilfælde kan oversættes til MS-tekster uden tab af hverken 

udtryks- eller indholdsside (Gottlieb 2005: 47). 

2.4.1 Kondensering i forhold til kulturemer 

Kondensering er problematisk i forhold til kulturemer, da kulturemer kan kræve en ekspansion af udtrykket 

(Nedergaard-Larsen 1992: 41) for at gøre begrebet forståeligt for MT-modtagerne. Hvis det er nødvendigt 

at kondensere et kulturem eller en tekstblok indeholdende et kulturem, kan det blive vanskeligt at få 

overført betydningen af kulturemet til MT-modtagerne, som derved kan miste væsentlige 
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betydningsenheder og således miste en del af filmoplevelsen i forhold til KT-modtagerne. Bliver væsentlige 

betydningsenheder skåret fra for mange gange ved oversættelse af kulturemer, kan det resultere i, at MT-

modtagerne enten ikke forstår filmen eller dele af filmen eller finder den kedelig, da det, der sætter filmen i 

en kulturel kontekst, er skåret væk.  

2.5 Målet for tekstning 

Ækvivalens mellem KS- og MS-teksten på sætningsniveau anvendes af ækvivalensteoretikere som mål for 

oversættelse (se afsnittet 4.2 Kollers ækvivalensteori), men da tekstning indebærer tekniske begrænsninger 

samt et samspil med billed- og lydsiden, og det derfor ikke kan undgås, at teksteren må ændre i MS-

teksterne for at få dem til at passe til rammerne for tekstning, billed- og lydsiden samt den øvrige kontekst, 

må ækvivalens på sætningsniveau som mål for tekstning anses som værende umuligt at nå i alle tilfælde (se 

afsnittet 4.5 Diskussion af ækvivalens- og skoposteorien i relation til tekstning af kulturemer).  

Målet for tekstning er derimod, at MS-teksten tilføjes originalen på en sådan måde, at MS-teksten sikrer 

MT-modtagerne samme oplevelse, som en person med KS som modersmål ville få uden at påkalde sig 

opmærksomhed (Bernbom 1998: 43), og at MS-teksten opnår samme effekt hos MT-modtagerne, som den 

effekt, KS-teksten opnåede hos KT-modtagerne (Gottlieb 1997: 89), hvilket også kaldes funktionel 

korrespondens (Gottlieb 1994: 48): 

”Dermed er også ækvivalent oversættelse et fantomideal for billedmedietekster. Et virkeligt ideal må være 

at bibringe den tekstede versions publikum samme oplevelse som den, programmets oprindelige publikum 

fik; den samme tekst kan man ikke give dem. Men måske er det højeste, man som (tv-)oversætter kan opnå, 

blot at give sit publikum samme oplevelse, som de havde fået, hvis de kunne forstå det pågældende 

fremmedsprog.” (Gottlieb 1994: 48). 

Dette kan dog, som jeg senere vil uddybe nærmere, være en svær opgave at løfte og ved tekstning af 

kulturemer bliver denne problematik meget tydelig, da det kan være en tæt på umulig opgave at give MT-
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modtagerne samme forståelse og oplevelse af et begreb, som ikke findes i deres kultur, som den forståelse, 

som KT-modtagerne har, inden for rammerne af tekstning (se afsnittet 5.1 Tekstning af kulturemer – 

samme oplevelse?). 

Her kan teorien om målet for tekstning således støde på begrænsninger i forhold til kulturemer, da teorien 

om ”at give MT-modtagerne samme oplevelse som KT-modtagerne” strider mod tekstningens fysiske 

rammer, som det må antages ikke altid gør det muligt at give MT-modtagerne nok informationer om 

kulturemet til, at deres oplevelse kan nærme sig den oplevelse, som KT-modtagerne fik. 

2.6 Tekstning af kulturemer 

Som tidligere nævnt opstår der modstridende ”krav”, når kulturemer skal tekstes, og da de tekniske 

rammer for tekstning ikke kan ændres, må teksteren finde en oversættelsesløsning, der holder sig inden for 

disse rammer. I den forbindelse skal det vurderes, hvor stor betydning det pågældende kulturem har for 

forståelsen af filmen og MT-modtagernes oplevelse. Ligeledes skal det vurderes, hvem målgruppen for MS-

teksten er, så oversættelsen af kulturemerne kan tilpasses til den baggrundsviden, som MT-modtagerne 

måtte forventes at have. Ved en korrekt bedømmelse af MT-modtagernes baggrundsviden om de enkelte 

kulturemer kan oversætteren undgå at bruge unødvendig plads på at forklare kulturemer, som MT-

modtagerne kender, og derved tale ned til MT-modtagerne. Samtidig kan han bruge ”krudtet” på at tekste 

de dele af et kulturem, som han vurderer, at MT-modtagerne mister, hvis det ikke uddybes. Endvidere kan 

de semiotiske kanaler i nogle tilfælde udgøre en hjælp i forhold til at formidle kulturemernes indhold eller 

dele af deres indhold således, at der frigives plads i tekstblokken. 

3. Kulturemer 

Begrebet kulturem beskrives forskelligt af teoretikerne; Koller definerer et kulturem som et hul i MS i 

forhold til KS (Koller 1997: 232), og et kulturem er således ifølge Koller en term, som findes på KS men ikke 

på MS. Endvidere definerer Koller kulturemer som Ausdrücken und Namen für Sachverhalte politischer, 
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institutioneller, sozio-kultureller, geographischer Art, die spezifisch sind für bestimmte Länder (Koller 1997: 

232).  

Hansen beskriver kulturemer på følgende måde: 

Aufgrund der verschiedenen Lebensumstände gibt es eine Menge kulturelle Besonderheiten, auch Kultureme 

oder Spezifika genannt. Das sind Gegenstände und Sachverhalte, die es nur in einer Sprachgemeinschaft 

gibt oder die auf eine besondere Art aufgefasst werden, z.B. kulturelle und soziale Institutionen, 

Veranstaltungen oder Gewohnheiten, Gebäude, Straßen, Plätze, Museen, Theaterstücke usw. (Hansen 1995: 

61). 

I forhold til Kollers definition kan det være et problem, at en geografisk trukket landegrænse anvendes til at 

definere kulturområde, da et kulturområde ikke altid er afgrænset til en nationalitet eller et land (Vind 

Pedersen 2004: 10). Kulturemer kan være specifikke for dele af et sprogområde som fx det tidligere DDR 

eller for et samfunds subkulturer. Problematikken er relevant i forhold til de to film Das Leben og Lenin, da 

det tidligere DDR her udgør en afgrænset kultur også i forhold til KT-modtagere fra det tidligere 

Vesttyskland, og der kan derfor forekomme kulturemer i filmene, som også er ukendte for KT-modtagere 

fra det tidligere Vesttyskland (Hansen 1989: 29). 

Som beskrevet i afsnittet 4.4.2 Skoposteorien i relation til kultur og kulturemer behandler skoposteorien 

ikke problematikken omkring kulturemer direkte men argumenterer for, at al oversættelse og tolkning skal 

opfattes som kulturel formidling (Vermeer 1983: 173). 

På baggrund af dette vil jeg definere et kulturem som et begreb, der findes i KS og i KS-kulturen men ikke i 

MS og MS-kulturen. 
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3.1 Oversættelse af kulturemer 

Kulturemer udgør oversættelsesmæssigt en særlig udfordring, da et begreb, der kun findes på KS, selv sagt 

ikke har en ækvivalent på MS. Oversætteren skal altså på anden vis give MT-modtagerne et billede af, hvad 

kulturemet dækker over under hensyntagen til den viden, MT-modtagerne allerede måtte have om 

kulturemet. 

3.2 Klassificering af strategier til oversættelse af kulturemer 

Koller har klassificeret følgende strategier til oversættelse af kulturemer (Koller 1997: 232-236), som jeg vil 

anvende til fastlæggelse af de oversættelsesstrategier, som teksterne har anvendt til oversættelse af 

kulturemerne i filmene Das Leben, Untergang og Lenin. Jeg har valgt at anvende Kollers teori, da han 

beskriver mulighederne for oversættelse af kulturemer systematisk, og således giver han mulighed for at 

foretage en struktureret vurdering af forskellene på de forskellige oversættelsesstrategier og de risici, der 

er forbundet med strategierne. 

Zitatwort: Udtrykket på KS overføres uændret til MS (Koller 1997: 233). Denne strategi kan være 

problematisk, da det er en forudsætning, at MT-modtageren forstår, hvad udtrykket dækker over enten ud 

fra kendskab til KS eller konteksten (Ohrt 1997: 25). Her må oversætteren altså gå ind og vurdere, hvor 

stort kendskab til KS MS-målgruppen har. Fordelen er, at originalens autencitet bevares og i relation til 

tekstning, at MS-udtrykket anslagsmæssigt ikke fylder mere end KS-udtrykket. 

Eksempel fra Untergang:  

„Im Süden am Potsdamer Platz. Im Westen im Tiergarten. – Mod syd på Potsdamer Platz. Mod vest i Tiergarten.” 

 

Lehnwort: Som med Zitatwort overføres det leksikalske udtryk på KS til MS, men ”die phonetischen, 

graphemischen und/oder morphologischen Normen der ZS” (Koller 1997: 233) bibeholdes. Denne strategi 

medfører de samme overvejelser som Zitatwort. 
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Eksempel fra Lenin:  

”Sag mal, euch Ossis kann man es nie Recht machen. – Man kan aldrig gøre jer ossier tilfredse.” 

 

Lehnübersetzung: KS-udtrykket oversættes direkte til MS, så der dannes et nyt ord (Koller 1997: 233). 

Denne strategi har den fordel, at MT-modtageren uanset kendskab til KS kan forstå, hvad kulturemet 

dækker over, hvis oversættelsen vel og mærke giver mening på MS. Ulempen er, at der dannes et ord, som 

egentlig ikke findes på MS, og oversættelsen kan derfor virke ”hjemmelavet” og uprofessionel. 

Eksempel fra Untergang:  

„Wo kommen die den her? Volkssturm, heute Nachmittag zugeteilt – Hvor kommer de fra? Folkestormen er indført i dag.” 

 

Erklärende Übersetzung: Udtrykket på KS bliver omskrevet, kommenteret og/eller defineret på MS. Denne 

strategi anvendes ofte i sammenhæng med de tre ovenstående strategier således, at der kommenteres på 

enten Zitatwort, Lehnwort eller Lehnübersetzung (Ohrt 1997: 27). Fordelen ved strategien er, at tabet af 

betydningsnuancer minimeres (Ohrt 1997: 27), da oversætteren kan tilføje så meget information til 

kulturemet, som han ud fra en vurdering af målgruppens baggrundsviden om kulturemet finder 

nødvendigt. I forhold til tekstning af film kan strategien dog være vanskelig at anvende, da teksterne har et 

begrænset antal anslag til rådighed. Endvidere kan strategien forekomme tung og uelegant, da en 

uddybning af en mundret replik vil virke kunstig (Nedergaard-Larsen 1992: 66). 

 Analoge Übersetzung: Kulturemet oversættes med et begreb på MS, som anvendes på samme eller på 

lignende områder/situationer som på KS (Koller 1997: 233/Hansen 1995: 63). Denne løsning giver MT-

modtagerne en grundlæggende ide om, hvad begrebet dækker over, men metoden kan også medføre 

unøjagtigheder i oversættelsen (Hansen 1995: 63), da kulturemer netop er kendetegnet ved, at der ikke 

findes en ækvivalent. Udtrykket på MS dækker således ikke over det samme, som udtrykket på KS gør. 

Strategien bør dermed kun anvendes, hvor en nøjagtig oversættelse af kulturemet ikke er nødvendig for 

MT-modtagernes oplevelse. 
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Eksempel fra Lenin:  

” Und bei den Pionieren warst du Gruppenratsvorsitzender. – Og hos Ungdomsspejderne var du grupperådsformand.” 

 

Adaptierende Übersetzung: Ved denne strategi oversættes fx en institution i KS-samfundet med en 

institution i MS-samfundet med tilsvarende funktion (Koller 1997: 234/Hansen 1995: 64). Det skal på 

samme måde som med strategien analoge Übersetzung overvejes, hvor detaljeret en oversættelse af 

kulturemet MT-modtagerne har brug for, og desuden om strategien medfører et troværdighedsproblem, 

når der anvendes et begreb fra MS-kulturen i en KS-kontekst. 

Eksempel fra Das Leben: 

„Ich habe ihm zwar nur eine zwei gegeben. – Jeg gav ham kun ni.“ 

 

4. Oversættelsesteori i relation til tekstning af kulturemer i film 

Hensigten med dette kapitel er at diskutere vigtige strømninger inden for oversættelsesteorien i forhold til 

oversættelse af kulturemer med henblik på at fastlægge, hvilke(n) teori(er), der er relevante at anvende til 

analyse af kulturemer i filmtekster. 

Det nok mest omdiskuterede spørgsmål inden for oversættelsesteorien er, hvor tæt opad KS-teksten en 

oversættelse skal ligge.  

Übersetzungen, die die Bindung an den Ausgangstext verabsolutieren, laufen Gefahr, unleserlich und 

unverständlich zu werden; den Extremfall dieses Typs stellt die Wort-für-Wort-Übersetzung dar. 

Übersetzungen dagegen, die die empfängerseitige Bindung verabsolutieren, laufen Gefahr, die Autonomie 

des Originalstextes zu verletzen, indem sie die für die Übersetzung spezifische Bindung an den AS-Text 

missachten; es handelt sich im Extremfall um zielsprachliche Originaltexte, die mit dem AS-Text nur noch in 

entfernter Beziehung stehen (Koller 1997: 191). 
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Problematikken beskrives også som die dobbelte Bindung, som henviser til, at oversættelsen både er 

bundet til KS-teksten og -kulturen men også til MS, MS-kulturen og forudsætningerne hos MT-modtagerne 

(Koller 1997: 191). 

Kennzeichnend ist ihre doppelte Bindung: die Bindung an den Ausgangstext und die Bindung an die 

empfängerseitigen Bedingungen und Voraussetzungen (Koller 1997: 214). 

Problematikken hænger altså sammen med oversættelsens forankring i KS-kulturen og formidlingen af KS-

tekstens kulturelle aspekter til MT-modtagerne. Det er bl.a. forskellene i KS- og MS-kulturene, der skaber 

problemer i forhold til at overføre KS-teksten til MT-modtagerne på en sådan måde, at MT-modtagerne får 

de tilsigtede informationer og oplevelser fra teksten. 

I den sammenhæng opstår samtidig spørgsmålet om, hvad det vil sige at oversætte så tæt opad KS-teksten 

som muligt? Er det den oversættelse, som ordret ligger tættest opad KS-teksten, eller er det den 

oversættelse, der tager højde for MT-modtagernes kulturelle baggrund og på baggrund heraf forsøger at 

give MT-modtagerne en oplevelse, der er så tæt på den oplevelse, som modtagerne af KS-teksten har fået, 

der er oversat så tæt på KS-teksten som muligt? 

Netop spørgsmålet om MS-tekstens forhold til KS-teksten adskiller strømningerne særligt inden for den 

tyske oversættelsesteori med bl.a. Kollers ækvivalensteori og Reiβ/Vermeers skoposteori som fortalere for 

hver sin retning. Jeg vil derfor koncentrere mig om forskellene mellem Kollers og Reiβ/Vermeers 

oversættelsesteorier og teoriernes relevans og anvendelse i forhold til tekstning af kulturemer i film.  

4.1. Oversættelighed 

Et omdiskuteret, fundamentalt emne inden for oversættelsesteorien er ligeledes, i hvor høj grad en tekst 

overhovedet kan oversættes interlingualt (Hjørnager Pedersen 1987: 49). Denne problematik hænger 

sammen med spørgsmålet om, hvor tæt op ad KS-teksten MS-teksten skal ligge, da det igen er bindingen 
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mellem KS-teksten og MS-teksten, der er til diskussion. I den ene ende af skalaen for oversættelighed ligger 

Sapir-Whorf, der har udarbejdet en hypotese, der hævder, at oversættelse er umulig: 

Keine zwei Sprachen und keine zwei Kulturen seien ähnlich genug, um dieselbe Wirklichkeit abzubilden 

(Stolze 1997: 34). 

Den Sapir-Whorfske hypotese kan således præciseres som en påstand om, at hvert sprog analyserer 

virkeligheden på sin egen måde og er uløseligt forbundet med den kultur, der har frembragt det, og at det 

derfor er umuligt nøjagtigt og udtømmende at gengive en tankegang på et andet sprog (Hjørnager 

Pedersen 1994: 27). 

Da der foretages oversættelser hver eneste dag, er det dog en påstand, som ikke har anvendelse i praksis, 

og i forbindelse med interlingual tekstning af film har teorien heller ingen relevans, da filmene jo netop 

bliver oversat, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på den teori. 

I den anden ende af skalaen ligger teorien om die absolute Übersetzbarkeit, ifølge hvilken alt kan udtrykkes 

på alle sprog (Stolze 1997: 51). Forskellene på Kollers og Reiβ/Vermeers teorier om forholdet mellem KS- og 

MS-teksten gør sig også gældende i spørgsmålet om oversættelighed, idet Reiβ/Vermeer tager 

udgangspunkt i, at MS-teksten skal tilpasses til MT-modtagernes situation (Reiβ/Vermeer 1984: 101), og da 

denne tilpasning/bearbejdning også defineres som oversættelse ifølge Reiβ/Vermeers teori, kan alt 

oversættes.  

Koller befinder sig mellem den Sapir-Whorfske hypotese og teorien om die absolute Übersetzungbarkeit, 

idet han mener, at der både findes udtryk, der kan oversættes, og udtryk som er uoversættelige (Lücken) 

(se afsnittene 3. Kulturemer og 4.2 Kollers ækvivalensteori). Ifølge Koller er graden af oversættelighed 

omvendt proportional med mængden af forskelle på KS- og MS-kulturen (Koller 1997: 166) forstået på den 

måde, at jo større forskellene på to kulturer og deres kommunikationstraditioner er, jo lavere er graden af 
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oversættelighed, da der netop i kulturerne ligger begreber, som er specifikke for KS-kulturen, og som derfor 

kun findes på KS: 

Die Sprache spielt bei der Wirklichkeitserfassung ohne Zweifel eine wichtige Rolle. In ihr schlagen sich die 

Wirklichkeitsinterpretationen nieder, die in einer Kultur (in einem kommunikativen Zusammenhang) gelten. 

Wo diese Wirklichkeitsinterpretationen voneinander abweichen, stellt sich zugleich das Problem der 

Übersetzbarkeit. (Koller 1997: 172). 

Figur 2: 

 

4.1.1 Oversættelighed i relation til kulturemer 

Diskussionen af oversættelighed er relevant i forhold til oversættelse af kulturemer, da kulturemer netop er 

begreber, som ikke findes i MS-kulturen, og det kan derfor diskuteres, om kulturemer kan oversættes og i 

givet fald hvordan.  

Hvis oversætteren skal give MT-modtagerne en oplevelse, der ligger så tæt som muligt op ad den oplevelse, 

som KT-modtagerne fik, vil oversætteren være nødt til at forsøge at gengive kulturemets betydning, så MT-

modtagerne forstår kulturemets denotation (termens centrale betydning) og om muligt også dets 

konnotationer (termens emotionelle overtoner) (Hjørnager Pedersen 1994: 29). De ”huller” som MT-

modtagerne måtte have i forhold til KT-modtagernes forståelse af kulturemet, skal så at sige fyldes ud. Det 

må derfor konkluderes, at kulturemer i praksis i høj grad er oversættelige, dog med det forbehold, at det 

kan være vanskeligt at give MT-modtagerne fuldstændig den samme oplevelse af kulturemets indhold, som 

KT-modtagerne har. 
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4.2 Kollers ækvivalensteori 

Ækvivalensbegrebet er et af de mest omdiskuterede emner inden for oversættelsesteorien, og det eneste 

der er enighed om, er, at ækvivalens er udtryk for en given relation mellem en KS-tekst/et KS-udtryk og en 

MS-tekst/et MS-udtryk (Ohrt 1997: 18).  

Den lingvistisk orienterede oversættelsesvidenskab, som Koller er en del af, betragter oversættelse som en 

sproglig proces, der opstiller ækvivalenter mellem to sprogpar (Ohrt 1997: 17/Koller 1997: 125), og Koller 

udtrykker ækvivalens på følgende måde: 

Die übersetzungskonstituierende Relation zwischen Zieltext und Ausgangstext bezeichne ich als 

Äquivalenzrelation (Koller 1997: 189). 

Ækvivalensbegrebet bruges desuden til at afgrænse oversættelse i forhold til andre former for 

tekstproduktion:  

Ist für mich allerdings nicht nur bloß eine ”Bindung” des Zieltextes an den Ausgangstext, sondern eine ganz 

spezifische Beziehung zwischen Zieltext und Ausgangstext grundlegend für den Übersetzungsbegriff (Koller 

1997: 189).  

En af de store forskelle på Kollers ækvivalensteori og Reiβ/Vermeers skoposteori er fastlæggelsen af, 

hvornår der er tale om oversættelse, og hvornår der er tale om bearbejdning. Ifølge Koller er der tale om 

bearbejdning, så snart oversættelsens indhold ændres i forhold til KS-teksten (Koller 1997: 195), og 

oversætteren bliver således til medforfatter frem for oversætter (Koller 1997: 213).  

Reiβ/Vermeer mener derimod ikke, at det kun er ækvivalent oversættelse på sætningsniveau, der kan 

kaldes oversættelse. Oversættelser, hvor MS-tekstens funktion afviger fra KS-tekstens funktion, og KS- og 

MS-teksterne således også vil afvige fra hinanden indholdsmæssigt, er også oversættelse, men målet er 

ikke ækvivalens men adækvathed (se afsnittet 4.4 Skoposteorien) (Reiβ/Vermeer 1984: 133). En sådan 
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oversættelse vil ifølge Koller være en bearbejdning og ikke en oversættelse, da MS-teksten vil fjerne sig fra 

KS-teksten indholdsmæssigt, når funktionen har førsteprioritet frem for ækvivalens mellem KS- og MS-tekst 

på sætningsniveau.  

Som jeg vil komme ind på i afsnittet 4.3 Kollers ækvivalensrelationer, er ækvivalens ikke et entydigt begreb, 

som udelukkende handler om KS- og MS-tekstens forhold til hinanden. I forbindelse med tekstning af film 

er det også relevant at diskutere ækvivalens i oplevelse, også kaldet pragmatisk ækvivalens, hvor det ikke 

længere er ækvivalens på sætningsniveau, der er målet, men at KS- og MT-modtagerne får den samme 

oplevelse.  

Til trods for, at det må konstateres, at ækvivalens på sætningsniveau ikke er et realistisk mål for tekstning, 

har jeg valgt at anvende Kollers ækvivalensteori til min analyse af tekstning af kulturemerne i de tre film, da 

hans teori indeholder en præcis definition af begrebet kulturem samt præcist definerede strategier til 

oversættelse af kulturemer, der gør det muligt at fastlægge, hvilke strategier der er anvendt til tekstning af 

kulturemerne i de tre film. 

4.3 Kollers ækvivalensrelationer 

For at skabe overblik over de forskellige ækvivalenstyper har Koller fastlagt fem referencerammer for 

ækvivalens nemlig 1. der außersprachliche Sachverhalt, 2. die im Text vermittelten Konnotationen, 3. die 

Text- und Sprachnormen, die für bestimmte Texte gelten, 4. der Empfänger, 5. bestimmte formal-

ästhetische Eigenschaften des AS-Textes (Koller 1997: 216). 

På baggrund af disse referencerammer har Koller udledt 5 ækvivalensrelationer: 1. denotative Äquivalenz, 

2. konnotative Äquivalenz, 3. textnormative Äquivalenz, 4. pragmatische Äquivalenz og 5. formal-

ästhetische Äquivalenz (Koller 1997: 216).  

Det vil dog ikke være muligt at opnå alle ækvivalensrelationer samtidig, og det skal derfor heller ikke ses 

som et mål for oversættelser.  
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Jeg vil nøjes med at beskrive denotativ, konnotativ og pragmatisk ækvivalens, da det er de ækvivalenstyper, 

der er relevante for tekstning af kulturemer. 

4.3.1 Denotativ ækvivalens 

Denotativ ækvivalens er ækvivalens mellem en KS- og en MS-terms denotative betydning. I princippet kan 

denotativ ækvivalens opnås ved hjælp af kommenterende oversættelse: 

Vom Übersetzungsstandpunkt aus ist davon auszugehen, dass denotative Äquivalenz mittels 

kommentierender Übersetzungsverfahren prinzipiell erreicht werden kann, unter Umständen allerdings auf 

vom sprachlichen Aufwand her gesehen unökonomische Weise (Koller 1997: 228). 

Koller har opstillet 5 ækvivalenstyper for denotativ ækvivalens, der angiver graden af ækvivalens mellem 

KS- og MS-termen (Koller 1997: 229-240): 

Die Eins-zu-eins-Entsprechung: Der er et 1-til-1 forhold mellem termen på KS og MS. 

Die Ein-zu-viele-Entsprechung: Der findes på MS mere end en term for det leksikalske udtryk på KS. 

Die viele-zu-Eins-Entsprechung: Der findes flere forskellige leksikalske udtryk på KS, hvor der på MS kun 

findes et samlet udtryk. 

Die Eins-zu-Teil-Entsprechung: Her er der tale om delvis ækvivalens, hvor det leksikalske udtryk på MS kun 

delvist dækker udtrykket på KS eller omvendt. 

Die Eins-zu-null-Entsprechung: Såkaldte Lücken i det leksikalske system på MS, hvor begrebet findes på KS 

men ikke på MS. Det drejer sig typisk om kulturemer. 

I forbindelse med dette speciales problemstilling er det kun die Eins-zu-null-Entsprechung, der er 

interessant, da det netop er den type ækvivalens (eller mangel på samme), der udgør kulturemer.  
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4.3.2 Konnotativ ækvivalens 

Konnotativ ækvivalens består i ækvivalens mellem en KS- og en MS-terms konnotationer (Koller 1997: 240-

241). 

Konnotativ ækvivalens kan være vanskelig at opnå, da der er tale om følelsesmæssige oplevelser af en 

term, som kan være svære at overføre til MT-modtagerne, der ikke nødvendigvis knytter de samme 

konnotationer til MS-termen som KT-modtagerne: 

Berücksichtigt man neben der denotativen Dimension auch konnotative Werte, so müssen die Eins-zu-eins-, 

Eins-zu-viele-, Viele-zu-eins-Entsprechungen und die mittels verschiedener Übersetzungsverfahren 

aufgehobenen Eins-zu-Null-Entsprechungen zugleich als Eins-zu-Teil-Entsprechungen behandelt werden. Bei 

den Eins-zu-Teil-Entsprechungen wiederum steigert sich der Teil-Charakter der Entsprechungen. (Koller 

1997: 241) 

Konnotationer kan være specifikke for en social gruppe eller en kultur (Hansen 1989: 26). I filmene Das 

Leben og Lenin indgår der kulturemer, der er forankret i kulturen i det tidligere DDR, hvorfor tyskere med 

vesttysk baggrund ikke kan forventes at knytte konnotationer til kulturemerne i samme grad. 

Overførsel af et kulturems konnotationer til MT-modtagerne kan være en vanskelig opgave, da MT-

modtagerne i mange tilfælde ikke kan forventes at kende hverken kulturemets denotative eller konnotative 

indhold. Kombineres denne oversættelsesmæssige udfordring med tekstningens begrænsninger, kan det 

vise sig at være en umulig opgave at få overført hele kulturemets denotative og konnotative indhold til MT-

modtagerne inden for et begrænset antal anslag. Alene overførslen af kulturemets denotative indhold kan 

kræve mere plads, end begrænsningerne for tekstning tillader (Carstensen 1992: 80). Her må vigtigheden af 

overførslen af kulturemets konnotationer til MT-modtagerne opvejes mod, hvilken indflydelse udeladelse 

vil have på MT-modtagernes filmoplevelse (Nedergaard-Larsen 1992: 48). En beskrivelse af en terms 

konnotationer dog virke for stærk på tryk (Nedergaard-Larsen 1992: 66) i forhold til, at de dannes ubevidst 
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hos KT-modtagerne. Her skal effekten af en eksplicitering ligeledes afvejes i forhold til, at konnotationen 

eventuelt går tabt.  

Uanset hvad må det forventes, at MT-modtagerne sandsynligvis kun i få tilfælde vil få samme oplevelse af 

et kulturems konnotationer som KT-modtagerne, da MT-modtagerne ikke selv danner konnotationerne 

men skal have dem ekspliceret. 

4.3.3 Pragmatisk ækvivalens 

Pragmatisk ækvivalens vil sige ”die Übersetzung auf die Leser in der ZS ”einstellen”” (Koller 1997: 248), idet 

man går ud fra, at der er forskellige receptionsbetingelser for KS- og MS-teksten (Koller 1997: 248). 

Pragmatisk ækvivalens kan altså defineres som ækvivalens i KS- og MT-modtagernes oplevelse, hvilket er 

målet for tekstning. 

I forbindelse med pragmatisk ækvivalens opstår spørgsmålet, hvor langt oversætteren bør gå i sine 

ændringer af MS-teksten i forhold til KS-teksten, hvilket der ikke er enighed om blandt 

oversættelsesteoretikerne. Ifølge skoposteorien må der foretages så mange ændringer, som det er 

nødvendigt for at tilpasse MS-teksten til MT-modtagerne (se afsnittet 4.4 Skoposteorien). Her er Koller 

mere forbeholden og mener, at enhver ændring af MS-teksten i forhold til KS-teksten er en bearbejdning og 

ikke en oversættelse (Koller 1997: 195), dog med enkelte undtagelser: 

Zu den ”harmlosen” Eingriffen gehören Zusätze als Resultat kommentierender Übersetzungsverfahren, mit 

denen Wissensdefizite der ZS-Leser oder Verluste im Bereich denotativer und konnotativer Werte, 

intralinguistischer, soziokultureller und intertextueller Bedeutungen ausgeglichen werden. (Koller 1997: 

249). 

Til trods for ovenstående uenigheder mellem Koller og Reiβ/Vermeer bløder Koller dog alligevel sin teori en 

smule op, idet han ikke udelukker en tilpasning til målgruppen men er enig i, at det er nødvendigt at skabe 
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pragmatisk ækvivalens. Uenigheden mellem Koller og Reiβ/Vermeer lader således snarere til at dreje sig 

om, hvorvidt en tilpasning til MT-modtagerne skal kaldes oversættelse eller bearbejdning. 

En tilpasning af MS-teksten til MT-modtagerne indebærer en risiko for, at målgruppen for MS-teksten 

fejlvurderes: 

Im Hinblick auf die Wissensvoraussetzungen der ZS-Leser besteht sowohl die Gefahr der 

Leserunterschätzung als auch der –überschätzung (Koller 1997: 249). 

En korrekt vurdering af målgruppen for MS-teksten er således afgørende for, at der opnås pragmatisk 

ækvivalens.  

Ved tekstning af kulturemer kan tekstningens begrænsninger gøre det vanskeligt at tilføje de denotative og 

konnotative informationer, som MT-modtagerne måtte mangle i forhold til KT-modtagerne, for at skabe 

pragmatisk ækvivalens. Selv om oversætteren har vurderet målgruppen for oversættelsen korrekt og 

holder sig den pragmatiske ækvivalens for øje, kan det faktum, at teksten overføres ved tekstning gøre det 

umuligt for oversætteren at oversætte pragmatisk ækvivalent. 

4.4 Skoposteorien 

Vermeer gjorde i 1980’erne op med ækvivalensteorien, da han udviklede en oversættelsesteori, hvor 

oversættelsens funktion er fundamentet for oversættelsen. Teorien kaldes skoposteorien, da det græske 

ord skopos betyder formål eller mål (Reiβ/Vermeer 1984: 96), og teorien er også nedfældet i 

Reiβ/Vermeers Grundlegung einer allgemeinen Translationtheorie fra 1984: 

Als oberste Regel einer Translationstheorie setzen wir die „Skoposregel“ an: Eine Handlung wird von ihrem 

Zweck bestimmt (ist eine Funktion ihres Zwecks) (Reiβ/Vermeer 1984: 101). 

Ifølge skoposteorien er oversættelsens funktion vigtigere end den måde, som oversættelsen udføres på 

(Reiβ/Vermeer 1984: 100). Det er altså ikke de enkelte ord i oversættelsen, der er væsentlige, men hvordan 
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oversættelsen er tilpasset sin funktion. Man taler også om, at målet helliger midlet (Reiβ/Vermeer 1984: 

101).  

Baggrunden for dette synspunkt er, at formålene med KS- og MS-teksten som udgangspunkt må være 

forskellige, da de to tekster skal fungere i hver sin kultur og har hver sin målgruppe. KS-teksten er således 

skrevet med KT-målgruppen for øje (Koller 1997: 107), og i forbindelse med en oversættelse vil tekstens 

målgruppe ændre sig, hvorfor en oversætter ikke kan ikke forvente, at MT-modtagerne blot skal have en 

gengivelse af KS-teksten på MS (Hönig/Kuβmaul 1982: 60). Den situation, som oversættelsen indgår i, er 

altså afgørende for, hvordan oversættelsen skal udformes, og ændringer i MS-teksten i forhold til KS-

teksten vil som følge heraf være naturlige. Det vil derfor heller ikke være muligt at foretage en ækvivalent 

oversættelse på sætningsniveau, da det strider mod kravet om tilpasning af MS-teksten til dens funktion: 

Eine äquivalente Übersetzung ist von der Natur der Sache her nicht möglich, da das in der Ausgangskultur 

gegebene Vorwissen in der Zielkultur (noch) nicht vorhanden ist, das Translat also kaum Funktionskonstanz 

in der Kommunikation bewahren kann (Reiβ/Vermeer 1984: 136). 

„Die aus dieser Erörterung zu ziehende Folgerung ist also, dass Äquivalenz zwischen Ziel- und 

Ausgangstextelementen nicht ein für allemal, auch nicht „sprachenpaarbezogen“, festgestellt werden kann 

und dass Textäquivalenz nicht nur in Relation zum Phänomen Text zu sehen ist, sondern vom Translatskopos 

abhängt (Reiβ/Vermeer 1984: 146). 

Det er dermed KS-tekstens betydning, der er den centrale faktor, og som skal forblive konstant i MS-

teksten, mens KS-tekstens ord kun er interessante som tekstelementer (Reiβ/Vermeer 1984: 30). KS-

teksten anses således ikke som ”hellig” men blot som udgangspunkt for en oversættelse. På den måde 

fungerer KS-teksten som et informationstilbud: 
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Der Translator formuliert einen Zieltext, der als Text somit ebenfalls ein Informationsgebot an einen 

Rezipienten ist. Ein Translat ist somit als Informationsangebot bestimmter Sorte über ein 

Informationsangebot darstellbar (Reiβ/Vermeer 1984: 19). 

En oplagt risiko ved denne teori ligger i, at vurderingen af MS-tekstens formål i høj grad er op til 

oversætteren (til tider med hjælp fra ordregiver). Oversætteren foretager altså sin oversættelse ud fra, 

hvordan han forventer, at MT-modtagerne forventer oversættelsen skal være (Reiβ/Vermeer 1984: 85). 

Hvis MT-modtagerne ikke er enige i det formål med oversættelsen, som oversætteren har forudsat, vil de 

typisk reagere med ”protest”, dvs. MT-modtagerne vil studse over oversættelsen og enten ikke forstå 

meningen eller føle sig talt ned til: 

Eine Handlung gilt dann (beidseitig) als (voll) ”geglückt“, wenn die Stellenwerte für Sender und Empfänger 

innerhalb eines näher zu bestimmenden zulässigen Variantenraumes nicht signifikant voneinander 

abweichen, so dass von keiner der beiden Parteien her ein „Protest“ erfolgt. (Reiβ/Vermeer 1984: 99) 

4.4.1 Adækvathed  

Som målestok for en oversættelses kvalitet anvender Reiβ/Vermeer begrebet adækvathed, der vil sige 

graden af oversættelsens tilpasning til dens formål og MS-situationen:  

Adäquatheit bei der Übersetzung eines Ausgangstextes (bzw. –elements) bezeichne die Relation zwischen 

Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines Zwecks (Skopos), den man mit dem 

Translationsprozess verfolgt. Man übersetzt adäquat, wenn man die Zeichenwahl in der Zielsprache 

konsequent dem Zweck der Übersetzung unterordnet. (Reiβ/Vermeer 1984: 139) 

Ækvivalens er i den forbindelse blot en undergruppe af adækvathed, som er afhængig af oversættelsens 

formål:  
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Äquivalenz ist in unserer Definition Sondersorte von Adäquatheit, nämlich Adäquatheit bei 

Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext (Reiβ/Vermeer 1984: 140). 

Med udgangspunkt i skoposteorien vurderes en oversættelse ikke på baggrund af graden af ækvivalens 

mellem KS- og MS-teksten på sætningsniveau men ud fra graden af tilpasning til oversættelsens formål og 

funktion. Oversættelsens formål og funktion sætter retningslinjerne for, hvor tæt op ad KS-tekstens ordlyd 

der kan oversættes: 

Das Translat soll auf allen Rängen funktional und formal so nahe am Ausgangstext bleiben, wie der 

Translationszweck dies zulässt (Reiβ/Vermeer 1984: 90). 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne regel er brugbar i virkeligheden, da mange oversættelsesvalg vil 

kunne ”bortforklares” ud fra netop reglen om, at oversættelsens formål er målestok for, hvor tæt op ad KS-

teksten MS-teksten må ligge. Der vil altid kunne argumenteres for, at det var umuligt at holde sig opad KS-

teksten, da oversættelsens formål (efter oversætterens mening) ikke tillod det. 

4.4.2 Skoposteorien i relation til kultur og kulturemer 

Ifølge Vermeer er alle tekster forankret i en kultur, og oversættelse består i at overføre KS-teksten til MS- 

kulturen på baggrund af MS-tekstens funktion: 

Jeder Text ist in eine kulturelle „Umgebung“ (Umwelt) eingebettet. In der Translation wird ein Text 

notwendigerweise aus dieser Einbettung gelöst und in eine andere kulturelle Umgebung übertragen. Die 

Umsetzungsregeln und –Strategien hängen von der Funktion ab, die der Translation zugedacht wird. 

(Vermeer 1983: 143). 

Vermeer ser altså translation som en kulturel overførsel, hvor oversætteren er nødt til at foretage en 

”ompoling” af sin oversættelse fra KS- til MS-kulturen (Vermeer 1983: 174). 
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Fokus ligger på en teksts overførsel fra en kultur til en anden ud fra MS-tekstens funktion frem for på 

oversættelsen af de enkelte termer, som måtte være specifikke for KS-kulturen. Dermed bliver en 

stillingtagen til oversættelse af kulturemer irrelevant, da oversættelsen ”blot” skal være adækvat. 

Til trods for Reiβ/Vermeers ukonkrete stillingtagen til kulturemer er skoposteori er særdeles relevant for 

tekstning af kulturemer, da oversættelsen skal tilpasses de øvrige semiotiske kanaler, rammerne for 

tekstning og MS-målgruppen, og jeg vil derfor anvende den i min analyse af effekten af de valgte 

oversættelsesstrategier i de tre film. 

4.5 Diskussion af ækvivalens- og skoposteorien i relation til tekstning af kulturemer 

Ifølge ækvivalensteorien skal der som tidligere nævnt være ækvivalens mellem KS- og MS-teksten for, at en 

tekst er en oversættelse. Kulturemer defineres ud fra denne teori som termer på KS, til hvilke der ikke 

findes en ækvivalent på MS. 

Skoposteorien anvender derimod MS-tekstens formål som rettesnor for, hvordan en KS-tekst skal 

oversættes til MS. Teorien behandler derfor heller ikke kulturemer som ”huller” i MS men betegner 

oversættelse som kulturel overførsel, hvor en tekst skal overføres fra en kultur til en anden. 

De tekniske rammer for tekstning kan indebære vanskeligheder i forhold til tekstning af kulturemer, da 

kulturemer kan være nødvendige at uddybe for, at MT-modtagerne forstår kulturemets denotative og 

konnotative indhold. Teksteren skal således balancere mellem tekstningens begrænsninger og kravene om 

uddybning af et kulturem for at tilpasse MS-teksten til MT-modtagerne, hvorfor det kan være nødvendigt at 

omformulere eller skære i MS-teksten for opfylde disse modsatrettede krav. 

Rammerne for tekstning gør det således umuligt konsekvent at tekste kulturemer ækvivalent, og det må 

derfor konstateres, at Kollers ækvivalensteori ikke er dækkende i forhold til tekstning (af kulturemer). Man 

kan altså ikke tale om ækvivalent oversættelse på sætningsniveau i forbindelse med tekstning men snarere 



39 

 

om pragmatisk oversættelse. Som tidligere nævnt er Kollers ækvivalensteori dog relevant i relation til en 

klassificering af de strategier, som kulturemerne i de valgte film er oversat efter. 

Reiβ/Vermeers skoposteori, hvor oversættelsens funktion er det vigtigste parameter for en vellykket 

oversættelse, er til gengæld velegnet til analyse af tekstning af kulturemer, da tekstning nødvendiggør en 

tilpasning af MS-teksterne til rammerne for tekstning, de øvrige semiotiske kanaler og MT-modtagernes 

baggrundsviden. KS-teksten alene er således ikke alene grundlag for en vurdering af, hvad MS-teksten skal 

indeholde. Det er altså ikke graden af ækvivalens men graden af adækvathed, der bør være rettesnor for 

tekstning af film (Reiβ/Vermeer 1984: 138-139). 

4.6 Anthony Pyms risikoteori 

Når en oversætter vælger en oversættelsesløsning frem for en anden, opstår der en risiko for, at løsningen 

enten er decideret indholdsmæssig forkert, er grammatisk forkert eller rammer målgruppen forkert. Alt 

efter konteksten og typen af oversættelsesfejl medfører oversættelsesløsninger forskellige grader af risici; 

nogle involverer en høj grad af risiko, andre en lav grad af risiko og nogle ligger et sted midt imellem. For at 

kunne fastlægge graden af risiko ved en given oversættelsesløsning skal man finde frem til formålet med 

oversættelsen (Pym 2004: 2).  

Pym lægger sig dermed tæt op ad skoposteorien idet, at formålet med oversættelsen er afgørende for den 

risiko, som oversætteren tager. På samme måde som skoposteorien er Pyms risikoteori ligeledes ”løs” 

forstået på den måde, at det også her er oversættelsens formål, der er rettesnoren for oversættelsen, 

hvorved oversættelsesmæssige valg altid kan retfærdiggøres med henvisning til oversættelsens formål. 

Pyms risikoteori er relevant i forhold til tekstning, da teksterne er nødt til at tage risici, når de oversætter, 

fordi tekstning som tidligere nævnt indebærer begrænsninger for oversætterens frihed. Oversætteren kan 

således blive nødt til at foretage en prioritering i sit oversættelsesvalg for at kunne overholde rammerne for 

tekstning, hvilket vil indebære en risiko for, at prioriteringen er ”forkert”. 
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I forbindelse med tekstning af kulturemer vil en alvorlig risiko være, at MT-modtagerne ikke forstår 

kulturemets indhold. Risikoens grad er dog afhængig af kulturemets betydning for oplevelsen af replikken. 

Det skal derfor fastlægges, hvor vigtigt kulturemet er for oplevelsen af replikken, samt hvad formålet med 

oversættelsen er. På den baggrund kan det vurderes hvilken risiko, der er forbundet med en ”forkert” 

oversættelse af kulturemet. 

I forbindelse med min analyse af oversættelserne af kulturemerne i filmene Das Leben, Untergang og Lenin 

har jeg på baggrund af Pyms risikoteori klassificeret 3 risikotyper, der kan opstå ved oversættelse af 

kulturemer i film. Jeg vil anvende de tre risikotyper i forbindelse med min vurdering af, hvilken effekt de 

valgte strategier til oversættelse af kulturemer i filmene kan have på MT-modtagernes filmoplevelse:  

• MT-modtagerne opfatter filmen som kedelig, fordi de ikke får de kulturelle aspekter med 

• MT-modtagerne mister vigtige informationer og forstår derfor ikke scenen eller filmen 

• MT-modtagerne får forkerte informationer og misforstår scenen eller filmen 

Risikotyperne er ikke gradueret i forhold til hinanden, da det først ud fra konteksten er muligt at vurdere, 

hvor høj graden af risiko ved oversættelsesstrategien er. 

4.7 Opsamling på oversættelsesteori i relation til tekstning af kulturemer i film 

Til min fastlæggelse af de anvendte strategier til tekstning af kulturemer har jeg valgt Kollers teori om 

metoder til oversættelse af kulturemer, da den giver et godt overblik over de metoder, der kan anvendes til 

oversættelse af kulturemer. Til min vurdering af, hvilken effekt de valgte strategier sandsynligvis vil have på 

MT-modtagernes filmoplevelse, vil jeg anvende både skoposteorien og Pyms risikoteori, da disse teorier 

netop tager højde for de pragmatiske faktorer, der omgiver teksten, som skal tages med i betragtning for at 

kunne foretage en reel vurdering af oversættelsernes formodede effekt. 
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5. Tekstning som balanceakt 

Balancen mellem tekstningens begrænsninger og MT-modtagernes manglende eller lave kendskab til et 

kulturems denotative og konnotative indhold udgør som tidligere nævnt en særlig udfordring ved tekstning 

af kulturemer, hvor oversætteren er splittet mellem kravet om at overholde rammerne for tekstning og 

nødvendigheden af at uddybe et kulturems betydning for MT-modtagerne for at opfylde målet for 

tekstning om ”samme oplevelse”. 

De tekniske begrænsninger for tekstning kan som tidligere nævnt gøre det nødvendigt at kondensere MS-

teksten i forhold til KS-teksten. Når KS-teksten indeholder kulturemer, forstærkes denne problematik i de 

tilfælde, hvor kulturemet kræver uddybning, fordi MT-modtagerne vurderes at mangle kendskab til dets 

indhold. Da de tekniske rammer for tekstning ikke kan ændres, er teksteren nødt til at forsøge at finde en 

oversættelsesløsning, der kan holdes inden for de givne rammer. 

For at undgå at anvende for mange anslag til tekstning af et kulturem vil det være oplagt for teksteren at 

vælge en strategi, der ikke kræver mange anslag som fx Zitatwort,  Lehnwort eller Lehnübersetzung. Disse 

strategier kan til gengæld medføre, at MT-modtagerne ikke forstår kulturemets indhold og dermed 

eventuelt replikkens indhold, eller at væsentlige betydningsenheder går tabt i MS-teksten i forhold til KS-

teksten. Hvis dette sker for mange gange, kan det resultere i, at MT-modtagerne enten ikke forstår filmen 

eller dele af filmen eller finder den kedelig, da den kulturelle kontekst forsvinder. MT-modtagernes 

filmoplevelse forringes således i forhold til KT-modtagernes filmoplevelse, og målet for tekstning om 

samme oplevelse vil ikke blive opfyldt. 

Vælges en strategi, hvor kulturemets indhold uddybes for MT-modtagerne som fx erklärende Übersetzung, 

vil der typisk skulle anvendes flere anslag til tekstning af kulturemet i MS-teksten i forhold til KS-teksten, 

hvilket kan være problematisk i relation til rammerne for tekstning. Da teksteren ikke har mulighed for at 

ændre på de tekniske rammer for tekstning, kan det være nødvendigt at skære i resten af MS-teksten, hvis 
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der skal anvendes flere anslag til et kulturem i MS-teksten i forhold til KS-teksten, hvorved der kan opstå 

andre oversættelsesmæssige problemer. Teksteren kan således være nødt til at vælge en 

oversættelsesstrategi, som ikke giver MT-modtagerne den bedst mulige oversættelse af kulturemet for at 

holde sig inden for tekstningens rammer. 

For at opnå en oversættelse af kulturemer, der giver MT-modtagerne en oplevelse, der er så tæt på KT-

modtagernes oplevelse som muligt, bør de pragmatiske forhold omkring kulturemerne derfor inkluderes i 

overvejelserne omkring oversættelsesstrategi. MT-modtagernes baggrundsviden, informationer fra de 

øvrige semiotiske kanaler, kulturemets betydning for filmoplevelsen og den øvrige kontekst skal tages med 

i betragtning ved fastlæggelsen af, hvordan et kulturem skal tekstes. Det handler altså om at opnå et 

samspil mellem samtlige kanaler for, at kulturemets indhold i så vidt omfang som muligt formidles til MT-

modtagerne inden for rammerne for tekstning. 

5.1 Tekstning af kulturemer – samme oplevelse? 

Teorien om tekstning støder på begrænsninger i forhold til kulturemer, da målet for tekstning om ”samme 

oplevelse” vanskeliggøres af tekstningens egne rammer, som kan begrænse mulighederne for at give MT-

modtagerne nok informationer om et kulturem til, at deres oplevelse kan nærme sig KT-modtagernes 

oplevelse. 

På den baggrund lader målet for tekstning om ”samme oplevelse” til at være vanskeligt at nå, når det drejer 

sig om tekstning af kulturemer, da tekstningens egne rammer kan spænde ben for, at målet kan nås. Det er 

derfor spørgsmålet, om det for tekstning af kulturemer overhovedet er rimeligt at sætte et mål om, at MT-

modtagerne skal have samme oplevelse som KT-modtagerne. Hvilket leder til spørgsmålet om, hvorvidt 

Gottliebs teori om strategier til tekstning er for generel, hvis den ikke kan anvendes på kulturemer. 
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6. Gottliebs teori om tekstning i forhold til kulturemer 

Gottliebs teori om tekstning er udviklet generelt for tekstning, og da jeg har konstateret, at målet for 

tekstning om ”samme oplevelse” kan være problematisk i forhold til kulturemer, leder det til spørgsmålet, 

om Gottliebs strategi for tekstning er for generel og ikke nødvendigvis dækkende i forhold til kulturemer.  

Med udgangspunkt i problematikken omkring balancen mellem tekstningens begrænsende natur og 

kulturemets ”krav” om uddybning i forhold til MT-modtagerne har jeg i nedenstående skema sammenholdt 

Gottliebs strategier for tekstning med Kollers strategier til oversættelse af kulturemer for at skabe overblik 

over, om der er sammenfald mellem deres strategier således, at Gottliebs teori om tekstning også kan 

anvendes på kulturemer, eller om Gottliebs strategier har ”huller” i forhold til Kollers teori om oversættelse 

af kulturemer: 

Tabel 1: 

  Eksplicitering Parafrase Transponering Identitet Transskribering Konformering Kondensering Decimering Annullering Lakune 

Zitatwort       x           

Lehnwort                     

Lehnübers.                   

Erklärende 

Übers. X                   

Analoge 

Übers.   x       x         

Adaptier. 
Übers.           x         

 

Som det fremgår af ovenstående skema er der en overvejende grad af sammenfald mellem Gottliebs 

strategier for tekstning og Kollers strategier til oversættelse af kulturemer. Der kunne dog ikke konstateres 

en tekstningsstrategi, der stemmer overens med Kollers strategier Lehnwort og Lehnübersetzung. Da 

Lehnwort er Zitatwort blot med en grammatik, der er tilpasset MS, kan der dog godt argumenteres for, at 

Lehnwort delvist hører ind under strategien identitet. Der kunne ikke findes en tilsvarende 

tekstningsstrategi for Lehnübersetzung, og dermed er Gottliebs teori om tekstning ikke er helt dækkende i 

forhold til kulturemer. Da kulturemet ved Lehnübersetzung oversættes direkte fra KS til MS, kan der dog 



44 

 

argumenteres for, at strategien blot hører ind under almindelig oversættelse, og at Gottliebs teori derfor i 

så høj grad er dækkende for kulturemer, at man ikke kan tale om, at den er for generel.  

Problematikken omkring at opfylde målet for tekstning om ”samme oplevelse” ved tekstning af kulturemer, 

når tekstningens egne rammer vanskeliggør dette, kan dermed ikke henføres til, at teorien om tekstning er 

for generel. Årsagen lader snarere til at kunne være, at strategierne for tekstning og kulturemer ”trækker i 

hver sin retning” og dermed gør tekstning af kulturemer til en balancegang mellem et begrænset antal 

anslag til rådighed og et kulturem, der ”kræver” en uddybning i forhold til MT-modtagerne.  

7. Indledende kommentarer til analysen 

7.1 Metode 

Min analyse er baseret på samtlige kulturemer i de tre film Das Leben, Untergang og Lenin. På baggrund af 

de tekstblokke i filmene, der indeholder kulturemer, har jeg kategoriseret kulturemerne efter den 

oversættelsesstrategi, som teksteren har valgt til oversættelse af kulturemet/kulturemerne. Jeg har 

anvendt Kollers teori om strategier til oversættelse af kulturemer til min kategorisering, da den giver et 

solidt overblik over de strategier, oversætteren har til rådighed. Det har dog vist sig, at Kollers teori ikke er 

udtømmende i forhold til de strategier, som oversætterne anvender til tekstning af kulturemerne i de tre 

film, og jeg har derfor klassificeret tre nye strategier til oversættelse af kulturemer på baggrund af de 

strategier, teksterne har anvendt til oversættelse af kulturemerne i de tre film (se afsnittet 8.1.1 

Oversættelsesstrategier ikke inkluderet i Kollers teori). Derefter har jeg under hensyntagen til de 

pragmatiske forhold og med udgangspunkt i skoposteorien og Pyms teori om risiko foretaget en subjektiv 

vurdering af, hvilken effekt de valgte oversættelsesstrategier måtte kunne have på MT-modtagernes 

filmoplevelse.  
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7.2 Alment kendte kulturemer 

Efter en gennemgang af kulturemerne i de tre film måtte jeg konstatere, at en definition af 

kulturembegrebet udelukkende på baggrund af Kollers teori om kulturemer var for bredt i forhold til en 

analyse af, hvilken effekt de anvendte strategier til tekstning af kulturemer måtte kunne have på MT-

modtagernes filmoplevelse. Ud fra en definition af kulturemer som begreber, der er forankrede i KS-

kulturen, og som derfor findes på KS men ikke på MS, indeholder filmene adskillige kulturemer, som må 

vurderes som værende så alment kendte, at der kan sættes spørgsmålstegn ved deres status som 

kulturemer: Termerne er forankrede i den tyske kultur og det tyske sprog og ikke i den/det danske, men 

alligevel er deres indhold kendt langt ud over Tysklands grænser, og i nogle tilfælde er de blevet optaget i 

andre sprog. Disse kulturemer er ikke inkluderet i min analyse, da de ikke i samme grad som ”almindelige” 

kulturemer udgør en oversættelsesmæssig udfordring, og de vil derfor kunne påvirke resultatet af min 

undersøgelse og måske give et forkert billede af de udfordringer, som oversættere står overfor ved 

tekstning af kulturemer. 

7.2.1 Alment kendte kulturemer - denotationer og konnotationer 

I forbindelse med disse alment kendte kulturemer er det væsentligt at bemærke, at MT-modtagerne 

kender deres denotative indhold, men de knytter ikke nødvendigvis de samme konnotationer til 

kulturemerne som KT-modtagerne: 

Tabel 2: 

  KT-modtagere MT-modtagere 

Kendskab til kulturemets denotation + + 

Konnotationer til kulturemet + - 

 
Et eksempel på dette er den tyske term Führer, som en stor andel af den danske målgruppe for filmene må 

antages at kende betydningen af i forbindelse med nazismen, men som de ikke i samme grad knytter 
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negative konnotationer til, og som de derfor heller ikke i samme grad undgår som tyskerne, der helst ikke 

anvender termen (Wikipedia/Führer: 08.06.09). 

Når disse kulturemer oversættes, vil det sjældent være problematisk at formidle deres denotationer til MT-

modtagerne, mens de konnotationer, som KT-modtagerne knytter til kulturemerne, ikke altid i samme grad 

kan forventes at blive dannet hos MT-modtagerne. Selv om de oversættelsesmæssige udfordringer i 

forbindelse med oversættelse af alment kendte kulturemer kan antages at være minimale i de fleste 

tilfælde, kan det altså ikke forventes, at KT- og MT-modtagernes oplevelse af de alment kendte kulturemers 

indhold er helt identisk.  

7.3 Kulturemer og alment kendte kulturemer – definition og afgrænsning 

7.3.1 Definition og afgrænsning af alment kendte kulturemer 

Alment kendte kulturemer er kulturemer, hvis denotative indhold er kendt for både KT- og MT-

modtagerne, mens de konnotationer, som KT-modtagerne knytter til begreberne, ikke nødvendigvis dannes 

hos MT-modtagerne. Der er altså ubalance mellem KT- og MT-modtagernes konnotationer til kulturemerne 

men balance mellem KT- og MT-modtagernes forståelse af kulturemernes denotationer.  

Med udgangspunkt i min definition af alment kendte kulturemer drejer det sig i filmene Das Leben, 

Untergang, og Lenin om følgende kulturemer: 

Westen (i forhold til landene i det tidligere Østeuropa), Osten (i forhold til landene i det tidligere 

Vesteuropa), komposita med West- eller Ost-, DDR/die deutsche demokratische Republik/die Republik, BRD, 

Bayern, Brandenburg, Berlin, Berlinerin, Bremen, Düsseldorf, Bonn, Hamburg, Wuppertal, Flensburg, 

Lübeck, Aachen, Leipzig, Frankfurt am Main, München, Münchnerin, Führer, komposita med Führer, Heil, 
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Heil Hitler, Sieg Heil, Hitlergruss, NationalsozialistIn, Nationalsozialisten, Nationalsozialismus, Nazistaat, 

Adolf Hitler1, Konzentrationslager, Nazistaat, das dritte Reich, Wiedervereinigung. 

I forbindelse med ovenstående afgrænsning af alment kendte kulturemer i de tre film skal det bemærkes, 

at en præcis fastlæggelse af, hvilke tyske kulturemer de danske MT-modtagere kender det denotative 

indhold af, ville kræve en dybdegående undersøgelse blandt MT-modtagerne, hvilket ikke har været muligt 

inden for rammerne af dette speciale. Jeg har derfor udelukkende klassificeret kulturemer som værende 

alment kendte, hvis det var min vurdering, at de knap nok ville blive opfattet som kulturemer af danskerne. 

Det er således min subjektive vurdering, der ligger til grund for denne afgrænsning, og validiteten af denne 

vurdering vil dermed kunne diskuteres. 

Jeg har kategoriseret samtlige tyske delstater samt tyske byer med mere end 100.000 indbyggere 

(www.statista.com: 06.06.09) som værende alment kendte kulturemer. Undtaget herfra er dog Flensburg 

med kun 87.792 indbyggere (Wikipedia/Flensburg: 06.06.09), som jeg har alligevel har kategoriseret som et 

alment kendt kulturem, da byen ligger så tæt på Danmark, at de fleste danskere må skønnes at kende byen.  

7.3.2 Definition og afgrænsning af kulturemer i de tre film 

Jeg har klassificeret samtlige historiske personer i Untergang bortset fra Adolf Hitler som værende 

kulturemer, da jeg ikke mener, at det kan forudsættes, at størstedelen af den danske befolkning er klar 

over, hvem disse personer er. Der indgår dog bipersoner i filmen, som jeg ikke har kategoriseret som 

kulturemer, da jeg ikke forventer, at KT-modtagerne generelt set har kendskab til dem. De vil derfor ikke 

indgå i analysen. I den forbindelse skal det tilføjes, at et begrebs status som kulturem ikke er statisk. 

Begreber, der i dag er kulturemer, kan være glemt om 30 år og dermed ikke længere være kulturemer. 

I både Untergang og Das Leben forekommer der en del titler. Jeg har udelukkende har kategoriseret de 

titler, der er specifikke for Tyskland eller det tidligere DDR, som kulturemer. De øvrige titler kan uden 

                                                           
1 Inklusive Hitler og Adolf 
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vanskeligheder oversættes til MS, selv om de anvendes i forskellige miljøer fx det danske forsvar og den 

østtyske sikkerhedstjeneste. 

Der er således tale om definition og afgrænsning af kulturemer og alment kendte kulturemer på baggrund 

af delvist subjektive og delvist statistisk dokumenterede påstande. Validiteten af de subjektive påstande og 

fastlæggelsen af minimum 100.000 indbyggere som kriterium for, at en tysk by er et alment kendte 

kulturem, kan naturligvis diskuteres, og det vil kræve særskilte undersøgelser at dokumentere validiteten af 

disse påstande. Disse afgrænsninger skal derfor udelukkende ses som en metode til at udelukke de 

kulturemer fra undersøgelsen, som ville kunne komme til at fylde meget i analysen i forhold til, at de må 

formodes i mange tilfælde ikke at medføre væsentlige udfordringer i forhold til tekstning på samme måde, 

som ”almindelige” kulturemer ville kunne forventes at gøre. 
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8. Analyse 

8.1 Overblik over resultater af analyse af kulturemerne i filmene 

På basis af min definition og afgrænsning af kulturemer går jeg ud fra samlet 455 kulturemer i alle tre film:  

Tabel 3: 

  Das Leben Untergang Lenin 

Zitatwort 42 (42,42 %) 158 (74,18 %) 51 (35,66 %) 

Lehnwort 0  15 (7,04 %) 10 (6,99 %) 

Lehnübersetzung 16 (16,16 %) 16 (7,51 %) 34 (23,78 %) 

Erklärende Übersetzung 0 (0 %) 0 0 (0 %) 

Analoge Übersetzung 1 (1,01 %) 1 (0,47 %) 7 (4,90 %) 

Adaptierende Übersetzung 1 (1,01 %) 0 (0 %) 8 (5,59 %) 

        

Udeladelse 16 (16,16 %) 17 (7,98 %) 10 (6,99 %) 

Omformulering 6 (6,06 %) 3 (1,41 %) 18 (12,59 %) 

Neutralisering 17 (17,17 %) 3 (1,41 %) 5 (3,50 %) 

  99 (99,99 %) 213 (100,00 %) 143 (100,00 %) 

 

Som det kan ses af tabellen gælder det for alle tre film, at størstedelen af kulturemerne er oversat med 

Zitatwort, ingen af kulturemerne er oversat med erklärende Übersetzung og kun forholdsmæssigt få 

kulturemer er oversat med analoge Übersetzung og adaptierende Übersetzung. 

Zitatwort er den strategi, der ubetinget anvendes hyppigst i alle tre film, hvilket kan hænge sammen med, 

at oversætteren har et begrænset antal anslag til sin rådighed og derfor ikke kan vælge en mere 

pladskrævende strategi. Desuden kan konteksten og de øvrige semiotiske kanaler gøre det muligt at 

anvende denne strategi uden, at MT-modtagerne mister væsentlige betydningsenheder. 

Jeg har ikke konstateret kulturemer tekstet med strategien erklärende Übersetzung i nogen af filmene, 

hvilket kan skyldes, at rammerne for tekstning har umuliggjort en strategi, der kræver et øget antal anslag i 

forhold til KS-teksten. 
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Årsagen til, at kun få kulturemer er oversat med analoge Übersetzung og adaptierende Übersetzung kan 

hænge sammen med, at filmene er forankrede i den tyske kultur, og det derfor vil virke malplaceret, hvis fx 

en tysk institution oversættes med en tilsvarende dansk institution, når filmene tydeligvis foregår i 

Tyskland. 

8.1.1 Oversættelsesstrategier ikke inkluderet i Kollers teori 

I forbindelse med min analyse af de anvendte strategier til oversættelse af kulturemer i filmene viste det 

sig, at en forholdsvis stor andel af kulturemerne (gennemsnitligt 20,88 %) er oversat med strategier, som 

ikke hører ind under Kollers teori om oversættelse af kulturemer. Jeg har valgt at klassificere disse 

strategier som henholdsvis udeladelse (kulturemet oversættes ikke), omformulering (kulturemet 

omformuleres, så det bliver forklaret/beskrevet, men det indgår ikke i omformuleringen) og neutralisering 

(kulturemet oversættes med en mere generel term uden forankring i KS-kulturen, ofte et overbegreb for 

kulturemet). Udeladelse og neutralisering er hyppigt anvendt i Das Leben, mens omformulering anvendes 

relativt ofte i Lenin, men jeg har ikke kunne konstatere en sammenhæng mellem denne fordeling af 

strategier og film.  

Generelt for disse strategier gælder, at særligt neutralisering og omformulering kan løse problematikken 

omkring formidling af et kulturems indhold og et begrænset antal anslag, så kulturemets væsentligste 

indhold overføres til MT-modtagerne. Som jeg vil komme ind på i min analyse af eksempler på de enkelte 

strategier og deres effekt, kan anvendelsen af disse strategier også resultere i, oversættelsen af 

kulturemerne mister væsentlige betydningsenheder. 

8.2 Analyse af strategier anvendt til oversættelse af kulturemerne i filmene 

Jeg har først klassificeret kulturemerne efter Kollers teori om strategier til oversættelse af kulturemer samt 

strategierne udeladelse, omformulering og neutralisering. Derefter er kulturemerne sorteret efter de 

enkelte film, så der på den måde skabes overblik over strategiernes effekt i hver enkel film. Endelig er 
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kulturemerne inddelt efter træk, der eventuelt måtte kendetegne en gruppe af kulturemer, hvor jeg har 

kunnet konstateret fællesstræk blandt kulturemerne. Sidstnævnte inddeling er dog kun foretaget, hvis 20 

kulturemer eller flere er oversat med samme oversættelsesstrategi i samme film, da det er min vurdering, 

at der ellers vil være for lidt materiale at klassificere ud fra.  

For hver strategi har jeg desuden foretaget en delkonklusion. I de tilfælde, hvor kun få kulturemer er 

oversat med den pågældende strategi, skal det dog bemærkes, at konklusionen vil være meget specifik for 

den pågældende film og derfor ikke nødvendigvis kan sige noget generelt om anvendelse af den 

pågældende strategi til oversættelse af kulturemer i film. 

8.2.1 Kulturemer oversat med Zitatwort 

Samlet set er strategien Zitatwort den hyppigst anvendte strategi i alle tre film med i alt 251 kulturemer 

fordelt på de tre film. Dette skyldes sandsynligvis, at strategien er let at få til at fungere med det 

begrænsede antal anslag til rådighed, og fordi strategien samtidig gengiver kulturemet fuldstændig præcist. 

Problematikken omkring denne strategi er dog, at den kan føre til, at MT-modtagerne ikke forstår 

kulturemets betydning.  

8.2.1.1 Das Leben der Anderen 

8.2.1.1.1 Geografiske navne 

1) Ich war mit meinen Kindern in Treptower Park spazieren, beim Ehrenmal – Jeg var ude at gå med mine børn i Treptower 

Park, Monumentet. 

I eksempel 1 fremgår det, at der er tale om en park, da Park også hedder ”park” på dansk, og MT-

modtagerne forstår derfor kulturemets denotation. MT-modtagerne mister dog forståelsen af parkens 

geografiske placering og dens eventuelle konnotationer, men da kulturemet først og fremmest fungerer 

som en stedsangivelse, mister MT-modtagerne ikke væsentlige betydningsenheder. 

2) Die Abteilung sechs hat ihn bis zum Prenzlauer Berg verfolgt und dann aus den Augen verloren. – Afd. 6 fulgte ham til 

Prenzlauer Berg, men tabte ham af syne. 
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3) Sollten Sie in der Beimler Straße anrufen und fragen, wie viele Menschen die Verzweiflung zwischen Elbe2 und Oder 

zwischen Ostsee und dem Erzgebirge in den Tod getrieben hat, dann schweigt unser Zahlenorakel und notiert sich 

vermutlich genau Ihren Namen. – Men hvis du ringer til Beimler Straße og spørger/hvor mange mennesker fortvivlelsen 

har drevet i døden/så tier vores talorakel og noterer i stedet dit navn. 

I eksempel 2 fremgår det ikke af oversættelsen, hvad Prenzlauer Berg er, det forstås kun, at der er tale om 

et stednavn. Berliner bydelen Prenzlauer Berg blev i 1970erne og 1980erne centrum for oppositionen i DDR 

(Wikipedia/Berlin-Prenzlauer Berg: 06.06.09), og således kan der i referencen til netop den bydel ligge en 

henvisning til, at hovedpersonerne tilhører oppositionen blandt DDR-borgerne. Resultatet af strategien er 

her, at MT-modtagerne mister kulturemets konnotationer.  

I eksempel 3 kan det forstås ud fra konteksten, at der med Beimler Straße henvises til en myndighed inden 

for statistik, men kulturemets præcise indhold formidles ligesom i eksempel 2 ikke til MT-modtagerne. En 

anden strategi som fx analoge Übersetzung eller omformulering ville kunne formidle kulturemets 

denotative indhold langt mere præcist. Kulturemets konnotationer antydes af sætningen ”så tier vores 

talorakel og noterer i stedet dit navn” men uden, at konnotationerne fremgår tydeligt. 

I eksempel 2 og 3 mister MT-modtagerne kulturemernes konnotationer og dermed en del af replikkernes 

kulturelle forankring. MS-teksterne bliver således mere ”udvandede” end KS-teksterne og formidler ikke 

helt samme indhold som KS-teksterne. 

4) Deren Schrift seit längst von der Stasi erfasst ist. Wenn dieser Text an der Grenze abgefangen wird mit Ihrer Maschine 

geschrieben dann sind Sie am nächsten Tag in Hohenschönhausen. – Stasi kan spore bogstavtyperne. Hvis teksten bliver 

taget ved grænsen/og er skrevet på Deres maskine, er De i Hohenschönhausen næste dag. 

I eksempel 4 formidles hverken kulturemets denotation eller konnotationer ud fra oversættelsen alene, her 

er det konteksten, der delvist giver MT-modtagerne en idé om, at Hohenschönhausen må være noget 

ubehageligt. I starten af filmen vises skiltet ”Berlin-Hohenschönhausen”, mens en mand føres ned ad en 

                                                           
2 Kulturem oversat med udeladelse. Det vil blive analyseret i afsnittet Kulturemer oversat med udeladelse. Såfremt der 

i et eksempel forekommer et eller flere kulturemer, som er blevet oversat med en anden strategi end den, der 

behandles, vil det/de ikke blive belyst i forbindelse med det pågældende eksempel men først ved gennemgangen af 

den strategi, som kulturemet(-erne) er blevet oversat ved. 
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gang af en uniformeret mand, men det vil sandsynligvis kun være meget opmærksomme MT-modtagere, 

der når at forbinde de to scener. Det fremgår således hverken af oversættelsen eller konteksten, at 

Hohenschönhausen er et fængsel (Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: 26.09.09). Det kan ikke 

forudsættes, at tyskere, der ikke kender Berlin, kender kulturemets betydning, og derfor vil MT-

modtagernes oplevelse i forhold til KT-modtagernes oplevelse afhænge af KT-modtagernes kendskab til 

kulturemets indhold.  

8.2.1.1.2 Politiske institutioner og begreber forankret i DDR-tiden 

5) Dass du nicht keiner bei der Stasi bist, das weißt doch jeder! – Alle ved, du arbejder for Stasi, din umulius. 

6) Ich habe wieder einen Neuen. Also Honecker kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und 

sagt.... – Jeg har en ny/Honecker møder en morgen på kontoret/åbner vinduet, ser solen og siger...  

I starten af filmen beskrives det i en tekstblok, at ”Østtyskerne kontrolleres af Stasi”, så MT-modtagerne har 

dermed en indikation af, hvad Stasis arbejde er. Desuden viser denne indledende kontekstbeskrivende 

tekst, at oversætteren går ud fra, at MT-modtagerne er klar over, hvad Stasi er, da det ikke beskrives 

nærmere, hvilket jeg er enig i.  I eksempel 5 og de øvrige replikker i filmen, hvor Stasi indgår, mister MT-

modtagerne således ikke væsentlige betydningsenheder af kulturemet ved denne strategi. 

I eksempel 6 nævnes Honecker for første gang i filmen. Det må antages, at Erich Honecker er kendt af en 

forholdsvis stor andel af målgruppen for filmen, og hans position i det østtyske samfund præciseres i den 

efterfølgende replik, hvor det nævnes, at han er generalsekretær.  

MT-modtagerne mister således ingen denotative betydningsenheder ved strategien i disse eksempler, og 

kulturemernes konnotationer vil sandsynligvis også delvist være kendte for MT-modtagerne grundet deres 

baggrundsviden. 

8.2.1.1.3 Diverse 

7) Der Spiegel wird vielleicht darüber berichten. Vielleicht.– Spiegel vil skrive om det. Måske. 
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I eksempel 7 nævnes kulturemet Der Spiegel for første gang, men kulturemets denotative indhold fremgår 

ikke af oversættelsen. Kun ud fra konteksten forstås det, at det sandsynligvis er et tidsskrift. MT-

modtagerne mister derfor information om, hvilken type tidsskrift (Wikipedia/Der Spiegel: 08.06.09), der er 

tale om, hvilket KT-modtagerne må antages at vide. Effekten af strategien er således, at MT-modtagerne 

forstår scenen men delvist mister kulturemets denotative indhold og hele det konnotative indhold. 

8.2.1.2 Der Untergang 

8.2.1.2.1 Geografiske navne 

1) Hedwig Brandt aus Crailsheim, Schwaben – Hedwig Brandt fra Crailsheim, Schwaben 

I eksempel 1 fremgår det ikke ud fra oversættelsen, hvilke denotationer og konnotationer, der knytter sig til 

kulturemerne, men ud fra konteksten fremgår det, at der er tale om stednavne. Alligevel mister MT-

modtagerne i dette eksempel ikke informationer, som har betydning for forståelsen af replikken, da 

kulturemernes præcise lokalitet ikke er væsentlig for replikken og scenen. Hvorvidt MT-modtagernes 

oplevelse afviger fra KT-modtagernes oplevelse og i hvilken grad, afhænger af KT-modtagernes geografiske 

viden. 

2) Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlychen. – Tag og besøg mig i Hohenlychen. 

I eksempel 2 mister MT-modtagerne til gengæld væsentlige informationer ved strategien, da Hohenlychen 

blev brugt som kursted for funktionærer i NSDAP og efter starten på 2. verdenskrig som krigslazaret, hvor 

der blev udført medicinske forsøg direkte på patienterne (Wikipedia/Heilanstalten Hohenlychen: 19.08.09). 

Her går både kulturemets denotationer og konnotationer således tabt, og bemærkningen bliver 

intetsigende for MT-modtagerne, der blot forstår kulturemet som en geografisk betegnelse uden 

konnotativt indhold. 

3) Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichsstrasse 

eingeschlagen - Brandenburger Tor, Rigsdagen og Bahnhof Friedsrichsstrasse er ramt. 
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I eksempel 3 er Brandenburger Tor ikke specificeret nærmere, og da mange danskere må forventes at 

kende Brandenburger Tor, fordi det er et af Berlins vartegn (Gyldendals åbne encyklopædi, 08.06.09), må 

det forventes, at MT-modtagernes oplevelse i høj grad er den samme som KT-modtagernes oplevelse.   

Bahnhof Friedrichstrasse er oversat som et samlet kulturem frem for, at Bahnhof er oversat med station, 

hvilket kan skyldes, at Bahnhof Friedrichstrasse blev et begreb, mens Tyskland var delt, da stationen 

fungerede som grænseovergang mellem Øst- og Vestberlin. Da Untergang foregår i slutningen af 2. 

verdenskrig, hvor stationen endnu ikke fungerede som grænseovergang, vil det dog være mærkeligt at 

behandle Bahnhof Friedrichstrasse som et samlet begreb på baggrund af ovenstående. Desuden ville det i 

eksemplet være en hjælp for MT-modtagerne, hvis Bahnhof blev oversat med station, da kulturemets 

denotative indhold således ville blive formidlet. Her risikerer MT-modtagerne altså både at miste 

kulturemets denotation og konnotationer, fordi Bahnhof ikke oversættes. 

4) Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. – I syd har de indtaget Zossen og støder frem 

mod Stahnsdorf. 

I eksempel 4 fremgår det af konteksten kombineret med billedsiden (billedsiden viser, at personerne ser på 

et kort), at kulturemerne udgør stednavne i nærheden af Berlin. MT-modtagerne forstår således 

kulturemernes væsentlige denotative indhold. Det kan ikke forventes, at samtlige KT-modtagere kender 

disse mindre lokaliteter nær Berlin, hvorfor en stor del af KT-modtagerne vil have samme oplevelse som 

MT-modtagerne nemlig, at de ikke kender lokaliteterne i forvejen men udelukkende på baggrund af 

oversættelsen og billedsiden. 

8.2.1.2.2 Historiske personer 

Historiske personer udgør en stor andel af kulturemerne oversat med Zitatwort i Untergang, da mange af 

personerne nævnes i adskillige replikker. Som følge af dette vil MT-modtagerne langsomt få en 

introduktion til personerne og deres betydning i filmen, hvorfor konteksten vil hjælpe til en forståelse af, 

hvem personerne er. Mere detaljerede informationer om personerne og deres rolle i 2. verdenskrig bliver 
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dog ikke gengivet ved strategien, og MT-modtagerne vil derfor alligevel miste informationer i forhold til KT-

modtagerne om kulturemernes indhold. 

5) Da ist der Himmler, der ist ja ein aufgeblasener Hanswurst. – Hvor er Himmler dog en opblæst nar. 

I eksempel 5 ses på billedsiden Heinrich Himmler i form af en skuespiller, og strategien gør det i dette 

tilfælde ikke vanskeligt for MT-modtagerne at forstå scenen eller filmen. Hvis MT-modtageren ikke i 

forvejen kender personen, mister de dog de konnotationer, der knytter sig til personen samt viden om hans 

betydning i 2. verdenskrig.  

6) Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. – Wenck skal bakke op med 12. armé. 

I eksempel 6 nævnes Wenck uden, at han vises på billedsiden, men ud fra konteksten forstår MT-

modtagerne personens funktion i filmen. Ligesom i eksempel 5 mister MT-modtagerne mere detaljerede 

informationer om personens betydning i 2. verdenskrig men uden, at det bliver umuligt at forstå scenen 

eller filmen. Der er snarere tale om, at MT-modtagerne mister nogle nuancer i filmen, som kunne gøre den 

endnu mere interessant.  

En mere detaljeret præsentation af personerne i replikkerne ville dog virke unaturlig, hvorfor strategien ud 

fra betingelserne for tekstning i lang udstrækning giver MT-modtagerne en oplevelse, der er så tæt på som 

muligt på den oplevelse, som KT-modtagerne fik.  

8.2.1.2.3 Begreber forankret i nazismen 

7) Mein Führer, als Reichsarzt-SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. – Som Reichsarzt-SS har jeg ikke flere opgaver 

her.  

I eksempel 7 medfører overførslen af kulturemet med Zitatwort, at MT-modtagerne mister kulturemets 

denotation og konnotationer, og effekten kan derfor være, at scenen kommer til at virke uinteressant på 

MT-modtagerne. Der er dog kun få eksempler på denne effekt i filmen, og det vil derfor sandsynligvis ikke 

påvirke MT-modtagernes syn på den samlede filmoplevelse. 

8) Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend. – De dygtigste kampvognsjægere fra Berlins 

Hitlerjugend. 
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I eksempel 8 er problematikken den samme som i eksempel 7 dog med den forskel, at et større antal MT-

modtagere må formodes at kende kulturemet Hitlerjugend. Desuden viser billedsiden en række børn, som 

hilser på Hitler, hvilket bidrager til forståelsen af kulturemet.  Risikoen for, at MT-modtagerne ikke forstår 

kulturemet og dermed får en oplevelse, der ligger langt fra KT-modtagernes oplevelse, er således mindre 

end i eksempel 7. 

8.2.1.3 Goodbye Lenin 

8.2.1.3.1 Geografiske navne 

1. Aus Zwickau – Fra Zwickau  

I eksempel 1 fremgår det af konteksten, at kulturemet er et stednavn, men kulturemets konnotationer 

bliver først delvist tydelige i de efterfølgende replikker, hvor det viser sig, at familien kan få deres Trabant 

fra Zwickau (Wikipedia/Trabant: 22.08.09). For KT-modtagerne (særligt for dem med østtysk baggrund) vil 

referencen til Zwickau sandsynligvis automatisk lede tankerne hen på byen, hvor Trabanterne blev 

produceret, hvorimod MT-modtagerne først finder ud af, at der er en sammenhæng mellem Zwickau og 

Trabanter i de efterfølgende replikker. Der opstår således en forsinkelse for MT-modtagerne i forståelsen 

af, hvilke konnotationer kulturemet indeholder.  

2. Während die Weltzeituhr am Alexanderplatz auf Mutters Geburtstag zuraste, vereinte ein kleiner runder Ball  die 

gesellschaftliche Entwicklung der geteilten Nation und ließ zusammen wachsen was zusammen gehörte.– Verdensuret 

på Alexanderplatz fræsede mod mors fødselsdag/mens en lille rund bold forenede den delte nation/og lod det vokse 

sammen, der rettelig hørte sammen.  

I eksempel 2 viser billedsiden Alexanderplatz samtidig med replikken, og billedsiden hjælper således med at 

formidle kulturemets denotation. Her spiller billedsidens sladreeffekt altså en vigtig rolle for, at MT-

modtagerne får en oplevelse, der ligger så tæt opad KT-modtagernes oplevelse som muligt. 

3. Die Einreisewilligen BRD-Bürger wurden zunächst in den Berlinerbezirken Berlin Mitte und Friedrichshain untergebracht. 

– De indrejselystne BRD-borgere huses foreløbig i Berlinermitte/ og Friedrichshain. 

I eksempel 3 fremgår det tydeligt af konteksten, at kulturemet dækker over en geografisk lokalitet, men 

strategien formidler ikke, at det er en bydel i Østberlin. I KS-teksten forklares det, at der er tale om områder 
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i Berlin, hvilket er skåret væk i oversættelsen. Her ville MT-modtagernes oplevelse ligne KT-modtagernes 

oplevelse i langt højere grad, hvis der blev tilføjet fx ”i Østberlin”, hvilket også er muligt inden for det 

tilladte antal anslag. KT-modtagernes konnotationer til bydelen formidles heller ikke ved denne strategi, 

men da det vil kræve en længere forklaring, kan det være vanskeligt at få formidlet. Resultatet af strategien 

er dog, at MT-modtagerne sandsynligvis vil forstå hovedbudskabet i replikken og i scenen, men de mister 

de informationer i forhold til KT-modtagerne, som sætter kulturemet i en geografisk og kulturel kontekst. 

8.2.1.3.2 Personer forankret i KS-kulturen 

4. Sigmund Jähn, Bürger der deutschen demokratischen Republik flog als erster Deutsche ins All – Sigmund Jähn, 

statsborger i Den tyske demokratiske Republik/fløj som den første tysker ud i rummet. 

Sigmund Jähn er en gennemgående biperson i filmen, og han præsenteres her i replikken for første gang. 

Da Sigmund Jähn både beskrives i KS- og MS-teksten, får MT-modtagerne ved oversættelsen de nødvendige 

informationer om kulturemet uden, at beskrivelsen fylder ekstra anslag eller virker malplaceret. Her mister 

MT-modtagerne således kun eventuelle konnotationer knyttet til kulturemet i forhold til KT-modtagerne. 

5. Unhaltbar! Deutschland führt eins zu null durch Lothar Matthäus! – Stærkt! Tyskland fører 1-0 ved Lothar Matthäus. 

I eksempel 5 forklares kulturemet Lothar Matthäus ikke, men ud af konteksten forstås det, at der er tale 

om en fodboldspiller fra det tyske landshold, som sørger for, at tyskerne fører i kampen. MT-modtagerne 

mister her de øvrige konnotationer, som tyskerne måtte forbinde med fodboldspilleren, men konteksten 

formidler langt størstedelen af kulturemets indhold. 

8.2.1.3.3 Begreber og produkter forankret i DDR-tiden 

6. Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Stasi raus! – Porten op! Porten op! Ud med Stasi! 

I eksempel 6 må det antages, at en forholdsvis stor andel MT-modtagere ved, hvad kulturemet Stasi 

dækker over, hvorfor en forklaring kan virke som om, der tales ned til MT-modtagerne. Desuden vil en 

uddybning eller neutralisering få teksten ikke at virke klodset og ikke mundret. I eksemplet giver strategien 

Zitatwort derfor MT-modtagerne en oplevelse, der er så tæt på KT-modtagernes oplevelse, som muligt. 

7. Ich habe so einen Heißhunger auf Spreewald Gurken. – Jeg er syg efter en Spreewald Agurk.  
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I eksempel 7 vises det, hvordan det forholdsvis store antal kulturemer for produkter forankret i DDR-

kulturen er tekstet i filmen. Kulturemets navn er tekstet med Zitatwort ofte efterfulgt af en oversættelse af 

produktets art. I dette eksempel er det ikke selve Spreewald (skoven), der henvises til men navnet på en 

særlig type syltede agurker (Wikipedia/Spreewälder Gurken: 22.08.09). Da det med agurk forklares, hvilken 

type produkt, der er tale om, og da produktet også vises på billedsiden i nogle af scenerne (dog ikke 

eksempel 7), hvor kulturemet indgår i replikkerne, formidles kulturemets denotation til MT-modtagerne. I 

eksempel 7, som er den første replik, hvor kulturemet indgår, fremgår det endnu ikke, at det er et produkt, 

der forhandledes i det tidligere DDR. Kulturemets konnotationer formidles først i løbet af filmen, hvor det 

bliver klart, at produktet forhandledes i det tidligere DDR. MT-modtagerne forstår derfor hele kulturemets 

indhold senere i forhold til KT-modtagerne.  

8.2.2 Delkonklusion – kulturemer oversat med Zitatwort  

Generelt medfører oversættelserne af kulturemerne i filmene med strategien Zitatwort som oftest ikke en 

væsentlig forringet filmoplevelse for MT-modtagerne, da kulturemernes denotationer i de fleste tilfælde 

formidles helt eller delvist til MT-modtagerne enten på baggrund af oversættelsen alene, i samspil med de 

øvrige semiotiske kanaler eller ud fra konteksten.  

Kulturemernes konnotationer har dog vist sig at være vanskelige at få formidlet med Zitatwort, og her 

mister MT-modtagerne således betydningsenheder af kulturemet i forhold til KT-modtagerne, hvorfor MT-

modtagernes filmoplevelse ikke bliver så nuanceret som KT-modtagernes.  

Overordnet set må strategien dog siges at fungere bedre end forventet i mange tilfælde, da tekstningens 

begrænsninger opvejes af informationer fra de øvrige semiotiske kanaler samt fra konteksten. 
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8.2.3 Kulturemer oversat med Lehnwort 

Strategien Lehnwort anvendes i alt 25 gange i de tre film, hvor den dog slet ikke anvendes i Das Leben, 

mens den anvendes hyppigst i Untergang med 15 gange. At strategien anvendes sjældent i forhold til 

Zitatwort skyldes sandsynligvis, at mange af kulturemerne tekstet med Zitatwort ikke behøver en 

grammatisk endelse fra MS for at fungere i teksterne. 

8.2.3.1 Das Leben der Anderen 

Der kunne ikke konstateres kulturemer oversat med Lehnwort i Das Leben. 

8.2.3.2 Der Untergang 

1. Der Angriff Steiners war ein Befehl. – Steiners angreb var en befaling. 

Eksempel 1 viser, hvordan strategien Lehnwort er anvendt i langt de fleste tilfælde, nemlig som ejefalds -s i 

forbindelse med personer, der indgår som kulturemer. Ligesom det er tilfældet for personnavne tekstet 

med Zitatwort, gør strategien det fuldt ud muligt at forstå replikken og kulturemets denotative indhold 

både med og uden hjælp fra billedsiden, men MT-modtagerne mister detaljer om, hvem personerne er, og 

de konnotationer, der knytter sig til dem. 

2. Obersturmbahnführer, was machen Sie hier? – Hvad vil Obersturmbahnführeren? 

I eksempel 2 er strategien Lehnwort problematisk, da MT-modtagerne ikke kender det tyske kulturem 

Obersturmbahnführer, og de mister derfor både kulturemets denotative og konnotative indhold. Effekten 

af strategien vil i dette tilfælde således sandsynligvis være, at MT-modtagerne ikke forstår replikkens 

indhold, og deres oplevelse adskiller sig derfor væsentlig fra KT -modtagernes oplevelse. Da der er tale om 

en enkeltstående replik uden væsentlig betydning for filmens handling, vil det dog næppe betyde, at 

filmoplevelsen som helhed bliver dårlig. 
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8.2.3.3 Goodbye Lenin 

1. Das ZK der SED hat aufgrund der historischen Situation die Aktion Solidarität West ins Leben gerufen um die 

Wohnraumlenkung für die neuen Mitbürger zu gewährleisten. /SED’s centralkomite har i anledning af den historiske 

situation/iværksat Aktion Solidaritet Vest/for at sikre boligfordeling til de nye medborgere.  

I eksempel 1 medfører strategien den samme effekt som Zitatwort, hvilket også er tilfældet for langt 

størstedelen af kulturemerne tekstet med Lehnwort i Lenin. Strategien formidler hverken kulturemets 

denotation eller konnotationer, men det forstås ud fra konteksten, at SED er et politisk organ med 

indflydelse (Wikipedia/sozialistische Einheitspartei Deutschlands: 28.09.09). Det er min opfattelse, at en 

mere præcis forståelse af kulturemets indhold ikke er afgørende for MT-modtagernes oplevelse af 

replikken, hvorfor forskellen i KT- og MT-modtagernes oplevelse ikke er problematisk. 

2. Sag mal, euch Ossis kann man es nie Recht machen. – Man kan aldrig gøre jer ossier tilfredse. 

I eksempel 2 er der risiko for, at MT-modtagerne mister kulturemets denotative og konnotative indhold 

samt forståelsen af replikken, hvis de ikke i forvejen kender termen Ossie. Resultatet af strategien kan 

derfor være, at MT-modtagernes oplevelse forringes væsentlig i forhold til KT-modtagernes oplevelse. 

8.2.4 Delkonklusion - Lehnwort 

På samme måde som Zitatwort formidler strategien Lehnwort kombineret med konteksten og de øvrige 

semiotiske kanaler i størstedelen af tilfældene et kulturems denotative betydning, så MT-modtagerne får 

en oplevelse, der ligger forholdsvis tæt op ad KT-modtagernes oplevelse. Der er dog konstateret enkelte 

eksempler, hvor MT-modtagerne mister så væsentlige betydningsenheder, at replikken bliver vanskelig at 

forstå. 

8.2.5 Kulturemer oversat med Lehnübersetzung 

Samlet set er strategien Lehnübersetzung den oversættelsesstrategi, der anvendes næsthyppigst med i alt 

66 kulturemer fordelt på de tre film. Der er en klar overvægt af strategien i Lenin, hvor strategien anvendes 

34 gange i alt. At denne kategori er den næstestørste kan skyldes, at strategien gør kulturemets denotative 

betydning forståeligt på MS for de MT-modtagere, der ikke forstår KS, uden, at der skal anvendes mange 
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ekstra anslag. Samtidig bibeholdes forankringen i KS-kulturen, så kulturemet ikke tillægges referencer fra 

MS-kulturen. 

8.2.5.1 Das Leben der Anderen 

1. Aber wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. – Men hvis De finder noget på 

ham, får De en stor ven i Centralkomiteen. 

I eksempel 1 oversættes kulturemet til MS uden, at der kan forventes ”protest” fra MT-modtagerne, da 

termen allerede anvendes på dansk (3180 hits på google.dk). Kulturemets præcise betydning og funktion i 

det tidligere DDR formidles dog ikke, men i denne sammenhæng mener jeg ikke, at det er af afgørende 

betydning for kvaliteten af MT-modtagernes filmoplevelse, selv om KT-modtagerne sandsynligvis vil få en 

mere nuanceret oplevelse af kulturemets indhold.  

2. Für die Staatsicherheit? – For statens sikkerhed? 

Kulturemet i eksempel 2 er ikke oversat med ”ren” Lehnübersetzung, men jeg har alligevel valgt at 

kategorisere strategien som Lehnübersetzung, da forskellen ligger i de to sprogs syntaks. I eksemplet lader 

det til, at teksteren har misforstået replikken, da Staatssicherheit henviser til institutionen Ministerium für 

Staatssicherheit og ikke statens sikkerhed. Replikkens indhold ændres hermed, så MT-modtagerne får en 

anden oplevelse end KT-modtagerne. Oversættelsen resulterer ikke i en stor meningsforstyrrende fejl, som 

gør forståelsen af replikken og filmen umulig, men den indeholder en betydningsforskel sammenlignet med 

KS-teksten, som dermed sandsynligvis vil resultere i forskellige oplevelser. 

8.2.5.2 Der Untergang 

1. Wo kommen die den her? Volkssturm, heute Nachmittag zugeteilt. – Hvor kommer de fra? Folkestormen er indført i dag. 

I eksempel 1 medfører strategien en risiko for, at MT-modtagerne ikke forstår den danske oversættelse 

Folkestormen. Termen er ikke ukendt på dansk og kan også findes med over 500 hits på google, men 

alligevel mener jeg ikke, at det kan forventes, at den danske målgruppe kender termens indhold. Der er 

således risiko for, at MT-modtagerne mister væsentlige denotative og konnotative betydningsenheder og 

derfor ikke forstår scenen samt de øvrige to replikker, hvor kulturemet indgår. 
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2. Mein Führer ich…Nach dem Rassengesetz bin ich verpflichtet. – Min Fører, jeg … i henhold til raceloven er jeg forpligtet. 

I eksempel 2 er oversættelsen af kulturemet ikke et begreb på dansk på samme måde, som Folkestormen er 

det, men alligevel er sandsynligheden for, at MT-modtagerne forstår kulturemets indhold større, da MS-

termen henviser til racediskriminationen under nazismen, som må vurderes som værende alment kendt. 

Risikoen for, at MT-modtagerne mister væsentlige denotative og konnotative betydningsenheder ved 

strategien er således mindre end i eksempel 1. 

3. Sturmbannführer Krüger hat mit seiner Gruppe die Wolfsbrücke verteidigt er erhält das Eisenkreuz zweiter Klasse  – 

Sturmbannführer Krüger har forsvaret Wolfsbrücke/og får derfor jernkorset af 2. klasse. 

Den danske oversættelse jernkorset er et begreb på dansk (Wikipedia/jernkorset: 23.08.09), og konteksten 

tydeliggør endvidere begrebets indhold for MT-modtagerne. Strategien fører derfor ikke umiddelbart til tab 

af denotativt eller konnotativt indhold, og MT-modtagerne får en oplevelse, der må forventes at ligge 

meget tæt opad KT-modtagernes oplevelse. 

8.2.5.3 Goodbye Lenin 

8.2.5.3.1 Politiske institutioner 

1. Arbeiter und Angestellte, Wissenschaftler und Genossenschaftsbauern, Künstler und Veteranen der Arbeit sind heute 

nach Berlin gekommen, um hier im Staatsrat die höchsten Auszeichnungen unseres Landes entgegenzunehmen. – 

Arbejdere og ansatte, forskere og andelsbønder, kunstnere/og pensionerede kom i dag til Berlin/for her i Statsrådet at 

modtage vort lands højeste udmærkelser. 

I eksempel 1 findes MS-termen som begreb på MS med 5380 hits på google.dk, og kulturemets væsentlige 

denotative indhold i forhold til forståelsen af replikken overføres til MT-modtagerne. Jeg mener ikke, at det 

er afgørende for MT-modtagernes filmoplevelse, at de forstår kulturemets nuancerede denotative indhold, 

hvorfor strategien må antages at give MT-modtagerne en oplevelse, der ligger tæt op ad KT-modtagernes 

oplevelse. 

2. In seiner Rede auf dem Empfang zu den Feierlichkeiten des Jahrestages der DDR im Palast der Republik begründete Erich 

Honecker seinen Entschluss damit, dass die in der DDR in den letzten Monaten erreichten Veränderungen sein politisches 

Lebenswerk würdig abschließen. – I sin tale forud for festlighederne i republikkens Palads/begrundede Honecker sin 

beslutning med/at de seneste måneders udvikling i DDR/fuldender hans livsværk på værdigste vis. 
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I eksempel 2 virker MS-termen ”palads” lidt mærkelig i en dansk kontekst, da vi ikke betegner 

betydningsfulde bygninger som paladser, men oversættelsen giver MT-modtagerne et billede af, at der er 

tale om en vigtig bygning i DDR. Effekten af strategien i eksempel 2 må derfor være, at kulturemet kommer 

til at virke fremmed og lidt ”oversat”, men kulturemets væsentligste indhold i forhold til forståelsen af 

replikken overføres til MT-modtagerne. MT-modtagerne mister dog mere præcise informationer om 

bygningen, dens funktion og betydning (Wikipedia/Palast der Republik: 22.09.09), og endvidere går 

kulturemets konnotationer helt tabt. MT-modtagernes oplevelse må derfor forventes at afvige fra KT-

modtagernes oplevelse. 

8.2.5.3.2 Begreber forankret i DDR-tiden 

3. Das Fernsehballet wollen sie jetzt auch abwickeln. – Nu vil de også afvikle fjernsynsballetten. 

I eksempel 3 formidler strategien kulturemets denotative indhold, men de konnotationer, som KT-

modtagerne knytter til kulturemet (ballettens betydning og popularitet i det tidligere DDR (Berliner Zeitung: 

22.09.09), går tabt. Konnotationerne har en stor betydning for forståelsen af replikkens indhold, og 

replikken kan komme til at virkelig ligegyldig for MT-modtagerne, fordi betydningen af balletten ikke 

formidles. MT-modtagerne mister således væsentlige betydningsenheder ved denne strategi og får ikke 

samme oplevelse som KT-modtagerne. 

4. Dreißig mal Aktuelle Kamera – 30 gange Aktuelt Kamera 

I eksempel 4 formidler strategien ikke tydeligt, at der er tale om en fjernsynsudsendelse (den daglige 

nyhedsudsendelse på fjernsynet i DDR (Wikipedia/aktuelle Kamera: 24.08.09)), og kulturemets denotative 

og konnotative indhold går således tabt. Grundet konteksten er replikken dog ikke uforståelig for MT-

modtagerne, men de får sandsynligvis ikke samme oplevelse som KT-modtagerne, da de mister væsentligt 

denotativt og konnotativt indhold om kulturemet. 

5. Honecker sieht in dieser Entwicklung eine historische Wende der Ost-West-Beziehungen und versprach jedem 

Einreisenden ein Begrüssungsgeld von 200 Mark. – Honecker anser udviklingen for et vendepunkt i øst-vest-relationerne. 

Han lovede hver indrejsende en velkomstsum på 200 mark. 
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I eksempel 5 formidler strategien kulturemets denotative indhold til MT-modtagerne, og da forståelsen 

hjælpes yderligere på vej af konteksten og de forudgående replikker, giver strategien ingen 

forståelsesmæssige problemer. Strategien formidler dog ikke baggrunden for kulturemet, hvor det i 

virkeligheden var DDR-borgere, der flygtede til BRD, der modtog et beløb (Wikipedia/Begrüssungsgeld: d. 

24.08.09). 

8.2.6 Delkonklusion - Lehnübersetzung 

I størstedelen af replikkerne, hvor kulturemerne er tekstet med Lehnübersetzung, formidler strategien 

kulturemernes denotative indhold og hjulpet af konteksten opstår der kun i enkelte tilfælde 

forståelsesmæssige problemer for MT-modtagerne. Til gengæld mister MT-modtagerne oftere 

kulturemernes konnotationer samt kulturemets baggrund og kulturelle kontekst. MT-modtagernes 

oplevelse må derfor antages i mange tilfælde at adskille sig fra KT-modtagernes oplevelse; man kan sige, at 

MT-modtagerne får en mere ”udvandet” oplevelse. 

8.2.7 Kulturemer oversat med erklärende Übersetzung 

Strategien erklärende Übersetzung er ikke anvendt til tekstning af kulturemer i filmene, hvilket 

sandsynligvis hænger sammen med de tekniske begrænsninger for tekstning. Empirien bekræfter således, 

at det er vanskeligt at tilføje yderligere informationer til et kulturem, selv om det ville kunne forbedre MT-

modtagernes oplevelse.  

8.2.8 Kulturemer oversat med analoge Übersetzung 

Analoge Übersetzung er kun anvendt til oversættelse af samlet 9 kulturemer i alle tre film, hvoraf 7 af 

kulturemerne er fra Lenin. Den lave grad af anvendelse skyldes muligvis, at strategien kan reducere 

kulturemernes forankring i KS-kulturen. 
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8.2.8.1 Das Leben der Anderen 

1. Man würde über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen. Erzähl ruhig. – Man må da gerne le ad 

partiformanden. Fortsæt bare. 

I det eneste eksempel på analoge Übersetzung i Das Leben kan strategien resultere i indholdsmæssige 

forskelle i KS- og MS-teksten, da formanden for Staatsrat og partiformanden ikke nødvendigvis er den 

samme (Wikipedia/Staatsratsvorsitzender: 28.09.09). I dette tilfælde er der dog tale om den samme person 

(Erich Honecker), og derfor opstår der ingen unøjagtigheder. Endvidere er det ikke titlens præcise indhold, 

der er interessant i denne sammenhæng men det, at man må le ad landets højeste person. Unøjagtigheden 

i oversættelsen betyder derfor ikke, at MT-modtagerne mister betydningsenheder, som er afgørende for 

kvaliteten af deres oplevelse, selv om den måtte kunne afvige en smule fra KT-modtagernes oplevelse. 

8.2.8.2 Der Untergang 

1. Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. – Som embedsmand står jeg under SS og Himmler. 

I eksempel 1 formidler strategien kulturemets denotative indhold, men eventuelle konnotationer vil 

sandsynligvis gå tabt. 

8.2.8.3 Goodbye Lenin 

1. Du bist Dispatcher, kannst du es dir merken. – Du er indkøbsleder, husk det. 

I eksempel 1 fører strategien analoge Übersetzung til, at meget af kulturemets denotative indhold går tabt, 

da indkøbsleder ikke har helt samme indhold som Dispatcher (Wikipedia/Dispatcher: 22.09.09). Da det 

fremgår tydeligt af konteksten, at Rainer skal have en østtysk identitet, vil strategien dog ikke resultere i, at 

scenen bliver uforståelig for MT-modtagerne. Alligevel må det formodes, at KT-modtagerne får en mere 

nuanceret oplevelse af replikken, og målet om ”samme oplevelse” nås dermed ikke fuldstændig. 

2. Und bei den Pionieren warst du Gruppenratsvorsitzender. – Og hos Ungdomsspejderne var du grupperådsformand. 

3. Ich war selber mal bei den fr … herzliches Glück auf Pioniere. – Jeg har også været i De frie … hjertelig tillykke med 

spejdere! 
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I eksempel 2 og 3 mangler det aspekt i oversættelsen, at termen Pionier også har et politisk indhold 

(Wikipedia/Pionierorganisation Ernst Thälmann: 10.09.09 & Wikipedia/Freie Deutsche Jugend: 10.09.09). 

MT-modtagerne mister således en væsentlig del af kulturemets denotative indhold og samtlige 

konnotationer, og kulturemets forankring i DDR-kulturen går tabt. MT-modtagerne får dermed en 

oplevelse, som er væsentligt anderledes end KT-modtagernes oplevelse. 

I eksempel 2 og 3 er det samme kulturem på KS endvidere oversat forskelligt, det har dog ikke nogen 

afgørende betydning for MT-modtagernes filmoplevelse og forståelse af replikkerne. 

8.2.9 Delkonklusion – analoge Übersetzung 

Analoge Übersetzung fungerer i replikker, hvor det ikke er afgørende for MT-modtagernes oplevelse, at 

kulturemernes præcise denotative og konnotative gengives. Oversættelsen af Pioniere i eksempel 3 og 4 fra 

Lenin viser, at strategien ikke altid kan anvendes uden, at væsentlige betydningsenheder går tabt, og MT-

modtagerne får en oplevelse, som ligger langt fra KT-modtagernes oplevelse. Det skal derfor i hver enkel 

replik vurderes, om strategien kan give MT-modtagerne samme oplevelse som KT-modtagerne. 

8.2.10 Kulturemer oversat med adaptierende Übersetzung 

Samlet for de tre film er der kun 9 kulturemer, der er oversat med adaptierende Übersetzung, hvoraf 8 af 

dem blev konstateret i Lenin, mens strategien ikke anvendes i Untergang. Den lave grad af anvendelse af 

denne strategi skyldes sandsynligvis filmenes forankring i den tyske kultur.  

8.2.10.1 Das Leben der Anderen 

1. Ich habe ihm zwar nur eine zwei gegeben. – Jeg gav ham kun ni.  

I det eneste eksempel på adaptierende Übersetzung i Das Leben har oversætteren overført karakteren fra 

den tyske karakterskala til den danske, hvilket fungerer optimalt i dette tilfælde, da MT-modtagerne 

således forstår, hvilken karakter der cirka er tale om. I dette eksempel er MT-modtagernes forståelse af den 
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tyske karakterskala ikke af betydning, og MT-modtagerne får dermed en oplevelse, der må antages at være 

meget tæt på KT-modtagernes oplevelse.  

8.2.10.2 Der Untergang 

Der kunne ikke konstateres kulturemer oversat med adaptierende Übersetzung i Untergang. 

8.2.10.3 Goodbye Lenin 

1. Der Sandmann hat sich den Bedingungen im Weltraum hervorragend angepasst.  – Lukøje har tilpasset sig vilkårene i 

verdensrummet fremragende. 

I eksempel 1 er Sandmann oversat med Lukøje, der i Danmark refererer til Ole Lukøje, som særligt er kendt 

fra en børnesang (Gyldendals åbne encyklopædi, 21.06.09). Strategien formidler det indhold af kulturemet, 

der har betydning i forhold til replikken og filmen, nemlig at det er en kendt figur inden for 

børneunderholdning. Ved at anvende et begreb fra den danske kultur, som MT-modtagerne må forventes 

at kende, frem for en gengivelse af det tyske kulturem med fx Zitatwort, får MT-modtagerne netop en 

oplevelse, der er så tæt på KT-modtagernes oplevelse som muligt, da de sandsynligvis ikke ville genkende 

den tyske figur. 

2. Denn viele aus der polytechnischen Oberschule Werner Seelenbinder hatten sich plötzlich ins Private zurückgezogen. – 

For adskillige fra Werner Seelenbinder Folkeskolen/havde pludselig trukket sig tilbage til privatlivet. 

I eksempel 2 formidler strategien kulturemets grundlæggende betydning, men samtidig indikerer 

strategien, at der er lighed mellem det tidligere østtyske skolesystem og det danske, hvilket ikke er tilfældet 

(Wikipedia/polytechnische Oberschule: 22.09.09). MT-modtagerne får således en forkert opfattelse af 

forholdene i det tidligere DDR, og oversættelsen mister endvidere sin forankring i den østtyske kultur. Her 

ville det have været bedre at vælge strategien neutralisering og anvende overbegrebet skole, hvorved MT-

modtagerne ikke får en forestilling om, at der er lighed mellem det danske og det tidligere østtyske 

skolesystem. 
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8.2.11 Delkonklusion – adaptierende Übersetzung 

Adaptierende Übersetzung er velegnet i replikker, hvor formidlingen af kulturemets forankring i KS-kulturen 

ikke er afgørende for MT-modtagernes oplevelse i forhold til KT-modtagernes oplevelse.  I de fleste 

eksempler fra filmene formidler strategien kulturemernes væsentligste indhold i forhold til konteksten, 

men der er dog eksempler på, at strategien fører til, at der sættes lighedstegn mellem institutioner i KS- og 

MS-kulturen, som adskiller sig væsentligt fra hinanden. 

8.2.12 Kulturemer oversat med udeladelse 

I de tre film anvendes strategien udeladelse i alt 43 gange, så det er altså en strategi, der er forholdsvis 

udbredt i filmene. Det er især tilfældet for Das Leben, hvor strategien anvendes 16 gange, og Untergang, 

hvor strategien anvendes 17 gange. 

8.2.12.1 Das Leben der Anderen 

1. Du hast es ziemlich eilig von Hohenschönhausen los zu fahren – Du havde nok travlt. 

I eksempel 1 mister MT-modtagerne både kulturemets denotative og konnotative indhold, men det har 

ikke afgørende betydning for replikken. MT-modtagerne får dog ikke samme oplevelse, som KT-

modtagerne, hvilket delvist kunne have været afhjulpet, hvis Hohenschönhausen var oversat med fængslet 

(neutralisering), der formidler kulturemets vigtigste denotation og antyder dets konnotationer. 

2. Sollten Sie in der Beimlerstrasse anrufen und fragen, wie viele Menschen die Verzweifelung zwischen Elbe und Oder 

zwischen Ostsee und dem Erzgebirge in den Tod getrieben hat, dann schweigt unser Zahlenorakel und notiert sich 

vermutlich genau ihren Namen– Men hvis du ringer til Beimler Strasse og spørger/hvor mange mennesker fortvivlelsen 

har drevet i døden/så tier vores talorakel og noterer i stedet dit navn. 

I eksempel 2 er det ikke selve kulturemerne, der er interessante men det, at de beskriver DDRs grænser. 

Her ville en oversættelse med fx Zitatwort ikke nødvendigvis give MT-modtagerne flere informationer, end 

udeladelse gør, hvis MT-modtagerne ikke ved præcis, hvor lokaliteterne ligger i Tyskland. I stedet ville en 

omformulering med fx ”i DDR” i langt højere grad formidle kulturemernes samlede denotative indhold i 
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denne kontekst. Ved udeladelse mister MT-modtagerne således både formuleringens denotative indhold og 

dens udtryksform (det at landet beskrives via dets grænser). 

8.2.12.2 Der Untergang 

1. Mein lieber Hewel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten.  – De mener jo også, 

at vi burde optage kontakt med de allierede. 

I eksempel 1 er strategien udeladelse uproblematisk, da kulturemet sagtens kan udelades uden, at MT-

modtagerne mister dets betydningsenheder, da de fremgår af konteksten.  

2. Mohnke. Ich bin ja im Bunker der neuen Reichskanzlei in der Vosstrasse. – Mohnke. Jeg er i Vosstrasse. 

I eksempel 2 mister MT-modtagerne til gengæld en væsentlig del af replikkens indhold, når im Bunker der 

neuen Reichskanzlei ikke er tekstet. Det er ikke sandsynligt, at MT-modtagerne ved, hvor Vossstrasse ligger, 

og at der er en sammenhæng med Reichskanzlei. MT-modtagerne mister således både kulturemets 

denotative og konnotative indhold samt en del af hele replikkens indhold, hvorved replikken blot 

informerer om, at personen befinder sig i en bestemt gade. Der er dermed stor forskel på KT- og MT-

modtagernes oplevelse. 

3. Diese Mischpoche, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, waren mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. – Det er 

et skidt slæng, han har samlet om sig. Det lugter af kup. 

I eksempel 3 mister replikken en del af sin kulturelle forankring, når kulturemet Obersalzberg ikke er 

tekstet. Omvendt ville kulturemet sandsynligvis kræve en forklaring, hvis MT-modtagerne skulle forstå dets 

denotation og knytte samme konnotationer til kulturemet som KT-modtagerne. I praksis ville det derfor 

sandsynligvis ikke være muligt at give MT-modtagerne samme oplevelse som KT-modtagerne i denne 

replik. 

8.2.12.3 Goodbye Lenin 

1. Heute besuchte Günther Mittag, Sekretär für Wirtschaft in dem Zentralkomitee der SED, den Coca Cola Konzern in 

Westberlin. – I dag besøgte Günther Mittag/erhvervssekretær i SED, Coca-Cola-koncernen i Vestberlin. 

I Lenin er samlet tre kulturemer oversat med udeladelse. Alle tre kulturemer dækker institutioner inden for 

det politiske system i DDR, og i ingen af tilfældene påvirker strategien MT-modtagernes oplevelse 
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væsentligt, da kulturemerne ikke har stor betydning for MT-modtagernes oplevelse af replikkens indhold. 

KT-modtagerne må dog alligevel formodes at få en mere nuanceret oplevelse af replikken. 

8.2.13 Delkonklusion – udeladelse 

Hvorvidt strategien udeladelse medfører en væsentligt ringere oplevelse for MT-modtagerne i forhold til 

KT-modtagerne, afhænger i høj grad af, hvilken betydning kulturemet har for replikkens indhold. Strategien 

kan således både resultere i, at MT-modtagerne mister væsentligt denotativt og konnotativt indhold, som 

giver MT-modtagerne en dårligere filmoplevelse end KT-modtagerne, men tabet af denotativt og/eller 

konnotativt indhold i MS-teksten i forhold til KS-teksten kan også vise sig at have en relativ lille indflydelse 

på MT-modtagernes oplevelse. 

8.2.14 Kulturemer oversat med omformulering 

I filmene har jeg konstateret samlet 27 kulturemer oversat med omformulering, hvoraf langt størstedelen 

(18) stammer fra Lenin. 

8.2.14.1 Das Leben der Anderen 

1. Und wie viele Schüler jedes Jahr mit einskommanul das Abitur machen: 6347 – Hvor mange studenter der får 

topkarakter: 6347 

Som det er tilfældet i eksempel 1 anvendes strategien omformulering ofte til at forklare et kulturems 

indhold for MT-modtagerne, hvis de øvrige strategier ikke på samme måde kan formidle kulturemets 

indhold inden for det tilladte antal anslag. I eksemplet formidler strategien kulturemets væsentligste 

indhold, men MT-modtagerne mister informationer om den tyske karakterskala. Det er dog ikke væsentligt 

for oplevelsen af denne replik, og strategien må derfor formodes at give MT-modtagerne stort set samme 

oplevelse som KT-modtagerne. 

2. Die Geruchskonserve für die Hunde – Duftspor til hundene  

I eksempel 2 formidles kulturemets denotative betydning udelukkende via billedsiden, der viser den særlige 

procedure for Stasi (Wikipedia/Körpergeruchsprobe: 25.08.09), hvor der tages duftprøver fra de afhørte. 
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Oversættelsen uden billedsiden ville hverken formidle kulturemets denotation eller konnotationer, men 

ved hjælp af billedsiden er det således kun kulturemets konnotationer, der går tabt.  

8.2.14.2 Der Untergang 

1. Mein Führer, Greim und ich haben beschlossen hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. – Min Fører, vi har besluttet at gå i 

døden sammen med Dem. 

I eksempel 1 indgår kulturemet i omformuleringen „vi“. Da det ud fra konteksten og delvist billedsiden 

fremgår, hvem ”vi” dækker over, mister MT-modtagerne detaljerede informationer om, hvem Greim er. 

Antallet af anslag til rådighed vil dog sandsynligvis ikke gøre det muligt at tilføje disse informationer.   

8.2.14.3 Goodbye Lenin 

1. Ich hatte arbeitsfrei bei der PGH Fjernsehreparatur Adolf Hennecke und fühlte mich auf dem Höhepunkt meiner 

männlichen Ausstrahlungskraft.  – Jeg havde fri fra andelskooperativet A. Hennecke Fjernsynsreparation/og følte mig på 

højden af min mandlige udstråling. 

I eksempel 1 er PGH tekstet med andelskooperativ, som ikke er en term, der findes på MS. Alligevel leder 

andels og kooperativ tankerne hen på noget med fællesskab og sammenslutning af virksomheder med 

henblik på samarbejde, hvilket delvist formidler kulturemets denotation (DDR-Wissen d. 25.08.09). Ved 

denne strategi mister MT-modtagerne en del af kulturemets denotative og konnotative indhold, men 

rammerne for tekstning gør det ikke muligt at uddybe kulturemets præcise betydning. 

2. Es kann ja nicht möglich sein, dass die etwas kräftigeren Arbeiter und Bäuerinnen durch unsere Modekombinate noch im 

vierzigsten Jahr des Bestehens unserer Republik bestraft werden. – ”Det kan jo ikke være tilfældet/i republikkens 40. år 

stadig straffes af den statslige modevirksomhed. 

I eksempel 2 formidles kulturemets denotative indhold forholdsvis detaljeret, da det oplyses, at det er en 

statslig virksomhed, selv om en del af kulturemets denotation stadig går tabt (Wikipedia/Kombinat: 

25.08.09). Da kulturemets præcise indhold må dog vurderes som værende mindre væsentligt i forhold til 

MT-modtagernes oplevelse, og da rammerne for tekstning ikke tillader en mere detaljeret oversættelse, er 

strategien er velvalgt i dette eksempel. 

3. Mutter verschlief ein klassisches Konzert vor dem Rathaus Schöneberg und den Beginn einer gigantischen und 

einzigartigen Altstoffsammlung. – Mor sov fra en klassisk koncert foran Vestberlins berømte rådhus/og fra en 

enestående indsamling af forældet gods. 
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I eksempel 3 anvendes omformulering til at forklare kulturemet for MT-modtagerne, men da det er 

tvivlsomt, om MT-modtagerne forbinder noget med ”Vestberlins berømte rådhus”, kan det diskuteres, om 

strategien er lykkedes. Oversættelsen henviser efter min mening til John F. Kennedys tale foran rådhuset i 

1963 (Wikipedia/Rathaus Schöneberg: d. 25.08.09), men da det ikke kan forventes, at MT-modtagerne 

forbinder den tale med ”Vestberlins berømte rådhus”, vil MT-modtagerne sandsynligvis ikke vide, hvilket 

rådhus der er tale om. En oversættelsesløsning kunne fx være: rådhuset i Berlin-Schöneberg, som ville 

formidle kulturemets denotative indhold, og det konnotative indhold ville så kun blive overført, hvis MT-

modtagerne selv kunne knytte konnotationer til kulturemet. MT-modtagernes oplevelse må altså vurderes 

til at afvige væsentligt fra KT-modtagernes oplevelse i dette eksempel. 

4. Die Einreisewilligen BRD-Bürger wurden zunächst in den Berlinerbezirken Mitte und Friedrichshain untergebracht. – De 

indrejselystne BRD-borgere huses foreløbig i Berlinermitte/ og Friedrichshain. 

I eksempel 4 virker termen Berlinermitte lidt mærkelig på KS, og en oversættelse med i midten af Berlin ville 

i langt højere grad have gjort oversættelsen forståelig for MT-modtagerne, selv om Mitte og i midten af 

Berlin ikke ubetinget er det samme, da Mitte ligger i det tidligere Østberlin og derfor ikke var midten af 

Vestberlin. Begge løsninger vil således føre til tab af betydningsenheder for MT-modtagerne i forhold til KT-

modtagerne, men den valgte løsning er længst fra målet om ”samme oplevelse”. 

8.2.15 Delkonklusion – omformulering 

Strategien omformulering gør det muligt for oversætteren at tilpasse sin oversættelse til MT-modtagernes 

baggrundsviden om kulturemet, hvis antallet af anslag til rådighed tillader det. Der er dog flere eksempler i 

de tre film på, at teksterne ikke har anvendt strategien optimalt i forhold til at give MT-modtagerne en 

oplevelse, der er så tæt på KT-modtagernes oplevelse som muligt. 

8.2.16 Kulturemer oversat med neutralisering 

Jeg har konstateret samlet 25 kulturemer tekstet med neutralisering, hvor størstedelen er fundet i Das 

Leben med samlet 17 kulturemer. 
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8.2.16.1 Das Leben der Anderen 

1. Du weißt also, dass er beim MfS war, bevor sie ihn in die Kulturabteilung des ZK holten. – Han var i Sikkerhedstjenesten, 

før han kom i Kulturafdelingen. 

I eksempel 1 overføres en del af kulturemets denotative indhold til MT-modtagerne 

(Wikipedia/Ministerium für Staatssicherheit: 28.09.09), mens de konnotationer, der knyttes til Ministerium 

für Staatssicherheit går tabt ved neutraliseringen. Strategien udvander således kulturemet, og MT-

modtagerne får dermed en mere ”tynd” oplevelse end KT-modtagerne. 

2. Wir sind nicht mehr an der Hochschule. – Vi går ikke i skole mere. 

I eksempel 2 resulterer strategien i, at MT-modtagerne mister en del af kulturemets denotative indhold, da 

oversættelsen ikke formidler, at der er tale om en højere læreanstalt på universitetsniveau (DDR-Wissen d. 

13.09.09). Her ville det være mere præcist at oversætte Hochschule med universitet. Det er dog ikke 

væsentligt for replikkens indhold, hvilket uddannelsesniveau, der er tale om, da replikkens budskab snarere 

er, at ”der gælder andre regler i det virkelige liv end i skolen”. Strategien resulterer dermed ikke i en 

væsentligt forringet oplevelse for MT-modtagerne, men den kunne let have været endnu tættere på KT-

modtagernes oplevelse. 

3. Genosse Armeegeneral wir haben durch einen IM in der Spiegelredaktion in Hamburg eine Lichtpause des Originalartikels 

bekommen. – Jamen, gennem vores mand på Spiegel har vi fået en blåkopi af originalen.  

I eksempel 3 resulterer strategien i, at kulturemet mister både dets denotative og konnotative indhold og 

bliver intetsigende. MT-modtagerne får dermed en oplevelse, der ligger langt fra KT-modtagernes 

oplevelse. 

8.2.16.2 Der Untergang 

1. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht und die marschiert noch nicht ab. – Men som læge tilhører jeg 

forsvaret, og det stikker ikke af endnu. 

I eksempel 1 medfører omformulering ikke et tab af kulturemets denotation (Wikipedia/Wehrmacht: 

25.08.09), men der kan være knyttet nogle konnotationer til kulturemet, som MT-modtagerne mister. MT-
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modtagerne får dermed ikke helt samme nuancerede oplevelse som KT-modtagerne, men replikken er fuldt 

forståelig og vil ikke medføre ”protest” blandt MT-modtagerne.  

8.2.16.3 Goodbye Lenin 

1. Nur ein paar kleine Änderungen und der geht weiter zum Otto Versand. – Et par små ændringer, og det kan gå til 

postordrefirmaet allerede i dag. 

I eksempel 1 formidler strategien kulturemets denotative indhold til MT-modtagerne således, at MT-

modtagerne får de oplysninger, der er nødvendige for at forstå replikken. Kulturemets konnotationer går 

derimod tabt, men da de i denne replik er uden væsentlig betydning for replikkens indhold, er tabet af 

konnotationerne ikke er afgørende for MT-modtagernes filmoplevelse. 

8.2.17 Delkonklusion – neutralisering 

På baggrund af eksemplerne fra de tre film kan det konstateres, at neutralisering i høj grad medfører, at et 

kulturems konnotationer går tabt i MS-teksten, hvorved replikken mister sin kulturelle forankring. 

Neutralisering kan ligeledes føre til, at et kulturems denotative betydning kun overføres delvist til MT-

modtagerne således, at MT-modtagernes oplevelse kommer til at afvige betydeligt fra KT-modtagernes 

oplevelse. 
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9. Konklusion 

Baggrunden for min undersøgelse af tekstning af kulturemer i tyske film tekstet til dansk var min hypotese 

om, at ”tekstning umuliggør en oversættelse af kulturemer, der giver MT-modtagerne samme oplevelse af 

MS-teksten som KT-modtagernes oplevelse af KS-teksten”. Med henblik på tekstningens begrænsninger i 

forhold til antallet af anslag, eksponeringstiden, tilpasningen til klipperytmen og de øvrige semiotiske 

kanaler virkede det oplagt, at tekstning af kulturemer ville medføre tab af betydningsenheder for MT-

modtagerne, som dermed ville få en anden og typisk dårligere filmoplevelse end KT-modtagerne. 

For at få svar på min problemformulering undersøgte jeg med udgangspunkt i Kollers teori om oversættelse 

af kulturemer, hvilke strategier teksterne har anvendt til oversættelse af samtlige kulturemer i de tre film 

Das Leben, Untergang og Lenin. Min undersøgelse viste, at langt størstedelen af kulturemerne blev oversat 

med strategien Zitatwort, men at også strategien Lehnübersetzung blev anvendt hyppigt. I den forbindelse 

kunne jeg konstatere, at en opdeling af kulturemerne i filmene udelukkende på baggrund af Kollers teori 

om strategier til oversættelse af kulturemer ikke var udtømmende. En forholdsvis stor andel 

(gennemsnitligt 20,88 %) af kulturemerne i filmene var oversat med strategier, som ikke er indeholdt i 

Kollers teori om oversættelse af kulturemer. Disse strategier kategoriserede jeg som henholdsvis 

udeladelse, omformulering og neutralisering. Endvidere indeholdt filmene en del kulturemer, som jeg har 

vurderet som værende så alment kendte for både KT- og MT-modtagerne, at man kan sætte 

spørgsmålstegn ved deres status som kulturemer. Disse kulturemer har jeg derfor kategoriseret som 

alment kendte kulturemer, og de er ikke inkluderet i min analyse, da de ville kunne forvrænge billedet af de 

udfordringer, som tekstere står overfor ved tekstning af kulturemer. 

Min analyse af effekten af de anvendte strategier til tekstning af kulturemerne i de tre film har vist, at et 

kulturems denotative indhold i langt de fleste tilfælde overføres til MT-modtagerne ved tekstning enten 

alene på baggrund af oversættelsen eller i samspil med de øvrige semiotiske kanaler og konteksten. Jeg har 

dog konstateret eksempler, hvor MT-modtagerne mister både kulturemets denotative og konnotative 
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indhold, og hvor MT-modtagerne derfor som oftest ikke er i nærheden af at få samme oplevelse som KT-

modtagerne. 

Den hyppigst forekommende effekt af tekstning af kulturemer er, at kulturemernes konnotationer ikke 

formidles (fuldstændig) til MT-modtagerne. Det skyldes i mange tilfælde, at rammerne for tekstning gør det 

vanskeligt at få plads til at formidle kulturemernes konnotationer, og konteksten og de øvrige semiotiske 

kanaler kan ligeledes ikke i alle tilfælde formidle konnotationerne. Desuden dannes konnotationerne 

automatisk hos KT-modtagerne, hvilket kun vil ske hos MT-modtagerne i få tilfælde, da MT-modtagerne 

ikke kender kulturemets indhold i forvejen og dermed heller ikke knytter konnotationer til det. Afhængig af 

det enkelte kulturems betydning for replikkens indhold samt replikkens formål vil et tab af et kulturems 

konnotative indhold udgøre en forskellig grad af risiko for, om MT-modtagernes oplevelse kommer til at 

afvige væsentligt fra KT-modtagernes oplevelse. 

På baggrund af min analyse har jeg således konstateret, at målet for tekstning om ”samme oplevelse” ikke 

kan opfyldes 100 %, da rammerne for tekstning sjældent gør det muligt at formidle både et kulturems 

denotative og konnotative betydning fuldstændig. MS-teksten vil dermed miste betydningsenheder i 

forhold til KS-teksten. I hvilken grad dette tab af betydningsenheder har indflydelse på MT-modtagernes 

filmoplevelse i forhold til KT-modtagernes oplevelse afhænger af kulturemets betydning for replikkens 

indhold og replikkens formål. I nogle tilfælde kan samspillet med de øvrige semiotiske kanaler samt filmens 

øvrige kontekst resultere i, at MT-modtagerne får en oplevelse, der alligevel ligger forholdsvis tæt på KT-

modtagernes oplevelse.  

En strategis grad af vellykkethed i forhold til at give MT-modtagerne samme oplevelse som KT-modtagerne 

skal derfor vurderes for hver enkel replik samt i forhold til den øvrige kontekst. En strategi, som i en replik 

giver MT-modtagerne tæt på samme oplevelse som KT-modtagerne, har ikke nødvendigvis samme effekt 

ved en anden replik.
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Bilag 1: Transskribering af Das Leben der Anderen 

Indledning 

Indledningsvist vil jeg kommentere på de kontekstforklarende tekstblokke, der vises i den danske udgave af 

filmen, og som er relevante for forståelsen af den kontekst, som kulturemerne indgår i, men som ikke er 

tekstning af replikker. Nogle af tekstblokkene indeholder kulturemer, som ikke vil indgå i min analyse af 

kulturemer i replikkerne. Tekstblokkene skal give modtagerne informationer om filmens kontekst og er 

dermed vigtige i forbindelse med min analyse af, hvor meget baggrundsviden MS-modtagerne har om 

konteksten og KS-kulturen, og dermed hvilken effekt de valgte strategier til tekstning af kulturemerne 

måtte kunne have på MS-modtagernes filmoplevelse. 

Jeg har opdelt de transskriberede replikker indeholdende kulturemer efter den strategi, som kulturemerne 

er oversat efter. Derefter står de i kronologisk rækkefølge. 

De tyske replikker er transskriberet først, og derefter har jeg transskriberet den danske undertekst. 

Kulturemerne i både den tyske og den danske tekst er markeret med fed. Kun de kulturemer, der hører ind 

under den pågældende strategi, er markeret med fed. Overgangen fra den tyske replik til den danske tekst 

markeres med ”–”, og en ny tekstblok af 70 anslag indikeres med ”/”. 

Kommentarer til kontekstforklarende tekstblokke  

Filmen indledes med en forklaring af konteksten, hvor situationen i det tidligere DDR beskrives på engelsk 

med følgende danske undertekster: 

”1984. Østberlin. Glasnost er ikke i sigte.” 

”Østtyskerne kontrolleres af Stasi.” 

”100.000 ansatte og 200.000 angivere skal sikre proletariatets diktatur.” 

”Dens erklærede mål er at vide alt.” 
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Derefter vises følgende KS-tekster uden oversættelser, mens man ser en mand blive ført ned ad en gang af 

en uniformeret person: 

”November 1984” 

”Berlin-Hohenschönhausen” 

 

Selv om en mand føres ned ad en gang af en uniformeret person, fremgår det ikke tydeligt for MS-

modtagerne, at der med Berlin-Hohenschönhausen henvises til et fængsel (Stiftung Gedenkstätte Berlin-

Hohenschönhausen: 26.09.09) og ikke en geografisk betegnelse for en bydel i Berlin 

(Wikipedia/Hohenschönhausen: 26.09.09). Tekstningen hjælper således ikke MS-modtagerne til at forstå 

scenen bedre, og den formidler derfor ikke hverken kulturemets denotative eller konnotative indhold.  

Derefter vises følgende tekst: 

„Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit“ 

 

Da KS-teksten ikke er oversat, mangler MS-modtagerne de informationer, som KS-modtagerne får. MS-

modtagerne er således ikke bedre stillet, end hvis teksten var udeladt. Her får MS-modtagerne en dårligere 

filmoplevelse end KS-modtagerne, hvilket tilmed stiller dem dårligere i forhold til at forstå senere 

kulturemer i filmen. 

Tidligt inde i filmen vises teksten: 

„Stasi Hochschule Potsdam-Eiche“ 

 

Da teksten ikke er oversat, mister MS-modtagerne informationer om, hvor personerne befinder sig, og 

hvad situationen er. Ud over, at mange danskere måtte kunne forventes at kende kulturemet Stasi, så giver 

teksten ikke MS-modtagerne informationer, som giver dem en forståelse af situationen. Her kunne 

tekstblokken derfor ligeledes have været udeladt uden, at MS-modtagerne dermed havde mistet 

væsentlige betydningsenheder. 
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Cirka midt i filmen vises teksten: 

„15 Uhr Ehrenmal Pankow – Kl. 15, PANKOW-MONUMENTET“ 

Da tekstblokken er oversat til dansk, får MS-modtagerne de vigtigste informationer om, hvor personerne 

befinder sig, nemlig ved et monument. De færreste MS-modtagere vil sandsynligvis kunne placere 

monumentet geografisk eller forbinde konnotationer til monumentet, men tekstblokken formidler dog de 

væsentligste informationer i forhold til MS-modtagernes forståelse af situationen.  

Mens der på billedsiden vises et billede af Gorbatjov, vises teksten: 

„Mihail Gorbatjov valgt som partisekretær i Sovjetunionen“ 

 

MS-modtagerne får således informationer om den politiske kontekst og kan sætte filmens handling ind i et 

kronologisk historisk forløb. 

Senere vises nedenstående tekst samtidig med, at billedsiden viser, hvordan Wiesler arbejder med at åbne 

breve: 

”4 Jahre und 7 Monate später - 4 år og 7 måneder senere” 

 

MS-modtagerne informeres dermed om scenens kronologiske placering. 

Senere viser billedsiden en teaterscene, og følgende tekst vises: 

”2 Jahre später – 2 år senere” 

 

Her informeres MS-modtagerne ligeledes om, hvornår scene foregår tidsmæssigt. 

Kort derefter viser billedsiden Wiesler, der går på gaden med en trækvogn med reklamer/aviser/breve, og 

nedenstående tekst vises: 

”2 Jahre später – 2 år senere” 
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Her hjælpes MS-modtagerne ligeledes med at sætte scenen i et tidsmæssigt perspektiv. 

I slutningen af filmen vises teksten: 

”Forschungs- und Gedenkstätte in der Normannenstrasse – Forsknings- og mindecenter” 

 

Ovenstående tekstblok informerer MS-modtagerne om, hvor en af hovedpersonerne befinder sig, selv om 

oversættelsen kunne have givet en mere præcis beskrivelse af stedet. 
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Transskribering 

Kulturemer overført som Zitatwort 

Ich war mit meinen Kindern in Treptower Park spazieren, beim Ehrenmal – Jeg var ude at gå med mine børn i Treptower Park, 

Monumentet. 

Normaler Stasi-Trücken hätte jetzt gesagt, er ist einer der Besten des Landes. Linientreu. Den ganzen Käse.  – Et almindeligt stasi-

fjols ville sige: ”Han er en af de bedste. Loyal.” 

Es ist immerhin Brecht. – Det er Brecht. 

Dass du nicht keiner bei der Stasi bist, das weißt doch jeder! – Alle ved, du arbejder for Stasi, din umulius. 

Was sollte denn das? Du weißt ja, dass er bei der Stasi ist. – Jamen, du ved da, han arbejder for Stasi. 

Ich habe wieder einen Neuen. Also Honecker kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und sagt.... – 

Jeg har en ny./Honecker møder en morgen på kontoret/åbner vinduet, ser solen og siger... 

Also Honecker…also der Genosse Generalsekretär sieht die Sonne und sagt: ”Guten Morgen, liebe Sonne.“  – Altså, Honecker…Jeg 

mener, generalsekretæren/ser solen og siger: ”Godmorgen, kære sol.” 

Und die Sonne antwortet: „Guten Morgen, lieber Erich
1
“. – Og solen svarer: „Godmorgen, kære Erich.“ 

Und am Mittag geht Erich wieder zum Fenster, macht es auf, sieht die Sonne und sagt: Guten Tag, liebe Sonne.“ Und die Sonne 

sagt: „Guten Tag, lieber Erich“ – Til middag åbner Erich vinduet, ser solen og siger:/“Goddag, kære sol“. Og solen siger: „Goddag, 

kære Erich“. 

Und abends nach Feuerabend geht Honecker wieder ans Fenster und sagt: „Guten Abend, liebe Sonne“  – Og efter fyraften går 

Honecker hen og siger: ”Godaften, kære sol” 

Was ist der Unterschied zwischen Erich Honecker und einem Telefon? – Hvad er forskellen på Erich Honecker og en telefon? 

Bis nächsten Donnerstag in Metropol – Vi ses næste torsdag på Metropol. 

Hast du eigentlich meinen gelben Brecht-band gesehen? – Har du set min gule Brecht-bog? 

Bist du wirklich bei der Stasi? – Er det rigtigt, at du er hos Stasi? 

Weist du überhaupt, was das ist, die Stasi? – Ved du overhovedet, hvad Stasi er? 

Sollten Sie in der Beimlerstrasse anrufen und fragen, wie viele Menschen die Verzweiflung zwischen Elbe und Oder zwischen 

Ostsee und dem Erzgebirge in den Tod getrieben hat, dann schweigt unser Zahlenorakel und notiert sich vermutlich genau Ihren 

Namen. – Men hvis du ringer til Beimler Strasse og spørger/hvor mange mennesker fortvivlelsen har drevet i døden/så tier vores 

talorakel og noterer i stedet dit navn. 

Das wäre was für den Spiegel. – Det kunne trykkes i Spiegel. 

Persönlicher Freund von Margot Honecker. Nationalpreisträger wenn ich das nennen darf. – Personlig ven af Margot Honecker. 

Vinder af den nationale pris. 

An welchem Grenzübergang fahren Sie denn immer rüber? Heinrich-Heine-Straße, immer Heinrich-Heine-Straße. – Hvilken 

grænseovergang bruger De? Heinrich-Hein-Straße. Altid. 

                                                           
1
 Henviser til Erich Honecker og indgår derfor i analysen som kulturem. 
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Was ist eigentlich mit Pauls Stasimann – Hvad med Pauls Stasi-mand? 

Grenzübergangstelle Heinrich-Heine-Straße – Grænsevagten på Heinrich-Heine-Straße 

Der Spiegel wird vielleicht darüber berichten. Vielleicht.– Spiegel vil skrive om det. Måske. 

Mit der Stasi ist nicht zu scherzen. – Stasi skal man ikke spøge med. 

Deren Schrift längst von der Stasi erfasst ist. Wenn dieser Text an der Grenze abgefangen wird mit Ihrer Maschine geschrieben 

dann sind Sie am nächsten Tag in Hohenschönhausen. – Stasi kan spore bogstavtyperne. Hvis teksten bliver taget ved grænsen/og 

er skrevet på Deres maskine, er De i Hohenschönhausen næste dag. 

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte heute als Titelgeschichte den Text eines ungenannten ostdeutschen Autors 

zum Selbstmord in der deutschen demokratischen Republik. – Spiegel offentliggjorde i dag/som forsidehistorie en tekst af en 

anonym østtysk forfatter/om selvmord i DDR. 

Genosse Armeegeneral wir haben durch einen IM in der Spiegelredaktion in Hamburg eine Lichtpause des Originalartikels 

bekommen. – Jamen, gennem vores mand på Spiegel har vi fået en blåkopi af originalen. 

Größter Wahrscheinlichkeit ist mit der Kolibri der VEB Groma Büromaschinen. – Sandsynligvis Kolibri-modellen fra VEB Groma 

Kontormaskiner. 

Im Spiegel ja – I Spiegel, ja. 

Ein Spiegelredakteur hat am 27. unter verdächten Namen den Grenzübergang bei der Bornholmer Straße passiert und hat sich hier 

4 Stunden aufgehalten. Gregor Hessenstein – En spiegelredaktør gik den 27. over Bornholmer-Straße-overgangen/og opholdt sig 

her i fire timer. Gregor Hessenstein. 

Die Abteilung sechs hat ihn bis zum Prenzlauer Berg verfolgt und dann aus den Augen verloren. – Afd. 6 fulgte ham til Prenzlauer 

Berg, men tabte ham af syne. 

Sie wissen nicht zufällig etwas über einen Artikel, der in der letzten Woche im Spiegel erschien ist? Einen Artikel über 

Selbstmörder? – De ved vel ikke noget om en artikel/der udkom i sidste uge i Spiegel? En artikel om selvmord? 

Der Band ist gerade ein Geschenk von Margot Honecker. – Det er faktisk en gave fra Margot Honecker. 

Die Stasi hat sie geschnappt, und sie hat dich verraten. – Stasi tog hende, og så forrådte hun dig. 

Er ist der Autor des Spiegeltextes. – Det var ham, der skrev Spiegel-artiklen. 

Die Stasi war da. – Stasi har været her. 

Lazlo bekommt von einem Kurier ohne gehörige Genehmigung täglich die Frankfurter Allgemeine Zeitung ins Haus geliefert. – 

Lazlo modtager dagligt med kurer Frankfurter allgemeine
2
. 

Georg Dreyman ist der Autor des Spiegelartikels ”Von einem, der rüber machte“. – Georg Dreyman skrev Spiegelartiklen „Om en, 

der kom over“. 

Um 15.10 Uhr kommt IM Marta direkt aus Hohenschönhausen zu ihm. – Kl. 15.10 ankommer Marta direkte hjem fra 

Hohenschönhausen. 

Zurück in die Hufelandstraße – Tilbage til Hufelandstraße 

 

                                                           
2
 Klassificeres under Zitatwort til trods for, at ikke hele navnet gentages. 
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Kulturemer overført ved Lehnwort 

Der blev ikke konstateret kulturemer overført ved Lehnwort. 

 

Kulturemer overført ved Lehnübersetzung 

Da sollte ich als Leiter der Abteilung für Kultur Präsenz zeigen. – Som leder af Kulturafdelingen bør jeg være til stede. 

Du weißt, dass er beim MfS war, bevor sie ihn in die Kulturabteilung des ZK
3
 holten. – Han var i Sikkerhedstjenesten, før han kom i 

Kulturafdelingen. 

Aber wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. – Men hvis De finder noget på ham, får De 

en stor ven i Centralkomiteen. 

Sein Berufsverbot ist absolut...– Hans arbejdsforbud er... 

Wer redet denn von Berufsverbot? So was gibt es gar nicht bei uns. – Arbejdsforbud? Den slags har vi ikke her. 

Ich habe mit ihm über dein Verbot
4
 gesprochen. – Jeg talte med ham om dit forbud. 

Wir helfen also einem ZK-Mitglied seinen Rivalen aus dem Weg zu schaffen. – Vi hjælper en fra Centralkomiteen med at rydde en 

rival af vejen. 

Lazlo befürwortet Ausreiseverbot für Hauser. – Lazlo bifalder Hausers rejseforbud
5
. 

Wir haben Hauser die Ausreisegenehmigung für die Konferenz zum Kulturabkommen nicht gewährt. – Vi har inddraget Hausers 

rejsetilladelse til Kulturkonferencen. 

Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik in der Ernst-Beimlerstraße zählt alles, weiß alles. – Den statslige centralforvaltning 

for statistik tæller alt. Ved alt. 

Persönlicher Freund von Margot Honecker. Nationalpreisträger, wenn ich das nennen darf. – Personlig ven af Margot Honecker. 

Vinder af den nationale pris. 

Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik in der Ernst-Beimlerstraße zählt alles. Weiss alles. – Den statslige centralforvaltning 

for statistik tæller alt. Ved alt. 

Jerska hatte sich nach einem sieben Jahre anhaltenden Berufsverbot am 5. Januar dieses Jahres das Leben genommen. – Han 

havde haft arbejdsforbud i 7 år og tog sig af dage 5. januar i år. 

Für die Staatsicherheit? – For statens sikkerhed? 

Die Mauer ist offen. – Muren er åbnet. 

                                                           
3
 Forkortelse for Zentralkomitee 

4
 Verbot henviser her til Berufsverbot og indgår derfor i analysen som kulturem. 

5
 KS-teksten er ikke en egentlig replik, da den skrives på skrivemaskine. Denne tekst indgår alligevel i analysen som en 

replik, da der ikke er tale om baggrundsinformation til modtagerne. Teksten kunne lige så godt have været Wieslers 

replik. 



10 

 

Die Mauer ist offen! – Muren er åbnet! 

 

Kulturemer overført ved erklärende Übersetzung 

Der blev ikke konstateret kulturemer overført ved erklärende Übersetzung. 

 

Kulturemer overført ved analoge Übersetzung 

Man würde über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen. Erzähl ruhig. – Man må da gerne le ad partiformanden. Fortsæt 

bare. 

 

Kulturemer overført ved adaptierende Übersetzung 

Ich habe ihm zwar nur eine zwei gegeben – Jeg gav ham kun ni.  

 

Kulturemer overført ved udeladelse 

Du weißt, dass er beim MfS war, bevor sie ihn in die Kulturabteilung des ZK holten. – Han var i Sikkerhedstjenesten, før han kom i 

Kulturafdelingen 

Wie? Den Brecht-Band. – Hvad? 

Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik in der Ernst-Beimlerstraße zählt alles, weiß alles. – Den statslige centralforvaltning for 

statistik tæller alt. Ved alt. 

Sollten Sie in der Beimlerstraße anrufen und fragen, wie viele Menschen die Verzweiflung zwischen Elbe und Oder zwischen Ostsee 

und dem Erzgebirge in den Tod getrieben hat, dann schweigt unser Zahlenorakel und notiert sich vermutlich genau ihren Namen – 

Men hvis du ringer til Beimler Strasse og spørger/hvor mange mennesker fortvivlelsen har drevet i døden/så tier vores talorakel og 

noterer i stedet dit navn. 

An welchem Grenzübergang fahren Sie denn immer rüber? Heinrich-Heine-Straße, immer Heinrich-Heine-Straße – Hvilken 

grænseovergang bruger De? Heinrich-Hein-Straße. Altid. 

Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik in der Ernst-Beimlerstraße zählt alles, weiß alles. – Den statslige centralforvaltning for 

statistik tæller alt. Ved alt. 

Ich sage Ihnen, wenn er den IM entteert, dann wird es sicher keine Gemeindeversammlung mehr geben, dann wird seine ganze 

Kirche geschlossen, so einfach ist das! – Hvis han ødelægger det hele, bliver kirken lukket. Så enkelt er det. 

Genosse Armeegeneral
6
 wir haben durch einen IM in der Spiegelredaktion in Hamburg eine Lichtpause des Originalartikels 

bekommen. – Jamen, gennem vores mand på Spiegel har vi fået en blåkopi af originalen. 

                                                           
6
 Armeegeneral er en titel, der kun fandtes i Volksarmee i DDR (Wikipedia/Armeegeneral: 17.08.09), og derfor er den i 

modsætning til de øvrige titler inkluderet i analysen som kulturem. 
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Hier die Adresse des Ministeriums
7
. Sollte wider Erwarten etwas beschädigt worden sein, können Sie eine Vergütung verlangen. – 

Skulle noget være beskadiget, kan De forlange erstatning. 

Wiesler, ich erwarte dich morgen früh um 9 Uhr in Hohenschönhausen. – Jeg venter dig i morgen kl. 9. 

Du warst da ziemlich eilig von Hohenschönhausen los zu fahren. – Du havde nok travlt. 

Guten Tag Genosse Dreyman. Oberstleutnant Grubitz vom Ministerium für Staatssicherheit. – Goddag, kammerat Dreyman. Jeg er 

oberstløjtnant Grubitz 

Fahren Sie mit Ihren Männern zurück in die Zentrale. – De og Deres mænd kan køre tilbage. 

Um 15.10 kommt IM Marta direkt aus Hohenschönhausen zu ihm. – Kl. 15.10 ankommer Marta direkte hjem fra 

Hohenschönhausen. 

 

Kulturemer overført ved omformulering 

Ihr Freund und Nachbar, ein gewisser Dieter Pirmasens, hat am 28. September Republikflucht begangen. – Deres ven og nabo, 

Dieter Pirmasens, flygtede til Vesten den 28. september. 

Die Geruchskonserve für die Hunde – Duftspor til hundene. 

Er ist voller Hoffnung, dass sein Berufs
8
... – Han håber på, at forbud... 

Und wie viele Schüler jedes Jahr mit einskommanull das Abitur machen: 6347 – Hvor mange studenter der får topkarakter: 6347 

Und wie viele Schüler jedes Jahr mit einskommanull das Abitur machen: 6347 – Hvor mange studenter der får topkarakter: 6347 

Nichts mehr geschrieben seit der Wende. – De har intet skrevet siden Murens fald. 

 

Kulturemer overført ved neutralisering 

Du weißt also, dass er beim MfS war, bevor sie ihn in die Kulturabteilung des ZK holten. – Han var i Sikkerhedstjenesten, før han 

kom i Kulturafdelingen. 

Der UT steht am morgen früh für die Verwanzung bereit. – Overvågningen er klar til at installere mikrofoner i morgen. 

Hier wohnen noch andere von dem MfS. – Her bor mange fra ministeriet. 

Ich habe versucht Statistiken zu bekommen die zeigen … die zeigen wie viel erfolgreicher unsere Staatssicherheit arbeitet als wir so 

allgemein glauben. – Jeg vil finde statistikker over … hvor meget mere effektiv Sikkerhedstjenesten er, end vi tror.  

Bei mir ist keine Staatssicherheit. – Sikkerhedstjenesten er ikke hjemme hos mig. 

Glaub mir, in zwei Stunden rufe ich euch an mit einer Flasche Schultasse in der Hand und gebe euch die gute Botschaft durch: Paul 

ist drüben. – Og om et par timer ringer jeg med en øl i hånden/og bringer jer det gode budskab, at Paul er kommet over. 

Wer hätte gedacht, dass unsere Staatssicherheit so unfähig ist? – Hvem havde troet, Sikkerhedstjenesten var så inkompetent? 

                                                           
7
 Indgår i analysen som kulturem, da termen dækker over Ministerium für Staatssicherheit 

8
 Berufs er inkluderet i analysen som kulturem, da det henviser til Berufsverbot. 
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Wir sind nicht mehr an der Hochschule. – Vi går ikke i skole mere. 

Jawohl Genosse Armeegeneral – Ja, hr. general... 

Genosse Armeegeneral wir haben durch einen IM in der Spiegelredaktion in Hamburg eine Lichtpause des Originalartikels 

bekommen. – Jamen, gennem vores mand på Spiegel har vi fået en blåkopi af originalen.  

Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür! – Sikkerhedstjenesten, luk op! 

Sie ist keine Gefangene mehr, sie ist jetzt IM. Sie können gehen. – Nej, hun er meddeler, De kan gå. 

Vergessen Sie nicht, Sie sind jetzt IM. – Husk, at De nu er meddeler. 

Staatssicherheit
9
! Öffnen Sie! – Sikkerhedstjenesten. Luk op! 

Ich, Christa-Maria Sieland, verpflichte mich freiwillig inoffiziell mit dem Ministerium für Staatsicherheit zusammen zu arbeiten – 

Jeg, Christa-Maria Sieland, forpligter mig frivilligt/til et uofficielt samarbejde med Sikkerhedstjenesten. 

Christa-Maria Sieland wurde am 10. März um 21.20 Uhr auf Hinweis vom Minister Hempf wegen Drogenmissbrauchs inhaftiert und 

am 11. März um 13.50 Uhr wieder in die Stadt gebracht, nachdem sie das Versteck von Lazlos Unterlagen offenbart und die IM 

Verpflichtung Deckname Marta unterschrieben hat.  – Christa-Maria Sieland blev anholdt den 10. marts kl. 21.20/efter anmodning 

fra minister Hempf, grundet pillemisbrug/11. marts kl. 13.50 blev hun kørt til byen/efter at have afsløret, hvor Lazlo skjulte 

materialet/og signeret meddelerdokumentet under dæknavnet Marta. 

Infolge der erfolglosen Hausdurchsuchung am 11. März 1985 und des Unfalltodes der IM Marta wird dem UV Lazlo eingestellt. – 

Efter den mislykkede ransagning den 11. marts 1985/og meddeleren Martas død bliver operation Lazlo indstillet. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Fungerer her som forkortelse for Ministerium für Staatssicherheit og indgår derfor som kulturem. 
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Bilag 2: Transskribering af Der Untergang 

Indledning 

Indledningsvist vil jeg kommentere på de kontekstforklarende tekstblokke, der vises i den danske udgave af 

filmen, og som er relevante for forståelsen af den kontekst, som kulturemerne indgår i, men som ikke er 

tekstning af replikker. Tekstblokkene skal give modtagerne informationer om filmens kontekst og er 

dermed vigtige i forbindelse med min analyse af, hvor meget baggrundsviden MS-modtagerne har om 

konteksten og KS-kulturen, og dermed hvilken effekt de valgte strategier til tekstning af kulturemerne 

måtte kunne have på MS-modtagernes filmoplevelse. 

I slutningen af filmen vises tekstede skilte, hvor de vigtigste personers videre skæbne fortælles. Kulturemer 

i disse skilte vil ikke blive analyseret, og skiltenes indhold vil heller ikke blive anvendt som 

baggrundsinformation i min analyse af oversættelserne af kulturemerne i filmen, da skiltene først vises 

efter filmen og således ikke har indflydelse på MS-modtagernes baggrundsviden om kulturemerne i filmen. 

Jeg har opdelt de transskriberede replikker indeholdende kulturemer efter den strategi, som kulturemerne 

er oversat efter. Derefter står de i kronologisk rækkefølge. 

De tyske replikker er transskriberet først, og derefter har jeg transskriberet den danske undertekst. 

Kulturemerne i både den tyske og den danske tekst er markeret med fed. Kun de kulturemer, der hører ind 

under den pågældende strategi, er markeret med fed. Overgangen fra den tyske replik til den danske tekst 

markeres med ”–”, og en ny tekstblok af 70 anslag indikeres med ”/”. 

Kommentarer til kontekstforklarende tekstblokke inden filmens begyndelse og under filmen 

I starten af filmen vises teksten: 

”November 1942, Führerhauptquartier ”Wolfsschanze”, Rastenburg, Ostpreussen – November 1942, førerhovedkvarteret 

”Ulveskansen”, Østpreussen.” 
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Tekstblokken informerer MS-modtagerne om, hvor personerne befinder sig således, at der ikke er tvivl om 

konteksten.  

„2½ Jahre später, Berlin, 20. April 1945, 56. Geburtstag des Führers Adolf Hitler – Berlin, 20.4.1945. Adolf Hitlers 56-års-dag. To 

et halvt år senere.” 

Denne tekstblok informerer først og fremmest om, hvornår scenen foregår tidsmæssigt. 
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Transskribering 

Kulturemer overført som Zitatwort 

Und wo kommen Sie her? Aus Fulda, heil mein Führer. – Hvor kommer De fra? Fra Fulda, min Fører. 

Ich bin die Hannah Potrovsky, bin geborene Berlinerin um es genau zu sagen original aus Pankow. – Jeg hedder Hannah Potrovsky, 

født i Berlin. Nærmere bestemt Pankow. 

Hedwig Brandt aus Crailsheim, Schwaben – Hedwig Brandt fra Crailsheim, Schwaben.   

Frau Junge, Sie haben Recht. – Fru Junge har ret. 

Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichsstrasse eingeschlagen. – 

Brandenburger Tor, Rigsdagen og Bahnhof Friedsrichsstrasse er ramt.  

Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtstand der Flak am Zoo-Bunker meldet, dass es sich hier um Geschütze 

nur des Kalibers 10-12 Zentimeter handelt. – Det er ikke fjernbeskydning. Kommandoposten ved Zoo-bunkeren/melder kun om en 

kaliber på 10-12 centimeters skyts. 

Nein, ich bin in Wildpark Werder. – Nej. Jeg er i Wildpark Werder.  

Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. – Man siger, russerne står ved Oder.  

Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. – De har intet batteri ved Oder.  

Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 km bis zum Stadtkern. – Russerne står ved Marzahn. 

Det er jo 12 kilometer fra centrum.  

Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. – Måske er det 

kun fjernbeskydning. De nævnte et batteri ved Oder.  

Da ist der Himmler, der ist ja ein aufgeblasener Hanswurst. – Hvor er Himmler dog en opblæst nar.  

Das heißt der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. – Føreren vil iværksætte ”Clausewitz” i dag. 

Sprechen Sie doch mal mit dem Hewel. Der Führer mag den Hewel. Er ist der einzigste Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. – Tal 

med Hewel. Han er den eneste diplomat, der kan påvirke Føreren. 

Hewel hat alles versucht, glauben Sie mir, es ist sinnlos. – Hewel har prøvet alt uden held. 

”Clausewitz” ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtführungsämter klar aus Berlin.  – ”Clausewitz” er i gang. 

Ministerier og forsvarskontorer rømmer Berlin. 

Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. – Som embedsmand står jeg under SS og Himmler. 

Hewel, kommen Sie doch mal hier bitte. – Hewel, kom her engang. 

Das ist gut, mein lieber Himmler. – Det er godt, min kære Himmler. 

Mein treuer Heinrich
10

 – Min trofaste Heinrich. 
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 Henviser til Heinrich Himmler og indgår derfor i analysen som kulturem. 
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Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. – Vesten behøver Nazistaten og mit SS 

til at skabe orden efter krigen.  

Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlychen. – Tag og besøg mig i Hohenlychen.  

Also Speer, die Bombenangriffe auf unsere Stadt haben auch was Gutes.  – Ja, Speer. Bombardementerne af vores by har også sine 

fordele. 

Sie sind ein großes Genie, Speer. – De er et stort geni, hr. Speer. 

Ja, Speer – Ja, Speer.  

Eva
11

, jetzt sagst du doch mal was! – Eva, sig dog noget. 

Speer. Was meinen Sie? – Speer./ Hvad mener De? 

Sagen Sie Busse, er soll kämpfen, wo er steht. – Meddel Busse, at han skal kæmpe. 

Die Gruppe Steiner wird vom Norden hier angreifen und sich mit der neunten Armee vereinigen. – Hærafdelingen Steiner vil 

angribe fra nord og slutte sig til niende armé. 

Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. – Wenck skal bakke op med 12. armé. 

Ah Mohnke, Sie sind da. – Nå, der er De, Mohnke. 

Ich habe heute den Fall ”Clausewitz” ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. – Jeg har i dag iværksat ”Clausewitz”. Berlin bliver en 

frontstad.  

Die Truppe Steiner ist ein versprengter Haufen, der überhaupt nicht verteidigen kann, jetzt will er, dass Steiner angreift. – 

Hærafdelingen Steiner er splittet, men han beder Steiner angribe. 

Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend. – De dygtigste kampvognsjægere fra Berlins Hitlerjugend. 

Darf ich, Fräulein Braun – Må jeg, frøken Braun? 

Wir müssen raus aus Berlin, Eva! Du musst ihn überzeugen. – Vi må ud af Berlin, Eva. Du må overtale ham. 

Eva! Du wirst sterben. – Eva./Du vil dø. 

Traudl
12

 – Traudl 

Gerda
13

, ich glaube, mir ist schlecht. – Gerda. Jeg har det skidt. 

Traudl, komm! – Kom, Traudl! 

Mohnke. Ich bin ja im Bunker der neuen Reichskanzlei  in der Vosstrasse. – Mohnke. Jeg er i Vosstrasse. 

Ich bin hier im Auftrag des Kampfkommandanten Brigadeführer Mohnke. – Jeg kommer fra Mohnke. 

                                                           
11

 Henviser til Eva Braun og indgår derfor i analysen som kulturem. 

12
 Henviser til Traudl Junge og indgår derfor i analysen som kulturem. Navnet siges flere gange. Hvor samme navn 

siges flere gange lige efter hinanden men kun tekstes en gang, vil kun den tekstede udgave af kulturemet indgå i 

analysen, da det er tydeligt, hvad kulturemet dækker over, selv om kulturemet de øvrige gange ikke tekstes.  

13
 Henviser til Gerda Christian og indgår derfor i analysen som kulturem. 



17 

 

Sie glauben nicht, dass Steiner mal angreift? – De tror ikke, Steiner angriber? 

Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff stark genug sind, aber was erzähle ich Ihnen das. Das wissen Sie 

doch besser als ich.  – Jeg tvivler på, Steiner er stærk nok. Men det ved De bedre end jeg. 

Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. – Angriber Steiner ikke, er Berlin fortabt. 

Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. – I syd har de indtaget Zossen og støder frem mod 

Stahnsdorf.  

Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow.  – De opererer i byens nordlige udkant mellem 

Frohnau og Pankow.  

Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Maalsdorf-Karlshorst gelangt. – Og i øst har de nået linjen Lichtenberg-

Maalsdorf-Karlshorst. 

Steiner... – Steiner.... 

Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.  – Steiner kunne ikke samle 

styrkerne. Steiners angreb er ikke udført. 

Jetzt bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. – Tilbage bliver Keitel, Jodl, Krebs og Burgdorf. 

Jeder hat mir belogen, sogar die SS. – Alle har løjet for mig. Selv SS. 

Bitte Gerda, jetzt beruhig dich doch. – Gerda, slap dog af. 

Frau Junge. Frau Christian – Fru Junge. Fru Christian. 

Der Günsche hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen Fluchtweg unter den russischen Linien durch zu den Amis.  – Günsche kender 

en udvej gennem russernes linjer til amerikanerne. 

Traudl, schau mal. – Traudl. Se engang. 

Brigadeführer, der Volkssturm unterliegt dem direkten Befehl von Dr. Goebbels. – Hr. brigadefører, folkestormen står direkte under 

dr. Goebbels. 

Hermann
14

! – Hermann! 

Guten Tag, Frau Goebbels. – Goddag, fru Goebbels. 

Freut mich Sie zu sehen, Frau Junge. – Glæder mig at se Dem, fru Junge.  

Himmler hat mich Gott sei dank gut versorgt.  – Himmler har gud være lovet forsynet mig rigeligt. 

Hermann ist nicht bei uns. – Hermann er ikke hos os. 

Der Firma Heise bin ich noch anlegende Rechnung schuldig. – Firmaet Heise skylder jeg for vedlagte regning. 

Und vergiss nicht, Hermann siehst du bestimmt wieder. – Du får Hermann at se igen. 

Hören Sie zu Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. – Hør engang, Keitel. De skal af sted i aften. 

Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm alles zu organisieren. – Tag hen og hjælp Dönitz med at organisere det hele.  

                                                           
14

 Henviser til Hermann Fegelein og indgår derfor i analysen som kulturem. 
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Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. – Jeg tror, at Göring vil tilrane sig magten. 

Guten Tag, Frau Junge. – Goddag, fru Junge. 

Herr Speer… – Hr. Speer... 

Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird, und alle Ämter aufgibt. – Göring skal omgående sættes fra magten og opgive alle 

embeder. 

Frau Junge, Sie sollten hier raus, bevor es zu spät ist. – Fru Junge, De må væk, før det er for sent. 

Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. – Men hr. Goebbels og frue bliver her jo. Også 

børnene.  

Albert
15

, grüß dich. – Goddag, Albert. 

Ich habe dir schon einmal gesagt, ich kann euch in einem Lastkahn nach Schwanenwerder bringen. – Jeg har sagt, at jeg kan få jer 

med en lastpram til Schwanenwerder.  

Überleg es dir noch mal, Magda
16

. Die Kinder haben ein Recht auf ihre Zukunft. – Tænk nu over det Magda. Børnene har ret til en 

fremtid. 

Ritter von Greim und Fräulein Reitsch, ich freue mich. – Ritter von Greim og frøken Reitsch, det glæder mig. 

Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch in Gatow landen. Von da an war auf den Strassen kein weiteres 

Durchkommen mehr möglich. – Vi blev beskudt, men kunne dog lande i Gatow. Derfra var vejene spærret.  

General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe
17

, zugleich befördere ich Sie zum 

Generalfeltmarschal. – Ritter von Greim, jeg udnævner Dem hermed til chef for Luftwaffe/og forfremmer Dem til 

generalfeltmarskal. 

Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. – Himmler har i Lübeck tilbudt vestmagterne at 

kapitulere. 

Durch den Grafen Bernadotte – Via grev Bernadotte. 

Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. – Himler./Lige netop Himmler. 

Göring. Ja, er war korrupt. Immer schon. – Göring. Han var korrupt. 

Speer. Ja. Ein weltferner und unberechenbarer Künstler.  – Speer. En verdensfjern, uberegnelig kunstner. 

Aber Himmler. Ist er wahnsinnig geworden? – Men Himmler. Er han blevet forrykt? 

Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Reitsch allein. – Lad mig være alene med Ritter von Greim og frøken 

Reitsch. 

Und holen Sie mir Fegelein. – Og hent Fegelein. 

                                                           
15

 Henviser til Albert Speer og indgår derfor i analysen som kulturem. 

16
 Henviser til Magda Goebbels og indgår derfor i analysen som kulturem. 

17
 Indgår ikke i analysen som kulturem, da dets grundbetydning er flyvevåben/luftvåben (Wikipedia/Luftwaffe: 

18.08.2009) 
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Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. – De og Greim skal omgående af sted. Flyv over til 

Dönitz.  

Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen um Himmler seine verdiente Strafe zuzuführen. – Meddel ham, at han skal sørge for, at 

Himmler får sin fortjente straf. 

Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. – Men Himmler skal dø. Han har begået forræderi. 

Dönitz mobilisiert im Norden,  Kesselring im Süden. – Dönitz mobiliserer nordpå. Og Kesselring sydpå. 

Mein Führer, wie Sie wissen sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind 

inzwischen aus Berlin abgezogen. – Min Fører, som De ved, er alle medicinske afdelinger/under SS og Himmler trukket ud af Berlin. 

Himmler ist ein Verräter. Ihm wird seine gerechte Strafe nicht entgehen.  – Himmler er en forræder. Han slipper ikke for sin 

retfærdige straf.  

Mein Führer, als Reichsarzt-SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. – Som Reichsarzt-SS har jeg ikke flere opgaver her. 

Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. – Vi kan ikke finde gruppefører 

Fegelein. Han er ikke i bunkeren. 

Was soll das heißen, Sie können Fegelein nicht finden? – Hvad skal det sige, at De ikke kan finde Fegelein? 

Dann suchen Sie ihn. Ich will Fegelein sehen. Sofort. – Så led efter ham. Jeg skal tale med Fegelein nu! 

Finden Sie mir Fegelein. – Find Fegelein. 

Fegelein, Fegelein, Fegelein – Fegelein, Fegelein, Fegelein. 

Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. – Du kan da ikke lade Hermann henrette. 

Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. – Den forræder stod i ledtog med Himmler. 

Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten. – I nord står fjenden ved 

Weidendammer Brücke. I øst ved Lustgarten.  

Im Süden am Potsdamer Platz. Im Westen im Tiergarten. – Mod syd på Potsdamer Platz. Mod vest i Tiergarten. 

Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und den Russe mit einem so 

vernichtenden Schlag versetzen, dass er ausrottet. – Wenck er på vej med 12. armé. De kan støde til Busses 9. armé/og tildele 

russerne et tilintetgørende slag. 

Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. – Wenck er en enestående mand. 

Telegrafieren Sie an Keitel. – Send et telegram til Keitel. 

Wenck wird kommen. – Wenck kommer. 

Wenck wird kommen. – Wenck kommer. 

Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch eingreifen kann. – Jeg må vide, om 

Wenck stadig kan nå at intervenere. 

Warum behaupten Sie, einen Erfolg von Wenck ist unwahrscheinlich? – Hvorfor tror De ikke på Wenck? 

Wenck hat der roten Armee absolut Nichts entgegen zu setzen. – Wenck truer ikke den Den Røde Hær. 

Bitte Frau Junge... – Hjælp mig, fru Junge. 
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Und Sie, Fräulein Braun, sind Sie rein arischer Abstammung? – Og De, frøken Braun. Er de af ren arisk slægt? 

Wollen Sie, mein Führer Adolf Hitler, die hier anwesende Eva Braun zu Ihrer Ehefrau nehmen, so antworten Sie mit „Ja“ – Jeg 

tilspørger Dem altså: Tager De, min Fører Adolf Hitler/Eva Braun ved Deres side til hustru, så skal De svare ja. 

Wollen Sie, Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu Ihrem Ehemann nehmen, so antworten Sie mit „Ja“. – Tager De, 

Eva Braun, Føreren Adolf Hitler/til Deres ægtemand, så skal De svare ja. 

Wissen Sie, Mohnke, die westlichen Demokratien sind dekadent? – Er de klar over, Mohnke, at de vestlige demokratier er 

dekadente? 

Antwort von Keitel – Svar fra Keitel. 

Erstens. Spitze Wenck liegt südlich Schwielowsee fest. – Wencks fortrop sidder fast syd for Schwielowsee. 

Hören Sie gut zu, Günsche. – Hør godt efter, Günsche. 

Günsche, ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste 

zu treffen.  – Günsche, De må love mig/at gøre klar til at fjerne mine jordiske rester. 

Wissen Sie, Frau Junge. Jetzt kenne ich ihn, meinen Mann, schon über 15 Jahre. – Ved De hvad, fru Junge? Jeg har kendt min mand i 

femten år. 

Kinder, was macht ihr denn hier? Tante Eva und Onkel Hitler besuchen. – Hvad vil I her, børn? Besøge tante Eva og onkel Hitler. 

Bitte Günsche, nur ein Augenblick. – Bare et øjeblik, Günsche. 

Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. – Min Fører, fru Goebbels er her. 

So Kinder, Doktor Stumpfegger hat euch die Medizin gebracht von der ich euch erzählt habe. – Så, børn. Doktor Stumpfegger er her 

med jeres medicin. 

Weidling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. – Weidling, forhenværende kommandant for Berlins forsvar. 

Sturmmann Krüger hat mit seiner Truppe die Wolfsbrücke verteidigt und erhält das Eiserne Kreuz zweiter klasse.  – 

Sturmbannführer Krüger har forsvaret Wolfsbrücke/og får derfor jernkorset af 2. Klasse. 

Sturmmann Wagner hob 2 MG Nester aus und verhinderte den Durchbruch der Puttkammer Strasse. Er erhält das Eiserne Kreuz 

zweiter Klasse. – Wagner har ryddet maskingeværreder og forhindret fjendens gennembrud/Jernkornset af 2. klasse.  

Sturmmann Rauch hat wichtige Melder durch die feindlichen Linien gebracht und erhält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. – 

Rauch har ført ordonnanser gennem fjendens linjer. Jernkorset af 2. klasse. 

Gerda... – Gerda... 

Herr Hewel? – Hr. Hewel? 

Hewel. Gott sei Dank, dass Sie leben. – Hewel. Gudskelov, De er i live. 

Ich weiß nicht, Frau Junge. Irgendwo. Vielleicht. – Jeg ved det ikke, fru Junge. Et eller andet sted, måske. 

Komm Gerda, lass uns gehen. – Kom, Gerda. Lad os gå. 

Bitte Gerda. – Jo, Gerda. 

Wir sind Offiziere der Waffen-SS. Wir dürfen den Tod des Führers nicht überleben. – Wir er officerer i Waffen-SS. Vi må ikke 

overleve Føreren.  
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Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen die für die Sophie Scholl an der Franz-Joseph-Strasse befestigt war. – 

Men en dag gik jeg forbi den mindetavle/som var sat op for Sophie-Scholl i Franz-Joseph-Strasse. 

 

Kulturemer overført som Lehnwort 

Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. – De er gift med Eva 

Brauns søster. De er faktisk i familie med Føreren. 

Aber mein Führer die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. – 12. armé går vestpå mod Elben 

Aber Steiners Angriff muss doch schon im Rollen sein. – Steiners angreb må snart komme. 

Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zur Gute wenden wird. – Han er sikker på, at Steiners angreb vil påvirke hele krigens 

gang. 

Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. – Efter Steiners angreb bliver det hele ordnet. 

Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.  – Steiner kunne ikke samle 

styrkerne. Steiners angreb er ikke udført. 

Der Angriff Steiner war ein Befehl. – Steiners angreb var en befaling. 

Görings Sorge ist nicht unberechtigt. – Görings bekymring er ikke uberettiget. 

Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. – Han er Himmlers adjudant. Han skal stå til 

rådighed. 

Denk doch an meine arme Schwester, sie ist von Hermann schwanger. – Min stakkels søster bærer på Hermanns barn. 

Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und den Russe mit einem so 

vernichtenden Schlag versetzen, dass er ausrottet. – Wenck er på vej med 12. armé. De kan støde til Busses 9. armé/og tildele 

russerne et tilintetgørende slag. 

Erstens, wo sind die Spitzen von Wenck? – 1) Hvor står Wencks fortropper? 

Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinem wenigen Verwenden der Roten Armee... – Det er usandsynligt, at Wencks få 

enheder kan... 

Erstens. Spitze Wenck liegt südlich Schwielowsee fest. – Wencks fortrop sidder fast syd for Schwielowsee. 

Obersturmbahnführer
18

 was machen Sie denn hier? – Hvad vil Obersturmbannführeren? 

 

Kulturemer overført som Lehnübersetzung 

Nein, ich will da nicht mitmachen, und ich will auch nicht ins Führerhauptquartier geschickt werden. – Jeg vil ikke være med. Jeg vil 

ikke til førerhovedkvarteret. 

                                                           
18

 Obersturmbahnführer var en titel inden for SS (Wikipedia/Organisationsstruktur der SS: 14.09.09) indgår derfor som 

kulturem. 
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Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichsstrasse eingeschlagen. – 

Brandeburger Tor, Rigsdagen og Bahnhof Friedsrichsstrasse er ramt. 

Wo kommen die den her? Volkssturm, heute Nachmittag zugeteilt. – Hvor kommer de fra? Folkestormen er indført i dag. 

Brigadeführer
19

, der Volkssturm unterliegt dem direkten Befehl von Dr. Goebbels. – Hr. brigadefører, folkestormen står direkte 

under dr. Goebbels. 

Hr. Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. – Russerne majer folkestormen ned. 

3-400 Meter vor der Reichskanzlei – 3-400 meter fra Rigskancelliet 

Mein Führer ich…Nach dem Rassengesetz bin ich verpflichtet... – Min Fører, jeg … i henhold til raceloven er jeg forpligtet. 

General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe, zugleich befördere ich Sie zum 

Generalfeltmarschal.
20

  – Ritter von Greim, jeg udnævner Dem hermed til chef for Luftwaffe/og forfremmer Dem til 

generalfeltmarskal. 

Herr Reichsleiter, es ist passiert. – Hr. Rigsleder. Det er sket. 

Die ledigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift 

unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. – Mine sidste timer som rigskansler/skal ikke bruges til at underskrive et 

kapitulationsdokument. 

Sturmmann Krüger hat mit seiner Truppe die Wolfsbrücke verteidigt und erhält das Eiserne Kreuz zweiter Klasse  – 

Sturmbannführer Krüger har forsvaret Wolfsbrücke/og får derfor jernkorset af 2. klasse. 

Sturmmann Wagner hob 2 MG Nester aus und verhinderte den Durchbruch der Puttkammer Strasse. Er erhält das Eiserne Kreuz 

zweiter Klasse. – Wagner har ryddet maskingeværreder og forhindret fjendens gennembrud/Jernkorset af 2. klasse.  

Sturmmann Rauch hat wichtige Melder durch die feindlichen Linien gebracht und erhält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. – 

Rauch har ført ordonnanser gennem fjendens linjer. Jernkorset af 2. klasse. 

Dann sollten Sie sich besser an den Brigadeführer wenden. – Så henvend Dem til brigadeføreren. 

Natürlich habe ich diese Schrecknisse durch den Nürnberger Prozess, diese sechs Millionen Juden und anders glaubende und 

anders rassische Menschen, die da umgekommen sind als eine ganz erschütternde fürchterliche Tatsache empfunden. – Naturligvis 

oplevede jeg rædslerne fra Nürnbergprocessen/de 6 millioner jøder og omkomne af anden overbevisning eller race/som en 

rystende og forfærdelig kendsgerning. 

 

Kulturemer overført ved erklärende Übersetzung 

Der blev ikke konstateret kulturemer overført ved erklärende Übersetzung. 

 

                                                           
19

 Brigadeführer var en titel inden for SS (Wikipedia/Organisationsstruktur der SS: 14.09.09) og indgår derfor som 

kulturem. 

20
 Generalfeltmarschal indgår i analysen som kulturem, da titlen blev anvendt i det tyske militær men ikke anvendes i 

det danske militær (Wikipedia/Feltmarskal: 14.09.09) 
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Kulturemer overført ved analoge Übersetzung 

Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. – Som embedsmand står jeg under SS og Himmler.  

 

Kulturemer overført ved adaptierende Übersetzung 

Der blev ikke konstateret kulturemer overført ved adaptierende Übersetzung. 

 

Kulturemer overført ved udeladelse 

Sprechen Sie doch mal mit dem Hewel. Der Führer mag den Hewel. Er ist der einzigste Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. – Tal 

med Hewel. Han er den eneste diplomat, der kan påvirke Føreren. 

Mein lieber Hewel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten.  – De mener jo også, at vi 

burde optage kontakt med de allierede. 

Sie übernehmen als Kampfkommandant
21

 die Sicherung des Regierungsviertels. – De overtager sikringen af regeringskvarteret. 

Ich verstehe Ihr Bedenken, Mohnke. – Jeg forstår Deres betænkeligheder. 

Mohnke. Ich bin ja im Bunker der neuen Reichskanzlei in der Vosstrasse. – Mohnke. Jeg er i Vosstrasse. 

Ich bin hier im Auftrag des Kampfkommandanten Brigadeführer Mohnke. – Jeg kommer fra Mohnke. 

Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? – Hvad kan jeg gøre for Dem? 

Diese Mischpoche, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, waren mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. – Det er et skidt 

slæng, han har samlet om sig. Det lugter af kup. 

Albert, mein Herz hält das nicht aus. – Jeg kan ikke holde det ud. 

Frau Junge, ich möchte Ihnen diesen Mantel zum Abschied schenken. – Jeg vil give Dem denne frakke i afskedsgave.  

Herr Günsche, ich muss unbedingt noch einmal mit dem Führer sprechen. – Jeg skal tale med Føreren endnu en gang. 

Es tut mir leid Frau Goebbels, es war ein ausdrücklicher Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört werden will. – Føreren vil 

ikke forstyrres mere. 

Tante Traudl, es ist lustig, wenn es so donnert. – Det er sjovt, når det buldrer. 

Sturmmann Wagner hob 2 MG Nester aus und verhinderte den Durchbruch der Puttkammer Strasse. Er erhält das Eiserne Kreuz 

zweiter Klasse. – Wagner har ryddet maskingeværreder og forhindret fjendens gennembrud/Jernkornset af 2. klasse.  

Sturmmann Rauch hat wichtige Melder durch die feindlichen Linien gebracht und erhält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. – 

Rauch har ført ordonnanser gennem fjendens linjer. Jernkorset af 2. klasse. 

                                                           
21

 Kampfkommandant indgår i analysen som kulturem, da titlen særligt blev anvendt under 2. verdenskrig (Wikipedia/ 

Kampfkommandant: 26.09.09) 
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Kulturemer overført ved omformulering 

Es könnten auch noch weitere Forderungen kommen, aber sie dürften 1.500 Reichsmark kaum überschreiten. – Der kan også 

komme flere krav, men ikke på mere end 1.500 RM.  

Mein Führer, Greim und ich haben beschlossen hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. – Min Fører, vi har besluttet at gå i døden 

sammen med Dem. 

Sturmmann Krüger hat mit seiner Truppe die Wolfsbrücke verteidigt und erhält das Eiserne Kreuz zweiter klasse.  – 

Sturmbannführer Krüger har forsvaret Wolfsbrücke/og får derfor jernkorset af 2. Klasse. 

 

Kulturemer overført ved neutralisering 

”Clausewitz” ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmacht
22

führungsämter klar aus Berlin  – ”Clausewitz” er i gang. 

Ministerier og forsvarskontorer rømmer Berlin. 

Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht, und die marschiert noch nicht ab. – Men som læge tilhører jeg forsvaret, og det 

stikker ikke af endnu. 

Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des neuen Regierungsviertels ernannt. Ich brauche ihre Hilfe. – Jeg er udnævnt til 

kommandant for regeringskvarteret og behøver hjælp. 

                                                           
22

 Indgår i analysen som kulturem, da betegnelsen blev anvendt i perioden marts 1935 til august 1946, og ikke længere 

anvendes (Wikipedia/Wehrmacht: 25.08.09). 
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Bilag 3: Transskribering af Goodbye Lenin! 

Indledning 

Indledningsvist vil jeg kommentere på de kontekstforklarende tekstblokke, der vises i den danske udgave af 

filmen, og som er relevante for forståelsen af den kontekst, som kulturemerne indgår i, men som ikke er 

tekstning af replikker. Tekstblokkene skal give modtagerne informationer om filmens kontekst og er 

dermed vigtige i forbindelse med min analyse af, hvor meget baggrundsviden MS-modtagerne har om 

konteksten og KS-kulturen, og dermed hvilken effekt de valgte strategier til tekstning af kulturemerne 

måtte kunne have på MS-modtagernes filmoplevelse. 

Jeg har opdelt de transskriberede replikker indeholdende kulturemer efter den strategi, som kulturemerne 

er oversat efter. Derefter står de i kronologisk rækkefølge.  

De tyske replikker er transskriberet først, og derefter har jeg transskriberet den danske undertekst. 

Kulturemerne i både den tyske og den danske tekst er markeret med fed. Kun de kulturemer, der hører ind 

under den pågældende strategi, er markeret med fed. Overgangen fra den tyske replik til den danske tekst 

markeres med ”–”, og en ny tekstblok af 70 anslag indikeres med ”/”. 

Kommentarer til kontekstforklarende tekstblokke 

Filmen indledes med nedenstående tekst på KS, som ikke oversættes til MS. Dermed mister MS-

modtagerne informationerne om, hvor filmen foregår, mens tidspunktet overføres til MS-modtagerne. 

”Unsere Datche, Sommer 78” 

 

I filmens begyndelse vises nedenstående tidsangivelse, som er oversat til MS, og som dermed giver MS-

modtagerne samme informationer som KS-modtagerne om, hvornår scenen foregår. 

”10 Jahre später - 7. Oktober 1989 – 10 år senere - 17. oktober 1989” 
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Transskribering 

Kulturemer overført som Zitatwort 

Sigmund Jähn, Bürger der deutschen demokratischen Republik flog als erster Deutscher ins All. – Sigmund Jähn, statsborger i Den 

tyske demokratiske Republik/fløj som den første tysker ud i rummet. 

….als Bürger der deutschen demokratischen Republik, Sigmund Jähn – ... som borger i DDR/Sigmund Jähn 

Während Sigmund Jähn in den Tiefen des Kosmos tapfer die Sache der DDR vertrat, ließ sich mein Erzeuger im kapitalistischen 

Ausland von einer Klassenfeindin sein Gehirn wegvögeln. – Mens Sigmund Jähn modigt repræsenterede den østtyske sag/fik mit 

fædrene ophav i det kapitalistiske udland/fordrejet sit hoved af en klassefjende. 

Aber die größte Überraschung für uns war, dass er sich mit Mascha sehr gut bekannt gemacht hat. – Men den største overraskelse 

for os har været, at/han er kommet så tæt på Mascha. 

In wenigen Minuten fliegt der Sandmann gemeinsam mit Mascha zurück zur Erde. – Om få minutter/flyver Lukøje og Mascha 

sammen tilbage mod jorden. 

Ihr Schlaf verdunkelte den Abgang des geehrten Genossen Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des 

Staatsrates der deutschen demokratischen Republik. – Hendes søvn lagde en skygge over afskeden med Erich Honecker … 

generalsekretær i SED’s centralkomite/og formand for Statsrådet i Den tyske demokratiske Republik. 

Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Stasi raus! Stasi raus! – Porten op! Porten op! Ud med Stasi!  

Und du hast von der Schule erzählt und von Sigmund Jähn. – Og du fortalte om skolen og om Sigmund Jähn. 

Ich habe so einen Heißhunger auf Spreewald Gurken. Bringst du einige mit? – Jeg er syg efter en Spreewald Agurk. Tager du nogle 

med? 

Unhaltbar! Deutschland führt eins zu null durch Lothar Matthäus. – Stærkt! Tyskland fører 1-0 ved Lothar Matthäus. 

Mocca Fix? – Mocca Fix? 

Filinchen Knäcke? – Fillinschen Knækbrød?  

Und Spreewald Gurken? – Og Spreewald Agurker? 

Wir haben jetzt die D-Mark, und da kommst du mit Mocca Fix und Filinchen. – Vi har D-Mark nu, og du spørger efter Mocca Fix og 

Fillinchen. 

Herr Ganske, haben Sie vielleicht noch Spreewald Gurken? – Hr. Ganske, har De måske stadig Spreewald Agurker? 

Spreewald Gurken! – Spreewald Agurker! 

Spreewald Gurken hatte Lieferschwierigkeiten. Leider. – Der var leveringsvanskeligheder med Spreewald Agurker. Desværre. 

Aus Zwickau. – Fra Zwickau. 

Wir können unseren Trabant abholen. – Vi kan hente vores Trabant. 

Wahnsinn! Tempo Bohnen! – Hold da kæft! Tempo Bønner! 

Globus grüne Erbsen! Das gibt es ja nicht! – Globus Grønærter! Det er løgn! 

Mocca Fix Gold! Das habe ich die ganze Zeit gesucht! – Mocca Fix Guld! Det har jeg ledt længe efter! 
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Sind es vielleicht Gurken aus dem Spreewald? – Er de agurker måske fra Spreewald? 

…Franz Beckenbauer, Rudi Völler – Franz Beckenbauer, Rudi Völler 

Während die Weltzeituhr am Alexanderplatz auf Mutters Geburtstag zuraste, vereinte ein kleiner runder Ball  die gesellschaftliche 

Entwicklung der geteilten Nation und ließ zusammen wachsen, was zusammen gehörte.– Verdensuret på Alexanderplatz fræsede 

mod mors fødselsdag/mens en lille rund bold forenede den delte nation/og lod det vokse sammen, der rettelig hørte sammen. 

Wie ist das mit den 20 Mark? – Og hvad med de 20 Mark? 

Mocca Fix Gold, Globus grüne Erbsen – Mocca Fix Guld, Globus Grønærter… 

Heute besuchte Günther Mittag, Sekretär für Wirtschaft in der Zentralkomitee der SED, den Coca Cola Konzern in Westberlin. – I 

dag besøgte Günther Mittag/erhvervssekretær i SED, Coca-Cola-koncernen i Vestberlin. 

Das sind 30.000 Mark, das war unser Geld verdammte 40 Jahre lang! – Det er 30.000 Mark, opsparet gennem 40 forbandede år! 

Und die zwanzig Mark? – Og de 20 Mark? 

Sascha hat gesagt, dass wir dafür 20 Mark bekommen. – Sascha sagde, det gav 20 Mark 

Auf einer historischen Sondersitzung des Zentralkomitee der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat der Generalsekretär 

der SED des ZK und Vorsitzender des Staatsrats der DDR Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste die Einreise 

der seit zwei Monaten in den DDR-Botschaften Prag und Budapest zufluchtsuchenden  BRD-Bürgern zugestimmt. – På et historisk 

møde i Centralkomitten/Tysklands Socialistiske Enhedsparti/tillod generalsekretær i SED og formand for DDR’s statsråd Erich 

Honecker i en storslået humanitær gestus/indrejse for de vesttyskere, der har søgt tilflugt i Prag og Budapest. 

Honecker sieht in dieser Entwicklung eine historische Wende der Ost-West-Beziehungen und versprach jedem Einreisenden ein 

Begrüssungsgeld von 200 Mark. – Honecker anser udviklingen for et vendepunkt i øst-vest-relationerne. Han lovede hver 

indrejsende en velkomstsum på 200 mark. 

Die einreisewilligen BRD-Bürger wurden zunächst in den Berlinerbezirken Mitte und Friedrichshain untergebracht. – De 

indrejselystne BRD-borgere huses foreløbig i Berlinermitte/ og Friedrichshain. 

Hier, ich habe sie gefunden. Er wohnt in Wannsee. – Jeg fandt brevene. Han bor i Wannsee. 

Wie ein geschworener Geist aus meiner Kindheit…Sigmund Jähn – Som en fremmanet ånd fra barndommen ... Sigmund Jähn. 

Nach Wannsee – Wannsee 

Vorbei an fremden Galaxien mit unbekannten Lebensformen landeten wir in Wannsee. – Forbi fremmede galakser med ukendte 

livsformer/for at lande i Wannsee. 

Anlässlich des Jahrestages der deutschen demokratischen Republik ist Erich Honecker am heutigen Tag von all seinen Ämtern 

zurückgetreten. – I anledning af DDR’s nationaldag/trådte Erich Honecker i dag tilbage fra samtlige sine hverv. 

In seiner Rede auf dem Empfang zu den Feierlichkeiten des Jahrestages der DDR im Palast der Republik begründete Erich Honecker 

seinen Entschluss damit, dass die in der DDR in den letzten Monaten erreichten Veränderungen sein politisches Lebenswerk würdig 

abschließen. – I sin tale forud for festlighederne i republikkens Palads/begrundede Honecker
23

 sin beslutning med/at de seneste 

måneders udvikling i DDR/fuldender hans livsværk på værdigste vis. 

Erich Honecker gratulierte dem neuen Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzendem des Staatsrats der DDR Sigmund Jähn. –  

Erich Honecker gratulerede den nye generalsekretær i centralkomiteen/og formand for DDR’s statsråd, Sigmund Jähn. 

                                                           
23

 Klassificeres under Zitatwort til trods for, at ikke hele navnet gentages. 
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Sigmund Jähn wurde 1978 erster deutscher Kosmonaut in All. – Sigmund Jähn blev i 1978 den første tysker i det ydre rum. 

Genau wie damals Sigmund Jähn – Præcis som Sigmund Jähn gjorde i sin tid. 

 

Kulturemer overført som Lehnwort 

Traditionell am Vorabend des Nationalfeiertages zeichnet das Zentralkomitee der SED verdienstvolle Persönlichkeiten aus. – Det er 

tradition for Nationaldagen/at SED’s centralkomite dekorerer fortjenestfulde personligheder. 

Zuvor hatte die neunte Tagung der Bitte Erich Honeckers zugestimmt, ihn aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen zu 

entbinden und ihm für sein politisches Lebenswerk herzlich gedankt. – Kongressen samtykkede forud i Erich Honeckers ønske,/ om 

af helbredsmæssige årsager at blive fritaget for disse hverv/ og takkede ham hjerteligt for hans politiske livsværk. 

Ihr Schlaf verdunkelte den Abgang des geehrten Genossen Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des 

Staatsrates der deutschen demokratischen Republik. – Hendes søvn lagde en skygge over afskeden med Erich 

Honecker…generalsekretær i SED’s centralkomite/og formand for Statsrådet i Den tyske demokratiske Republik. 

Von allen Ersehnten überflutete die D-Mark unsere kleine Menschengemeinschaft. – Den længselsfuldt ventede D-Mark 

oversvømmede vort lille samfund. 

Halleluja D-Mark! – Hurra for D-Marken! 

Sag mal, euch Ossis kann man es nie Recht machen. – Man kan aldrig gøre jer ossier tilfredse. 

Der hat sich einen Trabi gekauft. – Tossen har købt en Trabi. 

Das ZK der SED hat aufgrund der historischen Situation die Aktion Solidarität West ins Leben gerufen um die Wohnraumlenkung für 

die neuen Mitbürger zu gewährleisten. – SED’s centralkomite har i anledning af den historiske situation/iværksat Aktion Solidaritet 

Vest/for at sikre boligfordeling til de nye medborgere. 

Der Trabi riecht noch sehr neu. – Trabi’en lugter stadig af ny bil. 

Was der Jähn? – Den Jähn? 

 

Kulturemer overført som Lehnübersetzung 

Und jetzt unsere Bericht von den feierlichen Auszeichnungen im Amtssitz des Staatsrates. – Og nu vores rapport fra fejringen/af 

udmærkelser i Statsrådet. 

Arbeiter und Angestellte, Wissenschaftler und Genossenschaftsbauern, Künstler und Veteranen der Arbeit sind heute nach Berlin 

gekommen, um hier im Staatsrat die höchsten Auszeichnungen unseres Landes entgegenzunehmen. – Arbejdere og ansatte, 

forskere og andelsbønder, kunstnere/og pensionerede kom i dag til Berlin/for her i Statsrådet at modtage vort lands højeste 

udmærkelser. 

Traditionell am Vorabend des Nationalfeiertages zeichnet das Zentralkomitee der SED verdienstvolle Persönlichkeiten aus. – Det er 

tradition for Nationaldagen/at SED’s centralkomite dekorerer fortjenstfulde personligheder. 

Im Palast? - Fra Paladset? 
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Ihr Schlaf verdunkelte den Abgang des geehrten Genossen Erich Honecker, Generalsekretär des ZK
24

  der SED und Vorsitzender des 

Staatsrates der deutschen demokratischen Republik. – Hendes søvn lagde en skygge over afskeden med Erich Honecker … 

generalsekretær i SED’s centralkomite/og formand for Statsrådet i Den tyske demokratiske Republik. 

Berlin: Heute Abend ist die Mauer gefallen. – Berlin: Her til aften er Muren faldet. 

Und aus dem Land hinter der Mauer kam echtes Geld. – Og fra landet bag Muren kom rigtige penge. 

Das Fernsehballet wollen sie jetzt auch abwickeln. – Nu vil de også afvikle fjernsynsballetten. 

Und bei den Pionieren warst du Gruppenratsvorsitzender. – Og hos Ungdomsspejderne var du grupperådsformand. 

Gruppenrats
25

 … was? – Gruppe-hvad? 

Gruppenratsvorsitzender – Rådsformand
26

 

Ja, Gruppenratsvorsitzender – Ja, Grupperådsformand 

Dreißig mal Aktuelle Kamera – 30 gange Aktuelt Kamera 

Zehn mal schwarzer Kanal – 10 gange Den Sorte Kanal 

Sechs mal ein Kessel Buntes und viermal Alltag im Westen, alles bereit zu überspielen. – 6 gange Løst og Fast samt 4 gange 

Hverdag i Vest, visningsklart. 

Guten Abend meine Damen und Herren zur Aktuellen Kamera – Velkommen til Aktuelt Kamera, mine damer og herrer. 

Als Gruppen
27

…. – Som gruppe … 

-Gruppenvorstand – Gruppeforstand 

Wir können leider nicht rübergehen ins Cafe Moskau um auf dich anzustoßen aber wir sind alle zusammen, und das ist das 

wichtigste. – Vi kan desværre ikke gå på Café Moskva og skåle for dig/men vi er samlet, og det er det vigtigste. 

Ich musste nur die Sprache der Aktuellen Kamera studieren. –  Jeg skulle bare plagiere retorikken i Aktuelt Kamera. 

Heute besuchte Günther Mittag, Sekretär für Wirtschaft in dem Zentralkomitee der SED, den Coca Cola Konzern in Westberlin. – I 

dag besøgte Günther Mittag/erhvervssekretær i SED, Coca-Cola-koncernen i Vestberlin. 

… Zentralkomitee der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands – … Centralkomiteen i Tysklands Socialistiske Enhedsparti. 

Auf einer historischen Sondersitzung des Zentralkomitees der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat der Generalsekretär 

des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrats der DDR Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise 

der seit zwei Monaten in den DDR-Botschaften Prag und Budapest zufluchtsuchenden  BRD-Bürgern zugestimmt. – På et historisk 

møde i Centralkomitten/Tysklands Socialistiske Enhedsparti/tillod generalsekretær i SED og formand for DDR’s statsråd/Erich 

Honecker i en storslået humanitær gestus/indrejse for de vesttyskere, der har søgt tilflugt i Prag og Budapest. 

                                                           
24

 ZK er en forkortelse for Zentralkomitee, og derfor hører oversættelsen med centralkomite til i gruppen af 

kulturemer overført med Lehnübersetzung. 

25
 Gruppenrats er inkluderet i analysen som kulturem, da det henviser til Gruppenratsvorsitzender. 

26
 Rådsformand er inkluderet under kategorien Lehnübersetzung, da der underforstået menes Grupperådsformand 

27
 Inkluderet som kulturem, da der henvises til Gruppenratsvorsitzender 
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Honecker sieht in dieser Entwicklung eine historische Wende der Ost-West-Beziehungen und versprach jedem Einreisenden ein 

Begrüssungsgeld von 200 Mark. – Honecker anser udviklingen for et vendepunkt i øst-vest-relationerne. Han lovede hver 

indrejsende en velkomstsum
28

 på 200 mark. 

Das ZK der SED hat aufgrund der historischen Situation die Aktion Solidarität West ins Leben gerufen um die Wohnraumlenkung für 

die neuen Mitbürger zu gewährleisten. – SED’s centralkomite har i anledning af den historiske situation/iværksat Aktion Solidaritet 

Vest/for at sikre boligfordeling til de nye medborgere. 

Die Mauer ist nicht mehr, gibt es nicht mehr. – Muren er fejlet… faldet, findes ikke mere. 

In seiner Rede auf dem Empfang zu den Feierlichkeiten des Jahrestages der DDR im Palast der Republik begründete Erich Honecker 

seinen Entschluss damit, dass die in der DDR in den letzten Monaten erreichten Veränderungen sein politisches Lebenswerk würdig 

abschließen. – I sin tale forud for festlighederne i republikkens Palads/begrundede Honecker sin beslutning med/at de seneste 

måneders udvikling i DDR/fuldender hans livsværk på værdigste vis. 

Erich Honecker gratulierte dem neuen Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzendem des Staatsrats der DDR Sigmund Jähn. –  

Erich Honecker gratulerede den nye generalsekretær i centralkomiteen/og formand for DDR’s statsråd, Sigmund Jähn. 

Schon in den ersten Stunden der Maueröffnung haben Tausende Bürger der BRD die Möglichkeit genutzt, der deutschen 

demokratischen Republik einen ersten Besuch abzustatten. – Allerede i de første timer efter Murens åbning/udnyttede tusinder af 

vesttyske borgere muligheden/for et første besøg i Den tyske demokratiske Republik. 

 

Kulturemer overført ved erklärende Übersetzung 

Der blev ikke konstateret kulturemer overført ved erklärende Übersetzung. 

 

Kulturemer overført ved analoge Übersetzung 

Du bist Dispatcher, kannst du es dir merken. – Du er indkøbsleder, husk det. 

Und bei den Pionieren warst du Gruppenratsvorsitzender. – Og hos Ungdomsspejderne var du grupperådsformand. 

Dispatcher – Indkøbsleder 

Genau ich bin Dispatcher. – Nemlig. Indkøbsleder. 

Ich war selber mal bei den fr … herzliches Glück auf Pioniere. – Jeg har også været i De frie … hjertelig tillykke med spejdere! 

Jetzt raus hier. Und sag eure Kumpels, dass ich hier nie wieder einen Pionier sehen will, ja. – Smut så. Og sig til jeres venner/at jeg 

ikke vil se flere spejdere her. 

Er gab keine Autogramme, redete nicht zu Pionieren über die Geheimnisse des Universums, die Freiheiten der Schwerelosigkeit 

oder die Unendlichkeit des Kosmos. – Han skrev ikke autografer eller holdt foredrag for spejdere/om universets hemmeligheder, 

friheden ved at være vægtløs/eller rummets uendelighed. 
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 Indgår i analysen som Lehnübersetzung, selv om det ikke er en fuldstændig direkte oversættelse, da oversættelsen 

ligger så tæt op ad en direkte oversættelse, som det er muligt uden, at MS-udtrykket bliver meget udansk. 
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Kulturemer overført ved adaptierende Übersetzung 

Der Sandmann hat sich den Bedingungen im Weltraum hervorragend angepasst.  – Lukøje har tilpasset sig vilkårene i 

verdensrummet fremragende. 

In wenigen Minuten fliegt der Sandmann gemeinsam mit Mascha zurück zur Erde. – Om få minutter/flyver Lukøje og Mascha 

sammen tilbage mod jorden. 

Denn viele aus der polytechnischen Oberschule Werner Seelenbinder hatten sich plötzlich ins Private zurückgezogen. – For 

adskillige fra Werner Seelenbinder Folkeskolen/havde pludselig trukket sig tilbage til privatlivet. 

Schreib mal auf: Schulausbildung EOS Yuri Gagarin – Skriv ned: Eksamen fra Yuri Gagarin Gymnasieskole. 

Die Kollegen … und die Genossen ... von der POS Werner Seelenbinder … – Kollegerne …/… og partifællerne/ fra Werner 

Seelenbinder Folkeskole…  

Darf ich mit Sandmännchen gucken? – Må jeg se med på Lukøje? 

Kuck mal, das Sandmännchen ist heute Astronaut. – Se, Lukøje er astronaut i dag. 

Nah, sind Sie auch Sandmännchen-Fan? – De er måske også fan af Lukøje? 

 

Kulturemer overført ved udeladelse 

Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Stasi raus! Stasi raus! – Porten op! Porten op! Ud med Stasi! 

Helmut! Helmut! Helmut! Helmut! Helmut! –  

Heute besuchte Günther Mittag, Sekretär für Wirtschaft in dem Zentralkomitee der SED, den Coca Cola Konzern in Westberlin. – I 

dag besøgte Günther Mittag/erhvervssekretær i SED, Coca-Cola-koncernen i Vestberlin. 

Was für 20 Mark? - 

Auf einer historischen Sondersitzung des Zentralkomitee  der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat der Generalsekretär 

des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrats der DDR Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise 

der seit zwei Monaten in den DDR-Botschaften Prag und Budapest zufluchtsuchenden  BRD-Bürgern zugestimmt. – På et historisk 

møde i Centralkomitten/Tysklands Socialistiske Enhedsparti/tillod generalsekretær i SED og formand for DDR’s statsråd/Erich 

Honecker i en storslået humanitær gestus/indrejse for de vesttyskere, der har søgt tilflugt i Prag og Budapest. 

Erich Honecker gratulierte dem neuen Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzendem des Staatsrats der DDR Sigmund Jähn. –  

Erich Honecker gratulerede den nye generalsekretær i centralkomiteen/og formand for DDR’s statsråd, Sigmund Jähn. 

 

Kulturemer overført ved omformulering 

Hat Ihr Mann mit Ihnen über eine Republikflucht gesprochen, Frau Kerner? – Har Deres mand talt med Dem om at flygte fra 

Republikken? 

Ich hatte arbeitsfrei bei der PGH Fjernsehreparatur Adolf Hennecke und fühlte mich auf dem Höhepunkt meiner männlichen 

Ausstrahlungskraft.  – Jeg havde fri fra andelskooperativet A. Hennecke Fjernsynsreparation/og følte mig på højden af min 

mandlige udstråling. 
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Es kann ja nicht möglich sein, dass die etwas kräftigeren Arbeiter und Bäuerinnen durch unsere Modekombinate noch im 

vierzigsten Jahr des Bestehens unserer Republik bestraft werden. – ”Det kan jo ikke være tilfældet/i republikkens 40. år stadig 

straffes af den statslige modevirksomhed. 

Zuvor hatte die neunte Tagung der Bitte Erich Honeckers zugestimmt, ihn aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen zu 

entbinden und ihm für sein politisches Lebenswerk herzlich gedankt. – Kongressen samtykkede forud i Erich Honeckers ønske,/ om 

af helbredsmæssige årsager at blive fritaget for disse hverv/ og takkede ham hjerteligt for hans politiske livsværk. 

Mutter verschlief ein klassisches Konzert vor dem Rathaus Schöneberg und den Beginn einer gigantischen und einzigartigen 

Altstoffsammlung. – Mor sov fra en klassisk koncert foran Vestberlins berømte rådhus/og fra en enestående indsamling af 

forældet gods. 

Ihr entging die zunehmende Verwestlichung unserer 79 m2 Plattenbauwohnung
29

. – Hun gik glip af Vestens indtog i vores 79 m2 

elementlejlighed. 

Die PGH Fernsehreparatur Adolf Hennecke wurde abgewickelt. – Andelskooperativet A. Hennecke Fjernsynsreparation blev 

afviklet. 

Meine Mutter hat von der Wende nichts mitbekommen. Hier erfährt sie alles sofort. – Min mor ved intet om omvæltningen. Her 

erfarer hun det hele på én gang. 

Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. – Her er Tyskland 1 med Dagens Nyheder.  

Das Problem ist, sie hat ja von der Wende nichts mitgekriegt. – Problemet er, at hun ikke fik omvæltningen med. 

Na klar im Osten. Du kontrollierst den Einkauf für den Mitropa-Restaurant. – Naturligvis. Du styrer indkøbene for en 

spisevognsrestaurant. 

Sechs mal Ein Kessel Buntes und viermal Alltag im Westen, alles bereit zu überspielen. – 6 gange Løst og Fast samt 4 gange 

Hverdag i Vest, visningsklart. 

Gesponsert von der Landesbildzentrale und einem äußert charmanten Denis. – Sponsoreret af delstatens Filmcentral og en uhyre 

charmerende Denis. 

Protest im Bundeskanzleramt der BRD – Protest til BRD’s forbundskansler. 

Ich war selber mal bei den freien deutschen Pionieren
30

. – Jeg var i De frie tyske Ungdomsspejdere. 

Grund des Besuchs des Genossen sind Einzelheiten des abgeschlossenen Handelsabkommens zwischen dem Cola-Cola Konzern und 

dem VEB Getränkekombinat Leipzig. – Embedsbesøget skyldtes detaljer i den nye handelsaftale/mellem Coca-Cola og den 

folkeejede læskedriksgruppe i Leipzig. 

Zu peinlich ist wohl den kapitalistischen Pressenzensuren die Niederlage des mächtigen Coca-Cola Konzerns im Patentverfahren mit 

dem VEB Getränkekombinat Leipzig. – Den kapitalistiske pressecensur fandt formentlig/giganten Coca-Cola’s nederlag /i 

patentsagen mod Leipzig-gruppen for pinlig. 

Die einreisewilligen BRD-Bürger wurden zunächst in den Berlinerbezirken Mitte und Friedrichshain untergebracht. – De 

indrejselystne BRD-borgere huses foreløbig i Berlinermitte/ og Friedrichshain. 
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 Fungerer som kulturem i denne kontekst, da Plattenbau var særdeles udbredt i det tidligere DDR 

(Wikipedia/Plattenbau: 23.09.09), og derfor symboliserer den almindelige boligform. 

30
 Selv om de øvrige KS-tekster med Pioniere er kategoriseret som analoge Übersetzung, kan kulturemet i denne 

sammenhæng ikke kategoriseres som analoge Übersetzung, da der i dette tilfælde står freien deutschen Pionieren, der 

oversættes med De frie tyske Ungdomsspejdere, som klart henviser til, at konteksten er tysk. 
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Kulturemer overført ved neutralisering 

Ein Gutachten internationaler Wissenschaftler bestätigt nun endlich dem Kombinat, wonach originaler Geschmack von Coca-Cola 

bereits in den fünfziger Jahren in den Laboratorien der DDR entwickelt wurde. – En erklæring fra internationale forskere/har nu 

endeligt anerkendt gruppens krav/på den originale Coca-Cola-smag, som tilbage i 50’erne/udvikledes i DDR’s laboratorier. 

Im Sommer 1990 überzeugte die deutsche Nationalmannschaft mit Planübererfüllung und wurde Fußballweltmeister. – I 

sommeren 1990 ydede det tyske landshold/over forventning og blev verdensmestre i fodbold.  

Ich fasse nicht, wie die Mitarbeiter von Milena zu diesen Abmessungen kommen. – Jeg ved ikke, hvordan forlagets 

medarbejdere/er nået frem til disse mål.” 

Wenn wir schuld daran sind, mit unseren Körpergrößen der Planerfüllung nicht nachkommen zu können, Komma, bitten wir dies zu 

entschuldigen, Punkt. – „Hvis vi er skyld i”…/….”på grund af vore legemsmål”…/….”at forventede produktionsydelser ikke kan 

opretholdes”, komma…/”beder vi om undskyldning herfor”. Punktum. 

Nur ein paar kleine Änderungen und der geht weiter zum Otto Versand. – Et par små ændringer, og det kan gå til postordrefirmaet 

allerede i dag. 

 


