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Abstract 
 

A comparative analysis of translations made by translators and lawyers 
- including the impact of their expert knowledge  

and the translation macrostrategy to be employed 

 

By means of the qualitative method, this thesis examines how eight translations of extracts of the 

Danish Administration of Justice Act made by four translators and four lawyers differ. The thesis 

further discusses whether the expert knowledge of the translators and the lawyers and the transla-

tion macrostrategy (source-text or target-text orientation) to be employed by them have affected 

their translation choices. The reasons for the translation choices made, are examined in interviews 

conducted after the translators and lawyers had delivered their translation.  

 

The aim of the thesis is to gain an insight into a lawyer’s translation choices, thus possibly provid-

ing translators with inspiration of how to translate similar legal texts.  

 

The study focuses on four linguistic areas all of which are subjects discussed by the Plain Language 

Movement which began in the 1970s and aims at making legal language more accessible to laymen. 

These areas include language for special purposes (LSP) including terminology presented by Lord 

Woolf, the layout of law texts, passives and the modal verb “shall”. The thesis contains background 

theory on these linguistic areas, and the analysis of the areas examines the translation 

microstrategies applied by the translators and lawyers respectively. 

 

For the purpose of answering the research questions of the thesis, theories concerning the transla-

tion macro- and microstrategies presented by Anne Schjoldager and Lita Lundquist have been in-

cluded in the analysis.   

 

In the light of the assignment of a specific translation macrostrategy to both the translators and the 

lawyers, they were asked during the subsequent interview which translation macrostrategy they 

would have preferred to use when translating the law text. 
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On the basis of the study’s analysis, the conclusion of the thesis is that the translation choices made 

by translators and lawyers differ. Also their respective expert knowledge affects their translation 

choices, meaning that the translators in this study were influenced by their translation theoretical 

framework, whereas the lawyers’ translation choices were affected by their legal knowledge. 

Finally, it is concluded that the assigned translation macrostrategies did not have an overall impact 

on the translation choices, but the degree of the influence of the strategies proved to depend on the 

specific areas to be translated.  
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1 Indledning 
	  

Beskæftiger man sig ikke med oversættelse til dagligt, kan disciplinen oversættelse synes kun at 

indeholde det element at skulle oversætte en tekst til et fremmedsprog, men for at kunne udarbejde 

en god oversættelse er det essentielt, at oversætteren har en viden, der rækker ud over det lingvisti-

ske område (Cao, 2007:7; Schjoldager, 2008:20). Igennem min uddannelse som tolk- og translatør-

studerende er det for alvor gået op for mig, hvor vigtigt det faktisk er for en oversætter at besidde en 

baggrundsviden om det emne, som oversætteren har fået en oversættelsesopgave inden for. For 

hvem kan egentlig producere en god og stort set fejlfri oversættelse, hvis kildeteksten ikke er kor-

rekt forstået? Nødvendigheden af baggrundsviden er særligt fremherskende inden for juridisk sprog 

(Šarčević, 1997:87; Alcaraz Varó & Hughes, 2002:4), hvilket er specialets genstandsfelt. Inden for 

netop jura kan enkelte misforståelser og fejl i oversættelsen nemlig have store konsekvenser for 

kildetekstens afsender og dermed også for oversætteren.  

 

Nødvendigheden af translatørers ekspertviden inden for juridisk sprog står i skarp kontrast til beho-

vet for advokaters kendskab til oversættelsesverdenen. Det kan antages, at der ikke eksisterer et 

større behov for, at den enkelte advokat besidder store sproglige kompetencer, idet han eller hun for 

det meste kan benytte sig af translatører i oversættelsessituationer. Dog beskæftiger danske advoka-

ter sig mere og mere med det engelske sprog (Nielsen, 2002a), og det hænder da også, at advokater 

selv vælger at oversætte juridiske tekster på grund af tidspres og/eller økonomi (Manganaras, 

u.å.:5). I dag eksisterer der ligeledes virksomheder, der benytter tosprogede advokater til at oversæt-

te juridiske tekster, eftersom translatører ikke er eksperter i jura (Attorney Translation Services, 

u.å.). Selvom mange advokater mangler oversættelseserfaring, anser nogle af dem sig for at være 

“`natural’ legal translators” (Keating, 1995:206, citeret i Šarčević, 1997:114). Men hvordan vælger 

advokater egentlig at oversætte, og ligger deres oversættelsesløsninger langt fra dem, statsautorise-

rede translatører udarbejder af samme tekst? 

 

Det er denne undren, der har givet mig inspiration til mit valg af specialeemne. Formålet med min 

opgave er – på baggrund af oversættelser, der er udarbejdet af henholdsvis translatører og advokater 

og efterfølgende interview - at undersøge, om og i så fald hvordan de to fagekspertgruppers over-

sættelser af specifikke udvalgte områder afviger fra hinanden (se afsnit 1.1 om undersøgelsesområ- 
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der). Det er min overbevisning, at en undersøgelse af denne karakter er relevant for særligt transla-

tører, da den kan bidrage med viden om, hvordan en advokat oversætter, og de kan dermed få ind-

blik i advokaternes valg og tanker i forbindelse med oversættelsen. Med dette speciale vil der altså 

åbnes mulighed for, at translatører kan få indsigt i advokaternes til- og fravalg og dermed benytte 

specialets resultater som inspiration ved udarbejdelse af fremtidige oversættelser.  

 

Set i lyset af betydningen af, at en translatør skal have tilstrækkelig baggrundsviden om det emne, 

der oversættes inden for, finder jeg det interessant at udvide min opgave med en undersøgelse af, 

hvilken indvirkning informanternes ekspertviden har på deres oversættelsesvalg. Foruden en analy-

se af, hvorvidt informanternes oversættelsesvalg adskiller sig fra hinanden og deres ekspertvidens 

indvirkning herpå, vil der i opgaven også være fokus på anvendelse af makrostrategier (se afsnit 

3.1), og hvordan de har påvirket informanternes oversættelser. Specialet vil yderligere belyse, hvil-

ke mikrostrategier (se afsnit 3.2) informanterne benytter.  

 

1.1 Valg af undersøgelsesområder 
Som nævnt i min indledning finder jeg det interessant at undersøge translatørers og advokaters til- 

og fravalg i forbindelse med oversættelse af tekststykker fra samme civilretlige lovtekst. I nedenstå-

ende vil jeg argumentere for mit valg af de undersøgelsesområder, jeg vil fokusere på i specialet.  

 

Juridiske tekster kan ofte være vanskeligt tilgængelige, blandt andet fordi de termer, der anvendes, 

tager udgangspunkt i et komplekst retssystem (Cao, 2007:20). Forståelighedsproblemet inden for 

juridisk sprog skyldes blandt andet dets høje formalitetsniveau, der kendetegnes ved svær fagtermi-

nologi og syntaktiske karakteristika, såsom komplekse fraser, nominaliseringer, tunge passivkon-

struktioner mm. (Cao, 2007:21; Alcaraz Varó & Hughes, 2002:19). Der eksisterer derfor et ønske 

om, at juridisk sprog skal simplificeres og dermed skrives i et mere direkte og enkelt sprog, således 

at mennesker, der ikke beskæftiger sig med jura til dagligt, har mulighed for at forstå juridiske tek-

ster (Faber, Hjort-Pedersen, & Klinge 2002:8; Alcaraz Varó & Hughes, 2002:15). Mine valg af un-

dersøgelsesområder er derfor inspireret af den simplificering af det juridiske sprog, der kom fokus 

på i 1970’erne. 

 

 



	   9	  

På det leksikalske niveau har jeg valgt at undersøge informanternes oversættelser af tre procesretli-

ge termer, der alle kan oversættes med en engelsk terminologi præsenteret af Lord Woolf. Denne 

terminologi blev indført i forbindelse med simplificering af det civilretlige system i England og 

Wales (se afsnit 4.2 ff.) og har til hensigt at gøre juridisk sprog mere læsbart og forståeligt for læg-

mænd (Alcaraz Varó & Hughes, 2002:81). I analysen vil det vise sig, om informanterne benytter 

disse i deres målsprogstekst (se afsnit 5.2 ff.).  

 

På det makrostrukturelle niveau har jeg valgt at undersøge, hvordan mine informanter opstiller, dvs. 

layouter deres oversættelser, da justitsministeriet (1987) i deres “Vejledning om udarbejdelse af 

administrative forskrifter” anbefaler følgende angående layout af faglige tekster: “Indeholder be-

kendtgørelsen mere end 15-20 paragraffer, vil det ofte af hensyn til overskueligheden være hen-

sigtsmæssigt at inddele den i kapitler, der forsynes med overskrifter” (pkt. 36), og “bekendtgørel-

sens tekst bør opdeles i så mange paragraffer og stykker som muligt, da det letter tilegnelsen og 

overblikket” (Justitsministeriet, 1987:pkt. 43). Der er altså blevet udarbejdet retningslinjer for, 

hvordan man bør inddele faglige tekster for at lette forståeligheden. Jeg har valgt at inddrage layout 

for at se, om informanterne foretager forskellige valg i relation til opstilling af deres oversættelser.  

 

På det syntaktiske niveau har jeg valgt at undersøge passivkonstruktioner (se afsnit 4.4 ff.), da der 

ofte henstilles til at undgå disse, hvor det er muligt (Justitsministeriet, 1969; Painter, u.å.). Under-

søgelsen af dette aspekt vil omfatte en analyse af, hvordan informanterne oversætter kildetekstens 

passivkonstruktioner. 

 

Mit sidste undersøgelsesområde er informanternes brug af modalverbet shall (se afsnit 4.5). Årsa-

gen til, at jeg undersøger dette er, at f.eks. Plain Language Movement ønsker at simplificere det 

juridiske sprog ved at undgå shall og i stedet bruge will, must eller andre løsninger (Kimble, 2003; 

Asprey, 1992), alt afhængig af konteksten. Ønsket om denne simplificering bunder blandt andet i, at 

shall kan have op til flere forskellige betydninger i en juridisk kontekst (Garner, 1995:939-940). Jeg 

finder det derfor interessant at undersøge, hvorvidt problemstillingen ved shall har påvirket mine 

informanters engelske sprogbrug. 
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1.2 Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående lyder specialets hovedspørgsmål som følger: 

 

Hvordan adskiller translatørers og advokaters oversættelsesvalg sig fra hinanden, og 

hvilken indvirkning har de to fagekspertgruppers ekspertviden på deres oversættelses-

valg? Hvordan påvirkes de to fagekspertgruppers oversættelsesvalg af et påbud om 

brug af enten kilde- eller målsprogsorientering? 

 

For at besvare problemformuleringens hovedspørgsmål undersøger jeg fire translatørers og fire ad-

vokaters oversættelser fra dansk til engelsk af uddrag af retsplejeloven. Derudover besvarer jeg op-

gavens problemformulering ved hjælp af interviewdata, der er indsamlet efter informanternes udar-

bejdelse af oversættelserne. Som nævnt i afsnittet ovenfor vil undersøgelsen forholde sig til infor-

manternes oversættelser af danske procesretlige termer, der kan oversættes med de nyere, engelske 

Woolf-termer, oversættelseslayout, oversættelse af passivkonstruktioner samt informanternes brug 

af shall. I forbindelse med analysen undersøger jeg, hvilken indvirkning de to fagekspertgruppers 

ekspertviden har haft på deres oversættelsesvalg. Til slut inddrager jeg makrostrategier (dvs. kilde- 

og målsprogsorientering) for at se, hvordan brugen af disse har påvirket informanternes oversættel-

sesvalg samt en undersøgelse af, hvilke mikrostrategier informanterne har benyttet. 

 

Problemformuleringens hovedspørgsmål vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

• Hvordan oversætter de to grupper de udvalgte termer? 

• Hvordan vælger de to grupper at layoute deres oversættelser? 

• Hvordan vælger de to grupper at oversætte passivkonstruktioner? 

• Benytter informanterne shall i deres oversættelser? 

• Hvilken indvirkning har fagekspertgruppernes ekspertviden på deres oversættelsesvalg? 

• Hvordan påvirkes terminologivalg, layout og oversættelse af passivkonstruktioner og in-

formanternes brug af shall af et kilde- og målsprogsorienteret fokus? 

• Hvilke mikrostrategier har informanterne benyttet på undersøgelsesområderne? 

• Hvilken makrostrategi ville informanterne have foretrukket at bruge i lyset af den givne 

kommunikationssituation? 
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1.3 Hypoteser 
Inden for hermeneutikken er det en overbevisning, at alle mennesker opfatter verden og situationer 

ud fra deres egen personlige referenceramme, og at man dermed ikke kan foretage en undersøgelse 

uden at have visse antagelser om, hvilke resultater man kommer frem til (Birkler, 2005:102). Dette 

er også tilfældet i min undersøgelse, da jeg har visse antagelser om specialets endelige resultat, 

hvilket jeg har valgt at udtrykke i de nedenstående hypoteser.  

 

Hypotese 1 

Det er min hypotese, at de to fagekspertgruppers oversættelser adskiller sig fra hinanden, når det 

kommer til den engelske Woolf-terminologi, oversættelseslayout, passivkonstruktioner samt brugen 

af shall. Jeg forestiller mig, at deres oversættelser vil afvige fra hinanden således, at translatørerne - 

uanset hvilken makrostrategi, de har fået tildelt - vil producere en mindre kildetekstnær oversættelse 

end advokaterne. Med dette mener jeg, at de vil være mere tilbøjelige til at ændre kildetekstens sæt-

ningsstruktur grund af deres lingvistiske baggrund. I relation til advokaternes oversættelser antager 

jeg, at målsprogstekstens struktur vil være dikteret af strukturen i kildeteksten, da jeg formoder, at 

deres antagelige manglende oversættelseserfaring påvirker dem til at udarbejde en såkaldt ord-for-

ord-oversættelse.   

 

Hypotese 2 

Desuden er det min hypotese, at fagekspertgruppernes respektive ekspertviden vil have en indfly-

delse på deres oversættelsesvalg, og at dette vil afspejle sig i de to informantgruppers oversættelser.  

 

Hypotese 3 

Endelig er det min hypotese, at den makrostrategi, dvs. kilde- eller målsprogsorientering, som in-

formanterne har fået tildelt, også vil have betydning for deres oversættelsesvalg.  
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2 Metode og empiri 
 
I dette afsnit redegøres der for de benyttede metoder, som jeg har anvendt til at besvare specialets 

problemformulering. Afsnittet berører brugen af induktion og deduktion samt valg af den kvalitati-

ve metode og indeholder en nærmere beskrivelse af selve empirien i form af oversættelser og inter-

view. Derudover redegøres der for valg af informanter, den benyttede litterære empiri, afgrænsning, 

målgruppe og henvisningsteknik. Afsnittet afrundes med en præsentation af specialets opbygning.  

 

2.1 Metode 
Specialets empiri består af kvalitative data, der er indsamlet ved hjælp af oversættelser og inter-

view. Empiriindsamlingen foregik således, at informanterne fik til opgave at oversætte et mindre 

uddrag af den danske retsplejelov (se afsnit 2.2 ff.). Umiddelbart efter informanterne havde sendt 

deres respektive oversættelser retur, blev de interviewet om deres valg og strategier i forbindelse 

med oversættelsen. Det følgende afsnit redegør for de generelle metodeovervejelser, der har været 

gældende for både oversættelsen (se afsnit 2.2 ff.) og interviewet (se afsnit 2.3 ff.).  

 

Man skelner ofte mellem to måder at gribe en undersøgelse i en større opgave an på. Disse to be-

grundelsesformer, der komplementerer hinanden, kaldes for deduktion og induktion (Birkler, 

2005:72). Jeg har valgt at gøre brug af begge måder i min undersøgelse. 

  

Ved brug af induktion undersøger man en række enkeltobservationer og præsenterer derefter en 

generel konklusion, der senere kan benyttes som retningslinjer (Rasmussen, 2006:50). Min brug af 

den induktive tilgang kommer til udtryk ved, at jeg først har foretaget en pilotundersøgelse, der se-

nere danner baggrund for mine hypoteser og min endelige undersøgelse.  

 

Kendetegnende for den deduktive begrundelsesform er, at undersøgeren opstiller en række hypote-

ser, der bliver empirisk testet i løbet af undersøgelsesprocessen (Rasmussen, 2006:51). Jeg gør brug 

af denne begrundelsesform, idet jeg som tidligere nævnt arbejder inden for hermeneutikken, og jeg 

har dermed haft antagelser om, hvordan specialets resultat ville udforme sig (se afsnit 1.3). Jeg vil i 

min konklusion (se afsnit 7) benytte den indsamlede empiri til at be- eller afkræfte de opstillede 

hypoteser.  
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Jeg har valgt at besvare min problemformulering ved hjælp af en kvalitativ metodisk tilgang, der 

kan defineres som følger: “Qualitative methods are characterised by the fact that the aim is to 

understand the subject not to measure it” (Rasmussen, 2006:93). Som citatet indikerer, er det ved 

brug af den kvalitative metode undersøgerens formål at få detaljerede besvarelser om emnet og på 

den måde behandle emnet kvalitativt. Derudover kan man benytte den kvalitative metode, når man 

ønsker at opnå viden om informanternes personlige valg inden for det undersøgte område. Selvom 

man ikke kan generalisere og kvantificere kvalitative resultater, er det stadig min hensigt at sam-

menligne informanternes besvarelser (se afsnit 5 ff.) for at kunne konstatere, om deres oversættelser 

adskiller sig fra hinanden.  

 

For at kvalitetssikre min empiriindsamling og undgå misforståelser i forbindelse med opgavens 

kommunikationssituation har jeg gennemført et pilotprojekt for at afprøve min oversættelse og mit 

interview på henholdsvis en translatør og en advokat forud for den endelige undersøgelse. Efter 

feedback fra mine pilotinformanter stod det klart, at oversættelsesopgaven skulle forkortes, da mine 

pilotinformanter anså den for værende for lang og tidskrævende i forhold til det faktum, at infor-

manterne deltager frivilligt i en specialeundersøgelse.  

 

Under pilotundersøgelsen kunne jeg ligeledes identificere eventuelle problemer - specielt i forbin-

delse med misforståelse af fagbegreber, der ikke forekommer inden for begge informantgruppers 

referencerammer. Det viste sig, at det var nødvendigt at forklare makrostrategier (kilde- og mål-

sprogsorientering) særligt for advokaten, der ikke er videre bekendt med oversættelsesteori. I for-

bindelse med pilotinterviewet opdagede jeg, at jeg måtte specificere den valgte oversættelsesstrategi 

i de rigtige interview og samtidig omformulere de spørgsmål, hvor oversættelsesstrategierne indgik. 

Et eksempel på en sådan ændring ses i spørgsmål 21, hvor formuleringen blev ændret fra “Hvordan 

har din oversættelsesstrategi påvirket dine oversættelser af passivkonstruktioner?” til “Hvordan har 

din kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine oversættelser af 

passivkonstruktioner?” (se bilag 4). Det viste sig i de endelige interviewsituationer at være fordel-

agtigt at have ændret formuleringen af dette spørgsmål, da mine informanter ikke lod til at være 

forvirrede på samme måde som mine pilotinformanter.  
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2.2 Oversættelsen 
I dette afsnit begrunder jeg mit valg af tekst og redegør for teksttypen. Derudover indeholder afsnit-

tet mine overvejelser forud for udlevering af oversættelsesopgaven til informanterne. Afsnittet af-

rundes med min begrundelse for valg af oversættelsesretning.  

 

Som tidligere nævnt fik informanterne til opgave at oversætte et uddrag af den danske retsplejelov. 

Denne lov indeholder blandt andet regler om behandling af civile sager og straffesager. Det tekst-

uddrag, der skulle oversættes, er taget fra lovens kapitel 33 (Justitsministeriet, 2012), der indeholder 

retningslinjer for parternes forberedelse i civile retssager i første instans.  

 

I lyset af translatørers og advokaters generelt store arbejdsbyrde, har jeg valgt fire mindre tekststyk-

ker til oversættelse, hvor jeg har ment, at jeg kunne finde svar på specialets problemformulering. 

Tekststykkerne indeholder elementer af de undersøgte områder, dvs. danske termer, der kan over-

sættes med Woolf-terminologi, layout, passivkonstruktioner og sætninger, hvor man i målsprogs-

teksten kan benytte shall. Nedenfor ses de tekstuddrag, informanterne har fået til opgave at oversæt-

te. Mit valg af uddrag begrundes umiddelbart under hvert tekststykke. 

 

Tekststykke 1 

 
Kapitel 33 

Sagsforberedelse i 1. instans 
 

Dette tekststykke har jeg inddraget for at undersøge informanternes valg med hensyn til layout, da 

kapitler anføres forskelligt i danske og engelske love (se afsnit 4.3 ff.).  

 

Tekststykke 2 

 
§ 349. Opfylder stævningen ikke kravene i § 348, stk. 2, nr. 1-4, stk. 3, 2. pkt., og stk. 5, 2. 

pkt., og er den herefter uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, afvises sagen ved 
en beslutning, der meddeles sagsøgeren. Det samme gælder, hvis der ikke indleveres kopier 
som fastsat i § 348, stk. 4. Efter sagsøgerens anmodning træffes afgørelsen om afvisning ved 
kendelse. 
Stk. 2. Retten kan indrømme sagsøgeren en frist til at afhjælpe mangler som nævnt i stk. 1. 
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Jeg har valgt denne paragraf, da den indeholder alle de aspekter, jeg ønsker at undersøge. Tekst-

stykket indeholder de danske procesretlige termer, der kan oversættes med Woolf-terminologi 

(“stævning” og “sagsøger”). I relation til layout indeholder dette tekststykke en opdeling i paragraf 

(“§ 349”) og stykke (“stk. 2”) samt en længere reference til en tidligere paragraf (“§ 348, stk. 2, nr. 

1-4, stk. 3, 2. pkt.”). Derudover er der en række passiver (“afvises”, “meddeles”, “indleveres” og 

“træffes”), der ligeledes er en del af undersøgelsen.  

 

Tekststykke 3 

 

§ 353. Retten indkalder parterne til et forberedende møde, medmindre retten finder det over-
flødigt. Retten angiver i indkaldelsen, hvilke spørgsmål der særligt skal drøftes på mødet, her-
under 

 

Denne paragraf er valgt, fordi den indeholder en passivkonstruktion. 

 

Tekststykke 4 

 
Stk. 5. Såfremt et processkrift efter § 355, stk. 2, eller et endeligt påstandsdokument efter 
§ 357, stk. 1, ikke indleveres rettidigt, finder reglerne i stk. 1-3 tilsvarende anvendelse, hvis 
retten i pålægget efter § 355, stk. 2, eller § 357, stk. 1, har angivet, at manglende efterkommel-
se af pålægget kan medføre udeblivelsesvirkning. 
Stk. 6. Såfremt kopier efter § 357, stk. 3, ikke indleveres rettidigt, kan retten bestemme, at reg-
lerne i stk. 1-3 skal finde tilsvarende anvendelse. 
Stk. 7. Retten kan undtagelsesvis undlade at tillægge en parts udeblivelse eller de forhold, som 
efter stk. 5 og 6 sidestilles med udeblivelse, virkning efter denne paragraf. Der tages herved 
navnlig hensyn til, om udeblivelsen må antages at skyldes lovligt forfald, om der i øvrigt må 
antages at foreligge undskyldende omstændigheder, eller om modparten ønsker sagen udsat. 

 

Dette sidste tekststykke, der er del af § 360 indeholder termen “processkrift” og en række passiv-

konstruktioner (“indleveres”, “sidestilles”, “tages” og “antages”).  

Oversættelsernes makrostruktur (layout) undersøges i samtlige tekststykker, da de alle indeholder 

paragraf- og stykkehenvisninger. Derudover kan oversættelserne af tekststykkerne vise, om infor-

manternes engelske sprogbrug er påvirket af teoretikeres anbefalinger om at afskaffe shall.  

 

Som det fremgår af bilag 1 og 2, valgte jeg at inddrage en forklaring af de to makrostrategier i over-

sættelsens kommunikationssituation. Dette gjorde jeg for at sikre mig, at samtlige informanter hav- 
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de en overordnet og fælles idé om begrebernes indhold. For så vidt angår den givne kommunikati-

onssituation skal det desuden nævnes, at jeg valgte ikke at angive specialets formål, da jeg ikke 

ønskede, at informanterne skulle blive påvirket af formålet inden udarbejdelse af oversættelserne. 

Det har nemlig været min intention at skabe en oversættelsessituation, der er så meget lig den, som 

de kan komme ud for i deres hverdag. Samtidig forsøgte jeg at undgå, at advokaterne skulle rådføre 

sig med translatører og omvendt eller fokusere på opgavens undersøgelsesområder frem for at over-

sætte, som de ville gøre i en lignende oversættelsessituation.   

 

2.2.1 Valg af retsområde  

Retsplejeloven er i sagens natur en lovtekst. Eftersom retsplejeloven blandt andet omhandler, hvor-

dan en retssag forløber, antager jeg, at alle mine informanter har en vis forudsætning for at kende 

terminologien, uanset deres specialefelt inden for oversættelse og/eller jura. Informanterne behøver 

dermed ikke at lægge et større arbejde i at forstå og sætte sig ind i selve teksten. Dette ville mulig-

vis have været tilfældet, hvis jeg havde valgt et processkrift eller en anden lovtekst f.eks. inden for 

arveret, hvor der eksisterer en særlig fagterminologi såsom “fælleseje” og “fuldstændig særeje”. 

Den valgte tekst bør altså forekomme forholdsvis lettilgængelig for både translatørerne og advoka-

terne.  

 

I forbindelse med valg af tekst skal det nævnes, at jeg på et tidspunkt under specialeprocessen blev 

gjort opmærksom på, at to translatører allerede havde oversat dele af de paragraffer, som informan-

terne fik til opgave at oversætte, og at oversættelsen er offentliggjort på internettet (jf. 

www.karnovgroup.dk). Til trods for dette besluttede jeg at holde fast i mit valg af tekst. Jeg mener 

ikke, at der her opstår en konflikt eller en svækkelse af resultatet, da specialet ikke har til formål at 

præsentere en korrekt oversættelse af de pågældende paragraffer, men kun at belyse informanternes 

til- og fravalg i forbindelse med oversættelsen, og hvorvidt deres ekspertviden har påvirket disse 

valg. Jeg valgte derfor at anse Karnov-oversættelsen som en paralleltekst og inspirationskilde. 

 

2.2.2 Oversættelsesretning 

På et tidligt stadie i specialeskrivningen besluttede jeg, at informanterne skulle udarbejde en over-

sættelse fra dansk til engelsk. Dette valg forekom naturligt, eftersom jeg blandt andet har valgt at 
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undersøge, hvorvidt danske translatører og advokater benytter Woolf-terminologi i deres oversæt-

telser. Eftersom Woolf-termerne kun eksisterer i det civilretlige system i England og Wales, ville 

jeg ikke kunne besvare dette underspørgsmål, hvis jeg havde valgt oversættelse fra engelsk.  

 
En ulempe ved en dansk-engelsk oversættelsesretning er, at den kan medføre grammatiske proble-

mer for de informanter, der ikke beskæftiger sig med oversættelse til dagligt. Det bør derfor næv-

nes, at oversættelsesretningen sandsynligvis giver translatørerne en fordel, idet det antages, at advo-

katerne vil have sværere ved at formulere sig på grammatisk korrekt engelsk. 

 

2.3 Interview 
Som tidligere nævnt har jeg valgt at undersøge min problemformulering ved hjælp af to undersøgel-

sesinstrumenter: oversættelse udarbejdet af informanterne (se afsnit 2.2) og interview. Sidstnævnte 

vil der her redegøres nærmere for. 

 

Jeg har valgt at udføre enkeltmandsinterview, da det anses for at være nemmere at fokusere på flere 

forskellige emner med kun én informant til stede (Rasmussen, 2006:106). Samtidig vil enkelt-

mandsinterview tjene opgavens formål, da det har været yderst vigtigt for besvarelsen af problem-

formuleringen, at jeg fik spurgt ind til samtlige informanters oversættelsesvalg for at kunne præsen-

tere den mest valide sammenligning af resultaterne. Interviewene blev udført personligt, da jeg øn-

skede at have muligheden for at aflæse den interviewedes reaktion på mine spørgsmål og dermed 

se, om den pågældende informant havde forstået spørgsmålene (Olsen, 2005:116-117).  

 

2.3.1 Interviewmetode 

I mit valg af interviewmetode er jeg blevet inspireret af Pattons standardized open-ended interview, 

som indebærer “a set of questions carefully worded and arranged with the intention of taking each 

respondent through the same sequence and asking each respondent the same questions with essen-

tially the same words” (Patton, 2002:342). Jeg har altså valgt at udføre et interview, hvor både 

strukturerings- og standardiseringsgraden anses for høj. En høj struktureringsgrad betyder, at de 

emner, der berøres under interviewet, er fastlagt på forhånd (Andersen, 2010:153), og en høj stan-

dardiseringsgrad betyder, at informanterne udsættes for samme spørgesituation, hvor de får spørgs-

målene præsenteret i samme rækkefølge (Andersen, 2010:153).  
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En fordel ved den valgte interviewmetode er, at intervieweren har mulighed for at indhente besva-

relser inden for flere forskellige områder på relativt kort tid (Patton, 2002:349), da interviewet er 

struktureret og styret af intervieweren. Samtidig kan metoden bruges til at be- eller afkræfte hypote-

ser (se afsnit 1.3), da data indsamlet under strukturerede interview anses for stærkt sammenlignelige 

(Kvale, 2004:104). Mit valg af interviewmetode styres altså af min problemformulering, der lægger 

op til en komparativ analyse af informanternes oversættelser og interviewbesvarelser. 

 

I relation til Pattons interviewmetode skal det nævnes, at jeg ikke fulgte metoden fuldstændig, efter-

som jeg ikke på forhånd nedskrev forklaringer om begreber inden for de undersøgelsesområder, der 

viste sig at være uklare for informanterne. Dette mener Patton (2002) nemlig, at man bør gøre (s. 

346). De manglende nedskrevne forklaringer kommer også til udtryk i mine interview (se bilag 5-

12), hvor det fremgår, at jeg kom med forskellige forklaringer på undersøgelsesområderne, alt af-

hængig af mine informanters informationsbehov. Det samme gælder for introduktionen til inter-

viewemnerne, hvor jeg gjorde brug af forskellig metakommunikation. 

 

Det strukturerede interview, der kan betegnes som “systematisk gennemførte samtaler, der følger en 

omhyggeligt designet interviewguide” (Justesen & Mik-Meyer, 2010:53), er også valgt, fordi blandt 

andre Rasmussen (2006) hævder, at denne interviewmetode foretrækkes i situationer, hvor inter-

vieweren på forhånd ved nøjagtigt, hvilket emner han eller hun ønsker at belyse (s. 100). Dette kan 

siges at være tilfældet i mit speciale, hvor interviewspørgsmålene er blevet udarbejdet på baggrund 

af problemformuleringen, formålet og kildeteksten.  

 

Som nævnt i citatet ovenfor indebærer metoden, at intervieweren udarbejder en interviewguide med 

på forhånd fastlagte spørgsmål (se bilag 4), der følges slavisk under interviewet. Jeg traf valget om 

at følge min interviewguide slavisk, da jeg ønskede at mindske risikoen for, at den interviewede 

skulle blive påvirket af min tilstedeværelse. Ved at formulere spørgsmålene ens forsøgte jeg at få 

besvarelser, der gav et virkelighedsbillede af informanternes opfattelse af det, de havde været igen-

nem under oversættelsen. Eftersom jeg valgte at følge min interviewguide nøje, havde jeg ikke mu-

lighed for at afvige fra den under interviewet og stille yderligere spørgsmål til informanternes be-

svarelser, hvis disse forekom relevante for opgaven. Det eneste tidspunkt jeg løsrev mig fra de op-

stillede spørgsmål var, når jeg under interviewet spurgte ind til uklare svar i håb om at undgå even-
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tuelle fejlfortolkninger i analysen. Desuden tilpassede jeg interviewguiden til det enkelte interview 

alt efter, om informanten havde benyttet en kilde- eller målsprogsorienteret oversættelsesstrategi.  

 

Med hensyn til valg af undersøgelsesinstrumenter var det oprindeligt min hensigt at besvare min 

problemformulering ved brug af oversættelsesdata, spørgeskemadata og interviewdata. Generelt er 

det opfattelsen, at man opnår de mest fyldestgørende resultater ved hjælp af metodetriangulering 

(Launsø, Rieper, & Olsen, 2011:188), men forud for min empiriindsamling antog jeg, at jeg ville 

opnå stort set samme resultat med et kvalitativt spørgeskema som med et struktureret interview, og 

data indsamlet via spørgeskema ville dermed ikke kunne bidrage yderligere til specialets undersø-

gelse. Med denne antagelse valgte jeg interview frem for spørgeskema, da informanter kan være 

mere villige til at svare på førstnævnte (Andersen, 2010:174).  

 

2.3.2 Forud for interviewet 

På grund af mine informanters travle hverdag blev interviewdatoerne aftalt i forbindelse med udle-

vering af kildeteksten, da jeg ønskede at sikre mig, at jeg kunne interviewe dem umiddelbart efter, 

at de havde udarbejdet oversættelsen i håb om at forøge muligheden for, at de kunne genkalde deres 

til- og fravalg. Ved interviewet medbragte jeg et eksemplar af kildeteksten og informantens over-

sættelse, hvori jeg havde markeret de undersøgte ord og vendinger, der skulle diskuteres for at gøre 

det nemmere for informanten at følge med under interviewet.  

 

Da jeg mødtes med informanterne, gjorde jeg dem indledningsvis opmærksomme på, at interview-

metoden forhindrede mig i at stille spørgsmål til deres besvarelser. Ligeledes nævnte jeg, at 

spørgsmålene ville blive læst højt. Jeg valgte at forberede dem på interviewmetoden, fordi jeg ikke 

ønskede at skabe en ubehagelig situation for dem, eftersom denne interviewstil kan anses for uper-

sonlig og mekanisk (Patton, 2002:349). Derudover fortalte jeg informanterne om specialets formål 

forud for interviewet i håb om at kunne opnå mere fyldestgørende svar på det undersøgte. Endelig 

spurgte jeg om tilladelse til at benytte en diktafon under mine interview. Samtlige informanter gav 

deres samtykke, og deres besvarelser er efterfølgende blevet transskriberet (se bilag 5-12).  
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2.3.3 Interviewet 

Mit interview er delt op i en indledende fase, en hovedfase og en afrunding, som jeg redegør nær-

mere for nedenfor.  

 

 

Indledende fase 

Interviewet begyndte med, at jeg bød informanterne velkommen og forsikrede dem om deres ano-

nymitet. Jeg valgte at indlede interviewet med en række standardspørgsmål vedrørende mine infor-

manters baggrund, da man ved denne fremgangsmåde kan få informanten til at føle sig som eksper-

ten under interviewet (Rasmussen, 2006:100).  

 

Hovedfase 

Interviewets hovedfase indeholdt spørgsmål, der havde til hensigt at opnå besvarelse af problem-

formuleringens hovedspørgsmål og dens underspørgsmål (se afsnit 1.2). Interviewguiden blev op-

delt i emner, der blev præsenteret i følgende rækkefølge: Woolf-terminologi, layout, passivkon-

struktioner, modalverbet shall og makrostrategier. Jeg benyttede metakommunikation ved emne-

skift, for at informanterne skulle have lettere ved at følge med, men også i håb om, at informanten 

kun havde fokus på et emne ad gangen.  

 

Afrunding 

I den afsluttende fase lod jeg informanten tage styringen for første gang, idet jeg f.eks. i interviewet 

af informant T3 sagde: “Jeg skal lige høre, om der er noget, du føler, at du mangler at sige. Du har 

måske noget, du gerne vil tilføje?” (se bilag 7, l. 381-382).  

Samtlige interview blev afrundet med et tak for informantens deltagelse.  

 

De specifikke spørgsmål kan ses i den vedlagte interviewguide (se bilag 4). Jeg har dog ikke spurgt 

ind til, hvilke mikrostrategier mine informanter har gjort brug af. Dette fordi det omhandler over-

sættelsesvalg, man foretager intuitivt (Schjoldager, 2008:89), men også fordi jeg antog, at det ikke 

ville være en del af mine informanters referencerammer. Advokaten ville højst sandsynligt ikke 

vide, hvad jeg spurgte ind til, og den erfarne translatør ville muligvis have svært ved at genkalde 

viden om det specifikke emne. 
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2.4 Informanter 
Jeg har valgt at inddrage translatører og advokater som informanter. De opdeles i følgende grupper: 

 

1. Translatører, der har oversat med et kildesprogsorienteret fokus (T1 og T2) 

2. Translatører, der har oversat med et målsprogsorienteret fokus (T3 og T4) 

3. Advokater, der har oversat med et kildesprogsorienteret fokus (A1 og A2) 

4. Advokater, der har oversat med et målsprogsorienteret fokus (A3 og A4). 

 

De to fagekspertgrupper er blevet opdelt i to: den første gruppe oversætter med et kildesprogsorien-

teret fokus, og den anden gruppe oversætter med et målsprogsorienteret fokus. Dog var det i begyn-

delsen af specialeprocessen min intention kun at opdele informanterne efter erhverv. Idéen var altså, 

at hver informant skulle udarbejde to oversættelser af samme tekststykke med henholdsvis et kilde 

og et målsprogsorienteret fokus. Denne idé gik jeg væk fra, da jeg antog, at informanterne ville få 

svært ved at udarbejde to forskellige oversættelser af samme kildetekst. Jeg valgte yderligere at 

angive, hvilken oversættelsesstrategi mine informanter skulle benytte, frem for at lade dem vælge 

selv. Dette gjorde jeg for at sikre mig, at jeg ikke fik otte oversættelser udarbejdet med samme ma-

krostrategi, da det er yderst vigtigt for min problemformulering, at jeg i analysen kan diskutere ma-

krostrategiernes indvirkning på informanternes valg.  

 

Ved empiriindsamlingen er informanterne blevet gjort opmærksomme på deres anonymitet i intro-

duktionen. Valget tager afsæt i Olsens (2006) teori om, at nogle informanter kan ønske at besvare 

spørgsmål på en måde, der stiller dem i bedre lys (s. 23), frem for at indrømme eventuelle til- og 

fravalg, de muligvis ikke har gjort sig tanker om under selve forløbet (her under oversættelsen).  

 

Dette speciale undersøger kun en mindre enhed, og undersøgelsens resultat kan derfor ikke betrag-

tes som en generel tendens blandt translatører og advokater, men kun som et begrænset indblik i 

informanternes oversættelsesvalg og overvejelser. 

 

2.5 Litterær empiri 
Flere teoretikere kan være relevante i forbindelse med dette speciales genstandsfelt, blandt andre 

Steinar Kvale (2004), der er kendt for sine metodebøger om interview. Derudover har Michael 
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Quinn Pattons værk “Qualitative Research & Evaluation Methods” (2002) fungeret som den over-

ordnede retningslinje for udarbejdelse af min interviewguide og mit valg af interviewmetode.  

 

I afsnit 3 om oversættelsesteori har jeg taget udgangspunkt i Anne Schjoldagers “Understanding 

Translation” (2008:67-112), og jeg har således valgt at benytte Schjoldagers betegnelser for de 

oversættelsesstrategier, jeg har inddraget i min opgave (se afsnit 3.1 og 3.2).  

 

I afsnit 4, hvor jeg redegør for teori om mine undersøgelsesområder, har jeg i afsnittet om fagtermi-

nologi (se afsnit 4.2) benyttet Lord Woolfs to værker Access to Justice (Woolf, 1995) og Access to 

Justice (final report) (Woolf, 1996). Til belysning af de resterende undersøgelsesområder har jeg 

gjort brug af flere teoretikere og kilder såsom Cao (2007), Faber et al. (1997) og (2002) og Nielsen 

(2002b).  

 

2.6 Afgrænsning 
Denne opgave vil på intet tidspunkt diskutere, hvilken fagekspertgruppe der har udarbejdet de bed-

ste oversættelser. Opgavens fokus er ikke på eventuelle grammatiske fejl i informanternes oversæt-

telser, men på deres oversættelsesvalg, og hvorvidt disse valg påvirkes af deres ekspertviden og 

tildelte makrostrategi.  

 

Ydermere vil opgavens konklusion heller ikke indeholde et konkret bud på, hvordan man bør over-

sætte i en lignende kommunikationssituation, da svarene ikke anses for retningsangivende.   

 

2.7 Målgruppe og formål 
Denne opgave henvender sig til flere forskellige interessenter og har dermed en forholdsvis bred 

målgruppe. Den vil forekomme relevant og spændende for de translatører og advokater, der synes 

det er interessant at opnå viden om, hvordan de to fagekspertgruppers oversættelser afviger fra hin-

anden. Jeg antager dog, at undersøgelsen er mest relevant for translatører, da resultaterne vil være 

mest brugbare inden for deres erhverv. Advokaternes oversættelsesresultater kan som nævnt i ind-

ledningen, nemlig give translatører et indblik i en juridisk fageksperts tankegang vedrørende over-

sættelse og dermed muligvis forbedre samarbejdet mellem translatører og advokater.   
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Eftersom den kvalitative metode benyttes, er specialets formål at gå i dybden med en mindre gruppe 

informanter, og det endelige resultat kan således ikke anses for at være repræsentativt for samtlige 

translatører og advokater, idet opgavens analyse kun er baseret på fire translatører og fire advokater. 

Resultaterne må samtidig ikke betragtes som retningsgivende for, hvordan en translatør bør løse en 

lignende oversættelsessituation. 

 

2.8 Henvisningsteknik 
For så vidt angår henvisningsteknik har jeg i denne opgave benyttet APA-modellen. Ved brug af 

denne model har jeg anført kilderne i min litteraturliste i alfabetisk rækkefølge. Min brug af APA-

modellen kommer også til udtryk i opgavens kildehenvisninger, hvori forfatterens efternavn indsæt-

tes efterfulgt af et komma, værkets udgivelsesår, et kolon samt sidetal. Et eksempel på en reference 

er: “(Rasmussen, 2006:1)”.  

 

2.9 Specialets opbygning 
Dette speciales afsnit 1 og 2 indeholder en indledning og et metodeafsnit. 

 

I afsnit 3 og 4 introduceres relevant oversættelsesteori, herunder makro- og mikrostrategier. Teori-

erne skal sammen med oversættelserne og de indsamlede interviewdata anvendes i analysen til at 

besvare opgavens problemformulering. Derudover redegøres der for de undersøgelsesområder, dvs. 

terminologi, layout, passivkonstruktioner samt modalverbet shall.     

 

Afsnit 5 indeholder opgavens komparative analyse, hvori opgavens problemformulering besvares 

ved hjælp af de indsamlede oversættelsesdata og interviewdata. Herpå anvendes den relevante over-

sættelsesteori.  

 

I afsnit 6 om metodekritik diskuteres valg af metode. 

 

I afsnit 7 afrundes specialet i en samlet konklusion, der be- eller afkræfter mine hypoteser.  
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3 Oversættelsesteori  
 
I dette afsnit redegøres der for oversættelsesteori, heriblandt makrostrategierne kilde- og mål-

sprogsorientering samt mikrostrategierne såsom direct translation og explicitation. 

 

Oversættelsesteori kommer først for alvor frem i 1970’erne, hvor oversættelse endelig anerkendes 

som en akademisk disciplin, uafhængig af andre (Schjoldager, 2008:133-134). Til trods for den 

sene anerkendelse har oversættelsesdisciplinen stort set eksisteret lige så længe, tekster er blevet 

produceret. Det hævdes, at de første oversættelsesteorier så dagens lys for over 3000 år siden 

(Schjoldager, 2008:138). Dog forekom der dengang kun oversættelser af større værker såsom Bib-

len og de klassiske skrifter fra antikken (Snell-Hornby, 1988:7). Allerede i år 106 f.Kr. præsentere-

de Marcus Cicero begreberne literal translation, en kildetekstnær oversættelsesstrategi og free 

translation, en mere fri oversættelse med målsprogstekst fokus (Schjoldager, 2008:138). Det er be-

mærkelsesværdigt, at man så tidligt i oversættelsesteorien skelnede mellem det, Schjoldager (2008) 

selv betegner som “kildesprogsorientering” og “målsprogsorientering” (s. 71).  

 

Igennem tiderne har oversættelsesteoretikerne vaklet frem og tilbage mellem, hvilken makrostrategi 

der er mest brugbar. Det viser sig, at teoretikerne ofte vendte sig imod den måde, man havde over-

sat på i den foregående periode, og de favoriserede dermed tit den modsatte makrostrategi (Schjol-

dager, 2008:137). Skiftet i favorisering af makrostrategier har medført, at oversættelsesteoretikerne 

har præsenteret forskellige dikotomier. Ved dikotomi forstås en klasse opdelt i to, der gensidigt 

udelukker hinanden (Den Store Danske, u.å.b). Diktomierne har gået under forskellige betegnelser, 

men ifølge Schjoldager (2008) har alle teoretikernes dikotomier det til fælles, at de kræver, at trans-

latøren vælger mellem enten at fokusere på kildetekstens form og indhold eller på målsprogstek-

stens effekt på målgruppen (s. 71). Og det er netop denne enten-eller inddeling, som Schjoldager 

(2008) selv betegner som source-text oriented translation (på dansk; kildesprogsorienteret oversæt-

telse) og target-text oriented translation (på dansk; målsprogsorienteret oversættelse) (s. 71). Der 

vil blive redegjort for de to makrostrategier nedenfor.  

 

3.1 Makrostrategier  
Ved udarbejdelse af enhver oversættelse må translatøren vælge mellem to makrostrategier, der skal 

agere som retningslinjer for de overordnede oversættelsesvalg. Ved valg af makrostrategi beslutter 
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translatøren ud fra tekstens funktion og modtager, hvor tæt han eller hun vil lægge sig op af kilde-

teksten (Lundquist, 2005:36). Man skelner her mellem den kildetekstnære oversættelse (kilde-

sprogsorientering) og den mere frie oversættelse (målsprogsorientering).  

 

Ved brug af den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi forventes det, at oversætteren udarbej-

der en oversættelse, hvor han eller hun “focus[es] on the form and content of the source text” 

(Schjoldager, 2008:71). Med andre ord skal man ved kildesprogsorientering gengive kildetekstens 

lingvistiske materiale i det omfang, det nu er muligt (Faber et al., 2002:17). Denne strategi indebæ-

rer en minimal indgriben fra oversætterens side, da han eller hun har til formål at fungere som en 

kommunikatør af en andens budskab, og det er derfor vigtigt at lave en kildetekstnær oversættelse, 

da det skal fremgå, at det er en oversættelse af en anden afsenders tekst.  

 

Hvis oversætteren ønsker at benytte de tekstkonventioner, der gælder for fremmedsproget, skal han 

eller hun anvende den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, hvor fokus vil være på at tilpasse 

oversættelsen til målgruppen og skabe den samme effekt, som kildeteksten havde på dens modtager 

(Schjoldager, 2008:71). Ved brug af målsprogsorientering bestræber oversætteren sig på at få over-

sættelsen til at ligne en originaltekst, dvs. en paralleltekst på fremmedsproget (Faber et al., 2002:16-

17). Det bør altså ved målsprogsorientering ikke fremgå af teksten, at det er en oversættelse af en 

tidligere tekst.  

 

3.1.1 Kilde- eller målsprogsorientering ved juridisk oversættelse 

Hvis man som oversætter forsøger at finde et svar på, hvilken makrostrategi man bør anvende ved 

juridisk oversættelse, kommer man til at lede længe, da oversættelsesteoretikere er uenige om dette. 

Dog har teoretikerne i tidernes løb præsenteret forskellige synspunkter herpå.  

 

Teoretikere, hvis fokus er på oversættelse af juridiske tekster, er fortalere for benyttelse af kilde-

sprogsorientering, da den juridiske tekst har rodfæste i et bestemt retssystem (Hjort-Pedersen, 

1994:97). Heriblandt er oversættelsesteoretikeren Rayar, der hævder, at brugen af målsprogets spe-

cifikke terminologi kan medføre misforståelser hos modtageren, da oversætteren dermed ikke frem-

hæver, at der er tale om en tekst, der har udgangspunkt i et andet retssystem (Rayar, 1988:542, cite-

ret i Hjort-Pedersen, 1994:97). Newmark er enig med Rayar og tilføjer, at man bør oversætte kilde- 
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sprogsorienteret, når kildeteksten er et autoritativt dokument (Newmark, 1982:376, citeret i Hjort-

Pedersen, 1994:98). Hjort-Pedersen (1994) tilføjer til kildesprogsorientering, at en oversætter skal 

vælge denne makrostrategi, hvis han eller hun ønsker at fralægge sig det juridiske ansvar, da man 

ved at lægge sin målsprogstekst så tæt op af kildeteksten som muligt, kan undgå at overføre kilde-

tekstens indhold forkert i målsprogsteksten (s. 99).  

 

Alcaraz Varó & Hughes (2002) er to teoretikere, der til dels argumenterer imod kildesprogsoriente-

ring, da der eksisterer mange eufemismer og vage udtryk inden for særligt engelsk juridisk sprog (s. 

12). I værket “Legal Translation Explained” (2002) favoriserer teoretikerne den målsprogsoriente-

rede strategi, hvor oversætteren skal bestræbe sig på at være tro mod kildeteksten, men samtidig 

skabe den samme forståelse hos målsprogsmodtageren, som kildetekstmodtageren havde. Dette 

medfører nemlig, at målsprogsteksten bliver mere naturlig og flydende for modtageren (Alcaraz 

Varó & Hughes, 2002:179 og 180). Dog skal det nævnes, at de ikke favoriserer en fuldstændig fri 

oversættelse, da de stadig mener, at oversætteren bør holde sig inden for de juridiske rammer og 

dermed ikke tage sig den frihed at ændre kildetekstens struktur fuldstændig (Alcaraz Varó & 

Hughes, 2002:180).  

 

Som det fremgår af afsnittet om oversættelsesteori, er oversættelsesteoretikerne uenige om, hvilken 

makrostrategi der bør anvendes ved oversættelse af juridiske tekster. Det drejer sig ofte om at be-

nytte enten kildesprogsorientering eller målsprogsorientering (Hjort-Pedersen, 1994:128). Men 

Hjort-Pedersen (1994) anbefaler en kombination af de to makrostrategier (s. 125-126), hvor transla-

tøren holder er tro mod og genskaber kildetekstens indhold, men samtidig benytter de tekstkonven-

tioner, der gælder for målsproget f.eks. ved angivelse af og henvisning til paragraffer. Nielsen 

(2002b) tilføjer til anbefalingen, at ved brug af målsprogsorientering på kildetekstens makrostruk-

tur, dvs. layout, og kildesprogsorientering på terminologien, kan oversætteren både gøre målsprogs-

teksten lettere at afkode for modtageren, og han eller hun kan fremhæve retssystemernes forskelle 

ved at være tro mod kildetermerne. Ifølge Faber et al. (2002) vil en oversætter ofte kombinere de to 

makrostrategier ved oversættelse (s. 17). 
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3.2 Mikrostrategier  
I modsætning til makrostrategier, der vedrører de mere generelle og overordnede oversættelsesvalg, 

anvendes mikrostrategier til at træffe konkrete valg på tekstens ord-, frase- og sætningsniveau 

(Øveraas, 2012). Ligesom det er tilfældet ved makrostrategierne, har oversættelsesteoretikere også 

præsenteret flere forskellige taksonomier over mikrostrategier, der er lig hinanden.  

 

I lyset af de mange mikrostrategier afgrænses dette afsnit til kun at redegøre for de mikrostrategier, 

informanterne har benyttet. I den nedenstående gennemgang af mikrostrategier har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i de Schjoldagers teori (2008:89-110). Hendes taksonomi er overordnet inspireret af 

Vinay og Darbelnet samt Delabastita (Schjoldager, 2008:89-91).  

 

Direct transfer 

“The source-text word is transferred directly to the target text” (Schjoldager, 2008:90). Strategien 

er den mest kildesprogsorienterede af dem alle, idet oversætteren overfører en kildetekstterm direk-

te til målsprogsteksten, uden at oversætte denne. Den overførte term anføres ofte i kursiv eller sæt-

tes i anførselstegn (Šarčevic, 1985:128).  

 

Direct translation 

“Direct translation translates in a word-for-word procedure” (Schjoldager, 2008:95). Direct trans-

lation er en kildesprogsorienteret oversættelsesstrategi, der benyttes, når oversætteren producerer 

idiomatiske sætninger, der er lingvistisk korrekte på målsproget (Schjoldager, 2008:95).  

 

Explicitation 

“[Explicitation] makes implicit source-text information explicit in the target text” (Schjoldager, 

2008:99). Som citatet indikerer, benyttes mikrostrategien, når oversætteren gør implicit information 

eksplicit i målsprogsteksten, og explicitation er derfor en målsprogsorienteret mikrostrategi. Kende-

tegnende for strategien er, at den tilføjede information kan udledes direkte af kildeteksten. 
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Condensation 

“A translator renders the contextual meaning of the source text, but in a shorter way” (Schjoldager, 

2008:102). Den målsprogsorienterede mikrostrategi condensation står i kontrast til explicitation, da 

man her forkorter kildesætningen i målsprogsteksten og gør eksplicit information implicit.  

 

Substitution 

“A source-text item is replaced by a more or less equivalent target-text item” (Schjoldager, 

2008:91). Ved brug af denne målsprogsorienterede oversættelsesstrategi ændrer oversætteren kilde-

tekstenhedens mening (Schjoldager, 2008:106), da en mindre ækvivalent målsprogsterm benyttes.  

 

Permutation 

“[The translator] translates in a different place” (Schjoldager, 2008:92). Dette er en målsprogsori-

enteret oversættelsesstrategi, som oversætteren kan benytte til at gengive kildetekstens semantiske 

enheder et andet sted i målsprogsteksten. Behovet for gengivelse kan blandt andet skyldes lingvisti-

ske eller stilistiske faktorer (Schjoldager, 2008:109).  

 

Modulation 

Modulation medfører “a (slight) change of meaning and/or point of view” (Schjoldager, 2008:90). 

Denne mikrostrategi bruges til at ændre kildetekstens synsvinkel/fokus i målsprogsteksten. Skift af 

synsvinkel/fokus skyldes ofte ændring af sætningens informationsstruktur.  

  

Transposition 

“The replacing of one word class in the source text with another word class in the target text” 

(Schjoldager, 2008:90). Som citatet indikerer, ændrer man i ordklassen ved brug af den målsprogs-

orienterede mikrostrategi transposition. Dette kan gøres ved eksempelvis en nominalisering, hvor 

man ændrer et verbum til et substantiv (Hornby, Ashby, & Wehmeier, 2005:1031). Lundquist 

(2005) kalder strategien for “ordklasseskift” (s. 46).  

 

De ovennævnte mikrostrategier vil blive anvendt i opgavens analyse af informanternes oversættel-

ser.  
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4 Lovtekstens karakteristika 
 

I dette afsnit redegøres der for den juridiske teksttype, lovtekstens afsender- og modtagerforhold og 

dens funktion. Ydermere behandles teorien på de områder, der er genstand for specialets analyse, 

dvs. fagterminologi, herunder Woolf-terminologi, layout, passivkonstruktioner og shall.  

 

4.1 Den juridiske teksttype  
En juridisk tekst, og særligt en lovtekst, adskiller sig fra de tekster, lægmænd til dagligt læser. De 

afviger blandt andet fra dagligdagstekster ved deres høje formalitetsniveau, der bliver skabt af be-

stemte syntaktiske karakteristika såsom svære passivkonstruktioner og nominaliseringer. Det er 

særligt karakteristisk for juridiske tekster, at de skrives i en upersonlig og distanceret stil, der beteg-

nes som kancellistilen. Denne stil er meget tung og består af lange og komplekse sætningskonstruk-

tioner. Kancellistilen er karakteristisk for både dansk og engelsk juridisk sprogbrug (Møller & Ol-

sen, 2001:42-43). Ifølge Christensen, Folmar, Larsen, & Tortzen (2005) er årsagen til den meget 

formelle og upersonlige stil, at lovtekster har til formål at skabe regler for borgere, og de skal derfor 

udtrykke autoritet over for modtageren (s. 53). På det leksikalske niveau opnår teksttypen et højt 

formalitetsniveau, idet den indeholder specialiseret fagterminologi og kollokationer, der er sjældne 

for en lægmands ører. Den juridiske teksttype kendestegnes desuden ved dens mangel på variation. 

Inden for de fleste erhverv forsøger fagfolk at variere deres skriftsprog, men ved juridiske tekster 

varieres sprogbrugen ikke, da afsender ønsker at gøre det klart for modtageren, hvad den pågælden-

de term indebærer og refererer tilbage til (Faber, Hjort-Pedersen, Madsen, & Tournay, 1997:35-36).  

 

4.1.1 Lovtekstens afsender- og modtagerforhold  

Ligesom ved enhver anden tekstproduktion skal man også ved en oversættelse have afsender- og 

modtagerforhold for øje. Faber et al. (1997) skelner mellem lovtekstens direkte og indirekte afsen-

der (s. 25-26). Den direkte afsender er den gruppe, der vedtager og underskriver selve loven. Det vil 

sige den afsendergruppe, der har bemyndigelse til at ændre et sagsforhold i det pågældende sam-

fund. Dette er hhv. Folketinget og Regenten. Den indirekte afsender er embedsmænd og den fag-

ansvarlige minister, der udformer den lov, som den direkte afsender vedtager og underskriver. Fa-

ber et al. (1997) skelner ligeledes mellem lovtekstens direkte og indirekte modtager (s. 26). Den 
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direkte modtager er jurister, der beskæftiger sig med lovtekster til daglig. Den indirekte modtager er 

den almene borger, hvis adfærd påvirkes af de retningslinjer, der bliver opstillet af den pågældende 

lovtekst (Faber et al., 1997:26). Som tidligere nævnt kan lægmænd have svært ved at forstå en juri-

disk tekst. Faber et al. (1997) hævder, at jurister er valgt som den direkte modtager, idet de netop 

forstår juridiske tekster og kan gengive lovtekstens budskab til lægmænd (s. 26). Juristen fungerer 

altså som et bindeled mellem lovteksten og det enkelte individ, idet han eller hun kan videreformid-

le tekstens budskab i et mere forståeligt sprog.  

 

4.1.2 Lovtekstens funktion 

Lovtekster kan have to funktioner. Den ene består i at etablere en ny situation eller et forhold i ver-

den. Den anden funktion er at bestemme noget, der skal være gældende for samfundets borgere i 

fremtiden (Faber et al., 1997:27), og den har dermed til formål at ændre rettigheder for borgere i et 

samfund. En lovtekst betegnes som en regulerende tekst, der er underlagt performativ kraft (Faber 

et al., 1997:18). Hvis en tekst skal være performativ, kræves det, at den har kompetence til at virke 

regulerende. Faber et al. (1997) opererer her med “den ekstralingvistiske ramme” (s. 15), der nu vil 

blive forklaret. For at en lovtekst skal kunne være regulerende og performativ, skal den underskri-

ves af en gruppe, der har kompetence til at give en tekst retsvirkning. Dette har Regenten og Folke-

tinget, der har fået tillagt denne magt af Grundloven, og deres underskrifter vil dermed gøre lovtek-

sten regulerende med performativ kraft, idet Grundloven har fået kompetence qua den grundnorm, 

samfundet er opbygget på (Faber et al., 1997:16). 

 

4.2 Fagterminologi  
I dette afsnit redegøres der for det leksikalske niveau, nemlig fagterminologi og behovet for fagter-

mer. Afsnittet vil derudover kort gennemgå Lord Woolfs to reformer Access to Justice (Woolf, 

1995) og Access to Justice (final report) (Woolf, 1996). Selvom rapporterne indeholder ændringer 

på andre områder end det terminologiske, har jeg i lyset af min problemformulering valgt kun at 

fokusere på det terminologiske aspekt i teorien. Den sidste del af dette afsnit forklarer de termer,  

der er blevet udvalgt til undersøgelse. 
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“Fagligt sprog er først og fremmest karakteriseret ved ordforrådet i teksten” […] “og derfor [kan 

det] umiddelbart kun forstås af forfatterens kollega” (Krogh-Hansen, 1994:111). Som det blandt 

andet fremgår af citatet, anses det ikke for problematisk at bruge svær fagterminologi mellem eks-

perter inden for samme fagområde, men når eksperter henvender sig til lægmænd og benytter en 

diskurs, der involverer en speciel sprogbrug, kan det være svært for den almene borger at forstå 

ekspertens budskab. Ved specielt sprogbrug menes sprog, der varierer fra dagligdagssproget, blandt 

andet i relation til den grammatiske struktur og ordenes umiddelbare betydninger (Ahmad & 

Rogers, 1993:170). Dette gør sig også gældende inden for jura, hvor fagterminologien gør det svært 

for lægmænd at rekvirere information fra blandt andet lovtekster, hvilket har medført kritik af juri-

sters sprogbrug (Faber et al., 1997:7). Men som tidligere nævnt, anser jurister det for nødvendigt at 

bruge denne specielle terminologi, da visse termer og kollokationer er præcist defineret i tidligere 

afgørelser, og juristerne vil dermed ikke misforstå hinanden eller være i tvivl om, hvad der menes 

med den pågældende vending (Alcaraz Varó & Hughes, 2002:15).  

 

4.2.1 Lord Woolfs reformer 

Igennem tiderne har man forsøgt at simplificere regler og terminologi i håb om at gøre sagsbehand-

lingen lettere tilgængelig for blandt andre lægmænd. I 1994 blev Lord Woolf gjort til en af frontfi-

gurerne inden for simplificeringsprocessen i England og Wales, da han fik til opgave at gennemgå 

de daværende regler for civilproces (Barker, 2007:339). Formålet med hans undersøgelse var blandt 

andet at bidrage med forslag til, hvordan man kunne gøre reglerne mindre komplekse, dvs. simplifi-

cere og modernisere systemet til et niveau, der var forståeligt for både lægmænd og fagfolk (Woolf, 

1995). Under analysen af reglerne udarbejdede Lord Woolf to rapporter Access to Justice (Woolf, 

1995) og Access to Justice (final report) (Woolf, 1996), der skulle vise sig at lægge grobund for de 

engelske Civil Procedure Rules (Gillespie, 2007:412), der blev indført i 1999.  

 

Under sin analyse af det civilretlige system konkluderede Lord Woolf, at systemet var “too expen-

sive, too slow and too complex” (Woolf, 1995:kap. 2.1). Woolf mente, at blandt andet sagsomkost-

ninger og sager, der trak i langdrag, bevirkede, at lægmænd afholdt sig fra at stævne. Derudover 

noterede Lord Woolf, at systemets kompleksitetsproblem blandt andet skyldtes lange og svære sæt-

ningskonstruktioner samt brugen af fagudtryk uden betydningsforklaringer (Woolf, 1996:kap. 20.8). 

Sidstnævnte var særligt med til at skabe forståelighedsproblemer blandt lægmænd. Med det oven- 
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nævnte kompleksitetsproblem in mente lagde Lord Woolf især vægt på, at den anvendte fagtermi-

nologi skulle være forståelig og lettilgængelig for alle, der skulle læse teksten, uanset om dette var 

lægmænd eller fagfolk. Derfor anbefalede Lord Woolf (1995) i sin foreløbige rapport en simplifice-

ring af det terminologiske område inden for civilproces i England og Wales (kap. 17.5).          

 

De afgørende anbefalinger af terminologiændringer står dog først i Lord Woolfs endelige rapport 

(1996), hvori han beskriver følgende om sin fremgangsmåde i bestræbelserne på at komme kom-

pleksitetsproblemet til livs: “I have sought to remove expressions which are meaningless or confus-

ing to non-lawyers […] or where a different expression would more adequately convey what is in-

volved […]” (Woolf, 1996:kap. 20.13). Dette resulterede i ændringer af blandt andet de tre termer, 

der er en del af specialets undersøgelsesområde (se afsnit 1.1).  

 

4.2.2 Woolf-terminologi 

Som nævnt foreslog Lord Woolf ændringer af en række termer for at gøre juridisk sprog mere til-

gængeligt for både lægmænd og fagfolk, idet de daværende termer ansås for at hæmme lægmænds 

forståelse af de civilretlige regler (Alcaraz Varó & Hughes, 2002:81). I specialet undersøges de 

danske termer “stævning”, “sagsøger” samt “processkrift”, der alle kan oversættes med en af de nye 

termer, som Lord Woolf præsenterede. De danske termer er udvalgt på det grundlag, at Lord Woolf 

foreslår ændringer af disse i sin endelige rapport (Woolf, 1996:kap. 20.13 og kap. 20.14).  

 

Nedenfor ses en figur over de udvalgte termer i deres danske form, den engelske form før Lord 

Woolfs modernisering af terminologien, den nye engelske form, dvs. den terminologi, Lord Woolf 

foreslog, samt en betydningsdefinition af de udvalgte termer. Efter figuren forklares de tre termer. 

 
Dansk term Engelsk – før Woolfs 

modernisering 
Engelsk – efter Woolfs 
modernisering 

Betydning 

Stævning Writ (of summons) Claim form Det dokument, der ind-
leder sagen. 

Sagsøger  Plaintiff Claimant Den person, der stæv-
ner. 

Processkrift  Pleading Statement of case Dokumenter, der funge-
rer som korrespondance 
mellem sagens parter. 

Figur 1: Oversigt over udvalgte termer. 
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Stævning 

“Sagsøgerens første processkrift, der skal indeholde påstand, en udførlig fremstilling af de kends-

gerninger, hvorpå påstanden støttes, og angivelse af de beviser, som påberåbes, samt parternes nav-

ne og adresser og retten, hvor sagen anlægges.” (Eyben, 2008:363).  

 
Gennem sin undersøgelse af det civilretlige system i England og Wales konstaterede Lord Woolf, at 

der eksisterede flere engelske betegnelser for det at indlede en civil retssag såsom writ, summons, 

originating application (Woolf, 1996:kap. 20.13). Derfor foreslog Lord Woolf, at termen for “stæv-

ning” på engelsk skulle ændres fra writ (of summons) til claim form (Woolf, 1996:kap. 20.13) for 

fremover kun at have en officiel term. Eftersom den engelske claim form er en blanket (Ministry of 

Justice, 2012) og den danske “stævning” er et længere dokument, er det interessant at undersøge, 

om mine informanter mener, at der vil opstå en konflikt ved at benytte Woolf-termen claim form 

som ækvivalent oversættelse af “stævning”. Det kan tænkes, at brugen af claim form vil give misvi-

sende associationer for modtageren af målsprogsteksten, eftersom en juridisk term konnoterer og 

repræsenterer et specifikt retssystem. 

 

Sagsøger 

Sagsøger er “den person eller gruppe af personer, som starter en civil retssag ved at indlevere en 

stævning til retten mod en anden” (Danmarks Domstole, 2007). 

 

Efter at have anbefalet en ændring af “stævning” til claim form foreslog Lord Woolf også en æn-

dring af “sagsøger”. Denne, der tidligere gik under den engelske betegnelse plaintiff, ændrede 

Woolf til claimant (Woolf, 1996:kap. 20.13). Det må formodes, at denne ændring var en følge af 

ændringen af writ (of summons) til claim form. Samtidig må det antages, at hvis translatører benyt-

ter ordet claim form i deres målsprogstekst, skriver de også claimant, så der ikke opstår en blanding 

af gammel og ny terminologi.  

 

Processkrift 

“Fællesbetegnelse for stævning, svarskrift og eventuelt yderligere skriftveksling mellem parterne, 

hvis formål er at oplyse modparten og retten om de påstande og anbringender, der vil blive gjort 

gældende under hovedforhandlingen” (Eyben, 2008:308). 
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Et processkrifts overordnede funktion er at fastlægge grundlaget for den specifikke retssag (Woolf, 

1995:kap. 20.4). Dog hævder Lord Woolf (1995), at “pleadings often fail to state the facts as the 

rules require” (kap. 3.8). Eftersom Lord Woolf under sin analyse konkluderede, at det engelske 

processkrift ikke levede op til dets hovedfunktion, valgte han at foreslå ændringer af reglerne. Lord 

Woolf var dog af den overbevisning, at yderligere regeltilføjelser i forbindelse med pleadings ikke 

nødvendigvis ville afhjælpe problemerne (Woolf, 1995:kap. 20.7). Det ville derfor blive nødvendigt 

at ændre den engelske term for “processkrift” fra pleading til statement of case (Woolf, 1995:kap. 

20.33) for på den måde at signalere, at der var foretaget regelændringer. Lord Woolfs begrundelse 

for ændring af denne specifikke term var altså, at den, på trods af at være en yderst benyttet term af 

advokater, repræsenterede et regelsæt, der indeholdte mangler (Woolf, 1996: kap. 20.14).  

 

4.3 Lovtekstens layout 
En lovtekst er underlagt specifikke kulturbundne tekstkonventioner, dvs. en række formkrav til tek-

stens stilistiske indhold. Ligesom det danske retssystem er forskelligt fra det engelske, adskiller 

også lovteksternes karakteristika sig fra hinanden. En ting, der er specielt iøjnefaldende, er selve 

opstillingen af lovtekster i form af deres makrostruktur. Dette indbefatter kapitel, paragraf, stykke 

mm. (Nord, 2005:117). I de følgende to afsnit redegøres der for det danske og det engelske retssy-

stems kulturbundne tekstkonventioner i form af layout. Denne redegørelse danner baggrund for 

analysedelen om informanternes opstilling af deres oversættelser.  

 

4.3.1 Den danske lovtekst 

Foruden en præsentation af lovens korte og lange titel, indledes en dansk lov altid med en promul-

gationsformular, der lyder som følger: “VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks 

Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet ved lov:” 

(Faber et al., 1997:17). Efter promulgationsfomularen inddeles lovteksten i følgende niveauer: 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

paragraf / §  stykke / stk. litra nummer / nr.  

              Figur 2: Inddelingsniveauer i danske lovtekster (Faber et al., 2002:15). 

 



	   35	  

Som det fremgår af figur 2, kan den danske lovtekst inddeles i 5 dele: kapitel, paragraf, stykke, litra 

og nummer, hvilket også ses i det følgende eksempel, der er taget fra den kildetekst, informanterne 

har fået til opgave at oversætte (se bilag 3). 

 

 

  
Kapitel 33 

Sagsforberedelse i 1. instans 
[…] 

§ 349. Opfylder stævningen ikke kravene i § 348, stk. 2, nr. 1-4, og stk. 3, 2. pkt., og er den 
herefter uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, afvises sagen ved en beslutning, 
der meddeles sagsøgeren. Det samme gælder, hvis der ikke indleveres kopier som fastsat i § 
348, stk. 4. Efter sagsøgerens anmodning træffes afgørelsen om afvisning ved kendelse. 

 Stk. 2. Retten kan indrømme sagsøgeren en frist til at afhjælpe mangler som nævnt i stk.1 
(Justitsministeriet, 2012). 

 

Som det fremgår af det ovenstående eksempel er en lovtekst inddelt i kapitler. Et kapitel indikeres 

med “Kapitel”, efterfulgt af et arabertal (“Kapitel 33”). Kapitlets titel forekommer nedenunder og er 

anført i kursiv (“Sagsforberedelse i 1. instans”). Ligesom man vælger at inddele en rapport i mindre 

tekststykker for dermed at gøre teksten lettere at overskue for modtageren, er også hvert kapitel i en 

lovtekst inddelt i mindre afsnit, der kaldes for paragraffer. Disse indikeres på dansk med symbolet 

“§”, og afsnittets hovedoverskrift består dermed af et ikke-sprogligt element (Nielsen, 2002b). Pa-

ragraftegnet bliver efterfulgt af et arabertal og et punktum. Samtlige elementer er anført i fed skrift 

(“§ 349.”). En paragraf kan ligeledes opdeles i afsnit, der betegnes som stykker. Disse indikeres 

med forkortelsen “Stk.” i kursiv efterfulgt af det respektive arabertal (“Stk. 2”). Som det fremgår af 

ovenstående eksempel, undlader man på dansk at eksplicitere det første stykke i paragraffen, da det 

er underforstået. Stykker kan yderligere opdeles i litra, der indikeres ved hjælp af et lille bogstav 

(“a”) og derefter nummer, der ekspliciteres ved brugen af arabertal (“4”).  

 

I det ovenstående eksempel henvises til en tidligere paragraf: “§ 348, stk. 2, nr. 1-4”. Som det frem-

går af eksemplet, anføres henvisningen i almindelig skrift, og der gøres altså ikke brug af supra-

segmenter (Nord, 2005:120) ved henvisninger inde i teksten. 

 

4.3.2 Den engelske lovtekst 

Til denne redegørelse for en engelsk lovteksts layout har jeg valgt at bruge to eksempler, fordi jeg i 

lovtekster offentliggjort af The National Archives så, at der var sket en ændring i lovteksters layout 
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inden for de seneste 10 år. Lovtekster udarbejdet før år 2001 (The National Archives, 1985 og 

1998) er opstillet på en måde, mens love udarbejdet efter 2001 (The National Archives, 2010 og 

2013) opstilles anderledes. Jeg har valgt at inddrage teori om den gamle opstilling, da The Civil 

Procedure Rules, der rent indholdsmæssigt svarer til de civilretlige regler i den danske retsplejelov, 

følger denne layouttype. Derudover viser det sig, at dette layout benyttes i de officielle Karnov-

oversættelser af den danske retsplejelov (jf.www.karnovgroup.dk). Jeg har valgt kort at beskrive 

teori om den nye opstilling, da det er den layouttype, man benytter, når man udarbejder engelske 

love i dag. Årsagen til, at jeg har valgt at illustrere begge layouttyper i mit teoriafsnit er, at jeg i 

analysen (se afsnit 5.3 ff.) har til hensigt at undersøge, om informanterne har lavet en kilde- eller 

målsprogsorienteret opstilling. Jeg anser begge eksempler på engelsk lovtekstlayout for at være 

målsprogsorienterede. 

 

Fælles for engelske love er, at de også starter med en præsentation af lovens korte og lange titel 

efterfulgt af promulgationsformularen:  

 

“BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assem-

bled, and by the authority of the same, as follows:—” (The Nationals Archives, 2010:1).  

 

Den engelske lovtekst inddeles i følgende niveauer: 

 
Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 Niveau 4 

section /s. subsection Paragraph sub-paragraph 

              Figur 3: Inddelingsniveauer i engelske lovtekster (Faber, et al., 2002:13). 

 

Som det fremgår af ovenstående figur kan den engelske lovtekst inddeles i part, section, subsection, 

paragraph og subparagraph (Ebild, 2013). Dette kan også ses på næste side i eksempel 1, der re-

præsenterer en ældre lovtekstopstilling og eksempel 2, der illustrerer det nye lovtekstlayout.  
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Eksempel 1: 
“PART 11 

DISPUTING THE COURT’S JURISDICTION 
[…] 

11.—(1) A defendant who wishes to—  
         (a)    dispute the court’s jurisdiction to try the claim; or 

[…] 
   (8) If the defendant files a further acknowledgment of service in accordance 
with paragraph (7)(b) he shall be treated as having accepted that the court has ju-
risdiction to try the claim.” (The National Archives, 1998). 
 

Eksempel 2: 

 
“3              Honest opinion 
    (1) It is a defence to an action for defamation for the defendant to 
  show that the following conditions are met. 
    […] 
     (7) For the purposes of subsection (4)(b) a statement is a  
  “privileged statement” if the person responsible for its 
  publication would have one or more of the following” 
                              (The National Archives, 2013:2). 
 

Som det fremgår af eksempel 1 anføres kapitler i engelske lovtekster ved PART efterfulgt af et ara-

bertal (“PART 33”). Kapitlets titel er ligeledes skrevet med store kapitæler (“DISPUTING THE 

COURT’S JURISDICTION”). Det skal i den forbindelse nævnes, at ældre lovteksters kapitler også 

kan anføres med PART efterfulgt af et romertal (f.eks. “PART I”), som i Administration of Justice 

Act 1985 (The National Archives, 1985:2). De engelske kapitler inddeles i afsnit, hvor første indde-

lingsniveau kaldes for section, der i de ældre lovtekster angives ved brug af et arabertal efterfulgt af 

punktum og tankestreg i fed skrift (“11.—”). Som det fremgår af eksempel 2 anføres section i nyere 

lovtekster ved hjælp af et arabertal i fed skrift (“3”). Section kan inddeles i underafsnit, der kaldes 

for subsections, der svarer til det, vi på dansk kalder stykke. Fælles for både nyere og ældre engel-

ske lovtekster er, at subsection anføres med et romertal i parentes (“(7)”). Dog er der indryk i nyere 

lovtekster, hvilket kan gøre teksten mere overskuelig for læseren. I modsætning til den danske lov-

tekst begynder stykkeanvisningen i engelske lovtekster allerede ved stykke 1. Subsections kan ind-

deles i paragraph, der anføres ved hjælp af små bogstaver i parentes (“(a)”). Ved oversættelse af en 

dansk lovtekst til engelsk skal oversætteren være opmærksom på, at paragraph ikke svarer til den 

danske paragraf, da de repræsenterer forskellige inddelingsniveauer. De to ovenstående eksempler 
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indeholder ikke sub-paragraphs, der normalt anføres ved hjælp af romertal i parentes (“(ii)”). Dette 

niveau svarer til den danske nummeranvisning.  

Henvisninger i selve lovteksten anføres f.eks. således: “section 11(2)(i-ii)” eller “subsection (4)(b)”. 

Som det fremgår af eksemplerne laves der ikke mellemrum mellem section, subsection osv. Yder-

mere gøres der ikke brug af suprasegmenter ved henvisninger.  

 

4.4 Passivkonstruktioner 
Som tidligere nævnt skrives juridiske tekster i en meget formel og upersonlig stil både på det leksi-

kalske og syntaktiske plan. Ved sidstnævnte sker dette for det meste i form af verbets diatese (Faber 

et al., 1997:36), der ofte skrives i passiv.  

 

Passive sætninger benyttes, når afsenderen ønsker at ændre fokus fra den handlende til den ting, der 

fungerer som genstand for handlingen, dvs. sætningens direkte objekt (Christensen et al., 2005:39). 

Ved at skifte fra aktiv til passiv eller omvendt, kan afsenderen altså ændre sætningens fokus. Figu-

ren nedenfor illustrerer, hvordan en dansk aktiv sætning adskiller sig fra en dansk passiv sætning i 

form af sætningernes semantiske roller.  

  

 Agent Verballed Patient Verballed Agent 

Eks. 1 

Aktiv 

Parterne 

                                                                        

fremlægger 

                                                                       

dokumenterne 

                                                                        

 

                        

                          

Eks. 2 

Passiv 

  Dokumenterne fremlægges (af parterne) 

         Figur 4: Forskel på aktiv- og passivsætningers semantiske roller. 

 

Eksempel 1 

Den aktive sætning indeholder subjektet “parterne”, verballeddet “fremlægger” og det direkte ob-

jekt “dokumenterne”. Verballeddet kaldes for prædikatet og de resterende sætningsled for argumen-

ter (Herslund & Smith, 2003:112), der hver især udfylder nogle bestemte semantiske roller. Kende-

tegnende for den aktive sætning er, at subjektet har rollen agent, der er den handlende enhed (Bruun 

Hansen, Stenestad, & Eriksen, 2002:70). “Dokumenterne” fungerer her som patient, der defineres, 

som “den, der er genstand for handlingen” (Den Store Danske, u.å.a).  
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Eksempel 2 

Den passive sætning indeholder også enheden “dokumenterne”, der stadig har den semantiske rolle 

patient, men i denne sætningskonstruktion fungerer patienten nu som sætningens subjekt, og det 

kan være vigtigt for afsenderen at sætte fokus dette led. “Fremlægge” forbliver verballed, men er nu 

anført i passivform ved hjælp af tilføjelse af -s til verbets stamme (“fremlægges”). I en passivkon-

struktion er agenten (“parterne”) et valgfrit sætningsled, og det er særligt kendetegnende for denne 

sætningstype, at en undladelse af agens ikke påvirker sætningens grammatiske korrekthed. Hvis 

afsender ønsker at tilføje agent i den passive sætning, kan dette gøres ved hjælp af et præpositions-

led (“af”), så den syntaktiske funktion bliver til en præpositionsforbindelse (“af parterne”) (Bruun 

Hansen et al., 2002:70).  

 

Som det fremgår af figur 4 og den efterfølgende redegørelse forbliver sætningsleddene i deres se-

mantiske roller, selvom deres syntaktiske funktion ændres (Hjulmand & Schwarz, 2007:209). Dette 

ses ved, at det direkte objekt (“dokumenterne”) i eksempel 1 fungerer som subjekt i eksempel 2 

(Sag, & Wasow, 1999:234).  

 

Om passivkonstruktioner i danske lovtekster har Justitsministeriet (1969) tilføjet følgende: “Når det 

handlende led er nævnt i sætningen, bør aktivformen normalt foretrækkes” (III, 6). Det vil sige, at 

Justitsministeriet foretrækker brugen af aktivsætninger frem for passivkonstruktioner i lovtekster, 

hvori agenten fungerer som første led i sætningen. Ligesom det er tilfældet i Danmark, anbefales 

det også, at man benytter aktivkonstruktioner frem for passiver i engelske juridiske tekster (Painter, 

u.å.; Garner, 1995:663), eftersom førstnævnte anvendes i den almene borgers dagligdag, og tekster-

ne vil derfor blive mere læsbare for modtageren.  

 

4.5	  Shall	  

Som tidligere nævnt kæmper Plain Language Movement for en simplificering af juridisk sprog, 

hvori problemstillingen ved brugen af modalverbet shall i engelske juridiske tekster har været et 

fokusområde. En af årsagerne til dette er, at shall kan have op til otte forskellige betydninger i juri-

disk sprog (Garner, 1995:939). Shall kan derfor skabe forståelsesproblemer og eventuelle misfor-

ståelser, hvis det benyttes inkonsekvent i f.eks. en lovtekst (Garner, 1995:940), da det vil være 

uklart for modtageren, hvad shall konnoterer i den specifikke sammenhæng. En anden årsag til, at 
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teoretikere anbefaler en afskaffelse af shall er, at modalverbet repræsenterer en sprogbrug, der ikke 

længere benyttes aktivt i den almene borgers dagligdag (Davidsen-Nielsen, 1990:57; Swan, 

2010:296). Det anbefales derfor, at man begrænser brugen af shall eller udelader modalverbet fuld-

stændig i engelske lovtekster (Williams, u.å.:4; Asprey, 1992). Teoretikernes anbefalinger synes at 

blive fulgt, idet en undersøgelse har vist, at der nu forekommer færre shall i engelske lovtekster, 

eller at shall er erstattet med f.eks. must (Williams, u.å.:4).  

 

“`Shall´ is often used in legal documents to express obligation, but it also implies future” (Com-

municaid Group Ltd., 2010). Som det fremgår af citatet kan shall benyttes til at udtrykke en pligt og 

et påbud samt fungere som fremtidsindikator. Gennem tiderne er shall dog også blevet benyttet i 

juridiske sammenhænge, hvor der ikke har eksisteret en pligt, et påbud eller en fremtid i udsagnet, 

hvilket ifølge Williams (u.å.) har været en af årsagerne til kritik af shall i juridisk sprogbrug. (s. 6). 

Hvis man ønsker at udtrykke en pligt, anbefaler teoretikere, at man erstatter shall med must 

(Asprey, 1992; Kimble, 2003), da det anses for at være en mere moderne sprogbrug. Samtidig vil 

afsenderen også kunne undgå de ovennævnte misforståelser, som en inkonsekvent brug af shall kan 

medføre.  

 

Som nævnt i citatet ovenfor kan shall også bruges som fremtidsindikator. Eftersom brugen af shall 

anses for at være umoderne og en måde hvorpå, man kan markere juridisk formel stil, vælger langt 

de fleste i dag at benytte modalverbet will til at danne en futurum (Child, 1988:50). Der eksisterer 

også anbefalinger om at benytte will som fremtidsindikator (Asprey, 1992). Dog kan will også ud-

trykke det at påtage sig en forpligtelse (Child, 1988:50; Swan, 2010:192), og man skal derfor være 

opmærksom på, hvorvidt der er tale om en ren futurum eller en sætning med performativ kraft.  

 
Teoretikere anbefaler således en afskaffelse og/eller begrænset brug af shall i lovtekster, og det er 

interessant at undersøge, hvorvidt mine informanters engelske sprogbrug påvirkes af simplifice-

ringstendenserne (se afsnit 5.5 ff.). 
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5	  Analyse	  

	  

Til besvarelse af problemformuleringen vil jeg nu foretage en komparativ analyse af informanternes 

oversættelser og interviewbesvarelser. Analysen inddeles i underafsnit, der hver især repræsenterer 

specialets undersøgelsesområder (se afsnit 1.1). Underafsnittene følger samme struktur: en sam-

menligning af informanternes oversættelsesvalg, en diskussion af, hvorvidt fagekspertgruppernes 

ekspertviden har haft indvirkning på deres oversættelsesvalg, samt hvordan de tildelte makrostrate-

gier har påvirket informanternes oversættelsesvalg. Til slut inddrages eksempler på de mikrostrate-

gier, som informanterne har gjort brug af. Hvert underafsnit afrundes med en opsummering. Ud 

over analyse af de fire undersøgelsesområder, vil der også være et afsnit om den makrostrategi, in-

formanterne selv ville vælge, hvis de havde haft mulighed for det.  

 

5.1 Præsentation af informanter  
I den komparative analyse af informanternes oversættelser og interviewbesvarelser benyttes følgen-

de referencer: T-informanter om translatørerne og A-informanter om advokaterne.  

 

Informant T1:  

Den kvindelige informant T1 blev uddannet translatør i engelsk i år 2000 og har 10 års erfaring med 

juridisk og økonomisk oversættelse. Informanten fik påbud om at benytte den kildesprogsorientere-

de oversættelsesstrategi.  

 

Informant T2: 

Den kvindelige informant T2 er statsautoriseret translatør i engelsk og dimitterede i 1998. Infor-

manten har 15 års erfaring inden for juridisk oversættelse i engelsk. Det skal i forbindelse med T2 

nævnes, at hun har læst korrektur på de engelske oversættelser af retsplejelovens paragraffer, der er 

udgivet af Karnov Group (jf. www.karnovgroup.dk). Dog har hun i forbindelse med min undersø-

gelse rettet sin oversættelse således, at den reflekterer hendes personlige valg, og hvordan hun ville 

gøre i en lignende situation. Informanten fik til opgave at udarbejde en oversættelse med den kilde-

sprogsorienterede oversættelsesstrategi.  
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Informant T3: 

Den mandlige informant T3 blev uddannet translatør i engelsk i 1999. Til dagligt beskæftiger in-

formanten sig med oversættelse og har arbejdet fuldtid inden for området siden 2003. T3 nævner i 

sit interview, at han ikke har den store erfaring med oversættelse af lovtekster. Informanten fik på-

lagt at udarbejde en målsprogsorienteret oversættelse. 

 

Informant T4:  

Den kvindelige informant T4 blev statsautoriseret translatør i engelsk i 1996. Informanten har ar-

bejdet med oversættelse fuldtid siden uddannelsens afslutning. Informanten fik et påbud om at ud-

arbejde en oversættelse med et målsprogsorienteret fokus.   

 

Informant A1: 

Den mandlige informant A1 blev færdiguddannet jurist i 1988. Til daglig udarbejder informanten 

dokumenter på engelsk, men dette indebærer ikke oversættelse af tekster. Informanten fik pålagt at 

benytte den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi. 

 

Informant A2: 

Den kvindelige informant A2 dimitterede fra studiet i 2007 og producerer engelske tekster til dag-

ligt. A2 har en tysk baggrund og er behjælpelig, når der ønskes input til tyske oversættelser i firma-

et. Informanten fik påbud om at benytte den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi.  

 

Informant A3: 

Den mandlige informant A3 fik sin kandidatgrad i 2008 og blev advokat i 2011. Informanten sam-

arbejder til dagligt med firmaets sprogafdeling, hvor informanten har til opgave at kvalitetssikre de 

juridiske oversættelsers indhold. Informanten fik tildelt den målsprogsorienterede oversættelsesstra-

tegi.  

 

Informant A4:  

Den mandlige informant A4 blev uddannet advokat i 2009 og producerer engelske tekster til dag-

ligt. Dette indebærer dog ikke oversættelser. Informanten fik til opgave at udarbejde en målsprogs-

orienteret oversættelse.  
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5.2 Woolf-terminologi 
Følgende afsnit indeholder en analyse af informanternes oversættelsesvalg på det leksikalske ni-

veau, dvs. en analyse af deres oversættelser af kildetermerne: “stævning”, “sagsøger” og “proces-

skrift”.  

 

5.2.1 Informanternes terminologivalg 

En oversætter er til tider nødt til at vælge mellem flere ækvivalente termer på fremmedsproget, da 

der kan være mere end én målsprogsterm. Dette har også vist sig at være tilfældet for mine infor-

manter, da de tre udvalgte termer kan oversættes på mere end én måde, hvoraf den ene betegnes 

som den nyere Woolf-terminologi (se afsnit 4.2.2), og den anden anses for værende mere gammel-

dags og traditionel terminologi. I den nedenstående figur ses de oversættelser, informanterne har 

udarbejdet af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”. I figuren opstilles de tre danske kildetermer 

og deres to respektive ækvivalente målsprogstermer. 

 

                                     Stævning                       Sagsøger                  Processkrift     
               
           Kendskab til                       Writ         Claim form          Plaintiff         Claimant           Pleading         Statement     
       Woolf-terminologi         (of summons)                        of case 

 
T1               Ja        √     √  √

 
T2               Ja                                 √                                               √  √

 
T3               Ja                                  √    √ √ 

 
T4               Ja                                 √     √  √ 

 
A1              Nej                                 √     √  √ 

 
A2              Nej                                 √     √  √ 

 
A3              Nej        √     √            √  

 
A4              Nej        √     √   √  

Figur 5: Oversigt over informanternes terminologivalg.  

 

Som det fremgår af figur 5, har samtlige informanter med undtagelse af T3 fravalgt Woolf-termer, 

og de har dermed benyttet den traditionelle terminologi i deres oversættelser.  
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T-informanterne begrunder deres fravalg af Woolf-terminologi med den indholdsmæssige forskel 

på den danske “stævning” og den engelske claim form. Ved at bruge writ (of summons) til oversæt-

telse af “stævning” har T1, T2 og T4 dermed haft til hensigt at indikere over for modtageren, at 

målsprogsteksten ikke har rodfæste i det engelske retssystem, eftersom det er en oversættelse af en 

dansk lov. De er dermed enige med oversættelsesteoretikeren Rayar i, at brugen af juridiske mål-

sprogstermer kan vække forkerte associationer hos modtageren, idet der dermed refereres til et ik-

ke-relevant retssystem (Rayar, 1988:542, citeret i Hjort-Pedersen, 1994:98). T4 tilføjer yderligere, 

at det er vigtigt at afspejle kildetekstens terminologi, da teksten er en dansk lov, og at dette skal 

afspejles i hele målsprogsteksten. Med hensyn til “sagsøger” og “processkrift” er Woolf-termerne 

fravalgt af samme årsag.  

 

Hvis vi sammenligner A-informanternes begrundelser for valg af den traditionelle terminologi med 

T-informanternes, adskiller de sig ved, at A-informanterne ikke har kendskab til Woolf-terminologi. 

I interviewet nævner samtlige A-informanter også, at de har oversat kildetermerne ved hjælp af 

ordbogsopslag. I tilfælde, hvor ordbogen har præsenteret mere end én ækvivalent term, eller hvor 

ordbogen ikke har været i brug, har A-informanterne valgt den term, de kender og benytter til dag-

lig. Dog stemmer deres terminologivalg stadig overens med majoriteten af T-informanternes. 

 

Som nævnt ovenfor er T3 den eneste informant, der har oversat to ud af de tre udvalgte termer med 

Woolf-terminologi, og han adskiller sig dermed fra de andre informanter. T3’s begrundelse for sit 

valg er, at han har ønsket at gøre brug af den terminologi, der i dag benyttes i engelske paralleltek-

ster for at gøre målsprogsteksten mere forståelig for modtageren (se bilag 7, l. 357-360).  

 

5.2.2 Ekspertviden 

Samtlige informanter med undtagelse af T3 har således fravalgt brugen af Woolf-terminologi. Dog 

adskiller fagekspertgruppernes begrundelser for deres valg sig fra hinanden. Nedenfor diskuteres 

det, om deres respektive ekspertviden har spillet en rolle.  

 

For at kunne udarbejde en god oversættelse er det essentielt, at oversætteren kender til de forskelle 

og nuancer, der kan være mellem kilde- og målsprogstermerne. Som det ses i venstre kolonne af 

figur 5, har A-informanterne i modsætning til T-informanterne ikke kendskab til Woolf- 
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terminologien. Det må derfor antages, at de heller ikke kender til den indholdsmæssige forskel på 

den danske “stævning” og den engelske “claim form”, som T1, T2 og T4 har fokus på i deres inter-

view. Allerede ud fra denne snævre informationsmængde synes A-informanternes ekspertviden om 

Woolf-terminologi, eller snarere mangel på samme at have haft indvirkning på deres oversættelses-

valg, da de i teorien ikke kan til- eller fravælge en terminologi, hvis eksistens de ikke kender til. 

Samtidig kan det udledes af de indsamlede interviewdata, at A-informanterne har sat deres lid til 

ordbogen uden egentlig at undersøge, hvorfor den præsenterer flere målsprogstermer (enkelte af de 

benyttede ordbøger har muligvis kun foreslået en målsprogsterm).  

 

Eftersom A-informanterne `bare´ har valgt en term fra ordbogen, må man gå ud fra, at deres proces 

her har adskilt sig fra T-informanternes, idet translatører via studiet oplæres til at undersøge de for-

skellige målsprogstermers indhold og betydning, da et forkert termvalg kan medføre misforståelser 

hos modtageren. T1, T2 og T4 mener netop, at der vil kunne opstå misforståelse og dermed konflikt 

ved at oversætte kildetermen “stævning” med målsprogstermen “claim form”. Det kan ud fra disse 

T-informanters fokus på forskellen mellem kilde- og målsprogstermerne konkluderes, at de har væ-

ret stærkt påvirkede af deres ekspertviden om den indholdsmæssige forskel, da denne har fået dem 

til at fravælge Woolf-terminologi.  

 

Ligeledes fremgår det af analysen ovenfor, at informant T3 som den eneste har valgt at benytte 

Woolf-terminologi i sin målsprogsorienterede oversættelse. Årsagen til, at hans oversættelsesvalg 

ikke kun adskiller sig fra A-informanterne, men også fra hans kolleger, kan være svær at udpege, 

men det er muligt, at T3 ikke er enig med de resterende T-informanter i, at der vil opstå en konflikt 

ved at benytte claim form frem for writ (of summons), idet han har fået til opgave at udarbejde en 

målsprogsorienteret oversættelse. T3 kan således have valgt at fokusere på funktion frem for se-

mantisk ækvivalens i sin oversættelse. Dog nævner han i sit interview, at han ved valg af termino-

logi ikke ønsker at fremkalde misvisende associationer hos modtageren (bilag 7, l. 147), hvilket de 

resterende T-informanter mener, at han gør ved brug af claim form. Det kunne tænkes, at T3 ikke 

har kendskab til den indholdsmæssige forskel på den danske stævning og den engelske claim form, 

da han under interviewet nævner, at det har været hans hensigt at benytte de termer, der bedst af-

spejler dansk ret. 
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5.2.3 Makrostrategier 

En makrostrategi fungerer som den overordnede retningslinje for, hvordan kildetekstens indhold 

skal oversættes. Dog viser figur 5, at flere informanter har set bort fra deres makrostrategi ved over-

sættelse af de udvalgte termer. Med dette menes, at den traditionelle terminologi i dette speciale 

anses for kildesprogsorienteret, hvor Woolf-termerne betegnes som målsprogsorienterede. I det 

nedenstående undersøges det ved hjælp af informanternes interviewbesvarelser, om de tildelte ma-

krostrategier har haft indvirkning på deres terminologivalg. 

 

Informanterne T1, T2, A1 og A2, der alle fik påbud om at udarbejde en kildesprogsorienteret over-

sættelse, er overordnet påvirket af deres makrostrategi således, at de kun har haft fokus på kildetek-

sten og ikke benyttet en paralleltekst til inspiration. Som A2 tilføjer, kunne man ved kildesprogsori-

entering `bare´ slå op i ordbogen uden at undersøge andet (bilag 10, l. 148-149). Det viser sig, at T1 

og T2 tilsyneladende har fulgt deres makrostrategi ved ikke at benytte målsprogstermer, der kan 

foranledige modtageren til at tro, at kildeteksten har rodfæste i det engelske retssystem. Dette har de 

gjort ved at fravælge Woolf-terminologi. Selvom at A1 og A2 under interviewet siger, at de er ble-

vet påvirket af deres makrostrategi, må det antages, at dette ikke helt er tilfældet, da de ikke har 

kendskab til Woolf-terminologi.  

 

De fleste kildesprogsorienterede informanter nævner i deres interview, at deres oversættelsesvalg 

ville have været anderledes ved målsprogsorientering. Her ville T1, A1 og A2 anvende Woolf-

terminologi, hvis det skulle vise sig, at den benyttes i engelske paralleltekster, og de ville som del af 

deres proces også søge inspiration i engelske tekster. Dog er T2 er mere tøvende ved tanken om at 

bruge Woolf-termer, da hun stadig har den indholdsmæssige forskel mellem den danske og den 

engelske stævning for øje.  

 

Hvis vi ser på informant T3, T4, A3 og A4, der alle fik påbud om at udarbejde en målsprogsoriente-

ret oversættelse, er de tre sidstnævnte enige om, at makrostrategien ikke har påvirket deres oversæt-

telse af de udvalgte termer, og som de nævner i deres interview, ville de derfor have foretaget sam-

me valg, hvis deres fokus havde været kildesprogorientering. Til dette tilføjer A4, at det uanset stra-

tegi “handler om at nå den term, der er mest korrekt” (bilag 12, l. 157). Igen skal det holdes for øje, 

at A3 og A4 ikke har kendskab til Woolf-terminologi, og det må derfor antages, at deres makrostra- 
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tegi ikke har haft større indvirkning på deres valg. T4, A3 og A4’s brug af kildetekstnære mål-

sprogstermer trods deres målsprogsorienterede strategi bekræfter Faber et. al.’s (2002) teori om, at 

en oversætter ofte vil benytte en kombination af de to makrostrategier (s. 17).  

 

I modsætning til T4, A3 og A4 er T3 blevet påvirket af målsprogsorientering i den forstand, at han 

har søgt inspiration i engelske paralleltekster og valgt at bruge de termer, der bliver benyttet i disse. 

Hans tildelte makrostrategi har derfor spillet en større rolle i hans valg af termer. T3 nævner samti-

dig i sit interview, at han ved kildesprogsorientering ville skrive mere traditionelt ved at fravælge 

Woolf-termerne, da de stadig er nye for danskerne (bilag 7, l. 167-169).    

 

5.2.4 Mikrostrategier 

Ved oversættelse af de tre udvalgte termer “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” har informan-

terne gjort brug af følgende mikrostrategier:  

 

Direct translation 

Eftersom samtlige informanter har valgt at oversætte kildeteksttermerne med en ækvivalent mål-

sprogsterm, har de alle benyttet sig af direct translation. Dette kommer til udtryk i de to følgende 

eksempler: 

 

 “stævning”  “writ of summons” (bilag 6, l. 10) 

 “sagsøger”  “claimant” (bilag 7, l. 12). 

 
Explicitation 

I forbindelse med oversættelse af “processkrift” har informant T2 benyttet sig af explicitation, hvil-

ket kommer til udtryk i nedenstående eksempel: 

 

 “processkrift”  “a written pleading” (bilag 6, l. 26).  

 

Eftersom et dansk processkrift kun kan være skriftligt, og pleadings defineres som “formal written 

statements” (Alcaraz Varó & Hughes, 2002:65), har T2 gjort implicit information eksplicit.  

 

 



	   48	  

Substitution 

 “stævning”  “claim form” (bilag 7, l. 9).  

 

I ovenstående eksempel benytter T3 mikrostrategien substitution, idet han ændrer meningen af kil-

deteksttermen “stævning” ved at oversætte den med claim form, da en claim form er en blanket, og 

termen således adskiller sig indholdsmæssigt fra den danske stævning (se ovenfor, samt afsnit 

4.2.2). Det skal dog nævnes, at T3 ikke benytter substitution ved oversættelse af “sagsøger” til 

claimant og “processkrift” til pleading, da de to målsprogstermer ikke ændrer kildeteksttermernes 

indhold.  

 

5.2.5 Opsummering 

De to fagekspertgruppers oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” er lig hinanden, 

dog med undtagelse af T3. Analysen viser dog, at fagekspertgrupperne adskiller sig fra hinanden 

med hensyn til udvælgelse af målsprogstermerne, og det må antages, at fagekspertgruppernes for-

skellige ekspertviden har spillet en større rolle i denne udvælgelse, idet A-informanterne ikke ken-

der til Woolf-terminologi.  

 

Hvad angår makrostrategierne, er de kildesprogsorienterede informanter blevet påvirket til at vælge 

den traditionelle terminologi, der bedst gengiver de danske termer. Samtlige målsprogsorienterede 

informanter med undtagelse af T3 har valgt at se bort fra deres makrostrategi og benyttet en mere 

kildesprogsorienteret terminologi ved fravælgelse af Woolf-termer. Makrostrategien har dermed 

ikke haft indflydelse på deres valg, som det var tilfældet ved T3 og de kildesprogsorienterede in-

formanter. Det skal dog holdes for øje, at A-informanterne ikke har kendskab til Woolf-terminologi, 

og det er derfor svært at konkludere, hvorvidt de egentlig er blevet påvirket af deres makrostrategi.    

 

Ved oversættelse af specialets udvalgte terminologi har informanterne gjort brug af følgende mi-

krostrategier: Direct translation, explicitation og substitution.  
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5.3 Layout 
I dette afsnit analyseres informanternes opstilling af deres oversættelser.  

 

5.3.1 Informanternes layoutvalg 

I figuren nedenfor illustreres informanternes valg af oversættelseslayout. Der skelnes her mellem en 

dansk opstilling og en engelsk opstilling (se afsnit 4.3 ff.).  

 

  Dansk layout   Engelsk layout 
 

T1                         √ 
 

T2                 √ 
 

T3                 √ 
 

T4                 √ 
 

A1           √ 
 

A2                 √ 
 

A3                 √ 
 

A4           √ 

Figur 6: Oversigt over informanternes valg af oversættelseslayout 

 

Som ovenstående figur viser, adskiller de to fagekspertgrupper sig i højere grad fra hinanden ved 

layout end ved termvalg (se afsnit 5.2 ff.). T-informanterne har alle opstillet deres oversættelse som 

en engelsk lovtekst. 

 

Som det fremgår af figur 6 har A3 foretaget samme layoutvalg som T-informanterne. Han er der-

med den eneste, der adskiller sig fra sin egen fagekspertgruppe, idet de resterende A-informanter 

har valgt at udarbejde en kildetekstnær tekstopstilling. De har f.eks. oversat paragraftegnet (“§”) 

med det sproglige element “section” (se f.eks. bilag 9), hvilket Nielsen (2002b) anser for at være 

kildesprogsorienteret. A2 og A4 har ikke haft fokus på layout under udarbejdelse af deres oversæt-

telser.  
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For T-informanterne og de A-informanter, der har haft fokus på layout, gælder det, at de i deres 

interview nævner, at opstillingen er valgt på grund af den tildelte makrostrategi.  

 

5.3.2 Ekspertviden 

Eftersom samtlige informanter med undtagelse af A3 har valgt at opstille deres målsprogstekster på 

samme måde som deres kolleger, må det antages, at fagekspertgruppernes ekspertviden spiller en 

rolle.  

 

For en translatør gælder det, at undervisning i vigtigheden af en oversættelses layout er en del af 

uddannelsen. Det kan være årsagen til, at samtlige T-informanter har haft fokus på layout i oversæt-

telsessituationen. Dog viser det sig, at alle T-informanter på trods af den tildelte makrostrategi har 

valgt at lave en målsprogsorienteret opstilling. Det kan være svært at diskutere den betydning, som 

T3 og T4’s ekspertviden har haft for deres valg, eftersom deres opstillinger er inspireret af engelske 

lovtekster, hvilket stemmer overens med den tildelte målsprogsorienterede makrostrategi. Makro-

strategien har således muligvis spillet en større rolle i deres layoutvalg, end deres ekspertviden har.  

 

Hvis vi derimod tager udgangspunkt i T1 og T2, lader det til, at disse to T-informanter er blevet 

påvirket af deres viden og mening om, at en engelsk oversættelse bør opstilles målsprogsorienteret. 

Denne antagelse bunder i, at de begge har set bort fra deres tildelte kildesprogsorienterede makro-

strategi. Det kan formodes, at de er enige med Hjort-Pedersen (1994) i, at en god oversættelse rent 

indholdsmæssigt skal oversættes kildesprogsorienteret, men at målsprogets tekstkonventioner for 

makrostrukturen bør foretrækkes (s. 125-126), da de kan hjælpe modtageren med bedre at afkode 

målsprogsteksten. Ligesom det var tilfældet ved T4’s terminologivalg (se afsnit 5.2 ff.), bekræfter 

deres blanding af kilde- og målsprogsorientering ligeledes Faber et al.’s (2002) teori om, at over-

sætteren ofte vil benytte sig af en kombination af makrostrategierne (s. 17).  

Det skal i forbindelse med T1 og T2 også nævnes, at det går op for dem begge efter det officielle 

interview, at de har lavet en engelsk opstilling, og T1 nævner, at hun anser det for den normale op-

stilling ved engelske oversættelser af danske lovtekster, hvilket er årsagen til, at hun altid benytter 

den. Det viser sig også at være den opstilling, som Karnov (jf. www.karnovgroup.dk) benytter, så 

den kan på sin vis være den godkendte opstilling blandt translatører, hvilket kan være grunden til, at 

T1 og T2 benytter den. T1 og T2 har tilsyneladende gjort brug af deres ekspertviden ved at se bort 
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fra den tildelte makrostrategi og følge deres intuition, hvorimod T3 og T4 er blevet påvirket af deres 

målsprogsorienterede fokus. 

 

A-informanternes referenceramme synes derimod ikke give dem lige så stor fokus på layout, som 

det er tilfældet blandt translatørerne. Denne antagelse bunder i, at halvdelen af A-informanterne, 

dvs. A2 og A4, ikke har gjort sig overvejelser om opstilling af målsprogsteksten under oversættel-

sesprocessen. A2 og A4’s juridiske ekspertviden, der antageligt påvirker dem til at fokusere på kil-

de- og målsprogstekstens materielle indhold frem for det makrostrukturelle og lingvistiske aspekt, 

kan have haft betydning for deres manglende fokus på opstilling. 

 

Hvis vi ser på A1 og A3’s interviewbesvarelser, fremgår det, at de begge har gjort sig overvejelser 

om opstilling. Eftersom de ved udarbejdelse af oversættelserne begge tilsyneladende har fulgt den 

tildelte makrostrategi, kan det formodes, at deres layout ikke er påvirket af deres ekspertviden, men 

mere af de retningslinjer, som den tildelte makrostrategi indeholder. Dette var også antagelsen i 

forhold til T3 og T4. Det er bemærkelsesværdigt, at det kun er A1 og A3, der har haft fokus på de-

res opstilling, og det kan skyldes deres erhvervserfaring. A3 samarbejder til dagligt med en sprog-

afdeling, og A1 har en del mere anciennitet end de resterende A-informanter. A2 og A4 har ikke de 

lignende forudsætninger.  

 

På baggrund af ovenstående diskussion af A-informanternes overvejelser vedrørende layout må det 

antages, at A-informanternes ekspertviden ikke har spillet en større rolle i deres layoutvalg, men at 

de enten har manglet fokus på layout eller har fulgt den tildelte makrostrategi.  

 

Eftersom en makrostrategi synes at have en særlig og stor indvirkning på en oversætters tekstopstil-

ling, skal det til ekspertviden tilføjes, at informanterne muligvis har haft forskellige opfattelser af, 

hvad begreberne kildesprogsorientering og målsprogsorientering betyder. Hvis dette har været til-

fældet, kan det tænkes, at det har været med til at påvirke deres opstilling. Dog er det svært at give 

et konkret svar på, hvorvidt informanterne har opfattet makrostrategierne forskelligt, da der under 

interviewet ikke blev spurgt ind til, hvad de hver især forstår ved begreberne. 
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5.3.3 Makrostrategier 

Som figur 6 viser, er informanterne uenige om, hvordan en engelsk oversættelse af en dansk lov-

tekst skal opstilles. Oversætterens makrostrategi påvirker formentligt udformningen af  tekstens 

makrostruktur, og nedenfor diskuteres det derfor, om de tildelte makrostrategier har haft indflydelse 

på informanternes oversættelseslayout.  

 

T1, T2, A1 og A2 fik alle påbud om at benytte den kildesprogsorienterede makrostrategi, men som 

figur 6 viser, har de to fagekspertgrupper opstillet deres oversættelser på to forskellige måder: T-

informanterne har benyttet en engelsk opstilling, og A-informanterne har fulgt kildetekstens layout. 

Bemærkelsesværdigt er det dog, at T1, T2 og A1 alle er enige om, at målsprogstekstens makro-

struktur bør ligne kildetekstens, da deres fokusområde er kildesprogsorientering. Ud af de tre in-

formanter er det kun A1, der har lavet en kildetekstnær opstilling. Man bliver derfor her nødt til at 

skelne mellem, hvad de to T-informanter faktisk gør, og hvad de har haft til hensigt at gøre. Derfor 

er T-informanterne kun i teorien blevet påvirket af deres makrostrategi, idet deres intention var at 

opstille deres oversættelse med samme layout som kildesprogsteksten, men det lader til, at strategi-

en ikke har haft indvirkning på deres opstilling i praksis, som den viste sig at have på A1. 

 

Gældende for A2 er, at hun som tidligere nævnt ikke har haft videre fokus på layout. Det er derfor 

svært at udlede noget konkret, men hun nævner i sit interview, at makrostrategien ikke har påvirket 

hendes valg (bilag 10, l. 182), hvilket må siges at være en logisk besvarelse, eftersom hun ikke har 

haft fokus på opstilling.  

 

Til slut skal det tilføjes, at samtlige kildesprogsorienterede informanter under interviewet nævner, at 

deres oversættelseslayout ville være inspireret af en engelsk lovtekst ved målsprogsorientering, og 

deres opstilling ville derfor være anderledes.  

 

Hvad angår de målsprogsorienterede informanter, har de alle med undtagelse af A4 valgt at opstille 

deres målsprogstekster med inspiration fra engelske paralleltekster, hvilket anses for at være stærkt 

målsprogsorienteret. T3, T4 og A3’s makrostrategi har dermed påvirket dem til at opstille deres 

oversættelser som en engelsk lovtekst. Dog skal det i forbindelse med T3’s interviewbesvarelse 

nævnes, at han påpeger, at hans opstilling højst sandsynlig ville være den samme ved kildesprogs- 
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orientering, og det kunne tolkes således, at hans makrostrategi i sidste ende ikke har haft indvirk-

ning på hans oversættelseslayout. Derimod nævner T4 og A3 i deres interview, at de ved kilde-

sprogsorientering ville udarbejde en målsprogstekst, hvis makrostruktur ville følge kildetekstens. 

Det antages derfor, at deres layoutvalg har været stærkt påvirket af deres makrostrategi.  

 

Ligesom det viste sig at være tilfældet med A2, har A4 ikke haft fokus på layout ved udarbejdelse 

af sin oversættelse, og han mener dermed ikke, at makrostrategien har haft indvirkning på hans op-

stilling. Det manglende fokus kan også være årsagen til, at han er den eneste målsprogsorienterede 

informant, der har valgt at udarbejde et kildetekstnært layout.  

 

5.3.4 Mikrostrategier 

I dette afsnit belyses, hvilke mikrostrategier, informanterne har anvendt i forbindelse med deres 

opstillinger af oversættelserne.  

 

Direct translation 

Ved oversættelse af henvisninger i selve lovteksten, har informanterne benyttet direct translation, 

hvilket ses i nedenstående eksempler: 

 

 “§ 348, stk. 2, nr. 1-4”  “section 348, subsection 2, no 1-4” (bilag 11, l. 10) 

 

 “§ 348, stk. 2, nr. 1-4”  “section 348(2)(i)-(iv)” (bilag 5, l. 10). 

 

Begge eksempler er tilfælde af direct translation, men adskiller sig ved, at første eksempel er kilde-

sprogsorienteret, og andet eksempel er målsprogsorienteret.  

 

Explicitation 

I de tilfælde, hvor informanterne har tilføjet stykkeanvisning: “(1)”, i deres målsprogstekster, har de 

gjort brug af explicitation, idet man ikke anfører det første stykke i danske lovtekster. Explicitation 

kommer til udtryk i eksemplet på næste side. 
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 “§ 349. Opfylder stævningen ikke…”   

 “349.-(1) If the writ of summons does not meet…” (bilag 6, l. 10).  

 

Condensation 

Hvis vi tager udgangspunkt i paragraftegnet, har flere informanter gjort brug af condensation, idet 

de har udeladt tegnet i deres oversættelser, da det ikke benyttes i engelske lovtekster. Dog er den 

udeladte information stadig implicit. Condensation kommer til udtryk i følgende eksempel:  

 

 “§ 353. Retten indkalder…”  “353.-(1) The court will summon…” (bilag 5, l. 20).  

 

5.3.5 Opsummering 

Som ovenstående analyse viser, har samtlige T-informanter udarbejdet et målsprogsorienteret lay-

out, hvorimod A-informanterne med undtagelse af A3 har lavet en kildetekstnær opstilling. De to 

fagekspertgrupper adskiller sig altså ved valg af oversættelseslayout. Hvorvidt informanternes eks-

pertviden har haft indflydelse på deres layoutvalg, er svært at konkludere, da fokus i de fleste inter-

viewbesvarelser om layout lader til at være på den makrostrategi, informanterne har fået tildelt. Det 

kan antages, at fagekspertgruppernes ekspertviden ikke har spillet en større rolle i hvilken opstil-

ling, informanterne har benyttet.  

 

Med henblik på makrostrategier er informanterne blevet påvirket til enten at opstille målsprogstek-

sten kildesprogsorienteret ved at følge kildetekstens makrostruktur, eller målsprogsorienteret ved at 

følge engelske lovteksters layout. Dog kan det af interviewbesvarelserne udledes, at ikke alle in-

formanter har fulgt den tildelte makrostrategi, som de havde til hensigt. Stort set samtlige informan-

ter påpeger i interviewet, at deres layout ville have været anderledes, hvis de skulle have fulgt mod-

satte makrostrategi. Det må derfor antages, at makrostrategierne har haft stor, og muligvis den stør-

ste, indvirkning på informanternes valg af layout.  

 

Ved layout af målsprogsteksten er følgende mikrostrategier blevet benyttet: Direct translation, ex-

plicitation og condensation.  
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5.4 Passivkonstruktioner 
I dette afsnit analyseres mine informanternes oversættelser af passivkonstruktioner samt deres in-

terviewbesvarelser herom.  

 

5.4.1 Informanternes oversættelser af passivkonstruktioner 

I kildeteksten eksisterer der 11 passivkonstruktioner. Jeg har valgt kun at fokusere på fem passiv-

konstruktioner i min analyse, og nedenstående er dermed et uddrag af en figur, hvori informanter-

nes oversættelser af samtlige 11 passivkonstruktioner indgår (se bilag 13). Figuren nedenfor illu-

strerer, hvorvidt informanterne har bibeholdt passivkonstruktionernes diatese, ændret dem til aktive 

sætninger eller gjort brug af omskrivning. 

 

    Passivkonstruktion         Bibeholdelse       Ændring 
             af diatese      af diatese  

 
Passiv 1, l. 7              “afvises”         T1, T2, T3, T4         
           A2, A3, A4              A1 

 
Passiv 2, l. 8              “meddeles”         T1, T2, T3, T4 
           A1, A2, A3, A4 

 
Passiv 3, l. 8              “indleveres”         T2               T4 
           A2, A3, A4              A1 
Omskriver til nominalkonstruktion: 
T1, T3 

 
Passiv 8, l. 47              “sidestilles”         T2 
                        A2               A3, A4 
Omskriver vha. adj.    “comparable”: 
T3, T4, A1 

 
Passiv 11, l. 49            “må antages”         T1, T2               T3 
           A2, A4               A1 
Undlader at oversætte “må antages”: 
T4, A3 

Figur 7: Informanternes oversættelsesvalg i forbindelse med passivkonstruktioner.  

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er der uenighed informanterne imellem om, hvordan man 

bør oversætte en dansk passivkonstruktion til engelsk. Dog viser det sig, at tendensen blandt infor-

manterne har været at bibeholde kildetekstens passive diatese, hvilket kommer til udtryk ved, at der 

maksimalt har været to informanter ved hver passivkonstruktion, der har ændret diatesen til aktiv. 
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Fælles for T-informanterne er, at de alle (med undtagelse af T2) ikke har forfulgt samme strategi 

ved oversættelse af kildetekstens passivkonstruktioner, og der synes således ikke at være en over-

ordnet retningslinje for, hvordan man skal overføre passivkonstruktioner i målsprogsteksten, men at 

oversættelsesvalgene derimod styres af, hvad den enkelte informant synes lyder bedst i den pågæl-

dende situation. T-informanterne har derfor både bibeholdt den passive diatese, gjort få passivkon-

struktioner aktive, omskrevet konstruktioner f.eks. ved hjælp af en nominalisering og udeladt over-

sættelse af passivsætninger. Det er som nævnt kun T2, der har benyttet samme strategi, eftersom 

hun har valgt at oversætte samtlige af kildetekstens passivkonstruktioner med passivkonstruktioner i 

målsprogsteksten.  

 

Det samme viser sig at være tilfældet for A-informanterne, idet kun informant A2 har valgt at over-

sætte samtlige af kildetekstens passivkonstruktioner med passive sætninger i målsprogsteksten på 

grund af hendes kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi. De resterende A-informanters over-

sættelser af passivkonstruktioner varierer ligesom translatørernes, idet de også både har bibeholdt 

diatesen, gjort verbalkonstruktioner aktive og udeladt oversættelse af passivsætninger.  

 

Ved A-informanterne er det særligt A1, der skiller sig ud, da han er den informant, der har ændret 

flest passivkonstruktioner til aktive sætninger i målsprogsteksten, hvilket også fremgår af figur 7 og 

bilag 13. Han har dermed oversat forholdsvis frit til trods for hans kildesprogsorienterede oversæt-

telsesstrategi.   

 

I forbindelse med oversættelse af passivkonstruktioner skal det kort nævnes, at informant A3 har 

ændret den aktive kildetekstsætning: “Det samme gælder” til “The case will also be rejected” (bilag 

11, l. 12). Han har altså ændret verbets aktive diatese til passiv i målsprogsteksten, hvilket er unød-

vendigt, da det er muligt at udarbejde en kildetekstnær oversættelse af sætningen med aktiv diatese 

ved at skrive “The same applies”, hvilket de fleste af informanter har gjort (se f.eks. bilag 7, l. 12).   

 

 

5.4.2 Ekspertviden 

Som det fremgår af figur 7 og ovenstående analyse, har den overordnede tendens blandt informan-

terne været at bibeholde den passive diatese. Dog er det kun få steder, at samtlige informanter har 

truffet samme valg ved en passivkonstruktion. Dette sker kun ved oversættelse af passiv 2 og 5 (se 
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figur 7 og bilag 13), hvor alle informanter har genskabt kildetekstens passive diatese. En markant 

og naturlig forskel mellem translatører og advokater er, at de har forskellige referencerammer. 

Translatører fungerer som lingvistiske eksperter, hvorimod advokater er juridiske eksperter. Det må 

antages, at denne iøjnefaldende forskel vil komme til udtryk i den nedenstående analyse af infor-

manternes ekspertviden. 

 

Hvis vi først koncentrerer os om T-informanterne, gælder det for T1, T2 og T3, at deres fokus ved 

oversættelse af passivkonstruktioner er på kildetekstens teksttype. Da der er tale om oversættelse af 

en lovtekst, bør man efter deres mening ikke aktivt gå ind og ændre kildetekstens passive diatese, 

da dens stil er meget høj. Denne holdning kommer til udtryk i T1’s udtalelse: “Jo mere juridisk det 

bliver, jo tættere holder man sig også til teksten, synes jeg” (bilag 5, l. 204-205). Derudover fokuse-

rer de fleste T-informanter også på risikoen ved at lave en for fri oversættelse, hvor der fra oversæt-

terens side kan ske en fejlfortolkning af kildeteksten, der kan medføre en tilføjelse af forkert agens i 

målsprogsteksten. Ved at oversætte kildetekstnært har T1, T2 og T3 altså fralagt sig det juridiske 

ansvar (Hjort-Pedersen, 1994:99). Translatørernes lingvistiske referenceramme frem for den juridi-

ske baggrundsviden kan have været medvirkende til, at T1, T2 og T3 har bibeholdt den passive dia-

tese, idet en ændring i diatese kræver, at de skal fortolke kildeteksten for at tilføje agens. Det må 

antages, at de til tider ikke har tilstrækkelig juridisk indsigt til at kunne foretage denne fortolkning 

med 100 procent sikkerhed.   

 

I modsætning til T1, T2 og T3 synes T4 at stræbe efter at ændre diatesen, hvor hun finder det mu-

ligt, da det kan gøre teksten lettere at forstå for modtageren. Dette stemmer overens med specialets 

teori om passivkonstruktioner (se afsnit 4.4 ff.). For netop at undgå at indsætte den forkerte agens 

nævner T4 i interviewet, at hun i sin oversættelsesproces undersøgte andre paragraffer i retsplejelo-

ven for at sikre sig, at hun indsatte den korrekte agens (bilag 8, l. 230-236). Man kunne på sin vis 

tolke det således, at T4’s oversættelsesteoretiske referenceramme og viden om forståelighedspro- 

 

blemet ved brug af passivkonstruktioner har fået hende til at undersøge andre paragraffers eksplicit-

te agens for at gøre målsprogssætningerne aktive, hvor det er muligt.  

 

Også A-informanterne har forskellige interviewbesvarelser om deres oversættelsesvalg ved passiv-

konstruktioner. Hvis vi fortsat tager udgangspunkt i, at translatører har en begrænset juridisk bag-
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grundsviden, og at T-informanterne derfor har været påpasselige med at ændre passivkonstruktioner 

til aktive sætninger, må det antages, at det ikke har været tilfældet for advokaterne. Lad os tage A1 

som eksempel, da han er den informant, der har ændret flest passivkonstruktioner til aktive. I de 

tilfælde, hvor A1 har ændret diatesen i målsprogsteksten, har han tilføjet implicitte agenter. En eks-

plicit tilføjelse af så mange implicitte handlende i målsprogsteksten, må være påvirket af hans juri-

diske ekspertviden, underbygget af hans viden om juridisk sprog. Han står derfor i skarp kontrast til 

de T-informanter, der ikke ville ændre den passive diatese af frygt for at fejlfortolke kildeteksten. 

 

Et andet eksempel på forskellen mellem en translatørs og en advokats fokus og ekspertviden kom-

mer til udtryk i A3’s interviewbesvarelse, hvor at A3 påpeger, at han ikke fokuserede på det lingvi-

stiske aspekt ved oversættelse af passivkonstruktioner, men derimod kun på, hvorvidt kildetekstens 

materielle indhold blev dækket i målsprogsteksten (bilag 11, l. 262-266). Dette fokus må antages at 

være påvirket af hans juridiske ekspertviden, da den lingvistiske del kan formodes ikke at være li-

geså relevant i en advokats referenceramme som hos en translatør.  

 

For så vidt angår A4, kommer det til udtryk i interviewet, at han ikke har større kendskab til passiv-

konstruktioner, og hans begrænsede ekspertviden om emnet rækker formentligt ikke til kendskab 

om passivkonstruktionernes indflydelse på en teksts sværhedsgrad. Det kan være årsagen til, at han 

ikke har haft større fokus på at ændre passivkonstruktionernes diatese.   

 

5.4.3 Makrostrategier 

Hvis vi igen opdeler informanterne i kilde- og målsprogsorientering, viser det sig for tre ud af de 

fire kildesprogsorienterede informanter, dvs. T1, T2 og A1, at de er enige om, at de ikke er blevet 

påvirket af deres makrostrategi. T1 og T2 begrunder dette med, at deres fokus har været på kilde-

tekstens teksttype, der for dem vægter højest og ikke på kildesprogsorientering. A1 nævner, at over-

sættelse af passivkonstruktioner for ham ikke påvirkes af en makrostrategi, da det altid handler om 

 

at producere en tekst på korrekt engelsk (bilag 9, l. 242-244). Hvis A1 havde ment, at makrostrate-

gien havde haft indvirkning på hans valg, ville han i praksis have set bort fra den tildelte strategi, 

idet kildetekstens passivsætninger ofte er aktive i hans målsprogstekst. 
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A2 er den eneste kildesprogsorienterede informant, der mener, at makrostrategien har haft indfly-

delse på hendes valg, idet hun har bibeholdt den passive diatese ved en konsekvent benyttelse af 

direct translation på kildetekstens passivkonstruktioner (se nedenstående afsnit). A2 tilføjer, at 

hendes sætninger er mere kringlede på grund af den kildetekstnære oversættelse, end det ville have 

været tilfældet ved målsprogsorientering (bilag 10, l. 218-220).  

 

I modsætning til de ovennævnte informanter fik T3, T4, A3 og A4 påbud om at benytte målsprogs-

orientering. Samtlige målsprogsorienterede informanter er enige med T1, T2 og A1 i, at den tildelte 

makrostrategi ikke har haft indflydelse på deres oversættelser af kildetekstens passivkonstruktioner. 

T3 har fokus på kildetekstens teksttype og har dermed ligesom T1 og T2 ikke ønsket at ændre kilde-

tekstens passive diatese alt for meget. T4 tilføjer til diskussionen, at man ifølge hende bør ændre 

den passive diatese til aktiv uanset strategi, når det er muligt for at hjælpe læseren med at forstå 

teksten (bilag 8, l. 240-268). Hun er dermed ikke påvirket af den tildelte strategi, da hendes valg 

ville have været de samme ved kildesprogsorientering. A4 nævner i sit interview, at han har forsøgt 

at udarbejde en kildetekstnær oversættelse (bilag 12, l. 210-211), og hvis det havde vist sig, at han 

mente, at makrostrategien havde haft indvirkning på hans oversættelse af passivkonstruktioner, ville 

han ligesom A1 have set bort fra den tildelte makrostrategi i praksis.  

 

Som tidligere nævnt har A3 ikke fokuseret på oversættelse af passivkonstruktioner, og hans makro-

strategi må antages ikke at have haft indflydelse på hans valg.  

 

5.4.4 Mikrostrategier 

I dette afsnit inddrages de mikrostrategier, informanterne har anvendt på kildetekstens passivkon-

struktioner. Eftersom en ændring af verballed kan have indvirkning på de resterende sætningsleds 

positioner, har jeg valgt at inddrage de mikrostrategier, som informanterne anvender på hele den 

passive sætning.  

 

 

Direct translation 

De informanter, der har valgt at bibeholde passivkonstruktionerne i målsprogsteksten, har gjort brug 

af direct translation, da de dermed har valgt at genskabe kildetekstens sætningsstruktur med idio-

matiske sætninger på fremmedsproget, hvilket ses i nedenstående eksempel. 
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Passiv 3: 

 “ikke indleveres kopier”  “if copies are not filed” (bilag 10, l. 11). 

 
Explicitation 

I de tilfælde, hvor informanterne enten har valgt at ændre en passivkonstruktion til en aktivsætning, 

eller har indsat agens ved hjælp af en præpositionsforbindelse, gøres der brug af explicitation, idet 

en semantisk enhed, der var implicit information i kildeteksten, er blevet tilføjet i målsprogsteksten. 

Følgende eksempler viser dette: 

 

Passiv 1: 

 “afvises sagen”  “The court shall dismiss the case” (bilag 9, l. 10). 

Passiv 1:  

  “afvises sagen”  “the case will be dismissed by decision of the court”  

  (bilag 6, l. 12). 

 

I de to ovenstående eksempler er agens “the court” tilføjet. Eksemplerne adskiller sig således, at det 

første eksempel indeholder en aktiv diatese, hvorimod den passive diatese bibeholdes i andet ek-

sempel, da agens her tilføjes ved hjælp af præpositionen “of”. 

 

Condensation 

I forbindelse med passiv 2 vælger T1 og T2 at udelade oversættelse af det relative pronomen “der”, 

hvilket de resterende informanter har oversat med “which”. Ved at udelade sætningsenheden laver 

T1 og T2 en såkaldt “whiz-deletion” (Lutz, u.å.), hvilket ses i nedenstående eksempel: 

 

Passiv 2:  

 “der meddeles sagsøgeren”  “communicated to the plaintiff” (bilag 5, l. 12). 

 

T1 benytter sig her af condensation, da det led (“beslutningen”), som det relative pronomen (“der”) 

viser tilbage til, stadig er implicit i sætningen.  

 

Passiv 2: 

 “der meddeles sagsøgeren”  “and the plaintiff will be notified” (bilag 6, l. 12-13).   
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T2 benytter ligeledes condensation, men vælger at starte en ny sætning ved tilføjelse af den side-

ordnede konjunktion “and” (Nielsen, u.å.:5). Dog er selve “beslutningen”, som det relative prono-

men viser tilbage til, stadig implicit i sætningen.  

 

Permutation 

Generelt vil en ændring af verbets passive diatese til aktiv altid rykke rundt på sætningsleddene. 

Ved ændring af sætningsstrukturen gøres brug af permutation, idet en enhed oversættes et andet 

sted. Dette kommer blandt andet til udtryk i nedenstående eksempel.  

 

Passiv 1: 

 “afvises sagen ved en beslutning”  “the court shall dismiss the case by a decision”  

 (bilag 9, l. 10). 

 

Som det kan ses var “sagen” andet sætningsled i kildeteksten, hvor “the case” bliver tredje led i 

målsprogsteksten.  

 

Transposition 

Som det fremgår af figur 7 vælger informant T1 og T3 at omskrive f.eks. passiv 3 til en nominal-

konstruktion. T1 og T3 gør dermed brug af transposition, idet de laver en nominalisering af verbal-

leddet, hvilket betegnes som et ordklasseskift. Det samme gør T3, T4 og A1 ved oversættelse af 

passiv 8, hvor de oversætter verbet “sidestilles” ved hjælp af adjektivet “comparable”. Dette kom-

mer til udtryk i følgende eksempler: 

 

Passiv 3: 

 “ikke indleveres kopier”  “in the event of failure to submit copies” (bilag 5, l. 12) 

 

Passiv 8: 

 “sidestilles med”  “comparable to” (bilag 8, l. 36).  

 

Modulation 



	   62	  

Ved de verbalkonstruktioner, hvor diatesen ændres i målsprogsteksten, og agens tilføjes i begyndel-

sen af sætningen, sker en ændring i sætningens informationsstruktur. Dette medfører automatisk en 

ændring i sætningens fokus, hvilket ses i følgende eksempel:  

 

Passiv 1: 

 “Afvises sagen”  “The court shall dismiss the case” (se bilag 9, l. 10). 

 

I kildeteksten var fokus på “sagen”, men i målsprogsteksten ender den med at være på den handlen-

de, “the court”.  

 

5.4.5 Opsummering 

Ovenstående analyse af informanternes oversættelser af kildetekstens passivkonstruktioner viser 

ikke en klar tendens til enten konsekvent at bibeholde eller ændre verbalkonstruktionernes diatese. 

 

Informanternes ekspertviden synes dog at have en stor indvirkning på oversættelserne, da majorite-

ten af T-informanterne bibeholder den passive diatese på grund af deres manglende juridiske refe-

renceramme. Betydningen af juridisk ekspertviden ved oversættelse af passivkonstruktioner viser 

sig i A1’s oversættelser, da han har kunnet indsætte agens op til flere steder i målsprogsteksten. Det 

må formodes, at de resterende A-informanter også ville være i stand til dette, hvis de havde haft 

samme intention som A1 om at ændre så mange passive diateser som muligt.  

 

Ved analyse af informanternes interviewbesvarelser om makrostrategiernes indvirkning på deres 

oversættelsesvalg, kan det konkluderes, at majoriteten af informanterne ikke mener, at et påbud om 

enten kilde- eller målsprogsorientering har haft indflydelse på deres oversættelsesvalg. Dette kom-

mer også til udtryk i deres oversættelser, hvor de tildelte makrostrategiers retningslinjer tilsynela-

dende ikke blev fulgt i praksis. For eksempel valgte den kildesprogsorienterede informant A1 at 

 

 

ændre så mange af kildetekstens passivkonstruktioner til aktivsætninger som muligt, og den mål-

sprogsorienterede informant A4 valgte at fokusere på at udarbejde en kildetekstnær oversættelse.  
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Som det fremgår af ovenstående analyse af mikrostrategier, benytter informanterne følgende: Direct 

translation, explicitation, condensation, permutation, transposition og modulation.  
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5.5 Shall 
I dette afsnit analyseres informanternes brug af shall. Da jeg med dette speciale ønsker at undersø-

ge, om informanterne benytter shall i deres oversættelser, og om de er blevet påvirket af teoretiker-

nes anbefaling om at afskaffe shall i juridiske tekster, adskiller opbygningen af dette analyseafsnit 

sig fra de tidligere afsnits opbygning. Først redegøres der for informanternes brug af shall, dernæst 

hvorvidt informanterne er blevet påvirket af den anbefalede simplificering, der reducerer brugen af 

eller udelader shall, og endelig makrostrategiernes indvirkning på deres valg.  

 

5.5.1 Informanternes brug af shall 

I figuren nedenfor illustreres det, om mine informanter har benyttet shall i deres målsprogstekster.  

 

 Informant  Benytter shall  Benytter ikke shall 
 

 T1             √ 
 

 T2                        √ 
 

 T3                        √ 
 

 T4             √ 
 

 A1             √ 
 

 A2              √ 
 

 A3                         √ 
 

 A4                                   √ 
Figur 8: Oversigt over informanternes brug af shall. 
 

Som det fremgår af figur 8 benytter flertallet af informanterne shall i deres oversættelser. Dog fore-

kommer shall for det meste kun en gang i hver oversættelse. Dette viser sig at være ved oversættel-

se af kildetekstsætningen: “at reglerne i stk. 1-3 skal finde tilsvarende anvendelse” (bilag 3, l. 50), 

hvor informanterne har oversat det danske “skal” med målsprogstermen shall. Analysen vil derfor 

tage udgangspunkt i denne specifikke kildetekstsætning. Derudover inddrages kildetekstens §360, 

stk. 5 for at diskutere, hvorfor informanterne ikke har benyttet shall ved oversættelse af denne, da 
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engelske juridiske lovtekster inden Woolf-reformen i vid udstrækning ville anvende shall i udsagn 

som stk. 5 i stedet for præsens eller futurisk will.   

 

     “Stk. 5. Såfremt et processkrift […] ikke indleveres rettidigt, finder reglerne i stk. 1-3 

tilsvarende anvendelse […] 

     Stk. 6 Såfremt kopier […] ikke indleveres rettidigt, kan retten bestemme, at reglerne i 

stk. 1-3 skal finde anvendelse” (bilag 3, l. 44-50). 

 

I ovenstående bestemmelser udtrykkes der ikke en forpligtelse, men derimod en konstatering af, 

hvad der kan ske, hvis processkriftet og kopierne ikke bliver indleveret rettidigt. Der er dog den 

forskel, at i stk. 5 finder reglerne anvendelse, uanset hvad, og i stk. 6 beror reglernes anvendelse på 

rettens skøn (“retten kan bestemme”). De understregede verballed kan således oversættes ens, og 

fortalerne for plain language vil her foretrække en udeladelse af shall, da der ikke er tale om en 

forpligtelse eller et påbud samt grundet deres ønske om simplificering af juridisk sprogbrug.  

  

Hvis vi ser på netop de understregede verballed, indeholder sætningen i stk. 5 et verballed i præ-

sens, hvorimod der i stykke 6 forekommer et modalverbum efterfulgt af en infinitiv. Konstateringen 

kommer altså til udtryk på to forskellige måder i kildeteksten, men sætningerne betyder stort set det 

samme.  

 

Derfor er det ikke videre bemærkelsesværdigt, at informanterne ligeledes har udtrykket de to sæt-

ningers verballed forskelligt i deres oversættelser. Ved oversættelse af “finder anvendelse” i stk. 5 

har informanterne benyttet modalverbet will efterfulgt af apply (“will apply”) (bilag 12, l. 31) eller 

en præsens (“apply”) (bilag 8, l. 30) i deres målsprogstekster. Det er kun informant A1, der har 

oversat “finder anvendelse” med “shall apply” (bilag 9, l. 23), og han er dermed den eneste infor-

mant, der benytter shall apply i både stk. 5 og stk. 6. Ved oversættelse af “skal finde anvendelse” 

skriver T1, T4, A1, A2 og A4 “shall apply”. Eftersom kildetekstsætningerne formuleres forskelligt, 

kan det tænkes, at informanterne, muligvis ubevidst, har benyttet shall ved oversættelse af stk. 6, da 

det danske “skal” står eksplicit i kildeteksten. Det må ligeledes antages, at informanterne muligvis 

ikke ville have brugt shall, hvis stk. 6’s understregede verballed (se ovenfor) var formuleret på 
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samme måde som i stk. 5. Dog er der den mulighed, at informanterne har benyttet shall i stk. 6, da 

sætningen har en på sin vis anden betydning end stk. 5.  

 

Som det fremgår af figur 8, har T2, T3 og A3 ikke brugt shall i deres oversættelser. For T2 og T3 

gælder det, at de ikke benytter shall i deres daglige måde af skrive på. A3 kommer ikke med en 

direkte forklaring på sin udeladelse af shall. 

 

Ligesom det var tilfældet ved oversættelse af passivkonstruktioner, hvor A1 var den informant, der 

havde ændret flest passive diateser til aktiver, adskiller hans brug af shall sig også fra de resterende 

informanter. A1 har nemlig benyttet shall ti gange i sin oversættelse, da det er den sprogbrug, han 

benytter til daglig (bilag 9, l. 290). 

 

5.5.2 Påvirkning af simplificeringstendenserne 
I dette afsnit diskuteres det, om simplificeringstendenserne har haft indflydelse på informanternes 

brug eller udeladelse af shall. Diskussionen tager først udgangspunkt i informanternes oversættelser 

og dernæst i informanternes interviewbesvarelser om shall.  

 

Det må antages, at T2, T3 og A3, der alle har udeladt shall i deres oversættelser er blevet påvirket 

af de simplificeringstendenser, der taler for en reduceret brug af shall i engelsk juridisk sprogbrug. 

Derudover antages det også, at simplificeringen af juridisk sprogbrug har haft betydning for T1, T4 

og A4, der alle har benyttet shall en gang og for A2, der har skrevet shall to gange. De ovenstående 

antagelser bunder i, at det er muligt at benytte shall op til flere steder i målsprogsteksten, hvilket 

fremgår af A1’s oversættelse (bilag 9). Som tidligere nævnt har han benyttet shall ti gange i sin 

målsprogstekst, hvilket er en gammeldags måde at formulere lovtekster på. Og det kan ud fra A1’s 

oversættelse antages, at han ikke er blevet påvirket af simplificeringstendenserne, idet han blandt 

andet benytter shall ved andre sammenhænge end udtryk af pligt såsom ved oversættelse af “Retten 

indkalder parterne” (bilag 3, l. 18) til “The court shall summon the parties” (bilag 9, l. 17), hvor 

teoretikere i stedet anbefaler will eller en præsens (Asprey, 1992).  

 

I interviewbesvarelserne kan det være svært at finde svar på, hvorvidt informanterne er blevet på-

virket af anbefalingerne om at begrænse brugen af shall, da der ikke blev spurgt direkte ind til dette 
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aspekt under interviewet. Derfor er denne diskussion baseret på antagelser, der udledes af de ind-

hentede interviewdata om shall. 

 

Det gælder for samtlige T-informanter, at de i deres interview nævner, at de i dag begrænser deres 

brug af shall eller fuldstændig udelader modalverbet. For T1 gælder det, at hun har ønsket at udar-

bejde en oversættelse, der er “plain English” (bilag 5, l. 251), og det må derfor antages, at hun er 

påvirket af tidens tendenser. Hvad angår T2, nævner hun i sit interview, at hun er “en tro følgesvend 

af Garner og hans idéer” (bilag 6, l. 384-385). Som nævnt i teoriafsnittet om shall (se afsnit 4.5), 

nævner Garner (1995), at shall kan have op til otte forskellige betydninger i juridisk sprog (s. 939), 

og at man derfor bør udelade brugen af modalverbet, da det kan skabe misforståelser hos modtage-

ren. Det kan ud fra dette konkluderes, at simplificeringstendenserne har haft indflydelse på T2, også 

fordi hun ikke benytter shall i sit daglige virke (bilag 6, l. 382). Det må antages, at tidens tendenser 

ligeledes har haft indvirkning på T3’s oversættelse, idet han i sit interview nævner, at han kun be-

nytter shall, når der er tale om, at noget bliver fastlagt (bilag 6, l. 278) og f.eks. ikke til at danne 

futurum. Gældende for T4 er, at hun i sit interview nævner, at hun “er blevet direkte påvirket af 

tidens tendenser” (bilag 8, l. 301).  

 

A-informanternes interviewbesvarelser adskiller sig fra T-informanternes på den måde, at A-

informanterne ikke fokuserer på problemet ved at benytte shall eller på simplificeringstendenserne 

under interviewene. Det lader derfor til, at de ikke er blevet synderligt påvirket af teoretikernes an-

befalinger om at afskaffe shall. Under interviewet fokuserer særligt A3 og A4 i stedet på, at deres 

brug af shall bliver styret af konteksten, og at modalverbet bør benyttes ved udtryk af en forpligtel-

se. A2 nævner i sit interview, at hun ikke aktivt erstatter shall med will (bilag 10, l. 237-238), og det 

antages, at hun ikke er blevet påvirket at tidens tendenser. A1 adskiller sig fra sine kolleger ved, at 

han er den eneste A-informant, der i sit interview nævner, at shall er på vej ud af juridisk sprogbrug 

(bilag 9, l. 292). Eftersom han bruger shall mange gange i sin tekst, må det dog antages, at han på 

trods af sit kendskab til simplificeringstendenserne har valgt ikke at begrænse sin brug af shall.  

 

Interviewbesvarelserne viser, at mens T-informanterne stræber efter at benytte shall så lidt som 

muligt og er meget fokuserede på, at shall er på vej ud i engelske juridiske tekster, nævner A-

informanterne intet om simplificeringen af juridisk sprog i deres interview. De har ingen præferen-
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cer om at benytte f.eks. will eller must frem for shall. Det kan derfor antages, at brugen af shall er 

brancheorienteret, da fagekspertgruppernes holdninger er forskellige. 

 

5.5.3 Makrostrategier 

Fælles for T1, T2, A1 og A2, der alle fik tildelt den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, er, 

at de ikke mener, at deres makrostrategi har påvirket deres brug af shall i målsprogsteksterne. Det 

fremgår af interviewbesvarelserne, at de kildesprogsorienterede informanter har forskellige begrun-

delser for, hvorfor makrostrategien for dem er underordnet. Som nævnt mener T1, at brugen eller 

udeladelsen af shall styres af den grad af “plain English” (bilag 5, l. 251), som informanten ønsker 

at realisere i målsprogsteksten, og det har derfor intet med makrostrategien at gøre. Dog nævner 

hun, at hun ved målsprogsorientering sandsynligvis ville udelade brugen af sit ene shall på grund af 

tendenserne inden for engelsk juridisk sprogbrug (bilag 5, l. 304-305). T2 fokuserer i stedet på både 

kildeteksten og målgruppen. Hun nævner i sit interview, at hendes brug af shall påvirkes af kilde-

tekstens formelle stil samt målgruppens egen brug eller udeladelse af shall (bilag 6, l. 444-472). 

Derimod fokuserer A1 udelukkende på at udarbejde korrekte sætningskonstruktioner på engelsk, 

hvilket han mener, at man kan gøre ved brugen af shall. Dog hævder han, at han ved målsprogsori-

entering muligvis ville overveje et andet verbum, idet shall er på vej ud i engelsk juridisk sprog 

(bilag 9, l. 312-314). Hvad angår sidste kildesprogsorienterede informant, A2, har tidens tendenser 

ikke haft indvirkning på hendes brug af shall, da valget, ifølge hende selv, er foretaget intuitivt (bi-

lag 10, l. 267-269). 

 

Med undtagelse af T3 er de målsprogsorienterede informanter enige med de ovenstående informan-

ter om, at deres tildelte makrostrategi ikke har påvirket deres brug af shall i målsprogsteksterne, og 

de ville dermed have brugt shall i samme omfang ved kildesprogsorientering. T4 har ingen yderli-

gere tilføjelser. A3 nævner i sit interview, at hans fokus har været på det materielle indhold frem for 

på makrostrategien, og han har dermed valgt at gøre brug af de modalverber, som han mener, bedst 

repræsenterer kildetekstens juridiske indhold (bilag 11, l. 335-338). A4 tilføjer, at spørgsmålet om 

og hvordan man skal benytte shall, er brancheorienteret (bilag 12, l. 302).  

 

T3 nævner derimod, at han er blevet påvirket af den tildelte oversættelsesstrategi. Makrostrategien 

har påvirket ham i den forstand, at han har undersøgt, hvorvidt shall benyttes i engelske paralleltek- 
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ster (bilag 7, l. 310-311). Dog må det antages, at eftersom T3 samtidig nævner i sit interview, at han 

ville foretage samme valg ved kildesprogsorientering, har hans makrostrategi i sidste ende ikke haft 

indflydelse på hans valg. Den har kun haft indflydelse på hans oversættelsesproces.  

 

5.5.4 Opsummering 

De fleste informanter benytter shall i deres målsprogstekster. Eftersom der for det meste kun fore-

kommer et shall i hver oversættelse, må det antages, at der er en tendens blandt informanterne til at 

undgå brugen af shall.  

 

Ud fra T-informanternes interviewbesvarelser antages det, at anbefalingerne om at afskaffe modal-

verbet shall har haft betydning for informanternes oversættelsesvalg. A-informanterne fokuserer 

derimod ikke på shall som et problemområde i deres interview, og det antages derfor, at deres brug 

eller udeladelse af shall i oversættelserne ikke er påvirket af simplificeringstendenserne, men der-

imod hvorvidt, kildetekstsætningen indeholder en forpligtelse.  

 

Hvad angår makrostrategier kan det udledes af informanternes interviewbesvarelser, at de ikke har 

haft indvirkning på brugen af shall. Den største indvirkning lader derimod til at være informanter-

nes daglige måde af formulere engelske juridiske tekster på, der kan være påvirket af simplifice-

ringstendenserne. 
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5.6 Informanternes foretrukne oversættelsesstrategi 
I forbindelse med dette speciale fik informanterne tildelt en makrostrategi, de skulle benytte under 

udarbejdelsen af deres oversættelser. I dette afsnit diskuteres det, hvilken makrostrategi informan-

terne selv ville have valgt at benytte i en lignende kommunikationssituation (se bilag 1 og 2). Ne-

denstående analyse er baseret på informanternes interviewbesvarelser. 

5.6.1 Informanternes valg af makrostrategi 

Nedenstående figur viser, hvilken makrostrategi informanterne selv ville have benyttet i forbindelse 

med undersøgelsens oversættelse.  

 
        Informant      Kildesprogorientering     Målsprogsorientering 

             T1   √ 

             T2   √ 

             T3      √     

             T4   √          

             A1   √             

             A2      √            

             A3      √       

             A4      √ 

Figur 9: Informanternes foretrukne makrostrategi.  
 

Hvis man kaster et hurtigt blik på figur 9, kan man se, at informanterne er opdelt i to lige store 

grupper. Og det er interessant, at informanterne, ligesom oversættelsesteoretikerne, ikke kan blive 

enige om hvilken makrostrategi, man bør anvende ved oversættelse af juridiske tekster. Man kunne 

måske formode, at informanter inden for samme fagekspertgruppe ville have en tendens til at vælge 

den samme makrostrategi, da de besidder tilnærmelsesvis samme ekspertviden. Det bemærkelses-

værdige er dog, at det viser sig ikke at være tilfældet, da én informant fra hver fagekspertgruppe 

deler holdning med den modsatte gruppe og vælger en anden makrostrategi end sine kolleger. Dette 

kan skyldes flere ting såsom erfaring og ekspertviden (se nedenfor).  

De fleste T-informanter (T1, T2 og T4) ville benytte den kildesprogsorienterede oversættelsesstra-

tegi ved oversættelse af lovtekster. T1 er meget sikker i sit valg af makrostrategi, da hun op til flere  
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gange under interviewet pointerer, at kildeteksten lægger op til at blive oversat med et kildesprogs-

orienteret fokus. Ifølge T1 ville målsprogsorientering ikke egne sig til oversættelse af lovtekster (se 

bilag, 5 f.eks. l. 211 og l. 342). T-informanternes begrundelser for at favorisere kildesprogsoriente-

ring i denne specifikke sammenhæng er meget lig hinanden, og valget bunder i deres opmærksom-

hed på risikoen for at producere en målsprogstekst, der placeres i et forkert regi og dermed vækker 

forkerte associationer hos modtageren. Det skal altså tydeligt fremgå, at det er en oversættelse af 

dansk lovtekst, hvilket begrunder deres valg af kildesprogsorientering. Som det fremgik af afsnittet 

om makrostrategier (se afsnit 3.1) deler de denne overbevisning med blandt andre oversættelsesteo-

retikeren Rayar, der mener, at man ved kildesprogsorienteret oversættelse af lovtekst har mulighed 

for at fremhæve retssystemernes forskelle og dermed undgå at foranledige modtagerne til at tro, at 

der opereres inden for deres eget retssystem (Rayar, 1988:542, citeret i Hjort-Pedersen, 1994:98).  

 

T4 tilføjer til sit valg af den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, at det skal være tydeligt 

over for modtageren, at der er tale om en oversættelse af en dansk lovtekst, og at målsprogsteksten 

derfor skal afspejle dansk lov hele vejen igennem (bilag 8, l. 350).  

 

T2 benytter lejligheden til at argumentere mod målsprogsorientering ved at fremføre, at oversætte-

ren altid i en vis udstrækning vil fortolke kildetekstens indhold (bilag 6, l. 320-323), og hvis over-

sætteren vælger at oversætte frit, er der risiko for, at kildetekstens indhold ikke gengives fuldstæn-

dig korrekt i målsprogsteksten, hvilket er særlig essentielt ved oversættelse af en lovtekst. 

  

Som nævnt tidligere i afsnittet skiller T3 sig ud med henblik på valg af makrostrategi, idet han væl-

ger målsprogsorientering, da kommunikationen dermed vil blive lettere. Dog nævner han også i sit 

interview, at det er vigtigt, at man over for modtageren ikke “fremkalde[r] nogen associationer, som 

ikke hører deres lokale retssystem til” (bilag 7, l. 147-148), hvilket er sammenstemmende med de 

tre andre T-informanters holdning. På trods af dette har han stadig valgt anderledes end sine kolle-

ger.  

 

Hvis vi går tilbage og kaster et nyt blik på figur 9, viser denne, at de fleste A-informanter (A2, A3 

og A4) ligesom T3 ville foretrække at benytte den målsprogsorienterede makrostrategi. De deler 

T3’s holdning om, at makrostrategien vil kunne skabe et bedre kommunikationsgrundlag. Informant 

A4 betvivler slet ikke sit valg af makrostrategi, da han til spørgsmål 31 (se bilag 3) svarer: “Helt 
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klart den målsprogsorienterede” (bilag 12, l. 344), da det er vigtigt at gøre sig forståelig inden for 

advokatbranchen. De er dermed enige med Alcarez Varó & Hughes (2002) i, at en målsprogstekst 

med flydende og naturlig sætningsstruktur er at foretrække (se afsnit 3.1). A2 er lidt mere skeptisk, 

når det kommer til valg af målsprogsorienteret oversættelsesstrategi, da hun mener, at strategien 

hurtigt kan skabe misforståelser hos modtageren på grund af de nuanceforskelle, der eksisterer mel-

lem de to retssystemer. Hun påpeger derfor, at makrostrategien kun skal benyttes, hvis dette gøres 

med omhu (bilag 10, l. 330-333).  

 

Ligesom T3 valgte anderledes end sine kolleger, er dette også tilfældet for A1, der har fulgt majori-

teten af T-informanter og valgt den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, som den mest eg-

nede til kommunikationssituationen. Han begrunder dette valg med, at det er en dansk lovtekst, og 

man er dermed nødt til at være tro mod denne (bilag 9, l. 351). Han deler således holdning med T1, 

T2 og T4. Dog tilføjer han også, at valget er faldet på denne strategi, da han føler sig mest komfor-

tabel med at udarbejde en kildetekstnær oversættelse.  

 

5.6.2 Ekspertviden 

Hvis vi sammenligner ovenstående analyse af interviewdata, er det tydeligt, at der er uenighed fag-

ekspertgrupperne imellem. Translatørerne og advokaterne har forskellige holdninger til hvilket fo-

kus, der er vigtigst ved oversættelse af lovtekster og vælger derfor forskellige makrostrategier. T-

informanterne mener, at det er vigtigst at være tro mod kildeteksten, eftersom der er tale om en lov-

tekst, hvorimod A-informanterne favoriserer en målsprogsorienteret makrostrategi, da den medfører 

et bedre grundlag for kommunikation. Det må formodes, at deres forskellige fokus skyldes den eks-

pertviden og referenceramme, som deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund har udstyret 

dem med. 

 

Som uddannet translatør er man meget opmærksom på, at formålet med juridisk oversættelse er at 

producere en målsprogstekst, der er formuleret med idiomatiske målsprogssætninger, men samtidig 

er tro mod kildetekstens indhold. T1, T2 og T4 fremhæver netop vigtigheden ved at være tro mod 

kildeteksten og understrege, hvilket retssystem den har rodfæste i. Derudover har translatører over-

ordnet en lingvistisk ekspertviden frem for en juridisk, og de er dermed opmærksomme på, at de 
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ved den frie oversættelse kan risikere at udelade en semantisk enhed, der kan vise sig at være essen-

tiel og betydningsbærende for kildetekstens indhold og budskab. Det kan på baggrund af ovenstå-

ende konkluderes, at deres ekspertviden inden for juridisk oversættelse har haft indvirkning på de-

res valg af den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi.  

 

På samme måde er A-informanternes valg af makrostrategi ligeledes påvirket af deres ekspertviden. 

Det er som tidligere nævnt A4’s holdning, at det inden for advokatbranchen er særlig vigtigt at gøre 

sig forståelig over for modtageren (bilag 12, l. 344-345). Det kan antages, at denne udtalelse er 

gældende for flere advokater, eftersom A2 og A3 også påpeger, at lettelse af kommunikationen er i 

fokus. Hvis vi fokuserer på translatørernes ovenstående problemstilling ved den frie oversættelse, 

vil advokaterne formentligt som følge af deres manglende lingvistiske viden ikke være opmærk-

somme på, at en friere oversættelse (f.eks. en ændring i lovtekstens sætningsstruktur) kan medføre 

en ændring i indholdet. Dog må man gå ud fra, at hvis den danske kildeteksts sætningsstruktur 

oversættes frit og dermed ændres i målsprogsteksten, går intet indhold eller budskab tabt, idet ad-

vokaternes juridiske baggrund og deres ekspertviden gør dem i stand til at afkode målsprogsteksten 

og sikre, at kildetekstens juridiske indhold og budskab gengives korrekt. Dette forudsætter naturlig-

vis, at advokaternes engelskfærdigheder lever op til det nødvendige sproglige niveau.  

 

Som tidligere nævnt har to informanter valgt samme makrostrategi som deres modsatte fagekspert-

gruppe. Dette er T3 og A1, og det kan være svært at konkludere, hvorfor de har valgt anderledes 

end deres kolleger, idet de indsamlede interviewdata ikke omfatter oplysninger om ekspertviden. 

Dog er mit bud, at deres erhvervserfaring kan spille en rolle i deres valg af foretrukken makrostra-

tegi. I T3’s interviewbesvarelse nævner han, at han ikke har større erfaring med oversættelse af lov-

tekster (se bilag 7, l. 183). Ud fra sin nuværende ekspertviden kan han enten mene, at det ved en 

civilretlig lovtekst ikke er nødvendigt at understrege retssystemernes forskelle, eller at han har mis-

forstået det stillede spørgsmål, da hans besvarelse af spørgsmål 31 (se bilag 7, l. 357-379) kun har 

terminologi som fokusområde.  

 

Hvad angår A1, viser afsnittet vedrørende informanternes baggrund (se 5.1), at han har været cirka 

20 år længere i advokatbranchen end de resterende A-informanter, og det kan derfor med sikkerhed 

konkluderes, at han har mere erfaring. Alt tyder på, at hans tilgang til oversættelse på sin vis er på 
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linje med translatørernes, og at han dermed besidder tilstrækkelig ekspertviden om juridiske tekster 

til at foretage samme valg som T1, T2, og T4. A1 nævner i sit interview, at modtageren for ham 

ikke er vigtig, men det er derimod kildeteksten (bilag 9, l. 352-354). I lyset af dette ville alt andet 

end valg af kildesprogsorientering dermed kunne betegnes som et forkert valg for A1.  

 

5.6.3 Opsummering  

Ovenstående analyse af mine interviewdata viser, at størstedelen af T-informanterne (T1, T2 og T4) 

vælger kildesprogsorientering, og størstedelen af A-informanterne (A2, A3 og A4) vælger mål-

sprogsorientering. Informanterne er altså splittet mellem et fokus på at gengive hele kildetekstens 

indhold og et fokus på at skabe et bedre kommunikationsgrundlag. Derudover viser det sig, at T3 og 

A1 vælger modsat af deres kolleger.  

 

Ved sammenligning af interviewdata kan det konkluderes, at de to fagekspertgrupper vælger for-

skelligt med henblik på foretrukken makrostrategi, og at dette påvirkes af den ekspertviden og refe-

renceramme, deres uddannelsesbaggrund har givet dem. Translatørerne trækker på deres lingvisti-

ske og oversættelsesteoretiske viden, hvorimod advokaterne naturligvis trækker på deres juridiske 

ekspertviden og har et ønske om god kommunikation.  
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6 Metodekritik 
	  

Set i lyset af at dette har været mit første møde med kvalitativ forskning, hvori interviewmetode 

indgår, afspejler mine begrænsede interviewkompetencer sig i mit valg af interviewmetode. Først i 

løbet af min arbejdsproces har jeg været i stand til at identificere problemer og svagheder ved min 

valgte metode. Ved det strukturerede interview forfølger intervieweren ikke informanternes besva-

relser, og jeg har derfor ikke kunne stille spørgsmål ind til nye aspekter, der udsprang under inter-

viewet. Samtidig har det medført, at jeg har fundet det svært at indhente fyldestgørende svar på ek-

sempelvis, hvorvidt mine informanter har foretaget bevidste oversættelsesvalg, idet jeg ikke har 

kunnet stille spørgsmål, hvor hensigten ville have været at opnå uddybelse fra informanternes side. 

I lyset af dette ville et semistruktureret interview have været at foretrække, da man ved denne meto-

de har mulighed for at afvige fra sin interviewguide og spørge ind til informanternes besvarelser 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010:38-40). Svarene ville dermed blive mere dybdegående.  

Samtidig ville jeg have kunnet drage fordel af en flydende interaktion mellem mig som interviewer 

og interviewpersonen, idet det kunne have skabt en mere naturlig interaktion. Dette var tilfældet i 

interviewet med informant A4, der lod til at blive påvirket af, at jeg ikke be- eller afkræftede hans 

besvarelser ved at stille yderligere spørgsmål. Dette kommer blandt andet til udtryk ved ytringer 

som: “Hvis det er svar nok?” (bilag 12, l. 129) og “Jeg er ikke sikker på, at det har haft nogen ind-

flydelse?” (bilag 12, 150), hvor A4 søger en klar respons fra mig.  

Ydermere afspejler min manglende erfaring inden for interview sig i mine spørgsmålsformulerin-

ger. Efter min mening har jeg formuleret vage spørgsmål, der har medført overfladiske besvarelser, 

har jeg fundet det vanskeligt at afkode og gå i dybden under analysen.   

 

Det skal i forbindelse med metodekritikken nævnes, at jeg ikke oplevede de problemer under mine 

pilotinterview, hvilket er grunden til, at jeg valgte at fastholde min interviewmetode samt de fleste 

af mine spørgsmålsformuleringer.  
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7 Konklusion 
	  
Som nævnt i indledningen er formålet med dette speciale at undersøge om og i så fald hvordan, 

translatørers og advokaters oversættelser af samme danske civilretlige lovtekst til engelsk adskiller 

sig fra hinanden. Derudover har formålet været at undersøge, hvorvidt informanternes ekspertviden 

og den tildelte makrostrategi har haft indvirkning på deres oversættelsesvalg.  

 

For at kunne besvare problemformuleringen har jeg anvendt den kvalitative undersøgelsesmetode 

ved at bede otte informanter (fire translatører og fire advokater) om at udarbejde oversættelser af 

uddrag af retsplejeloven og efterfølgende interviewe dem om deres valg.  

 

På baggrund af analysen af informanternes brug af Woolf-terminologi i deres oversættelser kan det 

konkluderes, at fagekspertgruppernes oversættelser ikke adskiller sig videre fra hinanden, idet samt-

lige informanter med undtagelse af T3 har fravalgt Woolf-termer. Årsagen til fravalget af Woolf-

termerne antages dog at være forskellig på grund af forskelle i informanternes ekspertviden. T-

informanterne har kendskab til termerne, mens A-informanterne ikke kender til Woolf-termernes 

eksistens. 

 

For så vidt angår valg af layout afviger fagekspertgruppernes oversættelser derimod fra hinanden. 

Samtlige T-informanter har valgt at opstille deres oversættelser som engelske lovtekster, hvorimod 

A-informanterne med undtagelse af A3 har opstillet deres oversættelser efter den danske kildetekst. 

Interviewbesvarelserne indikerer, at flertallet af informanterne ikke er blevet påvirket af deres eks-

pertviden, men derimod af den tildelte makrostrategi. T1’s og T2’s ekspertviden kan dog have haft 

betydning, idet de har valgt at se bort fra den tildelte kildesprogsorienterede makrostrategi, fordi de 

mener, at et målsprogslayout er mere passende.  

 

Ved informanternes oversættelser af passivkonstruktioner har tendensen blandt begge fagekspert-

grupper været at bibeholde kildetekstens passive diatese. A1 adskiller sig dog fra de andre infor-

manter, idet han har ændret over halvdelen af kildetekstens passiver til aktivsætninger. I denne 

sammenhæng spiller informanternes ekspertviden sandsynligvis en rolle. De fleste T-informanter 

påvirkes af deres antageligt manglende juridiske ekspertviden til ikke at ændre kildetekstens diate- 
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se, da det kræver en tilføjelse af en implicit agens. Advokaterne er derimod juridiske eksperter og 

med udgangspunkt i A1, der har ændret flest passivkonstruktioner til aktivsætninger, må det anta-

ges, at advokater har lettere ved at identificere den implicitte agens.	  

 

De fleste informanter benytter shall. For T1 og T4 gælder det, at de ligesom A4 kun har benyttet 

shall en gang i deres oversættelser, hvorimod A2 har benyttet shall to gange, og A1 har benyttet 

shall ti gange. Der er således ingen klar forskel mellem de to fagekspertgrupper med hensyn til bru-

gen af shall. Begge fagekspertgruppers brug af shall er tilsyneladende blevet påvirket af tendensen 

til at udelade shall i juridiske tekster med henblik på simplificering. Dog må simplificeringstenden-

sen siges ikke at have haft indflydelse på A1’s benyttelse af shall.  

 

Med hensyn til informanternes foretrukne valg af makrostrategi er der en klar forskel mellem de to 

fagekspertgrupper, der formentlig skyldes deres forskellige ekspertviden. Samtlige T-informanter 

med undtagelse af T3 foretrækker kildesprogsorientering, hvorimod A-informanterne med undta-

gelse af A1 foretrækker målsprogsorientering.  

 

Hvad angår makrostrategiernes indvirkning på informanternes oversættelsesvalg, kan der ikke kon-

kluderes noget overordnet, da det ud fra interviewbesvarelserne fremgår, at makrostrategierne tilsy-

neladende kun har haft indflydelse på informanternes terminologivalg og opstilling.  

 

Specialets analyse viser, at informanterne har anvendt følgende mikrostrategier ved oversættelse af 

undersøgelsesområderne: Direct translation, explicitation, condensation, substitution, permutation, 

modulation og transposition.  

 

På basis af denne konklusion kan min første hypotese delvist bekræftes, idet analysen af informan-

ternes oversættelser har vist, at fagekspertgruppernes oversættelser af de fleste undersøgelsesområ-

der adskiller sig fra hinanden. Det lader til, at A-informanterne har været mest tilbøjelige til at æn-

dre kildetekstens sætningsstruktur, hvilket afkræfter anden del af min første hypotese, hvori jeg 

antog, at T-informanterne ville ændre kildetekstens sætningsstruktur mest. 
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På samme måde bekræftes min anden hypotese om, at fagekspertgruppernes respektive ekspertvi-

den vil have en indflydelse på deres oversættelsesvalg. 

 

Dog kan jeg ikke be- eller afkræfte min tredje hypotese om, at de tildelte strategier har indflydelse 

på informanternes valg, da det tilsyneladende afhænger af undersøgelsesområderne.  

 

Den overordnede konklusion er, at de to fagekspertgruppers oversættelser adskiller sig fra hinan-

den. Derudover har informanternes ekspertviden vist sig at have indvirkning på deres valg. De til-

delte makrostrategiers indflydelse på informanternes valg lader dog til at afhænge af de respektive 

undersøgelsesområder. 
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Bilag 1  
	  
Kommunikationssituation: 
 
I forbindelse med mit speciale vil jeg bede dig oversætte nedenstående, indrammede 
uddrag af den danske retsplejelov til engelsk. Teksten skal oversættes til advokater i 
England og Wales, der arbejder med civilproces.   
 
Man skelner mellem to overordnede oversættelsesstrategier.  

1. Kildesprogsorientering. Med dette menes der, at du skal have fokus på kilde-
sproget, dvs. den danske kildeteksts form og indhold (hvor det tydeligt fremgår, 
at det er en oversættelse af en dansk tekst).  

2. Målsprogsorientering. Med dette menes der, at du skal have fokus på målspro-
get, dvs. målsprogets form og indhold (hvor det tilstræbes at udarbejde oversæt-
telsen således, at den fremstår som en oprindelig engelsk tekst). 

 
Du bedes benytte en kildesprogsorienteret oversættelsesstrategi.  
 
Du må benytte de hjælpemidler, dvs. ordbøger, internettet, paralleltekster etc., som du 
ville benytte i en lignende oversættelsessituation. I forbindelse med din oversættelse 
bedes du notere, hvilke hjælpemidler du har benyttet. For eksempel: 
“Dansk-Engelsk Juridisk Ordbog, 2. udgave af Helle Pals Frandsen. Gyldendal A/S 
2009”, “www.google.dk” etc. 
 
For at sikre en god og valid undersøgelse vil afhandlingens emne og formål først blive 
offentliggjort i forbindelse med det interview, du deltager i umiddelbart efter aflevering 
af oversættelsen. Interviewet vil indeholde spørgsmål vedrørende dine oversættelses-
valg.   
 
Din oversættelse er anonym.   
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Bilag 2  
	  
Kommunikationssituation: 
 
I forbindelse med mit speciale vil jeg bede dig oversætte nedenstående, indrammede 
uddrag af den danske retsplejelov til engelsk. Teksten skal oversættes til advokater i 
England og Wales, der arbejder med civilproces.   
 
Man skelner mellem to overordnede oversættelsesstrategier.  

1. Kildesprogsorientering. Med dette menes der, at du skal have fokus på kilde-
sproget, dvs. den danske kildeteksts form og indhold (hvor det tydeligt fremgår, 
at det er en oversættelse af en dansk tekst).  

2. Målsprogsorientering. Med dette menes der, at du skal have fokus på målspro-
get, dvs. målsprogets form og indhold (hvor det tilstræbes at udarbejde oversæt-
telsen således, at den fremstår som en oprindelig engelsk tekst). 

 
Du bedes benytte en målsprogsorienteret oversættelsesstrategi.  
 
Du må benytte de hjælpemidler, dvs. ordbøger, internettet, paralleltekster etc., som du 
ville benytte i en lignende oversættelsessituation. I forbindelse med din oversættelse 
bedes du notere, hvilke hjælpemidler du har benyttet. For eksempel: 
“Dansk-Engelsk Juridisk Ordbog, 2. udgave af Helle Pals Frandsen. Gyldendal A/S 
2009”, “www.google.dk” etc. 
 
For at sikre en god og valid undersøgelse vil afhandlingens emne og formål først blive 
offentliggjort i forbindelse med det interview, du deltager i umiddelbart efter aflevering 
af oversættelsen. Interviewet vil indeholde spørgsmål vedrørende dine oversættelses-
valg.   
	  
Din oversættelse er anonym.   
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Bilag 3 
 

Kapitel 33 
Sagsforberedelse i 1. instans 

 5	  
[…] 

 

§ 349. Opfylder stævningen ikke kravene i § 348, stk. 2, nr. 1-4, og stk. 3, 

2. pkt., og er den herefter uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, af-

vises sagen ved en beslutning, der meddeles sagsøgeren. Det samme gælder, hvis 10	  

der ikke indleveres kopier som fastsat i § 348, stk. 4. Efter sagsøgerens anmod-

ning træffes afgørelsen om afvisning ved kendelse. 

Stk. 2. Retten kan indrømme sagsøgeren en frist til at afhjælpe mangler som 

nævnt i stk. 1. 

 15	  
[…] 

	  

§ 353. Retten indkalder parterne til et forberedende møde, medmindre retten 

finder det overflødigt. Retten angiver i indkaldelsen, hvilke spørgsmål der særligt 

skal drøftes på mødet, herunder 20	  
 

[…] 
	  
§ 360. Udebliver sagsøgeren fra et møde, som denne er indkaldt til efter § 352, 

stk. 3, § 353 eller § 355, stk. 1, afviser retten sagen ved en beslutning, der med-25	  

deles parterne. Har sagsøgte fremsat modkrav i et retsmøde, hvor sagsøgeren var 

repræsenteret, eller i et processkrift, der er forkyndt for sagsøgeren, afsiges dog 

efter sagsøgtes anmodning dom herom. 

Stk. 2. Udebliver begge parter fra et møde, som de er indkaldt til efter § 352, 

stk. 3, § 353 eller § 355, stk. 1, hæver retten sagen. 30	  

Stk. 3. Udebliver sagsøgte fra et møde, som denne er indkaldt til efter § 352, 
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stk. 3, § 353 eller § 355, stk. 1, afsiger retten dom efter sagsøgerens påstand, for 

så vidt denne findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne. 

Har sagsøgeren under sagen ændret sin påstand til ugunst for sagsøgte eller frem-

sat anbringender, der ikke er angivet i stævningen, tages kun hensyn hertil, hvis 35	  

ændringen er foretaget i et retsmøde, hvor sagsøgte var repræsenteret, eller i et 

processkrift, der er forkyndt for sagsøgte. Er sagsøgerens påstand uklar, eller må 

sagsfremstillingen antages i væsentlige henseender at være urigtig, afvises sagen 

ved beslutning eller, hvis sagsøgeren anmoder derom, ved kendelse. Afgørelsen 

om afvisning meddeles parterne. 40	  

Stk. 4. Udeblivelse fra retsmøder under genoptagelse af forberedelsen, jf. 

§ 356, stk. 3, og § 364, stk. 1, har den i stk. 1-3 angivne virkning, hvis dette er 

angivet i indkaldelsen. 

Stk. 5. Såfremt et processkrift efter § 355, stk. 2, eller et endeligt påstandsdo-

kument efter § 357, stk. 1, ikke indleveres rettidigt, finder reglerne i stk. 1-3 til-45	  

svarende anvendelse, hvis retten i pålægget efter § 355, stk. 2, eller § 357, stk. 1, 

har angivet, at manglende efterkommelse af pålægget kan medføre udeblivelses-

virkning. 

Stk. 6. Såfremt kopier efter § 357, stk. 3, ikke indleveres rettidigt, kan retten 

bestemme, at reglerne i stk. 1-3 skal finde tilsvarende anvendelse. 50	  

Stk. 7. Retten kan undtagelsesvis undlade at tillægge en parts udeblivelse eller 

de forhold, som efter stk. 5 og 6 sidestilles med udeblivelse, virkning efter denne 

paragraf. Der tages herved navnlig hensyn til, om udeblivelsen må antages at 

skyldes lovligt forfald, om der i øvrigt må antages at foreligge undskyldende om-

stændigheder, eller om modparten ønsker sagen udsat. 55	  

	  
[…]	  
	  

Kilde: Retsplejeloven, kapitel 33 omhandlende “Sagsforberedelse i 1.  

instans”. 60	  
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Bilag 4 
 
Interview af informant ___. 
 

• Velkommen. 
• Anonym besvarelse. 

 
Standardspørgsmål vedr. baggrund: 
 

1. Hvad er din profession? 
 

2. Hvornår blev du færdiguddannet? 
 

3. Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 

4. Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 

5. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan 
se her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 

Terminologi: 
 

6. Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en 
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med 
denne terminologi? 
 
Evt. forklaring af Woolf-terminologi. 
 

7. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stæv-
ning”? 
 

8. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “sagsø-
ger”? 
 

9. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  “proces-
skrift”? 
 

10. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit termino-
logivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes be-
grunde dit svar. 
 

11. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

12. Hvordan har din kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstra-
tegi påvirket dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
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13. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” 
have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den kildesprogsorientere-
de/målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? 
 

Layout: 
 

14. Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig?  
 

15. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 

16. Hvordan har din kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstra-
tegi påvirket dit valg af opstilling? 
 

17. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den 
kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes 
begrunde dit svar. 

 
Passivkonstruktioner: 
 
              Evt. forklaring af passivkonstruktioner. 
 

18. I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift 
i kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendin-
ger? 
 

19. Der forekommer også andre passiver i kildeteksten. Har du generelt overvejet at 
ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 

20. Hvorfor/hvorfor ikke, og er det et bevidst valg? 
 

21. Hvordan har din kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstra-
tegi påvirket dine oversættelser af passivkonstruktioner? 
 

22. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med passivkonstruktio-
ner, hvis du havde benyttet den kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede 
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 

 
Modalverbet “skal”: 
 

23. I traditionel juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Vil du generelt foretrække 
at benytte will frem for shall? Du bedes begrunde dit svar.   
 

24. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten.  
Hvilke modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”?  
 

25. “Skal” forekommer også i § 360, stk.6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
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26. Hvorfor har du brugt/ikke brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 

27. Mener du, at din kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstra-
tegi har påvirket din brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

28. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis 
du havde benyttet den kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættel-
sesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 

 
Oversættelsesstrategier: 
 

29. Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er kildesprogsori-
enteret/målsprogsorienteret? 
 

30. Ville din oversættelse generelt have set anderledes ud, hvis du havde benyttet 
den kildesprogsorienterede/målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvor-
dan ville den se ud? 
 

31. Hvis du selv kunne vælge mellem den kildesprogsorienterede oversættelsesstra-
tegi og den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge 
i forhold til kommunikationssituationen, du ser på første side? Du bedes begrun-
de dit svar. 
 
 

• Eventuelle tilføjelser fra informantens side. 
 

• Tak for deltagelse.
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Bilag 5 
 
Oversættelse udarbejdet af informant T1 
 

Part 33 5	  
Case preparation in the court of first instance 

 
[…] 

 

349.-(1) If the writ does not satisfy the requirements of section 348(2)(i)-(iv) and (3), 10	  
second sentence, and hence is unfit as a basis for the case processing, the case will be 
dismissed by a decision communicated to the plaintiff. This also applies in the event of 
failure to submit copies as set forth in section 348(4). At the request of the plaintiff, the 
decision to dismiss the case will be made in the form of a court order. 

(2) The court may grant the plaintiff respite to redress any non-conformity as  15	  
mentioned in subsection 1. 

 
[…] 
 

353.-(1) The court will summon the parties to a preliminary hearing, unless the court 20	  
finds this unnecessary. In the summons, the court will state the issues to be discussed at 
the hearing, including 
 
[…] 
 25	  

(5) In the event that a pleading pursuant to section 355(2) or a final case summary 
pursuant to section 357(1) is not filed in due time, the rules of subsections 1-3 will  
apply mutatis mutandis, if the court has stated in the order pursuant to section 355(2) or 
section 357(1) that failure to comply with the order may render the non-compliant party 
liable to sanctions by default. 30	  

(6) In the event of failure to submit copies pursuant to section 357(3) in due time, the 
court may decide that the rules of subsections 1-3 shall apply mutatis mutandis. 

(7) The court may in exceptional cases refrain from applying this section to a party's 
default or to the matters equated with default under subsections 5 and 6. In making this 
decision, the court will take into consideration in particular whether the failure to  35	  
comply may be deemed to be due to a lawful excuse, whether excusable circumstances 
may otherwise be deemed to exist or whether the other party wants the case to be  
adjourned. 
 

Kilde: Retsplejeloven, kapitel 33 omhandlende “Sagsforberedelse i 1. instans”.  40	  
 
 
Kilder: 
- Gyldendals Ordbøger (online), Juridisk Ordbog (Helle Pals Frandsen) 
- Juridisk Ordbog, Bo Von Eyben, 12. Udgave 45	  
- Advokatsamfundets hjemmeside (forklaring af begrebet “udeblivelse”). 
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Transskribering af interview med informant T1 
 
I = Interviewer 
T1 = Informant; translatør nr. 1 50	  
 
I: Inden vi går i gang, så vil jeg gerne byde dig velkommen og minde dig om, at din 
besvarelse er anonym. 
 
T1: Ja. 55	  
 
I: Jeg vil starte med at stille dig nogle spørgsmål vedrørende din baggrund. 
 
T1: Ja.  
 60	  
I: Hvad er din profession? 
 
T1: Jeg er translatør. 
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 65	  
 
T1: I 2000.  
 
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 70	  
T1: Ja.  
 
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 
T1: Ja, 10 års… Det er juridisk, finansiel, regnskab, ja.  75	  
 
I: Ja. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan 
se her… 
 
T1: Ja. 80	  
 
I: …og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
T1: Ja.  
 85	  
I: Godt. Jeg har valgt at undersøge en række termer, og de termer jeg har valgt at  
undersøge, de er så understreget både i kildeteksten og i din oversættelse… Termerne 
“stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en terminologi, der 
blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne terminologi? 
 90	  
T1: Mmm, ja.  
 
I: Godt. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“stævning”? 
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T1: Jamen, altså… Det er jo kildesprogsorienteret, og det er også det, vi bruger her, 95	  
derfor har jeg valgt writ frem for claim form. Simpelthen også fordi, at det danske  
system jo ikke er opbygget som det engelske. Det er ikke en formular, man udfylder. 
Stævningen er formuleret på en anden måde, og derfor er det oplagt at vælge writ, synes 
jeg.  
 100	  
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “sagsøger”? 
 
T1: Det er jo det samme. Når man vælger writ, så skriver man heller ikke claimant for 
“sagsøger”, så skriver man plaintiff. Ellers så ville det ikke give mening.  
 105	  
I: Nej, okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af 
“processkrift”? 
 
T1: Jeg har ikke gjort mig de store overvejelser. Der er det, jeg altid kalder det… Men 
generelt så synes jeg, at hvis man vælger den ene strategi, så blander man dem ikke 110	  
sammen. Så mange af tingene bliver jo altså, idet man vælger strategien, så ligger det jo 
fast.  
 
I: Ja. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes  115	  
begrunde dit svar.  
 
T1: Jamen altså i og med, at det skal være kildesprogsorienteret, så har det jo ikke på-
virket særlig meget.  
 120	  
I: Okay. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
T1: Nej. Jamen, det ville jeg ikke gøre, fordi det er jo stadigvæk kildesprogsorienteret. 
Og det er jo danske forhold, man beskriver, så ville man jo, hvad kan man sige … det 125	  
ville være med fare for, at man placerede teksten i en forkert kontekst, så de tyske  
advokater muligvis tror, at det følger engelske regler og forhold.  
 
I: Ja. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  
oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 130	  
 
T1: Det har jeg svaret på.  
 
I: Det har du, ja. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og  
“processkrift” have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den  135	  
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? 
 
T1: Jamen, så ville jeg have brugt, for at tage dem i rækkefølge claim form, claimant og 
statement of… 
 140	  
I: case. 
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T1: Ja, case. Statement of case, ja.  
 
I: Ja. De følgende spørgsmål vil omhandle layout, altså opstilling af din oversættelse.  145	  
 
T1: Ja. 
 
I: Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 
 150	  
T1: At den skal ligne det danske. Den skal ligne kildeteksten.  
 
I: Ja. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
T1: Fordi det er kildesprogsorienteret oversættelse.  155	  
 
I: Ja, okay. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit 
valg af opstilling? 
 
T1: Ja, det er jo det samme. Jeg følger den danske tekst. 160	  
 
I: Ja. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den 
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
T1: Det ville den muligvis, men jeg har svært ved at se, hvordan det ville fungere i 165	  
praksis at lave en målsprogsorienteret oversættelse af sådan en tekst, som er en dansk 
lovtekst. For mig at se, er det ganske oplagt, at det skal være kildesprogsorienteret.  
 
I: Ja. De følgende spørgsmål vil berøre emnet passivkonstruktioner. Er du bekendt med 
denne sætningstype? 170	  
 
T1: Ja.  
 
I: Godt. Jeg skal jo lige være helt sikker. I § 349 forekommer der fire  
passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift i kildeteksten. Hvilke overvejelser 175	  
gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? Og du kan så se, at jeg har markeret de 
tilsvarende vendinger i din oversættelse. 
 
T1: Ja… Jeg kigger lige …  
 180	  
I: Ja… 
 
T1: Altså, jeg har ikke gjort mig de store forkrummede overvejelser, inden jeg oversatte 
dem. Det er nok bare noget, der er foregået sådan helt rygmarvs … på  
rygmarvsautomatik… Ja… Jeg skal lige se den sidste… 185	  
 
I: Ja.  
 
T1: Ja, jeg synes ikke, at jeg kan tilføje så meget andet.  
 190	  
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I: Nej, det er også helt i orden. Der forekommer også andre passivkonstruktioner i  
kildeteksten. Har du generelt overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til 
aktive sætninger? 
 
T1: Hmm, altså det er jo det, der ligger lige for at gøre, altså når du oversætter til  195	  
engelsk, fordi engelsk jo generelt har en aktiv sætningskonstruktion… Men jeg synes 
stadigvæk, hvad kan man sige, teksttypen definerer, hvad man ligger sig… Også når det 
er en lovtekst, så ville man, så ville jeg personligt undgå at fortolke for meget i det ved 
at indsætte et subjekt, som ikke står der. 
 200	  
I: Ja. Hvorfor, og er det et bevidst valg? 
 
T1: Hvorfor har jeg svaret på… Nej, altså jeg synes, at det er det, der hører sig til den 
teksttype. Altså det er, hvad kan man sige, jo mere juridisk det bliver, jo tættere holder 
man sig også til teksten, synes jeg. Ikke at det skal, hvad kan man sige, det skal  205	  
selvfølgelig flyde og være godt på målsproget, men kildeteksten vejer tungere… Det er 
jo ikke her, man begynder at sidde og lave smukke konstruktioner.  
 
I: Nej. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  
oversættelser af passivkonstruktioner? 210	  
 
T1: Ja, det er det, vi lige har snakket om, synes jeg, ikke?  
 
I: Jo… Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede  215	  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
T1: Hmm, det ville jeg nok ikke. Altså hvis jeg havde syntes, at det var egnet til  
målsprogsorienteret oversættelse, hvilket jeg ikke synes, at det er, så synes jeg, at … at, 
hvad kan man sige, at med Woolf-terminologien og plain English, så ville det jo også 220	  
have været formuleret på en anden måde, men jeg synes ikke igen, at det egner sig til 
denne her type tekst.  
 
I: Så det du siger, det er, at man bør generelt ikke oversætte målsprogsorienteret, hvis 
det er en lovtekst? 225	  
 
T1: Ja, det synes jeg ikke, nej.  
 
I: Okay, jeg skulle bare være helt sikker. 
 230	  
T1: Okay. 
 
I: De følgende spørgsmål vil omhandle modalverbet “skal” … 
 
T1: Mmm. 235	  
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I: …og det forekommer to steder i teksten. Først skal jeg lige høre… I traditionel  
juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække at benytte will 
frem for shall? Du bedes begrunde dit svar. 
 240	  
T1: Jeg synes, hvis man vælger at bruge shall som, hvad kan man sige, jeg egentlig 
gerne vil, også for at gøre det mere plain, selvom man ikke vælger en plain English-
strategi… 
 
I: Undskyld, altså hvis man vælger at bruge shall? 245	  
 
T1: Ja, altså hvis man bruger shall, så bliver det jo, så går man væk fra plain English. 
 
I: Ja, okay.  
 250	  
T1: Altså, jeg ville jo egentlig godt bevæge den i retning af plain English, og der vil jeg 
være mere tilbøjelig til at bruge will og must. Eller is to, is required to, men så går man 
jo ind og fortolker betydningen af shall.  
 
I: Okay ja. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. 255	  
Hvilke modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 
T1: Jeg skal lige læse her… Jeg har i hvert fald vurderet, at det ikke er et must “skal”, at 
det mere er, at … det er ikke en pligt, der bliver udtrykt. Det er bare en konstatering af, 
hvad der skal ske.  260	  
 
I: Ja. “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 
T1: Der har jeg brugt shall…  
 265	  
I: Hvorfor har du brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 
I: Ja, her er det jo nok fordi, at jeg synes, at will var for svagt, og must var for stærkt. 
Og så har jeg lagt mig lige i den bløde mellemvare og deraf ikke taget stilling, altså jeg 
har taget stilling, men hvis jeg havde valgt enten will eller must, så havde jeg taget mere 270	  
stilling, forstår du, hvad jeg mener? 
 
I: Altså, så havde du fortolket på… 
 
T1: Ja, så havde jeg fortolket på det, hvor shall kan både betyde will, og det kan betyde 275	  
must. Så der har jeg valgt… 
 
I: At holde dig neutral? 
 
T1: Ja… 280	  
 
I: Ja, godt. Mener du, at din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket 
din brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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T1: Jamen, det synes jeg egentlig er svært at svare på. Hmm, om den har påvirket..? 285	  
Altså, jeg synes sagtens, at jeg kunne have forsvaret at bruge en kildesprogsorienteret 
strategi og stadigvæk bruge shall, så det er ikke det, synes jeg… Det har ikke noget med 
kildesprogsorienteringen, det har nok noget mere at gøre med plain, the level of plain 
English, tror jeg.  
 290	  
I: Ja. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis du 
havde benyttet den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit 
svar. 
 
T1: Altså der ville jeg nok så… Det kan godt være, at jeg var endt på samme omfang af 295	  
shall, men jeg ville nok have været mere bevidst om, at shall er røget meget ud i  
engelsk juridisk sprog. Så det kan godt være, at jeg… Har jeg skrevet shall ét sted? Det 
ene sted? 
 
I: Ja, det er det eneste sted, hvor du har benyttet shall, ja.  300	  
 
T1: Ja… Man kunne faktisk også overveje bare at have udeladt den, ikke? Og så  
skrevet “may decide the rules of subsections 1–3 apply”. Ja, det kan godt være, at jeg 
ville have overvejet at udelade shall, hvis det var målsprogsorienteret.  
 305	  
I: Ja. Vi er kommet til de sidste spørgsmål, og de kommer så til at omhandle de over-
sættelsesstrategier, jeg hele tiden nævner. Og din var jo så kildesprogsorienteret.  
 
T1: Ja.  
 310	  
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er kildesprogsorienteret? 
 
T1: Jamen, jeg har brugt writ, plaintiff og pleading, og ikke Woolf-terminologi… Jo, og 
så er der jo, at jeg har layoutmæssigt lagt mig op ad den danske kildetekst.  
 315	  
I: Ja. Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den  
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
 
T1: Ja, altså med omvendt fortegn, så ville jeg have, hvis jeg havde igen, hvis jeg havde 
syntes, at det var forsvarligt at bruge en målsprogsorienteret til denne her type tekst, og 320	  
det synes jeg ikke, at det er, så ville jeg have valgt at bruge Woolf-terminologien og 
tilpasse layoutet tilsvarende engelsk, engelske tekster, lovtekster, ikke? 
 
I: Ja. Så er vi kommet til sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den  
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  325	  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 
T1: Ja, altså vi taler om denne her tekst? 
 330	  
I: Ja, denne her tekst, som en lovtekst.  
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T1: Ja, altså jeg ville have valgt den samme.  
 
I: Altså kildesprogsorientering? 335	  
 
T1: Ja. 
 
I: Hvorfor? 
 340	  
T1: Jamen, fordi jeg ikke synes, at denne her type tekst egner sig til målsprogsorienteret 
oversættelse. Det ville, man ville risikere at placere teksten i et forkert regi. Og det er jo 
ikke terminologi, der er ukendt for engelske advokater. Havde det været terminologi, 
der var ukendt, eller der var særlig dansk, så ville jeg måske have overvejet at tage  
forklaringer med eller… Men det er jo terminologi, som de udmærket godt forstår.  345	  
 
I: Ja, jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget, du føler, at du mangler at sige? Eller er 
der noget, du gerne vil tilføje? 
 
T1: Næh… Det tror jeg ikke.  350	  
 
I: Nej. Jamen, så siger jeg bare mange gange tak for din deltagelse.  
 
T1: Velbekomme.  
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Bilag 6 
 
Oversættelse udarbejdet af informant T2 
 

Part 33 5	  
Pre-trial procedure in the first instance 

 
[…] 

 

349.–(1) If the writ of summons does not meet the requirements of section 348(2)(i)-10	  
(iv) and subsection (3), second sentence, and if it is therefore unsuited to serve as the 
basis for the hearing of the case, the case will be dismissed by decision of the court, and 
the plaintiff will be notified. The same applies if copies are not filed in accordance with 
section 348(4). At the plaintiff's request, the decision to dismiss the case will be made 
by order of the court. 15	  

(2) The court may grant the plaintiff a time-limit to rectify the deficiencies  
mentioned in subsection (1). 

 
[…] 

 20	  
353.–(1) The court convenes the parties to a pre-trial hearing unless it is deemed  

unnecessary by the court. In the notice convening the hearing, the court indicates the 
issues to be discussed in particular at the hearing, including 
 

[…] 25	  
(5) If a written pleading under section 355(2) or a final case summary under section 

357(1) is not filed within the specified time-limit, the provisions of subsections (1)-(3) 
will apply correspondingly if the court has stated in the order under section 355(2) or 
section 357(1) that failure to comply with the order may have the same effect as failure 
to appear. 30	  

(6) If copies under section 357(3) are not filed within the specified time-limit, the 
court may direct that the provisions of subsections (1)-(3) are to apply correspondingly. 

(7) Under exceptional circumstances, the court may decide that a party's failure to 
appear or the circumstances which are given the same effect as failure to appear under 
subsections (5) and (6) is to have the consequences provided for in this section. In that 35	  
case, it will be taken into account in particular whether the party may be assumed to 
have a valid excuse for failing to appear, whether other extenuating circumstances may 
be assumed to exist or whether the opposing party wishes to have the case adjourned. 
 
 40	  
Kilder: 

- Helle Pals dansk-engelsk ordbog 
- Internettet (søgninger på gov.uk) 
- Black’s Law Dictionary 
- Juridisk Ordbog, Von Eyben 45	  
- Min egen Trados-database. 

 



	   103	  

Transskribering af interview med informant T2 
 
I = Interviewer 50	  
T2 = Informant; translatør nr. 2 
 
I: Jeg vil gerne have lov til at byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse i min 
undersøgelse. 
 55	  
T2: Så lidt. 
 
I: Inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig nævne, at din besvarelse er anonym.  
 
T2: Ja. 60	  
 
I: Jeg starter interviewet med at stille dig nogle standardspørgsmål vedrørende din  
baggrund. 
 
T2: Ja.   65	  
 
I: Hvad er din profession? 
 
T2: Jeg er statsautoriseret translatør i engelsk.  
 70	  
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
T2: Det gjorde jeg i 1998. 
 
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 75	  
 
T2: Hvis du med produktion mener, at jeg selv forfatter dem, så nej. Jeg oversætter, og 
jeg laver sprogrevision.  
 
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 80	  
 
T2: Jeg har rigtig meget erfaring inden for oversættelse. For det første har jeg fem års 
erfaring med at oversætte spansk og fransk, inden jeg overhovedet begyndte at læse 
engelsk, men jeg har… Derefter har jeg 15 års erfaring med at oversætte engelsk jura.  
 85	  
I: Ja. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan 
se her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
T2: Ja.  
 90	  
I: Godt. Jeg har valgt at undersøge en række termer, og som du kan se i kildeteksten og 
i din oversættelse, så er de understreget. Og jeg vil så spørge ind til dine  
oversættelsesvalg i forbindelse med disse termer… Termerne “stævning”, “sagsøger” 
og “processkrift” kan alle oversættes med en terminologi, der blev præsenteret af Lord 
Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne terminologi? 95	  
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T2: Nu skal jeg lige være med engang her. Du siger “stævning” og hvad mere? 
 
I: “Sagsøger” og “processkrift”. 
 100	  
T2: Hvor står processkriftet henne? 
 
I: Den står på næste side, først i paragraf 360, stk. 5.  
 
T2: Ja, så det var “sagsøger” og så “processkrift”, og hvad sagde du mere? 105	  
 
I: “Stævning”… 
 
T2: “Og stævning”. Ja, jeg er med.  
 110	  
I: Godt. Jeg gentager lige spørgsmålet så.  
 
T2: Ja.  
 
I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  115	  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 
 
T2: Ja, det er jeg.  
 120	  
I: Godt. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“stævning”? 
 
T2: Jeg har gjort mig den overvejelse, at jeg ikke bruger Woolf-terminologi. Og det gør 
jeg helt klart med vilje ikke, fordi jeg gerne vil have, at det skal afspejle, at det er dansk, 125	  
det er et dansk retssystem, dansk jura, og jeg vil ikke have, at modtageren foranlediges 
til at tro, at hvis jeg nu havde skrevet, hvad er det nu, det hedder? Complaint? Hedder 
det ikke det? Complaint form eller? 
 
I: Du mener claim form.  130	  
 
T2: Claim form hedder det, ja. Jeg bruger det aldrig.   
 
I: Nej, okay.  
 135	  
T2: Men jeg vil ikke have, at modtageren på nogen måde skal kunne foranlediges til at 
tro, at den har det samme indhold som en claim form, for det har en stævning ikke, så 
derfor bruger jeg en terminologi, som er mere sådan europæisk og lidt mere, ja måske 
gammeldags i forhold til, det er jo det englændere vil synes, og det er det, der er i  
kommunikationssystem eller situationen. Men han er så ikke i tvivl om, når han læser 140	  
det, at det her, det er ikke engelsk ret. Og det synes jeg er vigtigt.  
 
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “sagsøger”? 
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T2: Det er det samme. Det er nøjagtig det samme. Der vælger jeg også den traditionelle 145	  
terminologi, som er sådan europæisk i virkeligheden… Og ikke at bruge Woolf-
terminologi.  
 
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“processkrift”? 150	  
 
T2: Hvor er den nu? 
 
I: Den står på anden side...  
 155	  
T2: Jeg har skrevet “pleading”, ikke? 
 
I: Jo, det har du. Og den står der.  
 
T2: Lad mig se engang… Jamen, jeg kan ikke engang huske, hvad pleading hedder i 160	  
Woolf-terminologi.  
 
I: Det hedder statement of case.  
 
T2: Ja okay. Men jeg holder mig sådan generelt væk fra Woolf. Det er et fuldstændig 165	  
bevidst valg, at jeg bruger ikke Woolf-terminologi overhovedet. Det kan jeg nu godt 
finde på. Der er nogle andre steder, hvor der har været nogle rigtig fine ting i Woolf-
terminologi, hvor der er nogle institutter, nogle retsinstitutter, nogle hjælpende, hvad 
hedder sådan noget … nogle forskellige begreber, hvor man i Woolf gik væk fra at  
bruge sådan meget, meget britiske ting, som ingen andre i hele verden forstod, og så til 170	  
at bruge sådan noget mere sådan generisk. Dem kan jeg godt finde på at bruge, men lige 
præcis ved de her, der holder jeg mig altså væk, fordi det er jo helt klart, at hvad hedder 
han så, complainant så? Claim form, nej så hedder han claimant…  
 
I: Ja, claimant.  175	  
 
T2: ...fordi så indikerer det lidt, at du er i det engelske system, og det vil jeg ikke.  
 
I: Nej okay. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit 
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes  180	  
begrunde dit svar.  
 
T2: Nej, det har det ikke, fordi jeg netop skulle oversætte kildesprogsorienteret. Så det 
har været meget vigtigt for mig hele tiden at afspejle dansk ret, hedder det dansk ret..? 
Det danske retssystem.  185	  
 
I: Ja, jeg forstår. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte 
Woolf-terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
T2: Aldrig! Der ville jeg ikke engang overveje det. 190	  
 



	   106	  

I: Hvorfor ikke? 
 
T2: Fordi der er det helt håbløst. Det ville aldrig nogensinde kunne gå. Hvis man  
overhovedet skulle overveje det, så skulle det være lige præcis i denne her kommunika-195	  
tionssituation, der netop var engelske advokater, fordi de ville så trods alt vide, hvad det 
handlede om. Det ville ikke genere dem. Det er det, der selvfølgelig er smart ved at 
vælge Woolf, det er jo, at så vil den engelske advokat føle sig hjemme. Han vil føle sig 
godt tilpas, fordi så er det, som det plejer. Men jeg vælger det bare ikke i denne her 
kommunikationssituation, netop fordi at de ikke skal tro, at det indeholder noget, som 200	  
det ikke indeholder. Men over for tyskere … nej, aldrig! 
 
I: Godt. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine 
oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 205	  
T2: Jamen, det har jo påvirket derhen af, at jeg har valgt Woolf-terminologien fra.  
 
I: Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” have 
været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? 210	  
 
T2: Så ville jeg have brugt Woolf-terminologi højst sandsynligt, vil jeg tro, men det 
har… Det er faktisk lidt sjovt, at du spørger om det, for nu kommer der altså en længere 
forklaring, sådan er det jo at spørge en gammel ræv (griner). 
 215	  
I: Det er helt okay. Det gør du bare. Det er fint.  
 
T2: Fordi dengang, og det her er måske mere til dig, men dengang jeg startede, da jeg 
kom ud som grøn translatør, der var jeg meget mere målsprogsorienteret. Jeg havde haft 
Helle Pals, og hun var meget målsprogsorienteret dengang. Hun gennemgik jo altid 220	  
først det engelske retssystem, og så startede vi ud fra det. Jo ældre jeg er blevet, jo mere 
erfaren jeg er blevet, jo længere væk har jeg bevæget mig, fordi jeg er blevet klar over, 
at der ligger en stor fare i at oversætte målsprogsorienteret netop fordi, at du kan få 
modtageren til at tro, at der ligger noget, at der er et juridisk indhold i den term, som er 
magen til det, der er i hans eget retssystem, fordi det ligner fuldstændig. Og det er der jo 225	  
ikke. Ligegyldigt hvor meget det ligner hinanden, så vil der altid være nogle juridiske 
nuancer og forskelle, og nogle gange er de rigtig store. Så jeg oversætter sjældent, du 
kan sikkert komme på nogle ting, hvor jeg gør det, men medmindre det ligger meget tæt 
op ad hinanden rent juridisk, så oversætter jeg ikke målsprogsorienteret.  
 230	  
I: Ja, så det du mener er, at hvis du havde for eksempel skrevet “claim form”, så ville 
det have været misvisende? 
 
T2: Ja, det synes jeg. Også fordi, i øvrigt så vil jeg lige sige, at det er meget vigtigt med 
claim form, for den ser jo helt anderledes ud. Claim form, det er jo sådan en, og det ved 235	  
du jo godt, det er sådan en, hvor du skal skrive ganske få ting. Sådan ser en dansk  
stævning jo slet ikke ud.  
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I: Nej, okay. De følgende spørgsmål vil omhandle layout. I den forbindelse så mener 
jeg opstilling af din oversættelse.  240	  
 
T2: Ja.  
 
I: Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 
 245	  
T2: Jeg synes, at den skal ligne udgangsteksten. Det vil altid være mit udgangspunkt. 
Jeg synes nu nok godt lige, at jeg kunne have sat et lille “Translation” ind heroppe i 
højre hjørne. Det ville jeg gerne have haft gjort. Det havde jeg glemt. Det ville jeg nok 
typisk gøre, men ellers så synes jeg, at det skal ligne udgangsteksten.  
 250	  
I: Ja. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
T2: For at den ligner udgangsteksten. Men jeg vil så sige, at jeg vil aldrig nogensinde, 
hvis nu det havde været et originalt dokument, så ville jeg aldrig nogensinde gøre sådan, 
så man ikke kunne se, at det var en oversættelse. På en eller anden måde skal det  255	  
fremgå, at det er en oversættelse. Så jeg plejer jo altså at skrive “Translation” heroppe i  
hjørnet. Så det har jeg glemt i det her tilfælde.  
 
I: Okay. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg 
af opstilling? 260	  
 
T2: Det er lidt det samme igen. Nu er det her måske ikke rigtig noget godt eksempel på 
det, nu skal jeg lige svare på det først, og så vil jeg lige uddybe det, fordi her der har det 
ikke påvirket det, fordi jeg har bare stillet det op fuldstændig magen til. Jeg har for  
eksempel ikke valgt at tage en engelsk lov og så prøve at stille det op, så det lignede 265	  
den. Og det er igen det samme. Jeg ville ikke have, at man bliver narret. Jeg vil ikke 
have, at modtageren bliver narret til at tro, at det her er en engelsk lov. Altså for læseren 
skal det være åbenlyst med det samme, at “uh, jeg skal være, jeg skal passe lidt på her, 
fordi det er ikke en engelsk lov”. Det kan jeg godt lide, at der ligesom er nogle  
alarmklokker, der ringer for ham, når han læser det. Men det kunne have været, hvis nu 270	  
vi havde snakket en kontrakt for eksempel, så havde det været meget sjovt, fordi for 15 
år siden, der var det helt normalt i Danmark, at når man skulle oversætte en dansk  
kontrakt, så kunne man finde på at tilføje sådan et præambel afsnit, hvor der stor  
“WHEREAS, bla bla bla, the parties agree”. Og det er der flere og flere, der nu er klar 
over, at det er jo ikke særlig smart i en dansk aftale, fordi det er ikke den tradition, vi 275	  
har i Danmark. Så jeg vil have, at det skal afspejle, at det her det er danske forhold. Det 
er dansk ret. 
 
I: Ja. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den 
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 280	  
 
T2: Ja, så kunne det godt være, at jeg havde prøvet og lige slå op i en engelsk lov og se, 
hvordan den så ud. Men jeg ville som sagt aldrig bruge en målsprogsorienteret  
oversættelsesstrategi, men hvis du direkte spørger mig, hvis jeg skulle lave en  
målsprogsorienteret oversættelse, så ville jeg nok lige slå op i en engelsk lov og se. Bare 285	  
lige se hvordan de gør lidt med paragrafferne og sådan. Det ville jeg nok gøre.  
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I: Ja, godt. De følgende spørgsmål vil berøre emnet passivkonstruktioner. Kender du til 
denne sætningstype? 
 290	  
T2: Ja. 
 
I: Godt. Jeg har anført passiverne i fed både i kildeteksten og i din oversættelse.  
 
T2: Ja.  295	  
 
I: I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift i 
kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 
T2: Hmm… Som udgangspunkt så vil jeg sige, så har jeg jo nok tendens til ofte ikke at 300	  
bruge så mange passiver på engelsk, men når det så er sagt, så vil jeg sige jo højere stil 
på engelsk, jo flere passiver. Og nu er det her jo altså meget høj stil. Det er jo nok noget 
af det højeste, når nu det er fra en lov. Så derfor har jeg ikke sådan fuldstændig valgt 
passiver fra. Nogle gange, og jeg kan ikke helt huske, om det var en af dem her, men 
der var nemlig et sted, hvor jeg var nødt til, jeg har været nødt til at have nogle passiver, 305	  
for ellers kunne jeg ikke få sætningen til at hænge sammen. Jeg skal lige se engang “Is 
therefore unsuited to” … “afvises sagen ved en beslutning” … “by decision of the 
court”. Ja, jeg kunne ikke rigtig have vendt den om, fordi det var meget vigtigt for mig 
at ende med at have noget, der hed “by decision”. Så jeg var pisket til denne her. Jeg 
kunne ikke have overvejet en aktivkonstruktion, fordi at jeg skulle ende med “by 310	  
decision”, fordi den kommer flere gange “by decision” og “by order”. Og dem ville jeg 
have til at stå parallelt, så det var faktisk noget af det, der gjorde det, så jeg ville aldrig 
have kunne vendt denne her sætning om… Nej, jeg må vel også sige, at jeg tror, at når 
det er så høj stil som det her, så undgår jeg ikke sådan systematisk passiverne. Faktisk 
vil jeg sige, at jeg tror, at man skal passe meget på, når man oversætter love, at man 315	  
ikke er for fri. Altså jeg er ellers en, der oversætter meget frit. Jeg går virkelig efter  
meningen og har slet ingen problemer med at lave helt om på det, men lige præcis når 
man sidder med en lov, der er det meget vigtigt. Lovgivere har jo ville have, at  
formuleringen var sådan her, og så skal man jo passe på, at man ikke får lavet om på 
det, så du lige pludselig fortolker det, altså du fortolker jo samtidig, der sker altid en 320	  
fortolkning, når du kører fra det ene sprog over i det andet sprog, men man skal passe 
på, at det ikke bliver for meget. Så jeg vil sige, at generelt så oversætter jeg nok tættere 
til teksten, når jeg oversætter så høj stil som det her, end jeg ville have gjort, hvis det 
havde været andet. Der ville jeg ikke have holdt mig tilbage for at vende sætningen om, 
eller hvad jeg havde haft lyst til, men det gør jeg generelt ikke her. Jeg vil ikke… Jeg 325	  
ville heller ikke tage noget foranstillet og sætte ned bagi nødvendigvis. Jeg ville passe 
lidt på med det i hvert fald, medmindre at det lød helt skævt. Du må undskylde, at mine 
svar er så lange.  
 
I: Jamen, det er helt i orden. Jeg er glad for, at du har noget at sige. Du har måske svaret 330	  
på næste spørgsmål, men jeg stiller det nu alligevel.  
 
T2: Ja.  
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I: Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du generelt 335	  
overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 
T2: Nej, det synes jeg ikke. 
 
I: Hvorfor, og er det et bevidst valg? 340	  
 
T2: Altså problemet med mig nu er, at når man har så mange års erfaring, så tænker jeg 
ikke aktivt over det. Så hvis jeg har gjort det, ja.  
 
I: Så det er ikke bevidst? 345	  
 
T2: Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg tænker vel alligevel over det, fordi det betyder jo, 
altså jeg ved jo godt, hvad det betyder, for det bliver jo tit lidt uengelsk at høre på, hvis 
der er for mange. Udgangspunktet er nok, at hvis det kommer til at lyde rigtig dejligt 
engelsk af det, så vil jeg lave en aktiv konstruktion. Men de steder hvor der er en eller 350	  
anden grund til det, der beholder jeg bare passivkonstruktionen, når det er så høj stil 
som det her. Jeg har selvfølgelig ikke noget imod aktivkonstruktioner, men deroppe var 
der bare den der med “decision”, som jeg har… Og det var det samme med den, der 
kom som nummer fire. Der var den igen, ikke? Fordi jeg ville gerne have “by order”, så 
jeg var pisket til at sige “the case will be made by order”.  355	  
 
I: Ja. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine over-
sættelser af passivkonstruktioner? 
 
T2: Hmm… Overhovedet ikke (griner). Det tror jeg ikke havde gjort nogen forskel, om 360	  
det hedder det ene eller det andet, nej.  
 
I: Nej. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 365	  
 
T2: Ja, det ville jeg. Jamen, jeg synes ikke rigtig, at det har nogen betydning for, om det 
er kildesprogs- eller målsprogsorienteret. Det er mere et spørgsmål om at få det til at 
lyde ordentligt på engelsk. Også fordi at du kan være lidt bundet af netop, at der er en 
term, som du skal bruge senere, og det skal du her, du skal nemlig bruge den der  370	  
meddelelse og kendelse, dem skal du bruge senere, og så har du ikke rigtigt frit valg. Du 
er simpelthen pisket til at sørge for, at de står her. For du kan risikere at længere nede, 
så bliver der ligesom henvist lige pludselig til substantivet. Og så er det jo vigtigt, at du 
har det… Så det der med at oversætte love, det er sådan lidt… Det er lidt en bunden 
opgave nogle gange, fordi altså så kan der lige pludselig komme ti paragraffer længere 375	  
nede, så refererer de lige pludselig til den der beslutning, og så skal den altså være der.  
 
I: Ja, det skal den… De næste spørgsmål omhandler oversættelse af modalverbet 
“skal”… I traditionel juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Ville du generelt  
foretrække at benytte will frem for shall? Du bedes begrunde dit svar. 380	  
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T2: Ikke umiddelbart. Ikke will kun. Men jeg bruger aldrig shall. Jeg har forladt brugen 
af shall, og det har jeg gjort… Det har været en langsom proces, der er foregået hen 
over 15 år. Hvor jeg har brugt mindre og mindre shall, og det er fordi, at jeg er en tro 
følgesvend af Garner og hans idéer om, at shall er et farligt ord, fordi det kan betyde så 385	  
mange forskellige ting. Nogle gange bliver det jo til will, den er jeg med på, men i de 
love, som jeg har oversat, nu har jeg jo været med til at oversætte nogle andre love her i 
foråret også, der har vi for det første brugt en del præsens om de ting, som er alment 
gyldige, der har vi brugt præsens. Men jeg ville bruge meget will, hvis nu det var en 
kontrakt for eksempel, så ville jeg faktisk bruge mere will i stedet for shall, altså i  390	  
samme betydning sådan set for ligesom at indikere, at parterne er jævnbyrdige… Og 
hvad mere, jeg bruger meget must. Og det har vi også gjort her i lovene, så jeg har ikke 
noget imod must. Vi er simpelthen gået over i den moderne grøft, så jeg skriver stort set 
aldrig shall længere… Medmindre jeg sidder med en tekst, hvor teksten er meget støvet 
på dansk og ligesom inviterer til det.  395	  
 
I: Okay ja. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. 
Hvilke modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 
T2: “Hvilke spørgsmål der særligt skal drøftes”… Jeg skal lige have spørgsmålet igen. 400	  
Hvilke hvad for noget? 
 
I: Hvilke modalverber har du overvejet… 
 
T2: Ah, jeg har i hvert fald ikke overvejet, jeg har ikke overvejet, om der ligger noget 405	  
forpligtelse i det, jo altså det har jeg forkastet, fordi jeg netop ikke har valgt at skrive 
noget med must. Jeg har nemlig ikke skrevet “the court must”. Jeg har bare ment, at det 
er en futurum. Det er simpelthen en futurum, der ligger i det, og det har jeg så oversat 
med en præsens, fordi jeg mener, at det er noget, sådan er det altid.  
 410	  
I: Ja. “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 
T2: Jeg skal lige finde den… Ja, og se hvad jeg har skrevet. “That the provisions are to 
apply”. Hmm… Ja, der har jeg faktisk overvejet lidt her. Jeg overvejede must jo, men 
det synes jeg så ikke lød så godt. Jeg synes faktisk, at det var et af de her tilfælde, hvor 415	  
are to lød rigtig godt, fordi det var the provisions og ikke en person eller the court. Så 
det er nok de overvejelser, jeg har gjort. Jeg bruger faktisk ikke så meget are to, men 
her synes jeg, at den passede godt ind… Jeg har i hvert fald ikke overvejet shall, fordi 
det kunne jeg ikke drømme om at putte ind.  
 420	  
I: Du har godt nok allerede svaret på næste spørgsmål, men hvorfor har du ikke brugt 
shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 
T2: Ja, og det er så lidt specielt, fordi det netop er, at jeg netop har taget den i  
forbindelse med det der Karnov-projekt, og vi blev simpelthen enige om alle sammen 425	  
fra starten af, at vi brugte ikke shall. Vi har simpelthen ikke brugt shall overhovedet. Og 
det er helt bevidst. Det er fordi, at vi vil gerne holde sådan en nutidig stil. Det har jo så 
været lidt af en udfordring i retsplejeloven, fordi retsplejeloven, der er altså stykket 
sammen af nogle bestemtheder, hvor nogle af dem er meget, meget gamle, og så kan jeg  
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altså godt sige dig, at så falder det lidt fra hinanden, når man pludselig sidder med de 430	  
her meget gamle bestemmelser… Men det var altså det valg, vi gjorde, at vi ville have, 
at oversættelserne skulle være nutidige, så vi har virkelig prøvet at holde stilen, jeg vil 
ikke sige lavt, men en moderne, mundret stil har vi holdt.  
 
I: Okay. Mener du, at din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din 435	  
brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
T2: Hmm… Ja… Hvis jeg skulle oversætte det her målsprogsorienteret, og jeg vidste, 
at de der advokater var nogle gamle fjolser. Lad mig lige se engang… 
 440	  
I: Jeg har selvfølgelig ikke skrevet, at det er gamle fjolser i min kommunikationssituati-
on (begge griner).  
 
T2: Nej, men hvis det var sådan nogle gamle støvede nogen ikke, hvor jeg havde set 
noget, de havde lavet, hvor jeg kunne se, at de selv brugte shall, så ville jeg jo også  445	  
bruge shall… Men det er jo ikke sådan, sådan opfatter jeg det i hvert fald ikke, det er jo 
ikke sådan, at man i England bruger shall, altså nødvendigvis. I England er der også 
mange forskellige måder at skrive på. Og de love, som der kommer derovrefra. Der er 
jo også nogle af dem, der er fulde af must’er, så jeg tror, at det her, det er sådan en  
udvikling, der også er i gang i England. Jeg synes faktisk, at det er meget spændende, 450	  
hvad jeg ser af genuine tekster. Jeg ser nogle, der er skrevet moderne og andre, der er 
sådan mere gammeldags i det, også kontrakter og så videre.  
 
I: Ja, men for lige at vende tilbage til spørgsmålet, mener du så, at din  
kildesprogsorienteret oversættelsesstrategi har påvirket din brug af shall? 455	  
 
T2: Altså hvis jeg skulle have oversat målsprogsorienteret, så ville jeg have overvejet, 
om jeg skulle have puttet nogle shall’er ind. Sådan vil jeg udtrykke det, men det  
kommer jo helt an på, hvem jeg skulle, altså om jeg kendte dem, jeg skulle oversætte til. 
Normalt ville jeg ikke gøre det. Normalt ville jeg simpelthen ikke bruge shall, fordi at 460	  
jeg oversætter bare sådan lidt moderne i det, altså jeg er ikke glad for de der meget 
gammeldags måder at skrive på. Jeg synes, at man skal forlade det, også på dansk… 
 
I: Ja, okay. 
 465	  
T2: Og jeg vil sige sådan, at jeg er nok bundet mest af teksten. Denne her tekst, den er 
dejligt formuleret. Denne er ikke specielt gammeldags formuleret. Den er faktisk  
nydeligt formuleret. Hvis teksten er formuleret sådan i et nutidigt, pænt og ligefremt 
sprog, så synes jeg også, at oversættelsen skal være det. Så hvis jeg brugte shall her, så  
synes jeg, at jeg gjorde oversættelsen mere støvet og mere gammeldags  470	  
end udgangsteksten, og det vil jeg ikke... Men det har ikke rigtig noget at gøre med, om 
det er kildesprogsorienteret eller målsprogsorienteret, så mit svar er nok nej, tror jeg. 
 
I: Ja okay. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, 
hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes  475	  
begrunde dit svar. 
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T2: Det har jeg lige svaret på, synes jeg.  
 
I: Ja, det er jeg enig i. Vi er kommet til de sidste spørgsmål. De omhandler de to  480	  
oversættelsesstrategier, som er blevet nævnt en hel del gange nu, og din var jo som sagt 
kildesprogsorienteret.  
 
T2: Ja.  
 485	  
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er kildesprogsorienteret? 
 
T2: Jamen, det er for eksempel det med, at jeg vælger Woolf fra. Man er jo altid nødt til 
at overveje Woolf, når man sidder med noget, sådan noget retsplejelov, civilproces, så 
er man jo nødt til at overveje Woolf. Men det har jeg jo så forkastet…   490	  
 
I: Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den  
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
 
T2: Hvis vi ser på layout, så ville den ikke se anderledes ud, da jeg gerne vil have, at 495	  
oversættelsen skal ligne kildeteksten… Ved terminologivalg… Hvis jeg skulle have 
oversat målsprogsorienteret, så havde jeg nok brugt lidt mere tid på at sidde og prøve at 
undersøge, hvad der ville have stået i en tilsvarende engelsk lov. Det tror jeg, at jeg 
ville, men om jeg så havde brugt det, det er ikke sikkert, fordi det kan godt være, at jeg 
havde tænkt, at det her er så forskelligt fra det indhold, der er i den danske term, at jeg 500	  
ikke ville bruge det, men jeg ville i hvert fald overveje det i højere grad, om der ville 
være nogle termer, som jeg ville vælge at bruge, som var altså britisk, engelsk ret, som 
var britiske termer, men det har jeg jo ikke overvejet her i og med at jeg oversatte  
kildesprogsorienteret. 
 505	  
I: Ja. Så er det sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den  
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 510	  
T2: Jamen, jeg vælger jo altid kildesprogsorienteret oversættelser, stort set.  
 
I: Hvis nu du kun så på kommunikationssituationen og ikke ud fra, hvad du har  
besluttet dig for altid at gøre, hvilken ville du så vælge? 
 515	  
T2: Så ville jeg stadig bruge kildesprogsorienteret oversættelse, som regel, fordi det er 
meget, meget vigtigt, at man ikke får modtageren til at tro, at det her det er engelsk, at 
det er et udpluk af en engelsk lov. Det skal fremgå tydeligt, at det her det er noget andet, 
sådan så læseren bliver sådan lidt “uh, her skal jeg lige passe på, fordi det er ikke det, 
jeg tror, det er”… Jeg har været ude for englændere, der læser en kontrakt, og så bliver 520	  
de sådan irriteret over, at der er nogle ting som ikke er ligesom det skal være i engelsk 
ret. Og der kan man ligeså godt fra starten af, når de starter på side 1, så kan de ligeså 
godt blive klar over, at det her det er ikke engelsk ret, så de behøver slet ikke at  
overveje, at det skal ligne, fordi det her det er altså dansk ret. Så jeg er gået længere og 
længere over mod at oversætte kildesprogsorienteret, som årene er gået simpelthen.  525	  
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I: Ja… Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget, du føler, at du mangler at sige. Noget 
du gerne vil tilføje til din oversættelse? 
 
T2: Hmm, nej det tror jeg ikke.  
 530	  
I: Nej, godt. Så siger jeg tusind gange tak for din deltagelse. 
 
T2: Ja, selv tak. 
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Bilag 7 
 
Oversættelse udarbejdet af informant T3 
 

Part 33 5	  
Preparing the case in the court of first instance 

[…] 
 
349. Where the claim form fails to meet the requirements set out in section 348(2), nos. 
1-4, and (3), second sentence, and where it subsequently constitutes an inadequate basis 10	  
for hearing the case, the claim will be dismissed by means of a decision which will be 
communicated to the claimant. The same applies in the event of failure to submit copies 
as set out in section 348(4). At the request of the claimant, the decision on dismissal 
will be made in the form of a ruling. 
(2) The court may grant the claimant time for correcting any defects stated in (1) above. 15	  
 
[…] 
 
353. The court convenes the parties to a preparatory meeting unless the court considers 
this to be unnecessary. In the convening notice, the court states which issues will be 20	  
discussed in particular at the meeting, including 
 
[…] 
 
(5) In the event that a pleading pursuant to section 355(2) or a final case summary  25	  
subject to section 357(1) is not submitted timely, the provisions in (1)-(3) apply  
similarly if in its order pursuant to section 355(2) or section 357(1) the court has stated 
that non-compliance with the order may constitute grounds for entering judgment by 
default. 
(6) Following failure to submit copies subject to section 357(3) in a timely fashion, the 30	  
court may decide that the provisions in (1)-(3) apply similarly. 
(7) In exceptional cases, the court may refrain from applying the effects of this section 
to the non-appearance of a party or the instances which are comparable with non-
appearance pursuant to (5) and (6). In this respect, the primary consideration is whether 
the non-appearance is due to legal absence, whether any extenuating circumstances  35	  
apply or whether the opposing party seeks a stay of action. 
 
Kilder: 
 

- Søgning efter udtryk/validering af oversættelsesforslag på Google, f.eks. “submitted timely” 40	  
- Pals Frandsen, Helle; Dansk-Engelsk Juridisk Ordbog, 2. udgave, Gyldendal 2006 
- Gyldendals Dansk-Engelsk Ordbog, Vinterberg & Bodelsen, 4. udgave, 1998, ved Viggo Hjørnager Peder-

sen (elektronisk version) 
- Freese Jensen, Malene; Greve, Vagn; Høyer, Gitte og Spencer, Martin; The Principal Danish Criminal 

Acts, 3rd edition, Djøf Publishing Copenhagen 2006 45	  
- Cunningham-Hill, Susan; Elder, Karen; Civil Litigation Handbook 2008-2009, Oxford University Press 

2008 
- http://www.out-law.com/en/topics/dispute-resolution-and-litigation/court-procedure/an-overview-of-civil-

proceedings-in-england-and-wales/ 
- http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/part/12/made.50	  
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Transskribering af interview af informant T3 
	  
I = Interviewer 
T3 = Informant; translatør nr. 3 
 55	  
I: Først vil jeg gerne byde dig velkommen og sige tak for din oversættelse. 
 
T3: Det var så lidt. 
 
I: Jeg skal selvfølgelig minde dig om, at din besvarelse er anonym. 60	  
 
T3: Ja. 
 
I: Her til at starte med stiller jeg dig nogle standardspørgsmål vedrørende din baggrund. 
 65	  
T3: Ja, okay. 
 
I: Hvad er din profession? 
 
T3: Jeg er translatør. 70	  
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
T3: Det gjorde jeg i 1999. 
 75	  
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
T3: Ja. 
 
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 80	  
 
T3: Jeg har meget erfaring inden for oversættelse og har arbejdet med det siden 1999, 
på fuldtid siden 2003. 
 
I: Okay. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du 85	  
kan se her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
T3: Ja. 
 
I: Godt. Jeg har valgt at undersøge en række termer, og de er så understreget i  90	  
kildeteksten og i din oversættelse. 
 
T3: Ja. 
 
I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  95	  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 
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T3: Ja, det meste af den, ja. 
 100	  
I: Godt, så behøver jeg ikke at forklare dens formål? 
 
T3: Nej. 
 
I: Okay. De følgende spørgsmål vil så komme til at berøre de understregede termer. 105	  
Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stævning”? 
 
T3: Jamen, der har jeg valgt at gå ind og bruge det, jeg normalt gør, når jeg skal til  
England, når jeg skal oversætte noget til England, hvor jeg prøver at bruge den  
terminologi, som jeg mener, at de bruger derovre. Derfor har jeg så valgt at oversætte 110	  
stævning med “claim form”, som det er. Jeg var inde og kigge lidt på, om man skrev det 
med stort eller med småt, nogle gange gør man jo det, at man skriver det med stort, når 
det er sådanne dokumenter her, men jeg fandt en del eksemplarer, eksempler på, at det 
gjorde man ikke, så derfor skrev jeg det med småt. Jeg fravalgte writ, writ of summons, 
fordi det er min opfattelse, at det bruger man ikke så meget mere.  115	  
 
I: Okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“sagsøger”? 
 
T3: Jamen, det er det samme. Jeg er gået ind og set på, hvad bruger man i dag, og der er 120	  
jeg også klar over, at der er sket en terminologisk ændring der. Og jeg har været inde og 
lige, det har nok været en af de ting, jeg har været inde og tjekke op på for at være  
sikker på, at jeg bruger det rigtige i forhold til, at det er en civilretssag, og det ikke er en 
familieretssag for eksempel. 
 125	  
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af 
“processkrift”? 
 
T3: Jamen, der gjorde jeg mig en del overvejelser og endte faktisk med at bruge et mere 
overordnet begreb, der gik jeg ikke ind og… Jeg synes ikke, at det lykkedes mig at  130	  
målrette det særlig godt. Jeg havde nogle alternative overvejelser inde, som var, hvad 
hedder det … court documents, som desværre typisk er noget, som retten udarbejder, så 
det valgte jeg ikke at gøre. Og så havde jeg også en overvejelse inden om at udvide det, 
altså at skrive noget længere, men så endte jeg alligevel med at skrive “pleading”. 
 135	  
I: Ja. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes  
begrunde dit svar. 
 
T3: Ja, jeg har prøvet at lægge mig op af Woolf-termerne i det omfang, jeg kendte dem, 140	  
for at det skulle, fordi det lå i opdraget, at de skulle kunne forstå det. 
 
I: Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 145	  
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T3: Nej, det ville jeg nok ikke. Det er fordi, at vi kommer fra et dansk retssystem, og 
jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at fremkalde nogen associationer, som ikke 
hører deres lokale retssystem til, og det er også derfor, at jeg ikke altid vil gå ind og 
målsprogsorientere en oversættelse som den her, fordi at så godt kender jeg trods alt 
ikke det udenlandske retssystem. Og i rigtig mange tilfælde, så oversætter vi til lande, 150	  
som ikke er England, Wales, Storbritannien … eller USA, så bliver det brugt i  
internationale sammenhænge, og så skal man passe lidt på, hvad man kommer til at 
kommunikere. 
 
I: Ja, det skal man. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket 155	  
dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 
T3: Jamen, der har jeg jo så gået ind og prøvet at vælge det, som jeg kan se, at man 
bruger i England og Wales, så det har jeg brugt lidt tid på at undersøge. Og processen 
har været på den måde, at i første omgang så har jeg oversat det meste af det, og så er 160	  
jeg gået tilbage og taget målsprogsbrillerne på bagefter. Og dermed har jeg så ikke gået 
ind og valgt de udtryk, som dansk lovgivning måske typisk havde oversat med. 
 
I: Okay, godt. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og  
“processkrift” have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den  165	  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? 
 
T3: Jeg ville sandsynligvis have brugt nogle termer, som lå tættere på den danske, den 
danske opfattelse af, hvad tingene hedder, for eksempel ville jeg måske ikke have brugt 
claimant, fordi at det er stadigvæk noget, der er nyt for danskere, tror jeg, og det er ikke 170	  
nødvendigvis noget, jeg tror, der er indarbejdet i den autoritative  
lovgivningsoversættelse, der findes af dansk lovgivning. Så det kan godt være, at jeg i 
virkeligheden ville have skrevet lidt mere gammeldags. 
 
I: Ja okay. De følgende spørgsmål vil så omhandle layout, det vil sige opstilling af din 175	  
oversættelse. 
 
T3: Ja. 
 
I: Godt. Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 180	  
 
T3: Jeg har været inde og undersøge en lillebitte smule og se engang, at det ikke var 
helt … anderledes, at man stillede tingene op. Det er ikke så meget lovoversættelse, jeg 
laver, så jeg gik ind og prøvede at kigge på hvilke kilder jeg nu engang kunne finde. Så 
meget lovgivning findes der heller ikke af den slags, der er jo mere regler og den slags i 185	  
England. Men alligevel så har jeg været inde og prøve at finde ud af, hvordan det var sat 
op, og hvordan det så ud i England, så jeg har prøvet at tilpasse det, for eksempel så har 
jeg ikke skrevet section foran paragraftallene. 
 
I: Okay. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 190	  
 
T3: Jamen, i virkeligheden har jeg ikke tilpasset opstillingen særlig meget i forhold til, 
hvordan den ser ud på dansk. Og jeg har ikke tænkt så meget på, om jeg skulle gøre det 
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på en væsentlig anderledes måde. Selvfølgelig kunne jeg godt have gjort det smallere og 
med indryk og den slags, men ellers så har jeg ikke gjort nogle andre overvejelser  195	  
omkring det. 
 
I: Okay. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg af 
opstilling? 
 200	  
T3: Der har været … ja, det er vel nok noget af det, jeg har sagt allerede, men det har 
været noget at gøre med, hvordan jeg gjorde med, hvad hedder det … paragraffer og 
underparagraffer, hvordan jeg har skrevet det. Det ville nu sandsynligvis have været det 
samme, hvis jeg havde lavet en kildesprogsorienteret oversættelse, fordi det er sådan, vi 
plejer at skrive det. Jeg har været inde og kontrollere det, og jeg mener, at det så sådan 205	  
ud også på de engelske kilder, jeg fandt. Og mere har jeg ikke gjort ud af opstillingen. 
 
I: Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 210	  
T3: Ikke væsentlig, nej.  
 
I: Det nævnte du også lidt om før. 
 
T3: Ja. 215	  
 
I: De følgende spørgsmål vil berøre passivkonstruktioner, så jeg skal lige være helt  
sikker på, at du er bekendt med den sætningstype? 
 
T3: Ja. 220	  
 
I: Godt. Passivkonstruktionerne er markeret med fed i kildeteksten og ligeledes med fed 
i din oversættelse. 
 
T3: Ja. 225	  
 
I: Godt. I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed 
skrift i kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 
T3: Hmm… For det første har jeg skrevet “will be” nogle steder, og der har jeg jo været 230	  
inde og overveje shall, og ellers har jeg ikke betragtet det som et problem. Der er en, jeg 
har lavet anderledes i den der “failure to submit”, og det er for at lave sætningen mere 
læsbar, at jeg har gjort det på den måde. 
 
I: Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du generelt 235	  
overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 
T3: Nej. 
 
I: Hvorfor, og er det et bevidst valg? 240	  
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T3: Det har ikke været et bevidst valg. Det kunne være, at jeg skulle lave ret meget om 
på sætningerne, og på et tidspunkt så overvejede jeg lidt, hvor meget jeg skulle afvige 
fra sætningsstruktur og den slags og blev enig om, at det, med mig selv om, at det skulle 
jeg ikke gøre i væsentlig grad. Jeg har gjort det et par steder, men ikke i, ikke  245	  
gennemgribende, og det skyldes ikke så meget kommunikationssituationen, men det 
skyldes, at det er en lovtekst, og jeg skal passe lidt på, at jeg ikke kommer til at lave om 
på noget. 
 
I: Ja. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  250	  
oversættelser af passivkonstruktioner? 
 
T3: Ikke særlig meget. 
 
I: Okay. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  255	  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den kildesprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
T3: Det ville jeg sandsynligvis, ja. Det ville være samme årsag, som jeg nævnte før, at 
jeg ikke ville lave særlig meget om på tekstens forløb, de enkelte sætningers forløb. 260	  
 
I: Godt. De næste spørgsmål vil omhandle oversættelse af modalverbet “skal”. Som du 
kan se, er det anført i kursiv både i kildeteksten og i din oversættelse. I traditionel  
juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække at benytte will 
frem for shall? Du bedes begrunde dit svar. 265	  
 
T3: Generelt er altså meget sagt, men i mange tilfælde så ville jeg bruge will. 
 
I: Ja, hvorfor? 
 270	  
T3: Læsbarhed, og at det bliver mere tilgængeligt. 
 
I: Okay. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke 
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 275	  
T3: Altså der har jeg brugt will, og det har jeg gjort i forbindelse med, at jeg har tænkt, 
at det har været en fremtidsorientering af det her “skal”. “Hvilke spørgsmål der særligt 
skal drøftes på mødes”, og så har jeg lavet en ren fremtid på engelsk, fordi jeg synes, at 
når jeg bruger shall, så skal der være noget, der bliver ligesom fastlagt, ja hvad skal man 
sige (utydeligt). 280	  
 
I: “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 
T3: Nu skal jeg lige se, hvad jeg har… Der har jeg ikke tænkt så meget på det, fordi der 
har vi det der udtryk, der hedder “skal finde anvendelse”, og der har jeg taget det med 285	  
ind i “at finde anvendelse”, og jeg har skrevet, der står “retten kan bestemme, at 
 reglerne skal finde anvendelse”, jeg har skrevet “apply similarly” … “may decide that 
the”, under alle omstændigheder så … så ville jeg i øvrigt nok have skrevet apply under 
alle omstændigheder, uanset om der bare havde stået “the provision”, fordi så ville jeg 
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havde lavet en konjunktiv, under “decide”. Så den har jeg ikke, der har jeg ikke gået ind 290	  
og tænkt, at der skulle stå shall. Og igen så er det fordi, at det er en mulighed, der er her. 
Retten kan bestemme, at det skal ske, og det er ikke noget, der ligger fast. Der skelner 
jeg nok lidt mellem brugen af shall, om det er noget, der bliver trukket ned over hovedet 
på nogen. 
 295	  
I: Okay Hvorfor har du ikke brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 
T3: Det er nok bevidst. Jeg bruger ikke shall særlig meget længere, og det er måske en 
lidt mere moderne sprogbrug efter min opfattelse. 
 300	  
I: Altså, det er mere moderne at bruge for eksempel will? 
 
T3: At bruge will eller undlade det helt. 
 
I: Okay. Mener du, at din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din 305	  
brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
T3: Ja, det mener jeg, at det har, fordi der er denne her tendens til, at man bruger mere 
plain English, og det er, derfor ville jeg ikke gå ind og lave det som en meget tung 
shall-konstruktion. Jeg har også været inde og prøve at finde nogle paralleltekster, hvor 310	  
jeg har kigget lidt efter shall. Bruger man det meget? Bruger man det ikke så meget? Og 
jeg har haft et uddrag af retsplejeloven liggende i en oversat form. Det var nogle helt 
andre paragraffer end dem her, men der bruges shall heller ikke særlig meget, og det er 
sådan noget, vi går ind og kigger på. Altså hvad bruger man i praksis. 
 315	  
I: Okay. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis 
du havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde 
dit svar. 
 
T3: Det ville jeg sandsynligvis, fordi jeg vil gerne, og det kunne jeg godt forestille mig, 320	  
at man som dansker også gerne vil, skrive lidt mere ligetil. 
 
I: Ja. De sidste spørgsmål kommer til at omhandle de oversættelsesstrategier, som jeg 
nu har nævnt en del gange. Du kan læse dem på den første side under  
kommunikationssituationen. 325	  
 
T3: Ja. 
 
I: Din er jo så målsprogsorienteret. 
 330	  
T3: Ja. 
 
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er målsprogsorienteret? 
 
T3: Jamen, det er primært noget terminologisk, jeg har gået ind og kigget på, fordi at 335	  
jeg vil gerne have, at det bliver forstået, men omvendt så vil jeg ikke have, at det bliver 
opfattet som en ikke-dansk lovgivning. Og det er det, der kan være lidt problematisk i 
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forbindelse med juridisk oversættelse, hvis man skelner mellem kildesprogs – og  
målsprogsorienteret oversættelse. Der vil være noget terminologisk og ved domme, der 
ville man lave en lidt anden opsættelse måske, men jeg ville ikke gå ind og lave en  340	  
væsentlig anden opsætning her, og jeg ville ikke gå ind og lave fuldstændig om på det, 
fordi vi står med et autoritativt dokument på dansk, som ikke tåler at blive revet helt i 
stykker og sat sammen på en anden måde.  
 
I: Ja okay. Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den 345	  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
 
T3: Der er sandsynligvis noget terminologi, der ville være anderledes. Det kan også 
godt være, at jeg ville have kigget lidt på nogle sætningskonstruktioner og lavet dem 
lidt mere, lade dem følge det danske en smule mere.  350	  
 
I: Nu er vi kommet til sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den  
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede oversættelses-
strategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, du ser på 
første side? Du bedes begrunde dit svar.  355	  
 
T3: Det er svært at give et helt fast svar på det, men jeg ville nok lægge mig op af  
mål-sprogstermerne i hvert fald, generelt, fordi at der findes en etableret terminologi på 
engelsk, altså i England og Wales i hvert fald, som man under alle omstændigheder kan 
henvise til, og derfor ville det måske gøre kommunikationen nemmere. I visse  360	  
situationer så ville jeg gå ind, altså i forhold til denne her kommunikationsstrategi, så 
ville jeg læne mig op af målsprogsorientering, hvis der var andre  
kommunikationssituationer, så ville jeg måske tendere lidt mere til at lave en  
kildesprogsorienteret oversættelse for at vise, at det her, det er ikke et dokument, der  
vedrører modtagerens lovsystem, retssystem… Hvis jeg skal give et eksempel på sådan 365	  
en type kommunikationssituation, så kunne det være familieret, for eksempel en dom 
om forældremyndighed, hvor at det ville være problematisk at bruge den, noget  
terminologi for, hvad hedder det … for selve ordet forældremyndighed, som i nogle 
situationer kan blive misforstået, hvis man bruger det forskelligt. Der er nogle  
forskellige termer for det, som hedder, det amerikanske hedder custody og det engelske 370	  
parental authority, som man bruger i England og som har et helt underliggende  
retssystem og definitioner, og hvor man ikke i de danske oversættelser af lovgivning 
også begynder at snakke om parental authority, men hvor det altså bare betyder noget 
lidt andet end de associationer, det vækker i England. Der er også andre situationer, 
hvor man ville passe på ikke at lægge sig, det kan være hvis man oversætter konkursdo-375	  
kumenter til USA, så vil man ikke gå ind og snakke om chapter 11 proceedings, når det 
vedrører danske forhold,  
fordi at så vil man igen vække associationer om et bestemt regelsæt som ikke, rent  
faktisk ikke er gældende for den danske tekst.  
 380	  
I: Ja, tak. Jeg skal lige høre, om der er noget, du føler, at du mangler at sige. Du har 
måske noget, du gerne vil tilføje? 
 
T3: Nej, ikke andet end det er… Altså i virkeligheden går man ikke ind, eller jeg går tit 
ikke ind og tilpasser særlig meget til kommunikationssituationen. Jeg kigger på, om det 385	  
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er en international modtager eller om det er en britisk eller amerikansk eller canadisk 
modtager, og hvis det er en australsk modtager, så er jeg lidt på den, fordi så kender jeg 
ikke helt retssystemet dernede (griner). Så derfor så i mange tilfælde, og det gælder ikke 
kun mit sprog, men også de andre sprogarbejdere, der er i huset, så går vi tit ind og  
siger, jamen vi har vores retssystem her, vi går ind og oversætter efter det, vi kender. Så 390	  
vi går ikke altid ind og tilpasser særlig meget til de enkelte lande, fordi at det er  
sjældent, at det er målrettet lige nøjagtig de lande, vi kender. Jeg har en spansk  
translatør i huset som oversætter til utrolig mange forskellige lande … 
 
I: Ja, selvfølgelig.  395	  
 
T3: … med mange forskellige retssystemer, og det samme gælder med engelsk, at  
meget tit så skal det bruges nede i Afrika et eller andet sted. Og der går vi ind og laver 
en kildesprogsorienteret tilgang til det.  
 400	  
I: Okay, det lyder meget spændende.  
 
T3: Ja… 
 
I: Men hvis du ikke har mere at sige, så vil jeg bare sige tak for din tid. Jeg er glad for, 405	  
at du gad at deltage i min undersøgelse.  
 
T3: Jamen, det var så lidt.  
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Bilag 8 
 
Oversættelse udarbejdet af informant T4 
 

Part 33 5	  
Preparing a case for first instance hearing 

[…] 
 
349.-  If the writ of summons does not meet the requirements in section 348(2) 
(i)-(iv) and (3), 2nd sentence, and if it is consequently unsuitable as a basis for the  10	  
hearing of the case, the case will be dismissed by a decision which will be notified to 
the plaintiff. The same applies if the plaintiff fails to submit copies as prescribed by 
section 348(4). At the request of the plaintiff, the decision to dismiss the case will be 
made by order of the court. 
 15	  
 (2) The court may grant the plaintiff time to remedy the defects mentioned 
in  subsection (1).  
 

[…] 
 20	  
353.- The court summons the parties to a preliminary hearing unless the court 
finds it superfluous. In the summons, the court will state the questions which must in 
particular be discussed at the hearing, including 
 
 25	  

[…] 
 

(5) If a party fails to file a pleading under section 355(2) or a  
final case summary under section 357(1) in time, the rules in subsections 
(1) – (3) apply by analogy if in the order under section 355(2) or section 30	  
357(1), the court has specified that any failure to comply with the order 
may render such party in default. 
(6) If copies under section 357(3) are not filed in time, the court 
may find that the rules in subsections (1) – (3) shall apply by analogy. 
(7) The court may in exceptional cases elect not to give a party’s 35	  
failure to appear or matters comparable to such failure to appear under 
subsections (5) and (6) effect under this section. In this way, regard is in 
particular had to whether there is a lawful excuse for the failure to appear, 
whether there are otherwise mitigating circumstances or whether the other 
party is interested in a stay of proceedings. 40	  

 
[…] 

 
Kilder: 
 45	  

- Dansk-Engelsk Juridisk Ordbog, af Helle Pals Frandsen (online version) 
- www.legislation.gov.uk;	  The Civil Procedure Rules 
- www.google.dk.  
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Transskribering af interview med informant T4 50	  
 
I = Interviewer 
T4 = Informant; translatør nr. 4 
 
I: Jeg vil gerne have lov til at byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse i min 55	  
undersøgelse. 
 
T4: Det var da så lidt. 
 
I: Inden vi starter skal jeg selvfølgelig minde dig om, at din besvarelse er anonym. 60	  
 
T4: Ja. 
 
I: Først så vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende din baggrund.  
 65	  
T4: Okay. 
 
I: Hvad er din profession? 
 
T4: Jeg er statsautoriseret translatør i engelsk. 70	  
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
T4: I 1996. 
 75	  
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
T4: Ja, det vil sige, at jeg producerer ikke tekster selv på engelsk, men oversætter  
danske tekster til engelsk. 
 80	  
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 
T4: Ja, jeg har arbejdet med juridisk oversættelse fuldtid siden 1996. 
 
I: Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan se 85	  
her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
T4: Ja, det synes jeg. 
 
I: Godt. Jeg har valgt at undersøge en række termer, og de er alle understreget i  90	  
kildeteksten og din oversættelse. Jeg vil nu spørge ind til dine oversættelser af disse 
termer. 
 
T4: Mmm. 
 95	  
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I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 
 
T4: Ja. 100	  
 
I: Okay, godt. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af 
“stævning”? 
 
T4: Det var jo en dansk lov, der skulle oversættes til advokater i England og Wales, der 105	  
arbejder med civilproces, og hvis man skulle, og det skulle være målsprogsorienteret 
min oversættelse således, at det skulle virke naturligt for advokater i England og Wales 
at læse denne her tekst. Og så kunne man argumentere for, at man skulle oversætte 
stævning med claim form og plaintiff med claimant. Og det synes jeg er problematisk, 
fordi det stadigvæk, altså selvom det skal være målsprogsorienteret, så handler det  110	  
stadig om en dansk stævning, og hvis man nu tager en claim form frem, så adskiller den 
sig i formen væsentligt fra en dansk stævning, fordi det er mere, som ordet også siger, 
det er en blanket, man udfylder, og dertil vedhæfter man sig sagsfremstillingen, hvor 
man i en dansk stævning har sagsfremstillingen som en del af stævningen. Så hvis man 
oversatte en dansk stævning med claim form, så synes jeg, at det er misvisende, fordi en 115	  
dansk stævning ikke er en blanket. Derfor har jeg altså valgt, uanset om det er en  
målsprogs- eller kildesprogsorienteret oversættelse, jeg laver, altid at bruge writ of 
 summons som en oversættelse for en dansk stævning. 
 
I: Godt. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  120	  
“sagsøger”? 
 
T4: Ja, der har jeg det sådan lidt, har jeg først taget skridtet ud i en writ of summons, så 
synes jeg, at plaintiff hører med. Hvis jeg brugte claimant, så synes jeg, at det hang lidt 
sammen med en claim form, men det ved jeg godt, at der kan modargumenteres imod. 125	  
Samtidig så er jeg helt overbevist om, at advokater i England og Wales, medmindre de 
er meget unge, så ville de vide, at en plaintiff er en sagsøger, så det er ikke en term, som 
virker meget fremmed for dem. Samtidig så synes jeg egentlig også, at selvom den skal 
være målsprogsorienteret, så skal det på en eller anden måde også fremgå, at det er en 
dansk lov. 130	  
 
I: Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “processkrift”? 
 
T4: For at være helt ærlig, så kan jeg ikke huske Woolf-termen for pleading.  
 135	  
I: Processkrift kalder han for statement of case. 
 
T4: Ja, det er rigtigt. Den har jeg slet ikke haft inde på nethinden. Jeg har haft tanken i 
forbindelse med stævning og sagsøger, men ikke i forbindelse med pleading. 
 140	  
I: Okay. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes be-
grunde dit svar.  
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T4: Nej, altså valg af terminologi, altså det er jo lidt… Jeg synes, at tingene hedder det, 145	  
de hedder uanset hvilke advokater, man skriver til, og man skal jo gengive, at det er en 
dansk lov. 
 
I: Okay. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 150	  
 
T4: Nej, det ville jeg ikke, da det er en terminologi, der kun anvendes i England og 
Wales og ikke nødvendigvis, siger tyskere noget.  
 
I: Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  155	  
oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 
T4: Jamen, det synes jeg egentlig ikke, at min oversættelsesstrategi har. 
 
I: Okay. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” 160	  
have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den kildesprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? 
 
T4: Hmm, jeg ville have truffet de samme valg. Det skal jo fremgå endnu tydeligere i 
den forbindelse, at det er en dansk lovtekst. 165	  
 
I: Godt. De følgende spørgsmål omhandler layout, og her menes der opstilling af tekst. 
 
T4: Der har jeg meget at sige. 
 170	  
I: Det lyder godt. Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du 
gjort dig? 
 
T4: Jeg tog simpelthen en engelsk lov, og så forsøgte jeg at sætte den op ligesom en 
engelsk lov på den der legislation.gov.uk. 175	  
 
I: Den side, du har noteret som hjælpemiddel? 
 
T4: Ja, og det er sådan noget med, at paragrafnummeret står med fed, punktum og en 
lillebitte streg efter og ikke noget med s. Noget som jeg først havde skrevet i min første 180	  
råoversættelse det var, at jeg havde skrevet “section” som en forkortelse, altså “s.”. Det 
skriver jeg rigtig tit, men det stod ikke i den lov, jeg kiggede i. Der skrev de det ud, og 
så tænkte jeg, jeg var nok lidt inkonsekvent i starten, da jeg havde skrevet “s.”, men så 
havde jeg skrevet “subsection” ud, når det var et stykke, en henvisning til et stykke, og 
så tænkte jeg, at det så bedre ud, hvis jeg både skrev “section” ud og “subsection” ud, 185	  
og så skrev de heller ikke subsection med bindestreg, så derfor har jeg også skrevet det 
helt ud, så jeg har tænkt lidt over det (griner). 
 
I: Ja. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 190	  
T4: Jamen, det var netop fordi, det skulle være målsprogsorienteret. 
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I: Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg af  
opstilling? 
 195	  
T4: Det har jeg lige svaret på. 
 
I: Ja, det har du. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig 
af den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 200	  
T4: Ja, det tror jeg faktisk. Så tror jeg, at jeg ville have brugt paragraftegnet muligvis, 
åha, jeg har faktisk aldrig brugt paragraftegnet ved oversættelse af love. En ting, som 
jeg har været meget i tvivl om, jeg har været på et kursus, hvor vi diskuterede nummer, 
et meget nørdet kursus, hvor på dansk skriver man, i kildetekstens første linje står der 
“nr. 1-4”. Der er nogen, der mener, at man bør beholde ettallet og firtallet, når man 205	  
oversætter en dansk lov, fordi at det kan være nemmere, hvis de nu har en oversættelse 
og skal finde den tekst, der henvises til i en dansk lov, hvis man altså skal kunne følge 
med i begge. Fordi det skulle være målsprogsorienteret, har jeg så valgt at gøre det, som 
man gør i engelske love med de små romertal, men der kunne man, hvis man skulle lave 
kildesprogsorienteret oversættelse bevare et- og firtallet. Så layoutmæssigt ville det  210	  
have været anderledes. 
 
I: Godt. De næste spørgsmål berører så passivkonstruktioner, og jeg skal lige høre, om 
du er bekendt med denne type sætningskonstruktion? 
 215	  
T4: Ja. 
 
I: Godt. Jeg har markeret passivkonstruktionerne med fed i kildeteksten. I din  
oversættelse er de tilsvarende vendinger også markeret, som du kan se her. 
 220	  
T4: Okay. 
 
I: I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift i 
kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 225	  
T4: Ja, altså ved de første to passiver har jeg ikke tænkt videre over det, fordi jeg  
mener, at det ville være meningsforstyrrende, hvis man begyndte at gøre dem aktive. I 
den tredje der har man det foreløbige subjekt, og den er totalt irriterende at skulle  
oversætte til engelsk. Det ville blive noget rod, synes jeg. “Det samme gælder, hvis der 
ikke indleveres kopier som fastsat”. Der gjorde jeg jo det, at jeg selvfølgelig, og den har 230	  
jeg ikke skrevet med i anvendte opslagsværk, men jeg gik ind og fandt retsplejeloven på 
retsinfo.dk, og så læste jeg § 348, stk. 4 og kunne derfra læse, at den der skulle  
indlevere, og det giver i øvrigt også sig selv, hvis man læser kildeteksten ordentligt, at 
det er sagsøgeren, der skal indlevere kopier. Og derfor følte jeg mig på ret sikker grund, 
hvis jeg så indsatte “the plaintiff” som agens, og så synes jeg, at jeg fik en bedre  235	  
sammenhængende sætning på engelsk. 
 
I: Okay. Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du  
generelt overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
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T4: Altså, det kan man jo gøre nogle gange, når man føler, at det kan give en mere  240	  
forståelig sætning. Det kan nogle gange være nemmere at forstå, hvis man gør en passiv 
sætning til en aktiv sætning. Så det har jeg overvejet, og det gjorde jeg blandt andet i det 
eksempel, jeg kom med. 
 
I: Okay. Hvorfor, og er det et bevidst valg? 245	  
 
T4: Det har jeg gjort for at gøre det nemmere at forstå, så ja, det er et bevidst valg. Det 
synes jeg godt, at en translatør må gøre, altså teksten nemmere at forstå, fordi lige den 
danske sætning her, der er det ikke særlig klart, hvem det er der skal indlevere de der 
kopier, synes jeg. 250	  
 
I: Okay. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine 
oversættelser af passivkonstruktioner? 
 
T4: Altså måske lige netop med den der sætning, der har jeg nok lidt tænkt på, at det 255	  
ville være nemmere for en engelsk advokat at forstå, hvis lige den der tredje passiv blev 
gjort aktiv. Der har en dansk, altså hvis nu man skulle sige, at det var en dansk advokat, 
det måske mere inde under huden, hvem det var, der skulle indlevere de der kopier og 
havde måske også nemmere adgang til § 348, stk. 4 og kunne læse den, hvis nu der var 
noget tvivl, hvor en engelsk advokat, hvis det kun lige var de her uddrag, ikke ville have 260	  
§ 348, stk. 4 at kigge i. Så det er vel en serviceoplysning, at den så bliver aktiv.  
 
I: Ja. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelses-
strategi? Du bedes begrunde dit svar. 265	  
 
T4: Der kan man jo sige, at der dur mit tidligere argument jo ikke rigtig, men det ville 
jeg nok, og det ville jeg så fordi, jeg synes, at sætningen hænger bedre sammen.   
 
I: Godt. Så er vi kommet til det næste emne, som er oversættelse af modalverbet “skal”. 270	  
 
T4: Ja. 
 
I: Det står i kursiv i kildeteksten og i din oversættelse. I traditionel juridisk sprog er 
brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække at benytte will frem for shall? Du 275	  
bedes begrunde dit svar. 
 
T4: Nej, det ville jeg ikke. Jeg bruger will i betydningen “forpligter sig til”, dvs. hvor 
agens selv påtager sig forpligtelsen, og shall i betydningen “er forpligtet til”, hvor  
subjektet pålægges forpligtelsen af nogle andre. Men generelt prøver jeg at begrænse 280	  
brugen af shall til de steder, hvor den har sin berettigelse, og det kan naturligvis  
diskuteres, hvor det er… 
 
I: I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke  
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 285	  
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T4: Det har jeg desværre ikke tænkt så meget over, kan jeg se. “The court will state the 
questions which must in particular be discussed at the hearing”. Altså der har jeg jo 
faktisk været lidt inkonsekvent, vil jeg mene. Man kunne også overveje shall. 
 290	  
I: “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 
T4: Jeg har brugt shall, hvilket ved nærmere eftertanke er fuldstændig unødvendigt. 
Man kunne med fordel bruge en ren præsens her. Der pålægges ikke en forpligtelse. Så 
jeg ville faktisk nok ændre dette til “apply” eller “are applicable” i en  295	  
postediteringssituation. 
 
I: Hvorfor har du brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 
T4: Jeg tror, at jeg er blevet påvirket af tidens tendenser, sådan helt ubevidst. Mine  300	  
kolleger bruger jo i vidt omfang must i stedet for shall.  
 
I: Mener du, at din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din brug af 
shall? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 305	  
T4: Nej. Jeg ville have gjort det samme, hvis det skulle have været  
kildesprogsorienteret. 
 
I: Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis du 
havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit 310	  
svar. 
 
T4: Som sagt, så ville jeg havde gjort det samme, da det ikke har noget med  
oversættelsesstrategier at gøre. 
 315	  
I: Godt. Den sidste række spørgsmål kommer til at omhandle de oversættelsesstrategier, 
som du kunne læse om i oversættelsens kommunikationssituation.  
 
T4: Okay. 
 320	  
I: Den oversættelsesstrategi, som du fik tildelt, var målsprogsorienteret.  
 
T4: Ja. 
 
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er målsprogsorienteret? 325	  
 
T4: Altså det er primært i forbindelse med layout, fordi det er en lovtekst. Havde det 
været en anden type tekst, havde jeg måske også, altså jeg ved ikke, om jeg måske er 
lidt mere… Opsætning og layout har meget at sige, når man oversætter  
målsprogsorienteret, men jeg har, selvom det er målsprogsorienteret, valgt nogle  330	  
kildesprogsorienterede termer, kan man sige. 
 
I: Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
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T4: Det er igen i forbindelse med layout… Den ville ligne kildeteksten mere. Jeg ville 335	  
dog ikke bruge paragraftegnet. 
 
I: Godt. Så er vi kommet til det sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den 
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 340	  
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 
T4: Hmm, skal jeg vælge mellem den ene eller den anden, for jeg kan argumentere for 
dem begge? 
 345	  
I: Du må hellere end gerne argumentere for begge strategier. 
 
T4: Altså man kan argumentere for en kildesprogsorienteret oversættelse, fordi den 
tekst, du har valgt, er en lov, og så kan man sige, at det er en dansk lov, og derfor skal 
den afspejle danske forhold hele vejen igennem. Det skal være tydeligt, at det er en 350	  
oversættelse. Man skal ikke tro, at det er en engelsk lov, det skal helst fremgå et eller 
andet sted, at det her er en oversættelse af en dansk lov. Og målsprogsorienteret det kan 
man selvfølgelig netop argumentere for, fordi det skal virke naturligt for engelske  
advokater at læse den, men man skal jo ikke, altså hvis man nu for eksempel havde haft 
en kontrakt, der kunne man jo lave den 100 procent målsprogsorienteret, fordi man 355	  
kunne lave det som en engelsk kontrakt, og den skulle indgås på engelsk, og det skulle 
være engelsk ret, der var gældende og ja, hele vejen igennem, tju-hej. 
 
I: Okay, men hvad nu hvis jeg sagde, at du skulle vælge? Hvilken strategi ville du så 
helst benytte? 360	  
 
T4: Så ville jeg nok lave en kildesprogsorienteret oversættelse.  
 
I: Godt. Så har jeg ikke flere spørgsmål. Er der noget, du føler, at du mangler at sige? 
Måske noget du vil tilføje? 365	  
 
T4: Nej, men jeg synes, at det var en halvsvær tekst. 
 
I: Det er jeg ked af at høre, men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du gad at 
give dig tid til at oversætte den og stille op til interview. Jeg er meget taknemmelig.  370	  
 
T4: Selv tak.
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Bilag 9  
 
Oversættelse udarbejdet af informant A1 
 

Part 33 5	  
Case preparation in the first instance 

 
Section 349. If the writ of summons does not fulfill the requirements set out in section 
348 subsection 2, nos. 1-2, and subsection 3, 2nd sentence, and is it therefore unfit to 
form the basis for hearing the case, the court shall dismiss the case by a decision which 10	  
shall be notified to the plaintiff. This shall also apply if the plaintiff does not submit 
copies as set out in section 348, subsection 4. At the request of the plaintiff the decision 
shall be made in the form of a court ruling. 
  Subsection 2. The court may grant the plaintiff a period to cure any lack of conformity 
as mentioned in subsection 1. 15	  
  
  Section 353. The court shall summon the parties to a pre-trial hearing, unless the court 
finds this to be unnecessary. In its summons the court shall specify the questions, which 
shall be discussed at the hearing, including in particular 
   20	  
  Subsection 5. If a party does not lodge a pleading pursuant to section 355, subsection 
2, or a final case summary pursuant to section 357, subsection 1,  in time, the rules set 
out in subsections 1 to 3 shall apply mutatis mutandis, provided that the court in its  
order pursuant to section 355, subsection 2 or section 357 subsection 1 has specified 
that non-compliance with the order may result in a judgment by default. 25	  
  Subsection 6. If a party does not lodge copies pursuant to section 357, subsection 3, in 
time, the court may order that the rules set out in subsections 1 to 3 shall apply mutatis 
mutandis. 
  Subsection 7. Under exceptional circumstances the court may decide that a failure of a 
party to appear or circumstances which pursuant to subsections 5 and 6 are comparable 30	  
with a failure to appear, shall have no effect pursuant to this section. In this respect the 
court may especially consider whether the failure to appear is due to a lawful excuse, 
whether other excusable circumstances exist or whether the opponent wants the case to 
be adjourned. 
 35	  
 
 
Kilder: 
 

- Sprogøre, H.P. Frandsens Dansk-Engelsk Jur. Ordbog 2. Udgave 40	  
- Gyldendals alm. røde ordbøger på nettet 
- Samt i begrænset omfang Google. 

	  
	  
	  45	  
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Transskribering af interview med informant A1 50	  
 
I = Interviewer 
A1 = Informant; advokat nr. 1 
 
I: Jeg vil gerne byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse i min undersøgelse. 55	  
 
A1: Selv tak.  
 
I: Inden vi starter skal jeg minde dig om, at din besvarelse er anonym. 
 60	  
A1: Tak, det er jeg ellers lidt ked af (griner). 
 
I: Jeg ville med glæde skrive dit navn. 
 
A1: Det behøver du nu ikke (griner). 65	  
 
I: Okay (griner). Interviewet starter med, at jeg stiller dig nogle standardspørgsmål  
vedrørende din baggrund. 
 
A1: Ja. 70	  
 
I: Hvad er din profession? 
 
A1: Jeg er advokat. Det har jeg været i 25 år.   
 75	  
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
A1: I 1988. Nej altså, jeg har været advokat i, nej, ja… Jeg har været advokat i 22 år, og 
jamen altså, jeg har været 25 år i advokatbranchen, skriv det. Så jeg blev  
færdiguddannet jurist i 1988.  80	  
 
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
A1: Ja, jeg skriver på engelsk dagligt, men ikke processkrifter eller retspleje. Primært 
kontrakter og e-mails. 85	  
 
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 
A1: Nej, ikke som sådan, hvis der spørges til, om jeg udfærdiger oversættelser jævnligt.   
 90	  
I: Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan se 
her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
A1: Ja ja. 
 95	  
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I: Godt. Det er sådan, at jeg har valgt at undersøge en række termer. Det drejer sig om 
tre termer, som jeg har understreget i teksten. Og nu vil jeg så spørge ind til dine  
oversættelsesvalg, når det kommer til de termer. 
 
A1: Okay. 100	  
 
I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 
 105	  
A1: Nej, det er jeg ikke. Ikke andet end fra den juridiske ordbog, der står “Woolf”.  
 
I: Okay. Det er sådan, at han præsenterede en ny terminologi for at simplificere det  
juridiske sprog inden for civilproces i England og Wales. Det var for at lægmænd, det 
vil sige ikke-fagfolk, de bedre kunne forstå systemet. “Stævning” kalder han claim 110	  
form, “sagsøger” claimant og “processkrift” kalder han for statement of case.  
 
A1: Okay, ja. 
 
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stævning”? 115	  
 
A1: Med “stævning” … jeg har taget det begreb, som jeg har lært, nemlig writ. Så det er 
simpelthen ud fra historisk kendskab, at det hedder det, og så tænkte jeg, at når det var 
en lovtekst, så burde man også skrive det fuldt ud, så det hedder writ of summons. Og 
jeg har fravalgt at køre med, hvad der kunne opfattes som Woolf-termer, fordi det ville 120	  
netop ikke, måske, det ville være mere kilde, undskyld, målsprogsorienteret end  
kildesprogsorienteret, synes jeg. Det er et bevidst valg.  
 
I: Godt. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“sagsøger”? 125	  
 
A1:  Jamen, det er det samme. Plaintiff er det begreb, jeg har lært … så at sige.  
 
I: Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “processkrift”? 
 130	  
A1: Det er ikke et begreb, jeg har brugt så tit. Jeg synes bare, at det var, ud fra hvad jeg 
sådan fandt omkring pleadings og så videre, så tænkte jeg, at det måtte være sådan en 
generisk term for et processkrift. Og ud fra de valg, der var i ordbogen, synes jeg, at det 
var det, der klingede bedst.  
 135	  
I: Okay. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes  
begrunde dit svar.  
 
A1: Næh, det har det ikke. Jeg har ikke fokuseret så meget på målgruppen. Jeg har  140	  
fokuseret på teksten, den danske tekst, uden dog at lave en total slavisk oversættelse af 
ord for ord. 
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I: Ja. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 145	  
 
A1: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville ikke formode, at tyskerne end har forstået det  
(griner) … de er dårligere til engelsk end danskerne.  
 
I: Okay. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine 150	  
oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 
A1: Jamen, det har været med et fravalg af termer, som jeg ville opfatte som mere  
moderne termer med engelsk terminologiafsæt, dem har jeg fravalgt mere eller mindre. 
Jeg ved ikke, om jeg har gjort det alle steder, men jeg har i hvert fald ikke tilvalgt 155	  
Woolf-termer i Helle Pals’ ordbog.  
 
I: Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” have 
været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? 160	  
 
A1: Så ville jeg have brugt Woolf-reforms. Velvidende, at der sikkert ville være  
engelske advokater, som synes, at det også ville være forkert, men jeg ved ikke, om alle 
englændere bare tilslutter sig. I Danmark ville der være konservatisme med hensyn, 
også blandt advokater, med hensyn til at anvende nye termer. Det er ikke noget, der 165	  
bare skifter fra den ene dag til den anden. Det kan godt være, at man helt naturligt i en 
lovtekst ville følge den terminologi, hvis den er indført i engelske lovtekster. Det vil jeg 
tro.  
 
I: Okay. De følgende spørgsmål vil så omhandle dit layout af din oversættelse. 170	  
 
A1: Det er flot, ikke? Der er sket noget med layoutet, så vidt jeg kan se, nej, men det er 
godt, ja? 
 
I: Ja, der er sket noget… Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker 175	  
har du gjort dig? 
 
A1: Ja, det var meningen, at alle afsnit skulle være rykket ind, ligesom i den danske, for 
at gøre det på samme måde som i den danske. Jeg har, jeg har ikke gjort synderligt  
meget ud af at tjekke om måden at skrive numre på for eksempel var den samme i  180	  
danske tekster som i engelske, men jeg har bevidst valgt “section”, fordi jeg vurderede, 
at det er den rigtige betegnelse for en paragraf på engelsk. Og “subsection”, jeg tror 
nok, at det var et af de ord, jeg slog op på Google, fordi jeg først havde skrevet det med 
bindestreg, med “sub” bindestreg “section”. Og det ændrede jeg så til “subsection” i et 
ord … uden bindestreg.  185	  
 
I: Godt. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
A1: Det er fordi, at den danske var opstillet på den måde bortset fra paragraf. Men jeg 
har generelt forsøgt, der står jo “§ 349 punktum”, så har jeg skrevet “section 349  190	  
punktum” for at gøre det så slavisk som muligt ud fra kildesproget.  
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I: Okay. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg 
af opstilling? 
 
A1: Det har jeg lige svaret på. 195	  
 
I: Ja, det har du. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig 
af den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A1: Det vil jeg tro. Så tror jeg nok, at jeg ville have kigget på en engelsk lovtekst for at 200	  
finde ud af, hvordan de ville opstille det. Men det synes jeg måske, netop i relation til 
lovhenvisninger eller lovtekster, der er det måske ikke den mest retvisende måde at gøre 
det på, men det er så min egen holdning.  
 
I: Jamen, det er også helt fint. De følgende spørgsmål kommer til at berøre det, vi  205	  
kalder passivkonstruktioner. 
 
A1: Dem har jeg forsøgt at undgå.  
 
I: Ja? Så går jeg ud fra, at du ved, hvad en passivkonstruktion er? 210	  
 
A1: Ja, det gør jeg. Jeg vil ikke sige, at det er helt undgået måske, men jeg har forsøgt at 
undgå det.  
 
I: Okay. Passivkonstruktionerne er markeret med fed i kildeteksten, og i din  215	  
oversættelse er de sætninger, hvor du enten har oversat med en passiv eller har lavet en 
aktiv, også markeret med fed. 
 
A1: Ja, okay. 
 220	  
I: I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift i 
kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 
A1: Jamen, undervejs i min oversættelsesproces, der var nogle af dem faktisk lavet som 
passiver, og andre blev lavet mere naturligt af mig som aktiver, aktive sætninger. Jeg 225	  
ved ikke, om det hedder det? 
 
I: Jo, det gør det. 
 
A1: Og så gik jeg tilbage, da jeg læste det igennem og konstaterede, at der var nogle 230	  
passiver, og så omformulerede jeg det til ikke passive sætninger, fordi det ikke, har jeg 
lært, ikke er den korrekte måde at gøre på engelsk. Og jeg synes faktisk, at nogle af dem 
er blevet meget gode. Men det kan man diskutere, men det synes jeg faktisk.   
 
I: Ja, okay. Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du 235	  
generelt overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 
A1: Ja, det nævnte jeg også før, at jeg havde gjort. 
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I: Hvorfor, og er det et bevidst valg?  240	  
 
A1: Det var et bevidst valg. Jeg vidste godt, at jeg bevægede mig væk fra kildesproget, 
måske kunne man hævde, men jeg mente ikke, at det var det, der lå i kildesproget. Det 
skal stadigvæk være korrekt engelsk.  
 245	  
I: Ja. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  
oversættelser af passivkonstruktioner? 
 
A1: Det har den ikke som sådan, eller det har den ikke. For det har primært gået på 
navneord og ikke så meget på verber, altså, måske kunne det også godt gå på verber. Ja, 250	  
der er nogle af især verberne, der er lidt kreative måske, men jeg har ikke der … jo, det 
kan da egentlig godt være, at der også har været et par enkelte steder her, hvor der har 
stået “Woolf”, men i givet fald, så har jeg også fravalgt det der. Eller i hvert fald forsøgt 
på det.  
 255	  
I: Okay. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A1: Ja, det ville jeg. Ja, det har jo ikke noget med det at gøre, fordi det er jo rent  260	  
sprogligt. Det har jo ikke noget med terminologien at gøre. Det er bare den måde, man 
skriver engelsk på.  
 
I: Okay. Så det du mener er, at det ikke har noget med oversættelsesstrategien at gøre? 
 265	  
A1: Nej, det mener jeg ikke, at det har. Det ville være et spørgsmål om, hvilke ord jeg 
brugte til de aktive sætninger, ikke andet.  
 
I: Godt. De næste spørgsmål vil omhandle oversættelse af modalverbet “skal”. Det står 
i kursiv i kildeteksten og i din oversættelse… I traditionel juridisk sprog er brugen af 270	  
shall udbredt. Ville du generelt foretrække at benytte will frem for shall? Du bedes  
begrunde dit svar. 
 
A1: Nej. Jeg synes, at shall bedst beskriver “skal” i betydningen af, at det er en pligt, 
hvor will mere lyder som noget, som man beslutter at ville gøre.  275	  
 
I: I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke  
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 
A1: Jeg har overvejet must i stedet for shall, men jeg kan bedre lide shall. Jeg kan ikke 280	  
lige forklare hvorfor.  
 
I: Okay. “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig 
her? 
 285	  
A1: Det er det samme som før. 
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I: Hvorfor har du brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 
A1: Det er det mest naturlige. Jeg bruger shall meget i min måde at skrive engelsk på. 290	  
Og det er lidt gammeldags måske i nogle sammenhænge, men jeg synes stadig, at det 
lyder bedst. Jeg har hørt, at det er på vej ud i forskellige sammenhænge, men jeg bruger 
det stadig. Jeg synes, at det lyder bedst. Man kunne også bare have skrevet “the court 
dismisses the case”, men det synes jeg lyder, det ville i mine ører lyde forkert, men det 
er jo smag og behag måske. Men jeg har i hvert fald truffet et positivt valg med shall. 295	  
Jeg tænker traditionelt. Og det er et bevidst valg.  
 
I: Okay. Mener du, at din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din 
brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 300	  
A1: Nej, tværtimod vil jeg sige. Så kunne jeg have været fristet til at lave en mere 
dansk-engelsk oversættelse, og det har jeg ikke gjort. Jeg har bevidst gået efter, at det 
skulle være trods alt forståeligt på engelsk. Altså sætningskonstruktionerne har jeg  
forsøgt at lave engelske, uanset at jeg har kildesprog som udgangspunkt. Jeg gik jo ikke 
ud fra, at jeg skulle aflevere en Google-translate (griner).  305	  
 
I: Nej, helst ikke. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med 
shall, hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes 
begrunde dit svar. 
 310	  
A1: Muligvis ikke. Jeg har forstået, at brugen af shall måske er på vej ud til fordel for 
must og lignende, men det lyder ikke lige så godt i mine ører. Skulle jeg have benyttet 
en målsprogsstrategi, ville jeg muligvis have været mere tilbøjelig til at overveje et  
andet verbum end shall.  
 315	  
I: De sidste spørgsmål kommer til at omhandle de oversættelsesstrategier, der var anført 
i oversættelsens kommunikationssituation. Din er jo så kildesprogsorienteret. Hvilke 
valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er kildesprogsorienteret? 
 
A1: Jamen, det har jeg nævnt op til flere gange. Jeg har forsøgt ikke at bruge termer, 320	  
som er udpræget engelske og ikke, jeg vil sige…. Den oversættelse, jeg har lavet, vil 
være mere forståelig for flere udlændinge end blot engelske advokater. Jeg har ikke gået 
efter, at den skulle være spot on moderne juridisk engelsk, fordi det ville jeg opfatte 
som værende… Jeg er gået efter et større publikum, da det er det spektrum, jeg selv 
arbejder i. 325	  
 
I: Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den  
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
 
A1: Ja, så ville jeg have brugt termer, som jeg personligt ved måske vil være mere oppe 330	  
i tiden i England, så jeg ville nok benytte Woolf. Min opstilling ville formentlig også 
være anderledes, eller det er jeg faktisk ikke sikker på, for jeg synes stadigvæk, at det 
måske kunne være forkert, vil jeg gerne sige, for det hedder jo paragraf 349, det hedder 
jo ikke, altså ja, det ved jeg ikke. Jeg overvejede faktisk i relation til numrene, nu ved 
jeg godt, at jeg springer lidt i det, men jeg overvejede faktisk bare der at skrive  335	  
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paragraftegnet og så “349” (“§ 349” red.), men jeg gjorde det ikke, for jeg ville ikke 
have vidst, hvordan jeg skulle gøre det … så skulle jeg have skrevet “para 2” i stedet. 
Men det havde måske været endnu mere mål, eller kildesprogsorienteret. Det kunne jeg 
godt have gjort.  
 340	  
I: Okay. Så er vi kommet til det sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem 
den kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 345	  
A1: Så ville jeg vælge den her.  
 
I: Altså den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? 
 
A1: Ja, jeg ville nok vælge strategien baseret på kildesprog. Det er jeg mest komfortabel 350	  
med, og jeg føler også, at det vil være mest tro mod den danske lovtekst. Ellers skulle 
jeg også til at kaste mig ud i Woolf-reforms, og dem kender jeg ikke. Målgruppen er for 
mig mindre væsentlig. Jeg er helt sikker på, at de vil kunne forstå det, jeg har skrevet 
her. 
 355	  
I: Okay. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du noget, du føler, at du mangler at sige, eller 
har du selv nogle spørgsmål? 
 
A1: Nej, jeg er meget stolt af min oversættelse (griner).  
 360	  
I: Det er forståeligt (griner). Men så siger jeg mange gange tak for din deltagelse i min 
undersøgelse. Det har været en fornøjelse.  
 
A1: Selv tak.
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Bilag 10	  
 
Oversættelse udarbejdet af informant A2 
 
Part 33 5	  
Case preparation in the first instance 
  
Section 349. If the writ of summons does not meet the specifications set out in section 
348, subsection 2, (1)-(4) and subsection 3, second sentence, and if it is consequently 
unsuited to form basis for the proceedings, the case will dismissed by means of a  10	  
decision which is communicated to the plaintiff. The same applies if copies are not filed 
as stipulated in section 348, subsection 4. On the plaintiff’s request, the decision of  
dismissal will be made by court order. 
(2) The court may grant the plaintiff a respite to remedy any lack of conformity as  
stipulated in subsection 1. 15	  
  
Section 353. The court summons the parties to a preliminary hearing, unless the court 
deems this unnecessary. In its summons, the court states which issues shall in particular 
be discussed at the hearing, here among […]. 
  20	  
(5) If a pleading pursuant to section 355, subsection (2), or a final case summary  
pursuant to section 357, subsection 1, is not filed in time, the provisions set out in  
subsections 1-3 will equally apply if the court in its order pursuant to section 355,  
subsection (2) or section 357, subsection 1 has stated that a lack of compliance with the 
order may entail the effect of default. 25	  
(6) If copies pursuant to section 357, subsection 3 are not filed in time, the court may 
decide that the provisions set out in subsections 1-3 shall equally apply. 
(7) The court may exceptionally refrain from attributing a party’s default or  
circumstances that pursuant to subsections 5 and 6 are equated with default, effect under 
this section. In this respect, regard will be had to whether the default must be held to be 30	  
due to lawful absence, whether any other extenuating circumstances must be deemed to 
exist or whether the opposite party wishes for a stay of proceedings. 
 
 
 35	  
 
 
Kilder:  
 

- Gyldendals Røde Ordbøger (online) 40	  
- www.google.com 
- www.dict.leo.org. 	  

	  
	  
 45	  
 
	  
	  
 
 50	  
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Transskribering af interview med informant A2 
 
I = Interviewer 
A2 = Informant; advokat nr. 2 
 55	  
I: Jeg vil gerne byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse. 
 
A2: Tak. 
 
I: Inden vi starter så skal jeg minde dig om, at din besvarelse er anonym… Interviewet 60	  
vil starte med en række standardspørgsmål vedrørende din baggrund.  
 
A2: Ja. 
 
I: Hvad er din profession? 65	  
 
A2: Jeg er advokat. 
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 70	  
A2: På studiet? 
 
I: Ja. 
 
A2: I 2007. Så jeg har omkring fem års erfaring inden for advokatbranchen. 75	  
 
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
A2: Ja.  
 80	  
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 
A2: Jeg har ikke decideret erfaring inden for oversættelse, men jeg har en tysk  
baggrund, så der er tit folk, der spørger, om jeg lige kan komme med noget input til en 
tysk oversættelse eller lignende. 85	  
 
I: Ja. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan 
se her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
A2: Ja.  90	  
 
I: Godt. Så går vi videre til det første emne. Jeg har valgt at undersøge en række termer, 
og de er alle sammen understreget i kildeteksten og i din oversættelse. Der er tre  
termer… Jeg vil nu spørge ind til dine oversættelsesvalg i den forbindelse. 
 95	  
A2: Okay. 
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I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 100	  
 
A2: Nej. 
 
I: Okay. Det er sådan, at Lord Woolf præsenterede en ny terminologi for at modernisere 
civilproces i England og Wales, så det blev nemmere at forstå for lægmænd. Han  105	  
foreslog blandt andet, at stævning skulle hedde claim form, sagsøger claimant og  
processkrift statement of case.  
 
A2: Okay. 
 110	  
I: Godt. De følgende spørgsmål vil så komme til at berøre de tre termer… Hvilke  
overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stævning”? 
 
A2: Jeg skal lige se… Jamen, jeg har sådan set ikke gjort mig så mange overvejelser 
altså andet end, at jeg slog ordet op i Gyldendals ordbøger og fandt så ud af, at det, altså 115	  
Gyldendal oversætter ordet med writ eller writ of summons, og fordi vi i [firmanavn]s 
andre opgørelser og nyhedsbreve og så videre har brugt writ of summons, så har jeg 
valgt at bruge den i stedet for kun at skrive writ.  
 
I: Okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  120	  
“sagsøger”? 
 
A2: Der har jeg gjort mig samme overvejelser. Det var, hvad hedder det… Ordbogen 
foreslog både plaintiff og claimant, men jeg har så valgt plaintiff i lyset af, at det har jeg 
set andre steder i noget af vores engelske kommunikation.  125	  
 
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“processkrift”? 
 
A2: Hmm… Jeg kan faktisk ikke huske, om der var nogle valg (griner).  130	  
 
I: Nej? Det er også helt i orden. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske  
advokater, påvirket dit terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-
termer? Du bedes begrunde dit svar. 
 135	  
A2: Nej, blandt andet fordi jeg ikke er bekendt med Woolf-termer. 
 
I: Okay. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 140	  
A2: Det er jo et godt spørgsmål. Altså det virker jo til at være en mere klar form for 
kommunikation, men omvendt så er tyskerne også, de kan godt lide at skelne mellem 
dagligdagstale og sådan mere fagtermer, så jeg tror, at jeg ville anvende de samme, som 
jeg har valgt her … umiddelbart. 
 145	  
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I: Ja. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  
oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 
A2: Den har egentlig ikke påvirket det andet end, at jeg selvfølgelig umiddelbart kunne 
slå det op i ordbogen i stedet for at researche, hvad ordene er i den engelske pendant til 150	  
retsplejeloven.  
 
I: Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” have 
været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? 155	  
 
A2: Så ville jeg have kigget mere på, hvordan den engelske pendant så ud. Hvilke ord 
de bruger for henholdsvis stævning og processkrift og plaintiff. Hvis det viser sig, at det 
er Woolf-termerne, der bliver brugt i den engelske pendant, kunne jeg nok godt finde på 
at benytte dem.  160	  
 
 I: Ja. De følgende spørgsmål vil omhandle layout, og det vil altså sige, hvordan du har 
opstillet din oversættelse. 
 
A2: Okay. 165	  
 
I: Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 
 
A2: Jeg har ikke gjort mig så mange tanker andet end, at det skulle af sted hurtigt, og at 
jeg havde lovet dig det tirsdag (griner).  170	  
 
I: Okay. 
 
A2: Så det blev smækket ind i… 
 175	  
I: Okay. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
A2: Fordi det skulle gå hurtigt.  
 
I: Okay. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg 180	  
af opstilling? 
 
A2: Den har ikke påvirket mit valg af opstilling.  
 
I: Nej, okay. Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af 185	  
den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A2: Det ville den formentlig ikke, men jeg ved, at vores translatører i hvert fald også 
lægger vægt på at opstille teksten som i det sproglige udgangspunkt, de bruger.  
 190	  
I: Ja. De følgende spørgsmål omhandler emnet passivkonstruktioner. Jeg skal høre, om 
du er bekendt med denne sætningstype? 
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A2: Ja. 
 195	  
I: Godt. Som du kan se, så er de markeret med fed i kildeteksten og i din oversættelse… 
I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed skrift i  
kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 
A2: Jeg har prøvet at holde mig så tæt til den danske tekst som muligt velvidende, at det 200	  
ikke altid vil være det valg, man ville træffe, hvis man skulle skrive teksten selv på  
engelsk. Og jeg synes, det har da voldt mig nogle besværligheder, kan man sige.  
 
I: Ja. Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du generelt 
overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 205	  
 
A2: Nej 
 
I: Hvorfor ikke, og er det et bevidst valg?  
 210	  
A2: Fordi jeg blev bedt om at holde mig tæt på det danske udgangspunkt, så det var et 
bevidst valg. 
 
I: Ja. Hvordan har din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine  
oversættelser af passivkonstruktioner? 215	  
 
A2: Det gør jo, at sætningerne bliver længere og mere komplicerede, end hvis det havde 
været en ren aktiv konstruktion. Så strategien har påvirket min oversættelse på den 
måde, at teksten, altså resultatet, blev mere kringlet, end hvis man havde haft en mere 
fri oversættelsestilgang.  220	  
 
I: Okay, ja. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 225	  
A2: Det er et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke overvejet, men som  
udgangspunkt ville jeg nok se på, hvordan man skriver, eller hvordan loven er opbygget 
i England og ville have lagt mig op ad noget, der ligner.  
 
I: Ja. De følgende spørgsmål omhandler modalverbet “skal”, og hvordan du har oversat 230	  
det… I traditionel juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække 
at benytte will frem for shall? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A2: Jeg er blevet sådan lidt indoktrineret med [firmanavn]’s sprogregler, som siger, at 
vi bruger ikke shall. Det er et forældet udtryk, og det gør vi ikke. Men jeg ved også 235	  
godt, at det måske ikke er helt rigtigt, og at det stadigvæk er meget udbredt i engelsk 
juridisk sprogbrug. Som udgangspunkt så nej, så ville jeg ikke umiddelbart erstatte will 
med shall, eller jeg mener shall med will.  
 
I: Okay. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke 240	  
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
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A2: Hvad er et modalverbum? 
 
I: “Skal”, “vil”, “kan”, “må”… Du kunne have brugt shall, will, can, must.  
 245	  
A2: Jeg har egentlig ikke gjort mig så mange overvejelser på den… Men man kunne jo 
også overveje de andre, kan man sige.  
 
I: “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 250	  
A2: Jeg skal lige finde den… Der har jeg simpelthen også bare, altså det er jo ren  
intuition uden at overveje det.  
 
I: Ja. Hvorfor har du brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 255	  
A2: Hmm… Jeg har ikke tænkt så meget over det. Egentlig ikke så meget andet end, at 
jeg tænkte det ville [firmanavn]’s sprogpolitik ikke synes særlig godt om, at jeg gjorde, 
men det er jo bare, ja intuitivt.  
 
I: Så det er ikke bevidst? 260	  
 
A2: Nej. 
 
I: Godt. Mener du, at din kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din 
brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke? 265	  
 
A2: Det har den nok ikke. Og det har det nok ikke af den grund, at jeg simpelthen ikke, 
altså det er sådan ren intuitiv tilgang til det, til de ordvalg. Selvfølgelig nogle termer har 
man tænkt over, men ikke så meget verber.  
 270	  
I: Okay. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis 
du havde benyttet den målsprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde 
dit svar. 
 
A2: Det tror jeg, at jeg ville. 275	  
 
I: Hvorfor? 
 
A2: Hmm… Fordi jeg mener, at det stadig er meget udbredt.  
 280	  
I: Ja. De sidste spørgsmål de omhandler de oversættelsesstrategier, jeg har nævnt op til 
flere gange. Og de var jo anført i oversættelsens kommunikationssituation. Og din var 
kildesprogsorienteret. 
 
A2: Ja. 285	  
 
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er kildesprogsorienteret? 
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A2: Der har jeg for eksempel valgt at lave en, altså især, hvad hedder det, i den sidste 
del, det her stykke 7 indeholder bare sådan en, en meget kompliceret og meget lang og 290	  
ikke særlig mundret passiv eftersom passivkonstruktion, og den ville jeg ikke have 
brugt, hvis det havde været en mere målsprogsorienteret oversættelsesstrategi, men den 
har jeg så bevidst valgt at holde fast i, fordi jeg ville lægge mig så tæt op ad kildeteksten 
som muligt og respektere de passiver, der var i det danske udgangspunkt.  
 295	  
I: Ja. Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den  
målsprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
 
A2: Det har jeg jo heller ikke sådan rigtig overvejet, men … altså det ville jo så læne 
sig tættere op ad det engelske udgangspunkt.  300	  
 
I: Altså af en engelsk lovtekst? 
 
A2: Ja, af en engelsk lovtekst. Opbygningsmæssigt og i forhold til terminologi og så 
videre.  305	  
 
I: Okay. Det sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den  
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  310	  
 
A2: Forstået på den måde, at kommunikationen skal gå til advokater i England og 
Wales? 
 
I: Ja.  315	  
 
A2: Det er svært at sige, fordi jeg tror, at der tit kan opstå misforståelser, hvis man  
bruger en engelsk term i forbindelse med en oversættelse. Jeg ville normalt altid bruge 
det danske ord i kursiv efterfølgende, hvis der var forskellige valgmuligheder til en 
term. For eksempel efter “the writ of summons” så ville jeg sætte i parentes i kursiv in 320	  
Danish Stævning (“in Danish: Stævning” red.). Så det er lidt svært at sige. Jeg tror, at 
man skal være meget, meget skarp, hvis man anvender engelsk terminologi uden at … 
man skal kende den nøjagtige betydning af ordene før, man kaster sig ud i det, fordi 
ellers så kan der meget nemt opstå misforståelser, fordi jura netop er så præcis en  
disciplin.  325	  
 
I: Ja, okay. Men hvis du skulle vælge mellem de to strategier. Hvilken ville du så fore-
trække? 
 
A2: Jeg ville nok, altså hvis man bruger den omhyggeligt, så tror jeg, at en  330	  
målsprogsorienteret ville være et bedre grundlag for kommunikation, men man skal 
selvfølgelig være meget bevidst om små nuanceforskelle, der kan være mellem de  
termer, der anvendes på dansk og de termer, der så anvendes på engelsk.  
 
I: Ja. Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget, du føler, at du mangler at sige? 335	  
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A2: Nej, egentlig ikke.  
 
I: Nej, men det er da godt. Så siger jeg bare tusind tak for hjælpen og din deltagelse. 
 340	  
A2: Selv tak. 
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Bilag 11 
 
Oversættelse udarbejdet af informant A3 

Part XXXIII 
Case preparation in courts of first instance 5	  

 
349 
 

(1) If the writ is unsuitable to serve as a basis for the proceedings due to a non-
conformity with the requirements set out in section 348, subsection 2, no 1 - 4 10	  
and subsection 3, clause 2 and a decision is made to reject the case, which is 
communicated to the plaintiff. The case will also be rejected, if copies as set 
out in section 348, subsection 4 is not submitted. Upon the plaintiffs  
submission of a motion to that effect, the court will give a ruling as regards to 
the rejection of the case. 15	  

(2) The court may give the plaintiff a respite to rectify non-conformities as set out 
in subsection 1. 

 
353  
 20	  

(1) The court will summon the parties to a preliminary hearing, unless the court 
finds such preliminary hearing superfluous. In the summon the court will  
indicate the questions that particularly will be discussed during the preliminary 
hearing, including 

 25	  
360 
 

(5) If a pleading in accordance with section 355, subsection 2 or a summary of 
claims in accordance with section 357, subsection 1 is not submitted at the time 
stated, the court may apply the rules set out in subsections 1-3 above, if the 30	  
court when enjoining the party to submit the pleading or the summary of 
claims indicated that not conforming with the order could result in a default 
sentence. 

 
(6) If copies as set out in section 357, subsection 3 is not submitted at the time 35	  

stated, the rules set out in subsections 1-3 above may apply if the court so  
decides. 

 
(7) If the court so decides as an exception a party’s default or the circumstances 

stated in subsections 5 and 6 above, which equate to default, may be exempted 40	  
from being attributed as a default under this section 360. Consideration is  
particularly shown for legitimate nonattendance, other excusable circumstances 
or the other party’s application for an adjournment.  

Kilder: 
- www.ordbogen.com 45	  
- Gyldendals Røde Ordbog, online 
- www.legislation.gov.uk.	  
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Transskribering af interview med informant A3 50	  
 
I = Interviewer 
A3 = Informant; advokat nr. 3 
 
I: Jeg vil gerne have lov til at byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse i min 55	  
undersøgelse. 
 
A3: Ja, selv tak. 
 
I: Inden vi starter skal jeg selvfølgelig minde dig om, at din besvarelse er anonym.  60	  
 
A3: Ja. 
 
I: Interviewet starter med en række standardspørgsmål vedrørende din baggrund. 
 65	  
A3: Ja. 
 
I: Hvad er din profession? 
 
A3: Jeg er advokat. 70	  
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
A3: Altså jeg fik min kandidatgrad i 2008 og blev advokat i 2011. 
 75	  
I: Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
A3: Ja. 
 
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 80	  
 
A3: Vi laver oversættelser, man kan sige, jeg ved ikke hvor meget, jeg laver, altså det er 
jo, det varierer lidt. Nogle gange har vi rigtig meget af sådan noget  
oversættelsesarbejde, og andre gange har vi, er det lidt mindre, men altså, jeg laver det 
sådan rimelig ofte. Min del af det er mest sådan at sikre, at vi er enige om, at det der står 85	  
juridisk også er det, altså det der står i juridisk engelsk også er det, der står i juridisk 
dansk eller den anden vej rundt, men selve oversættelsen er ikke det, jeg bruger  
allermest tid på. Jeg bruger tid på at kvalitetssikre det juridiske sprog, dansk-engelsk og 
engelsk-dansk alt afhængig af, hvad vej det skal.  
 90	  
I: Ja. Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan 
se her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
A3: Ja, det synes jeg, altså jeg synes, at jeg har forstået det, men om det så er kommet 
til udtryk her, det ved jeg ikke, men det var da rimelig klart, hvad det var, der var målet. 95	  
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I: Det er jeg glad for at høre. Jeg har valgt at undersøge en række termer, der er  
understreget i kildeteksten og i din oversættelse, og jeg vil så nu spørge ind til dine 
oversættelsesvalg. 
 100	  
A3: Ja. 
 
I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 105	  
 
A3: Nej. 
 
I: Okay. Det er sådan, at Lord Woolf præsenterede en række nye termer for at  
modernisere og simplificere sproget for civilproces i England og Wales, så det blev 110	  
nemmere for ikke-fagfolk at forstå.  
 
A3: Ja. 
 
I: Han foreslog så, at stævning skulle hedde claim form, sagsøger claimant og  115	  
processkrift skulle kaldes for statement of case. 
 
A3: Okay. 
 
I: Godt. Nu vil jeg så spørge ind til dine oversættelsesvalg i den forbindelse… Hvilke 120	  
overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stævning”? 
 
A3: Jeg har ikke, altså jeg vil sige, inden jeg sad og slog efter i diverse online ordbøger, 
jeg nu har brugt, må jeg sige, at der havde jeg også, altså jeg tænkte kun det ord, som 
jeg nu har brugt, nemlig writ, altså det var det ord, der sådan først lige faldt mig ind. Da 125	  
det også ligesom kom op i onlineversionen af Gyldendals røde ordbog, så var det ikke 
sådan, at jeg ledte videre efter andre termer, jeg skulle bruge så det… Men når du så 
nævner det, så tror jeg faktisk, jeg har sådan en mappe med sådan noget juridisk engelsk 
fra en af mine tidligere ansættelser, og jeg vil næsten vædde med, at hvis jeg går ned og 
slår stævning op, så står der sikkert, det der… 130	  
 
I: Claim form? 
 
A3: Ja. Det har jeg en eller anden idé om, men det … altså jeg tænkte ikke lige over, at 
jeg skulle have taget den med hjem, men sådan er det. 135	  
 
I: Nej, okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af 
“sagsøger”? 
 
A3: Det er lidt det samme. Det var det første ord, da jeg læste det og selv sad og bare 140	  
fik skrevet mig frem til det, fik det oversat. Og igen så var det dét ord, der ligesom kom 
frem, da jeg lige slog det op, så det var de overvejelser, der var der. 
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I: Okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“processkrift”? 145	  
 
A3: Der var jeg lidt mere usikker, for der var flere forskellige varianter, men jeg synes, 
at det ord, jeg nu har valgt passede bedre på det trin i det processuelle forløb, hvor det 
nu passer ind. Der var nogle, nu kan jeg ikke huske de andre ord, men der var andre ord, 
man kunne have valgt, men jeg syntes, at det ord, jeg så har valgt passede bedre ind, ja, 150	  
det var det ord, jeg synes, der passede bedst processuelt. 
 
I: Okay. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes  
begrunde dit svar.  155	  
 
A3: Altså, qua at de der Woolf-termer ikke lige var nogen, jeg havde sådan forrest, da 
jeg lavede oversættelsen, så må det være et nej.  
 
I: Okay. Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-160	  
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
A3: Altså jeg tror godt, at jeg ville kunne finde på at bruge det i forhold til stævning og 
sagsøger, fordi ordet writ, som jeg har valgt, er ikke noget sådan særligt beskrivende 
ord, men claim form ville kunne forklare, der ved man mere, hvad det er, og det samme 165	  
gør sig lidt gældende ved plaintiff. Det ved man, at det hedder, fordi det har man læst 
alle mulige steder, at det hedder det, men med claimant, ja det er der mere mening i. 
Med statement of case… Hvis du spørger mig, så ville jeg gætte på, at hvis jeg nu skulle 
oversætte statement of case fra engelsk til dansk ville jeg nærmere kalde det  
“et påstandsdokument” end et “processkrift”. Og det er der i hvert fald processuelt en 170	  
del forskel på… 
 
I: Ja. 
 
A3: Og det ved jeg godt, at du ikke har nogen som helst forudsætning om, men der ville 175	  
jeg formodentlig have brugt pleading igen, tror jeg.  
 
I: Okay. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket din  
oversættelse af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 180	  
A3: Det har påvirket mig i den forstand, at det var min sådan umiddelbare opfattelse, at 
det var de ord man brugte, så derfor har jeg naturligvis brugt dem. 
 
I: Så det du siger er, at din oversættelsesstrategi ikke har påvirket dig? 
 185	  
A3: Nej, uanset hvilken af de der to, jeg skulle have brugt, ville jeg have valgt de  
termer, som jeg nu har brugt.  
 
I: Okay. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” 
have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den kildesprogsorienterede  190	  
oversættelsesstrategi? 
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A3: Det har jeg jo så lige svaret på. Det har ingen indflydelse.  
 
I: Godt. Det næste emne vi skal snakke om er layout. Her mener jeg opstilling af din 
oversættelse. 195	  
 
A3: Okay. 
 
I: Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 
 200	  
A3: Jamen, der har jeg egentlig primært… Jeg gik ind på legislation.gov.uk og så deres 
Administration of Justice Act. Hvordan den var opdelt, og hvordan den så ud, og  
hvordan havde man section et eller andet og alle de der underpunkter, altså hvordan det 
nu var stillet op. Og så har jeg prøvet at tage den danske og ligge den ind i det format. 
Mine overvejelser går egentlig mest på at få det til at se ud som noget, de kender, eller 205	  
hvad man nu skal sige. 
 
I: Okay, godt. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
A3: Det var jo så for, at hvis det skulle være målsprogsorienteret, jamen så bør  210	  
lovtekster, den måde de er stillet op på, jo ligne det, som de ser til dagligt, altså som 
deres retsinformationer eller hvad det nu hedder. 
 
I: Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg af  
opstilling? 215	  
 
A3: Hvad? Det svarede jeg lige på, ikke? 
 
I: Jo, men som sagt, så læser jeg alle spørgsmålene højt, da det er en del af min  
interviewmetode, så det må du undskylde. 220	  
 
A3: Det er helt i orden. Jeg skulle bare lige være sikker. 
 
I: Men ja, du har svaret på det. Jeg fortsætter med næste spørgsmål.  
 225	  
A3: Okay. 
 
I: Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 230	  
A3: Ja, det ville den helt sikkert, så ville jeg bare have lavet en, altså været fuldstændig 
ligeglad med, hvordan alle mulige andres så ud, men så bare have lavet det, som det så 
ud efter den danske tekst. Så ville det have lignet det, du har indrammet i kasser, så ville 
opstillingen have været sådan. 
 235	  
I: Ja, godt. De følgende spørgsmål, de berører det, vi kalder passivkonstruktioner… 
 
A3: Åh… 
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I: … er du bekendt med denne sætningstype? 240	  
 
A3: Ja, altså aktive og passiver? 
 
I: Ja. 
 245	  
A3: Altså, jeg er bekendt med det, men… 
 
I: Okay. Som du kan se her, er passivkonstruktionerne markeret med fed i den danske 
tekst, og de er ligeledes markeret med fed i din oversættelse. 
 250	  
A3: Ja. 
 
I: Og en passiv er når den handlende udelades, som du kan se her, hvor der står “afvises 
sagen”. Den sætning ville have været aktiv, hvis der havde stået “retten afviser sagen”, 
hvor retten så ville fungere som den handlende. 255	  
 
A3: Ja, jeg er helt med nu. 
 
I: Godt. I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed 
skrift i kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 260	  
 
A3: Jeg vil sige absolut ingenting. Jeg vil sige, det var ikke lige, det kan godt være, at 
jeg har overset, at jeg skulle have været opmærksom på det. Det har jeg i hvert fald ikke 
været opmærksom på. Jeg havde egentlig mere fokus på at få selve paragraffen til at 
have selvfølgelig det der materielle indhold og måske også sådan nogenlunde med  265	  
vendingerne, så det blev forståeligt. Så aktiv passiv har jeg ikke tænkt over. 
 
I: Okay. Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du  
generelt overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 270	  
A3: Nej, det har jeg ikke. 
 
I: Okay. Hvorfor ikke, og er det et bevidst valg? 
 
A3: Jeg har ikke tænkt over det overhovedet, så der er intet bevidst i det. 275	  
 
I: Okay. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine 
oversættelser af passivkonstruktioner? 
 
A3: Som i “det har det ikke”. Det må jo være det naturlige svar på spørgsmålet.  280	  
 
I: Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med passivkonstruktioner, 
hvis du havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes  
begrunde dit svar. 
 285	  
A3: Ja, det tror jeg.  
 



	   153	  

I: Hvorfor? 
 
A3: Det ville jeg nok bare. Så havde jeg fulgt kildeteksten.  290	  
 
I: Okay. Så er vi kommet til spørgsmål, der berører oversættelse af modalverbet “skal”.  
 
A3: Ja. 
 295	  
I: Det er anført i kursiv i kildeteksten og i din oversættelse… I traditionel juridisk sprog 
er brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække at benytte will frem for shall? 
Du bedes begrunde dit svar.  
 
A3: Hmm, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, at jeg har sådan nogle præferencer. 300	  
Oftest ville jeg formodentlig oversætte det med shall. Jeg kan så se her, at jeg har  
oversat det med lidt forskelligt, men jeg tror… Det er mere kontekstorienteret oversæt-
telse for mit vedkommende, end det bliver sådan, det bliver ingen aktiv stillingtagen til 
“skal jeg nu bruge shall eller will?”. Det er mere et eller andet forsøg på at omsætte det, 
jeg synes, der ligger i den danske sprogbrug over til det engelske.  305	  
 
I: Ja. I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke 
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 
A3: Jamen, det der er helt sikkert, det er, at der har jeg kun tænkt “will”. Jeg tror, at jeg 310	  
sad og tænkte over, at shall, det var ikke lige det, der skulle stå her.  
 
I: “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har du gjort dig her? 
 
A3: Hmm, jamen, der har jeg egentlig, og der har jeg igen undladt at bruge shall, kan 315	  
man sige, det var egentlig igen lidt det samme koncept, hvad er det for en type af, altså 
hvordan jeg forstår ordet “skal”. Hvad er det, at det udløser det der “skal” i den danske 
paragraf, og hvordan skal det videre i den engelske.  
 
I: Hvorfor har du ikke brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 320	  
 
A3: Hmm, det er ikke bevidst, at jeg ikke har brugt shall. Jeg har ikke rigtig nogen  
forklaring på hvorfor, jeg ikke har brugt det, det tror jeg har været… Det er jo et 
spørgsmål om, hvad der ligger i ordet “skal” på dansk, som jo er et af de dejlige danske 
ord, der kan indeholde mange betydninger, så det er lidt derfor, hvis du forstår? 325	  
 
I: Jeg forstår godt, hvad du prøver at sige.  
 
A3: Godt. 
 330	  
I: Mener du, at din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din brug af 
shall? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
A3: Det har den helt sikkert ikke. Jeg har slet ikke gjort mig tanker om det. Der er ingen 
dybere tanker over, hvorvidt det skulle være shall eller will. Jeg har mere tænkt,  335	  
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hvordan jeg synes, at det materielle indhold passer i forhold til det materielle indhold på 
dansk. På den måde har det selvfølgelig påvirket, fordi jeg så har ment, at der skulle 
bruges nogle andre ord end shall.  
 
I: Godt. Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis 340	  
du havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde 
dit svar. 
 
A3: Ja, uden tvivl. 
 345	  
I: Hvorfor? 
 
A3: Det har intet med min oversættelsesstrategi at gøre. 
 
I: Okay. Vi er nu kommet til den sidste række spørgsmål, der omhandler de  350	  
oversættelsesstrategier, som du kunne læse i oversættelsens kommunikationssituation.  
 
A3: Ja 
 
I: Din oversættelsesstrategi var jo målsprogsorienteret.  355	  
 
A3: Ja. 
 
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er målsprogsorienteret? 
 360	  
A3: Jamen, jeg har ikke gjort noget helt vildt særligt for at sikre mig, at den var mål-
sprogsorienteret. Jeg sad og læste lidt på den engelske Administration of Justice Act for 
ligesom at have en eller anden fornemmelse af hvordan, altså snakker vi en engelsk 
kontrakt, hvor man skriver alt fuldt ud, og hvor det er, hvor man slår knuder på sin  
tunge for overhovedet at udtale den fulde sætning, eller er det lidt mere a la dansk, altså 365	  
lovsprog. Og så har jeg prøvet sådan at få det over i den. Om det lykkedes, det ved jeg 
ikke, men det var i hvert fald min tanke. 
 
I: Ja, okay. Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde benyttet den 
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 370	  
 
A3: Ja, eftersom at jeg har flyttet lidt rundt på noget af det, ville jeg formodentlig have 
lavet en meget mere, sådan “her er ord et, så starter vi her, så kører vi bare, og vi ændrer 
kun på ordstillingen, hvis det bliver fuldstændig meningsforstyrrende”. 
 375	  
I: Så det du mener er, at det ville blive en mere direkte oversættelse? 
 
A3: Ja.  
 
I: Okay, jeg skulle bare lige være sikker på, at jeg havde forstået det.  380	  
 
A3: Okay. 
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I: Vi er kommet til det sidste spørgsmål, og det lyder således: Hvis du selv kunne vælge 
mellem den kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede 385	  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 
A3: Hmm, i forhold til hvad vi… Det der svarer jo til, hvad vi laver til hverdag, at vi 
skal oversætte noget, det skal kunne bruges af nogen i England eller Wales, og det  390	  
bliver tit sådan… Jeg ville foretrække, at jeg var bedre til målsprogsorientering end kil-
desprogsorientering for jeg tror, at der i vores kildesprogsoversættelse nogle gange kan 
være nuancer, eller hvad man skal sige, der kan gå væk. 
 
I: Okay, men hvilken strategi ville du så vælge, hvis du sad med den  395	  
kommunikationssituation, som jeg har givet dig? 
 
A3: Så ville jeg vælge den målsprogsorienterede i det omfang, at jeg kunne få det til 
at… I min verden er det den markant sværeste, fordi du er nødt til at lave den om, men 
det er jo klart den, der er at foretrække, fordi hvis du kan det, så er det nemmere for alle 400	  
parter.  
 
I: Ja, okay. Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget du føler, at du mangler at sige? 
Noget du gerne vil tilføje? 
 405	  
A3: Nej, det synes jeg ikke.  
 
I: Jamen, så siger jeg tusind tak for din deltagelse. 
 
A3: Det var så lidt.  410	  
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Bilag 12 
 
Oversættelse udarbejdet af informant A4 
Box 1 
 5	  

Chapter 33 
Case preparation in the court of first instance 

 
	  Box 2 
 10	  

Section 349. If the writ does not comply with the conditions set out in section 
348, subsection 2, clause 1-4 and subsection 3, second sentence and thus is  
unfit to constitute the foundation for the treatment of the case, the case will be 
rejected by decision which is communicated to the plaintiff. Equally will be the 
case if copies as specified in section 348, subsection 4 are not submitted. At the 15	  
request of the plaintiff, the ruling of rejection is made as a judicial decision. 
 
Subsection 2. The court can grant the plaintiff a respite to rectify the non-
compliance as mentioned in subsection 1. 

 20	  
Box 3 

 
Section 353. The court convenes the parties for a pre-trial hearing unless the 
court deems it unnecessary. The court states the questions which are in  
particular to be discussed on the hearing in the convening notice, including   25	  

 
Box 4 
 

Subsection 5. If a pleading in accordance with section 355, subsection 2 or a 
final claims document in accordance with section 357, subsection 1 is not  30	  
submitted in time, the rules in subsection 1-3 will apply correspondingly if the 
court in the injunction in accordance with section 355, subsection 2 or section 
357, subsection 1 has stated that non-compliance with the injunction may entail 
non-appearance default. 
 35	  
Subsection 6. If copies in accordance with section 357, subsection 3 are not 
submitted in time, the court may decide that the rules in subsection 1-3 shall 
apply correspondingly. 
 
Subsection 7. The court may as an exception refrain from attributing to a 40	  
party’s non-appearance, or circumstances which in accordance with subsection 
5 and 6 equals non-appearance, effect in accordance with this section.  
Consideration is mainly given to whether the non-appearance is assumed to be 
due to lawful absence, if there furthermore is assumed to be mitigating  
circumstances or if the other party wishes that the case is adjourned.  45	  

 
 Kilder: Gyldendals Røde Ordbøger Online & Enkeltvise søgninger på www.google.com. 
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Transskribering af interview med informant A4 50	  
 
I = Interviewer 
A4 = Informant; advokat nr. 4 
 
I: Jeg vil gerne byde dig velkommen og sige tak for din deltagelse. 55	  
 
A4: Det var så lidt. 
 
I: Og inden vi starter, så skal jeg selvfølgelig minde dig om, at din besvarelse er  
anonym. 60	  
 
A4: Ja. 
 
I: Godt. Jeg starter med at stille dig en række standardspørgsmål vedrørende din  
baggrund. 65	  
 
A4: Yes. 
 
I: Hvad er din profession? 
 70	  
A4: Jeg er advokat.  
 
I: Hvornår blev du færdiguddannet? 
 
A4: Det gjorde jeg … i september 2009. 75	  
 
I: Ja. Indebærer dit arbejde, at du producerer engelske tekster? 
 
A4: Ja. 
 80	  
I: Har du erfaring inden for oversættelse og i så fald hvor meget? 
 
A4: Ikke oversættelser nej, mere at udarbejde dokumenter fra bunden af på engelsk. 
 
I: Føler du, at du har forstået oversættelsens kommunikationssituation, som du kan se 85	  
her og selve den opgave, jeg har stillet dig? 
 
A4: Ja. 
 
I: Godt. Jeg har valgt at undersøge en række termer, der alle er understreget i  90	  
kildeteksten og i din oversættelse. Og nu vil jeg spørge ind til dine oversættelsesvalg i 
forbindelse med de termer. 
 
A4: Okay. 
 95	  
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I: Termerne “stævning”, “sagsøger” og “processkrift” kan alle oversættes med en  
terminologi, der blev præsenteret af Lord Woolf i 1990’erne. Er du bekendt med denne 
terminologi? 
 
A4: Nej. 100	  
 
I: Okay. Det er sådan, at Lord Woolf foreslog ændringer af nogle termer for at  
modernisere det juridiske sprog i England og Wales, så det var nemmere at forstå for 
ikke-fagfolk. Han foreslog blandt andet, at stævning skulle hedde claim form, sagsøger 
claimant og processkrift statement of case.  105	  
 
A4: Okay. 
 
I: Nu vil jeg så stille dig spørgsmål i forbindelse med dit terminologivalg.  
 110	  
A4: Ja. 
 
I: Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af “stævning”? 
 
A4: Af stævning… Jamen ikke ud over, at jeg ikke kunne huske, hvordan det skulle 115	  
oversættes, så jeg slog det op i en ordbog. 
 
I: Okay. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“sagsøger”? 
 120	  
A4: Jamen, det ord kendte jeg sådan set, så det har jeg ikke tænkt videre over andet end 
bare at oversætte det direkte, som jeg troede, at det skulle være. 
 
I: Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med oversættelse af  
“processkrift”? 125	  
 
A4: Jamen, det var Gyldendals ordbog online. Så der har ikke ligget så meget bag det. 
 
I: Okay. Har oversættelsens målgruppe, der var engelske advokater, påvirket dit  
terminologivalg i forbindelse med brug eller ikke brug af Woolf-termer? Du bedes be-130	  
grunde dit svar.  
 
A4: Nu har jeg jo sådan set ikke brugt dem jo rigtigt, så det har ikke været noget, jeg 
har spekuleret i overhovedet. Jeg har spekuleret i, at jeg skulle bruge, fordi jeg har nogle 
gange stødt på, at når man slår op i ordbøgerne, står der “engelsk” og “amerikansk”, og 135	  
der har jeg brugt de engelske termer… Hvis det er svar nok? 
 
I: Det er helt fint. 
 
A4: Tak. 140	  
 
I: Lad os antage, at målgruppen var tyske advokater. Ville du benytte Woolf-
terminologi i den forbindelse? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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A4: Altså hvis jeg kendte den, så ja. Men ellers ville jeg igen nok bare holde mig til de 
engelske termer.  145	  
 
I: Ja. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket din  
oversættelse af “stævning”, “sagsøger” og “processkrift”? 
 
A4: Hmm … jeg er ikke sikker på, at det har haft nogen indflydelse? 150	  
 
I: Det kan sagtens godt være. Hvordan ville dine oversættelser af “stævning”,  
“sagsøger” og “processkrift” have været anderledes, hvis du havde benyttet dig af den 
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? 
 155	  
A4: Nu skal jeg lige prøve at følge op på strategierne… Nej, det tror jeg ikke. Jeg  
tænker, at det vel handler om at nå den term, der er mest korrekt, og det ville jeg jo nok 
have forsøgt under alle omstændigheder.  
 
I: Ja, godt. De følgende spørgsmål kommer til at handle om dit layout, det vil altså sige 160	  
din opstilling af teksten. 
 
A4: Okay. 
 
I: Med henblik på opstilling af din oversættelse, hvilke tanker har du gjort dig? 165	  
 
A4: Altså den opstilling jeg har sendt til dig… Jamen egentlig, at den skulle være  
overskuelig for dig at læse.  
 
I: Okay. 170	  
 
A4: Og så har jeg jo bare delt det op i de fire kasser, som skulle oversættes i fire  
overskrifter. Jeg har ikke så meget forsøgt at få det til at ligne, som teksten er udformet i 
retsplejeloven. 
 175	  
I: Okay. Hvorfor har du valgt netop den type opstilling af tekst? 
 
A4: Det var så, at den skulle være overskuelig for dig.  
 
I: Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dit valg af  180	  
opstilling? 
 
A4: Det har ikke haft nogen indvirkning. Det har jeg slet ikke tænkt over. 
 
I: Ville din opstilling af tekst være anderledes, hvis du havde benyttet dig af den  185	  
kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A4: Nej, det forestiller jeg mig ikke. 
 
I: Hvorfor ikke? 190	  
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A4: Det kan jeg ikke rigtig svare på. 
 
I: Okay. De følgende spørgsmål omhandler passivkonstruktioner. Jeg skal lige høre, om 
du er bekendt med denne sætningstype? 195	  
 
A4: Næh. 
 
I: Okay. Passivkonstruktionerne i kildeteksten er markeret med fed. Det er, hvor den 
handlende ofte udelades. Du kan se den første her, hvor der står “afvises sagen”. Den er 200	  
passiv, da der ikke er en, der handler. Hvis den skulle have været aktiv, ville der have 
stået “retten afviser sagen”. Med retten som den handlende.  
 
A4: Ah okay, jeg er med.  
 205	  
I: Godt… I § 349 forekommer der fire passivkonstruktioner, der er markeret med fed 
skrift i kildeteksten. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du oversatte disse vendinger? 
 
A4: Jamen, at… Jamen, ikke meget sådan set. Der var nogle ord, jeg slog op og så  
brugte jeg dem, som jeg syntes, at… Jeg prøvede at lave en meget ordret oversættelse, 210	  
hvis det giver mening? 
 
I: Ja, det gør det helt sikkert. 
 
A4: Godt. 215	  
 
I: Der forekommer også andre passivkonstruktioner i kildeteksten. Har du generelt 
overvejet at ændre kildetekstens passivkonstruktioner til aktive sætninger? 
 
A4: Nej.  220	  
 
I: Hvorfor, og er det et bevidst valg? 
 
A4: Fordi det synes jeg ikke, at man gør ved lovstof. Så ville det ikke være helt korrekt.  
 225	  
I: Så det er et bevidst valg? 
 
A4: Ja, det er det. 
 
I: Okay. Hvordan har din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi påvirket dine 230	  
oversættelser af passivkonstruktioner? 
 
A4: Hmm, pas. Det ved jeg ikke. Formentlig har den ikke påvirket på nogen måder, nej.  
 
I: Okay. Ville du foretage samme oversættelsesvalg i forbindelse med  235	  
passivkonstruktioner, hvis du havde benyttet den kildesprogsorienterede  
oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit svar. 
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A4: Jeg havde skrevet det på samme måde, fordi… Hvis det er en kildesprogsorienteret 
oversættelse så er min forståelse af den strategi, at man skal oversætte det direkte, som 240	  
det står og ikke, som man mener er korrekt, så ja, det ville jeg. 
 
I: Godt. Så er vi nået til det næste emne, som er oversættelse af modalverbet “skal”. 
 
A4: Ja.  245	  
 
I: Og som du kan se, så er “skal” anført i kursiv i kildeteksten.  
 
A4: Ja. 
 250	  
I: I traditionel juridisk sprog er brugen af shall udbredt. Ville du generelt foretrække at 
benytte will frem for shall? Du bedes begrunde dit svar. 
 
A4: Jamen altså, vi er blevet belært med her hos [firmanavn], at shall så er det en  
betingelse, der skal opfyldes. Så hvis det er et krav, hvis der for eksempel står “skal 255	  
retten gøre sådan og sådan”, ville jeg bruge shall, hvis det er en mulighed de har, så 
ville jeg bruge will eller may, hvis det er svar nok? 
 
I: Ja, det er helt fint. 
 260	  
A4: Tak. 
 
I: I § 353 forekommer modalverbet “skal”, der er anført i kursiv i teksten. Hvilke  
modalverber har du overvejet i forbindelse med oversættelse af “skal”? 
 265	  
A4: Ja, hvad har jeg egentlig oversat det med..?  
 
I: Du har oversat “skal” med are.  
 
A4: Ja, jamen are, will og shall vil jeg tro, at det var dem, jeg overvejede … kan det 270	  
passe? 
 
I: Are er ikke et modalverbum, men du kan jo sagtens have overvejet det.  
 
A4: Er det ikke? 275	  
 
I: Nej, desværre. 
 
A4: Er “skal”? 
 280	  
I: “Skal”, “vil”, “kan”, “må”. Det er modalverber. 
 
A4: Hmm, jeg kan ikke huske, hvad jeg overvejede, men altså “are to be discussed” er 
jo det samme som “skal drøftes”, så den… Jeg har i hvert fald fravalgt at bruge shall, 
fordi jeg synes ikke, at det nødvendigvis er en betingelse. Det er vidst det tætteste, jeg 285	  
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kan komme på et svar. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg har oversat det, som jeg har 
gjort, desværre. 
 
I: Det er helt i orden. “Skal” forekommer også i § 360, stk. 6. Hvilke overvejelser har 
du gjort dig her? 290	  
 
A4: At der er det en betingelse, som retten skal opfylde. 
 
I: Hvorfor har du brugt shall i din oversættelse, og er dette bevidst? 
 295	  
A4: Det er et bevidst valg, ja, i stedet for at bruge may eller... 
 
I: Ja… Mener du, at din målsprogsorienterede oversættelsesstrategi har påvirket din 
brug af shall? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 300	  
A4: Jamen, det har den ikke, fordi det er noget, vi er oplært med her i firmaet, hvordan 
de vil have, at vi skal bruge shall. Så det er lidt mere brancheorienteret, end det har  
noget med oversættelsesstrategien at gøre, tror jeg. 
 
I: Ville du have foretaget samme oversættelsesvalg i forbindelse med shall, hvis du 305	  
havde benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi? Du bedes begrunde dit 
svar. 
 
A4: Ja, helt sikkert. 
 310	  
I: Hvorfor? 
 
A4: Fordi det er jeg blevet belært med at gøre i lige den situation.  
 
I: Okay. Nu er vi kommet til den sidste række spørgsmål. De omhandler de  315	  
oversættelsesstrategier, som jeg har spurgt ind til en del gange nu. 
 
A4: Ja. 
 
I: Den oversættelsesstrategi, som du fik tildelt, var målsprogsorienteret.  320	  
 
A4: Yes. 
 
I: Hvilke valg har du truffet for at sikre dig, at din oversættelse er målsprogsorienteret? 
 325	  
A4: Hmm, blandt andet at det var til advokater i England og Wales. Det vil sige, at jeg 
har brugt engelske udtryk frem for amerikanske. For der er jo lidt forskel, i hvert fald 
når man slår dem op i ordbogen og så videre. Det er lige det, som jeg kan komme på 
umiddelbart. 
 330	  
I: Det er også helt fint. Ville din oversættelse generelt se anderledes ud, hvis du havde 
benyttet den kildesprogsorienterede oversættelsesstrategi, og hvordan ville den se ud? 
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A4: Hmm, jeg tror ikke, at den ville se meget anderledes ud, fordi man er jo oplært i 
fagengelsk her hos [firmanavn], så jeg tror, at på grund af min branche ville jeg nok 335	  
formentlig have oversat det på nogenlunde samme måde. Jeg tror ikke… Jeg kan ikke 
nævne nogen eksempler på, hvordan det ville have været eller set anderledes ud. 
 
I: Okay. Så er vi nået til det sidste spørgsmål. Hvis du selv kunne vælge mellem den 
kildesprogorienterede oversættelsesstrategi og den målsprogsorienterede  340	  
oversættelsesstrategi, hvilken ville du så vælge i forhold til kommunikationssituationen, 
du ser på første side? Du bedes begrunde dit svar.  
 
A4: Jamen helt klart den målsprogsorienterede, fordi inden for vores branche er det 
vigtigste, at vi gør os forståelige. Og så synes jeg nogle gange også godt, at man, hvis 345	  
man bare oversætter direkte, kan det måske godt lyde lidt opsat … vil jeg tro, er mit 
svar. 
 
I: Okay. Så har jeg ikke flere spørgsmål at stille dig. Har du noget, du føler, at du  
mangler at sige? 350	  
 
A4: Næh, det synes jeg ikke.  
 
I: Okay, så vil jeg bare sige mange gange tak for din deltagelse. 
 355	  
A4: Okay, jamen det var så lidt. 



Bilag	  13	  
	  

          Passivkonstruktion             Bibeholdelse             Ændring  
                 af diatese            af diatese 

 
Passiv 1, l. 7                  “afvises”             T1, T2, T3, T4         
               A2, A3, A4                   A1 

 
Passiv 2, l. 8                  “meddeles”             T1, T2, T3, T4 
               A1, A2, A3, A4 

 
Passiv 3, l. 8                  “indleveres”             T2                               T4 
               A2, A3, A4                   A1 
Omskriver til nominalkonstruktion: 
T1, T3 

 
Passiv 4, l. 9                  “træffes”             T1, T2, T3, T4 
               A1, A2, A4                   A3 

 
Passiv 5, l. 17                  “skal drøftes”                     T1, T2, T3, T4 
               A1, A2, A3, A4 

 
Passiv 6, l. 41                  “indleveres”             T1, T2, T3                   T4 
               A2, A3 A4                   A1 

 
Passiv 7, l. 44                  “indleveres”             T2, T4   
               A2, A3, A4                   A1 
Omskriver til nominalkonstruktion:  
T1, T3 

 
Passiv 8, l. 47                  “sidestilles”             T2 
               A2                              A3, A4 
Omskriver vha. adj.:       “comparable”: 
T3, T4, A1 

 
Passiv 9, l.  48                 “tages”             T2, T4                                     T1 
                                      A2, A3, A4                               A1  
Omskriver til nominalkonstruktion: 
T3 

 
Passiv 10, 48                   “må antages”             T1, T2 
               A2, A4 
Undlader at oversætte     “må antages”: 
T3, T4, A1 

 
Passiv 11, l. 49                “må antages”             T1, T2,                    T3 
               A2, A4                   A1  
Undlader at oversætte     “må antages”: 
T4, A3   

Informanternes oversættelsesvalg i forbindelse med passivkonstruktioner. 	  


