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1. Indledning

Der vises rigtigt mange amerikanske tv-serier på dansk tv. Specielt amerikanske sitcoms, eller 

komedieserier, er at finde hver dag på mindst et par danske tv-kanaler. Flere af serierne bliver endda 

efterfølgende udgivet på dvd, så seerne kan gense deres yndlings-jokes igen og igen.

Komedieserierne er sjove og underholdende, men der er dog noget, der kan ødelægge glæden ved at 

se sin yndlingskomedieserie; nemlig undertekster, som man synes er direkte dårlige eller 

utilstrækkelige. Dette kommer f.eks. til udtryk på tekstningsbureauet TitleVisions hjemmeside, den 

såkaldte "Bøfsiden" (TitleVision, 2009), som har specialiseret sig i at finde fejlagtige/dårlige 

undertekster. 

Derudover har jeg foretaget min egen spørgeskemaundersøgelse, som kan give et billede af de 

danske seere af amerikanske komedieserier (Se bilag 1). Her har 163 personer besvaret mine 

spørgsmål om deres forbrug af danske undertekster til amerikanske komedieserier samt deres 

holdning til kvaliteten. Undersøgelsen viser, at 81% af de adspurgte både lytter til den originale 

dialog og læser underteksterne og dermed er i hvert fald delvist afhængige af underteksterne. Dette 

på trods af, at 91% af de adspurgte selv mener, at de forstår det talte engelske sprog til et 4- eller 5-

tal på en skala fra 1 til 5. Spørgsmålet er dog, om dette blot er et tegn på, at størstedelen af 

danskerne overvurderer deres egne engelskevner. Men uanset om dette er tilfældet eller ej, bruger 

rigtigt mange seere underteksterne som supplement til dialogen for at forstå komedieseriernes 

handling. Problemet er dog, at 75% af de adspurgte betragter de danske undertekster til amerikanske 

komedieserier som mindre gode eller dårlige indeholdende få eller mange fejl, og mange føler, at 

dette påvirker seriens underholdningsværdi.

Selvom mange danskere har gode sprogkundskaber og forstår engelsk ganske godt, er der stadig 

nogle få seere, som er yderst afhængige af underteksterne. Bl.a. på grund af manglende 

sprogkundskaber har denne gruppe af seere behov for en dansk oversættelse af den amerikanske 

dialog for at kunne forstå, hvad der aktuelt sker i serien og være i stand til at følge med i seriens 

overordnede handling. Tv-serier er nemlig stærkt præget af hurtig og overlappende dialog, ukendte 

dialekter, forstyrrende diegetiske lyde og musik osv. (Cintas, 2009, 4), som alt sammen kan være 

med til at gøre forståelsen ekstra svær for seere uden kendskab til engelsk. Disse faktorer kan endda 
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gøre det vanskeligt for seere med ellers gode sprogkundskaber at følge med, og det kan måske være 

dette, der gør, at så mange bruger underteksterne på trods af gode sprogkundskaber. For kan seerne 

ikke følge med i handlingen, er de sjældent i stand til at grine med, når der grines på tv, hvilket er et 

væsentligt problem i forbindelse med komedieserier, da det at få et godt grin, eller i det mindste 

sidde med et smil på læben, må siges at være en væsentlig pointe med at se denne tv-genre.

Når man specielt som studerende i engelsk, translatør og tolk, ser amerikanske komedieserier med 

danske undertekster, kan man nogle gange undre sig over, hvad oversætteren, eller teksteren, som 

det mere specifikt kaldes inden for dette oversættelsesområde, dog har tænkt på. Hvorfor i alverden 

valgte teksteren lige denne oversættelse i dette tilfælde? Nogle gange kan det være svært ikke at 

sætte spørgsmålstegn ved teksterens oversættelsesevner og dennes forståelse af amerikansk sprog 

og kultur. Når de adspurgte i ovennævnte spørgeskema bliver spurgt med et frivilligt, åbent 

spørgsmål om deres bud på årsagen til fejlagtige/dårlige undertekster, angiver ca. 33% da også, at 

der er tale om en generelt dårlig/inkompetent oversætter eller en med for lidt viden om amerikansk 

kultur og slang (Se bilag 1).

Men er denne kritik berettiget? Eller står tekstere, som arbejder med undertekster til amerikanske 

komedieserier, over for nogle udfordringer, som gør deres oversættelsesområde specielt kompliceret 

og svært, og derfor nogle gange resulterer i et produkt, som seerne betragter som fejlfyldt eller 

indeholdende dårlige oversættelsesvalg? Det er dette, jeg vil undersøge og forsøge at afdække i 

dette speciale.

1.1 Problemformulering

For at afdække forholdene bag teksteres arbejdsområde vil jeg i dette speciale besvare følgende 

spørgsmål:

Hvorfor opnår tekstere, som producerer danske undertekster til amerikanske komedieserier, 

ofte et resultat, som ikke fungerer hensigtsmæssigt på målsproget?

For at besvare dette forholdsvis brede spørgsmål vil jeg arbejde med følgende underspørgsmål:

• Er der særlige udfordringer i oversættelsen af humor i forhold til andre tekstgenrer?

• Står tekstere over for særlige udfordringer i forhold til oversættere, som arbejder inden for 
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mere traditionelle oversættelsesområder såsom oversættelse af tekniske tekster? Her kan der 

være tale om både tekniske og kompetencemæssige udfordringer.

• Er gængse oversættelsesstrategier brugbare i tekstning, eller kan teksternes arbejdsforhold 

være en hindring for, at de kan følge de gængse oversættelsesstrategier og på den måde opnå 

et godt resultat?

1.2 Afgrænsning - teoretisk
Selvom der måske nok ikke findes overvældende mængder, er det dog muligt at finde brugbar og 

relevant litteratur om audiovisuel oversættelse, hvori der indgår afsnit om undertekstning. Ligeledes 

findes der litteratur om humor og oversættelsen af denne genre. Men litteratur om kombinationen af 

de to emner, altså undertekstning af humor, er dog nærmest ikke-eksisterende, og vil man undersøge 

dette specifikke område, må man hovedsageligt inddrage ph.d.- og kandidatafhandlinger (Veiga, 

2009, 160). Derfor vil teorierne i dette speciale hovedsageligt være hentet fra værker, der omhandler 

ét af disse to områder, hvorefter de sættes op imod hinanden. 

Inden man kan arbejde med oversættelse af en bestemt genre som for eksempel humor, må man 

have nogle grundlæggende teorier om oversættelse generelt. Som kilde til disse teorier har jeg valgt 

at anvende Lundquist (2007). Dette værk tager udgangspunkt i den praktiske del af oversættelse og 

sætter den ind i en håndfast teoretisk, tekstlingvistisk ramme, som har fokus på teksters interne 

sammenhæng og deres eksterne funktion (Lundquist, 2007, 7). Dermed indeholder bogen en 

udmærket oversigt over strategier til oversættelse generelt, og den giver dermed et godt grundlag 

for det fortsatte genrespecifikke arbejde med oversættelse af humor. Værket kan dog have en 

tendens til, i nogle afsnit og forklaringer, at være så kort og præcist, at der vil suppleres med andre 

kilder. Herudover er de mange franske eksempler i bogen ikke relevante for dette speciale, hvorfor 

disse udlades og erstattes med eksempler, som hentes fra engelsk og dansk, som er det sprogpar, der 

arbejdes med i dette speciale.

Selvom Lundquists grundlæggende teorier er nødvendige for dette speciale, er hovedværket for 

specialets teorier dog Cintas & Remael (2007), da denne bog er et ret omfattende værk 

indeholdende mange emner inden for området undertekstning. Desuden er bogen udgivet for kun få 

år tilbage, hvilket gør den forholdsvis ny og opdateret inden for litteraturen om undertekstning. Et 

emne, som dette værk dog ikke specifikt omhandler, er historien bag undertekstning. Det historiske 

aspekt kan findes i anden litteratur om tekstning, men aspektet er fravalgt i dette speciale, da der i 
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stedet er fokus på en mere praktisk, eksempelbaseret analyse af undertekster.

Hovedværket (Cintas & Remael, 2007) indeholder bidrag fra adskillige forfattere med ekspertise 

inden for oversættelsesområdet tekstning. En af disse forfattere er lektor på Københavns Universitet 

Henrik Gottlieb, der blandt andet beskæftiger sig med danske undertekster af engelsksprogede 

programmer. Da Gottlieb er en af de eneste kilder til litteratur om lige netop danske undertekster, 

finder jeg det relevant også at bruge forfatterens egen publikation (Gottlieb, 2003) som supplerende 

litteratur til dette speciale med hensyn til tekstningsdelen. 

En anden dansker, der har udgivet litteratur om tekstning i Danmark, er teksteren Ib Lindberg fra 

Dansk Video Tekst. Han har udformet et kompendium (Lindberg, 1989), der er offentligt 

tilgængeligt på tekstningsbureauets hjemmeside. Dette kompendium indeholder en meget praktisk, 

eksempelbaseret beskrivelse af de tekniske begrænsninger, som danske tekstere står over for i deres 

arbejde, og det danner grundlag for den danske tekstningstradition (Lindberg, 1989, 1). Dette 

kompendium kan derfor bruges til undersøgelse af teksternes arbejdsforhold i Danmark, som er en 

del af grundlaget for specialets analyse, da det netop er danske undertekster, der analyseres. 

Kompendiet omfatter dog ikke det tekniske arbejde bag produktionen af undertekster eller 

forskellige typer undertekster. Disse emner udelukkes også fra dette speciale, da der kun er tale om 

én type undertekst, og analysens fokus ligger på selve oversættelsesarbejdet.

For at få et mere dybtgående indblik i delen med oversættelsen af den specifikke genre humor 

inddrages værket Vandaele (2002), som er en samling af tekster om humor, der er skrevet af 

forskellige eksperter og redigeret af den belgiske lektor Jeroen Vandaele. 

Herudover indeholder hovedværket Cintas & Remael (2007) et afsnit specifikt om humor inden for 

audiovisuel oversættelse, hvor humor blandt andet kategoriseres. Dette afsnit danner en stor del af 

grundlaget for specialets analyse, da det må siges at være yderst relevant.

1.3 Afgrænsning – empirisk
I min indsamling af empiri har jeg valgt at fokusere på én bestemt komedieserie; "Two and a half 

men", som bliver sendt på de danske tv-kanaler TV3 og TV3+. Af hensyn til specialets omfang og 

dybde er det nødvendigt at afgrænse indsamlingen af empiri til kun en enkelt af de mange 
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amerikanske komedieserier, der bliver vist på dansk tv. Fokus på en enkelt serie gør nemlig, at der 

opnås en dybere forståelse af seriens handling og karaktererne, så eventuelle "inside jokes" bedre 

kan analyseres. 

Derudover afgrænses indsamlingen af empiri til en enkelt sæson af serien, der består af 24 afsnit, 

som hver har en længde på ca. 20 minutter. Den valgte sæson er sæson seks af serien, som er den 

sidste komplette sæson, der er blevet vist på dansk tv i skrivende stund. 

For på bedste vis at kunne dokumentere og referere til de enkelte undertekster, der udgør 

eksemplerne i specialets analyse, har jeg valgt at bruge dvd-udgivelsen af serien. Denne dvd er 

udgivet i slutningen af 2009, hvorfor underteksterne altså stadig er temmelig aktuelle.

1.4 Metode

For at besvare dette speciales problemformulering er det nødvendigt at undersøge flere områder og 

have en logisk fremgangsmåde til opnåelsen af svaret på problemformuleringens spørgsmål og en 

samlet konklusion på specialet.

Dette speciales følgende kapitler, kapitel 2, 3 og 4, vil indeholde detaljerede redegørelser for de 

teorier, som er beskrevet i den foregående teoretiske afgrænsning. Først og fremmest er teorierne 

med til at definere essentielle, grundlæggende begreber, der er nødvendige for forståelsen af dette 

speciales yderligere afsnit. Her kan der være tale om nogle termer, der ellers kan være tvetydige og 

have forskellige konnotationer såsom det meget brede begreb "humor", som kan forklares og forstås 

på adskillige måder, hvorfor det er vigtigt at have en fastlagt definition.

Ud over at definere begreber danner teorierne i kapitel 2, 3 og 4 grundlag for specialets 

efterfølgende analyse. Det første af disse kapitler, kapitel 2, omhandler helt generelle teorier om 

oversættelse, som hentes fra Lundquist (2007). Her vil det afdækkes, hvilke overordnede redskaber, 

der kan bruges til at oversætte tekst fra ét sprog til et andet. Der lægges her ikke vægt på genre, 

hvorfor disse teorier blot udgør et grundlag for specialets efterfølgende genrespecifikke teorier.

Herefter gås der i kapitel 3 i dybden med mere specifikke teorier om oversættelse af humor og 

strategier til oversættelse af denne genre. Disse oversættelsesstrategier hentes fra Vandaele (2002) 
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og Cintas & Remael (2007). I dette kapitel vil det afdækkes, hvilke specielle udfordringer 

oversættelse af humor giver oversættere i forhold til andre genrer. Herudover vil det afdækkes, 

hvilke redskaber oversætterne har til at overvinde disse udfordringer på bedste vis og producere et 

fornuftigt produkt, som er tilfredsstillende for modtageren.

Kapitel 4 omhandler teorier om tekstning. Her inddrages hovedsageligt teorier fra Lindberg (1989), 

men også fra Gottlieb (2003) og Cintas & Remael (2007) for at give en detaljeret redegørelse for 

teksternes specielle oversættelsesområde og de strategier, der specifikt retter sig mod disse 

oversættere. 

Efter redegørelsen for de forskellige relevante teoriområder sættes de generelle 

oversættelsesstrategier og strategierne for oversættelse af humor så op imod teksteres 

oversættelsesområde i kapitel 5, som dermed kombinerer de forskellige teorier. I kapitlet opnås der 

altså en samlet teori, som dækker de teoriområder, der er nødvendige i dette speciale, for at en 

grundig og dækkende analyse af specialets empiri kan foretages.

Efter gennemgangen og kombinationen af oversættelsesstrategier startes der i kapitel 6 med en 

præsentation af komedieserien "Two and a half men". Herefter redegøres der for specialets empiri 

og behandlingen af denne. 

Udvalgte eksempler på undertekster fra empirien analyseres og diskuteres herefter i kapitel 7. 

Eksemplerne udvælges til analysen med henblik på at repræsentere alle kategorierne dækket af de 

indsamlede eksempler, så det ikke er nødvendigt at analysere samtlige eksempler i empirien. 

Analysen af eksemplerne vil indeholde de relevante elementer fra teorien i kapitel 5, og der vil i 

nogle tilfælde gives løsningsforslag, hvor dette er relevant og muligt. 

Endelig gives der i kapitel 8 en samlet konklusion på de fundne resultater af specialets 

analyse/diskussion, som besvarer problemformuleringens hovedspørgsmål og underspørgsmål.

1.4.1 Metodefigur

Den foregående metode illustreres i følgende metodefigur:
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1.5 Praktiske bemærkninger
I dette speciale vil underteksterne ofte betegnes som "målteksten", da det er denne tekst, 

modtageren af oversættelsen gør brug af. "Kildeteksten" er dermed betegnelsen for det, der bliver 

oversat i underteksterne. "Kildeteksten" i tekstning kan være en reel tekst, som f.eks. et skilt, der 

bliver oversat, men i langt de fleste tilfælde er det de replikker, som bliver mundtligt udtrykt i tv-

programmet.
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2. Teori om oversættelse

Uanset hvilken form for kildetekst, en oversætter skal arbejde med og videreformidle til sin 

modtager, er det nødvendigt for oversætteren at have nogle strategier til dette arbejde. Alt efter 

genre og medie findes der specificerede oversættelsesstrategier, men disse må nødvendigvis tage 

udgangspunkt i mere generelle og overordnede teorier om oversættelse. Derfor er det 

hensigtsmæssigt at starte dette speciales teoriafsnit med et afsnit om teori om oversættelse generelt, 

inden der gås i dybden med specifikke teorier om humor og tekstning, som er væsentlige for dette 

speciales analyse.

Lundquist (2007) giver et præcist og systematisk overblik over de væsentligste generelle 

oversættelsesstrategier, som kan anvendes til alle sprogpar og i forbindelse med alt materiale. I 

bogen tages der udgangspunkt i pragmatiske og tekstlingvistiske principper om en teksts kontekst 

og sammenhæng. Disse principper anvendes på oversættelsens tre faser, som beskrives nærmere i 

det følgende:

2.1 Fase 1 – Analysen af originalteksten
Ifølge Lundquist (2007) er det umuligt at udarbejde en vellykket oversættelse af en tekst, som man 

ikke selv har forstået. Derfor består analysen af originalteksten først og fremmest af en forståelse af 

tekstens indhold, emneområde, intention, argumentative retning, stilniveau, væsentligste stiltræk og 

grad af variation samt forfatterens holdning til emnet og sammenhængen mellem tekstens sætninger 

(Lundquist, 2007, 26-27). Ved at anvende begreber og værktøjer fra tekstlingvistikken og 

pragmatikken kan oversætteren opnå den nødvendige forståelse af disse elementer. 

Tekstlingvistikken fokuserer på de sproglige fænomener, som gør, at en række sætninger opfattes 

som en sammenhængende tekst og ikke blot sætninger, der tilfældigt er sat ved siden af hinanden 

(Lundquist, 2007, 27). Disse sproglige fænomener kan være anaforiske udtryk, der refererer tilbage 

til noget tidligere i teksten, eller konnektorer, der resumerer et foregående større proportionelt 

indhold. Det er vigtigt for oversætteren at sikre, at kildetekstens sammenhæng overføres til 

målteksten, da der ellers er risiko for, at målteksten bliver en tekst helt uden sammenhæng, hvilket 

går ud over modtagerens forståelse.
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Pragmatikken fokuserer på kildetekstens kontekst ved at beskrive tekstens sprog og sprogbrug i 

kraft af inddragelse af afsender, modtager, tid, sted, intention og kommunikationssituation. Hvis for 

eksempel sætningen "This month, the government in this country made promises" skal analyseres, 

må oversætteren fokusere på sætningens kontekst og dermed afdække f.eks. tid og sted for at sikre, 

at modtageren af målteksten opnår den rette forståelse af teksten, da denne befinder sig i en anden 

situation end modtageren af kildeteksten. Hvis kildeteksten eksempelvis bliver trykt i en 

amerikansk avis i april måned, men målteksten bliver udgivet i et dansk medie i maj måned, er 

oversætteren nødt til at tage den nye kommunikationssituation i betragtning, således at den danske 

modtager ikke opnår en forkert forståelse, altså at regeringen i Danmark har afgivet løfter i maj 

måned, men derimod at det er den amerikanske regering, der har afgivet løfter i april måned.

2.2 Fase 2 – Overførslen
Når oversætteren har udført fase 1 og opnået en forståelse af kildeteksten, kan han eller hun gå 

videre til fase 2, hvor selve oversættelsesarbejdet udføres, og kildeteksten overføres til målteksten. 

Denne overførsel bør baseres dels på valg af en overordnet global oversættelsesstrategi og dels på 

en række lokale oversættelsesstrategier (Lundquist, 2007, 36).

2.2.1 Global oversættelsesstrategi
Når den globale oversættelsesstrategi skal vælges, må oversætteren have et overblik over 

kildeteksten som helhed og afdække, hvordan teksten skal virke i den nye situation, som omfatter 

nye modtagere. Ved valg af den globale strategi vælger oversætteren, hvor tæt målteksten skal 

lægge sig op ad kildeteksten, og om målteksten skal styres af kildetekstens stil og funktion eller af 

den nye målgruppe og dennes baggrundsviden. 

Hvis målteksten lægges tæt op af kildeteksten, og oversætteren dermed forsøger at gengive 

kildetekstens tone, stil og virkemidler så trofast som muligt, er der tale om en imitativ oversættelse. 

Strategien med at benytte imitativ oversættelse vælges oftest, hvis kildeteksten f.eks. er et litterært 

mesterværk, og afsenderen af teksten er en autoritet inden for sit område, hvorfor afsenderens tanke 

og udtryk hænger så tæt sammen, at de ikke kan skilles ad (Lundquist, 2007, 37). H.C. Andersen og 

Shakespeare er eksempler på denne type afsender.

Over for imitativ oversættelse står funktionel oversættelse. Ved benyttelse af denne strategi 
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udformes en måltekst, som opfylder den samme, eller en anden, funktion i den nye kontekst 

(Lundquist, 2007, 37). Denne funktion ses i forhold til den nye målgruppe, og det er således disse 

modtagere, der danner grundlaget for udformningen af målteksten. Funktionel oversættelse vælges 

ofte ved fagsproglige tekster såsom manualer og vejledninger. Her er formålet, at modtageren 

forstår instruktionerne godt nok til at kunne handle ud fra dem, og dermed er kildetekstens stil og 

sprogbrug som sådan irrelevant.

Oversættelsen af teksten bør altså baseres på én af disse globale strategier, men der kan dog være 

tale om forskellige grader af imitativ og funktionel oversættelse, hvor en oversættelse for eksempel 

ikke er 100% funktionel, men bruger elementer fra den imitative oversættelsesstrategi.

2.2.2 Lokale oversættelsesstrategier
Når den globale strategi for det aktuelle oversættelsesjob er valgt, kan de lokale 

oversættelsesstrategier vælges. De lokale oversættelsesstrategier danner grundlag for valgene af 

konkrete udtryk i målteksten, som er oversættelser af udtryk i kildeteksten, og det er vigtigt, at 

valget af de lokale strategier stemmer overens med den globale strategi, hvis målteksten skal hænge 

ordentligt sammen og have den effekt på modtageren, som oversætteren ønsker.

Lundquist (2007) gennemgår syv lokale oversættelsesstrategier, hvor der skelnes mellem direkte 

oversættelse og indirekte oversættelse. I den følgende uddybning af de lokale 

oversættelsesstrategier er de første tre nævnte strategier direkte, og de sidste fire er indirekte. 

Yderligere er de indirekte strategier opdelt i obligatoriske oversættelser, som ikke kan undgås på 

grund af f.eks. forskellig syntaks i kilde- og målsprog, og fakultative oversættelser, som for 

eksempel vælges på grund af stilistiske faktorer.

1) Lån (direkte oversættelse)

Ved brug af denne lokale oversættelsesstrategi overføres udtrykket i kildeteksten uforandret til 

målteksten. Her er der tale om låneord såsom accessories, thriller og e-mail, som er faste og kendte 

elementer i målsproget, og som betegner ting eller fænomener, der er hændt eller opstået i 

kildesprogets land (Lundquist, 2007, 44-45). Disse ord kan altså overføres direkte til målteksten, 

uden at modtagerne mister forståelsen.
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2) Oversættelseslån (direkte oversættelse)

Ved brug af denne strategi overfører oversætteren ikke udtrykket direkte, men låner konstruktionen 

af udtrykket i kildeteksten og oversætter det ledvist til målsproget. Denne strategi kan med fordel 

uddybes og deles op i tre kategorier af oversættelseslån; sammensatte substitutioner, substitutioner 

med flere ord og hybrider (Gottlieb, 2003, 119). Oversættelsen af homepage til hjemmeside eller 

death metal til dødsmetal er således eksempler på sammensatte substitutioner, da de enkelte led er 

oversat direkte med samme konstruktion som på kildesproget. Imens er oversættelsen af "enough is 

enough" til "nok er nok" eller "be up against" til "være oppe imod" eksempler på substitutioner med 

flere ord, og når hair spray bliver til hårspray eller speed boat bliver til speedbåd er der tale om 

hybrider, hvor det ene led er overført direkte og sat sammen med en direkte oversættelse af det 

andet led.

3) Ordret oversættelse (direkte oversættelse)

Ved brug af denne strategi oversættes kildeteksten ord for ord til målteksten, hvorfor denne strategi 

oftest kun er mulig at anvende, hvis kilde- og målsprog har parallelt opbyggede ordforråd. 

Sætningen "This train arrives at the station at ten o' clock" kan således godt med succes og opnåelse 

af forståelse hos modtageren oversættes ord for ord til dansk: "Dette tog ankommer til stationen kl. 

10".

4) Ordklasseskift (indirekte oversættelse)

Ved brug af denne strategi udskiftes én ordklasse eller syntagmetype med en anden, hvilket kan 

være obligatorisk, hvis målsproget ikke har samme konstruktion som kildesproget. Når kildesproget 

er engelsk, kan der ofte opstå problemer i oversættelsen til dansk, da man på engelsk verbaliserer 

substantiver mere end man gør på dansk (Nielsen, 2009, 4). På engelsk kan man således godt 

benytte udtrykket "I'm going to wine and dine her", men denne verbalisering af substantiver 

fungerer ikke på dansk, hvor det ikke vil være korrekt at oversætte sætningen med "Jeg vil vine og 

middage hende". Derfor er man nødt til at ændre denne konstruktion helt til eksempelvis "Jeg vil 

invitere hende på middag", hvor der i stedet for det verbaliserede substantiv anvendes et infinit 

verbum.

I andre tilfælde kan denne strategi være en, som oversætteren blot vælger at bruge af egen fri vilje, 

fordi den gør en oversættelse mere mundret på målsproget. For eksempel kunne sætningen "Don't 

panic" godt oversættes med "Lad være med at panikke", men oversætteren vil måske foretrække 
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"Lad være med at gå i panik".

5) Synsvinkelskift (indirekte oversættelse)

Ved brug af denne strategi ændrer oversætteren kildetekstens synsvinkel, således at udtryk 

præsenteres anderledes i målteksten. Her kan der for eksempel være tale om en ændring af fokus i 

en sætning, såsom hvis sætningen "The author received an award for his book" bliver til "Prisen gik 

til forfatteren for hans bog", hvor fokus er ændret fra forfatteren til prisen. Et andet eksempel på 

synsvinkelskift er, når en aktiv konstruktion ændres til en passiv konstruktion, såsom hvis 

sætningen "The author picked up the award" bliver oversat med "Prisen blev hentet".

6) Ækvivalens (indirekte oversættelse)

Ved brug af denne strategi vælger oversætteren et udtryk i målteksten, som er tilsvarende udtrykket 

i kildeteksten, således at der udtrykkes det samme i den samme situation. Denne strategi vælges 

oftest, når der skal oversættes et udtryk eller en hel sætning, som beskriver en situation, såsom i 

tilfælde med faste udtryk, der har en billedlig betydning. Et eksempel på brug af denne strategi er, 

hvis det faste udtryk "Put on the feed bag" oversættes med "Gå til fadet".

7) Tilpasning (indirekte oversættelse)

Denne strategi anvendes især, når situationsbestemte og kulturbundne udtryk skal oversættes, og 

disse er ukendte for modtageren af målteksten. I dette tilfælde kan udtrykket ikke blot lånes, og 

derfor må oversætteren tilpasse det til sin modtagers baggrundsviden, således at modtageren af 

målteksten får det samme ud af teksten som modtageren af kildeteksten. Ved brug af denne strategi 

fjerner oversætteren sig dermed fra både kildetekstens udtryk og indhold (Lundquist, 2007, 47). Et 

eksempel på denne strategi kan være, hvis den amerikanske organisation med autohjælp Triple A

bliver oversat med "Falck".

2.3 Fase 3 – Revisionen
Når oversætteren har fuldført de første to oversættelsesfaser og oversat kildeteksten, skal målteksten 

gennemgås for at kontrollere, at den kan stå alene og forstås af de nye modtagere i den nye 

kommunikationssituation. Dette vil sige, at målteksten skal være sammenhængende i indhold, 

argumentativ retning, holdning og intention, og at teksten skal være i overensstemmelse med 

målsprogets retskrivning, grammatiske regler, idiomatik og sprogbrugskonventioner (Lundquist, 
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2007, 49), således at den ikke indeholder spor af kildeteksten og bærer præg af at være en oversat 

tekst. Derudover skal oversætteren kontrollere overensstemmelsen mellem den valgte globale 

strategi og de lokale strategier, og revisionen af målteksten skal sammenlignes med analysen af 

kildeteksten, som blev foretaget i fase 1 for at sikre, at målteksten respekterer kildetekstens 

sammenhæng og intention.
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3. Teori om humor

Der findes en del litteratur med teorier, der omhandler eller berører oversættelsen af humor. Heri er 

der lagt meget vægt på umuligheden ved at oversætte humor eller, i bedste tilfælde, de store 

vanskeligheder ved oversættelsesarbejdet. Men tager man et blik på en dansk tv-oversigt, kan man 

dog se, at de danske tv-kanalers sendeflade er fyldt med amerikanske komedieserier. Måske opnår 

serierne ikke helt den samme kultstatus som i hjemlandet, men hvilken dansker kender f.eks. ikke 

serien "Friends " eller "Venner" på dansk?

Det faktum, at der hver eneste dag sendes amerikanske komedieserier på dansk tv, må betragtes som 

et tegn på, at serierne har et stort publikum i Danmark, da kanalerne ellers næppe ville blive ved 

med at købe sendetilladelser til serierne. Desuden er amerikanske komediefilm ofte at finde i de 

danske biografer. Så det kunne altså tyde på, at humor, i hvert fald den amerikanske slags, alligevel 

godt kan overføres til det danske publikum. 

Men før man kan oversætte humor eller analysere oversættelser af humor, er det nødvendigt med en 

definition af begrebet. Ifølge Cintas & Remael (2007) fokuserer de fleste definitioner på det, som 

humor medfører – altså at den resulterer i latter eller i det mindste smil. Slår man "humour" op i 

Oxford English Dictionary giver den da også definitionen: "the quality of being amusing or comic" 

(Oxford University Press, 2010). Men disse definitioner giver ingen forklaring på, hvad humor 

egentlig indeholder. 

3.1 Humorkoncepter
Vandaele (2002) forklarer humor grundlæggende med to koncepter, der dækker alle former for 

humor. Det første koncept er det, som han kalder "afstikkende karakter". Her forklares humor som 

noget, der afviger fra det, man sædvanligvis ville betragte som "normalt", og derfor medfører en 

humoristisk effekt. Her kan der f.eks. være tale om den klassiske joke, hvor en mand er klædt ud 

som en kvinde. Det vil oftest fremkalde latter eller smil, da det er noget uventet og derfor virker 

komisk.

Vandaeles andet koncept kaldes "overlegenhed". Her bruges humor på en mere eller mindre 
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nedladende måde over for en anden person eller gruppe af personer. Dette giver afsenderen af 

humoren, og muligvis dennes jævnbyrdige, en følelse af glæde som resultat af en højnet selvfølelse. 

Dette ses f.eks. tit i stand-up, hvor komikeren næsten altid laver grin med enkeltpersoner eller 

grupper af personer, så han/hun fremstår bedre end jokens ofre. Og muligvis får publikum den 

samme følelse, hvis det dog ikke er dem, der laves grin med i joken. De får altså en følelse af, at "vi 

er bedre end dem", og de kan grine af "de andre". Humor, der falder ind under dette koncept, er dog 

ikke nødvendigvis aggressiv og ondskabsfuld, men kan være forholdsvis harmløs.

Da disse to typer af humor indeholder noget forskelligt, ligger der noget forskelligt bag den 

humoristiske effekt. Hvis oversætteren af en joke skal kunne fremkalde den samme humoristiske 

effekt hos modtageren af målteksten som modtageren af kildeteksten, må teksteren kunne skelne 

mellem Vandaeles to koncepter for at fremkalde glæde, som er resultat af enten en følelse af "hvad 

skete der lige der?" eller "godt jeg ikke er i den situation!", og få modtageren af målteksten til at 

sidde tilbage med den tilsigtede følelse.

3.2 Humorkategorier
Værket Cintas & Remael (2007) opstiller syv kategorier, som humoristiske audiovisuelle udtryk kan 

deles ind i, og præsenterer for hver kategori en mulig løsning til en oversættelse af den angivne 

joke. Disse kategorier omhandler altså humoristiske udtryk i f.eks. tv-serier og oversættelser af 

disse. Kategorierne tager dog oprindeligt udgangspunkt i eftersynkronisering, men inddrager også 

undertekstning. Derfor er disse kategorier et yderst passende grundlag for opdelingen af dette 

speciales empiri, således at empirien kan analyseres systematisk, og teksterens løsninger kan 

sammenlignes med teoriens løsninger.

Disse syv humorkategorier (Cintas & Remael, 2007, 217-229) er som følger:

1) Internationale eller bi-nationale jokes

Ifølge Cintas er det svært at fastslå, hvornår en joke er fuldstændigt international. Derfor 

foretrækkes der i værket at bruge udtrykket "bi-nationale" jokes, hvor bi-nationalt dækker over 

bestemte sprogpar, som f.eks. i forbindelse med dette speciale kunne være engelsk og dansk.

I denne type jokes er det, der refereres til i joken, en del af kildesprogets kultur, men modtagerne af 
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målteksten har et tilstrækkeligt kendskab til det, der refereres til, og kan derfor godt genkende dette 

og forstå humoren bag joken. Derfor omfatter denne humorkategori jokes om filmstjerner, 

seværdigheder, nyheder eller lignende, som er internationalt kendt, eller i det mindste kendt i både 

kildesprogets kultur og målsprogets kultur. 

Herudover omfatter denne humorkategori også jokes om kropsfunktioner, da kroppens funktioner er 

ens verden over og derfor kan genkendes, uanset hvor i verden modtageren af målteksten befinder 

sig i forhold til modtageren af kildeteksten. 

Den sidste type jokes, som falder under denne bi-nationale kategori, er jokes med idiolekter. Det 

kan virke besynderligt, at denne form for personligt sprogbrug falder ind under en kategori om bi-

nationale jokes. Men grunden er, at denne type jokes ikke knytter sig til en bestemt kultur. Her er 

der tale om en persons brug af bl.a. overdrivelse og billedsprog, som er unikt for netop denne 

person, og som derfor vil være ens i alle lande. Disse jokes kan dermed oversættes direkte og 

gengives forholdsvis ordret, ligesom det også er løsningen for de andre jokes i denne kategori. 

Dermed er denne humorkategori ikke en, der burde volde tekstere problemer.

2) Jokes, der refererer til en national kultur eller institution

Grænsen mellem denne kategori og ovennævnte er ikke tydelig, og det er derfor op til teksteren at 

vurdere, hvilken af kategorierne den angivne joke falder ind under. 

Men når jokes hører ind under denne kategori og altså refererer til noget, der lægger sig til en 

bestemt kultur, kan dette være ukendt for modtageren af målteksten. Dermed står teksteren over for 

en udfordring, da denne type jokes kræver en relevant tilpasning til modtagerens kultur, hvis den 

humoristiske effekt skal opnås. Jokes i denne kategori kan f.eks. referere til bestemte produkter, 

varemærker eller traditioner, der ikke findes i målsprogets kultur. Dermed må teksteren finde en 

kendt erstatning for det, der er ukendt for modtageren af målteksten.

3) Jokes, der afspejler en samfundsgruppes humoristiske sans

Jokes i denne kategori kan afspejle et helt land eller en hel nationalitets humoristiske sans, hvor det, 

der gøres grin med i joken, er andre lande eller nationaliteter. Men disse jokes kan også være en 

afspejling af visse befolkningsgruppers humoristiske sans. I disse tilfælde er der altså tale om jokes, 

der gør grin med andre befolkningsgrupper inden for samme land eller nationalitet som f.eks. 
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etniske minoriteter. Derfor bunder jokes i denne kategori ofte i religiøse overbevisninger, historiske 

begivenheder, fordomme eller racisme.

Når en tekster skal oversætte denne type jokes, skal denne altså have kendskab til 

samfundsgruppens traditioner og overbevisninger for at forstå joken og videreformidle den i en 

oversættelse. I nogle tilfælde kan jokes, der hører ind under denne kategori, oversættes direkte og 

stadig have den tilsigtede effekt på modtageren. Men dette forudsætter dog, at det, som joken 

refererer til, er noget, som modtageren af målteksten har tilstrækkeligt kendskab til. Hvorvidt 

modtageren har dette er op til teksteren at bedømme, og dette betyder altså, at det er op til teksterens 

vurdering, om joken kan oversættes direkte, eller om en tilpasning til målkulturen er nødvendig.

4) Sprogbestemte jokes

Jokes i denne kategori bruger et sprogs strukturelle egenskaber til at skabe en semantisk og 

pragmatisk effekt, der er humoristisk. Denne humorkategori omfatter derfor bl.a. ordspil, hvor det 

humoristiske udtryk udnytter et ords tvetydighed eller den lydlige lighed mellem to ord med 

forskellige betydninger (Det danske sprog- og litteraturselskab, 2009). Selvom ordspil er et 

internationalt kendt fænomen, har forskellige sprog forskellige egenskaber såsom homonymer, hvor 

to eller flere ord staves og/eller udtales ens, idiomer og grammatiske regler, og det er derfor 

sjældent muligt at oversætte denne type sprogbestemte jokes ordret. 

Forskellene i kilde- og målsprog stiller derfor nogle krav til teksteren af sprogbestemte jokes. Hvis 

jokes i denne kategori skal have den samme effekt på modtageren af målteksten som modtageren af 

kildeteksten, må teksteren først identificere jokens formål og tilsigtede effekt. For først når 

teksteren har gjort dette korrekt, kan denne finde på en substitution eller kompensation for 

kildejoken, så den fungerer hensigtsmæssigt på målsproget. Men tager teksteren kun selve det 

humoristiske udtryk i betragtning, kan denne finde på en løsning, der måske er en udmærket 

oversættelse i sig selv, men som ikke passer sammen med f.eks. det visuelle, der muligvis danner 

grundlag for kildejoken. Af denne grund må teksteren altså også tage jokens kontekst i betragtning.

Ud over ovennævnte jokes falder jokes, der bygger på accenter eller talefejl, også ind under denne 

kategori. Denne type jokes kan være utroligt svære at oversætte på skrift og er derfor en stor 

udfordring for tekstere. Teksteren opfordres dog til at gengive accenten eller talefejlen i sin tekst.
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5) Visuelle jokes

Jokes, der falder ind under denne kategori, opnår en humoristisk effekt ved hjælp af klipningen af 

f.eks. tv-serien, skuespillernes gestikulation og/eller ansigtsudtryk eller en opsætning, hvor seeren 

ser eller ved mere end de involverede karakterer. Derfor er visuelle jokes ganske nemme at arbejde 

med som tekster, da det er billedet og ikke målteksten, der sørger for, at modtageren af målteksten 

forstår det humoristiske udtryk. Dette betyder, at teksteren slet ikke behøver at oversætte 

kildeteksten.

6) Auditive jokes

Bortset fra kategori 5 kan man sige, at alle overstående kategorier omfatter auditive jokes. Men 

denne kategori er blevet tilføjet for at inkludere jokes, der udelukkende bygger på lyde, som seeren 

hører. Det vil sige, at der altså i denne kategori ikke er tale om noget, der bliver sagt af en person, 

men udelukkende om en lyd, der skaber en humoristisk effekt. På samme måde som ved visuelle 

jokes skal teksteren altså intet gøre med jokes, der hører ind under denne kategori, da de automatisk 

opnår samme effekt hos modtageren af målteksten som hos modtageren af kildeteksten, da disse 

hører det samme.

7) Komplekse jokes

Denne kategori omfatter jokes, der kombinerer to eller flere af ovennævnte kategorier, og selvom 

der findes forslag til løsninger til hver enkelt af disse kategorier, kan komplekse jokes være meget 

udfordrende for teksteren, da løsningerne til de kombinerede kategorier kan være modstridende. 

Derfor må teksteren vurdere, hvad der skal prioriteres i joken.

3.2.1 Egen oversigt over humorkategorierne
De foregående kategorier er opstillet i oversigten i bilag 2.

3.2.2 Bemærkning om humorkategorierne
De syv humorkategorier dækker over mange forskellige typer jokes, da de fleste jokes må formodes 

at kunne placeres i en af de ovenstående kategorier. Dog er det værd at bemærke, at sarkastiske 

udtryk ikke nævnes i nogen af kategorierne, hvilket kan være en mangel i teorien. Udeladelsen af 

sarkasme kan muligvis skyldes, at disse udtryk ofte vil bunde i tonefald, hvilket ikke umiddelbart 

kan oversættes på skrift, men som til gengæld kan høres af måltekstens modtagere. Derfor er det 
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sandsynligt, at sarkastiske udtryk ikke udgør et problem for tekstere, da disse muligvis kan 

oversættes ordret, mens opnåelsen af en humoristisk effekt overlades til programmets lydspor. 

Herudover kan Vandaeles førnævnte koncept "overlegenhed" være med til at dække sarkastiske 

udtryk i dette speciales analyse, da sarkastiske udtryk oftest bunder i nedladenhed over for 

modtageren.
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4. Teori om tekstning

Cintas & Remael (2007) definerer undertekster som "en skrevet tekst, der sædvanligvis er placeret i 

bunden af skærmen, som giver en redegørelse for de talendes originale dialog samt andre 

lingvistiske elementer, som er en del af det visuelle billede (indklip, bogstaver, grafitti, bannere 

osv.) eller lydsporet (sange, stemmer slået fra osv.)". Denne definition giver en kort, indledende 

forklaring på, hvad en undertekst er. Definitionen dækker dog ikke f.eks. de forskellige typer 

undertekster, der eksisterer, de tekniske specifikationer for undertekster og arbejdet bag 

underteksterne – alle emner, som jeg vil komme nærmere ind på i de senere afsnit af dette speciale.

Det er bemærkelsesværdigt, at ovenstående definition ikke nævner, at en undertekst er en 

oversættelse. Definitionen kalder blot en undertekst for en redegørelse, og dermed placeres 

undertekster altså ikke umiddelbart inden for oversættelsesgenren. Grunden til dette kan være, at 

der har været en tendens til at se audiovisuel oversættelse mere som tilpasning snarere end faktisk 

oversættelse (Cintas & Remael, 2007, 9). Så for at få en mere præcis definition af, hvad en 

undertekst er, kan følgende diagram, udformet af Gottlieb, med fordel inddrages (Gottlieb, 2003, 

16).

Diagrammet forklarer, hvordan de to traditionelle genrer inden for oversættelse mellem to sprog er 

horisontale. I talesprog bevæger oversætteren sig fra kildesprog til målsprog ved at tolke, og i 

skriftsprog bevæger oversætteren sig fra kildesprog til målsprog ved at oversætte skriftligt, hvilket 

de to vandrette pile symboliserer. Men en oversætter, der arbejder med undertekster, bevæger sig 

både fra kildesprog til målsprog og fra tale til skrift, hvilket symboliseres med en skrå pil. 

Undertekster bliver dermed slået fast som værende en oversættelsesgenre, omend måske en 

utraditionel slags.
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4.1 Tekstere i Danmark
De oversættere, der arbejder inden for denne utraditionelle oversættelsesgenre med undertekster, 

kaldes mere præcist for tekstere. De fleste amerikanske programmer, der vises på dansk tv, 

oversættes, eller tekstes, af eksterne tekstningsbureauer, der er uafhængige af tv-kanalen (Gottlieb, 

2003, 31). Heriblandt kan nævnes TitleVision, Dansk Video Tekst og SDI Media, som er verdens 

største leverandør af oversættelser til medie- og underholdningsbranchen (SDI, 2009) og det 

tekstningsbureau, der står for at tekste "Two and a half men". 

4.1.1 Teksternes arbejdsforhold
Uanset hvilket tekstningsbureau tekstere arbejder for, så er de fleste tekstere under tidspres for at nå 

stramme deadlines. Nøjagtigt hvor stramme disse deadlines er afhænger af distributionskanalen for 

det, der skal tekstes. Tekstere af tv-programmer og biograffilm har således ofte mere tid end tekstere 

af dvd-udgivelser, da filmselskaber presser ekstra meget på for at få underteksterne klar til 

udgivelsen af dvd'en (Cintas & Remael, 2007, 38-39). I de tilfælde, hvor tidspresset er ekstra stort, 

kan det ske, at kildeteksten opdeles og gives til flere tekstere, hvilket kan medføre uhensigtsmæssig 

mangel på kohærens (Cintas & Remael, 2007, 39). Dette må siges at være en udfordring for 

teksterne, når de skal opnå et godt resultat.

4.1.1.1 Tekstningsstandarden
Ud over udfordringen ved tidspres er der en bestemt standard for tekstning i Danmark, som de fleste 

tekstere arbejder efter (Lindberg, 1989, 1). Denne standard er udformet af teksterne på DR, der 

havde markedsmonopol i mange år og derfor har den største erfaring med tekstning. Ib Lindberg fra 

Dansk Video Tekst har nedskrevet denne tekstningsstandard (Lindberg, 1989, 1-23), hvilken angiver 

de mange tekniske og sproglige udfordringer og begrænsninger, som tekstere arbejder med i deres 

daglige arbejde. Standarden indeholder flere kategorier, som alle må være i teksternes baghoved, 

hvis de skal opnå det bedst mulige resultat.

Eksponering

Teksternes primære og vigtigste arbejdsregel omhandler eksponeringen af underteksten (Lindberg, 

1989, 1). En undertekst består sædvanligvis af to linjer med tekst. Hver af disse linjer kan rumme 

ca. 37 anslag (Andersen, 2004, Bilag D) afhængigt af bogstavvalget, da nogle bogstaver er bredere 

end andre og dermed fylder mere på linjen. For eksempel fylder M mere end I. Men generelt består 
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en fuld dobbeltlinjet undertekst altså af 74 anslag. Disse anslag skal læses af seerne, og derfor skal 

underteksten stå på skærmen tilstrækkeligt længe nok til, at en typisk seer kan nå at læse den. 

Derfor siger standarden, at tekstere skal arbejde med en eksponeringstid på ca. 12 anslag pr. sekund. 

Det vil altså sige, at en fuld dobbeltlinjet undertekst skal vises på skærmen i ca. seks sekunder. 

Hvis der ikke er tale om en fuld dobbeltlinjet undertekst, kan underteksten vises i kortere tid, men 

ikke nødvendigvis forholdsmæssigt kortere, da det tager tid at flytte øjnene ned til en ny undertekst 

og læse denne. Herudover gælder det, at alle undertekster, uanset længde, altid skal vises på 

skærmen i mindst to sekunder. Undtagelsen fra denne regel er dog meget korte undertekster såsom 

"ja" eller "nej", der følger dialogen meget præcist. Disse undertekster kan nøjes med en eksponering 

på lidt over et sekund. På samme måde kan gentagelser tåle kortere eksponering end normalvis, 

mens undertekster, der er specielt vanskelige at læse kræver længere eksponering end normalvis. 

Her kan der for eksempel være tale om undertekster, der indeholder meget lange ord eller mange 

fakta.

Retskrivning og tegnsætning

Ligesom ved alt andet tekstarbejde er retskrivning og tegnsætning vigtig for modtagerens fulde 

forståelse. I tekstning følges den nyeste danske retskrivning med traditionel kommatering, da det er 

denne tegnsætning, der gør det lettest for de fleste seere at læse underteksten på kortest tid 

(Lindberg, 1989, 1). Herudover bruges spørgsmålstegn og udråbstegn til at markere spørgsmål og 

tonefald. 

Opdeling

Tegnsætningen bruges også til at opdele undertekster, så seerne har nemmest ved at læse dem. Ved 

en undertekst, der strækker sig over to linjer er opdelingen af underteksten vigtig for seernes 

forståelse. Som hovedregel kan en undertekst deles med et komma mellem hoved- og bisætning. 

Hvis en dobbeltlinjet undertekst indeholder to hovedsætninger, deles disse med enten et punktum 

eller et semikolon.

Ved dobbeltlinjede undertekster skal balancen i tekstbilledet også tages i betragtning, så de to linjer 

er nogenlunde lige lange. Meningen er dog altid vigtigere end æstetikken og skal derfor prioriteres.
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Kontinuerlige tekster

Når en sætning er så lang, at den overskrider en dobbeltlinjet undertekst, må den deles op i endnu 

flere linjer. I disse tilfælde bruges bindestreger til at dele meningen op, men alligevel kæde den 

sammen. Bindestregen skal sættes et sætningslogisk sted, og det er dermed op til teksteren at 

vurdere den enkelte sætning og placere bindestregen der, hvor den gør det nemmest for seerne at 

læse underteksten. 

På samme måde er det op til teksteren at vurdere, hvordan undertekster på tre linjer bedst deles op. 

Altså om seerne er bedst stillet med en dobbeltlinje efterfulgt af en enkeltlinje eller omvendt.

Problemet med meget lange kontinuerlige undertekster er, at seerne kan miste orienteringen. Derfor 

bør teksteren som hovedregel afslutte sætningerne relativt hyppigt med et punktum og derefter 

starte på en ny sætning for at lette læsbarheden.

Loyalitet mod originalen

Ifølge standarden er det vigtigt, at underteksten er så tro mod kildeteksten som muligt. Dette gælder 

specielt, når kildeteksten er på et sprog som engelsk, som de fleste danske seere genkender, og 

særligt når kildeteksten indeholder let genkendelige ord såsom navne. Men det er ikke kun selve 

dialogen, der skal tages i betragtning. Billedet spiller også en væsentlig rolle for underteksten, da 

det er tydeligt for seerne, hvis underteksten ikke stemmer overens med det, som sker på skærmen. 

Derfor er det yderst vigtigt, at underteksten er meget tro mod både originalens billede og lyd.

Typografi

I undertekster kan bogstaverne varieres ved hjælp af kursiv eller versaler. Kursiv bruges, når 

kildeteksten indeholder en forvrænget lyd fra f.eks. en radio, en sang, en fjern stemme, et eksotisk 

udtryk i en ellers normal tekst eller noget, der skal fremhæves specielt. Versaler bruges, når billedet 

viser et skilt, som skal oversættes.

Ud over kursiv og versaler bruges forskellige tegn i undertekster, og de kan evt. være med til at 

spare anslag. Disse tegn kan for eksempel være valutategn. Herudover bruges tre prikker ofte. Disse 

bruges, hvor man i en almindelig tekst ellers ville bruge tankestreg, hvor en replik ikke rigtigt 

afsluttes, eller hvor to linjer skal kædes sammen, men pausen imellem dem er meget lang. 
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Forkortelser er også en del af underteksters typografi, som teksteren skal overveje og vurdere i hvert 

enkelt tilfælde. For mange forkortelser i en tekst gør den sværere for seerne at læse, og derfor skal 

de bruges varsomt (Lindberg, 1989, 14). Almindeligt brugte forkortelser såsom "f.eks." og "dvs." er 

acceptable i stort set alle tekster, mens nogle forkortelser gør en tekst mere klinisk og derfor ikke 

kan bruges i alle kontekster (Lindberg, 1989, 13). 

Udenlandske ord

Når der i en engelsk kildetekst bruges titler, er det meget almindeligt at benytte disse titler i 

underteksterne og dermed ikke oversætte dem. Teksteren kan dog også vælge at tilpasse 

underteksten til modtagerens kultur og bruge en tilsvarende dansk betegnelse, hvilket er nødvendigt 

ved f.eks. militære titler. Men nogle titler og andre udenlandske ord bruges til at give kildeteksten 

en vis lokalkolorit (Lindberg, 1989, 16), og i disse tilfælde bør ordene bevares, forudsat at de er 

umiddelbart forståelige for seerne. 

Bandeord og frække ord

Som nævnt tidligere skal teksteren være så tro mod kildeteksten som muligt. Derfor er det ikke 

teksterens job at censurere kildeteksten, men kontroversielle ord skal dog bruges varsomt. Grunden 

til dette er, at kraftudtryk virker voldsommere på skrift end i talesprog, og derfor bør sådanne udtryk 

dæmpes enten i kraft eller omfang i undertekster, hvis de skal have samme effekt på modtageren af 

målteksten som modtageren af kildeteksten. Det skal også tages i betragtning, at der kan være 

forskel på, hvor kraftigt er udtryk virker på henholdsvis kilde- og målsprog. For eksempel er "fuck" 

efterhånden så ofte brugt på amerikansk, at det ikke virker så voldsomt som det tilsvarende danske 

"kneppe" (Lindberg, 1989, 17).

Redigering af tekster

Sletning eller komprimering af kildeteksten er en nødvendighed, når der oversættes fra tale til skrift, 

og det kan hænde, at op til 50% af dialogen bliver udeladt i underteksten (Gottlieb, 2003, 20). 

Komprimeringen af kildeteksten skal dog foretages sådan, at underteksterne gengiver kildetekstens 

vigtige elementer. Underteksten skal også passe til kildetekstens længde, så hvis en dialog er meget 

tæt, får underteksten en kortere eksponeringstid og må derfor redigeres, så seerne kan nå at læse 

den. Hvis der derimod er lidt luft mellem replikkerne, kan "hængende tekster" benyttes, hvor 

underteksten bliver vist i længere tid, end replikken varer. Dog maksimalt seks sekunder.
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I nogle tilfælde såsom ved markante billedskift i en sammenhængende replik, kan det være mest 

hensigtsmæssigt at redigere underteksten sådan, at der ikke bruges en dobbeltlinjet undertekst, men 

i stedet to enkeltlinjer. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis skuespilleren i billedet henvender 

sig til flere forskellige personer eller kommer med en vigtig pointe, som helst ikke skal afsløres, før 

replikken siges.

Billedklip

Visningen af undertekster skal passe bedst muligt til klipningen af kildetekstens billede. Hvis der 

f.eks. foretages sceneskift fra et nærbillede af en person til et totalbillede af noget andet, må 

underteksten til personens replik aldrig hænge ind over totalklippet, men skal tages af inden. Dette 

kan betyde, at underteksten til replikken må sættes på skærmen, før replikken rent faktisk siges.
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5. Kombination af teorier om oversættelse, humor og tekstning

Med gennemgangen af teorier om henholdsvis oversættelse generelt, oversættelsesgenren humor og 

oversættelsesområdet tekstning er der grundlag for en samlet teori, der kan anvendes til analysen af 

dette speciales empiri, som falder under alle tre emner. For når disse tre områder af teorier 

kombineres, fører det til et mere konkret teoretisk grundlag, som passer nøjagtigt til analysen af 

danske undertekster til amerikanske komedieserier og dermed til diskussion af dette speciales 

problem. 

Teorierne om oversættelse generelt er som nævnt udgangspunktet for alle former for oversættelse, 

og derfor er det også disse teorier, der må udgøre udgangspunktet for en samlet, kombineret teori til 

den forestående analyse. Kildeteksten må derfor igennem Lundquists tre faser for at sikre, at det, 

der skal oversættes, eller i dette tilfælde tekstes, er forstået. Dermed må kildetekstens overordnede 

indhold, emneområde, stilniveau osv. først afdækkes. Da dette speciale omhandler oversættelse af 

lige netop humor, kan Vandaeles teori om grundlæggende koncepter inden for humor hjælpe med at 

udføre denne analyse mere nøjagtigt og dybtgående, da kildetekstens intention kan afdækkes ved 

hjælp af denne teori. Herudover kan Cintas & Remaels teori med de syv humorkategorier anvendes 

til analysen, da disse kategorier kan udgøre en oversigt til en mere præcis og gernespecifik 

kategorisering og systematisering af kildetekstens indhold.

Efter analysen må kildeteksten igennem Lundquists anden fase, hvor de amerikanske replikker 

overføres til danske undertekster. For at denne fase kan udføres, er det nødvendigt at vælge en 

overordnet global oversættelsesstrategi samt en række lokale oversættelsesstrategier, som stemmer 

overens med den globale strategi. Lundquists lokale oversættelsesstrategier er generelle og 

overordnede og bør derfor kunne fungere for alle typer oversættelser. Men da der i dette speciale 

skal analyseres oversættelsen af humoristiske udtryk, vil det være nærliggende igen at supplere med 

Cintas & Remaels syv humorkategorier, da disse kategorier kan sidestilles med Lundquists syv 

lokale oversættelsesstrategier, men mere specifikt omhandler genren humor, og dermed passer mere 

nøjagtigt til analysens kildetekst. Derudover giver teorien med de syv humorkategorier konkrete 

løsningsforslag til oversættelsen af kildeteksten, og disse løsningsforslag kan sammenlignes med de 

oversættelsesvalg, som er truffet i empirien. 
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Da der i dette speciales empiri er tale om en overførsel af ikke blot skrift til skrift, men tale til skrift, 

er der endnu et teoriområde, der må tages i betragtning. Tekstning er en oversættelsesgenre, men en 

særlig genre, som giver oversætteren endnu flere udfordringer end normalt. Derfor må teorierne 

med lokale oversættelsesstrategier og humorkategorier suppleres med en del af Lindbergs 

tekstningsstandard. Kategorierne "loyalitet mod originalen", "eksponering", "udenlandske ord", 

"bandeord og frække ord" og delvist "redigering" må alle tages i betragtning i overførslen af 

kildeteksten, da disse er relevante i denne del af oversættelsesarbejdet.

Selvom Lundquist har en skarp opdeling af overførslen og revisionen af målteksten i to forskellige 

faser, vil jeg i dette speciales analyse ikke anvende denne opdeling, men snarere indføre fase 3 i 

fase 2. Dette er mest hensigtsmæssigt, da der i analysen ikke er tale om én lang samlet tekst, der kan 

gennemgås og revideres til sidst. Tværtimod er der tale om flere mindre segmenter, som ikke 

nødvendigvis hænger sammen på andre måder, end at de er taget fra samme komedieserie. Det vil 

altså være langt mere hensigtsmæssigt at kontrollere de enkelte eksempler for bl.a. sammenhæng og 

retskrivning, hvilket lettest og mest overskueligt gøres ved at medtage disse punkter i analysen med 

det samme fremfor at undersøge alle eksemplernes sammenhæng og retskrivning samlet til 

allersidst i analysen.

Ud over sammenhæng og retskrivning omfatter revisionen af oversættelse, der skal bruges som 

undertekster, nogle tekniske opgaver, der alle er med til at gøre det lettere for modtageren at læse og 

forstå målteksten og følge med i tv-seriens handling. Disse tekniske revisionsopgaver er omfattet af 

Lindbergs tekstningsstandard i kategorierne "opdeling", "kontinuerlige tekster", "typografi", 

"billedklip" og delvist "redigering", hvorfor disse må tillægges Lundquists generelle revision for at 

gøre dette speciales analyse mere nøjagtig.

Hvorvidt den person, der har udført opgaverne i analysen og overførslen af lige netop dette 

speciales empiri, også er den person, der har stået for den tekniske tilpasning af målteksten, fremgår 

ikke af dvd'en, og denne arbejdsfordeling varierer fra oversættelsesbureau til oversættelsesbureau 

og job til job (Cintas & Remael, 2007, 32). I nogle tilfælde kan der være tale om flere forskellige 

fagfolk, der er involveret i den enkelte tekstningsopgave. I de fleste lande, hvor undertekster er 

normen, er det dog sædvanligvis oversætteren selv, der står for at producere den færdige undertekst 

(Gottlieb, 2005, 11). Derfor er udgangspunktet i specialets analyse, at oversætteren har stået for hele 

processen, hvilket er endnu et argument for, at overførslen og revisionen af kildeteksten kan 
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sammenlægges i den følgende analyse.

5.1 Figur for kombination af teorier
Med kombinationen af alle foregående teorier er der hermed dannet et mere dybtgående og 

nøjagtigt teoretisk grundlag for den følgende analyse af danske undertekster til en amerikansk 

komedieserie. Dette grundlag illustreres med følgende figur:
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6. Præsentation af "Two and a half men"

De eksempler på replikker og undertekster, som bruges og analyseres i dette speciale, kommer som 

nævnt i indledningen fra den amerikanske komedieserie "Two and a half men". Derfor er det 

passende at give en indledende præsentation af serien.

Serien blev sendt for første gang i 2003 og bliver stadig produceret i USA i skrivende stund. Der er 

foreløbigt sendt syv sæsoner af denne populære serie, som har vundet og været nomineret til et hav 

af priser i hjemlandet (IMDB.com Inc., 2010). 

Serien handler om ungkarlen Charlie Harper, der lever et luksuriøst ungkarleliv i sin strandvilla i 

Malibu, Californien med masser af fester og tilfældig sex. Charlies frie og afslappede tilværelse 

afbrydes dog, da hans noget mere anspændte og kontrolfikserede bror Alan bliver smidt ud af sin 

kone og derfor kommer til Charlie, som modvilligt lader Alan og hans søn Jake flytte ind hos sig – 

midlertidigt. Boligsituationen trækker dog ud, og syv sæsoner senere bor Alan og Jake stadig hos 

Charlie. 

En stor del af seriens jokes spiller på de store forskelle mellem Charlie og Alan og de gnidninger, 

der opstår som resultat af disse forskelle. Dog har de det til fælles, at de elsker Jake, og de prøver på 

bedste vis, omend på hver deres måde, at opdrage ham godt. Jake spiller den tredje hovedperson i 

serien – altså den såkaldte "halve mand". Herudover er der andre faste karakterer i serien, som er 

med jævnligt. Her kan nævnes brødrenes overklassemor Evelyn, som de begge har et noget 

anspændt forhold til, Charlies dominerende og til tider noget nedladende husholderske Berta samt 

Alans kontrollerende ekskone Judith.

6.1 Empiri

Som nævnt består kildeteksten i dette speciales analyse af udvalgte replikker fra komedieserien 

"Two and a half men". Disse replikker er indsamlet og transskriberet ved en gennemgang af alle 

afsnit i sæson 6 af serien og er udvalgt efter det kriterium, at de skal indeholde et humoristisk 

udtryk/en joke. Da der er tale om en komedieserie, indeholder en stor del af seriens replikker noget 

humoristisk. Der er dog nogle replikker, der blot er "almindelige" udsagn såsom "How are you?", 
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og disse er altså fravalgt i analysen. 

Hvorvidt det er lykkedes teksteren at udforme en velfungerende måltekst har ikke været i 

betragtning under udvælgelsen. På grund af dette er der valgt replikker med medfølgende 

undertekster, som fungerer både godt og mindre godt, og det er hermed op til analysen at afdække, 

hvor hensigtsmæssig den enkelte undertekst er, og hvorledes teksteren har forstået at anvende de 

teorier, som findes til oversættelsen af den pågældende joke.

Indsamlingen og transskriberingen af replikker og tilhørende undertekster har ført til en liste med i 

alt 222 eksempler (Se bilag 3). Disse eksempler er efterfølgende blevet delt op og kategoriseret ved 

hjælp af Cintas & Remaels syv humorkategorier. Denne kategorisering ses i skemaet i bilag 4.

Kategoriseringen er foretaget for at sikre, at alle typer jokes undersøges i analysen. På denne måde 

er det heller ikke nødvendigt at analysere samtlige 222 indsamlede eksempler, hvilket også ville 

blive for omfattende og muligvis uinteressant i længden. Eksemplerne udvalgt til analysen 

repræsenterer dermed alle de indsamlede eksempler. Herudover vil analysen være forholdsmæssig 

repræsentativ, således at de forskellige humorkategorier er præsenteret i nogenlunde ligeså stort 

omfang i analysen som i det samlede antal eksempler. Da det i skemaet ses, at det samlede antal 

eksempler indeholder flest jokes fra kategori 4 med sprogbestemte jokes og en hel del fra kategori 1 

og 2 med henholdsvis internationale/bi-nationale og nationale jokes, vil dette altså også være 

tilfældet i analysen.

Under kategori 5 og 6, som dækker visuelle og auditive jokes, er der ikke angivet nogen eksempler i 

skemaet. Dette betyder dog ikke, at disse typer jokes slet ikke forekommer i de sete afsnit, men da 

disse kun er visuelle eller auditive, indeholder de i sagens natur ikke nogen replikker og kræver 

dermed heller ingen oversættelse (Cintas & Remael, 2007, 227). Disse udelukkes derfor fra dette 

speciales analyse.

Den komplette liste over indsamlede eksempler kan findes nummereret i bilag 3, og denne 

nummerering anvendes også i analysen, således at analysens eksempler let kan findes på den 

samlede liste. I bilag 3 er eksemplerne dog blot transskriberet med henblik på research og altså 

opstillet mindre nøjagtigt end eksemplerne i analysen, som er udspecificeret for at kunne analyseres 

i henhold til teorierne om tekstning.
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Eksemplerne i analysen består i nogle tilfælde blot af én enkel replik og én tilhørende undertekst, 

men i mange tilfælde er der tale om længere sekvenser, der består af flere sammenhængende 

replikker, som evt. er dialoger mellem to af karaktererne. I disse tilfælde er hver enkel replik 

angivet med navn på den karakter, som siger replikken, så sammenhængen fremgår tydeligt. Den 

tilhørende oversættelse vil i tilfælde af længere sekvenser oftest være delt op i flere separate 

undertekster, som vises på skærmen én efter én. Dette angives i analysen med et celleskift, således 

at hver celle repræsenterer en separat undertekst. 

I visse af analysens eksempler kan det være nødvendigt med en forklaring til læseren af dette 

speciale, som ikke kan se eksemplerne på skærmen. Disse forklaringer er nedtonet med grå skrift i 

analysen og indgår altså ikke i de faktiske replikker eller undertekster.
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7. Analyse

7.1 Fase 1 – Analyse af kildetekstens grundlæggende elementer
Når Lundquist skriver, at oversætteren er nødt til at analysere originalteksten, inden en vellykket 

oversættelse kan udføres, er det med fokus på en traditionel fysisk tekst, hvor oversætteren kan 

sidde med teksten i hånden foran sig og danne sig et overblik over tekstens indhold, stilniveau osv. 

Men når den førnævnte empiri skal analyseres, er der ikke nødvendigvis tale om en fysisk tekst. Når 

en tv-serie skal tekstes, er det de talte replikker, der skal oversættes og overføres til skrift. I nogle 

tilfælde modtager teksteren på forhånd manuskriptet med replikkerne, men dette kan være 

utilstrækkeligt og mangle enkelte passager eller indeholde fejlfortolkning af replikken (Gottlieb, 

2003, 42). Desuden er det tilfældet med mange tv-programmer, at teksteren slet ikke modtager 

noget manuskript (Gottlieb, 2003, 42). Disse forhold betyder, at teksteren derfor kun har 

muligheden for at se serien, eller det enkelte afsnit, selv og høre kildeteksten. Analysen af 

kildeteksten kan altså være en større udfordring for en tekster end en traditionel oversætter, da 

teksteren har et andet udgangspunkt for analysen – nemlig en række talte replikker snarere end én 

længere sammenhængende tekst. I det følgende vil jeg dog analysere kildeteksten efter Lundquists 

teori for at afdække, hvordan en sådan analyse kan foretages.

Når kildeteksten fra "Two and a half men" skal analyseres, er det vanskeligt at afdække de sproglige 

fænomener, der gør, at sætningerne opfattes som en sammenhængende tekst, for der er netop ikke 

tale om sammenhængende tekst, men enkelte sætninger, som hænger sammen i kortere sekvenser. 

Når der skiftes scene i et afsnit, hænger sætningerne fra den nye scene ikke nødvendigvis direkte 

sammen med sætningerne fra den foregående, og der kan dermed være tale om en meget 

usammenhængende kildetekst. Det ses dog, at der refereres tilbage til noget tidligere i samme 

sekvens, afsnit eller endda hele serien, hvilket skaber en form for "inside jokes, som er væsentlige at 

overføre. Dette ses f.eks., når Berta i flere tilfælde refererer til Alan som "Zippy".

Kildetekstens kontekst er lettere at afdække. Hvis teksteren ikke på forhånd har kendskab til serien, 

kan en simpel Google-søgning lede frem til seriens side på CBS.com eller imdb.com, hvor man 

nemt og hurtigt kan få et overblik over, hvad "Two and a half men" handler om, hvor den foregår, 

hvem karakterene er, og hvordan deres indbyrdes forhold er. Derfor burde tidspres altså ikke være 

grundlag for ikke at analysere kildetekstens kontekst inden den faktiske oversættelse. Dog er den 
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bedste måde at afdække tid, sted og kommunikationssituation på ved selv at se serien og få en 

baggrundsviden om handlingen og karaktererne. Og som en typisk amerikansk komedieserie er 

"Two and a half men" meget let at gå til, så det vil næppe være nødvendigt at se mere end ét enkelt 

eller to afsnit, før man har en nogenlunde baggrundsviden om serien. 

Serien foregår i nutidens Malibu i Californien, hvor Charlies store, dyre hus ligger lige ned til 

stranden. Den store forskel på kvindeforføreren Charlie og hans nørdede og kiksede bror Alan og de 

humoristiske kontroverser, denne forskel skaber, kommer hurtigt til udtryk. Charlie gør konstant 

grin med Alans problemer med både kvinder og penge, og hans jokes går meget på, hvordan Alan 

snylter på ham og bor i hans hus. Det opdages altså hurtigt, at Charlie føler sig overlegen i forhold 

til Alan. Alan derimod ynder at gøre grin med Charlies store forbrug af både kvinder og alkohol, og 

også hans jokes indeholder spor af nedladenhed omend ikke så markant som Charlies jokes. 

Derudover er Alan en lidt speciel person, hvorfor han ofte siger og gør ting, der er lettere 

usædvanlige.

Ud over forskellen på de to brødre kommer deres anstrengte forhold til deres mor Evelyn samt deres 

hyr med at opdrage den til tider umulige teenager Jake, som ikke altid virker til at være særlig kvik, 

også hurtigt til udtryk. Yderligere opdager man hurtigt, at mange af seriens jokes har seksuelle 

undertoner, og at der bruges en del sarkasme, ikke mindst fra Charlies hushjælp Berta, hvis 

replikker som regel har spor af nedladenhed, særligt over for Alan.

Hermed er seriens karakterer, tid, sted, grundlæggende stilniveau og kommunikationssituation 

fastlagt, hvilket giver et nyttigt billede af, hvad der kan forventes af de enkelte replikker, som skal 

oversættes. 

7.1.1 Replikkernes intention og indhold
Afdækning af kildetekstens grundlæggende elementer er vigtig, men for at oversættelsen af 

kildeteksten skal have samme humoristiske effekt på måltekstens modtager som kildetekstens, er 

det nødvendigt med en mere nøjagtig afdækning af replikkernes intention. Her kan Vandaeles teori 

anvendes. I serien forekommer der både situationer og replikker, som er af "afstikkende karakter", 

og hvor humoren opstår på grund af noget "unormalt". Dette ses blandt andet, når Alan leger med 

sin bugtalerdukke, og det er som regel også netop Alan, der står for denne type "afstikkende" jokes.
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Herudover bruges der, som nævnt i ovenstående, en del sarkasme i seriens jokes, og denne bruges 

på en sådan måde, at karaktererne er mere eller mindre nedladende over for hinanden. Dette ses 

bl.a. i situationer, hvor Charlie eller Berta kalder Alan for øgenavne såsom "Jiminy Cricket" eller 

"Zippy", eller hvor Evelyn tvivler på Jakes evner til at komme ind på et godt universitet. Det er også 

denne type jokes, som både Charlie, Jake, Berta, Evelyn og Judith oftest bruger, og som Alan i 

øvrigt også til tider bruger. Derfor må der siges at være en overvægt af jokes, der falder ind under 

konceptet "overlegenhed". Hvis modtageren af målteksten skal få den samme fornemmelse af 

seriens generelle tone og stil som modtageren af kildeteksten, må teksteren altså sørge for, at 

underteksterne bærer det samme præg af overlegenhed, så de fremkalder en højnet selvfølelse hos 

modtageren og skaber en tanke i retningen af "ej, hvor er han/hun dog en tumpe" og på den måde 

medfører, at modtageren morer sig. Samtidig må teksteren dog også sørge for, at Alans sære 

personlighed kommer korrekt til udtryk i hans afstikkende replikker, da disse er en væsentlig del af 

karakteren.

Med seriens grundlæggende elementer afdækket er det nødvendigt at se nærmere på selve indholdet 

af replikkerne for at få et mere nøjagtigt billede af de faktiske udtryk, som skal oversættes. Ved brug 

af Cintas & Remaels syv humorkategorier er empirien delt op og sat ind i skemaet i bilag 4. 

I skemaet ses det, at størstedelen af replikkerne i empirien falder ind under kategori 4, som består af 

sprogbestemte jokes, der bl.a. bruger ordspil til at opnå en humoristisk effekt. Dette fremgår også 

hurtigt, hvis man ser serien og er opmærksom på replikkerne. Herudover falder mange af empiriens 

replikker ind under kategori 1 og 2, hvor humoren bygger på referencer til personer, ting, produkter, 

varemærker osv., som enten er mere eller mindre internationalt kendt eller kendt i USA, men ikke i 

Danmark. Udtryk fra kategori 1 og 2 er også stærkt repræsenteret i kategori 7, som består af jokes, 

der er en kombination af de øvrige kategorier. De 17 eksempler i denne kategori består 

hovedsageligt af en kombination med jokes, der hører ind under både kategori 1 og 2, imens udtryk 

som falder under kategori 4 også hyppigt indgår.

Med ovenstående kategorisering af komedieseriens replikker fremgår det mere tydeligt, hvad 

indholdet af replikkerne er, og hvad seriens humor altså er bygget på. For at overføre replikkerne til 

en velfungerende måltekst, som holder samme stil som kildeteksten, skal underteksterne altså ligge 

inden for de samme kategorier som replikkerne.
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7.2 Fase 2 og 3 – Overførsel og revision af kildeteksten
Med en forståelse af kildeteksten opnået i første fase kan der nu fortsættes til næste fase, hvor de 

amerikanske replikker faktisk overføres og revideres og bliver til danske undertekster. Men inden de 

enkelte replikker kan overføres til undertekster, må der vælges en overordnet global 

oversættelsesstrategi. 

7.2.1 Global oversættelsesstrategi
Da der i dette tilfælde hverken er tale om et traditionelt litterært mesterværk eller en fagsproglig 

manual, kan det være vanskeligt at vælge enten en ren imitativ oversættelse eller funktionel 

oversættelse. 

Ifølge Lindberg (1989) er det overordnet set vigtigt, at underteksterne er så tro mod replikkerne som 

muligt, og dette gælder særligt, når replikkerne er på et sprog, som de fleste modtagere af 

målteksten kender. Serien "Two and a half men" er som nævnt amerikansk, hvorfor replikkerne er 

på amerikansk-engelsk. Og ifølge Gottlieb er engelsk et sprog som de fleste mennesker i den 

industrialiserede verden er udsat for hver dag gennem bl.a. tekstede tv-programmer (Gottlieb, 2004, 

85). Allerede tilbage i 2002 brugte den gennemsnitlige dansker mere end fire timer om ugen på at 

læse undertekster til tv-programmer (Gottlieb, 2003, 25), og da mange af de tv-programmer, der 

sendes i Danmark, er importeret fra USA (Gottlieb, 2003, 25), må det konkluderes, at amerikansk-

engelsk altså er et sprog, som de danske tv-seere er ganske bekendt med. Dette passer også godt 

overens med min egen spørgeskemaundersøgelse, hvor 90% af de adspurgte selv mener at kunne 

forstå engelsk rigtigt godt (Se bilag 1). Seernes store kendskab til originalsproget peger altså på, at 

underteksterne bør være så tro mod replikkerne som muligt, hvilket kræver en global 

oversættelsesstrategi med imitativ oversættelse. Denne type oversættelse er også bedst til at gengive 

kildetekstens grundlæggende elementer og dermed gøre det muligt at overføre bl.a. den generelle 

intention, tone og stil til de danske seere. Netop overførslen af disse elementer er vigtig i 

fiktionsprogrammer som "Two and a half men", da det er karakterernes replikker, der oversættes, og 

teksteren bør derfor gøre sig klart, at underteksten trofast dækker det, som lige netop denne person 

ville sige i den givne situation (Gottlieb, 2003, 46). Dette opnås bedst med en imitativ oversættelse.

Der er altså flere punkter, der taler for en global oversættelsesstrategi med imitativ oversættelse. 

Der kan dog være nogle situationer, hvor denne strategi kommer til kort og virker mindre 
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hensigtsmæssigt. Fordelen ved en funktionel oversættelse er, at denne strategi udformer en måltekst, 

som opfylder samme funktion som kildeteksten, men i en ny kontekst, hvor der tages hensyn til 

modtageren af målteksten, så kildetekstens formål opnås (Lundquist, 2007, 37). I tilfældet med 

"Two and a half men" må det siges, at seriens hovedformål er at underholde og more seeren, og 

dette formål må gælde, uanset om man er amerikansk seer eller dansk seer. Men når en replik f.eks. 

indeholder en joke, som refererer til noget, der er ukendt for de danske seere, kan det være 

nødvendigt at låne lokale oversættelsesstrategier, som knytter sig til funktionel oversættelse for 

netop at bevare bl.a. intention og stil på en sådan måde, at de danske seere også forstår meningen 

med selve joken og dens reference. Hvis f.eks. Berta kalder Alan et øgenavn, gør hun det for at gøre 

grin med ham på en underholdende måde ved brug af en nedladende tone. Hvis øgenavnet ikke 

vækker genkendelse blandt danske seere, bevares selve jokens intention og tone ikke med en 

imitativ oversættelse. Dette kan der til gengæld sørges for ved brug af en funktionel oversættelse af 

det konkrete øgenavn.

På dette grundlag må der altså anvendes en global oversættelsesstrategi med imitativ oversættelse, 

mens der må lånes lokale strategier fra den funktionelle oversættelse i konkrete jokes og referencer.

7.2.2 Lokale oversættelsesstrategier
Med valget af en overordnet global oversættelsesstrategi på plads, kan der nu fortsættes med 

analysen af den egentlige overførsel af kildeteksten. Det er her, oversættelsen af de enkelte 

replikker analyseres, hvorfor Lundquists lokale oversættelsesstrategier samt Cintas & Remaels syv 

humorkategorier anvendes i forbindelse med hvert enkelt eksempel. Derudover anvendes Lindbergs 

tekstningsstandard, da underteksterne bør overholde denne.

I følgende analyseres udvalgte eksempler ét for ét for at afdække, om oversættelsen er i 

overensstemmelse med teorierne, og hvordan resultatet af oversættelsen fungerer. Eksemplerne er 

opdelt efter humorkategorierne for størst overskuelighed. Dog er eksemplerne fra humorkategori 7 

angivet under de kategorier, som er styrende for de komplekse jokes, da der ikke findes specifikke 

strategier til oversættelsen af denne type jokes, men disse skal findes i de øvrige kategorier.
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7.3 Analyse af udvalgte undertekster fra empirien

7.3.1 Humorkategori 1
Eksempel nr. 31

Scene: Alan og Charlie sidder i bilen sammen. Charlie kommer med en sarkastisk bemærkning, 

hvorefter Alan kommer med følgende citat, som Charlie dog ikke helt forstår.

Replik:
Alan: You're a funny man, Ollie. 
You certainly are. 
Laurel and Hardy.

Undertekst:
Du er en sjov mand, Ollie. 
Det er du.
Gøg og Gokke.

I dette eksempel refererer Alan til det internationalt kendte komikerpar "Laurel and Hardy", og 

derfor falder denne joke i humorkategori 1. Jokes i kategori 1 er så velkendte blandt modtagerne af 

målteksten, at disse blot kan overføres eller oversættes direkte og ordret (Cintas & Remael, 2007, 

217), hvorfor teksteren kan bruge de lokale strategier lån eller ordret oversættelse, som passer til 

den imitative oversættelsesstrategi. Og her følger teksteren teorien. Dog har teksteren valgt at 

erstatte "Laurel and Hardy" med "Gøg og Gokke". Som regel oversætter man ikke navne, men da 

"Laurel and Hardy" officielt kaldes Gøg og Gokke på dansk, virker det særdeles hensigtsmæssigt, at 

teksteren har "oversat" navnene i denne forbindelse. Teksteren har dog valgt at beholde navnet 

"Ollie", hvilket umiddelbart kan virke inkonsekvent. Men da der på trods af de danske navne ikke 

tales dansk i Gøg og Gokke, men originalsproget, kaldes Gokke netop "Ollie" i programmerne. 

Derfor kan der argumenteres for, at "Ollie" beholdes på engelsk og ikke "oversættes" med det 

danske navn Gokke. Det kan dog skabe forvirring, hvis den danske seer ikke kender 

sammenhængen mellem "Ollie" og Gøg og Gokke. Men der kan argumenteres for, at dette ikke 

nødvendigvis er uhensigtsmæssigt i denne sammenhæng, da Alan netop er nødt til at forklare sin 

egen uventede og lidt usædvanlige joke til en lettere forvirret og skeptisk Charlie ved at tilføje 

"Laurel and Hardy". Charlie er tilsyneladende ikke klar over, hvad Alan refererer til, og på den 

måde står seerne sandsynligvis i samme båd som ham. Så når publikum griner af denne joke, griner 

de både af Alans usædvanlige reference, men også af Charlies visuelle mangel på forståelse af Alans 

joke, som betyder, at den falder lidt til jorden. Og en mislykket joke kan i sig selv medføre latter, 

dog mere af afsenderen end med afsenderen, hvilket modtageren af underteksten godt kan grine 

med på, da de kan følge Charlies skepsis og mangel på forståelse. Det må altså konkluderes, at 

denne replik overføres teoretisk korrekt og underholdningsmæssigt udmærket til underteksten. 
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Eksempel nr. 43

Scene: Charlie forstår ikke, hvorfor han har dårlig samvittighed over for en tidligere elskerinde, som 

han har brændt af, og derfor prøver Alan at forklare ham det.

Replik:
Alan: Well, maybe you're finally developing a 
conscience. 

At long last realizing that your actions have 
consequences for other people. 

Charlie: Don't talk down to me, Jiminy Cricket!

Undertekst:
Nå men -
- måske er du ved at få en samvittighed.
Du indser, at dine handlinger
har konsekvenser for andre.

Du skal ikke tale ned til mig.

Dette eksempel omfatter endnu en joke i humorkategori 1, da der refereres til figuren "Jiminy 

Cricket", som er en internationalt kendt Disney-figur. I modsætning til foregående eksempel har 

teksteren dog her valgt ikke at følge teorien om direkte overførsel, men udelader helt det afsluttende 

"Jiminy Cricket", som egentlig er det, der gør Charlies replik sjov og udløser latter. Det strider imod 

teorien om oversættelse af humor, at teksteren har valgt at udelade den afgørende del af Charlies 

replik, fordi det går ud over underholdningsværdien for seeren. Uden det afsluttende øgenavn virker 

det nærmest også som om, at Charlie blot føler sig stødt af Alans kommentar, og det ligger bestemt 

ikke til Charlies karakter at lade Alan være belærende over for sig uden at give igen. 

Teksterens valg virker især besynderligt, da "Jiminy Cricket", ligesom "Laurel and Hardy", har et 

officielt dansk navn, som endda nemt og hurtigt kan slås op i Gyldendals fagordbog. På dansk 

kaldes figuren nemlig Jesper Fårekylling, og denne figur er næppe fremmed for de danske seere. 

Teksteren kunne altså med fordel have direkte "oversat" figurens navn ligesom i foregående 

eksempel og dermed stadig have givet den danske seer noget at more sig over. 

Som nævnt bliver der ofte udeladt en del af replikkerne i underteksterne, da sletning eller 

komprimering kan være en nødvendig strategi i forhold til underteksternes begrænsede længde og 

eksponeringstid (Gottlieb, 2003, 20). Charlies replik varer 2 sekunder, inden Alans svar skal tekstes. 

I forvejen fylder underteksten til Charlies replik 23 anslag, og hvis "Jesper Fårekylling" skulle 

medbringes, ville underteksten nå op på 40 anslag, evt. i to linjer, så linjen ikke ville blive for lang. 

Dette vil altså sige, at den fulde undertekst ville være på 20 anslag pr. sekund, hvilket overskrider 

tekstningsstandarden, som kun tillader ca. 12 anslag pr. sekund, og dette kan være grunden til, at 

"Jesper Fårekylling" er udeladt. På denne måde følger teksteren altså teorien om tekstning. 
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I dette eksempel strider teorierne om oversættelse af humor og teorierne om tekstning altså imod 

hinanden, hvilket indikerer, at de gængse oversættelsesteorier ikke altid kan anvendes i tekstning. 

Og her har teksteren tilsyneladende valgt at følge tekstningsstandarden mere nøje end 

oversættelsesstrategierne. Hvorvidt dette er et fornuftigt valg eller ej kan diskuteres. Ved at følge 

tekstningsstandarden så nøje og udelade den afgørende del af replikken er der stor risiko for, at de 

danske seere slet ikke forstår joken. Herudover kan de muligvis høre, at Charlie kalder Alan et 

øgenavn, som på engelsk ikke er kendt af danskerne. Dette kan skabe en følelse af, at seeren går 

glip af noget. Derfor kan der argumenteres for, at uden "Jesper Fårekylling" er underteksten 

nærmest ligegyldig, da den ikke lever op til sit formål og giver de danske seere en forståelse af 

joken. I dette eksempel havde det derfor været mere hensigtsmæssigt, at teksteren havde taget 

"Jesper Fårekylling" med på trods af den korte eksponeringstid. Underteksten kunne evt. have været 

forkortet en smule, hvis den var formuleret "Tal ikke ned til mig, Jesper Fårekylling", hvilket fylder 

7 anslag mindre end den pågældende undertekst ville have fyldt. Herudover kan det tages med i 

overvejelserne, at der er tale om mediet dvd og ikke tv, da undertekster på dvd har en tendens til at 

være længere end på tv, fordi læsehastigheden gældende for dvd-udgivelser er hurtigere, og dvd 

giver seeren muligheden for at spole tilbage, hvis han eller hun ikke kunne nå at læse underteksten 

første gang (Cintas & Remael, 2007, 24). Tilbagespoling vil dog næppe være nødvendig for 

flertallet, da Jesper Fårekylling er et ret kendt navn, og derfor sandsynligvis vil være letlæseligt for 

de fleste.

Konklusionen for dette eksempel er altså, at de danske seere havde været bedre tjent med en 

undertekst i overensstemmelse med teorien om oversættelse af humor, men at dette valg ville kræve 

en lettere tilgang til tekstningsstandarden. 

Eksempel nr. 56

Scene: Alan fortæller Charlie, at Jake skal være hos dem i længere tid end normalt, hvilket Charlie 

ikke er helt tilfreds med.

Replik:
Alan: Let's just give it a chance and see how it 
works. 

Charlie: That's what Poland said about the 
Germans. 
Alan: Been watching History Channel again?

Undertekst:
Lad os bare give det en chance og se.

Det sagde Polen om tyskerne. 

Har du set History Channel igen?
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Eksempel nr. 100

Scene: Charlie hyggesnakker med en gammel ven, som er på besøg.

Replik:
Charlie: You know, I always loved Paris in the 
spring time. 

Andy: You're lucky, I only got to do her once on 
Halloween.

Undertekst:
Ja, jeg har altid elsket Paris 
om foråret. 

Du er heldig. 
Jeg ordnede hende kun til Halloween.

Disse to ovenstående eksempler ligner hinanden meget. De indeholder nemlig begge referencer, 

som er internationalt kendte. Der er tale om en begivenhed samt en tv-kanal og en person samt en 

mærkedag. 

I eksempel 56 lånes "History Channel" og overføres uforandret, hvilket er acceptabelt, da kanalen 

findes i Danmark. Det er dog tvivlsomt, at alle modtagere af underteksten kender kanalen, da den 

kun kan ses med parabol- eller kabel-tv fra udbyderen Canal Digital (Canal Digital, 2010). Kanalen 

bliver også nævnt i et senere afsnit af serien, hvor navnet på lettere inkonsekvent vis er erstattet med 

det forklarende "dokumentarprogrammer". Dette er teksteren dog næppe klar over, da der i denne 

empiri netop ikke er tale om én længere sammenhængende tekst. Men teksteren kunne have brugt 

"dokumentarprogrammer" for at være sikker på, at alle modtagere forstår, hvad Alan mener med sin 

nedladende replik til Charlie, hvor han angiver, at Charlie ikke kan vide noget historisk uden at 

have set det på tv. Men selvom seerne muligvis ikke kender kanalens navn, må det formodes, at de 

fleste kan regne ud, hvad History Channel er. Specielt da danskerne har et stort kendskab til 

engelsk, og da kanalens simple navn taler for sig selv.

Ud over et stort kendskab til engelsk har danskerne også generelt et stort kendskab til 2. 

Verdenskrig, hvorfor replikken med Polen og tyskerne burde kunne forstås af undertekstens 

modtagere og derfor blot kan oversættes ordret.

I eksempel 100 refereres der til hotelarvingen Paris Hilton, som er særdeles kendt verden over. 

Navnet Paris bruges dog som et humoristisk ordspil, altså en sprogbestemt joke, da Charlie egentlig 

taler om byen Paris, men hans ven bruger sammenfaldet af navne til at komme med en pralende 

joke om, at han har haft sex med Paris Hilton. Selvom denne joke indeholder et homonym, er det 

dog ikke nødvendigt at oversætte den med en substitution, da modtageren af målteksten med meget 

stor sandsynlighed kender både byen Paris og Paris Hilton.
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Ud over Paris Hilton nævnes mærkedagen Halloween i eksempel 100. Denne dag har i den senere 

tid vundet kraftigt frem i Danmark, særligt på grund af indflydelsen fra amerikanske programmer 

og film (Gyldendal (A), 2010). Halloween har også det danske navn allehelgensaften, og man kan 

desuden sammenligne dagen med den for en dansker mere traditionelle fastelavn, som altså ville 

kunne bruges i dette tilfælde som erstatning. Men det vil dog være de færreste danske seere, der 

ikke efterhånden kender Halloween, og derfor virker det ikke nødvendigt at oversætte denne med en 

erstatning. Desuden vil de fleste seere genkende ordet, når det siges i replikken, hvilket gør det 

uhensigtsmæssigt at erstatte det.

Samlet set er alle referencer beholdt og overført direkte til underteksterne, hvilket er i 

overensstemmelse med teorierne og den globale oversættelsesstrategi, og burde ikke volde 

problemer for modtagerne af målteksten, som dermed burde være ligeså underholdt som 

modtagerne af kildeteksten.

7.3.2 Humorkategori 2
Eksempel nr. 20

Scene: Alan kommer hjem fra arbejde til Charlie, som har lånt Alans sidste kontanter.

Replik:
Alan: Hey.

Charlie: How was your day, darling?

Alan: Fine. Except I had to pay for lunch with 
my lucky Sacagawea dollar.

Charlie: What kind of lunch can you get for a 
dollar?

Alan: Two gas station hot dogs that were a year 
old if they were a day, thank you very much.

Charlie: Is Sacagawea the same Indian chick 
that's on the Land O' Lakes butter?

Undertekst:
- Hej.

- Hvordan var din dag, skat?

Fin. Men jeg måtte betale frokost
med min Sacagawea lykke-dollar.

Hvad kan man få
for en dollar?

To hotdogs på tanken, -
- der var et år gamle,
mange tak.

Er Sacagawea også
hende på smørpakkerne?

I dette eksempel nævnes den historiske indianerkvinde Sacagawea og den amerikanske dollar-mønt, 

som hun er trykt på (The United States Mint, 2010). Herudover nævnes det amerikanske 

smørmærke Land O' Lakes, som har en tegning af en indianerkvinde på deres emballage (Land O' 
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Lakes Inc., 2010). Da hverken personen, mønten eller varemærket er almindeligt kendt i Danmark, 

hører denne joke i humorkategori 2 og bør derfor oversættes med erstatninger, der er kendt blandt 

modtagerne af målteksten (Cintas & Remael, 2007, 220). 

I tilfældet med varemærket Land O' Lakes har teksteren valgt at erstatte mærket med det 

forklarende "smørpakkerne". Dette virker umiddelbart som en god løsning, da de danske seere 

næppe har hørt om mærket. Dog er der i joken tale om en bestemt emballage, som lige netop Land 

O' Lakes anvender til deres smør, og dette fremgår ikke i underteksten. Der er jo for eksempel ingen 

kvinde afbilledet på de danske smørmærker Kærgården og Lurpaks emballage, og derfor virker 

Charlies spørgsmål yderst besynderligt og meningsløst i de danske seeres øjne.

På inkonsekvent vis har teksteren, i modsætning til Land O' Lakes, ikke erstattet Sacagawea. 

Årsagen til dette kan muligvis være, at teksteren har vurderet kvinden og mønten som værende 

tilstrækkeligt kendt blandt de danske modtagere til, at navnet blot kunne overføres direkte. Dette 

virker dog yderst tvivlsomt, da der stort set ingen information om Sacagawea er at finde på dansk, 

og navnet f.eks. slet ikke findes i Gyldendals encyklopædi. Det virker derfor uhensigtsmæssigt blot 

at overføre navnet direkte til underteksterne, da de danske seere ikke kan forventes at have 

kendskab til personen, og de dermed ikke forstår joken. 

Ifølge teorien burde teksteren altså have anvendt en erstatning for Sacagawea og Sacagawea-dollar 

for at underholde de danske seere på lige fod med de amerikanske (Cintas & Remael, 2007, 220). 

Eller også skulle der have være anvendt en kompenserende forklaring af, hvem Sacagawea var, for 

at få de danske seere med. Herudover skulle oversættelsen hænge sammen med Charlies afsluttende 

"dumme " spørgsmål. En sådan erstatning ville dog være næsten umulig og tidskrævende at 

udtænke og taget teksteres deadlines og tidspres i betragtning, har den pågældende tekster næppe 

haft mulighed for at fundere over replikken i flere dage og udtænke en genial erstatning. Desuden 

ville en forklaring af, hvem Sacagawea var, næppe kunne overholde underteksternes tekniske 

begrænsninger, og denne udfordring lader til at have resulteret i den uhensigtsmæssige undertekst. 

Her udfordres teksteren altså meget, da det er yderst vanskeligt at følge teorien for humorkategori 2 

samtidig med tekstningsstandarden.
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Eksempel nr. 84

Scene: Charlie og hans kæreste har haft problemer med at bestemme, hvem der skal sove i hvilken 

side af sengen, da de begge er vant til at sove i højre side. Charlie mener dog nu, at han har fundet 

løsningen; han vil ligge sig med hovedet i fodenden.

Replik:
Charlie: And good news. I solved the "wrong 
side of the bed" situation.

Chelsea: Okay?

Charlie: I'll just sleep with my head down there. 
That way I'm facing the right way.

Chelsea: But then your feet will be in my face.

Charlie: Way ahead of ya. Peppermint foot 
lotion. You'll think you're sleeping in Candy 
Land.

Undertekst:
Og godt nyt. Jeg har løst
"den forkerte side" situation.

Okay.

Jeg sover bare med hovedet dernede.
Så vender jeg rigtigt.

Men dine fødder er i mit ansigt.

Det har jeg tænkt på.
Perbermynte fodsalve.
Du vil tro, du sover
i Bonbonland.

I dette eksempel fungerer den imitative oversættelse udmærket, indtil Charlie nævner "Candy 

Land", hvilket er det, der er jokens afgørende pointe. Brætspillet "Candy Land" har været en stor 

del af amerikanernes barndom i over 60 år (Hasbro, 2010), og selvom spillet findes i Danmark i en 

dansk udgave (Spillehulen, 2010), er det næppe en tilnærmelsesvis ligeså stor del af den danske 

kultur som den amerikanske. På grund af dette må denne joke placeres i humorkategori 2, hvorfor 

der må lånes en strategi fra den funktionelle oversættelse og bruges en erstatning, der er kendt 

blandt måltekstens modtagere (Cintas & Remael, 2007, 220). Lige netop dette har teksteren også 

valgt at gøre, omend denne ikke har anvendt navnet på et spil, men derimod en forlystelsespark, 

som også har slik som tema. Dette virker som en glimrende løsning, da de danske seere burde have 

kendskab til Bonbon-Land og derfor godt kan forstå Charlies joke med, at hans fodsalve med 

pebermynteduft vil lede Chelseas tanker hen på bolcher snarere end sure fødder. Dog passer "Candy 

Land" bedre sammen med pebermynteduften, da en del af spillet foregår i den såkaldte 

Pebermynteskov (Spillehulen, 2010), men dette er dog en mindre detalje, som ikke forringer den 

ellers udmærkede oversættelse. 

Selve erstatningen fungerer altså godt, mens retstavningen derimod ikke lever op til 

tekstningsstandarden. I tilfældet med ""den forkerte side" situation", burde der have været indsat en 
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bindestreg; "den forkerte side"-situation (Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab (A), 2010). Ellers burde sætningen være omskrevet til f.eks. "Jeg har løst 

situationen med den forkerte side", hvilket blot fylder 5 anslag mere end den oprindelige undertekst. 

Derudover burde pebermyntefodsalve være skrevet i ét ord (Dansk Sprognævn og Det Danske 

Sprog- og Litteraturselskab (B), 2010), mens "Bonbonland", ifølge parken selv, korrekt staves 

"Bonbon-Land", selvom dette dog ikke er i overensstemmelse med retskrivningsreglerne. Disse fejl 

burde ikke gå ud over modtagerens forståelse, men de giver et sjusket og uprofessionelt indtryk, 

hvilket er ærgerligt, når teksteren ellers har udformet en hensigtsmæssig oversættelse, som er i 

overensstemmelse med teorien.

Eksempel nr. 96

Scene: Jake snakker med sin farmor Evelyn om sine fremtidsplaner. Han er skeptisk over for, om 

han kan komme ind på et universitet, som farmoren gerne vil have.

Replik:
Evelyn: Oh sweetheart, what makes you think 
you'd flunk out?

Jake: Well, history. Right now there's a 60-60 
chance I'm gonna have to repeat the eight grade.

Evelyn: 60-60, huh?

Jake: At least. It could be 70-40. 

Evelyn: Well, we can rule out Ivy League.

Undertekst:
Hvorfor tror du, at du dumper?

Joh, fortiden.
Der er 60-60 chance for,
at jeg skal gå 8. klasse om.
60-60, siger du?

Mindst. Det kunne være 70-40.

Der røg Ivy League.

I dette eksempel er det både Jakes dårlige matematikevner og Evelyns afsluttende joke, der udløser 

latter. Da Jakes del af dialogen indeholder tal, udgør denne ikke noget problem for teksteren, og den 

kan derfor overføres direkte. Men Evelyns afsluttende joke indeholder begrebet "Ivy League", som 

er meget kendt i amerikansk kultur, men ikke findes i Danmark. Som nævnt er det med sådanne 

begreber op til teksteren at vurdere, om danskerne har et tilstrækkeligt kendskab til det, så det kan 

betragtes som internationalt og kan overføres direkte. Dette har teksteren tilsyneladende vurderet 

her. Begrebet findes ganske vist også i Gyldendals encyklopædi, men om modtagerne af målteksten 

umiddelbart ved, at Ivy League dækker over nogle af USAs mest prestigefyldte universiteter, er dog 

usikkert. Da det netop er Evelyns skepsis om Jakes mulighed for at komme ind på et godt 

universitet, der er den afgørende pointe i joken, er det vigtigt, at de danske seere forstår begrebet. 
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Gør de ikke dette, falder joken til jorden. Derfor havde det været mere hensigtsmæssigt at behandle 

denne joke som tilhørende humorkategori 2 og oversætte "Ivy League" med en erstatning, som ville 

give mening for langt flere danskere, da en forklaring på begrebet i stil med "Der røg Ivy League 

med de mest prestigefyldte universiteter" bestemt ville være for langt i forhold til tekstningens 

begrænsninger.

Man kan argumentere, at der ikke findes et nøjagtigt tilsvarende begreb til "Ivy League" på dansk. 

Derfor kunne begrebet evt. oversættes med det forklarende "eliteuniversiteterne". Med dette forslag 

ville underteksten bestå af 26 anslag, hvilket er noget mere end de oprindelige 15 anslag, og den 

ville kræve en eksponeringstid på lidt over 2 sekunder ifølge tekstningsstandarden, som kræver 1 

sekund for hver 12 anslag. Den oprindelige undertekst har præcis 2 sekunders eksponeringstid før 

næste undertekst, hvilket altså er lige i underkanten, hvis man skal følge tekstningsstandarden. Dog 

er 2 anslag ikke voldsomt meget mere, og da læsehastigheden på dvd-udgivelser er lidt hurtigere 

end på tv (Cintas & Remael, 2007, 24), ville det formodentligt være acceptabelt. 

For at overholde tekstningsstandarden kunne der også vælges en anden løsning, som er mere 

konkret. "Ivy League" kunne med fordel erstattes med det mere specifikke "Harvard", som 

indeholder færre anslag. Denne erstatning ville højst sandsynligt give associationer til prestige og 

højt uddannelsesniveau hos flere danskere end "Ivy League", da Harvard meget ofte nævnes i andre 

amerikanske programmer og film. Desuden viser en søgning på søgemaskinen Infomedia, som 

dækker alle danske medier, at Harvard er nævnt i 2835 artikler inden for de sidste 12 måneder, mens 

Ivy League kun er nævnt i 42. Det tyder altså på, at danskerne er meget mere bekendt med navnet 

Harvard end begrebet "Ivy League", hvorfor "Harvard" ville være et mere hensigtsmæssigt valg til 

underteksten. På grund af dette må det konkluderes, at de danske seere havde været bedre tjent med 

en oversættelse i overensstemmelse med teorien om humorkategori 2.
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Eksempel nr. 115

Scene: Alan er begyndt at drikke mere end normalt, da han tror, han er far til sin ekskones 

kommende barn.

Replik:
Charlie: Alan, buddy, I'm getting a little 
concerned about your drinking.

Alan: I don't have a problem.

Charlie: Well, I do. You're swilling my good 
stuff.

Here. Have some old Walmart.

Undertekst:
Alan, jeg er bekymret
over dit drikkeri.

Jeg har ikke et problem.

Det har jeg. Du bæller de gode sager.

Her.
Tag noget af det billige.

Eksempel nr. 172

Scene: Alan og Jake sidder og snakker om en 9-årig pige, som er forelsket i Jake, hvilket Alan 

driller Jake med.

Replik:
Jake: Boy, as soon as I get my license, I'm so out 
of here.

Alan: Sure. You can drive your girlfriend to 
Gymboree.

Jake: At least I have a girlfriend.

Undertekst:
Så snart jeg får mit kørekort,
er jeg væk herfra.

Ja. Så kan du køre din kæreste
til børnegymnastik.

I det mindste har jeg en.

Disse to ovenstående eksempler er meget ens, da de begge falder under Vandaeles koncept med 

overlegenhed, og de desuden begge hører til i humorkategori 2. Dette gør de, da de indeholder 

referencer til virksomheder, der er kendt i USA, men ikke i Danmark, og disse virksomheder udgør 

en væsentlig pointe i joken i begge tilfælde. 

I eksempel 115 nævner Charlie Walmart, som er en amerikansk kæde af discount-supermarkeder 

(Walmart Corporate, 2010) i stil med Bilka herhjemme. Han bruger referencen til Walmart til at 

sige, at Alan ikke fortjener bedre alkohol, end det man kan købe billigt i supermarkedet. Da det er 

Charlies nedladenhed over for Alan, der udløser latter i denne joke, er det vigtigt for 

underholdningsværdien, at tonen bevares, samtidig med, at de danske seere forstår referencen til 

Walmart. Da kæden ikke findes i Danmark, bør navnet derfor oversættes med en erstatning (Cintas 
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& Remael, 2007, 220). Dette kunne være gjort med f.eks. "Tag noget fra Netto", som de danske 

modtagere utvivlsomt kender og højst sandsynligt forbinder med discount. Teksteren har dog i 

stedet valgt at eksplicitere joken med "Tag noget af det billige". Denne oversættelse gør joken mere 

ligefrem end den oprindelige, da modtageren ikke selv skal tænke sig til Charlies implicitte 

nedladenhed. Til gengæld kan der ikke være tvivl om forståelsen af joken, hvilket betyder, at de 

danske modtagere underholdes. 

I eksempel 172 bruger Alan virksomheden Gymboree, som bl.a. underviser børn i sport og musik 

(GymMark, Inc., 2010), til at drille Jake med hans meget unge beundrer. Ligesom med Walmart 

findes Gymboree ikke i Danmark, men der er heller ingen sammenlignelig virksomhed. Derfor er 

det hensigtsmæssigt i dette tilfælde, at teksteren har oversat udtrykket med en eksplicitering. Igen 

bliver joken mere direkte, men de danske seere forstår dog meningen, og underholdningsværdien 

bevares.

Samlet set oversættes begge tilfælde altså i overensstemmelse med teorien og formår at underholde 

de danske seere.

Eksempel nr. 196

Scene: Charlie og hans hushjælp Berta snakker om, at Charlies kæreste er flyttet ind.

Replik:
Berta: Okay, you and me need to talk.

Charlie: I know, I know. You didn't sign up for 
this. 

You work for me, not for her. 
And it's bad enough you have to put up with 
Zippy and the chimp.

Undertekst:
Okay, vi skal snakke.

Jeg ved det godt.
Det er ikke en del af aftalen.
Du arbejder ikke for hende.
Og det er slemt nok,
at Kaj og Andrea er her.

I dette eksempel bruger Charlie "Zippy" og "the chimp" som nedladende øgenavne til Alan og Jake. 

Charlie refererer til chimpansen Zippy, som har optrådt i mange amerikanske tv-shows (Zippy The 

Chimp, 2007). I eksempel 66, 110 og 213 (Se bilag 3) kalder Berta selv Alan for Zippy, så dette må 

siges at være hendes forholdsvis faste øgenavn til Alan. Dette er dog det eneste eksempel, hvor 

teksteren har erstattet navnet med noget mere kendt på dansk. Valget i dette eksempel virker derfor 

inkonsekvent, men dog mere hensigtsmæssigt, da Zippy ikke kan forventes at være kendt blandt 
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danske seere. Joken hører altså til i humorkategori 2, og hvis de danske seere skal forstå den 

nedladende tone bag øgenavnet, er det nødvendigt, at dette erstattes med noget tilsvarende, som de 

er bekendt med.

I ovenstående eksempel har teksteren valgt at erstatte Zippy og "the chimp" med "Kaj og Andrea". 

Kaj og Andrea er ganske vist ikke levende dyr ligesom Zippy, men erstatningen må dog siges at 

virke efter hensigten, da der næppe er danske seere, der ikke kender dukkerne, og de færreste vil 

betragte det som en kompliment at blive kaldt Kaj og Andrea. De danske øgenavne virker altså 

ligeså underholdende og nedladende som de amerikanske, hvorfor den generelle tone bevares.

Det fungerer altså bedre at følge teorien for humorkategori 2 i forbindelse med Alans øgenavn og 

erstatte "Zippy" med en figur kendt i Danmark. Men i de andre eksempler, hvor Berta kalder Alan 

for Zippy, står navnet for sig selv. Der er altså ikke tale om et makkerpar ligesom i dette eksempel, 

og "Kaj" ville næppe vække genkendelighed uden Andrea. Derfor burde der være fundet en 

erstatning, som både kunne stå alene og være en del af et makkerpar. Denne kunne evt. være 

"Bamse", som burde kunne genkendes både alene og som en del af makkerparret Bamse og Kylling. 

Den ofte lidt bedrevidende figur Bamse passer også meget godt som øgenavn til Alans karakter.

7.3.3 Humorkategori 2 i komplekse jokes

Eksempel nr. 146

Scene: Charlie keder sig og vil være sammen med Alan og Jake. Han foreslår derfor, hvad de kan 

lave.

Replik:
Charlie: So, what's it gonna be?
Movie? Bowling?

Putt-putt, Nevada cathouse?

Jake: I vote for cathouse.

Undertekst:
Hvad siger i så?

Biografen? Bowling?
Putt-putt, Nevadas glædeshus?

Jeg stemmer på glædeshus.

I dette eksempel nævner Charlie nogle forskellige aktiviteter, som de tre kan lave sammen. 

Biografen og bowling er der intet besvær med at forstå for en dansker. Men Charlies to sidste 

forslag placerer denne joke i henholdsvis humorkategori 2 og 4, hvilket i realiteten gør joken til en 

kompleks joke og altså tilhørende humorkategori 7.
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Når Charlie nævner "Nevada cathouse", er der tale om et slangudtryk for et bordel. Det vil sige, at 

dette er et sprogbestemt element, og teksteren har også erstattet udtrykket med et tilsvarende 

implicit udtryk på dansk, hvilket er i overensstemmelse med teorien (Cintas & Remael, 2007, 220). 

Derimod har teksteren valgt at låne udtrykket "Putt-putt" og overføre det direkte. "Putt-putt" er 

navnet på en amerikansk virksomhed, der har aktivitetscentre rundt omkring i USA, og som 

specialiserer sig i minigolf (Putt-putt LLC., 2007). Virksomheden er dog ikke kendt i Danmark og 

er derfor en reference til noget nationalt, som altså hører til i humorkategori 2. Ifølge Cintas & 

Remael (2007) kræver denne reference dermed en erstatning, som er kendt i målsprogets kultur. 

Ligesom i de øvrige eksempler med jokes i humorkategori 2, må der altså tys til en funktionel 

oversættelsesstrategi for at bevare den overordnede stil, og det er derfor uhensigtsmæssigt, at 

teksteren blot har overført udtrykket direkte, da dette ikke kan genkendes af de danske seere. Der 

findes dog ingen kendt ækvivalens til Putt-putt i Danmark, hvorfor det ville være mest 

hensigtsmæssigt at anvende en ekspliciterende erstatning til referencen. Denne kunne eksempelvis 

være "minigolf" eller "legeland", som i øvrigt ikke indeholder flere anslag end "Putt-putt". Begge 

disse forslag står desuden i stor kontrast til "Nevadas glædeshus" på samme måde som "Putt-putt", 

da de er nogle noget mere barnlige aktiviteter end et bordelbesøg. Og lige netop denne store 

kontrast mellem Charlies forslag er en del af det, der gør eksemplets dialog sjov. 

De danske seere forstår altså ikke joken i Charlies forslag på grund af teksterens uhensigtsmæssige 

oversættelsesstrategi, som strider imod teorien for oversættelse af denne type referencer. Herudover 

bør det bemærkes, at der er en retskrivningsfejl i undertekstens første sætning, hvor "i" skulle have 

været skrevet med stort. Dette er i uoverensstemmelse med tekstningsstandarden, men denne fejl 

kan dog ikke siges at være afgørende for seernes forståelse.

Eksempel nr. 147

Scene: Charlie, Alan og Jake prøver at finde ud af, hvad de skal lave.

Replik:
Alan: A movie would be fine.

Charlie: All right, movie it is. What's out that's 
good?

Jake: There's a new pirate movie. It's rated 
"Rrrrrgh!"

Undertekst:
Biografen er fint.

Okay, biografen. Hvad skal vi se?

Der er en ny piratfilm.
Den er tilladt for folk med træben.
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Jakes joke i dette eksempel indeholder både en form for ordspil og en reference til noget i 

amerikansk kultur, og derfor er joken en kompleks joke, der består af en blanding af humorkategori 

2 og 4. 

Når Jake siger, at den nye piratfilm er "rated Rrrrrgh" refererer han til den amerikanske 

klassificering af film, hvor "rated R" betyder, at en film kun er tilladt for børn og unge under 17 år, 

hvis de er ledsaget af en voksen (Motion Picture Association of America, Inc., 2010). Han laver et 

ordspil med denne klassificering ved at lave "R" om til en typisk piratlyd. Denne lyd kan de danske 

seere naturligvis høre, og de kan muligvis genkende lyden som værende typisk for pirater. Men det 

er dog mindre sandsynligt, at de danske seere forstår referencen og dermed ordspillet, da den 

amerikanske klassificering af film ikke bruges i Danmark. Derfor må der bruges en erstatning, som 

er kendt af de danske seere. I Danmark har vi en tilsvarende klassificering, men herhjemme mærkes 

film med enten et A eller et tal, der angiver aldersgrænsen, og kategorierne betegnes "Tilladt for..." 

(Medierådet, 2010). Selvom den danske klassificering svarer til den amerikanske, kan den altså ikke 

blot, som teorien angiver, anvendes som kendt erstatning, da den ikke passer med det andet element 

i denne komplekse joke, nemlig ordspillet. Derfor må der i dette tilfælde kompenseres for den 

ukendte klassificering. Dette har teksteren gjort ved at opdigte en kategori, der er i takt med de 

danske "Tilladt for..."-kategorier, og som passer ind i jokens overordnede pirattema. De danske 

seere kan derfor genkende referencen til klassificering af film, samtidig med at de bliver underholdt 

af den lettere platte joke, som refererer til piratgenren og er i stil med Jakes oprindelige joke. 

Underteksten må altså siges at fungere hensigtsmæssigt og overføre stilen ganske udmærket.
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7.3.4 Humorkategori 3 i kompleks joke
Eksempel nr. 191

Scene: Charlie og Alan er på en dårlig dobbelt-date og skal bestille drikkevarer, mens kvinderne er 

på toilettet.

Replik:
Waiter: And for you, sir?

Alan: Whiskey, neat.

Charlie: Since when do you drink hard liquor?

Alan: Since right now.

I'd order a glass of crack, if it were on the menu.

Waiter: True that

Undertekst:
- Og til dig, sir?

- Whisky, uden is.

- Siden hvornår drikker du spiritus?

- Siden lige nu.

Jeg ville bestille crack,
hvis man kunne.
Det er jeg nede med.

I dette eksempel er det både Alans usædvanlige bestilling og tjenerens bemærkning, der gør 

situationen komisk. Scenen foregår nemlig på en fin restaurant, hvor tjeneren er nydeligt klædt på. 

Derfor er det komisk, at han bruger udtrykket "True that". Udtrykket er slang og betyder noget i 

retning af "det forstår jeg godt", hvilket gør joken sprogbestemt og umiddelbart placerer den i 

humorkategori 4. Men udtrykket må dog betragtes som værende mere "ghettoslang" end almindeligt 

sprogbrug, da det oftest anvendes i mere barske miljøer såsom ghettoer eller i hiphopmiljøet snarere 

end på fornemme restauranter. Da det humoristiske i dette tilfælde er, at udtrykket bliver brugt på 

afstikkende vis og i øvrigt som svar til Alans ønske om narko, må joken betragtes som tilhørende 

humorkategori 3, hvor der gøres grin med visse befolkningsgrupper, ofte med udgangspunkt i 

fordomme.

For at oversætte jokes i humorkategori 3 må teksteren have kendskab til de vedrørte 

samfundsgrupper, så joken kan videreformidles på en hensigtsmæssig måde på målsproget (Cintas 

& Remael, 2007, 221). Teksteren er derfor nødt til at kunne forstå udtrykket, og hvorfor det er 

morsomt, at det bruges her. Når teksteren har opnået denne viden, må det vurderes, om de danske 

seere har tilstrækkeligt kendskab til udtrykket og dets sædvanlige kontekst, og om joken dermed 

kan oversættes direkte. Det er muligt, at en del af målgruppen for "Two and a half men" kender 

udtrykket, men da der i dette tilfælde er tale om en kompleks joke, der blander humorkategorierne 3 

og 4, må det tages med i valget af oversættelsesstrategi, at der også er tale om en sprogbestemt joke, 

53



De udskældte tekstere – inkompetente eller udfordrede oversættere?

som, ifølge teorien, skal oversættes med f.eks. en substitution, som tager konteksten i betragtning.

I dette eksempel har teksteren oversat joken i fuld overensstemmelse med teorierne, da denne har 

valgt at bruge ækvivalensen "Det er jeg nede med". Denne oversættelse må siges at fungere 

glimrende, da den bevarer den generelle tone ved at holde sig inden for Vandaeles koncept med 

"afstikkende karakter", da tjeneren ikke normalt ville sige dette på hverken på kilde- eller målsprog, 

og desuden indeholder et udtryk, som sædvanligvis bruges i hiphopmiljøet herhjemme. De danske 

seere forstår derfor joken på samme måde som de amerikanske. Hvis teksteren i stedet havde 

oversat udtrykket med f.eks. det ikke afstikkende "Det forstår jeg godt", ville joken ryge til jorden 

og ikke være morsom på målsproget. Det må altså konkluderes, at oversættelsesvalget her er det 

helt rigtige.

7.3.5 Humorkategori 4
Eksempel nr. 16

Scene: Alan og Berta snakker om deres første jobs.

Replik:
Alan: I was a fluffer in a pet salon.
You know, with a blow-dryer.

Berta: Huh. I was going in a completely 
different way.

Undertekst:
Jeg var hos en dyrlæge.
Vaskede og tørrede hunde.

Jeg troede lige noget andet.

Joken i dette eksempel hører til den type, som 88% af de adspurgte i spørgeskemaet har svaret, at de 

oftest finder oversat fejlagtigt/dårligt (Se bilag 1). Her er det nemlig tvetydigheden af ordet 

"fluffer", der udgør joken, hvilket placerer joken i humorkategori 4 med sprogbestemte jokes. 

Ordet "fluffer", som ikke er almindeligt kendt på dansk, er betegnelsen for to meget forskellige 

erhverv på amerikansk, hvilket er det, Bertas misforståelse bunder i. Der kan nemlig være tale om 

både en person, der plejer dyrene i en dyresalon, og en person, der arbejder bag kameraet på 

pornofilmproduktioner og sørger for at holde de mandlige skuespillere seksuelt opstemte, så de er 

klar til optagelse (Gyldendal (B), 2010). Da ordet hverken bruges i den ene eller anden 

sammenhæng på dansk, må det altså oversættes med den lokale oversættelsesstrategi tilpasning 

(Lundquist, 2007, 47), hvis den generelle tone og stil skal bevares, og de danske seere skal 

underholdes. Der findes dog ingen passende substitution på dansk, hvorfor der her må bruges en 

kompensation, som tager konteksten i betragtning. Teksteren har her valgt at specificere, hvor det 
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var, Alan arbejdede. Men med dette valg er der ingen joke. Der er ikke noget særligt afstikkende i, 

at Alan har arbejdet hos en dyrlæge med at vaske og tørre hunde, og derfor giver Bertas forvirring 

ingen mening i oversættelsen. De danske seere vil næppe være i stand til at forstå, hvad det er, der 

udløser latter i denne dialog, og de er ikke underholdt. Havde teksteren i stedet fundet på en 

kompensation til "I was a fluffer at a pet salon", som var lige så tvetydig som kildeteksten, havde 

oversættelsen fungeret væsentligt bedre. En sådan kompensation ligger ganske givet ikke lige til 

højrebenet, og den ville muligvis kræve mere tid til overvejelse, end teksterens deadline tillader. 

Men den kunne evt. være "Jeg ordnede dyr" eller "Jeg servicerede dyr", som begge virker ret 

tvetydige og i øvrigt ikke indeholder flere anslag end den oprindelige undertekst. De danske seere 

havde altså i dette eksempel været bedre tjent med en oversættelse i overensstemmelse med teorien, 

som heller ikke havde behøvet at tilsidesætte tekstningsstandarden.

Eksempel nr. 73

Scene: Charlie og Alan har besøg af Alans ekskones nye mand. Dagen forinden har Alan dog været 

på besøg hos sin ekskone, som gav ham oralsex ved aftensmaden, hvilket ekskonens nye mand ikke 

ved noget om.

Replik:
Charlie: You know what's a good book?
"Under the dining room table" by Richard 
Gobbler.

Alan: But, but it does not compare to "Wait till 
your liver fails" by Hope Udai.

Undertekst:
Jeg kender en god bog.
"Under spisebordet"
af Jens Slughals.

Men der er ikke så god som -
- "Skrumpelever" af D. Ø. Linnu.

I dette eksempel bruger både Charlie og Alan det engelske sprog til at lave grin med og være 

nedladende over for hinanden, hvilket placerer joken i humorkategori 4. Brødrene digter begge to 

navne på bøger og forfattere for implicit at stikke til hinanden. Charlies bruger navnet "Gobbler" 

som reference til, at Judith har givet Alan oralsex under spisebordet, da "gobble" på engelsk betyder 

at sluge noget (Gyldendal (B), 2010). Alan giver igen med navnet "Hope Udai", som har en lydlig 

lighed med sætningen "Hope you die". Disse sprogbestemte jokes fungerer ikke direkte på dansk og 

må, ligesom foregående eksempel, tilpasses og oversættes med en substitution, hvis modtagerne af 

målteksten skal kunne forstå joken (Cintas & Remael, 2007, 223). Med "Slughals" og "D.Ø. 

Linnu", som har lighed med "dø lige nu", har teksteren oversat replikkerne i overensstemmelse med 

den relevante teori, og underteksterne må siges at fungere ganske udmærket. Man kan dog 
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argumentere, at "Slughals" og "Linnu" ikke er rigtige efternavne. Men hvis navnene i kildeteksten 

rent faktisk findes, er de heller ikke særligt almindelige i USA (Auron Technologies, LLC, 2009). 

Det er altså tydeligt på kildesproget, at navnene er opdigtet til formålet, og derfor er det udmærket, 

at navnene på samme måde virker opdigtede på målsproget. 

Omend teksteren har oversat eksemplet på en hensigtsmæssig måde i overensstemmelse med 

teorierne for denne type jokes, har denne lavet en skrivefejl, idet teksteren har skrevet "Men der er 

ikke så god som -" i stedet for "Men den er ikke så god som -". Modtagerne forstår sandsynligvis 

stadig meningen, men det giver et sjusket indtryk. 

Eksempel nr. 98

Scene: Jake har lavet mad til sin farmor.

Replik:
Jake: Bon appetite.

Evelyn: Tit.

Jake: No. That's a cow's boob.

Undertekst:
Bon appetite.

- Tit.

- Det er bryst på engelsk.

I dette eksempel er det en sproglig misforståelse på grund af lydlig lighed, der udløser latter, hvilket 

betyder, at denne joke hører til humorkategori 4. Herudover spiller det auditive i denne joke en 

væsentlig rolle for seernes forståelse, men da humorkategori 6 med auditive jokes kun omfatter lyde 

og ikke replikker, kan denne joke ikke betragtes som en kompleks joke. Teksteren har da 

tilsyneladende også forsøgt at kompensere for det auditives væsentlige rolle ved hjælp af 

undertekstens typografi. I overensstemmelse med tekstningsstandarden har teksteren fremhævet det 

eksotiske udtryk "Bon" med kursiv, og endda også med fed, hvilket gør måltekstens modtager mere 

opmærksom på det udenlandske ord. Engelsk er ganske vist også udenlandsk for danske seere, men 

dette sprog er naturligvis forventeligt i en amerikansk komedieserie, og dette kan være grunden til, 

at teksteren ikke har valgt at fremhæve "appetite" med kursiv. Dette fravalg kan gøre modtageren 

mere opmærksom på forskellen mellem det franske og engelske ord, men det kan også medføre, at 

modtageren ikke er opmærksom på det pludselige engelske ord i underteksten. Da de fleste seere 

dog har et så godt kendskab til engelsk, og "appetite" umiddelbart ligger så tæt på det danske 

"appetit", at det burde være forståeligt, bør det være muligt for de danske seere at fange replikken. 

Det vurderes derfor acceptabelt i henhold til tekstningsstandarden, at ordet bevares, omend det 

kunne have været en idé at skrive både "appetite" og "Tit" med kursiv for at fremhæve det engelske, 
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da det franske "Bon" også er skrevet med fed, og der dermed stadig ville være en visuel forskel på 

de to sprog.

I denne oversættelse er det dog ikke nok blot at bruge typografi, hvis de danske seere skal forstå og 

underholdes af joken. Denne type joke kræver en substitution eller kompensation, da der ikke 

forekommer lydlig lighed mellem det franske udtryk "bon appetit" og ordet "bryst" på dansk. Så 

hvis de danske seere skal underholdes af Jakes uvidenhed og forstå Evelyns skeptiske og overlegne 

blik på Jake efter hans misforståelse, må joken tilpasses med en kompensation, som fungerer 

hensigtsmæssigt på dansk. Som løsning har teksteren helt ændret joken. Denne løsning benytter sig 

af de danske seeres gode kendskab til engelsk, da mange sandsynligvis ved, at "tit" betyder bryst på 

engelsk. Herudover holdes tonen i underteksten, da der stadig er tale om en joke med bryster, 

hvilket passer godt til teenagedrengen Jakes karakter, hvis humoristiske udtryk ofte handler om 

piger og alt hvad dette område indebærer. 

Alt i alt må underteksten til denne joke siges at være i overensstemmelse med teorierne, og den 

fungerer også ganske godt og hensigtsmæssigt, da den netop bevarer både tone og er så loyal mod 

originalen som muligt,og dermed formår at underholde de danske seere på samme måde som de 

amerikanske.

Eksempel nr. 137

Scene: Charlie er hos sin psykiater for at snakke om sin pludselige store madtrang, der er opstået, 

efter hans kæreste er gået fra ham. Denne sammenhæng kan han dog ikke selv se.

Replik:
Psychiatrist: You have a choice here. 
You can dig down and confront your feelings, so 
they won't be controlling your behavior.

Or you kan keep eating pudding and cookies, 
until you have more chins than a Chinese phone 
book.

Undertekst:
Du har et valg her.
Du kan grave ned
og konfrontere følelserne, -
- så de ikke kontrollerer din adfærd, -
- eller du kan spise budding
og småkager, -
- indtil du ligner Buddha.

Dette eksempel omfatter en længere sammenhængende monolog, som er delt op i adskillige 

undertekster. I overensstemmelse med tekstningsstandarden har teksteren anvendt bindestreger til at 

dele den kontinuerlige tekst op, men stadig kæde den sammen (Lindberg, 1989, 5), og disse 
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bindestreger er placeret på sætningslogiske steder efter et komma, hvilket gør det forholdsvis let for 

modtagerne at læse den samlede undertekst. Det kan dog skabe problemer, hvis kontinuerlige 

undertekster er meget lange, da seerne kan miste orienteringen, og derfor kan det være en fordel at 

skrive flere afsluttede sætningerne med punktum (Lindberg, 1989, 6). Dette kunne teksteren også 

have valgt at gøre evt. på følgende måde: 

Replik:
Psychiatrist: You have a choice here. 
You can dig down and confront your feelings, so 
they won't be controlling your behavior.

Or you kan keep eating pudding and cookies, 
until you have more chins than a Chinese phone 
book.

Undertekst:
Du har et valg her.
Du kan grave ned
og konfrontere følelserne.
Så kontrollerer de ikke din adfærd.
Ellers kan du spise budding
og småkager, -
- indtil du ligner Buddha.

Monologen i eksemplet er dog næppe så lang, at seerne mister overblikket, så opdelingen må 

vurderes at være acceptabel. Desuden er en del af joken også, at psykiateren kommer med en lang 

smøre om, hvad Charlie kan gøre for så at afslutte med en joke, og denne stil kommer muligvis 

bedre til udtryk i den oprindelige undertekst.

Psykiaterens lange forklaring er oversat inden for den imitative oversættelses rammer, indtil jokens 

afgørende pointe. Pointen indeholder et homonym, og dette placerer joken i humorkategori 4 med 

sprogbestemte jokes. Da homonymet "Chin", som både er et kinesisk efternavn og det engelske ord 

for hage, ikke fungerer som homonym på dansk, må jokens pointe oversættes med en substitution 

eller kompensation. Dette har teksteren valgt at gøre ved at lave joken om, men dog referere til 

noget andet asiatisk inspireret, nemlig Buddha, for på den måde at holde den overordnede stil 

udmærket. De fleste danske seere vil sandsynligvis kende navnet Buddha og forbinde dette med en 

overvægtig figur. Derfor formår underteksten at underholde samtidig med, at den tager konteksten i 

betragtning, da psykiateren også i underteksten får sagt på en lettere nedladende og implicit måde, 

at Charlie er i risiko for at blive tyk. Oversættelsen er altså i overensstemmelse med teorien for 

sprogbestemte jokes, og den må siges at fungere hensigtsmæssigt.
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Eksempel nr. 143

Scene: Charlie snakker i telefon med sin kæreste, som er udenbys i forbindelse med en begravelse.

Replik:
Charlie: I miss you too, honey. 
How was the funeral? Yeah, I guess they're all 
pretty sad. 

Probably why they don't call them fun-erals.

Undertekst:
Jeg savner også dig.
Hvordan var begravelsen?
Ja, de er vel alle sammen triste.
Det er nok derfor,
de ikke kaldes bli'gladelser.

I dette eksempel bruge Charlie et ordspil til at lave sjov med en ellers trist situation, og derfor hører 

denne joke også til humorkategori 4. Som i de foregående jokes i denne kategori fungerer ordspillet 

ikke på målsproget, hvorfor det må tilpasses med en passende substitution eller kompensation. 

I eksemplet udtaler Charlie den første stavelse af ordet "funerals" som "fun", altså morsom, og det 

samme kan der ikke gøres med ordet "begravelser" på dansk. Teksteren har derfor valgt at oversætte 

udtrykket med en substitution ved at lave det danske ord "begravelser" om til "bli'gladelser". 

Selvom "bli'gladelser" måske ikke ligger ligeså tæt op af "begravelser", som "fun-erals" gør op af 

"funerals", så vil de danske seere med al sandsynlighed sagtens kunne forstå sammenhængen, og 

Charlies justering af "begravelser" virker derfor også morsom i underteksten. Derudover hænger 

"bli'gladelser" ganske udmærket sammen med de foregående replikker, hvor Charlie pointerer, at 

ingen begravelser er morsomme. Så underteksten formår at fungere hensigtsmæssigt og være 

forholdsvis loyal mod originalen.
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Eksempel nr. 163

Scene: Charlie skal snakke med Alan og går ind på hans værelse for at finde ham. Alan 

tilkendegiver dog, at han sidder på toilettet, men Charlie braser alligevel ind på badeværelset, 

hvilket Alan bliver ret bestyrtet over.

Replik:
Charlie: Hey, Alan!

Alan: Ocupado!
(Charlie braser ind på badeværelset)
Charlie: I got it, I got it, I got it!
I know how to restore the balance of power with 
Chelsea.

Alan: Excuse me! What part of "ocupado" don't 
you understand? The "ocu" or the "pado"?

Undertekst:
Hej, Alan.

(Alans replik tekstes ikke)

Jeg ved det, jeg ved det.
Jeg ved, hvordan jeg genopretter
magtbalancen med Chelsea.

Undskyld. Hvilken del af "ocupado"
forstår du ikke?
"Ocu" eller "pado"?

I dette eksempel er det Alans brug af det spanske udtryk "ocupado", der er grundlaget for joken. 

Selvom Alan ikke benytter sig af f.eks. ordspil som i foregående jokes, må joken vurderes at høre til 

i humorkategori 4. Grunden til dette er, at udtrykket ikke anvendes til at gøre grin med 

spansktalende grupper, og der kan næppe heller være tale om Alans personlige idiolekt, da 

udtrykket er almindeligt på spansk. Derimod lægger Alans brug af udtrykket sig mere op af en 

accent, som omfattes af humorkategori 4. Som nævnt kan jokes med accenter være uhyre svære at 

overføre til skrift, og accenten bør derfor gengives i oversættelsen (Cintas & Remael, 2007, 226). 

Dette er også i overensstemmelse med tekstningsstandarden, som angiver, at udenlandske ord bør 

bevares for at give målteksten samme lokalkolorit som kildeteksten. Og selvom der ikke egentlig er 

tale om lokalkolorit her, så bør det samme gælde, da Alans udtryk er afstikkende, hvilket bør fremgå 

i underteksten. 

Ifølge tekstningsstandarden bør udenlandske ord dog kun bevares, hvis de er umiddelbart 

forståelige for måltekstens modtagere (Lindberg, 1989, 17), hvorfor dette bør tages med i 

overvejelserne. For selvom det næppe vil være svært for de amerikanske seere at forstå udtrykket, 

da spansk er det næstmest talte sprog i USA (USA Today, 2008), og udtrykket i øvrigt minder en del 

om det amerikanske "occupied", er det ikke sikkert, at de danske seere forstår meningen med 

udtrykket, der ikke minder meget om det danske "optaget". Derfor ville det have været 

hensigtsmæssigt at oversætte udtrykket med et tilsvarende udtryk af afstikkende karakter, som bedre 
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ville kunne forstås af de danske seere. Dette ville være acceptabelt, da det sjove ikke som sådan 

ligger i, at Alan snakker spansk, men nærmere det, at han bruger et lettere afstikkende udtryk i 

stedet for bare at sige tingene ligeud. Derfor kunne "ocupado" evt. oversættes med det engelske 

"busy", som næppe vil være vanskeligt at forstå for de danske seere. Dog er "busy" ikke så eksotisk 

som "ocupado", hvorfor et andet bud på en oversættelse kunne være det tyske "besetzt", da mange 

danskere kan tysk. I øvrigt minder udtrykket om det danske "besat", hvilket kan hjælpe de danske 

seeres forståelse af, at Alan altså har indtaget toilettet. Om det er et problem, at tankerne muligvis 

ledes hen på den tyske besættelse under 2. Verdenskrig, eller om dette blot tilføjer endnu et 

humoristisk element, er en vurderingssag. Som alternativ kunne der derfor bruges det tyske 

"beschäftigt", som minder meget om det danske "beskæftiget" og dermed ikke burde volde 

forståelsesmæssige problemer. 

Ud over det mulige problem med at de danske seere ikke forstår meningen af "ocupado", er det 

yderligere et problem, at dette ikke tekstes, første gang Alan råber det. Naturligvis kan seerne høre, 

at Alan råber, men da ordet så nøje udpensles af Alan og udgør hele jokens essens, virker det 

uhensigtsmæssigt ikke at tekste det og sikre, at seerne er opmærksomme på det. Da der yderligere er 

tale om et meget kort udtryk, uanset hvilken af ovenstående oversættelsesforslag, der bruges, er 

eksponeringstiden ikke nogen hindring. Med hensyn til billedklip ville det heller ikke være et 

problem at tekste Alans replik, da man kun ser Charlie på værelset og blot hører Alans fjerne råb fra 

badeværelset. Der foretages altså ikke et hurtigt billedklip imellem de to brødre, som ellers kunne 

være problematisk for tekstningen.

Ud fra ovenstående må det konkluderes, at teksteren i dette tilfælde ikke har oversat joken i 

overensstemmelse med teorien om oversættelse af "udenlandske" ord, hvilket muligvis går ud over 

seernes forståelse og dermed underholdningsværdien.
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Eksempel nr. 175

Scene: Alan snakker i telefon med sin ekskæreste, mens Charlie og Berta diskuterer samtalen i 

baggrunden.

Replik:
Berta: Wanna catch me up?

Charlie: Well, you know Alan was nailing his 
receptionist, right?

Berta: Yeah.

Charlie: Apparently, she caught him in bed with 
her mother.

Berta: What do you know? I've been calling him 
that for years, and now he's up and done it.

Undertekst:
Hvad drejer det sig om?

Du ved godt, at Alan knaldede
receptionisten, ikke?

Jo.

Hun afslørede ham tilsyneladende i
seng med hendes mor.

Der kan man bare se.
Det har jeg sagt i årevis,
og nu har han gjort det.

Joken i denne dialog er Bertas kommentar om Alan, hvor hun nedladende kalder ham en 

"motherfucker". Selvom Berta ikke eksplicit bruger ordet, må denne joke dog siges at høre til 

humorkategori 4, da det er tvetydigheden af "motherfucker", der danner grundlag for joken.

Som ved de andre sprogbestemte jokes kan denne joke næppe overføres eller oversættes direkte, 

hvorfor den må oversættes med en passende substitution, der tager konteksten i betragtning. Men i 

dette eksempel er det ikke blot en vanskelighed, at ordet "motherfucker" er et fremmedord, men 

også, at det kun bruges implicit. Ordet findes dog i Gyldendals publikation om nye ord i dansk 

(Dansk Sprognævn, 2007), og de fleste danske seere vil sandsynligvis også forstå betydningen af 

"motherfucker" som skældsord tilsvarende "røvhul", hvis det bliver ekspliciteret. Men her skal 

seerne selv fange den underforståede tvetydighed på engelsk og kæde denne sammen med Bertas 

diskrete tilsvining.

Teksteren har ikke umiddelbart gjort noget for at hjælpe seerne på vej, da denne har oversat 

dialogen forholdsvis ordret og ikke på nogen måde har kompenseret for joken. Dette vil med høj 

sandsynlighed forvirre de danske seere, der ikke forstår, hvad det er Berta mener, at hun har sagt i 

årevis. Hun har jo ikke sagt i årevis, at Alan ville være sin kæreste utro med dennes mor, og derfor 

falder joken til jorden i underteksterne og mister underholdningsværdien. 
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Det er unægtelig en udfordring at oversætte noget, som ikke egentlig bliver ytret, og specielt når det 

implicitte udtryk ikke fungerer på helt samme måde på målsproget. Ifølge teorien er det en løsning 

at oversætte sprogbestemte jokes med en substitution (Cintas & Remael, 2007, 223), som f.eks. 

kunne være "røvhul" i dette tilfælde. Men det ville være ufatteligt svært at kæde denne substitution 

sammen med resten af dialogen og Charlies foregående replik om moderen. Dog ville substitutionen 

godt kunne fungere på følgende måde: 

Replik:
Berta: What do you know? I've been calling him 
that for years, and now he's up and done it.

Undertekst:
Der kan man bare se.
Jeg har kaldt ham et røvhul
i årevis, og nu er han det.

Hermed har Berta kaldt Alan et røvhul i årevis, og nu er han det, fordi han har været sin kæreste 

utro. Substitutionen ville give mening i konteksten, men ikke være tvetydig og have samme 

sammenhæng med resten af dialogen eller samme underholdningsværdi som kildeteksten.

En anden løsning kunne derfor være en kompensation i form af en eksplicitering, hvilken kunne se 

ud som følgende:

Replik:
Berta: What do you know? I've been calling him 
that for years, and now he's up and done it.

Undertekst:
Der kan man bare se.
Jeg har længe kaldt ham motherfucker, 
og nu er han det.

"Motherfucker" er muligvis ikke så tvetydigt for danskere som for amerikanere, da de fleste danske 

seere blot vil betragte det som et skældsord og ikke tænke over den mere bogstavelige mening af 

ordet. Men med danskernes gode kendskab til det engelske sprog bør de fleste seere kunne forstå 

den bogstavelige mening af ordet og koble denne sammen med Charlies foregående replik. På den 

måde forstår de danske seere også joken på samme måde som de amerikanske.

Hvis forslaget med eksplicitering blev brugt, ville underteksten blive 5 anslag længere og indeholde 

43 anslag. Dette antal anslag ville kræve en eksponeringstid på 3,58 sekunder, hvorimod den 

oprindelige undertekst kun kræver 3,17 sekunder. Men underteksten vises på skærmen i 3,6 

sekunder inden næste billedklip, hvilket lige nøjagtigt er tilstrækkelig tid til det nye forslag. Dog er 

den øverste linje noget længere end den nederste, og dette skaber ubalance i tekstbilledet, hvilket 

ikke er ligegyldigt. Men ifølge tekstningsstandarden skal meningen dog prioriteres fremfor 
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æstetikken (Lindberg, 1989, 4), og denne opdeling virker mest læsevenlig og logisk, da pointen 

gemmes til nederste linje. Dog er der tale om to hovedsætninger, som bør deles med enten punktum 

eller semikolon (Lindberg, 1989, 5). Derfor bør sætningen egentlig skrives: "Jeg har længe kaldt 

ham motherfucker; (linjeskift) og nu er han det." eller "Jeg har længe kaldt ham motherfucker 

(linjeskift). Nu er han det.", som i øvrigt ville spare et par anslag.

Uanset hvilket af ovenstående oversættelsesforslag, man synes bedst om, virker de mere 

hensigtsmæssige end den oprindelige undertekst, som blot er oversat forholdsvis ordret og ikke 

giver megen mening. I dette tilfælde havde de danske seere altså været bedre tjent med en 

oversættelse, der var mere i takt med de relevante teoriers løsningsforslag.

Eksempel nr. 208

Scene: Charlie kommer ind i stuen for at snakke med Alan, som øver sig med sin bugtalerdukke, 

Danny.

Replik:
Charlie: You and me need to talk.

Alan (igennem Danny): Howdy-do Charlie?

Charlie: Get that ugly thing out of my face.

Alan (igennem Danny): That's what she said.

Undertekst:
Vi to skal have en snak.

Hvordan har du det, Charlie?

Fjern den grimme ting fra mit fjæs.

Det sagde hun altså.

Dette eksempel omfatter endnu en joke, der hører til humorkategori 4, da Alan her bruger det faste 

udtryk "That's what she said" til at lave grin med Charlie. Desuden bruger Alan også den lettere 

usædvanlige hilsen "Howdy-do", som er en variation af "How do you do", der stammer fra det 

vestlige USA (Wikipedia, 2010). Denne hilsen er ikke jokens afgørende pointe, men den udløser 

dog latter, da udtrykket kommer fra en dukke og er af afstikkende karakter. De danske seere kan se, 

at Alan taler igennem en bugtalerdukke, hvilket i sig selv er usædvanligt og dermed morsomt. Men i 

underteksten er hilsenen "Howdy-do" oversat med det ganske almindelige "Hvordan har du det", 

hvilket der ikke er noget afstikkende og dermed komisk ved. I stedet kunne der med fordel have 

været brugt en substitution, som teorien foreslår (Cintas & Remael, 2007, 223). Denne substitution 

kunne evt. være "Hvordan skær' den", der på tilsvarende måde er talesprog og af lettere afstikkende 

karakter i et ellers moderne sprogbrug.
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Jokens afgørende pointe, og det, der udløser mest latter i dialogen, er det faste udtryk "That's what 

she said", som teksteren heller ikke har valgt at substituere, men blot oversætte ordret. Dette 

medfører, at replikken ikke giver nogen mening og ikke er underholdende. Oversættelsen fungerer 

altså ikke, og det er besynderligt, at teksteren ikke har valgt at bruge ækvivalenten "Det sagde hun 

også i går", der bruges på nøjagtig samme måde på dansk, og som dermed ville være en oplagt og 

yderst passende substitution. Ækvivalenten fylder kun tre anslag mere end den oprindelige 

undertekst og med en mulig eksponeringstid på tre sekunder inden næste billedklip, er 

tidsbegrænsninger ingen hindring i dette tilfælde. Men teksteren har tilsyneladende ikke haft 

kendskab til betydningen af dette faste udtryk, hvilket bekræfter en af fordommene blandt de 

adspurgte i min spørgeskemaundersøgelse, hvor 23 personer har angivet for lidt viden om faste 

udtryk og slang som værende årsag til dårlige undertekster. Hvorvidt teksteren slet ikke har 

overvejet at undersøge udtrykkets betydning, eller om teksteren har været under for stort tidspres til 

at foretage denne undersøgelse, er uvist. Uanset årsagen havde de danske seere dog været bedre 

tjent med en undertekst med substitutioner i overensstemmelse med teorien om denne type jokes.

7.3.6 Humorkategori 4 i komplekse jokes

Eksempel nr. 45

Scene: Charlie er på stripbar. Han giver en af stripperne en dollar-seddel og spørger, hvornår 

stripperen Barbara Bush kommer på scenen. Stripperen er tilsyneladende ikke tilfreds med sedlen.

Replik:
Charlie: Hey Honey. When does miss Bush 
come out? 

Stripper: Whenever Ben Franklin comes out.

Charlie: I mean Desiree Bush.

Undertekst:
Hej skat, -
- hvornår kommer miss Bush frem?

Når de store sedler kommer frem.

Jeg mener Desiree Bush.

Som nævnt er grænsen mellem humorkategori 1 og 2 ikke tydelig, og joken i ovenstående eksempel 

kan vurderes til at være i begge kategorier. I joken refereres nemlig ikke til den ellers kendte person 

Ben Franklin som sådan, men til den 100 dollar-seddel, som den tidligere præsident er afbilledet på. 

Hvis modtagerne af underteksten vurderes at vide, at 100 dollar-sedlen er illustreret med et billede 

af Ben Franklin, hører joken under kategori 1. Hvis ikke, er der tale om kategori 2. 

Teksteren har valgt at erstatte "Ben Franklin" med det forklarende "de store sedler", hvilket er tegn 

på, at joken er vurderet som værende i kategori 2. Dette valg betyder, at joken ikke bliver 
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sammenhængende i underteksten på samme måde som i replikken, hvor stripperen skaber en 

humoristisk forbindelse mellem Bush og Franklin, som begge er tidligere amerikanske præsidenter. 

Hvis teksteren havde valgt blot at låne "Ben Franklin" i underteksten, havde underteksten haft den 

samme humoristiske sammenkobling, men det kunne også have forvirret seere, som ikke er klar 

over, at Ben Franklin er afbilledet på 100 dollar-sedlen. Det havde derfor været nødvendigt at 

kompensere for denne mangel på viden med en forklaring om, at Ben Franklin er afbilledet på 100 

dollar-sedlen. Og dette ville der ganske enkelt ikke være plads til pga. de tekniske begrænsninger. 

Med teksterens valg opnås stadig en joke, som måske ikke er ligeså god, men stadig er humoristisk 

på den måde, at stripperen ser ned på Charlies pengeseddel og kræver en mere værdifuld for at 

udtale sig. Problemet opstår dog, da Charlie kommer med en forklaring på, at han mener Desiree 

Bush. Dette hænger ikke rigtigt sammen med oversættelsen af stripperens replik, da hun ikke lader 

til at have misforstået noget. 

Ud over manglende kohærens angiver underteksterne ikke ordspillet mellem Bush som navn og 

"bush" som slangudtryk for en kvindes kønsbehåring, som er det, stripperen misforstår, da hun vil 

have en større pengeseddel.

Kildetekstens joke refererer altså ikke blot til personer, men indeholder også det sproglige element 

tvetydighed, hvilket gør den til en kompleks joke og dermed mere vanskelig at oversætte end som 

så. Teksteren må finde en substitution eller kompensation for joken, så den har underholdningsværdi 

for den danske seer, men så den samtidig passer ind i jokens oprindelige kontekst (Cintas & 

Remael, 2007, 223). Som underteksten er formuleret er den noget mindre morsom og 

sammenhængende end replikken. Det ville derfor være en fordel for teksteren helt at omformulere 

joken, så indholdet erstattes med noget andet, der viser den mislykkede kommunikation mellem 

Charlie og stripperen, og underteksten stadig tager konteksten på skærmen i betragtning. 

Et forslag til en ny undertekst kunne derfor være følgende:
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Replik:
Charlie: Hey Honey. When does miss Bush 
come out? 

Stripper: Whenever Ben Franklin comes out.

Charlie: I mean Desiree Bush.

Undertekst:
Hej skat, -
- hvornår sker der mere?

Når de store sedler kommer frem.

Jeg mener, hvornår kommer Desiree Bush?

Her erstattes hele referencen til amerikanske præsidenter med noget andet i modsætning til den 

oprindelige undertekst, som medtager referencen delvist. Dette forslag er ikke så loyalt mod 

originalen som den oprindelige undertekst, det afviger fra den imitative oversættelsesstrategi, og 

ordspillet udelades helt. Men da "Bush" ikke misforstås på dansk uden en forklarende note, og det i 

øvrigt ikke er sikkert, at de danske seere ved, at Ben Franklin er afbilledet på en 100 dollar-seddel, 

er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at beholde kildejoken, så den giver mening for en 

dansker. Derimod er det muligt at angive kommunikationssituationen med misforståelsen mellem 

Charlie og stripperen, da "sker mere" ligeså godt kunne forstås som, hvornår stripperens show vil 

udvikle sig til mere, altså hvornår hun vil tage mere tøj af. Det giver derfor mening, at stripperen vil 

have større sedler. Og ved at tilføje "hvornår kommer" til Charlies forklaring, hænger hele dialogen 

bedre sammen, uden at underteksten dog bliver for lang i forhold til pladsbegrænsningen.

Konklusionen her er altså, at eksemplets komplekse joke kræver, at teksteren tager teoriens 

løsningsforslag til begge relevante humorkategorier i betragtning. Men det lader ikke til, at 

teksteren har lagt vægt på jokens sproglige elementer, som er styrende, og dette gør, at joken blive 

både mindre sammenhængende og underholdende.

Eksempel nr. 154

Scene: Charlie og hans kæreste kommer ind for at sige godnat til Jake, der lige har slået en prut.

Replik:
Charlie: Hey, Jake
Jake: Might wanna hang back a sec, I just ripped 
off an air biscuit.

Undertekst:
Hej, Jake ...
Du skal måske lige vente. 
Jeg smed lige en bombe.

Dette eksempel indeholder en joke om en kropsfunktion, hvilket placerer eksemplet i 

humorkategori 1, da det at prutte må siges at være en internationalt kendt ting, som mange 

mennesker endda finder humoristisk. Derfor kan denne joke, ligesom de foregående, ifølge teorien 
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oversættes direkte og ordret (Cintas & Remael, 2007, 217). Jake siger dog ikke eksplicit, at han har 

slået en prut, men bruger slangudtrykket "air biscuit", som direkte oversat til dansk ville være 

"luftkiks". Dette udtryk bruges dog ikke på dansk, og en ordret oversættelse ville derfor nok snarere 

forvirre de danske seere end more dem. 

Herudover placerer Jakes brug af slang denne joke i humorkategori 4 med sprogbestemte jokes, 

hvilket i realiteten gør joken til en kompleks joke, da den dermed er en kombination af kategori 1 

og 4. Derfor er det hensigtsmæssigt i dette tilfælde, at teksteren har fulgt teorien for sprogbestemte 

jokes og substitueret "air biscuit" med et tilsvarende dansk slangudtryk eller en metafor, da det 

netop er Jakes brug af slang, der gør replikken humoristisk. Joken ville altså blive mindre morsom, 

hvis den blev ekspliciteret i underteksten. 

I denne undertekst har teksteren altså anvendt en lokal oversættelsesstrategi med den indirekte 

oversættelse ækvivalens. Spørgsmålet er dog, om den danske ækvivalens fungerer godt nok. Søger 

man på "air biscuit" på Google, kan man konkludere, at udtrykket er et kendt slangudtryk for en 

prut på engelsk. Men at "smide en bombe" bruges normalvis på dansk om nogen, der kommer med 

et udsagn, som chokerer modtagerne. Det virker altså som en besynderlig erstatning i dette tilfælde, 

og teksteren kunne med fordel have brugt det mere almindelige "slippe en vind", da der næppe er 

danske seere, der ville være i tvivl om, hvad dette betyder. Dog kan man argumentere, at udtrykket 

"slippe en vind" lyder mindre frastødende end kildeteksten, og at det måske er en lidt mere 

anstændig stil end den, Jakes karakter normalt ville bruge. Et andet forslag til en oversættelse kunne 

derfor være "Jeg slog lige en hørmer", hvilket nok holder det overordnede stilniveau bedre.

Denne oversættelse er et eksempel på, at teksteren egentlig har fulgt teorien, men ikke på en måde, 

som fungerer hensigtsmæssigt i konteksten.
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8. Konklusion 

Idéen til og baggrunden for udformningen af dette speciale skal findes i de danske seeres tydelige 

utilfredshed med underteksterne til amerikanske komedieserier, som bl.a. kommer til udtryk i den 

spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget i forbindelse med specialet. På trods af gode 

sprogkundskaber bruger mange seere nemlig underteksterne til at følge med i seriernes handling, 

men seerne holder sig ikke tilbage for at skælde ud på underteksternes kvalitet og derfor betvivle 

teksternes kompetencer. Af denne grund har jeg i dette speciale søgt at afdække, hvorfor disse 

udskældte tekstere opnår et resultat, som tilsyneladende ikke virker hensigtsmæssigt på målsproget.

Når en oversætter skal overføre humoristiske replikker til undertekster, er der en del faktorer, der 

spiller ind og udgør en særlig udfordring for oversætteren. Humor har mange ansigter, og det er 

derfor vigtigt for oversætteren ikke blot at afdække kildetekstens grundlæggende elementer som 

stilniveau og kontekst, men også selve humorens intention og type, da denne skal overføres så 

nøjagtigt som muligt, således at måltekstens modtagere ikke føler, at de går glip af noget af seriens 

handling. Det er derfor nødvendigt at afdække, hvad der ligger til grund for underholdningsværdien 

i de enkelte jokes, og bevare denne i oversættelsen. For at kunne gøre dette kræver det, at teksterne 

har evnen til at forstå humoren. I mange tilfælde kræver det også, at de har en tilstrækkelig viden 

om amerikansk kultur, herunder bl.a. faste udtryk, slang, personer og produkter, da et tidspres kan 

gøre det uhensigtsmæssigt og sandsynligvis umuligt konstant at skulle undersøge disse elementer, 

inden oversættelsen kan udføres.

At denne oversættelse består af undertekster, giver yderligere tekstere nogle udfordringer, som 

andre oversættere næppe står over for. Ud over tidspres er der en lang række tekniske 

begrænsninger som kan vanskeliggøre arbejdet og være til hindring for, at ellers gængse 

oversættelsesstrategier er brugbare.

I specialets analyseafsnit er der foretaget en analyse af 23 eksempler med replikker og tilhørende 

undertekster, som indeholder forskellige typer humor. Denne analyse viser, at der er 4 tilfælde, hvor 

oversættelsesstrategierne kommer til kort og modarbejdes af de tekniske begrænsninger. I disse 

tilfælde har det tilsyneladende været nødvendigt at udelade dele af replikker eller undgå løsninger 

med forklaringer, som ellers ville hjælpe seerne med at forstå joken og føle sig underholdt. Denne 
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udeladelse kan hurtigt få seerne til at tænke, at underteksterne er dårlige eller utilstrækkelige.

Samlet set viser analysens eksempler dog, at der er en god sammenhæng mellem undertekster, der 

er i overensstemmelse med de relevante teorier, og undertekster, som fungerer hensigtsmæssigt i 

forhold til seerne. I alle 13 eksempler med godt fungerende undertekster har teksteren oversat 

replikkerne i overensstemmelse med de relevante teorier og med den nødvendige baggrundsviden 

om amerikansk kultur. Modsat har teksteren ikke oversat de 10 dårligt fungerende undertekster i 

overensstemmelse med de relevante teorier, og det lader til, at teksteren i nogle af disse tilfælde 

heller ikke har haft den nødvendige baggrundsviden om bl.a. amerikanske slangudtryk, eller 

han/hun har foretaget en uhensigtsmæssig vurdering af seernes kendskab til amerikansk kultur, 

hvilket resulterer i en undertekst, som ikke er forståelig for modtagerne. Selvom disse 

uhensigtsmæssige undertekster er lidt færre i analysen end de hensigtsmæssige, udgør de 

uhensigtsmæssige næsten halvdelen af de analyserede eksempler. Det må det derfor siges, at seernes 

kritik af underteksternes kvalitet er til at forstå.

Om de kritiske seere dog har ret i, at det er inkompetence, der ligger til grund for den til tider 

forringede undertekstkvalitet, er dog det væsentlige spørgsmål. 

Specialets analyse peger på, at der er enkelte tilfælde, hvor tekstningens begrænsninger udfordrer 

teksteren og forhindrer denne i at opnå en hensigtsmæssig undertekst. De tilfælde er dog fåtallige. 

Med udgangspunkt i specialets empiriske data må det derfor konkluderes, at en væsentlig grund til, 

at teksterne opnår dårligt fungerende undertekster, er, at de ikke oversætter replikkerne i 

overensstemmelse med de genrespecifikke teorier, eller at de mangler den nødvendige 

baggrundsviden, som den enkelte joke kræver. Dette indikerer altså, at teksterne kunne være mere 

kompetente i forhold til arbejdet med tekstningen af amerikanske komedieserier. Var teksterne 

bedre til at anvende teorierne, og havde de en større baggrundsviden, ville de kunne opnå et bedre 

resultat på trods af stort tidspres, som ellers kan være en væsentlig udfordring.
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9. Abstract

The criticized subtitlers – incompetent or challenged translators?

A thesis on Danish subtitling of American humor

Despite great English skills many Danish viewers of American sitcoms depend on the Danish 

subtitles to be able to fully understand and be entertained by the jokes that make the TV shows 

amusing. However, there is a general discontent with the quality of subtitles among Danish viewers, 

who feel that the subtitles do not live up to their purpose and are poorly done. This poor quality is 

linked to the subtitlers, who are often blamed for being incompetent and having insufficient 

knowledge of American culture.

Due to this general dissatisfaction this thesis seeks to uncover the reason why Danish subtitlers 

produce target texts, which presumably do not live up to the requirements and expectations of the 

recipients. 

In order to uncover this reason the thesis includes several translation theories, which are relevant 

when transferring humorous American lines into Danish subtitles. These theories include Lita 

Lundquist's theory on translation in general, which forms the very basis of an analysis of any source 

text, as the theory deals with the fundamental elements of the text, such as characters, style, and 

time and place.

While it is always important to gain knowledge of a source text's fundamental elements before 

translating it, some texts require a more specified and thorough initial analysis. When dealing with 

humorous texts, the translator must also consider the type and intention of the humor in the source 

text. For this reason, the thesis includes the theories of Jeroen Vandaele and Cintas & Remael, 

which are employed to analyze each joke's intention and type respectively.

Obtaining a great insight into the humorous source text prior to translating it is utterly important 

when one seeks to produce an appropriate and satisfying target text. However, when this target text 

consists of subtitles, there is an extra set of rules to be followed. The set of standards for subtitling 

in Denmark written by Danish subtitler Ib Lindberg is also included in the theory section of this 
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thesis, as subtitles should comply with these standards in order to be of high quality.

These three areas of translation theory collectively form the basis of the analysis in this thesis. 222 

examples of lines and matching subtitles have been gathered for the analysis, and 23 of these 

covering different types of humor have been analyzed to uncover their quality. 

The analysis indicates that there are only a few instances, where the relevant theories are in conflict 

making it very challenging and difficult for the subtitler to produce appropriate subtitles. Generally, 

there is a correlation between compliance with the theories and quality of end product, as all good 

subtitles in the analysis are translated according to the theories. Furthermore, the analysis stresses 

the importance of the subtitler's knowledge of American culture, as the high quality subtitles 

indicate a good knowledge, while the low quality subtitles indicate the opposite. So, it would seem 

that the viewers are not wrong in their criticism of the Danish subtitlers, as the subtitlers could be 

more competent in complying with the relevant theories and having greater knowledge of American 

culture when producing subtitles.
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Bilag 1 – Spørgeskema om danske undertekster til amerikanske komedieserier 
(samt resultaterne heraf)

Dette spørgeskema handler om danske undertekster til amerikanske komedieserier, og hvordan du 
forholder dig til disse. De indsamlede svar skal bruges til mit kandidatspeciale om emnet, så jeg 
sætter pris på, at du vil bruge 5-10 min. på at besvare spørgeskemaet. 

Spørgsmål 1
Angiv venligst dit køn:

Kvinde 136 83%
Mand 27 17%

Spørgsmål 2
Angiv venligst din alder:

Under 15 2 1%
15-20 16 10%
21-25 57 35%
26-30 49 30%
31-35 25 15%
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36-40 7 4%
41-45 0 0%
Over 45 7 4%

Spørgsmål 3
Hvor godt forstår du det engelske/amerikanske sprog på en skala fra 1 til 5, når du hører det blive 
talt?

Slet ikke Meget godt
1 - Slet ikke 0 0%
2 2 1%
3 12 7%
4 54 33%
5 - Meget godt 95 58%

Spørgsmål 4
Har du erfaring med at oversætte fra engelsk til dansk?

Ja – fra mit arbejde 15 9%
Ja – fra min uddannelse 86 53%
Nej 62 38%
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Spørgsmål 5
Ser du amerikanske komedieserier enten på tv eller dvd?

Ja 159 98%
Nej 4 2%

Spørgsmål 6
Når du ser amerikanske komedieserier, hvordan bruger du så hovedsageligt de danske undertekster?

Jeg bruger udelukkende underteksterne – jeg lytter slet ikke til den amerikanske dialog 1 1%
Jeg bruger underteksterne meget – jeg læser mest underteksterne og lægger ikke så 
meget mærke til den amerikanske dialog 7 4%

Jeg bruger underteksterne lidt – jeg både lytter til den amerikanske dialog og læser de 
danske undertekster 128 81%

Jeg bruger slet ikke underteksterne – jeg lytter kun til den amerikanske dialog 23 14%
Ved ikke 0 0%
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Spørgsmål 7
Hvad er dit generelle indtryk af de danske undertekster til amerikanske komedieserier?

Gode – de indeholder ingen/få fejl, og de gør, at jeg kan bruge dem til at følge med i 
dialogen 29 21%

Mindre gode – de indeholder nogle fejl, og de gør, at jeg ikke altid kan bruge dem til at 
følge med i dialogen 92 68%

Dårlige – de indeholder mange fejl, og de gør, at jeg slet ikke kan bruge dem til at følge 
med i dialogen 10 7%

Ved ikke 5 4%

Spørgsmål 8
I hvor høj grad synes du, at det påvirker underholdningsværdien af serierne, når du oplever 
forkerte/dårlige danske undertekster?

Slet ikke Meget
1 - Slet ikke 11 8%
2 34 25%
3 44 32%
4 35 26%
5 - Meget 12 9%
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Spørgsmål 9
Har du set komedieserien ”Two and a half men”, som bliver sendt på kanalerne TV3 og 3+ og er 
udgivet på dvd?

Ja 107 79%
Nej 28 21%
Ved ikke 1 1%

Spørgsmål 10
Hvad er dit generelle indtryk af de danske undertekster til ”Two and a half men”?

Gode – de indeholder ingen/få fejl, og de gør, at jeg kan bruge dem til at følge med i 
dialogen 18 17%

Mindre gode – de indeholder nogle fejl, og de gør, at jeg ikke altid kan bruge dem til at 
følge med i dialogen 47 44%

Dårlige – de indeholder mange fejl, og de gør, at jeg slet ikke kan bruge dem til at følge 
med i dialogen 9 8%

Ved ikke 33 31%
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Spørgsmål 11
Hvilke typer replikker/jokes synes du oftest bliver oversat forkert/dårligt i underteksterne til 
amerikanske komedieserier? (Her er der tale om komedieserier generelt og ikke kun "Two and a 
half men")

Almindelig tale – dette kan f.eks. være almindelige hverdagsudtryk, som ville kunne 
oversættes direkte til dansk 45 33%

Slangudtryk 100 74%
Ordspil – dette kan f.eks. være jokes bygget på et ords tvetydighed 119 88%
Navne – dette kan være navne på personer, steder, organisationer osv. 48 35%
Andet 6 4%
Ved ikke 7 5%

Spørgsmål 12
Hvad tror du, der ligger til grund for, at der nogle gange bliver lavet fejlagtige/dårlige danske 
undertekster til amerikanske komedieserier?

For lidt viden om emnet

Fordi det er ældre mennesker der oversætter og ikke har sat sig nok ind i de forskellige 
amerikanske udtryk, og har fundet ud af hvordan de kan oversætte det til dansk. Så bliver det 
sådan noget underligt noget.

Det virker sommetider som om oversætteren ikke ser serien, mens han/hun oversætter. Man skal 
ikke have nogle særlige forudsætninger for at oversætte tv serier.

Dårlige oversættere :)

For travle oversættere, manglende engagement og faglig stolthed!

Dem som oversætter ikke helt forstår det på amerikansk - eller de ikke selv har en skid humor og 
bare skal have det overstået, og lønnen udbetalt? :-)

De folk, som bruges som oversættere, er sandsynligvis ikke kompetente nok
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Akkordlønnede/lavtlønnede oversættere.

At oversætterne ikke har tid nok til at gå i dybned med arbejdet.

Udtryk som ikke findes på dansk, personerne rimer, og det er ikke muligt at oversætte korrekt, 
joken opstår ved at ændre små-ord eller kendte amerikanske vendinger, og er derfr svær at 
oversætte.

Manglende uddannelse. Vanskeligt at oversætte kulturbundne jokes eller henvisninger til personer, 
der ikke er kendte i DK.  Dårlig humor.

Oversætterens kvalifikationer og formentlig et tidspres på oversætteren for at løse opgaven hurtigt, 
hvilket ikke giver den fornødne tid til at finde gode løsninger på f.eks. kulturbundne fænomener 
eller ordspil, som ofte kan være svære at oversætte.

Dårligt lønnede oversættere.

Fordi der IKKE findes en direkte oversættelse - der findes slet ikke oversættelsesmuligheder - man 
KAN ikke oversætte - der findes ikke tilsvarende ord på dansk ............... og sådan skal det vel også 
være !

Vi har ikke de samme udtryk på dansk. Og så er der bare tit en generel dårlig oversættelse.

Det er svenskere som skriver dem.

Det kan vaere at oversaetterne ikke har saa stor erfaring med det amerikanske sprog - altsaa, at paa 
trods af at de har laert det, or har mange aars erfaring med oversaettelsesarbejde, saa kender de 
ikke de underliggende betydninger som man kun laerer ved at vaere i landet. Ogsaa, som med saa 
mange andre lande og sprog, ordspil og andre jokes er ofte bygget paa kulturelle ting som man 
ikke kender i andre lande, og derfor ikke kan oversaette den kulturelle/historiske betydning.  Jokes 
kan ogsaa have en politisk baggrund som man heller ikke altid fanger, med mindre man er i landet, 
eller holder sig rigtig godt orienteret.

At oversætteren ikke altid kender til de forhold der bliver talt om i serien og derfor "bare" 
oversætter det direkte - og det i serien har en underforstået betydning.

At oversætteren ikke tænker over, hvad meningen er med sætningen men bare oversætter ord for 
ord.

Jeg tror oversætteren bruger en ordbog til hvert ord frem for at vedkomne slår selve udtrykket op. 

Måske bruger man bare den der er bedst til engelsk i lokalet.

Ordsprog/vendinger kan ikke altid oversættes direkte.

Måske bliver det oversat for hurtigt.... altså oversætteren hører ikke efter i hvilken sammenhæng 
ordet bliver brugt!!

7



De udskældte tekstere – inkompetente eller udfordrede oversættere?

Dårlige oversættere, der ikke følger med i udviklingen i det engelske sprog/slangudtryk m.v.  

Nogle gange gør de det nok også fordi de alligevel ikke tror folk vil forstå meningen - fx ved 
referencer til steder, navne osv.

Ved ikke.

Manglende/dårligt kendskab til engelsk kultur og humor hos oversætterne.  

Mange ordspil er meget vanskelige at oversætte så det giver mening og stadig er morsomt. Nogle 
tv stationer og "undertekstbureauer" bruger måske ikke sprogligt uddannede folk. Manglende tid.

Dem der oversætter arbejder på akkord, og det skal gå galt.  Uddannelse i den engelske sprog, er 
ikke det samme som en forståelse for sprogets nuancer, især ikke når det kommer til slang, og 'nye' 
udtryk.  

Jeg tror at oversætterne kan sproget, men at de ikke har sat sig ind i hver enkel diskurs som den 
enkelte serie udspiller sig i. Derfor kender oversætterne ikke betydningen af et bestemt ord brugt i 
den sammmenhæng, selvom de måske godt forstår ordet i en anden sammenhæng. 

At dem der oversætter serierne, simpelthen ikke forstår plottet i sætningen eller joken. Det kan da 
være den eneste forklaring på at der ofte er så dårlige oversættelser.

Uvidenhed Tidspres

Ved det ikke. Synes det er uforståeligt at folk der bli'r lønnet for at oversætte, kan lave fejl i de 
mest simple oversættelser.

de bliver måske lavet for hurtigt/rutinemæssigt uden at der bliver tænkt meget over den bedste 
måde at oversætte udtrykkende på

For dårlige oversættere, der ikke har den rette uddannelse. De bliver ansat, fordi vi danskere synes 
vi er gode til engelsk og ikke synes der er behov for gode kompetencer i dette sprog, hvilket der 
dog er. Det viser alle de fejl i underteksterne.   For lidt reaserch omkring specifikke ting, som 
ordsprog med videre. Man bør have indøvet nogen teknikker for at finde frem til disse korrekte 
oversættelser. Denne kompetence har den almene dansker ikke, det har en person med den rette 
sproglige uddannelse dog.  

De har ikke sat sig nok ind i dagligdagssproget

Mange jokes kan ikke oversættes direkte til dansk, og så står oversætteren i et dilemma.

går ud fra teksterne bliver oversat ret hurtigt, så fejl vil forekomme

Dårlig uddannede oversættere. Der er måske ikke fokus på sprogforståelsen.  Og at der ikke bliver 
reserchet hvis man er i tvivl om oversættelsen.  Evt. at der sommetider bliver oversat fra svensk til 
dansk, på trods af engelsk originalsprog. 
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Manglende viden om emnet

ved ikke

Inkompetente oversættere.

Aner jeg ikke, vel at oversætterne ikke er kompetente nok.

Dovenskab Oversat fra engelsk til andet sprog og videre derfra til dansk Manglende kendskab til 
slang osv. i USA

Det går for hurtigt når de bliver oversat. der er ikke tid til at høre ordentlig efter...

Det, der ofte ødelægger det for mig, er, når oversætteren gør en dyd ud af at oversætte alting til 
noget tilsvarende på dansk. Altså, eksempelvis navne på kendte personer, der bliver refereret til i 
serien, der bliver lavet om til kendte danske navne. Eller når et ordspil bliver oversat til et 
urelateret dansk ordspil. Jeg forstår udmærket joken på engelsk, så jeg ville faktisk foretrække en 
direkte oversættelse til dansk i underteksterne, selvom det ikke nødvendigvis ville give samme 
mening, fremfor at høre joken på engelsk og se en helt anden i underteksterne - det er jo ikke det, 
personen siger, og det generer mig. Hvis jeg kan komme til det (på DVD), så sætter jeg hellere 
engelske undertekster på.

Nogle slangudtryk er svært at oversætte direkte, men det sker tit alligevel. Man burde nok vælge et 
lignende udtryk og kigge på konteksten i stedet

ordspil kan være svære at oversætte, da det mister "det sjove", når dte bliver oversat  Jeg synes 
også ofte, at oversætteren har hørt forkert, og simpelthen skriver et forkert ord.

Det må handle om at dem der oversætter ikke kender til betydningen af visse ordspil og slang

1. Det går for hurtigt - samlebåndsarbejde 2. De undervurderer seeren. Rigtige mange danskere er i 
idag bekendt med amerikanske navne, steder, slangudtryk mm.

Det går måske for hurtigt? Eller dem der oversætter sætter sig ikke ind i selve scenen og forstår 
derfor ikke pointen.  Nogle gange virker det som om oversætteren bare oversætter enkelte scener 
og ikke et helt afsnit.

Det går for stærkt, eller oversætteren har ikke kendskab til det brugte ordsprog el. lign.

Nogle gange kan det være at de slet ikke opdager at de har lavet en fejl. Det håber jeg i hvertfald 
lidt på. 

At der ikke bruges tid på at se på almene amrikanske udtryk og man derfor oversætter dem direkte 
til dansk. 

Manglende evner fra oversætterens side. For travlt med at oversætte til at kunne gøre det ordenligt.

Der er ikke råd til ordentlige oversættelser; men hellere originalsprog og middelmådige 
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undertekster end elendig eftersynkronisering.

Det virker bare nogle gange som om, at det hele skal gå lidt hurtigt - og så oversættes der direkte 
fra engelsk til dansk uden at tage højde for, at det f.eks. er et ordsprog eller lignende, som ikke kan 
oversættes direkte uden at miste betydning.

det er svært at finde en direkte parallel, som indeholder den fulde betydning (og samtidig er sjov 
på samme måde) på ordspil ml. dansk / engelsk

svært at oversætte amerikanske udtryk til danske. Dårlige oversættere der ikke er fuldt med i slang 
og hverdgassprog.

Manglende kendskab til udtryk og vendinger, ikke den samme der oversætter samme serie hver 
gang, tidspres

Det kan være svært for oversætteren at finde den danske pendant til et bestemt engelsk ordspil, 
navn mv - kan muligvis være et udtryk for, at oversætteren ikke følger nok med i, hvad der sker i 
USA/England. Glemmer at tænke over kontekst: Nogle udtryk har flere betydninger - "do you 
mind" kan fx oversættes med både "har du noget imod det?" eller "gider du lige (lade være)", og 
hvis man ikke tænker over konteksten kan oversættelses-valg måske falde på det forkerte.  

manglende indgående forståelse for det amerikanske sprogbrog herunder især slang eller hvor et 
ord har flere betydninger. En enkelt gang imellem kan man dog også se at det bare er gået for 
hurtigt for oversætteren som ikke har tænkt sig om! 

Dårlige oversættere. Manglende indforståelse af "nye" amerikanske ord. Engelsk og Amerikanske 
ord - har ikke altid samme betydning. 

At oversætteren bare oversætter dialogen uden at se med i serien. 

Nogle af dem kan være svære at oversætte til dansk, samtidig med at jeg tror at nogle af 
oversætterne, har en tendens til at oversætte direkte, hvilket noglegange kan ødelægge hele pointen 
med joken

Det er svært at oversætte ordspil. Oversætteren forstår ikke skjulte hentydninger mv i sproget.  

Måske at man ikke bruger mennesker til at oversætte, men derimod en maskine

Sandsynligvis har teksterne for kort tid til oversættelserne. Jeg synes, at der er markant forskel på 
oversættelserne på fx TV2 og fx Kanal4/5/6'eren og hvad de ellers hedder. Her er TV2 trods alt 
noget bedre med - også på slang-siden. 

Det virker som om, at oversætteren udelukkende forholder sig til dialogen, uden at sætte den i 
forhold til handlingen. Ofte bliver ord og sætninger oversat i en betydning, der er helt malplaceret i 
forhold til handling og indhold.

Fordi den kulturelle forskel kan være svært at konvertere til dansk humor og samtidig kan visse 
ordspil osv. være svære at oversætte uden at miste essensen - nemlig at det skal være sjovt :)
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Hvis der ikke findes en direkte oversættelse af et amerikansk ordspil, så ville det lyde dumt hvis 
man oversatte det direkte. Uranus bliver ofte brugt i mindre lødig forbindelse når det udtales på 
engelsk (your anus) - det fungerer ikke så godt på dansk.

At det, der jokes om har en anden indforstået betydning på engelsk, som ikke ville give den samme 
mening på dansk. Men ofte er oversættelserne slet ikke sjove og giver ikke mening i forhold til den 
konkrete handling.

Manglende viden. Manlende uddannelse, så vidt jeg ved findes der ikke en egentlig uddannelse for 
at blive tekster.

For lidt tid til oversætteren. Der er kommet mange flere kanaler til og derfor mange udsendelser, 
der skal tekstes. Ikke alle kanaler bruger de fornødne ressourcer til det. DR og TV2 har generelt 
højere kvalitet i deres oversættelser end f.eks. Kanal 5 o.l.

mange gange er det amerikanske begreber som ikke umiddelbart kan oversættes til noget 
tilsvarende på dansk. Man skal derfor have ofte have et kendskab til amerikansk kultur for at forstå 
visse disse begreber.

At dem der oversætter har lært deres engelsk på en skole og ikke blandt folk med engelsk som 
førstesprog. Man kan aldrig lære alle nuancer af et sprog på en skolebænk.

Manglende viden om kultur, dårlige tekstere.

Oversætterne kender ikke til serierne og oversætter derfor bare ordene uden at kende til 
betydningen i sammenhængen (som man kender hvis man følger med i serien)

Den tid (det beløb) der er til rådighed til oversætteren

Sjusk, jeg har en idé om, at der er en der laver en norsk/svensk oversættelse og derefter "kopierer" 
de danske tekstere bare de ord - sådan virker det i hvert fald i mange tilfælde.

Jeg tror en af grundene er at dem der oversætter ikke selv følger med i serienerne og derfor ikke 
altid kender historien bag nogle udtryk, navne osv.

alt for direkte oversat

Har erfaret at nogle at de danske oversættelser, bliver oversat fra den svenske version.  
På TV3 (Viasat) er det vel fordi det først er oversat til svensk. Det er ikke sjældent der er svenske 
ord i de danske undertekster, eller at "trekanten" i hjørnet skriver "NÅ: Topmodel" istedet for 
"NU".  Derudover kan det være svært at oversætte ordspil så det giver mening for den danske seer. 
Men at man ændrer navne fra Alex (husker ikke efternavnet, men ham der er vært for amerikansk 
Jeopardy) til Søren Kaster, giver et dårligere billede af pointen når det er flere år siden der var 
dansk Jeopardy.

Jeg tror tit, at det simpelthen er mangel på et bedre dansk ord. Vi bruger engelsk meget i dag, og 
glemmer nok lidt det danske.
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Ikke undersøgt baggrunden for udtalelsen. Glemmer sammenhængen i samtalen. Tænker ikke over 
ordsprog. Tænker ikke over titler og navne på bands og sange,
At oversætterne bruger for lidt tid, og/eller at folk som ikke kan forstå engelsk/amrikansk også 
skal kunne følge med, da det også skal give mening på dansk. 

Oversat dem så de lyder nogenunde på dansk, men er ikke det samme som det amerikanske
Fordi det går for hurtigt eller at der sidder en stresset tolk, som laver fejl

Oversætteren er ikke kendt med den amerikanske kultur...

Ordspil (fx rim, ord med dobbeltbetydning, ens ordlyd etc), der spiller på ord på det pågældende 
sprog (engelsk), kan i sagens natur være svære at 'matche' på dansk, hvis det stadig skal give 
mening i den sproglige kontekst, så derfor bliver oversættelserne nogle gange lidt søgte - men i 
mine øjne er dette også sjovt/underholdende i sig selv 

At den der oversætter kun har lydsporet - evt. den engelske tekst?? og ikke har set serien/afsnittet 
igennem inden vedkommende oversætter

Det går (for) stærkt med oversættelsen/tekstningen - det er jo "samlebåndsarbejde". Man kan også 
sætte spørgsmålstegn ved teksterens engelsk- og danskkundskaber.

Mangel på tid. Nogle gange oversættes der løbende, hvilket øger risikoen for fejl og generelt dårlig 
sprog.

Spørgsmål 13
Hvis du kan huske nogle af de fejl, som du har oplevet i danske undertekster til amerikanske 
komedieserier, bedes du angive dem her:

Der er relativt ofte fejl i tal på tv3, Discovery og Animal Planet (evt. andre, men det er lige dem, jeg 
har lagt mærke til). 30 bliver til 13, halvanden bliver til én, osv. Meget underlige fejl! På stående 
fod kan jeg ikke huske andre, men jeg VED, de findes! FRIENDS - der har jeg oplevet mange fejl 
hvor man total mister pointen eller humoren hvis man bruger de danske undertekster - kan ikke helt 
huske det ordkorrekt! hmm kan huske jeg flere gange har set "hovedpine" oversat som "hovedæg", 
men kan ikke huske hvilken tv-serie det var i. Nej. (Hår)mousse oversat til dessert. Kan ikke lige 
komme ... (Dette er et udpluk af svarene.)

Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet. Mange tak for 
din hjælp og fortsat god dag.
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Bilag 2 – Egen oversigt over humorkategorierne
Kategori 

nr.
Kategorinavn Eksempler på jokes Forslag til løsning

1 Internationale eller bi-nationale jokes Jokes om personer, 

ting, begivenheder og 

kropsfunktioner, som er 

kendt af både 

kildesproget og 

målsprogets kultur 

samt idiolekter

Overføres/oversættes 

direkte og ordret

2 Jokes, der refererer til en national 

kultur eller institution

Jokes om produkter, 

varemærker eller 

traditioner, som ikke er 

kendt i målsprogets 

kultur

Oversættes med en 

erstatning, der er kendt 

i målsprogets kultur

3 Jokes, der afspejler en 

samfundsgruppes humoristiske sans

Jokes om andre 

nationaliteter eller 

befolkningsgrupper

Oversættes direkte eller 

tilpasses afhængigt af 

modtageren af 

målsprogets kendskab
4 Sprogbestemte jokes Jokes, der bygger på et 

sprogs strukturelle 

egenskaber såsom 

ordspil

Oversættes med en 

substitution eller 

kompensation, der 

tager kontekst i 

betragtning
5 Visuelle jokes Noget visuelt, som 

seeren ikke forventer

Skal ikke oversættes – 

det visuelle gør 

arbejdet
6 Auditive jokes En lyd, som seeren ikke 

forventer

Skal ikke oversættes – 

det auditive gør 

arbejdet
7 Komplekse jokes Kombination af 

ovenstående

Afhænger af 

kombinationen af 

ovennævnte kategorier



Side 1

Eks. nr. Afsnit Tid Original replik Dansk tekstning
1 1 00:00:16 Hold da kæft. HF? 4

2 1 00:02:00 4

3 1 00:04:15 4

4 1 00:04:32 7 (1 og 4)

5 1 00:04:35 4

6 1 00:05:34 4

7 1 00:06:40 4

8 1 00:07:20 4

9 1 00:08:00 1

10 1 00:09:30 4

11 1 00:09:40 2

12 1 00:15:36 4

13 1 00:16:40 4

                 De udskældte tekstere – inkompetente eller udfordrede oversættere?

   Bilag 3 – Alle indsamlede eksempler på jokes fra "Two and a half men"

Humorkategori
Oh dude – WTF?
Time is a great 
healer, isn't it?

Tid læger alle sår, 
ikke?

Well, maybe not 
funny as in ha ha, 
but certainly funny 
he he

Måske ikke sjovt som i 
… (linje)Men helt 
sikkert sjovt som i ...

Well, it would 
appear that the old 
Sperminator here has 
fathered a child.

Det ser ud til, at gamle 
sperminator her – 
(side) er blevet far.

How can you be so 
sure? Because I 
never play in the rain 
without a slicker and 
galoshes

Hvordan kan du være 
sikker? (side) Fordi jeg 
aldrig leger i regnen 
uden gummistøvler.

He's right. In fact, 
I'm surprised we're 
not up to our asses in 
them.

Han har ret. (side) Jeg 
er overrasket over, 
huset ikke er fyldt med 
dem.

My margin on 
condoms is bubkiss

For jeg tjener ikke 
meget på kondomer.

Yeah, but aren't they 
supposed to be tested 
before they go out... 
or in!

Ja, men skal de ikke 
testes, inden de bliver 
solgt?

Alright, alright, for 
future reference – 
what about lambskin 
– are they more 
effective?

Okay. Hvad så med 
lammeskind?

Well, you'd think if 
Chrissy had my child 
and decided not to 
tell me, I'd just send 
her a little card – you 
know – thanks for 
being a good sport, 
or something.

Hvis Chrissy har fået 
mit barn og intet ville 
sige, - (side) kunne jeg 
vel sende et kort: ”Tak 
for forståelsen” eller 
noget.

I'm not sure 
Hallmark has a 
deadbeat dad 
section.

Jeg tror ikke, de fører 
kort for ”rådne fædre”.

Thanks a lot Berta. 
Oh dear, have I 
spoken out of turn?

Tak Berta. (linje) Åh, 
burde jeg ikke have 
sagt det?

Well, easy for you to 
say, now that you've 
dodged a bullet

Det kan du let sige, når 
du undgik kuglen.



Side 2

14 1 00:16:45 4

15 1 00:17:50 4

16 2 00:01:27 4

17 2 00:01:38 2

18 2 00:04:15 4

19 2 00:04:28 4

20 2 00:05:00 2

21 2 00:07:35 2

22 2 00:15:22 4

You're right – talk is 
cheap

Du har ret, jeg må 
bevise det.

Well, you're gonna 
wanna lock the 
liquor cabinet. But 
don't forget that 
mouth was can also 
pack a pretty good 
buzz.

Du må hellere låse 
barskabet. (side) Men 
glem ikke, at mundskyl 
også kan gøre en 
snaldret.

I was a fluffer in a 
pet salon. You know, 
with the blow-dryer. 
Huh, I was going a 
completely different 
way.

Jeg var hos en dyrlæge. 
(side) Vaskede og 
tørrede hundene. (side) 
Jeg troede lige noget 
andet.

What are you doing? 
Thanks to grandma, 
I'm reading an 
interview with 
Jimmy Kimmel.

Hvad laver du? (side) 
Takket være farmor 
læser jeg et interview 
med Jimmy Kimmel.

Today hasn't even 
started yet. It's 
started for me. That's 
only because your on 
douchebag savings 
time.

I dag er ikke startet. Jo, 
for mig. (side) Det er 
kun fordi, du er i 
fjolsets tidszone.

So, you'll get it by 
tonight? I'm hoping 
to get it as soon as 
you close the door.

Du får dem inden i 
aften? Jeg håber at få 
fat på dem, når du 
lukker døren.

How was your day, 
darling? Fin Except I 
had to pay for my 
lunch with my lucky 
Sacagawea dollar. 
What kind of lunch 
can you get for a 
dollar? Two gas 
station hot dogs that 
were a year old if 
they were a day, 
thank you were 
much. Is Sacagawea 
the same indian 
chick that's on the 
Land O' Lakes 
butter?

Hvordan var din dag, 
skat? Fin. (side) Men 
jeg måtte betale frokost 
med min Sacagawea 
lykke-dollar. (side) 
Hvad kan man få for en 
dollar? (side) To 
hotdogs på tanken, - 
(side) der var et år 
gamle, mange tak. 
(side) Er Sacagawea 
også hende på 
smørpakkerne?

So, I had to hump all 
the way back down 
to the beach to call 
Triple A.

Så jeg måtte gå hen og 
ringe efter Falck.

Judith will just harsh 
my mellow.

Judith vil ødelægge det 
for mig.



Side 3

23 2 00:15:31 7 (1 og 4)

24 2 00:17:48 4

25 3 00:00:38 1

26 3 00:05:56
I rest my case

4

27 3 00:09:20 2

28 3 00:10:58 4

29 3 00:13:52 4

30 3 00:15:13 2

31 4 00:01:35 1

32 4 00:04:05 4

33 4 00:04:28 4

34 4 00:04:37
Så kysten er fri?

4

35 4 00:12:15 2

36 4 00:16:00 4

37 4 00:16:55 4
38 4 00:17:13 Okay, jeg er skyldig. 4

You know, in the 
boudoir we're very 
simpatico. Glad to 
hear it. On top of 
everything else, she 
actually let me put 
my trainset in her 
back room. 

I sengen forstår vi 
virkelig hinanden. 
Godt at høre. (side) 
Som om det ikke er 
nok, - (side) gav hun 
mig et værelse til mine 
tog.

Charlie, I am in no 
mood. That's not 
what I heard (makes 
train sound)

Charlie, det er ikke 
morsomt. (side) Jeg har 
hørt noget andet.

Why is it child 
proof?

Hvorfor er den 
børnesikker?
Jeg har fremlagt min 
sag.

Yeah well, people 
grow, people change. 
People get drunk 
while watching the 
Food Network

Ja, altså, folk forandrer 
sig. (side) Folk drikker 
sig fulde, mens de ser 
Food Network.

Ew, it tastes like 
stale ass

Det smager af muggen 
røv.

What the heck took 
you so long?

Hvad pokker tog dig så 
længe?

Well, what do you 
expect to do? I don't 
know. You up for an 
R rated movie?

Hvad har du så 
forventet? (side) Hvad 
med en R-rangeret 
film?

You're a very funny 
man Ollie. You 
centainly are. Laurel 
and Hardy

Du er en sjov mand, 
Ollie. (side) Det er du. 
(side) Gøg og Gokke.

Charlie, she's the 
best receptionist I've 
ever had. I'm hoping 
to say the same

Hun er min bedste 
receptionist. Jeg håber 
at kunne sige det 
samme.

So, you're not hittin' 
that?

Så du ordner hende 
ikke?

So, the coast is 
clear?
Now, if you'll excuse 
me, I'm gonna go 
play Paul Bunyan 
takes a shower in 
tiny town

Hvis du vil undskylde 
mig, (side) vil jeg lege 
Paul Bunyan Tager 
Bad I Lilleputbyen.

She had a rockin' 
bod'

Hun havde en lækker 
krop.

(Alan insults 
Charlie) Where does 
it come from? It 
comes from a long 
history of you using 
my life as a 
speciment cup

Hvor kom det fra? 
(side) Det kommer, 
efter at du længe har 
brugt mit liv som en 
varelager.

Okay, mea culpa



Side 4

39 4 00:17:40 4

40 4 00:18:47 2

41 5 00:03:05 2

42 5 00:03:47 2

43 5 00:07:08 1

44 5 00:07:32 1

45 5 00:07:42 1

46 5 00:09:40 4

47 5 00:11:29 4

48 5 00:15:29 2

49 5 00:16:09 4

I thought you'd be 
happy. You didn''t 
want me to go out 
with her in the first 
place. Yes but it's no 
longer the first place, 
it's the last place

Jeg troede, det glædede 
dig. Du ønskede ikke, 
jeg så hende i starten. 
(side) Det er ikke 
længere starten. Det er 
sidstepladsen.

I'm talking cab, not 
town car

Jeg mener taxa, ikke en 
lejet bil.

What are you 
watching? The Food 
Network

Hvad ser du? (linje) 
Madkanalen.

Oh and remember 
the dental hygenist 
who shot your ass up 
full of Novocain?

Kan du huske 
tandlæger, (linje) der 
gav dig Novocain i 
røven?

Well, maybe you're 
finally developing a 
conscience. At long 
last realizing that 
your actions have 
consequences for 
other people. Don't 
talk down to me, 
Jiminy Cricket!

Nå men – (side) – 
måske er du ved at få 
en samvittighed. (side) 
Du indser, at dine 
handlinger har 
konsekvenser for 
andre. (side) Du skal 
ikke tale ned til mig.

(At a strip club) 
Good Lord, she's 
quite the gymnast. I 
know. I never 
understood why this 
isn't in the Olympics 
and synchronised 
diving is.

Hun er noget af en 
gymnast. (side) Ja. 
(side) Jeg forstår ikke, 
hvorfor det ikke er en 
olympisk disciplin.

Hey Honey. When 
does miss Bush 
come out? Whenever 
Ben Franklin comes 
out. I mean Desiree 
Bush.

Hej skat, (side) 
Hvornår kommer miss 
Bush frem? (side) Når 
de store sedler kommer 
frem. (side) Jeg mener 
Desiree Bush.

If his grades go any 
lower, we'll have to 
start renting him out 
as a speed bump.

Hvis hans karakterer 
bliver dårligere, (side) 
må vi leje ham ud som 
vejbump.

He's not exactly the 
quicker picker-
upper.

Han er ikke ligefrem 
hurtig.

Do you want your 
son to go to Hell, 
Alan? It depends. Do 
they have a college 
prep program?

Skal din søn i helvede? 
(side) Det kommer an 
på. (side) Har de et 
forberedelsesprogram 
til college?

So, chop, chop! 
Washy, washy!

Så, tjep, tjep. Vaske, 
vaske.



Side 5

50 5 00:18:36 7 (4,1)

51 5 00:18:55 4

52 5 00:19:04 4

53 6 00:01:10 2

54 6 00:01:37 4

55 6 00:02:42 4

56 6 00:02:58 1

So, where's Berta? 
She took a shine to 
the organ player and 
stayed for the senior 
potluck brunch.

Hvor er Berta? (side) 
Hun kunne godt lide 
organisten og blev til 
brunch.

After she realized 
that you had dumped 
her yet again, she 
had a little bit of a 
melt down. There 
was more to melt? 
She was dripping 
through the cone 
when she left the 
house.

Efter at du droppede 
hende igen, brød hun 
lidt sammen. (side) 
Kunne hun bryde mere 
sammen? (side) Hun 
var fra den, da hun tog 
herfra.

She grabbed all the 
bills out of the 
collection plate and 
started grinding on 
the minister. Oh 
okay, no harm, no 
foul. How do you 
figure? That's how 
we found her right – 
dry humping for 
dollars.

Hun tog sedlerne fra 
kirkebøssen og gik 
efter præsten. (side) 
Det gør ingen skade. 
(side) Hvordan det? 
(side) Sådan fandt vi 
hende, ikke? (side) 
Hun gik efter 
fremmede for penge. 

(Jake's in the 
bathroom) He's 
either shovelling it in 
or shooting it out. 
Yeah, he's a regular 
Play-doh fun factory.

Han skovler det ind 
eller skyder det ud. 
(side) Ja, han er som en 
modellervoksfabrik.

(Jake comes out of 
the bathroom) Hey 
buddy. All finished 
in the bathroom? For 
now. You should 
have seen the last 
one, it looked like a 
question mark. 
Terrific. And it came 
out of my colon – get 
it? Hillarious. 
Commas are easy... 
Go!

Hej. Er færdig på 
toilettet? (side) Du 
skulle have set den 
sidste. (side) Den 
lignede et 
spørgsmålstegn. (side) 
Fantastisk. (linje) Den 
kom ud af tyktarmen. 
(side) Sjovt. (linje) 
Kommaer er nemme. 
(side) Smut. 

Oh please. Chowder 
head can't hear us.

Hold op. (side) 
Tumpen kan ikke høre 
os.

Let's just give it a 
chance and see how 
it works. That's what 
Poland said about 
the Germans. Been 
watching History 
Channel again?

Lad os bare give det en 
chance og se. (side) 
Det sagde Polen om 
tyskerne. (side) Har du 
set History Channel 
igen?



Side 6

57 6 00:03:51 4

58 6 00:04:30 4

59 6 00:06:01 4

60 6 00:07:32 4

61 6 00:08:22

Du beskriver det godt.

4

62 6 00:10:05 2

63 6 00:11:09 1

64 6 00:15:25 1

65 6 00:19:25 1

66 7 00:02:49 2

Well, this is fun 
huh? The three 
Harper boys sitting 
around the campfire 
putting on the feed 
bag. Yeah, bite me.

Det er sjovt, hvad? 
Harper-drengene rundt 
om bålet med 
muleposen. (side) Ja, 
superfedt.

They're fighting a 
lot. They're fighting? 
Yep, 31. 31? It's 
what you get when 
you add 24 and 7.

De skændes meget. 
(side) Skændes de? 
(linje) Ja, 31. (side) 
Enogtredive? (side) 
Det er 24 og 7 lagt 
sammen.

Hey. What's this I 
hear about little lord 
Skidmark coming to 
live here full time? 
Oh, it's just for a few 
weeks. I'm sure if we 
all pull together, 
you'll hardly even 
notice he's here. 
Yeah, pull this.

Hvad er det med, at hr. 
Bremsespor (side) skal 
bo her? (side) Det er 
bare i nogle uger. (side) 
Hvis vi hjælper 
hinanden, går det nok. 
(side) Ja, hjælpe med 
det her.

Every marriage has 
an ebb and flow to it

Alle ægteskaber 
oplever ebbe og flod.

You know, you 
make a compelling 
case
That's why you 
should always take 
your shoes to a full 
qualified 
professional cobbler. 
You know what's 
good? Apple 
cobbler.

Derfor tager man altid 
skoene til en skomager. 
(side) Ved du, hvad der 
er godt? Amagerkiks.

Why chew on one 
chicken wing, when 
you can eat from the 
whole bucket?

Hvorfor tygge på en 
kyllingevinge, når man 
kan spise hele 
spanden?

How'd you know I 
was here? Well, I 
tried calling but your 
phone must be 
broken. So, I went by 
the house, Jake said 
you went out. All I 
had to do was punch 
”liquor” into the old  
in dash navigation 
system and three 
stops later, voila!

Hvordan vidste du det? 
(side) Jeg prøvede at 
ringe. (side) Jake 
sagde, at du var gået 
ud. (side) Jeg 
indtastede bare sprut. 
(side) Og tre stop 
senere, voilá.

Where were you all 
night? I was in 
Never-ever land

Hvor har du været? 
(side) I Aldrig 
Nogensinde-land

Okay then, I'll take 
Zippy's room, when 
he moves back to 
Judith.

Så tager jeg Zippys 
værelse, når han flytter 
ind hos Judith.



Side 7

67 7 00:04:43 4

68 7 00:07:14 1

69 7 00:08:00 4

70 7 00:09:50 4

71 7 00:10:20 2
72 7 00:10:47 Han er lidt småfuld. 4

73 7 00:11:40 4

74 7 00:14:45 2

75 7 00:17:45 4

We should've 
thought of this years 
ago. I know. I'm 
kicking myself.

Vi skulle have tænkt på 
det her før. (side) Ja, 
det er for dårligt.

Is Jake a sleep? 
Probably not. After 
dinner I made him 
watch Full Metal 
Jacket and Deer 
Hunter.

Sover Jake? (side) 
Næppe. Vi har set 
”Full Metal Jacket” og 
”Deer Hunter”.

Judith's changed, 
Charlie. She's a 
different woman. 
Different from the 
one who threw you 
outta your house 
with your nuts in a to 
go bag?

Judith har ændret sig. 
Hun er en anden 
kvinde nu. (side) En 
anden end den kvinde 
som kastrerede dig og 
smed dig ud?

(Charlie sings) I 
don't know, but I've 
been told. Screwing 
with Jughead never 
gets old.

Det er måske lidt for 
let. (side) Men at drille 
Jughead det er fedt.

Plus all you can eat 
popcorn shrimp.

Og der er stegte rejer 
ad libitum.

He's a little pickled.
You know what's a 
good book? ”Under 
the dining room 
table” by Richard 
Gobbler. But, it does 
not compare to 
”Wait till your liver 
fails by Hope Udai.

Jeg kender en god bog. 
(side) ”Under 
spisebordet” af Jens 
Slughals. (side) Men 
der er ikke så god som 
– (side) 
”Skrumpelever” af D. 
Ø. Linnu.

Would you like a 
snack or a cold 
beverage? Herb, 
while there is a 
social stigma to this 
transaction, the big 
plus is that these 
girls don't require 
any wining and 
dining. They just 
wanna do the deed 
and get as far away 
from us as they can. 
Really? Not even a 
Snapple?

Vil I have noget at 
spise eller drikke? 
(side) Herb, det her er 
ganske vist ikke velset, 
– (side) men til 
gengæld kræver 
pigerne ikke noget. De 
vil bare have det 
overstået og så se at 
komme væk. (side) Er 
det rigtigt? (side) Ikke 
engang en iste?  

(Charlie after 
discovering that he 
has a crossing sign 
stuck to his butt after 
having sex on Herb's 
train set) Hey, it 
could have been 
worse. I could've had 
a caboose in my 
caboose.

Det kunne være værre. 
(side) Der kunne være 
røget en vogn op i 
endetarmen.



Side 8

76 7 00:20:22 4

77 8 00:02:38 1

78 8 00:03:25 4

79 8 00:04:58 4

80 8 00:05:03 4

81 8 00:06:59 2

82 8 00:15:14 4

83 8 00:16:18 1

84 8 00:17:00 2

85 8 00:18:39 1

What's wrong with 
him? He's doing 
math in his head. Oh 
yeah, that's a bitch.

Hvad er der med ham? 
(side) Han laver 
hovedregning. (side) 
Det er sgu ikke sjovt.

You've got the spine 
of a gummy bear.

En rygrad som en 
vingummibamse.

You're skating on 
thin ice Jake.

Du skøjter på tynd is, 
Jake.

Well, I don't need to 
draw you a map.

Jeg vil ikke skære det 
ud i pap.

She said there's only 
street parking. 
Which means trees. 
And trees have that, 
you know, toxic 
syrup that drips out 
of them and gets all 
over your car. Sap. If 
I make that drive, I 
am.

Hun sagde, man skal 
parkere på gaden, 
hvilket betyder træer. 
(side)  Træer har det 
klistrede stads, der 
drypper fra dem – 
(side) – og lander på 
ens bil. (side) Harpiks. 
Det kan jeg levere her.

At my house, we 
could do both. You 
know. Cuddling and 
SportsCenter.

I mit hus kunne vi gøre 
begge dele. (side) Putte 
og se sportsnyhederne.

When you were his 
age, you mooned the 
girl's choir. No, 
when I was his age, 
you pantsed me in 
front of the girl's 
choir.

Du moonede pigekoret, 
da du var på hans alder. 
(side) Nej, da jeg var 
på hans alder, hev du 
mine bukser ned foran 
pigekoret.

You know, I have 
never once seen him 
eat seadless 
raspberry jam. That's 
because you've never 
applied a thin layer 
to your hindquarters.

Jeg har aldrig set ham 
spise hindbærsyltetøj. 
(side) Det er fordi, du 
aldrig har smurt 
underlivet ind i det.

And good news. I 
solved the "wrong 
side of the bed" 
situation. Okay? I'll 
just sleep with my 
head down there. 
That way I'm facing 
the right way. But 
then your feet will be 
in my face. Way 
ahead of ya. 
Peppermint foot 
lotion. You'll think 
you're sleeping in 
Candy Land.

Og godt nyt. Jeg har 
løst "den forkerte side" 
situation. (side) Okay. 
(side) Jeg sover bare 
med hovedet dernede. 
(side) Så vender jeg 
rigtigt. (side) Men dine 
fødder er i mit ansigt. 
(side) Det har jeg tænkt 
på. Perbermynte 
fodsalve) Du vil tro, du 
sover i Bonbonland.

If only I could poop 
at night.

Hvis bare jeg kunne 
skide om natten.



Side 9

86 9 00:00:57 1

87 9 00:01:34 4

88 9 00:02:08 1

89 9 00:03:50 2

90 9 00:06:21 2

91 9 00:09:10 1

92 9 00:10:53 4

93 9 00:10:58 4

94 9 00:14:47 1

95 10 00:04:39 2

You haven't been to 
her house once, have 
you? I checked on it 
with Google Earth, 
it's still there.

Du har ikke set til 
hendes hus, vel? Ifølge 
Google Earth er det der 
stadig.

Oh, damn, I was all 
set to bust your balls.

Sørens også. Jeg skulle 
til at sparke dig i 
løgene.

What's next? Oh, 
nap time.

Hvad er det næste? 
(side) En morfar.

Are they making 
smores over the 
barbeque?

Steger de skumfiduser 
over grillen?

So you probably 
have access to 
tickets and such? I 
do. You want me to 
hook you up? Oh 
gee, I don't wanna 
impose. I just came 
by to say hello. Can 
you get me a 
skybox?

Så du har adgang til 
billetter og sådan. 
(side) Ja, skal jeg 
arrangere noget? Jeg 
vil ikke trænge mig på. 
(side) Jeg kom for at 
sige hej. Må jeg få en 
skybox?

It's 5 o' clock. 
Thanks, I almost 
slept through happy 
hour.

Den er 17. Tak, jeg gik 
næsten glip af happy 
hour.

This is just my pied-
á-terre.

Det er bare min pied-á-
terre.

Don''t you have 
someone to come in 
and water your 
plants? I do, but he's 
incredibly unreliable. 
My brother. Bit of a 
mooch.

Har du ikke en til at 
vande blomster? (side) 
Jo, men han er meget 
upålidelig. (side) Min 
bror. Han er lidt af en 
nasseper.

Oh okay, just a little 
head's up. I'm 
wearing the panties, 
but I'm not bikini 
safe.

Okay. Bare en lille 
advarsel … (side) Jeg 
har trusser på, men jeg 
er ikke barberet.

Maybe she's just 
trying to buy his 
love. Alan, think it 
trough. She could've 
done that with a 
porkchop and a 
creamsicle

Hun vil måske købe 
hans kærlighed. (side) 
Alan, tænk over det. 
Hun kunne have gjort 
det med en kotelet og 
en is.



Side 10

96 10 00:10:50 2

97 10 00:12:15 2

98 10 00:14:11 4

99 10 00:15:28 4

100 11 00:00:33 1,1

101 11 00:05:18 1

102 11 00:07:27 1

Oh sweetheart, what 
makes you think 
you'd flunk out? 
Well, history. Right 
now there's a 60-60 
chance I'm gonna 
have to repeat the 8th 
grade. 60-60, huh? 
Yeah at least. It 
could be 70-40. 
Well, we can rule 
out the Ivy League.

Hvorfor tror du, at du 
dumper? (side) Joh, 
fortiden. (side) Der er 
60-60 chance for, at jeg 
skal gå 8. klasse om. 
(side) 60-60, siger du? 
(side) Mindst. Det 
kunne være 70-40. 
(side) Der røg Ivy 
League.

You know what I 
could drive, if I was 
a chef? The Oscar 
Meyer Wiener 
Mobile.

Ved du, hvad jeg kunne 
køre i som kok? Oscar 
Meyers Wienermobile.

Bon appetite. Tit. 
No, that's a cow's 
boob.

Bon appetite. (side) Tit. 
Det er bryst på engelsk.

This rat has left the 
race. Good for you. 
This hamster is of 
the treadmill. Glad to 
hear it. This squirrel 
is satisfied with the 
nuts he has.

Denne rotte har droppet 
ræset. (side) Det 
glæder mig. Denne 
træder har forladt 
møllen. (side) 
Udmærket. (side) Nu 
smutter jeg kun mine 
egne mandler.

You know, I always 
loved Paris in the 
spring time. You're 
lucky, I only got to 
do her once on 
Halloween.

Ja, jeg har altid elsket 
Paris om foråret. (side) 
Du er heldig. Jeg 
ordnede hende kun til 
Halloween.

Hey, what are you 
doing? I was trying 
to research cars, but 
you wouldn't believe 
what comes up, 
when you google 
”Hummer”.

Hej. Jeg ville læse om 
biler, - (side) – men 
ved du, hvad der sker, 
når man google 
”Hummer”.

I've been thinking a 
lot about how 
fleeding life is. And 
that none of us really 
knows, how long 
we're gonna be here. 
Did you find another 
lump on your 
peepee?

Jeg har tænkt meget 
over, hvor flygtig livet 
er, - (side) – at ingen af 
os ved, hvor lang tid vi 
skal blive her. (side) 
Har du fundet en ny 
knude på tissetrolden?



Side 11

103 11 00:11:23 4

104 11 00:12:47 2

105 11 00:14:12 4

106 11 00:15:42 4

107 12 00:03:55 4

108 12 00:04:50 2

109 12 00:06:17 1

110 12 00:06:48 2

To be completely 
honest, I didn't know 
Charlie Harper. But 
any man, who with 
his dying breath, 
would set aside 
25.000 dollars and  a 
first class air ticket, 
so I could deliver his 
eulogy, is aces in my 
book!

For at være helt ærlig, - 
(side) – kendte jeg ikke 
Charlie Harper. (side) 
Men enhver mand, som 
på dødslejet vil ofre 
$25.000 – (side) – og 
en førsteklasses 
flybillet, for at mindes 
ham her i dag, - (side) 
– er en mester i min 
bog.

Anyway, since he 
never made out a 
will, I hope you will 
all join me at a 
wake/luau at my 
Malibu beach house!

Men siden han aldrig 
fik lavet et testamente, 
håber jeg, I vil komme 
– (side) – til gravøl-
skråstreg-fest i mit hus 
på Malibu strand.

Harper. Charlie 
Harper. I was in a 
few days ago. I peed 
in a cup, you took 
my blood and 
slipped a camera up 
the heart of darkness.

Harper. Charlie Harper. 
Jeg var inde for et par 
dage siden. (side) Jeg 
tissede i en kop, I tog 
blod – (side) – og 
sendte et kamera op til 
hjerter konge.

Well you know, 
sometimes you can't 
see the forest for the 
trees, even when the 
forest is in your own 
backyard... Or guest 
room.

Man ser ikke skoven 
for bare træer, - (side) 
– selvom skoven er i 
ens egen baghave … 
(side) – eller 
gæsteværelse.

You remember my 
receptionist? The 
itsy-bitsy spider, 
who climbed up my 
water spout?

Kan du huske min 
sekretær? (side) Den 
lille frækkert, som også 
tog knoglen for mig?

What are you, Noël 
Coward? Just say 
boner.

Er du nu Noel Coward? 
Sig nu bare ”stådreng.”

Well, everybody 
makes that mistake 
once. I crossed that 
line in the 70s, when 
I was cleaning house 
for Mr. Telly 
Savalas. No kidding, 
TV's Kojak?

Alle begår den fejl en 
gang. (side) Det skete 
for mig i 70'erne – 
(side) – da jeg gjorde 
rent for mr. Telly 
Savalas. (side) 
Virkelig? Kojak?

So, Zippy, I hear 
you've been sinking 
your putts on the 
company's golf 
court.

Nå, Zippy, jeg hører, 
du har puttet på 
firmaets golfbane.



Side 12

111 12 00:09:12 7 (2, 1)

112 12 00:12:53 2

113 12 00:15:20 2

114 12 00:15:48 1

115 13 00:04:57 2

Everything work out 
at the office? Uh 
huh. Manage to keep 
your hands off really 
little Annie Fanny? 
Well, not exactly, 
but we did keep it 
above the waist. Her 
waist or yours? Both. 
And it wasn't easy. I 
haven't checked, but 
I'm pretty sure my 
balls look like two-
thirds of the Blue 
Man Group.

Gik det godt på 
kontoret? (side) Kunne 
du holde dig fra lille, 
frække Annie? (side) 
Ikke helt. Men vi 
holdte det over taljen. 
(side) Hendes eller 
din? (side) Begges. Og 
det var ikke let. Jeg har 
ikke tjekket, men er 
sikker på, - (side) – 
mine kugler ligner to af 
dem fra Blue Man 
Group.

I understand there 
has been some 
inappropriate 
behavior in the 
workplace. Yeah, 
well, about that, I 
just want you to 
know that I have 
nothing but respect 
for your daughter, 
and I would never do 
anything to... I'm just 
yanking your chain! 
Ain't nothing wrong 
with bedding the 
boss! That's how I 
ended up with the 
little princess here 
and half a Black 
Angus franchise.

Jeg hører, der har været 
uanstændigt opførsel – 
(side) – på 
arbejdspladsen. (side) 
Ja, men ser De. (side) 
De skal vide, jeg 
respekterer Deres 
datter. (side) Og jeg 
ville aldrig … Jeg 
driller bare. (side) Der 
er intet galt i at gå i 
seng med chefen. (side) 
Det var sådan, jeg fik 
denne lille prinsesse. 
(side) Og halvdelen af 
Black Angus firmaet.

And it was a natural 
child birth. No 
drugs. Just a couple 
of peyote buttons 
and biting down on a 
rope.

Og det var en naturlig 
fødsel. (side) Ingen 
medicin, kun lidt 
peyote og et reb at bide 
i.

I'm sorry about that. 
Mom never really 
made it home from 
Woodstock.

Det beklager jeg. (side) 
Mor kom aldrig rigtig 
hjem fra Woodstock.

Alan, buddy, I'm 
getting a little 
concerned about 
your drinking. I don't 
have a problem. 
Well, I do. You're 
swilling my good 
stuff! Here. Have 
some old Wallmart.

Alan, jeg er bekymret 
over dit drikkeri. (side) 
Jeg har ikke et 
problem. (side) Det har 
jeg. Du bæller de gode 
sager. (side) Her. (side) 
Tag noget af det 
billige.



Side 13

116 13 00:08:58 7 (4 og 1)

117 13 00:09:30 4

118 13 00:16.34 2

119 13 00:17:27 7 (1,2)

120 13 00:17:59 1

121 14 00:04:29 4

122 14 00:08:44 4

123 14 00.09:25 7 (2,4)

Hey Herb. I just 
thought I'd stop by 
and see if you 
needed any help with 
the baby's room. 
Thanks, I'm painting 
today.Oh great, just 
call me Vincent van 
Gogh'ing to help 
you!

Jeg ville bare se, om du 
havde brug for hjælp. 
(side) Tak. Jeg maler i 
dag. Alletiders. (side) 
Bare kald mig Vincent 
van Gogh'er for at 
hjælpe.

I know, tell me about 
it. It's like nine kinds 
of suck in an eight-
suck bag.

Det siger du ikke. 
(side) Det stemmer 
ikke.

Alright, we've agreed 
on a Montessorri 
preschool, but what 
about child care?

Vi er enige om 
børnehaven, men hvad 
med pasning?

Leonore was 
babysitting one 
night, and when 
Judith and I came 
home, we found her 
face down in a bowl 
of Häagen-Dazs and 
a couple of Percosets 
in her hair.

Leonore var barnepige, 
og da Judith og jeg 
kom hjem, - (side) – 
fandt vi hende med 
hovedet i en skål is og 
piller i håret.

I'll tell you what. 
Sneak up on Jake 
one night wearing a 
Davy Crockett hat 
and see what 
happens.

Men list dig hen til 
Jake en nat – (side) – 
med en Davy Crockett-
hat og se, hvad der 
sker.

And that's not all. 
She wants me to help 
with the party. 
Where in God's 
name could she have 
gotten such an idea? 
Beats me.

Hun vil have mig til at 
hjælpe med festen. 
(side) Hvor har hun 
fået sådan en idé fra? 
(side) Aner det ikke.

Everyone, this is my 
mother Shelly. Mom, 
this is Alan's mother 
Evelyn. Sweety, save 
your breath. I'm way 
to toasted to 
remember a lot of 
names.

Det er min mor, Shelly. 
Det er Alans mor 
Evelyn. (side) Glem 
det, - (side) – jeg er for 
skæv til at huske 
navne.

Zippy, I gotta tell 
you, when you first 
moved in, I didn't 
really care for you. 
You were a 
persnickety, self-
righteous son of a 
bitch.

Da du flyttede ind, var 
jeg ikke vild med dig. 
(side) Du var en 
selvretfærdig idiot.



Side 14

124 14 00:09:52 1

125 14 00:10:56 1

126 14 00:13:33 1

127 14 00:15:06 4

128 14 00:15:14 7 (1, 2)

129 14 00:16:45 4

130 14 00:19:14 7 (1, 2)

131 15 00:00:05 2
132 15 00:02:30 Rend mig. 4

133 15 00:03:43 1

134 15 00:05:13 4
135 15 00:08:12 Flødekaramel. 1

I have pictures of my 
self dressed in a 
forest ranger 
uniform. And I have 
absolutely no 
memory of working 
as a forest ranger.

Jeg har billeder af mig 
selv i 
skovridderuniform, - 
(side) – og jeg kan ikke 
huske at have arbejdet 
som skovridder.

Oh, remember that 
fourth of July, where 
I used your ass as a 
launch pad for my 
bottle rockets?

Kan du huske den 4. 
juli, - (side) – hvor jeg 
brugte din røv som 
affyringsrampe?

I'm sure he'll come 
back evetually. He 
always does. You 
should've name him 
Herpes.

Han kommer tilbage. 
Det gør han altid. (side) 
Du skulle have kaldt 
ham Herpes.

No, no, this is it. 
This is where I cut 
the cord.

Nej. Det er slut. (side) 
Her stopper det.

Oh man. I think 
David Copperfield 
slipped me a roofie.

Pokkers. (side) Jeg 
tror, David Copperfield 
gav mig en pille.

Dad was here? Yeah, 
he came by to get his 
stuff, and I figured 
that included you. 
I'm not stuff uncle 
Charlie. I'm a human 
being. Don't flatter 
yourself.

Var han her? (side) 
Han kom efter sine 
ting, inklusive dig, 
troede jeg. (side) Jeg er 
ikke en ting. Jeg er et 
menneske. (side) 
Overdriv ikke.

Honey, they didn't 
have any Spritzers, 
so I got you 7UP and 
Sangria.

De havde ikke vin med 
bobler, så jeg købte 
7UP og sangria.

Oh man, that was 
intense. I need some 
fluid. I must have 
been down a quart.

Hold da op. (side) Det 
var intenst. (side) Jeg 
har brug for væske. 
(side) Jeg må have 
manglet en hel liter.

Drop dead.
So what happened? I 
don't know. We were 
having a nice night. 
A little lo mein, a 
little sex, then the 
crying started.

Hvad skete der? (side) 
Det ved jeg ikke. (side) 
Vi havde en fin aften. 
(side) Lidt lo mein, lidt 
sex. Så begyndte 
gråden.

No cookies? What 
the hell is going on 
around here? Hey, 
watch your mouth! I 
am watching it, it's 
empty, I need 
dessert.

Ingen småkager? Hvad 
fanden sker der? (side) 
Var din mund. Det gør 
jeg også. Den er tom.

Ooh, butterscotch!
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Come on Charlie, 
Dr. Seuss could 
diagnose this.

Kom nu, Charlie, dr. 
Seuss kunne stille 
diagnosen.

You have a choice 
here. You can dig 
down deep and 
confront your 
feelings, so they 
won't be controlling 
your behavior, or 
you can keep eating 
budding and cookies 
until you have more 
chins than a chinese 
phonebook.

Du har et valg her. 
(side) Du kan grave 
ned og konfrontere 
følelserne, - (side) – så 
de ikke kontrollerer din 
adfærd, - (side) – eller 
du kan spise budding 
og småkager, - indtil du 
ligner Buddha.

And check this out – 
the shrink's a 
woman. A real 
ballbuster. I can't get 
away with anything.

Og hør her, hun er en 
kvinde. En rigtig 
nøddeknækker. (side) 
Jeg slipper ikke af sted 
med noget.

Davenport, Iowa? 
Oh, did I say 
Davenport, Iowa? I 
meant Champaign, 
Illinois. Okay, that's 
one for you.

Davenport i Iowa? 
(side) Sagde jeg 
Davenport i Iowa? 
(side) Jeg mente 
Champaign i Illinois. 
(side) Okay, et point til 
dig.

Charlie, before you 
got here, Chelsea 
mentioned that she 
feels you've fallen 
into a rut.

Før du kom, nævnte 
Chelsea, at hun føler, - 
(side) I er kørt fast. Vi 
er da ikke kørt fast.

Charlie, has it ever 
occured to you that 
you might enjoy 
doing new things 
and meeting new 
people? I know, I'm 
supposed to say yes 
but... Every fiber in 
my body is 
screaming no!

Charlie, er det faldet 
dig ind, - (side) at du 
måske vil nyde at gøre 
nye ting og møde 
mennesker? (side) Jeg 
ved, jeg skal sige ja, - 
(side) – men hver 
eneste fiber i min krop 
skriger: ”Nej!”

I bet you left with 
your gonads in a 
guppy bag.

Du gik garanteret 
derfra med dine løg i 
en saddeltaske.

I miss you too 
Honey. How was the 
funeral? Yeah, I 
guess they're all 
pretty sad. Probably 
why they don't call 
them fun-erals.

Jeg savner også dig. 
(side) Hvordan var 
begravelsen? (side) Ja, 
de er vel alle sammen 
triste. (side) Det er nok 
derfor, de ikke kaldes 
bli'gladelser.

Forget it, you're not 
driving my car until 
you got a learner's 
permit.

Du kører ikke i min bil, 
før du får en 
begyndertilladelse.

Hey, there's my 
posse!

Halløj, der er mine 
makkere.
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So, what's it gonna 
be? Movie, bowling, 
Putt-putt, Nevada 
Cathouse? I vote for 
cathouse.

Så hvad siger I så? 
(side) Biografen? 
Bowling? (side) Putt-
putt, Nevadas 
glædeshus? (side) Jeg 
stemmer på glædeshus.

A movie would be 
fine. Alright, a 
movie it is. What's 
out that's good? 
There's a new pirate 
movie. It's rated 
Rrrr!

Biografen er fint. (side) 
Okay, biografen. Hvad 
skal vi se? (side) Der er 
en ny piratfilm. Den er 
tilladt for folk med 
træben.

Have I met this one 
before? I doubt it. 
She looks familiar. 
Blonde, busty and 
bombed? Around 
here that's familiar.

Har jeg mødt den her 
før? (side) Det tvivler 
jeg på. Hun ser bekendt 
ud. (side) Blond, 
barmfager og 
udbombet? Sådan 
defineres ”bekendt” 
her.
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Look, I know you're 
upset, but I'll take 
you to a movie some 
other time. This has 
nothing to do with 
the movie. Then 
what's the problem? 
The problem is, 
you're a sleazeball. 
Really? How so? Oh 
please! You're in a 
committed 
relationship with a 
wonderfull woman 
and the minute her 
back is turned, you're 
out galavanting. 
Galavanting? 
Screwing around. 
Then why don't you 
just say ”screwing 
around”? Hey, as we 
speak, Chelsea is 
doing the same thing 
I'm doing. Oh really? 
She's pouring liquor 
down the throat of an 
inebriated party girl? 
Inebriated? Drunk. 
Jeez! Who are you 
showing off for? At 
this moment,  
Chelsea is in the 
same house as her 
ex-husband. Why? 
His mother died. Oh! 
My apologies. 
Clearly everything 
you do at this point 
is justified. No it's 
not? I was being 
disingenuous. What? 
Sarcastic. !
isingeneuous? 
Sarcastic.

Jeg ved godt, I er sure. 
Vi kan se en film en 
anden gang. (side) Det 
har ikke noget med 
filmen at gøre. (side) 
Hvad er problemet så? 
Problemet er, du er et 
svin. (side) Hvordan 
det? (side) Du er i et 
fast forhold med en 
vidunderlig kvinde. 
(side) Hun tager væk, 
og så hopper du fra hul 
til hul. (side) Hul til 
hul? Knalder udenom. 
(side) Hvorfor siger du 
så ikke ”knalder 
udenom”? (side) I det 
her øjeblik gør Chelsea 
det samme, som jeg 
gør. (side) Er det 
sandt? Hun hælder 
sprut ned i halsen på en 
beruset pige? (side) 
Beruset? Fuld. (side) 
Hvem blærer du dig 
over for? (side) I det 
her øjeblik er Chelsea i 
samme hus som sin 
eksmand. (side) 
Hvorfor? Hans mor 
døde. (side) Undskyld. 
Alt, du gør er 
tydeligvis berettiget. 
(side) Nej, det er ikke. 
Jeg var perfid. (side) 
Hvad? Sarkastisk.

Charlie, bed, now, 
come. Succinct, isn't 
she? Does ”succinct” 
mean what I think it 
means? I highly 
doubt it.

Charlie, seng, nu, kom. 
(side) Koncis, er hun 
ikke? (side) Betyder 
”koncis” det, jeg tror, 
det gør? (side) Det 
tvivler jeg på.
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Hey, remember 
when we were in 
Vegas, and I talked 
that waitress into 
joining us? Yeah, I 
do. I saw her last 
week at the Hard 
Rock. She gained a 
lot of weight. Is that 
so? Yeah, we were 
lucky. We nailed her 
right before she quit 
smoking. But she 
does smell better, 
though. Like Fritos!

Kan du huske, da vi var 
i Vegas, - (side) – og 
jeg fik den der 
servitrice med op til 
os? (side) Ja. Jeg så 
hende på Hard Rock. 
(side) Det siger du 
ikke. Hun har taget på. 
(side) Er det rigtigt? Vi 
var heldige. (side) VI 
knaldede hende, før 
hun droppede 
smøgerne. (side) Men 
hun lugter nu bedre. 
(side) Ligesom chips.

I don't know what 
you call it, but.. I've 
got a gorgeous, 
willing girl in my 
bed, and I'm just not 
interested. Maybe 
you're a gay 
sleazball? I'll tell you 
what's going on. You 
care about Chelsea 
too much to cheapen 
your relationship 
with a one-night-
stand. You're right. I 
do care about 
Chelsea. I'm crazy 
about her. Boy, that 
sucks!

Jeg ved ikke, hvad man 
kalder det, - (side) – 
men jeg har en lækker, 
villig, pige i min seng, 
og jeg er uinteresseret. 
(side) Måske er du et 
homoseksuelt svin? 
(side) Jeg kan forklare 
det. Du holder så meget 
af Chelsea, - (side) – at 
du ikke vil ødelægge 
det med et meningsløst 
engangsknald. (side) 
Du har ret, jeg holder 
af Chelsea. Jeg er vild 
med hende. (side) Det 
er sgu da skod.

Wanda, I don't want 
you to take this the 
wrong way, but you 
gotta get the hell out 
of here. Come on. 
Chop chop! Wanda! 
Oh darn.

Wanda, misforstå mig 
ikke, men du bliver 
nødt til at skride. (side) 
Kom så, opsedasse. 
(side) Wanda! (side) 
For fanden da.

Hey Jake! You might 
wanna hang back a 
sec, I just ripped off 
an air biscuit.

Hej, Jake ... (side) Du 
skal måske lige vente. 
Jeg smed lige en 
bombe.
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Here's my credit 
card. Just take her to 
a hotel or something. 
Okay. Chain motel 
or some place nicer?  
You know, room 
service, ocean view. 
That way, when she 
regains 
consciousness, she 
won't feel so cheap. 
Plus in the nicer 
places you have a 
free continental 
breakfast. All sorts 
of pastries, coffee, 
freshly squeezed 
orange juice... I 
know what 
continental breakfast 
is!

Her er mit kreditkort. 
Find et hotel. (side) 
Okay. En hotelkæde 
eller lidt finerer? (side) 
Hvad? Du ved, 
roomservice, 
havudsigt. (side) På 
den måde, vil hun ikke 
føle sig så billig, når 
hun vågner. (side) Og 
de pænere steder er der 
gratis morgenmad. 
(side) Diverse 
bagværk, frisk 
appelsinjuice ... (side) 
Jeg ved godt hvad en 
morgenmad er.

I know you hate it, 
when I review the 
game tapes. But that 
was one for the 
highlight reel.

Du hader, når jeg giver 
optagede kampe 
karakterer, - (side) – 
men det her var til 
båndet med 
højdepunkter.

Last night, I told her 
I love her, and you 
know what she said? 
Uh ”I'm still not 
gonna let you do 
that”? She said 
”thank you”. Ooh, 
that's an icecube to 
the man's sack.

I aftes fortalte jeg 
hende det, og ved du, 
hvad hun sagde? (side) 
”Jeg lader dig stadig 
ikke gøre det”? (side) 
Hun sagde: ”Tak.” 
(side) Det er en 
isterning mod 
mandesækken.

Hey Charlie, how's it 
going? Boy, you 
really blew it this 
time! Did I now? 
How so? I've fallen 
in love with Chelsea. 
Oops, my bad!

Hej Charlie, hvordan 
går det? Mand, du har 
jokket i spinaten. (side) 
Har jeg? Hvordan det? 
(side) Jeg er blevet 
forelsket i Chelsea. 
(side) Min fejl.

Of course I'm still 
seeing her, but now 
the relationship is 
totally screwed. Why 
is that? She knows I 
love her. The whole 
balance of power is 
completely out of 
wack! Huh. Okay, I 
really don't like it, 
when you give me 
the ”huh”.

Selvfølgelig ser jeg 
hende endnu, men 
forholdet er helt 
forskruet. (side) 
Hvorfor det? Hun ved, 
jeg elsker hende. (side) 
Hele magtbalancen er 
fuldstændigt forskruet. 
Okay, jeg kan ikke lide 
det, når du giver mig 
det:
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Wow. Wow? What's 
”wow”? Kinda like a 
”huh” but with a 
”wo” and a ”ow”.

Hvad er ”wow”? (side) 
Det er som et ... men 
med et ... og et:

So, you really told 
her, you love her? 
Yeah. Were you 
loaded?

Du fortalte, at du elsker 
hende? Ja. (side) Var 
du stangstiv?

Huh. Why does 
everybode go ”huh”? 
What's with the 
”huh”?!

Hvorfor siger alle ...? 
Hvad betyder det ...?

Hey Alan! Ocupado! 
I got it! I know how 
to restore the power 
of balance with 
Chelsea. Excuse me! 
But which part of 
”ocupado” don't you 
understand?! The 
”ocu” or the 
”pado”?!

Hej, Alan. (side) Jeg 
ved det, jeg ved det. 
(side) Jeg ved, hvordan 
jeg genopretter 
magtbalancen med 
Chelsea. (side) 
Undskyld. Hvilken del 
af ”ocupado” forstår 
du ikke? (side) ”Ocu” 
eller ”pado”?

What the hell did I 
just swallow? A one-
bedroom condo. 
What? I put a 
diamond ring in your 
champaign glass. 
Why?! What do you 
mean ”why”? I was 
gonna propose, and I 
had no idea you were 
gonna chuck it like a 
Jello shot!

Hvad helvede slugte 
jeg lige? (side) En 
etværelses lejlighed. 
Hvad? (side) Jeg lagde 
en diamantring i dit 
champagneglas. (side) 
Hvorfor? Hvad mener 
du med ”hvorfor”? 
(side) Jeg ville fri til 
dig og anede ikke, at 
du ville bunde som et 
shot.

Look, do you love 
me or not? I guess 
so. No guessing. 
That's not how the 
process works. 
Alright, I love you. 
Great, great, good, 
that's all I wanted. 
But I won't marry 
you. What? Oh yeah, 
right, that's no 
biggie.

Hør, elsker du mig eller 
ej? (side) Det gør jeg 
vel. Intet vel. (side) 
Sådan fungerer 
processen ikke. (side) 
Okay, jeg elsker dig. 
(side) Nå, godt. 
Fantastisk. Det var alt, 
jeg ville høre. (side) 
Men jeg vil ikke giftes. 
Hvad? (side) Åh, ja, 
okay. Fint, det er okay.

Hey, Berta? Where 
do we keep that 
spaghetti strainer 
thingy? It's called a 
colander. What do 
you need it for? It's 
not for me, it's for 
Chelsea. Okay, what 
kind of Martha 
Stewart freakshow 
you got going on up 
there?

Hej, Berta. (side) Hvor 
har vi den der sigte til 
spaghetti? (side) Det 
hedder et dørslag. 
Hvad skal du bruge den 
til? (side) Den er ikke 
til mig, men til 
Chelsea. (side) Okay, 
hvilken slags Martha 
Stewart-freakshow har 
I gang i deroppe?
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Hey Alan, 
congratulate me! I'm 
kind of engaged. So, 
she said yes? Not 
exactly. Well, you 
gave her the ring, 
right? Yep. Well, 
what did she say? 
Hruuuh! You had to 
be there.

Sig tillykke. Jeg er 
næsten forlovet. (side) 
Så hun sagde ja? Ikke 
helt. (side) Du gav 
hende ringen, ikke? Jo. 
(side) Nå, hvad sagde 
hun? (side) Man skulle 
have været der.

(Chelsea coughs) So, 
what, you're just 
gonna swallow that?

Coming up next on 
Turner Classic 
Movies: The bridges 
of Madison County. 
I am not gonna cry. 
Hey, what are you 
doing up? I'm 
wathching a Clint 
Eastwood movie.

Om lidt på Turner 
Classic Movies: (side) 
”Broerne i Madison 
County.” (side) Jeg vil 
ikke græde. (side) Hej. 
(side) Hvorfor er du 
oppe? (side) Jeg ser en 
Clint Eastwood-film.

This isnt't a Clint 
Eastwood movie! 
Yes it is. Even Clint 
Eastwood doesn't 
think this is a Clint 
Eastwood movie! 
Tough. I like it. Sure 
you do. You're a 
giant fruit basket.

Det er ingen Clint 
Eastwood-film. Jo det 
er. (side) Selv Clint 
Eastwood synes ikke, 
det er en Clint 
Eastwood-film. En 
skam. Jeg kan lide den. 
(side) Selvfølgelig. Du 
er en kæmpesvans.

Boy, I hope she gets 
better soon. This sick 
stuff is NOT what I 
signed on for. You're 
kidding, right? This 
is exactly what you 
signed on for. You 
told Chelsea, you 
love her. You gave 
her an engagement 
ring. This is what it's 
all about. Being 
there for her, no 
matter what. For 
richer or poorer, 
better or worse, in 
sickness and in 
health. Call me 
crazy, but I prefer 
richer, better and 
health.

Mand, bare hun bliver 
rask snart. (side) 
Sygdom er ikke lige 
det, jeg meldte mig for. 
(side) Du spørger, 
ikke? Det er lige, hvad 
du meldte dig til. (side) 
Du fortalte Chelsea, du 
elskede hende. Du gav 
hende en ring. (side) 
Det er det, det går ud 
på, at være der for 
hende uanset hvad. 
(side) i rigdom og 
fattigdom, medgang og 
modgang, sygdom og 
helbred. (side) Kald 
mig skør, men jeg 
foretrækker rigdom, 
medgang og helbred.
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Boy, as soon as I get 
my license, I'm so 
out of here. Sure. 
You can drive your 
girlfriend to 
Gymboree. At least I 
have a girlfriend.

Så snart jeg får mit 
kørekort, er jeg væk 
herfra. (side) Ja, så kan 
du køre din kæreste til 
børnegymnastik. (side) 
I det mindste har jeg 
en.

Maybe she has an 
STD? It means 
sexually transmitted 
disease.

Måske har hun en SOS. 
(side) Hvad? Seksuelt 
overførbare sygdomme.

Hey Russell? Mhm? 
What's good for 
canker sores? You 
got canker sores? 
No, my girlfriend. 
What do you 
recommend? Tennis 
shoes. Excuse me? 
Put them on and run 
away. There's a lot of 
broads out there. 
Find a clean one. I 
can't run away. I'm 
kind of engaged to 
her. Oh Charlie, no? 
Yep, I bit the bullet. 
You bit the big one. 
Hey, just because 
you blew three 
marriages, doesn't 
mean I can't make it 
work. Ha ha ha, 
you're a funny guy 
Charlie. And that's 
not just the 
OxyContin talking. 
Here you go – Cank 
be gone. What else? 
Let's see. Cough 
syrup. Regular or 
Kodein? Don't you 
need a prescription 
for Kodein? What 
are you, a cop?

Hør, Russell. (side) 
Hvad hjælper mod sår i 
munden? Har du det? 
(side) Nej, min 
kæreste. (side) Hvad 
anbefaler du? 
Tennissko. (side) 
Undskyld? Tag dem på 
og stik af. (side) Der er 
mange tøser derude. 
Find en der er rask. 
(side) Jeg kan ikke 
stikke af. Jeg er 
forlovet med hende. 
(side) Åh, Charlie. Nej. 
(side) Jo, jeg tog 
kuglen. (side) Du tog 
den store. (side) At du 
ødelagde tre 
ægteskaber gør ikke, at 
dette ikke vil fungere. 
(side) Du er en sjov fyr, 
Charlie. (side) Og det 
er ikke bare min 
OxyContin, der 
snakker. (side) Værsgo. 
Sår Forsvind. (side) 
Hvad ellers? Lad os se. 
Hostesaft. (side) 
Normal eller kodein? 
Kræver Kodein ikke 
recept? (side) Hvad er 
du, en betjent?

Wanna catch me up? 
You know Alan was 
nailing his 
receptionist, right?  
Yeah. Apparently, 
she caught him in 
bed with her mother. 
What do you know. 
I've been calling him 
that for years, and 
now he's upped and 
done it.

Hvad drejer det sig 
om? (side) Du ved 
godt, at Alan knaldede 
receptionisten, ikke? 
(side) Jo. (side) Hun 
afslørede ham 
tilsyneladende i seng 
med hendes mor. (side) 
Der kan man bare se. 
(side) Det har jeg sagt i 
årevis, og nu har han 
gjort det.
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Does this Rachel 
know that you're 
engaged? Umm. 
Think long and hard 
before you start lying 
to me. I was. That's 
why I said ”umm”. 
Charlie! She doesn't 
know. Why not? 
Boy, you're gonna 
keep this flapjack on 
the grill, aren't you?

Ved hende Rachel, at 
du er forlovet? (side) 
Tænk dig om, inden du 
begynder at lyve for 
mig. (side) Det gjorde 
jeg også. Det var 
derfor, jeg sagde: (side) 
Charlie. Hun ved det 
ikke. (side) Hvorfor 
ikke? (side) Du har 
virkelig tænkt dig at 
lade den pandekage 
stege, hva'?

Are you sleeping 
with this girl? No, 
no, she just send me 
a few pictures. Oh, 
then why did you 
keep them? (Charlie 
shows the phone 
again) Alright, 
alright, alright! But 
you gotta understand 
the message that this 
sends to Chelsea. 
Other than, you 
know, got milk.

Har du været i seng 
med hende? Nej. (side) 
Hun sendte mig bare et 
par billeder. (side) 
Hvorfor beholdt du 
dem? (side) Okay, 
okay. (side) Men du må 
forstå, hvordan Chelsea 
tolker det. (side) 
Udover at hun tænker, 
du nok godt kan lide 
mælk.

I can understand, 
why Chelsea would 
take a dimmer view. 
Yeah, well, I think 
she overreacted. In 
fact, I think she owes 
me an apology. 
Really? So you're 
just gonna sit here 
and wait til she 
comes crawling 
back, are you? Yes I 
am. And then, 
because Hell will 
long be frozen over, 
we can go 
iceskating.

Jeg forstår nu godt, at 
Chelsea ikke bryder sig 
om det. (side) Jeg 
synes, hun 
overreagerede. (side) 
Hun skylder mig 
faktisk en 
undskyldning. (side)  
Vil du bare sidde og 
vente på, at hun 
kommer tilbage? (side) 
Ja, det vil jeg. (side) 
Og til den tid er 
helvede for længst 
frosset til, - (side) – så 
kan vi løbe på skøjter.

Celeste! Jake's here. 
So how have you 
been? We're walking 
down to the pier, 
we're gonna play 
skee-ball and we'll 
be back by 11. 
You're damn right 
you will.

Celeste, Jake er 
kommet. Hvordan går 
det ellers? (side)  Vi 
går ned til molen, 
spiller Skee-Ball og er 
tilbage klokken 23. 
(side) Det kan du 
bande på, I er.
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Hi Charlie. Oh God, 
what did the little 
knucklehead do? 
Nothing. Jake said 
that you guys were 
hanging out, and I 
thought you might 
want some company. 
Sure, come on in. I 
backed 
snickerdoodles, if 
you're hungry.

Hej, Charlie. Hvad har 
han nu gjort? (side) 
Jake sagde, I hyggede, 
og jeg tænkte, jeg 
kunne være med. (side) 
Klart. Kom ind. (afsnit) 
Jeg har bagt småkager.

So, how do you 
know Charlie and 
Alan? Oh, I'm 
married to Alan's ex-
wife. No kidding. 
And you hang out? 
Yeah. Sure. Wow. I 
couldn't be friends 
with the man who's 
putting it to my ex. 
Well, to be fair, there 
hasn't been a lot of 
”puttin'” lately. And 
after the baby's born, 
there'll be even less. 
How's that possible? 
Not only will she not 
let you touch her, 
she'll also interrupt 
you, when you're 
touching yourself. 
Oh. I had to start 
showering at the Y.

Hvordan kender du 
Charlie og Alan? (side) 
Jeg er gift med Alans 
ekskone. (side) Og I er 
venner? (side) Ja. Ja. 
(side) Jeg kunne ikke 
være venner med en 
mand, som stikker den 
i min ekskone. (side) 
Det har da ærligt talt 
ikke været meget af på 
det seneste. (side) Og 
efter fødslen bliver der 
endnu mindre. (side) 
Hvordan er det muligt? 
(side) Ikke nok med at 
du ikke må røre ved 
hende, - (side) så vil 
hun afbryde dig, når du 
rører ved dig selv. 
(side) Jeg begyndte at 
gå i bad i 
svømmehallen.

So, what about you 
Herb? What about 
me what? Uh, your 
first date. Junior 
High, High School? 
Oh, College, 
freshman year. I was 
kind of a geek in 
High School. Hard to 
believe. No, really. 
They called me Big 
Bird.

Hvad med dig, Herb? 
Hvad med mig? (side) 
Din første date? 
Folkeskole, gymnasiet? 
(side) Første år på 
universitetet. Jeg var 
lidt af en nørd i 
gymnasiet. (side) Det 
er svært at tro. (side) 
Det er rigtigt. De kaldte 
mig Kylling.
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Where do you guys 
want me to put 
these? Here, let me 
move the 
snickerdoodles. Oh, 
snickerdoodles. No 
no, I do. It's just that 
my wife used to call 
me her little 
snickerdoodle. 
You're kidding? 
Well, not all of me. 
It was her little 
nickname for my... 
Oh, that is a terrible 
name for a penis. Oh 
yeah? What did you 
wife call yours? Mr. 
Roundtree. Richard 
Roundtree? The guy 
who played Shaft?

Hvor skal jeg gøre af 
dem? Jeg flytter lige 
småkagerne. (side) Åh, 
småkager. (side) Kan 
du ikkel ide dem? Jo. 
(side) Min kone kaldte 
mig altid sin lille 
småkage. (side) Det er 
da løgn. Altså, ikke det 
hele af mig. (side) Det 
var hendes kælenavn til 
min ... (side) Det var da 
et forfærdeligt navn at 
give en penis. (side) 
Hvad kaldte din kone 
din? (side) Mr. 
Roundtree. (side) 
Richard Roundtree? 
(side) Ham som 
spillede Shaft?

So, mom, what 
brings you to our 
neck of the woods? 
I'm showing a house 
down the beach and 
thought I'd sving by 
and se my grandson. 
Nice house? 
Magnificent. And a 
price to move. The 
owner lost 
everything in the 
stock market and 
killed himself. That's 
terrible. Oh no, he 
didn't do it in the 
house, thank God. 
Even with an ocean 
view, suicide homes 
are a bitch to unload.

Nå, mor, hvad laver du 
på de her kanter? (side) 
Jeg skal fremvise et 
hus ved stranden og 
ville lige hilse på mit 
barnebarn. (side) 
Lækkert hus? Det er 
fantastisk. (side) Det er 
billigt til salg. Ejeren 
tabte alt på sine aktier 
og begik selvmord. Det 
var da forfærdeligt. 
Han gjorde det ikke i 
huset. (side) Selv med 
havudsigt er 
selvmordshuse umulige 
at komme af med.

It's just lunch. That's 
what Hitler said to 
Chekoslovakia! 
Hitler said ”it's just 
lunch”? Well, he 
said it in German. 
Watch the History 
Channel

Det er bare frokost. 
(side) Det sagde Hitler 
også til 
Tjekkoslovakiet. (side) 
Sagde Hitler ”det er 
bare frokost?” (side) 
Ja, på tysk, 
selvfølgelig. (side) Se 
nogen 
dokumentarprogramme
r.
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What are you doing 
here? Why? I can't 
come visit my 
mother at work? 
Well, I suppose you 
could, but I've been 
here for 22 years, 
and you never have. 
Well, maybe if you 
validated parking...

Hvad vil du? (side) Må 
jeg ikke besøge min 
mor på hendes arbejde? 
(side) Jo, men jeg har 
været her i 22 år, og du 
har aldrig været her. 
(side) Hvis du nu 
godkendte gratis 
parkering ...

Hold it. What? Your 
watch. What about 
it? It doesn't have 
Hamburglars on the 
wristband.

Vent. Hvad? (side) Dit 
ur. Hvad med det? 
(side) Det er ikke et fra 
et Happy Meal.

What'you doing? 
Building an original 
1978 Firebird. Got it 
on eBay. Okay. 
Why? I had this 
model, when I was 
little, remember? I 
spend a month 
building it and 
painting it and 
putting all the decals. 
Is that the one I tried 
to make a bong out 
of? No, that was my 
Munster Mobile. 
And my ventriloquist 
dummy. And my 
Rock 'Em Sock 'Em 
Robots. My Firebird 
you blowtorched 
with a cigarette 
lighter and mom's 
Aqua Net.

Hvad laver du? (side) 
Jeg bygger en original 
1978 Firebird. (side) 
Jeg fik den på eBay. 
(side) Okay. Hvorfor? 
(side) Jeg havde den, 
da jeg var lille, husker 
du? (side) Jeg brugte 
en måned på, at samle 
den, male den og 
dekorere den. (side) Er 
det den, jeg lavede en 
bong ud af? (side) Nej, 
det var min Munster 
Mobile – - og min 
bugtaler dukke - - og 
mine Rock'em Sock'em 
Robotter. Min Firebird 
brændte du med en 
lighter og mors 
hårspray.

Alan is a doll. He 
just needs to find the 
right woman. If you 
check his closet, 
you'll find that the 
right woman IS a 
doll.

Alan er en skat. Han 
skal bare finde den 
rette kvinde. (side) 
Hvis du kigger i hans 
skab, vil du se, at det er 
en dukke.
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You're asking me, 
why a 40-year-old 
man shouldn't talk 
about model cars on 
a first date? I see 
your point. Leave a 
little mystery. Yeah, 
that's my point. Oh 
and speaking of 
mystery, I am 
currently the high 
bidder on an 
original, mint, in the 
box Scooby-Doo 
Mystery Machine.

Du spørger mig, 
hvorfor en 40-årig 
mand – (side) – ikke 
burde snakke om 
modelbiler på sin første 
date? (side) God 
pointe. Gør det lidt 
mystisk. (side) Ja, det 
er min pointe. (side) 
Apropos mysterier, jeg 
er pt. højestbydende – 
(side) – på en original, 
ikke udpakket Scooby-
Doo Mysteriebus.

And for you, sir? 
Whisky, neat. Since 
when do you drink 
hard liquor? Since 
right now. I'd order a 
glass of crack, if it 
were on the menu. 
True that.

Og til dig, sir? Whisky, 
uden is. (side) Siden 
hvornår drikker du 
spiritus? Siden lige nu. 
(side) Jeg ville bestille 
crack, hvis man kunne. 
(side) Det er jeg nede 
med.

What am I supposed 
to do, Alan? Tell the 
truth? Oh, Chelsea, I 
almost forgot, your 
new BFF and I had a 
one-night stand, and 
when I dumped her, 
she super glued my 
nut sack to my thigh 
and started stalking 
me.

Hvad skal jeg gøre, 
Alan? Fortælle 
sandheden? (side) 
Chelsea, nu skal du 
høre. (side) Din nye 
veninde og jeg 
knaldede, og da jeg 
droppede hende, - 
(side) – limede hun 
min løgsæk fast til mit 
lår og forfulgte mig.

So, once again,  what 
are you up to? At 
first I was just doing 
a little light recon on 
Chelsea to make 
sure, you weren't 
dating a wack job. 
You thought Chelsea 
might be... Go on. 
Good news, she's 
not. She's got a 
cousin who's a truck 
stop whore, and her 
mom is an honorary 
kleagle in the Ku 
Klux Klan, but 
Chelsea is clean as a 
whistle. Kleagle? 
According to 
Wikipedia, it's below 
Grand Dragon and 
above Exalted 
Cyclops.

Igen, hvad vil du? 
(side) Okay, først 
tjekkede jeg bare 
Chelsea, - (side) – for 
at sikre mig, hun ikke 
var en galning. (side) 
Du troede, at Chelsea 
var ...? (side) Fortsæt. 
(side) Gode nyheder, 
det er hun ikke. (side) 
Hun har en kusine, som 
er en luder – (side) – 
og hendes mor er 
kleagle i Ku Klux 
Klan. (side) Men 
Chelsea er uskylden 
selv. (side) Kleagle? 
Ifølge Wikipedia – 
(side) – er det under 
Æresdrage og over 
Højtstående Kyklop.
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What did you think 
was gonna happen, 
when you and 
Chelsea got married? 
Honestly, I never 
thought that far 
ahead. I figured we'd 
stretch the 
engagement thing 
out for a couple of 
years, and then who 
knows. Maybe I'd 
die, maybe she'd get 
fat. Well, kudos for 
you not bringing that 
up in the argument.

Hvad troede du, der 
ville ske, når I blev 
gift? (side) Jeg tænkte 
aldrig så langt frem. 
(side) Jeg tænkte, vi 
kunne strække 
forlovelsen, - (side) – 
et par år, og hvem ved 
så, hvad der ville ske? 
(side) Måske ville jeg 
dø, måske blev hun 
fed. (side) Godt, at du 
ikke bragte det på 
banen, i skænderiet.

Here. What's this? 
Alan's house key. 
Why? Cause I want 
you to move in, and I 
didn't have time to 
make a new one. 
Plus ha kinda pissed 
me of last night.

Værsgo. (side) Hvad er 
det? (side) Alans 
husnøgle. (side) 
Hvorfor? (side) Fordi, 
jeg vil bo sammen, - 
(side) – og jeg havde 
ikke tid til, at lave en 
ny. (side) Og han 
pissede mig af i går.

Okay, we need to 
talk. I know, I know. 
You didn't sign up 
for this. You work 
for me, not her. And 
it's bad enough you 
have to put up with 
Zippy and the  
chimp.

Okay, vi skal snakke. 
(side) Jeg ved det godt. 
(side) Det er ikke en 
del af aftalen. (side) Du 
arbejder ikke for 
hende. (side) Og det er 
slemt nok, at Kaj og 
Andrea er her.

Oh, please tell that's 
one of those Zen 
Sand Gardens? You 
know very well that's 
Sir Lancelot's 
litterbox.

Det er forhåbentlig en 
af de der zen 
sandhaver. (side) Du 
ved udmærket, at det er 
Sir Lancelots kattegrus.

I'm just saying, it's 
too much! Pillows, 
towels, shower 
curtains, cat crap.  I 
don't like it, I don't 
want it! What do you 
want me to do? You 
want me to leave? 
No, no, no, you just 
got here, I'll leave! 
It'll make more room 
for you and Sir 
Crapsalot!

Jeg mener bare, det er 
for meget. (side) Puder, 
håndklæder, 
badeforhæng, kattelort. 
(side) Jeg kan ikke lide 
det. Jeg vil ikke have 
det. (side) Hvad skal 
jeg gøre? Skal jeg gå? 
(side) Nej, nej. Du er 
lige kommet. Jeg går. 
(side) Så er der mere 
plads til dig og Sir 
Skiderflot.
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Did you see those 
salt and pepper 
shakers, Chelsea put 
in the kitchen? No. 
Foot high ceramic 
roosters with little s 
and p holes in their 
beaks. Oh cute, I 
think I saw those in 
the William-Sonoma 
catalogue. What am I 
freaking out about? 
A woman has been 
living with me for 
six years!

Så du salt- og 
peberkværnene, hun 
stillede i køkkenet? 
(side) Nej. (side) Det er 
små, keramiske haner – 
(side) – med små S- og 
P-huller i deres næb. 
(side) Nuttet. Jeg tror, 
jeg så dem i Williams-
Sonoma kataloget. 
Hvad er jeg oprevet 
over? (side) Jeg har 
boet med en kvinde i 
seks år.

I think I may have 
been able to smooth 
it over for you a little 
bit. Really? What did 
you say? Uh, I said 
you have the 
emotional maturity  
of a nine-year-old, 
and that she had to 
make allowances. 

Jeg tror måske, jeg 
glattede det lidt ud for 
dig. (side) Hvad sagde 
du? (side) At du har en 
ni-årigs modenhed, - 
(side) – og hun skulle 
give dit lidt snor.

Charlie, a moment? 
Not now Alan. Yeah, 
well, we have a bit 
of a situation, and 
I'm afraid, I'm gonna 
have to insist. I 
better talk to him. 
He's about to go full 
fruitfly.

Charlie, et øjeblik? 
(side) Ikke nu, Alan. 
(side) Vi har en 
situation her, og jeg må 
nok insistere. (side) 
Undskyld mig. (side) 
Han er lige ved at gå 
amok.

Oh good, a litter box.

Oh come on Charlie, 
play along. So, 
Charlie, how did you 
sleep last night? 
With a woman Alan! 
Something you need 
to do before this gets 
out of hand. Well... 
He's got a stick 
where I have your 
hand.

Kom nu og vær med, 
Charlie. Hvordan sov 
du i nat, Charlie? (side) 
Sammen med en 
kvinde, Alan. (side) Du 
bliver nødt til at gøre 
noget, før det hele 
løbsk. (side) Han har 
en kæp der, hvor jeg 
har din hånd.
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Thanks for letting 
me tag along. This is 
really sweet. We're 
thrilled you could 
join us, right 
Charlie? Yippy, 
skippy. So, have we 
picked a movie yet? 
Nope. Would you 
like to see La 
Poubelle et le 
Fromage at the 
Nuart? Would I! 
Who are you calling 
wood-eye? Big ears.

Tak, fordi jeg må 
komme med jer. (side) 
Det er virkelig sødt af 
jer. (side) Vi er glade 
for, at du kunne 
komme med, ikke, 
Charlie? (side) Jo og 
hiphip hurra. (side) Har 
vi valgt en film? 
Nixen. (side) Er du 
frisk på at se en fransk 
film? (side) Om jeg er? 
(side) Hvem kalder du 
en ommer, din spade?

(Charlie makes a 
rooster sound) 
You're up early for a 
saturday morning? 
Hence the cock-a-
doodle-doo.

Du er tidligt oppe på en 
lørdag morgen. (side) 
Ja, man skulle tro, jeg 
var hanegal.

What's going on? 
Your brother and I 
are going to the 
Farmers Market.

Hvad sker der? (side) 
Din bror og jeg tager 
på markedet.

You and me need to 
talk. Howdy-do, 
Charlie? Get that 
ugly thing out of my 
face. That's what she 
said.

Vi to skal have en 
snak. (side) Hvordan 
har du det, Charlie? 
Fjern den grimme ting 
fra mit fjæs. (side) Det 
sagde hun altså.

In the future, I want 
you to try to be more 
sensitive and 
considered to other 
people's needs. 
Okay. Thank you. 
Now, if you'll excuse 
me, I'm gonna go 
join Chelsea in the 
shower and try to 
knock out a quick 
one. 

Fremover skal du være 
mere følsom og lydhør 
– (side) – over for 
andre menneskers 
behov. (side) Okay. 
(side) Tak skal du 
have. (side) Men 
undskyld  mig, nu vil 
jeg gøre Chelsea 
selskab i badet – (side) 
– og forsøge mig med 
et hurtigt dyt i bamsen.
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Where's dad? He 
went out with 
Chelsea. You mean, 
like a date? No, no, 
not a date. Good, 
cause that would be 
weird. Yeah. I saw 
somehing like that 
on ”Jerry Springer” 
once. Two brothers, 
one girl. It got ugly. 
I'm sure it did. So, 
what's dad's dummy 
doing here? It pissed 
of his mother. Oh. 
Hey, I did that too!

Hvor er far? (side) Han 
gik ud med Chelsea? 
(side) På en date? Nej, 
nej, ikke en date. (side) 
Pyha, for det havde da 
bare været for 
mærkeligt. (side) Jeps. 
(side) Jeg så faktisk 
noget i den stil på 
”Jerry Springer” 
engang. (side) To 
brødre og en pige. Det 
gik helt galt. (side) Det 
vil jeg gerne tro. (side) 
Hvad laver fars dukke 
her? (side) Dukken 
gjorde sin mor 
stiktosset. (side) 
Jamen, det gjorde jeg 
også.

Okay, please take 
these kettle corn 
away from me. I can 
feel it going right to 
my behind.

Fjern venligst 
popkornene. (side) Jeg 
kan mærke dem direkte 
i bagdelen.

It's kinda like a 
Kegel exercise, isn't 
it? Exactly. Exept 
with the tush not the 
hoo-ha.

Lidt ligesom en 
knibeøvelse, ikke? Lige 
præcis. (side) Bare med 
måsen i stedet for den 
helt frække.

What up, homes? 
What are you doing? 
Enjoying the sunset, 
waiting on dinner. 
You're staying for 
dinner? I wasn't 
gonna, but your 
lovely fiance and her 
new gal pal insisted. 
Yeah, I gotta put a 
stop to tihs. What are 
you? Nuts? This is 
the perfect setup for 
you. How do you 
figure? Do you like 
to go shopping? No. 
Zippy does. Do you 
like to watch chick 
flicks? No. Zippy 
does.

Hvad så, 
hjemmedreng? (side) 
Hvad laver du? (side) 
Jeg nyder 
solnedgangen og venter 
på middagen. (side) 
Bliver du til middag? 
(side) Det var ikke 
planen. Men din 
forlovede og hendes 
veninde insisterede. 
(side) Jeg må sætte en 
stopper for det. (side) 
Jamen, er du sindssyg? 
(side) Det er en perfekt 
ordning for dig. (side) 
Hvad mener du? Kan 
du godt lide at shoppe? 
(side) Nej. Det kan 
Zippy. (side) Kan du 
godt lide tøsefilm? 
(side) Nej. Det kan 
Zippy. (side) 

Good morning, Mrs. 
Butterworth.

Godmorgen, mrs. 
Butterworth

One second. Ha, he's 
hilarious. Who? 
Your brother. LOL.

Vent lige et øjeblik. 
(side) Han er helt til 
grin. Hvem? (side) Din 
bror. L-O-L.
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Okay, I know what 
you're doing, now 
quit it! What I'm 
doing? Whatever du 
you mean? You're 
text blocking me.

Okay, jeg ved, hvad du 
har gang i. Stop det. 
(side) Hvad jeg har 
gang i? Hvad mener 
du? (side) Du SMS-
blokerer.

Oh hey, you'll never 
guess who I ran in 
to. Kobe Bryant? No. 
Lauren Conrad? No. 
Sean P. Diddy 
Combs? What is 
wrong with you?

I gætter ikke, hvem jeg 
løb ind i. Kobe Bryant? 
Nej. Nej. Lauren 
Conrad? (side) Sean 
”P. Diddy” Combs? 
Hvad er der galt med 
dig?

Baseball was better 
with steroids. I 
mean, this guy's 
leading the league 
with 11 home runs. 
Back in Sammy 
Sosa's day that was a 
slow weekend. Call 
me crazy, but I think 
people would pay 
real money to see a 
meat covered robot 
hit the ball 750 feet. 
Okay, well, 
SportsCenter's over. 
Time for sex.

Baseball var bedre med 
steroider. (side)  Ham 
har ligger i toppen af 
ligaen med 11 home 
runs. I Sammy Sosas 
dage var det en sløv 
weekend. (side) Jeg 
tror, folk ville betale 
kassen – (side) – for at 
se en køddækket robot 
slå en bold 228 meter. 
(side) Nå, 
”SportsCenter” er slut. 
(side) Det er tid til sex.

And how are you?  
Oh, I'm sorry to hear 
that. Well, there's 
plenty more fish in 
the sea. I'm sure 
you'll get out there in 
that old dating pond 
and catch something. 
You know, a fish, 
not a disease.

Og hvordan har du det? 
(side) Det er jeg ked af 
at høre. (side) Men der 
er masser af fisk i 
farvandet. (side) Du vil 
sikkert snart være ude 
ved dating-dammen og 
fange noget. (side) En 
fisk, ikke en sygdom.

Well, it's about a 
man, who's at a 
crossroad in his life, 
coming to terms with 
loss and mortality. 
Huh. You know 
what you could call 
it? What? Boooring! 
Thank you. Rated G. 
A-Y.

Det handler om en 
mand ved en skillevej, 
- (side) – hvor han 
finder sig til rette med 
tab og dødelighed. 
(side) Ved du, hvad du 
kunne kalde den? 
Gaaab. (side) Tak. 
Uegnede for 
heteroseksuelle.

So, anyway, I really 
love my fiance, but I 
can't get this other 
girl out of my mind. 
I mean, she told my 
brother to give me 
her best. And let me 
tell you, her best 
could curl your hair 
and make your ass 
whistle.

Jeg elsker virkelig min 
forlovede, - (side) men 
jeg kan ikke få den 
anden pige ud af 
hovedet. (side) Hun 
sagde, at min bror 
skulle hilse fra hende. 
(side) Et ord fra hende 
kunne krølle dit hår og 
få din røv til at fløjte.



Side 33
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Woopsy! I think I 
broke my nose. 
Three cheers for 
Demerol!

Jeg tror, jeg brækkede 
næsen. Hurra for 
Demerol.



De udskældte tekstere – inkompetente eller udfordrede oversættere?

Bilag 4 – Skema over kategorisering af empiri

Humor-

kategori
Eksempel nr. Antal replikker

Procentdel af 

indsamlede 

eksempler

1

9, 25, 31, 43, 44, 45, 56, 63, 64, 65, 68, 77, 83, 85, 86, 

88, 91, 94, 100, 101, 102, 109, 114, 120, 124, 125, 126, 

133, 135, 154, 155, 156, 157, 166, 173, 185, 186, 187, 

190, 192, 193, 198, 217

43 19,37

2

11, 17, 20, 21, 27, 30, 35, 40, 41, 42, 48, 53, 62, 66, 71, 

74, 81, 84, 89, 90, 95, 96, 97, 104, 108, 110, 112, 113, 

115, 118, 131, 136, 144, 146, 164, 171, 172, 174, 177, 

179, 180, 181, 182, 196, 200, 207, 211, 212, 213, 214, 

218, 222

52 23,42

3 145, 191 2 0,9

4

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 

26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 49, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 

79, 80, 82, 87, 92, 93, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 117, 

121, 122, 127, 129, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 143, 148, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 165, 167, 168, 175, 176, 178, 184, 189, 194, 

195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 

215, 216, 219, 221

108 48,65

5 0 0
6 0 0

7
4, 23, 50 111, 116, 119, 123, 128, 130, 147, 151, 169, 

170, 183, 188, 205, 220 
17 7,66
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