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Résumé 

LE SOUS-TITRAGE DANOIS DES CULTUREMES DANS DES FILM S FRANÇAIS  

 

Cette thèse traite du sous-titrage danois des culturèmes dans des films français. De caractère 

culturel, les culturèmes peuvent être difficiles à transférer d’une langue à une autre et donc d’une 

culture à une autre, ce qui transparaît souvent dans le sous-titrage des films. 

 

Ayant pour but de présenter une fourchette des stratégies qui peuvent être utilisées avec avantage 

dans le sous-titrage danois des culturèmes français, nous examinons comment sous-titrer des 

culturèmes de la manière la plus pertinente possible. 

  

Afin d’atteindre ce but, nous présentons  les stratégies qui peuvent être utilisées selon la théorie et 

ensuite nous examinons si celles-ci sont appliquées dans la pratique. Cette étude sera effectuée à 

base du sous-titrage de 344 exemples de culturèmes, trouvés dans 20 films français, dont nous en 

évaluons 66 en tenant compte des facteurs liés au sous-titrage. 

 

Pour cette thèse, nous définissons un culturème comme une entité avec un énoncé et un contenu 

dont l’ensemble est d’origine française ou enraciné dans la culture française – ceci par rapport à 

la culture danoise. Nous élaborons une typologie de six types de culturèmes, à savoir les entités 

géographiques, les entités de société, les entités culturelles, la métonymie,  les expressions 

idiomatiques et les proverbes.  

 

Selon la théorie, il y a neuf stratégies qui peuvent être appliquées dans le sous-titrage des 

culturèmes. Il s’est avéré que l’ensemble de ces neuf stratégies sont appliquées dans la pratique, 

quelques-unes plus fréquemment que d’autres. En outre, la tendance générale est à appliquer 

certaines stratégies pour certains culturèmes.  

 

En nous basant sur notre étude, nous recommandons  huit des neuf stratégies : l’emprunt, le 

calque, l’adaptation phonétique et orthographique, la généralisation, l’explicitation, la 

paraphrase, l’adaptation et l’omission. Etant donné que nous n’avons trouvé que cinq exemples 

de la neuvième stratégie, la synonymie, nous ne pouvons pas objectivement recommander celle-

ci. Nous soulignons enfin que dans chaque cas individuel, il faut choisir la stratégie selon les 

facteurs liés au sous-titrage. 
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1. INDLEDNING 

1.1. Valg af emne 

Kulturemer er størrelser, der kræver særlige overvejelser, når de skal overføres fra ét sprog til et 

andet, eftersom de er kulturspecifikke. I løbet af vores tolk- og translatøruddannelse er vi blevet 

opmærksomme på spørgsmålet om, hvordan man kan oversætte disse kulturemer mellem fransk 

og dansk – et spørgsmål, som i sig selv kunne danne grundlag for en hel afhandling. I denne 

afhandling har vi dog valgt at tilføje et yderligere aspekt i form af tekstning, fordi vi derved får 

mulighed for at fordybe os i et område, vi ikke har beskæftiget os med før. Således er emnet for 

denne afhandling tekstning af kulturemer i franske film.  

 

Vi har valgt netop dette emne, fordi vi blev opmærksomme på, at kulturemer ofte tekstes 

uhensigtsmæssigt i film. Desuden er det et område, der indtil nu ikke er forsket så meget i, 

hvilket giver os mulighed for at bidrage med noget nyt.  

 

Et typisk eksempel på et fransk kulturem er 14 Juillet . Spørgsmålet er, hvordan man bedst kan 

gengive dette kulturem på dansk inden for tekstningens rammer.  

 

1.2. Problemformulering og metode 

Det vi ønsker at undersøge er, hvordan man bedst kan tekste kulturemer i film, hvor der er en 

billed- og lydside at tage hensyn til. Formålet med afhandlingen er således ud fra et fransk-dansk 

perspektiv at opstille en række strategier, der med fordel kan benyttes ved tekstning af 

kulturemer.  

 

Med henblik på at kunne opstille ovennævnte strategier vil vi redegøre for de strategier, der i 

teorien kan anvendes, og undersøge, om disse bruges i praksis. I redegørelsen vil vi opstille 

forskellige teoretikeres strategier for oversættelse og tekstning af kulturemer og derefter 

undersøge , hvilke af disse der rent faktisk anvendes, når kulturemer i franske film tekstes på 

dansk. 
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1.3. Afhandlingens opbygning 

For at nå frem til ovenstående vil vi gå således til værks: 

 

I kapitel 2 vil vi skabe et overblik over oversættelsesteoriens udvikling. Herefter vil vi fastslå, 

hvad oversættelse er og hvorvidt tekstning kan opfattes som en del heraf for til sidst at 

undersøge , hvilken rolle kultur og dermed kulturemer spiller her indenfor.  

 

I kapitel 3 introducerer vi kulturbegrebet samt de definitioner, der findes heraf, med henblik på at 

definere, hvad vi forstår ved kulturemer, som vi vil gøre på baggrund af forskellige anskuelser af 

fænomenet. Derefter vil vi udarbejde en typologi over de typer, kulturemer kan falde indenfor.  

 

I kapitel 4 vil vi undersøge, hvad tekstning er, og herefter redegøre for tekstningens rammer samt 

hvad der karakteriserer den gode tekstning. Dette vil vi gøre for at kunne foretage en kvalificeret 

vurdering af tekstning af kulturemer. 

 

I kapitel 5 præsenterer vi forskellige teoretikeres oversættelses- og tekstningsstrategier for 

kulturemer for at se hvilke strategier, der i teorien kan anvendes ved overførsel af kulturemer. 

Dernæst opstiller vi dem i et samlet skema med henblik på at skabe overblik og fremhæve 

væsentlige nuancer og forskelle.  

 

I kapitel 6 vil vi på baggrund af en række eksempler på tekstning af kulturemer undersøge, om 

de strategier, vi præsenterede i kapitel 5, rent faktisk bruges i praksis. Samtidig vil vi på 

baggrund af kapitel 4 vurdere strategivalget i de enkelte eksempler for at kunne opstille de 

strategier, der med fordel kan benyttes ved tekstning af kulturemer. 

 

1.4. Teori 

Det teoretiske materiale, vi baserer vores undersøgelse på, består af litteratur om oversættelse, 

kultur, kulturemer og tekstning.  

 

Eftersom litteraturen om kulturemer og oversættelsen af disse er begrænset, kan emnet siges at 

være et forholdsvist uudforsket felt. Ud over en dansk ph.d.-afhandling findes der, så vidt vi ved, 
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ingen monografier om det. Dog indeholder flere værker om kultur og oversættelse enkelte 

kapitler, der behandler emnet, hvilke vi vil gøre brug af.   

 

Hvad angår tekstning, vil vi foruden teoretiske værker om emnet anvende udtalelser fra tekster 

Lone Voigt, som vi besøgte i DR-Byen med henblik på at få indsigt i tekstning ud fra en praktisk 

vinkel. Vi vil løbende referere til hende i afhandlingen som ”Voigt”.  

 

1.5. Eksempelkorpus 

Vi har valgt at lade undersøgelsen af, hvilke strategier der anvendes, når kulturemer tekstes på 

dansk, tage udgangspunkt i eksempler fra franske film. Eksemplerne er fundet i 20 film af ca. 1,5 

times varighed, hvis titler fremgår af filmografien. Da vi ønsker at give et så nutidigt billede som 

muligt af tekstning af kulturemer, har vi valgt moderne film, som er produceret efter år 2000. 

Filmenes genre og handling har ikke haft indflydelse på vores valg, da vi ikke mener, at dette har 

betydning for forekomsten af kulturemer. Vores undersøgelse er baseret på 344 eksempler, 

hvoraf vi behandler og kommenterer 66 i selve afhandlingen. Resten vedlægges som bilag.  

 

For at lette indsamlingen af vores eksempler har vi forsøgt at rekvirere filmmanuskripter, men da 

det ikke har været muligt at få fat i alle 20 manuskripter, har vi ved størstedelen af eksemplerne 

måttet lytte os frem til, hvad der bliver sagt i det mundtlige forlæg. 

 

1.6. Anvendt typografi 

Citater fra teoretikere skrives i ”kursiv og i anførselstegn”. Centrale termer skrives i kursiv, 

første gang de nævnes, og forklares i det omfang, vi finder det nødvendigt. Alle udenlandske ord, 

titler på film og skriftlige værker samt teoretikernes strategier skrives ligeledes i kursiv. Samtlige 

eksempler fra vores korpus nummereres, og de størrelser, vi behandler, fremhæves med fed 

skrift. For at indikere at en del af et citat eller en del af det mundtlige forlæg fra en film er 

udeladt, indsættes (…). 
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2. OVERSÆTTELSE  

Formålet med dette kapitel er at skabe et overblik over oversættelsesteoriens udvikling samt at 

fastslå, hvad oversættelse er, om tekstning kan opfattes som en del heraf og hvilken rolle kultur 

og dermed kulturemer spiller her indenfor.  

 

2.1. Oversættelsesteoriens udvikling  

Oversættelse er en disciplin, der har eksisteret i årtusinder. De ældste oversættelser, man er i 

besiddelse af, går tilbage til det 3. årtusinde f. Kr. (Stolze, 2005: 15). I det 1. århundrede f. Kr. 

var romerne, digteren Horats og retorikeren Cicero to fremtrædende personer, idet de 

beskæftigede sig med spørgsmålet om, hvordan oversættelse af poesi skulle gribes an (Bassnett, 

2002: 48). Med udbredelsen af kristendommen fik oversættelse rollen at sprede Guds ord – en 

rolle, der kom til at dominere langt ind i det 17. århundrede (ibid., p. 51).  

 

I det 15. århundrede steg antallet af oversættelser kraftigt, og det var også her, de første forsøg på 

egentlige oversættelsesteorier opstod (ibid., p. 58). En af de første, der fremsatte en 

oversættelsesteori, var den franske humanist Etienne Dolet, der senere blev retsforfulgt og 

henrettet efter at være blevet anklaget og dømt for at have oversat en af Platons dialoger forkert. 

Inden sin død opstillede Dolet i 1540 i sit værk, La manière de bien traduire d’une langue en 

aultre, en række principper for oversættelse, som stadig er lige aktuelle i dag: 

 

1) Oversætteren skal forstå forfatterens budskab og hensigt 

2) Oversætteren skal have perfekt kendskab til kildesproget og må lsproget 

3) Oversætteren skal undgå ord-for-ord oversættelse 

4) Oversætteren skal benytte formuleringer, som er almindeligt brugt 

5) Oversætteren skal bevare tonen i oversættelsen 

(ibid., p. 58-59). 

 

Det første videnskabelige værk om oversættelse, Principes de la Littérature, blev introduceret i 

det 18. århundrede af professoren i retorik C. Batteux (Hjørnager Pedersen, 1987: 21), men det 

var først i slutningen af 1970’erne , at oversættelse blev alment accepteret som en videnskab 

(Bassnett, 2002: 1). Fra 1950’erne  blev der i stigende grad forfattet værker om 
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oversættelsesteori, hvoraf det i størstedelen blev diskuteret, hvorvidt oversættelse overhovedet 

var mulig (Hjørnager Pedersen, 1987: 49 ).  

 

I denne forbindelse udgav de to franske oversættelsesteoretikere Jean-Paul Vinay og Jean 

Darbelnet i 1958 værket Stylistique comparée du français et de l’anglais, som blev startskuddet 

til, at man begyndte at opfatte kultur som en vigtig del af oversættelse (Lambert, 1994: 17), 

hvilket vi vil komme nærmere ind på i kapitel 2.3. I tråd hermed skrev den amerikanske 

antropolog Edward Sapir i sit værk Culture, Language and Personality fra 1964, at sprog og 

kultur skal betragtes som værende tæt forbundet, hvilket kan skabe problemer i 

oversættelsessammenhæng – en opfattelse, hans elev Benjamin Lee Whorf tilsluttede sig. Dette 

syn på sprog og kultur udviklede sig til en række hypoteser, der samlet kaldes den Sapir-

Whorfske hypotese (Hjørnager Pedersen, 1987: 54-58), og som den franske lingvist Georges 

Mounin tilsluttede sig (ibid., p. 83-85). Russeren Roman Jakobson hævdede derimod, at alt kan 

oversættes (Hatim, 2004: 10), mens amerikaneren J.C. Catford argumenterede for, at elementer 

fra kildeteksten hverken er fuldstændig oversættelige eller uoversættelige, men en mellemting 

mellem de to (Catford, 1965: 93).  

 

Samtidig begyndte man at fokusere på modtageren af den oversatte tekst. Her fremhævede den 

amerikanske lingvist og bibeloversætter Eugene Albert Nida vigtigheden af at tage hensyn til 

modtagerens forståelse af budskabet (Hjørnager Pedersen, 1987: 95). Hensynet til modtageren 

indgik ligeledes i de to tyske oversættelsesteoretikere Hans J. Vermeer og Katharina Reiß’ 

Skopostheorie, ifølge hvilken modtageren og dennes behov, forventninger og kulturspecifikke 

viden om verden bestemmer formålet med oversættelsen (Nord, 1997: 12).  

 

I og med at man begyndte at tage større hensyn til modtageren af den oversatte tekst, kom 

dikotomien ord- for-ord-oversættelse versus indhold- for-indhold-oversættelse til at spille en 

fremtrædende rolle – en skelnen adskillige teoretikere har beskæftiget sig med. Således skelner 

Nida mellem ”formal equivalence” og ”dynamic equivalence” (Hjørnager Pedersen, 1987: 95), 

Catford mellem ”formal correspondence” og ”textual equivalence” og Mounin mellem ”verres 

colorés” og ”verres transparents” (ibid., p. 98), hvormed der menes en oversættelse, der er 

”farvet” af originalen, idet der er tale om ord- for-ord-gengivelse, over for en oversættelse, der er 

”usynlig”, da der er tale om indhold-for-indhold -gengivelse. På dansk taler man om ”ordret” 

versus ”fri” oversættelse, ”trofast” versus “troløs” oversættelse, ”formel” versus ”funktionel” 
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oversættelse, ”sproglig” versus ”kommunikativ” oversættelse og ”imitativ” versus ”funktionel” 

oversættelse (Lundquist, 2007: 36-37). Man kan desuden tale om kilde- og målsprogsorienteret 

oversættelse.  

 

I denne forbindelse begynder man også at udvikle deciderede oversættelsesstrategier, hvor der 

skelnes mellem globale og lokale strategier. Den globale oversættelsesstrategi er den oversatte 

teksts overordnede strategi i den nye målsituation, mens de lokale oversættelsesstrategier drejer 

sig om de valg, oversætteren foretager på sætningsniveau, dvs. valg af grammatiske 

konstruktioner, ord og udtryk (ibid., p. 44). I denne afhandling er det de lokale strategier, vi vil 

fokusere på. 

 

2.2. Hvad er oversættelse? 

Ifølge den tyske oversættelsesteoretiker Werner Koller (1972: 11) opstår behovet for 

oversættelse, når folk med forskellige modersmål skal forstå hinanden. Med andre ord er det, når 

der kommunikeres på tværs af sprog, at oversættelse bliver nødvendig. Som en anden tysk 

oversættelsesteoretiker Christiane Nord (1997) skriver, gør oversættere det muligt for forskellige 

kulturer at kommunikere med hinanden:  

 

“Translators enable communication to take place between members of different culture 

communities. They bridge the gap between situations where differences in verbal and 

non-verbal behaviour, expectations, knowledge and perspectives are such that there is 

not enough common ground for the sender and receiver to communicate effectively by 

themselves.” (p. 17).  

 

Ser man på de forskellige definitioner, der findes af oversættelse, er det tydeligt, at de kan 

opdeles i to hovedgrupper. På den ene side er der de definitioner, hvor oversættelse opfattes som 

overførsel af tekst, og på den anden side dem, der ikke begrænser oversættelse til at være 

overførsel af tekst, men også inkluderer overførsel af et mundtligt forlæg.  

 

Blandt de teoretikere, der definerer oversættelse som overførsel af tekst, er Catford (1965), som 

tilbage i 1965 kort og præcist definerede oversættelse som ”the replacement of textual material 
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in one language (SL) [Source Language] by equivalent textual material in another language (TL) 

[Target Language]” (p. 20).  

 

I overensstemmelse med sin skoposteori går Vermeer et skridt videre og tilføjer i forhold til 

Catfords definition, at den oversatte tekst skal tilpasses den nye kommunikationssituation, idet 

han hævder, at det at oversætte er ”to produce a text in a target setting for a target purpose and 

target addressees in target circumstances” (cit. in Nord, 1997: 12). Han opfatter altså også 

oversættelse som overførsel af tekst. Mere uddybende siger han, at oversættelse skal ses som et 

informationstilbud  i én kultur, der imiterer et informationstilbud i en anden kultur. Det drejer sig 

altså ikke blot om at overføre en tekst til et andet sprog, men om en helt ny situation, hvor 

teksten tilpasses det nye sprog og den nye kultur:  

 

“(…) Translation habe ich irgendwo definiert als ein Informationsangebot in einer 

Sprache z der Kultur Z, das ein Informationsangebot in einer Sprache a der Kultur A 

funktionsgerecht (!) imitiert. Das heißt ungefähr: Eine Translation ist nicht die 

Transkodierung von Wörtern oder Sätzen aus einer Sprache in eine andere, sondern eine 

komplexe Handlung, in der jemand unter neuen funktionalen und kulturellen und 

sprachlichen Bedingungen in einer neuen Situation über einen Text 

(Ausgangssachverhalt) berichtet, indem er ihn auch formal möglichst nachahmt.” 

(Vermeer, 1986: 33). 

 

Også lektor i oversættelse Lita Lundquist (2007 : 25) opfatter oversættelse som overførsel af 

tekst, idet hun taler om kilde- og måltekst , hvor kildeteksten skal forstås som den primære 

kommunikation, og målteksten som den sekundære – en opfattelse hun deler med den franske 

lingvist Jean-René Ladmiral (1979), der betegner oversættelse som metakommunikation, hvilket 

forklares som en sekundær kommunikation, der imiterer en primær: 

   

“(…) la traduction est un cas remarquable de la communication, c’est une méta-

communication, une communication au second degré qui, d’une langue à l’autre, porte 

sur la communication au premier degré qu’elle prend pour objet.” (p. 144). 

 

I modsætning til de ovenstående teoretikere begrænser Ladmiral altså ikke oversættelse til at 

være overførsel af tekst. Det samme gælder for de amerikanske oversættelsesteoretikere Nida og 
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Charles R. Taber, hvis definition lyder således: “Translating consists in reproducing in the 

receptor language the closest natural equivalent of the source language message (…)” (cit. in 

Stolze, 2005: 88).  

 

Forfatterne til Dictionary of Translation Studies, Moira Cowie og Mark Shuttleworth (1997) 

skriver om oversættelse, at det er et meget bredt begreb, som kan opfattes på mange forskellige 

måder:  

“(…) one may talk of translation as a process or a product, and identify such sub-types 

as literary translation, technical translation, subtitling and machine translation (…)” (p. 

181). 

 

De nævner altså, at tekstning kan opfattes som en form for oversættelse. I tråd hermed inkluderer 

den engelske oversættelsesteoretiker Peter Newmark (1991) ligeledes tekstning i sin definition af 

oversættelse, idet han fremsætter, at oversættelse kan være overførsel fra tale til skrift: 

 

“In general terms, translation is a cover term that comprises any method of transfer, oral 

and written, from writing to speech, from speech to writing, of a message from one 

language to another.” (p. 35).  

 

Nogle teoretikere definerer altså oversættelse som overførsel af tekst, mens andre ikke foretager 

denne afgrænsning. Dermed begrænses oversættelse ikke til kun at omfatte overførsel af tekst, 

men kan også omfatte overførsel af et mundtligt forlæg fra ét sprog til et andet, dvs. tekstning. 

 

2.3. Oversættelse og kultur 

Som nævnt i kapitel 2.1. begyndte man i slutningen af 1950’erne at opfatte kultur som en vigtig 

del af ove rsættelse, og fra 1980’erne talte man mere og mere om kultur i forbindelse med 

oversættelse (Floros, 2006: 335 ). Tendensen er gået fra, at man taler om ”sprog og oversættelse”, 

dvs. lingvistisk oversættelse, til at man taler om ”kultur og oversættelse”, dvs. kulturel 

oversættelse, hvilket i 1990 blev kaldt ”[the] cultural t urn” af den engelske lingvist Mary Snell-

Hornby (Hatim, 2004: 102). Den spanske oversættelsesteoretiker Isabel Pascua (2003) går så 

vidt som til at sige, at kultur ligefrem har erstattet sprogets rolle: “(…) translation is seen rather 

as action between cultures than between languages” (p. 279). Kultur og oversættelse kan altså 
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opfattes som værende to tæt forbundne størrelser – dog mener vi i modsætning til Pascua, at 

sproget stadig spiller en væsentlig rolle.  

 

I forbindelse med at kultur og oversættelse er blevet to gensidigt afhængige størrelser, er 

ækvivalens blevet et centralt begreb. Ækvivalens er ”når udtryk i originaltekst og oversættelse – 

alt taget i betragtning – har ’samme værdi’, dvs. kan fungere ligeværdigt i den oprindelige 

kontekst og i den nye kontekst” (Lundquist, 2007: 112). I denne sammenhæng tales der i øvrigt 

om delvis ækvivalens, når der er overlap mellem to kulturer, dvs. når der findes udtryk på 

målsproget, der delvist svarer til udtrykket på kildesproget. 

 

Ifølge Ladmiral (2006) opstår der et oversættelsesproblem, når der på målsproget ikke findes 

nogen fuld ækvivalent til størrelsen fra kildesproget: “(…) On a une difficulté de traduction 

quand, pour un item-source, il n’existe pas d’équivalent direct en langue-cible” (p. 47). Dette 

tilslutter Koller (1997) sig, idet han hævder, at oversættelsesproblemer opstår, når der er ”én-til-

nul-ækvivalens ” mellem kilde- og målsprog, dvs. når en størrelse fra kildesproget ikke kan 

udtrykkes på målsproget: ”Bei den Eins-zu-Null-Entsprechungen handelt es sich um echte 

Lücken im lexikalischen System der ZS [Zielsprache] (…)“ (p. 232). Newmark (1981) hævder 

ligefrem, at fuld ækvivalens slet ikke er mulig, når en situation, som er specifik for én kultur, 

beskrives i en anden kultur : 

 

“(…) if the text describes a situation which has elements peculiar to the natural 

environment, institutions and culture of its language area, there is an inevitable loss of 

meaning, since the transference to (…) the translator’s language can only be 

approximate.” (p. 7).  

 

Oversættelse kan altså siges at være mødet mellem kulturer, hvilket uundgåeligt medfører en 

sammenligning af de pågældende kulturer. Som Nord (1997) udtrykker det: “Translating means 

comparing cultures”  (p. 34), og når man sammenligner to kulturer, bliver de fænomener, som er 

fremmede for den ene kultur, anset for at være specifikke for den anden kultur (ibid., p. 34). I 

denne forbindelse påpeger Newmark (1991), at sådanne kulturspecifikke fænomener kan udgøre 

en stor udfordring inden for oversættelse og nævner bl.a. følgende eksempler, hvor oversætterens 

kreativitet sættes på prøve:  
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• Kulturelle ord med dertilhørende konnotationer, som er specifikke for ét samfund 

• Tværkulturelle ord med referenter, der ligner hinanden, men som har forskellige 

konnotationer, f.eks. brød 

• Ord, som tillægges forskellige værdier i forskellige kulturer, f.eks. frihed  

• Kulturelle metaforer, idiomatiske udtryk, ordsprog, ordspil, neologismer etc. (p. 8).  

 

Dette synspunkt deles af Pascua (2003), som udtrykker det således: “Cultural references usually 

pose greater difficulties for translators than mere linguistic problems, since translators have to 

overcome cultural barriers (…)” (p. 282).  

 

De kulturspecifikke fænomener eller referencer, som Newmark og Pascua hermed nævner, er 

altså tilsyneladende elementer, der volder problemer inden for oversættelse, hvilket vi kommer 

nærmere ind på i næste kapitel.  
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3. KULTUR 

Vi har i foregående kapitel kunnet konstatere, at kulturemer, eller kulturspecifikke fænomener 

eller referencer, som de også benævnes, kan udgøre en udfordring i oversættelsessammenhæng. 

Formålet med dette kapitel er således at klarlægge, hvad de forskellige betegnelser for 

fænomenet dækker, og hvordan begrebet kan defineres. For at kunne gøre dette må vi dog først 

fastslå, hvad der forstås ved kultur.  

 

3.1. Hvad er kultur? 

Kulturbegrebet kan være vanskeligt at indkredse, da man taler om det i mange forskellige 

sammenhænge. F.eks. taler man om virksomhedskultur, indvandrerkultur, finkultur etc.  

 

Selve ordet kultur kommer af det latinske cultura, og kan ifølge Den Store Danske Encyklopædi 

(1998: 367) betyde dyrkning, pasning, plejning og bearbejdning af jord og planter, hvilket også 

fremgår af opslagsværket Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse (1982): “(lat. cultura). 

1. Action ou manière de cultiver la terre ou certaines plantes, d’exploiter certaines productions 

naturelles.” (p. 2837).  

 

Begrebets betydningsfelt har imidlertid udviklet sig gennem tiden, hvilket har medført, at der 

findes et utal af kulturdefinitioner. Da det ikke er denne afhandlings hovedærinde at undersøge 

selve kulturbegrebet, vil vi i det følgende kun præsentere nogle enkelte definitioner, som svarer 

til vores opfattelse af kultur.  

 

“Kultur er Vaner” (cit. in Den Store Danske Encyklopædi, 1998: 368). Sådan lyder den danske 

historiker Hartvig Frischs definition i Europas Kulturhistorie fra 1928, som er den definition af 

kultur , der oftest er blevet citeret på dansk. Det var dog den tyske filosof Johann Gottfried 

Herder, som udformede det kulturbegreb, der anvendes mest i dag. Herder definerer kultur som 

en civilisations sprog, religion, tænkning, kunst, videnskab, politik, retssædvaner, normer, 

transportmidler etc. (Den Store Danske Encyklopædi, 1998: 369) – en definition, der stemmer 

godt overens med UNESCOs (1982) kulturdefinition: 

 

 “La culture peut aujourd’hui être considérée comme l'ensemble des traits 

distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
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société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de 

vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions 

et les croyances.” (p. 1). 

 

De ovenstående definitioner kan meget vel være inspireret af den engelske antropolog Edward 

Tylors definition fra 1871, som lyder: “Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, 

trosretninger, kunst, moral, ret og sædvaner, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et 

menneske har tilegnet sig som medlem af et samfund.” (cit. in Eriksen, 2001 : 37).  

 

To andre antropologer skal nævnes i denne sammenhæng, nemlig amerikanerne Alfred Louis 

Kroeber og Clyde Kluckhohn, som i deres værk Cultures: A Critical Review of Concepts and 

Definitions præsenterede deres definition af kultur på baggrund af 164 øvrige : 

 

“Culture consists of patterns, explicit and implicit of and for behavio ur acquired and 

transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, 

including their embodiment in artefacts; the essential core of culture consists of 

traditional (…) ideas and especially their attached values. Culture systems may, on the 

one hand, be considered as products of action, on the other hand, as conditioning 

elements of future action.” (cit. in Katan, 2004: 25). 

 

Denne definition adskiller sig fra de foregående ved ikke at udpensle, at kultur er et samfunds 

viden, tro, kunst, normer, værdier, traditioner etc., men ved at samle dem alle under betegnelsen 

”mønstre”. I forhold til de foregående definitioner, som minder meget om hinanden, må denne 

siges at være mere overordnet.   

 

Selvom det især er inden for antropologien, at kultur er defineret, har man også defineret kultur 

inden for oversættelse. Newmark (1988) opfatter således kultur som “the way of life and its 

manifestations that are peculiar to a community that uses a particular language as its means of 

expression” (p. 94). Med denne definition nærmer han sig Kroeber & Kluckhohn, idet han 

betegner kultur som en levemåde og som de størrelser, kulturen manifesterer sig i. Desuden 

definerer han kultur som værende specifik for et sprogsamfund, dvs. at han afgrænser kultur til at 

være et sprogområde, og med det træder vi ind i en relevant diskussion om, hvordan et 

kulturområde skal defineres.  
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Ifølge Koller (1997: 232) skal et kulturområde defineres ud fra geografiske landegrænser. Denne 

påstand bestrides af forfatteren til ph.d.-afhandlingen Kulturemer og oversættelse, Lone Vind 

Pedersen (2003: 20), der ligesom Newmark mener, at et kulturområde skal defineres ud fra sprog 

og ikke ud fra geografiske grænser.  

 

Der hersker altså uenighed om, hvordan et kulturområde skal afgrænses. Man taler i denne 

forbindelse om kultur på flere forskellige niveauer: lokal, regional, national, frankofon, 

europæisk, vestlig, global kultur etc. Vi mener ligesom Koller, at kultur er landebestemt og ikke 

sprogbestemt, som Newmark og Vind Pedersen hævder. Som et argument herfor kan vi nævne 

Frankrig og Tunesien, der begge er fransktalende lande, dvs. de er medlemmer af samme 

sprogområde, men befolkningerne i disse to lande deler absolut ikke samme kultur, eftersom 

deres historie, værdier, madvaner  etc. er forskellige. Vi har altså valgt at operere med et 

kulturbegreb, som er landebestemt, ikke sprogbestemt. Dog skal vi understrege, at vi mener, 

sprog er en meget vigtig del af en kultur , som nævnt i kapitel 2.3. 

 

3.2. Kulturemer 

Efter i det foregående at have fastslået hvordan vi opfatter kultur, vil vi i det følgende klarlægge, 

hvad vi forstår ved kulturemer. Formålet med dette kapitel er således at indkredse begrebet for 

derefter at præsentere den definition, vi vil benytte i afhandlingen. 

 

3.2.1. Indkredsning af begrebet 

Som allerede nævnt findes der flere forskellige betegnelser for det fænomen, vi i denne 

afhandling har valgt at kalde kulturem . Generelt taler man på dansk om både kulturemer, 

kulturbundne eller kulturspecifikke elementer, referencer og fænomener. Vender man blikket 

mod udlandet, findes der endnu flere betegnelser, som f.eks. realia, culture-specific items og 

concepts. Samtlige betegnelser dækker mere eller mindre samme fænomen, hvilket vi vil 

illustrere ved nedenfor at præsentere de forskellige definitioner, der findes af fænomenet. 
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Betegnelsen kulturem 

Nord (1997) hævder, at den tyske oversættelsesteoretiker Hans J. Vermeer er ophavsmand til 

begrebet cultureme. Hun gengiver hans definition af begrebet således: 

 

“A cultureme is a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the 

members of this culture and, when compared with a corresponding social phenomenon in 

a culture Y, is found to be specific to culture X.” (p. 34).  

 

Ifølge Vermeer eksisterer kulturemet altså i en bestemt kultur X, og når man sammenligner det 

med et tilsvarende fænomen i en anden kultur Y, lægger man mærke til, at det er specifikt for 

kultur X.  

 

Nord (1997: 34), som selv taler om ”culture-specific phenomena”, ”cultural features” og 

”culture-specific concepts”, tilslutter sig Vermeer og siger opsummerende, at fænomenet altså 

kun findes i en bestemt form eller med en bestemt funktion i den ene af de to kulturer, der 

sammenlignes. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at fænomenet ikke findes i andre kulturer 

Når man f.eks. sammenligner Frankrig og Danmark, kan der være tale om et fænomen, som er 

specifikt for Frankrig i forhold til Danmark, men som også findes i f.eks. Spanien.  

 

Også Vind Pedersen (2004) er inspireret af Vermeer og definerer et kulturem som ”en historisk-

politisk-socialt -kulturelt bestemt SL-indholdsstørrelse [Source Language] i et sprogområde, 

hvortil der ikke umiddelbart findes en 1:1 TL-gengivelse [Target Language]” (p. 5). Hun 

kommer her ind på noget meget centralt, nemlig ækvivalensbegrebet, som vi har behandlet 

ovenfor i kapitel 2.3. Vind Pedersen udbygger sin definition i forhold til Vermeers og 

introducerer forhold som historie og politik som kulturforankrede, men brugen af bindestreger 

gør det tvetydigt, om de skal opfattes som ”og” eller ”eller”. Det er altså ikke klart, om hun 

mener, at et kulturem er en historisk, politisk, socialt og kulturelt bestemt SL-indholdsstørrelse, 

eller om hun mener, at det er en historisk, politisk, socialt eller kulturelt bestemt SL-

indholdsstørrelse. Eftersom der dermed er risiko for at efterlade læseren i tvivl, er hendes 

definition efter vores mening uhensigtsmæssig.  

 

Den franske lingvist Michel Ballard (2005) taler ligesom Vermeer og Vind Pedersen om 

kulturemer, som han definerer således: 
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“Les désignateurs culturels, ou culturèmes, sont des signes renvoyant à des référents 

culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits dont l’ensemble constitue une civilisation ou 

une culture. Ces désignateurs peuvent être des noms propres (The Wild West) ou des 

noms communs (porridge).” (p. 126).  

 

Ballard nævner i modsætning til Vermeer og Vind Pedersen intet om sociale, historiske eller 

politiske forhold, men pointerer, at der ved kulturemer ofte er tale om proprier og substantiver. 

 

Betegnelsen realia 

Flere benytter sig af betegnelsen realia, bl.a. Koller, den bulgarske forsker i oversættelse Sider 

Florin, den hollandske forsker i oversættelse Diederik Grit samt den hollandske 

specialestuderende Hans Sassen. 

 

Koller (1997) definerer realia som:  

 

“(sog. landeskonventionellen, in einem weiteren Sinne: kulturspezifischen Elementen), 

d.h. Ausdrücken und Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller, sozio-

kultureller, geografischer Art, die spezifisch sind für bestimmte Länder.” (p. 232).  

 

Ligesom Vind Pedersen taler han om forhold af politisk og social karakter og introducerer 

derudover forhold af geografisk karakter. Derimod nævner han intet om forhold af historisk 

karakter, hvilket kan undre, da historien er en central del af et lands kultur.  

 

Florin (1993) inkorporerer derimod ligesom Vind Pedersen forhold af historisk karakter, og i 

øvrigt også ækvivalensbegrebet, i sin definition af realia, der lyder således: 

 

“Realia (from the Latin realis) are words and combinations of words denoting objects 

and concepts characteristic of the way of life, the culture, the social and historical 

development of one nation and alien to another. Since they express local and/or 

historical color they have no exact equivalents in other languages. They cannot be 

translated in a conventional way and they require a special approach.” (p. 123). 
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En tredje, der ligesom Vind Pedersen og Florin nævner ækvivalensbegrebet, er Grit, som 

hævder, at realia er to ting på samme tid, nemlig: 

  

- “de concrete unieke verschijnselen of categorale begrippen die specifiek zijn voor een 

bepaald land of cultuurgebied en die elders geen of hooguit een gedeeltelijk equivalent 

kennen” [de konkrete unikke fænomener eller kategoriske begreber, som er specifikke 

for et bestemt land eller kulturområde, og som ikke eller kun delvist har en ækvivalent 

andre steder] 1.  

- “de voor deze verschijnselen/begrippen gebruikte termen” [de termer, som bliver brugt 

til disse fænomener/begreber]2 (cit. in Sassen, 2006: 12).  

 

Grit kommer her ind på den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussures berømte distinktion 

mellem le signifiant (tegnbærer) og le signifié (tegnindhold), hvor le signifiant er det sproglige 

udtryk for le signifié, som er forestillingen om den genstand, det fænomen eller det koncept, der 

udtrykkes (Lundquist, 2003: 33-34). Grit er af den opfattelse, at realia består af begge dele på én 

gang, både tegn og indhold.  

 

Sassen (2006) er i høj grad inspireret af Grits definition og inkorporerer ligeledes Saussures 

distinktion:  
 

“Les realia sont ces combinaisons de signifiant et signifié qui posent un problème lors du 

transfert vers une autre culture car cette même combinaison n’existe pas ou n’a pas les 

mêmes sens et connotations dans la culture cible au moment du transfert.” (p. 16). 

 

Øvrige betegnelser 

Den spanske oversættelsesteoretiker Javier Franco Aixelá (1996) benytter sig af betegnelsen 

”cultural-specific items”, og hans definition ligner de foregående, idet han definerer disse som: 

 

“Those textually actualized items whose function and connotations in a source text 

involve a translation problem in their transference to a target text, whenever this 

 
1 Oversættelse: Diane Verboort, translatør fra Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Antwerpen, Holland 
2 Do. 
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problem is a product of the nonexistence of the referred item or of its different 

intertextual status in the cultural system of the readers of the target text.” (p. 58). 

 

Han nævner således også ækvivalensbegrebet og understreger, at kulturemer kan skabe 

problemer i oversættelsessammenhæng, hvilket vi ligeledes så i kapitel 2.3.  

 

Den britiske oversættelsesteoretiker Mona Baker (1992) taler om ”culture-specific concepts”, 

som enten kan være abstrakte eller konkrete: “The concept in question may be abstract or 

concrete; it may relate to a religious belief, a social custom, or even a type of food.” (p. 21). 

Hermed kommer vi ind på spørgsmålet om, hvordan man kan opdele kulturemer, hvilket der er 

forskellige meninger om. Baker mener altså, at man kan tale om abstrakte versus konkrete 

kulturemer, dvs. dem man ikke kan tage og føle på, og dem man netop kan tage og føle på. 

 

En anderledes opdeling finder vi hos cand. mag. i film- og oversættelsesvidenskab Birgit 

Nedergaard-Larsen (1992) der opdeler det, hun kalder ”kulturbundne problemer”  i to 

hovedgrupper, nemlig intralingvistiske og ekstralingvistiske. De intralingvistiske kulturbundne 

problemer benævner hun som sproglige, der opstår som følge af ”forskelle i sprogsystemer og 

sprogbrug” (p. 26). Hun behandler dem ikke indgående, men nævner eksempler som 

grammatiske kategorier, der kun findes på det ene sprog, tiltaleformer (du/De) samt billedsprog 

og idiomatiske udtryk (ibid., p. 29). De ekstralingvistiske kulturbundne problemer betegner hun 

som ”problemer, der refererer til den omkringliggende virkelighed” (ibid., p. 26), og dem 

opdeler hun således: 
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Ekstralingvistiske kulturbundne problemtyper 

Geografiske forhold etc.  
 

geografi 
meteorologi 
biologi 

bjerge, floder  
vejr, klima 
flora, fauna 

kulturgeografi regioner, byer 
veje, gader etc. 

Historiske forhold bygninger monumenter, slotte mm.  
begivenheder krige, revolutioner, mærkedage 
mennesker  kendte historiske skikkelser 

Samfundsforhold  industrielt stade  
(økonomiske forhold) 

industrier, erhverv 
energiforsyning mm. 

samfundsorganisering militær, retssystem 
politi, fængsler 
lokale og centrale myndigheder 

politiske forhold  statsadministration, ministerier 
valgsystem, partier 
politikere, politiske organisationer 

sociale forhold grupper, subkulturer 
levevilkår, problemer 

levevis  
skik og brug 

boligformer, transport 
mad, måltider, tøj, brugsgenstande 
slægtsrelationer 

Kulturelle forhold  religion kirker, ritualer, moral 
præster, biskopper  
helligdage, helgener 

skolevæsen skoler, læreanstalter 
uddannelser, eksaminer 

medier tv, radio, aviser, blade 
kulturliv  
fritid  

museer, kunstværker 
litteratur, forfattere 
teatre, biografer, skuespillere 
musikere, idoler 
restauranter, hoteller 
natklubber, cafeer 
sport, sportsfolk  

(ibid., p. 31) 

 

Hun tager dog forbehold for sin opdeling ved at påpege, at skemaet langt fra er udtømmende, og 

at opdelingen kunne være foretaget på mange andre måder. Efter vores mening er ikke alle 

kategorierne lige interessante for vores undersøgelse, f.eks. er vejr, klima, flora og fauna under 

geografiske forhold ikke specielt interessante, eftersom der ikke er nævneværdig forskel på vejr- 

og klimaforholdene i Frankrig  og Danmark, og eftersom de fleste navne inden for flora og fauna 
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kommer fra latin. Overordnet set finder vi dog hendes opdeling udmærket som inspiration, 

hvorfor vi vil bruge elementer af den i vores typologi over kulturemer i kapitel 3.3.  

 

Nedergaard-Larsen foretager altså en lidt anderledes opdeling end Baker. I stedet for at skelne 

mellem abstrakte og konkrete fænomener, skelner hun mellem sproglige problemer og 

problemer, der refererer til den omkringliggende virkelighed. Vi mener, at ingen af disse 

opdelinger er hensigtsmæssige, hvorfor vi i kapitel 3.3. vil foretage en anderledes opdeling.  

 

Ovenstående behandling af forskellige definitioner har vist, at der bruges adskillige betegnelser 

for det fænomen, vi i denne afhandling kalder kulturemer, og at fænomenet afgrænses forskelligt 

fra teoretiker til teoretiker. Vi har valgt ikke at bruge en betegnelse, der består af sammensatte 

ord, f.eks. kulturbundne elementer eller kulturspecifikke referencer, da disse kan synes upræcise 

i forhold til det tilsyneladende mere præcise udtryk kulturem, der minder om andre veldefinerede 

grammatiske betegnelser som f.eks. grafem, morfem og leksem. Grunden til at vi ikke har valgt 

at bruge betegnelsen realia, selvom denne bliver brugt af flere af de ovennævnte teoretikere, er, 

at vi ikke finder den hensigtsmæssig, da det ikke fremgår af selve betegnelsen, at der er tale om 

en kulturspecifik størrelse, hvilket til gengæld fremgår af betegnelsen kulturem.  

 

3.2.2. Vores definition af begrebet 

For at definere hvad vi forstår ved et kulturem, vil vi benytte os af den semiotiske trekant. Den 

semiotiske trekant illustrerer sammenhængen mellem et ords udtryksside, ordets indhold og den 

genstand i den udenomssproglige virkelighed, ordet henviser til (Herslund, 2003: 85-88). Her vil 

vi omformulere sammenhængen en smule ved at omtale de tre elementer som henholdsvis et 

ords udtryksside, indholdsside og den størrelse, der henvises til i den udenomssproglige 

virkelighed. Sammenhængen mellem disse tre kan forklares ved hjælp af eksemplet hest, hvor 

udtrykssiden er [hæsd], indholdssiden er begrebet ”hest”, dvs. forestillingen om et dyr med fire 

ben, og størrelsen er den ”rigtige”, dvs. den levende hest i den udenomssproglige virkelighed. 

Med udgangspunkt heri og i ovenstående definitioner vil vi definere et kulturem som: 

En størrelse med en udtryks- og indholdsside, der udspringer af eller er forankret  i et bestemt 

lands kultur.  
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Eftersom emnet for denne afhandling er tekstning af kulturemer i franske film, vil vi beskæftige 

os med de kulturemer, der udspringer af eller er forankret i den franske kultur i forhold til den 

danske. Dermed tager vi ikke hensyn til, om nogle af de kulturemer, vi opfatter som franske, 

eventuelt også skulle være forankret i andre landes kulturer.  

I denne sammenhæng kræver ordet forankret en forklaring. Vi opfatter en størrelse som 

forankret, når den ikke nødvendigvis udspringer af den franske kultur, men når den har eksisteret 

i den franske kultur så længe, at den med tiden er blevet en integreret del heraf og dermed anses 

for at være specifik herfor, idet den adskiller sig fra den danske kultur. Der kan være tale om tre 

slags forankringer.  

Den første, som préfet er et eksempel på, er når en størrelse adskiller sig fra den danske kultur, 

både hvad angår selve størrelsen i den udenomssproglige virkelighed, dens udtryk og indhold. 

Den anden, som faire chou blanc og A bon chat, bon rat, dvs. idiomatiske udtryk og ordsprog, er 

eksempler på, er når en størrelse adskiller sig fra den danske kultur, hvad angår udtryk og 

indhold, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at udtrykket ikke kan referere til den samme 

erfaring eller det samme billede, dvs. selve størrelsen i den udenomssproglige virkelighed, i de to 

kulturer. Den tredje, som Assemblée Nationale er et eksempel på, er når en størrelse adskiller sig 

fra den danske kultur, hvad angår selve størrelsen i den udenomssproglige virkelighed og dens 

udtryk, men derimod ikke i dens indhold. Vi skal endnu engang understrege, at vi i denne 

afhandling udelukkende sammenholder Frankrig med Danmark, hvorfor de kulturemer, vi 

opfatter som værende franske, muligvis godt kan være forankret i andre landes kulturer. 

Som eksempel på et kulturem, der udspringer af den franske kultur, kan vi nævne croissant. I 

denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at et fransk kulturem kan findes som lån i den danske 

kultur , og at der her kan være tale om to forskellige slags lån. Den ene slags lån, som croissant er 

et eksempel på, er når både det franske udtryk og indhold samt selve størrelsen i den 

udenomssproglige virkelighed lånes. Den anden slags lån, som museet Louvre er et eksempel på, 

er når det udelukkende er det franske udtryk og indhold der lånes, og selve størrelsen ikke  findes 

i den danske kultur.  

For at gøre det helt klart hvad vi forstår ved et fransk kulturem, vil vi her nævne et afgrænsende 

eksempel.  En størrelse, som ikke er et kulturem er sieste, da det ikke udspringer af den franske 
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kultur, men af den spanske. Sieste er ganske vist forankret i den franske kultur i forhold til den 

danske, men er i højere grad forankret i et bestemt områdes kultur, nemlig middelhavsområdet.  

Det skal desuden nævnes, at ikke alle kulturemer udgør et oversættelsesproblem, hvorfor vi har 

valgt ikke at integrere dette aspekt i selve vores definition af et kulturem ovenfor, på trods af at 

flere af de ovennævnte teoretikere gør det. For at bruge eksemplet croissant igen er det et 

kulturem, som ikke udgør et oversættelsesproblem i forhold til dansk, fordi det findes som en 

integreret størrelse i den danske kultur og indgår i den danske retskrivning. Et kulturem som den 

franske kage madeleine, som blev gjort berømt i Marcel Prousts værk A la recherche du temps 

perdu, udgør til gengæld et problem, da den ikke findes som en integreret størrelse i den danske 

kultur. 

 

3.3. Typologi over kulturemer 

Efter i det foregående at have præciseret hvad vi forstår ved kulturemer, vil vi i det følgende 

udarbejde en typologi over disse, hvorefter vi vil indkredse de enkelte typer i forhold til vores 

afhandling.  

 

Vi har valgt ikke at inddele kulturemer i to hovedgrupper, som f.eks. abstrakte og konkrete eller 

intralingvistiske og ekstralingvistiske, jf. Baker og Nedergaard-Larsen ovenfor, fordi vi er af den 

opfattelse, at de ikke kan deles så skarpt op, men at der i højere grad er tale om en glidende 

overgang mellem de enkelte typer.  

 

Vores typologi, hvor typerne går fra at være konkrete til abstrakte, ser således ud: 

 

1. Størrelser af geografisk karakter  

2. Størrelser af samfundsmæssig karakter 

3. Størrelser af kulturel karakter  

4. Metonymi  

5. Idiomatiske udtryk  

6. Ordsprog  
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Eksempler på type 1, 2 og 3 er størrelser i den udenomssproglige virkelighed, dvs. alt, hvad vi 

kan sætte ord på, ikke kun konkrete ”ting” som bygninger og personer, men også abstrakte 

fænomener som f.eks. begivenheder. Eksempler på type 4 er ikke størrelser i den 

udenomssproglige virkelighed, men refererer til disse. Eksempler på type 5 og 6  hverken er eller 

refererer til størrelser i den udenomssproglige virkelighed, men henviser til erfaringer eller 

billeder heri.  

 

I udarbejdelsen af ovenstående typologi har vi foretaget en afgrænsning. Vi har bl.a. fravalgt 

nogle af de intralingvistiske problemtyper, som Nedergaard-Larsen nævner, jf. kapitel 3.2.1., 

fordi vi ikke opfatter dem som kulturemer. F.eks. opfatter vi ikke tiltaleformerne madame, 

monsieur og mademoiselle som kulturemer, da tiltaleformer som fænomen ikke udspringer af 

den franske kultur og ikke kun er forankret i den franske kultur, men også i den danske. Det skal 

dog nævnes, at tiltaleformer ganske vist ikke bruges i lige så vid udstrækning i Danmark som i 

Frankrig, hvilket er en helt anden diskussion, vi ikke vil komme nærmere ind på i denne 

afhandling. Det samme er tilfældet for tiltaleformen De, der ikke er ligeså udbredt i Danmark, 

som vous er det i Frankrig.  

 

Vores intention var at medtage metaforer og allusioner som kulturemtyper, men ved 

indsamlingen af vores eksempler fandt vi frem til, at de ikke forekommer særlig ofte i film. 

Metaforer bruges i større  udstrækning i litteraturen, da man her må skabe billeder ved hjælp af 

sproget, idet der ikke er hjælp at hente fra en billedside, som der er i film. De få eksempler, vi 

fandt på metaforer, var i øvrigt oftest oversat direkte, hvorfor vi ikke finder dem nær så 

interessante som de øvrige typer. Desuden kan det diskuteres, hvorvidt metaforer udspringer af 

eller er forankret i et bestemt lands kultur, og dermed om de overhovedet kan opfattes som 

kulturemer. Allusioner, som kan have deres oprindelse i ordsprog, citater eller fyndord, er dybt 

kulturforankrede størrelse r, der kan opfattes som ”skjulte spor” (Cristofoli, 2003: 27), og derfor 

kan de være vanskelige at opdage, både for ind- og udlændinge. Da vi kun har fundet ét 

eksempel på en allusion, har vi valgt ikke at medtage denne type, eftersom vi ikke ville kunne 

give et retvisende billede af, hvordan disse tekstes i praksis.  

 

De første tre typer i vores typologi har vi selv udviklet med udgangspunkt i Nedergaard-Larsens 

skema over ekstralingvistiske kulturbundne  problemtyper. Der findes derfor ingen egentlige 

definitioner af, hvad de dækker, men det vil vi i vores gennemgang af de enkelte typer i det 
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følgende redegøre for. Til gengæld findes der adskillige definitioner af de sidste tre typer, hvoraf 

vi har udvalgt dem, vi mener, betegner de forskellige typer bedst.  

 

Inden vi går til gennemgangen af de seks kulturemtyper, skal det understreges, at 

undergrupperne til de første tre typer på ingen måde er udtømmende.  

 

3.3.1. Størrelser af geografisk karakter  

Størrelser af geografisk karakter omfatter størrelser i den udenomssproglige virkelighed såsom 

bjerge, floder, kanaler, søer, strande, skove, regioner, departementer, kommuner, 

arrondissementer, byer, veje, gader, adresser, broer, parker, haver etc. Denne type omfatter altså 

kulturemer i jordoverfladens naturlige og menneskeskabte struktur i den franske kultur. 

 

3.3.2. Størrelser af samfundsmæssig karakter 

Typen størrelser af samfundsmæssig karakter udgøres ligeledes af størrelser i den 

udenomssproglige virkelighed. Her har vi foretaget en underinddeling i tre undergrupper, nemlig 

erhvervsliv, politik og samfundsorganisering, der kan omfatte følgende:  

Erhvervsliv  

 

arbejdsmarked (løn, tilskud) 
offentlige & private virksomheder (varemærker) 
børser  
pengeinstitutter (banker, realkreditinstitutter)  
valuta 

Politik  

 

ministerier  
valgsystemer 
partier 
politiske organisationer  

Samfundsorganisering 

 

ordensmagt (politi, fængsler) 
retsvæsen (domstole, love) 
myndigheder  
foreninger 
offentlige & private institutioner (hospitaler, 
daginstitutioner) 
uddannelse (skoler, eksamen, karakterer, ritualer) 
offentlig transport (tog, bus, lufthavne, stationer) 
samfundsklasser  

 

Inden for nogle af undergrupperne har vi ved de kategorier, som kan synes brede, givet 

eksempler på, hvad de kan dække. Typen indeholder også personer, der hører til under de 
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respektive undergrupper. F.eks. hører Jacques Chirac til under politik, hvorimod finansmanden 

Bernard Tapie hører til under erhvervsliv.  

 

Størrelser af samfundsmæssig karakter omfatter altså kulturemer i de økonomiske, politiske og 

samfundsorganisatoriske strukturer og forhold i den franske kultur. 

 

3.3.3. Størrelser af kulturel karakter  

Størrelser af kulturel karakter omfatter som de to foregående typer størrelser i den 

udenomssproglige virkelighed, og her har vi ligesom ovenfor foretaget en underinddeling i tre 

undergrupper, nemlig historie, tradition & tro, medier og kulturliv & fritid, der kan omfatte 

følgende:  

Historie, tradition & tro 

 

religion (kirker, ritualer, helgener) 
helligdage & mærkedage  
traditioner & skikke  
krige  
revolutioner 

Medier 

 

Tv 
radio 
aviser 
blade 

Kulturliv & fritid  

 

seværdigheder (monumenter, slotte) 
kunst 
litteratur  
teater 
film (biografer) 
musik  
design 
sport & spil  
beværtninger (cafeer, restauranter, natklubber) 
hoteller 
nydelsesmidler (mad, drikke, cigaretter)  

 

Her har vi ligeledes givet eksempler på, hvad de kategorier, som kan synes brede, kan dække. 

Også her hører personer ind under de respektive  undergrupper, f.eks. hører Marc Chagall til 

under kulturliv & fritid. 

 

Størrelser af kulturel karakter omfatter altså kulturemer, der er bundet til historien, traditionerne, 

troen, medierne kulturlivet og fritidslivet i den franske kultur.  
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3.3.4. Metonymi  

Metonymi refererer som nævnt til størrelser i den udenomssproglige virkelighed og ses ofte i 

pressen, hvor eksempelvis gadebetegnelser og navne på bygninger bruges til at betegne de 

institutioner, de huser. 

 

Ifølge forfatterne til artiklen Bercy en retard sur Gorby, Joan Tournay og Gunhild Dyrberg 

(1990) dækker betegnelsen metonymi det forhold, ”at et begreb betegnes med et ord, som har en 

vis sammenhæng med begrebet” (p. 17). I denne forbindelse nævner de forskellige typer af 

metonymiske relationer, f.eks. at beholderen betegner indholdet, og at oprindelsesstedet betegner 

produktet. Eksemplerne, de giver herpå, er: ”boire un verre de bière = boire un verre” og ”un 

fromage fabriqué à Roquefort = un roquefort” (ibid., p. 17). De konkluderer, at metonymi altså 

består i ”en semantisk forskydning, hvorved et sprogligt udtryk kommer til at dække et andet 

begreb, som det relaterer sig til temporalt, logisk eller rumligt” (ibid., p. 18).  

 

I tråd med Tournay & Dyrberg hævder forfatterne til kompendiet Sprog & Tekst , Gettrup et al. 

(1986), at metonymi traditionelt beskrives som en ”forskydning i betydningsforholdet” (p. 163), 

f.eks. fra ophav til produkt (Molière = Molières teater) eller fra lokalitet til det, lokaliteten huser 

(Quai d’Orsay = det franske udenrigsministerium).  

 

I deres klassiske værk Metaphors We Live By skriver de to amerikanske metaforteoretikere Mark 

Johnson og George Lakoff (1980), at metonymi har en refererende funktion, idet ”(…) we are 

using one entity to refer to another that is related to it” (p. 35). De opstiller en række forskellige 

typer af metonymiske relationer i stil med dem, Tournay & Dyrberg samt Gettrup et al. nævner, 

bl.a.: 

• Delen for helheden (5 euros par tête = pr. person)  

• Producenten for produktet (Citroën = bilen) 

• Stedet for institutionen (Le Palais Bourbon = Nationalforsamlingen)  

• Stedet for begivenheden (La Bastille = den franske revolution) 3 (ibid., p. 38-39).  

 

En relation de ikke nævner, som vi mener mangler, er datoen for begivenheden (14 juillet = den 

franske revolution). 

 
3 De fransk-danske eksempler er vores egne. 
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Lakoff & Johnson nævner i samme forbindelse, at”(…) metonymic concepts are grounded in our 

experience” (ibid., p. 39), og at der ved metonymi er tale om faste koncepter. Her skal det 

nævnes, at der hele tiden udvikles nye eksempler på metonymi, og at visse er i konstant 

udvikling på grund af samfundsændringer. Et eksempel på dette er det franske økonomi- og 

finansministerium, som i 1989 flyttede fra Rue de Rivoli i Paris til Rue de Bercy og derfor måtte 

”skifte navn” (Dyrberg, 1990: 18-19). 

   

I denne afhandling medtager vi de eksempler på metonymi, der henviser til genstande, steder, 

institutioner etc., som er franske. 

  

Således medtager vi eksempler som: 

- Le Bordeaux, fordi det er metonymi for en flaske vin fra Bordeaux i Frankrig  

- Le Palais de l’Elysée, fordi det er metonymi for Frankrigs præsident og hans stab 

 

hvorimod vi ikke medtager eksempler som: 

- 11 septembre, fordi det er metonymi for terrorangrebet i New York i 2001, og dermed ikke kan 

betegnes som fransk metonymi  

- Il a acheté une Ford, fordi det er metonymi for en bil af den amerikanske bilproducent Ford, og 

dermed heller ikke kan betegnes som fransk metonymi  

 

3.3.5. Idiomatiske udtryk 

Idiomatiske udtryk henviser som nævnt til erfaringer eller billeder i den udenomssproglige 

virkelighed, og de indgår i den daglige diskurs som en integreret del af sproget. De kan have 

deres oprindelse fra clichéer, faste sammenligninger, metaforer etc. (Schapira, 1999: 39).  

 

Som vi skal se af nedenstående definitioner, er der stor enighed om, at et idiomatisk udtryk er en 

flerordsforbindelse med én samlet betydning.   

 

Således beskriver teksteren Henrik Gottlieb (1995) et idiomatisk udtryk som ”en semantisk 

enhed bestående af en syntaktisk flerhed”, eller sagt på en anden måde ”mindst to ord som, når 

de optræder sammen, betyder noget andet end de gør hver for sig” (p. 113).  
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Forfatterne til artiklen Det blev en mus, Lilian Stage og Mirella Cristofolis (2003) definition 

stemmer overens med Gottliebs: 

“Et idiomatisk udtryk er en syntaktisk kompleks størrelse der er mindre end en sætning. 

Udtrykkets betydning kan hverken udledes af de enkelte ord eller af summen af de enkelte 

ord idet der er tale om en samlet unedbrydelig semantisk helhed.” (p. 42).  

I ordbogen Talemåder i dansk opstiller Stig Toftgaard Andersen (2006) en definitorisk 

afgrænsning, som ligger fint i tråd med de to ovenstående definitioner. Han indkredser 

idiomatiske vendinger på følgende måde:  

• Idiomatiske vendinger er større end enkeltord 

• Idiomatiske vendinger er i deres grundform mindre end hele sætninger 

• Idiomatiske vendinger er temmelig faste i deres ydre form 

• Idiomatiske vendinger har en samlet betydning, som ikke fremgår af enkeltelementernes 

betydning, og kan derfor give anledning til misforståelser  

• Idiomatiske vendinger betegner abstrakte fænomener (p. 12-14). 

 

Forfatteren til værket La phraséologie du français, Isabel González Rey (2002), går et skridt 

videre end de fire ovenstående og tilføjer, at den betydning, de enkelte ord tilsammen skaber i 

det idiomatiske udtryk, er billedligt: “(…) une EI [Expression Idiomatique] est le produit d’une 

transposition sémantique qui lui accorde un sens particulier, un sens second, figuré” (p. 138) – 

en vinkel, som også antages af lingvisten Charlotte Schapira (1999) , der definerer idiomatiske 

udtryk som ”les locutions syntagmatiques figées (…) dont le sens ne peut pas être déduit à partir 

du sens de leurs composantes lexicales” (p. 37).  

 

Desuden skal det kort nævnes, at idiomatiske udtryk i begrænset omfang kan varieres: “Idioms 

are indivisible units whose components cannot be varied or varied only within definable limits.” 

(Fernando, 1996: 30), og at idiomatiske udtryk både kan være verbal- og nominalsyntagmer 

(Cristofoli, 2003: 42-43), som f.eks. prendre la mouche og à la bonne franquette.  

 

I denne afhandling medtager vi udelukkende idiomatiske udtryk, der, som nævnt i kapitel 3.2.2., 

adskiller sig fra dansk i udtryk og indhold. 
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Således medtager vi eksempler som: 

- traiter quelqu’un aux petits oignons = stå på pinde for én 

- être sobre comme un chameau = være pinligt ædru 

 

hvorimod vi ikke medtager eksempler som: 

- avoir le nez long = få en lang næse  

- bon vent = god vind  

 

3.3.6. Ordsprog 

Ligesom idiomatiske udtryk henviser ordsprog som nævnt til erfaringer eller billeder i den 

udenomssproglige virkelighed og er en integreret del af sproget. De bruges dog ikke i ligeså vid 

udstrækning i den daglige diskurs og bruges efterhånden mest af den ældre generation.  

 

I den franske monolingvale ordbog Le Nouveau Petit Robert (2006) under opslagsordet proverbe 

defineres et ordsprog således: 

 

“Formule présentant des caractères formels st ables, souvent métaphorique ou figurée et 

exprimant une vérité d’expérience ou un conseil de sagesse pratique et populaire, 

commun à tout un groupe social.” (p. 2057).   

 

Ifølge denne definition er et ordsprog altså et fast udtryk, ofte billedligt, som udtrykker en 

livsvisdom, der er fælles for en gruppe mennesker.  

I værket Key Terms in Language and Culture præsenterer lingvisten Kwesi Yankah (2001) en 

lignende, men mere uddybende definition: 

 

“Regarded as “the wit of one and the wisdom of many”, the proverb is a terse and 

witty philosophical saying that conveys a lesson.  (…) Grounded upon years of 

experience and close observation of life and natural phenomena, the proverb, 

through metaphorical language, may warn, advise, or reprimand by drawing 

attention to the moral or ethical consequences of human behavior.” (p. 201). 



Tekstning af kulturemer i franske film 

31 
 

 

Ordsprog kan altså f.eks. bruges til at advare, rådgive eller belære nogen om noget – en 

opfattelse, der også er at finde hos Stage & Cristofoli (2003), der skriver således om ordsprog: 

“De udtrykker i meget kort form en fælles livsvisdom som man ofte tyer til, især i mundtlig 

diskurs, når man ønsker at komme med en rammende bemærkning”, og de ”bruges lidt 

belærende – som en løftet pegefinger - eller til at retfærdiggøre en handling eller et udsagn (…)”  

(p. 24).  

 

I denne afhandling medtager vi udelukkende ordsprog, der, som nævnt i kapitel 3.2.2., adskiller 

sig fra dansk i udtryk og indhold. 

 

Således medtager vi eksempler som: 

- chat échaudé craint l’eau froide = brændt barn skyr ilden                                                                     

- l’habit ne fait pas le moine = man skal ikke skue hunden på hårene  

 

hvorimod vi ikke medtager eksempler som: 

- tous les chemins mènent à Rome = alle veje fører til Rom 

- comme on fait son lit, on se couche = man ligger som man har redt 

 

3.3.7. Afrunding  

Ovenstående seks typer af kulturemer vil vi benytte til at strukturere vores eksempelkorpus, men 

før vi går videre til analysen af eksempler på tekstning af kulturemer, skal vi i det følgende 

behandle tekstning samt oversættelses- og tekstningsstrategier for kulturemer.  
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4. TEKSTNING 

Formålet med dette kapitel er at undersøge, hvad tekstning er. Dernæst vil vi for at kunne 

foretage en kvalificeret vurdering af tekstning af kulturemer redegøre for tekstningens rammer 

og for, hvordan den gode tekstning karakteriseres. Inden da skal vi dog fastslå to centrale 

begreber, nemlig dialog og tekst. Dialog er betegnelsen for det mundtlige forlæg, og tekst er 

betegnelsen for den skriftlige gengivelse af dialogen.  

 

4.1. Hvad er tekstning? 

Tekstning, dvs. udformningen af undertekster, er en disciplin, der opstod med udbredelsen af den 

internationale udveksling af tale film i 1920’erne. Den første danske tekstning kom i 1929 og var 

af filmen ”The Singing Fool”, som på dansk kom til at hedde ”Den syngende Nar” (Gottlieb, 

1994b: 21-22).  

 

Overordnet set skelnes der mellem to former for tekstning, nemlig interlingval, som er overførsel 

fra ét sprog til et andet, og intralingval, som er overførsel inden for samme sprog til f.eks. døve 

og hørehæmmede (Gottlieb, 1994b: 55). Vi vil beskæftige os med interlingval tekstning, idet vi 

som nævnt vil undersøge, hvordan kulturemer i franske film tekstes på dansk.  

 

Gottlieb (1994a) definerer tekstning som en ”(1) skriftlig, (2) tilføjet, (3) flygtig, (4) synkron 

form for (5) billedmedieoversættelse” (p. 187), der kan uddybes således:  

 

1. Tekstning er den eneste oversættelsestype, hvor en dialog gengives som en tekst 

2. Kun ved tekstning bibeholdes originalen 

3. Modsat andre oversættelsestyper definerer tekstning selv modtagerens læsetid  

4. Teksten eksponeres samtidigt med dialogen  

5. I billedmedierne indgår teksten i samspil med en billed- og lydside  

 

Gottlieb opfatter altså tekstning som oversættelse, som vi så i kapitel 2.2., at Cowie & 

Shuttleworth samt Newmark også gør, hvilket der dog hersker uenighed om. Således udtalte 

tekster hos DR Jesper Kjær tilbage i 1984: “Vi oversætter ikke. Vi tekster. At tekste 

fremmedsprog er at fordanske, under hensyntagen til den typografiske begrænsning, seernes 

læsehastighed, billedets opbygning, klipningen og taletempoet i den udenlandske original.” (cit. 
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in Gottlieb, 1994b: 43). Denne holdning deles af tekster Lone Voigt, og de er således  begge  

uenige med Gottlieb.  

 

Forfatterne til værket Overcoming language barriers in television, Georg-Michael Luyken et al. 

(1991) deler ligeledes Gottliebs opfattelse af tekstning som oversættelse, men understreger i stil 

med Gottlieb, at tekstning adskiller sig fra andre oversættelsestyper på følgende fire punkter: 

  

1. Der overføres ikke et helt budskab eller en hel påstand  

2. Der er ikke plads til forklarende kommentarer 

3. Der forkortes i forhold til originalen 

4. Der skal foretages redaktionelle beslutninger (p. 153-155).   

 

Her defineres tekstning desuden som ”the transfer of information from one language to another; 

an abbreviation or condensation of the tex t; the transfer from the spoken to the written 

language” (ibid., p. 156). Denne definition giver et klart og meget overordnet billede af, hvad 

tekstning er. Vi mener dog, at den er noget mangelfuld, idet der mangler to centrale aspekter fra 

Gottliebs defin ition, nemlig at teksten indgår i samspil med en billed- og lydside, og at den 

optræder sammen med originalen, som dermed bibeholdes. Når det er sagt, supplerer de to 

definitioner hinanden godt.  

 

Opsummerende kan man sige, at tekstning er overførslen af en dialog på ét sprog til en tekst på 

et andet sprog, og at teksten optræder sammen med dialogen som en komprimeret gengivelse 

heraf. Desuden opfattes tekstning af nogle som en form for oversættelse, hvilket der dog er 

uenighed om. Vi mener, ligesom Cowie & Shuttleworth, Newmark, Gottlieb samt Luyken et al., 

at tekstning er oversættelse i og med, at der sker en overførsel fra ét sprog til et andet, hvilket 

som nævnt i kapitel 2.2. kan defineres som oversættelse.  

 

4.2. Tekstningens rammer 

En teksters arbejde adskiller sig fra andre oversætteres arbejde ved, at der skal tages hensyn til en 

række medierelaterede faktorer, der opstår som følge af tilstedeværelsen af en billed- og lydside. 

Disse faktorer er pladsbegrænsninger, eksponeringstid og sladreeffekt, som vi vil komme 

nærmere ind på i det følgende. Desuden skal der inden for tekstning foretages yderligere 
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overvejelser i forhold til modtageren, idet der skal tages hensyn til dennes læsehastighed samt 

dennes kendskab til fremmedsproget og den fremmede kultur, hvilket vi ligeledes vil komme ind 

på her. 

 

4.2.1. Pladsbegrænsninger 

Der er to forhold inden for tekstning, der gør pladsrestriktioner nødvendige: Det forhold, at øret 

hører hurtigere, end øjet læser, hvilket kræver en komprimering af dialogen, og det forhold, at 

teksten ikke må optage for meget plads i billedet.  

 

Teksten skal formidle det, der siges i dialogen. Dog overstiger talehastigheden normalt 

læsehastigheden (Carstensen, 1992: 78), dvs. mens modtageren nemt kan følge med i en dialog, 

bruger denne straks længere tid på at læse en transskription heraf. Derfor er det nødvendigt at 

komprimere dialogen, når den gengives som tekst. Ifølge Gottlieb (1994a: 200) reduceres 

dialogen med 20-50 %, hvilket umiddelbart kan lyde af meget, men talesprog indeholder generelt 

mere redundans end skriftsprog, og derfor kan der skæres meget væk, uden at dette får betydning 

for selve indholdet. 

 

Hvad angår billedsiden, er det vigtigt, at teksten ikke optager for meget plads. Teksten er derfor 

placeret nederst i billedet og fylder en eller to linier af maksimalt 35 typeenheder. En fuld 

tekstblok består altså af to tekstlinier, som i alt udgøres af 70 typeenheder (Lindberg, 2008).   

 

4.2.2. Eksponeringstid 

Den tid, en tekst optræder på skærmen, kaldes eksponeringstiden. Tommelfingerreglen siger, at 

en fuld tekstblok skal eksponeres i seks sekunder og ikke mindre end fem – den såkaldte 6-

sekunders-regel. Tilsvarende skal en enkeltlinjet tekstblok vises i tre sekunder og ikke mindre 

end to (Lindberg, 2008). Der skal dog tages hensyn til det faktum, at det generelt vil tage 

forholdsmæssigt længere tid for modtageren at læse en kort tekst, idet der skal beregnes tid til, at 

denne skal orientere sig i den nye tekst. Tekster, som forsvinder for hurtigt fra skærmen, kan 

stresse modtageren, og derfor skal eksponeringstiden tilpasses modtagerens læsehastighed. I 

forbindelse hermed bør teksterne også følge klipperytmen, da det bliver mere behageligt at læse 

teksten, hvis den tages af og sættes på, når billedet skifter (Dries, 1995: 33). En undtagelse herfra 
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er, hvis billedsekvensen er så kort, at modtageren ikke kan nå at læse teksten, før billedet skifter. 

I dette tilfælde er man nødt til at lade teksten ”hænge” i den efterfølgende billedsekvens. 

 

Teksten bliver lettere og dermed hurtigere at læse, hvis de to tekstlinjer disponeres læsevenligt. 

Dette gøres ved, at der deles korrekt mellem hoved- og bisætning, ved at placere præpositioner 

sammen med deres styrelse og ved ikke at dele ord ved hjælp af bindestreger. Alt dette skal 

gøres under hensyntagen til æstetikken og balancen i billedet. Et eksempel på en god, læsevenlig 

opdeling er: 

 

- Når hun sagde til, 

kom han straks  

 

i modsætning til: 

 

- Når hun sagde  

til, kom han straks. 

(Lindberg, 2008) 

 

4.2.3. Sladreeffekt 

Sladreeffekten opstår, fordi teksten optræder samtidigt med en billed- og lydside (Nedergaard-

Larsen, 1992: 35). Den illustreres bedst med følgende klassiske eksempel fra engelsk:  

 

I billedet ses et trafikuheld, hvor føreren af en bil har påkørt en cyklist. Føreren stiger ud af bilen 

og spørger: ”Are you allright?”, hvorefter cyklisten nikker og siger: ”Yes”.  

 

Det, at cyklisten siger ”Yes”, udgør sladreeffekten fra lydsiden, og det, at han samtidig nikker, 

udgør sladreeffekten fra billedsiden. Her er den mundrette danske oversættelse: ”Kom du noget 

til?” ikke hensigtsmæssig, da cyklisten dertil vil svare: ”Nej”, hvilket ikke vil stemme overens 

med billedsiden, hvor personen nikker. Desuden formodes den danske modtager at forstå det 

engelske ”Yes”, hvorfor et ”Nej” heller ikke vil stemme overens med lydsiden. Med den 

mundrette version vil der således opstå uoverensstemmelse mellem billed- og lydsiden og 

teksten.  
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Som dette eksempel illustrerer, kan både billed- og lydsiden ”sladre”. Billedsiden kan f.eks. 

sladre ved at vise den talendes kropssprog, dvs. gestik og mimik , mens lydsiden kan sladre, når 

modtageren forstår det sprog, der tales i dialogen, og derfor kan sammenligne teksten hermed 

(Gottlieb, 1994b: 123). Ord, som er let genkendelige for modtageren, bør derfor gengives 

imitativt og i samme rækkefølge som i dialogen for ikke at skabe unødig forvirring (Lindberg, 

2008). Lydsiden sladrer derimod ikke i samme grad, når modtageren ikke har et godt kendskab 

til det pågældende fremmedsprog (Gottlieb 1994a: 124). I denne forbindelse nævner Gottlieb 

(1994b: 113), at tekstning af idiomatiske udtryk og ordsprog kræver særlige overvejelser, da der 

kan opstå et dilemma mellem sladreeffekten og modtageren, hvis modtageren har kendskab til 

det sprog, der tales i dialogen. Vælges der en mundret løsning, hvor udtrykket ikke overføres 

”direkte”, risikerer man, at modtageren undrer sig, når lydsiden sladrer. Vælges der derimod en 

”direkte” overførsel, risikerer man, at udtrykket bliver uforståeligt for modtageren. Ved ordsprog 

anbefaler Gottlieb ligefrem, at man bør overveje kommunikative løsninger, der fungerer på 

målsproget. Tekstning af idiomatiske udtryk og ordsprog kræver altså grundige overvejelser fra 

teksterens side i forhold til modtageren, som vi skal se nærmere på i næste kapitel.  

 

Sladreeffekten fra billed- og lydsiden kan både være en begrænsning og en hjælp for teksteren. 

Den kan være en begrænsning, da den nye modtager kan se og høre det samme som den 

oprindelige modtager og derfor som nævnt har mulighed for at evaluere tekstningen. Og den kan 

være en hjæ lp, idet teksteren kan udelade størrelser, som tydeligt fremgår af billed- eller 

lydsiden. Dette kan illustreres med en tænkt scene, hvor en mand spørger en kvinde: ”Tu veux 

une pastille Vichy?”, mens han rækker en pose med pastillerne frem mod hende. Denne dialog 

kunne gengives med: ”Vil du have én?”, hvor størrelsen er udeladt, da den fremgår af 

billedsiden.  

 

4.2.4. Modtager 

En tekster skal hele tiden være bevidst om sin modtager, og det er hensynet til denne, som skal 

afgøre de valg, der foretages (Jørgensen, 1992: 105). Der skal tages højde for modtagerens 

læsehastighed og dennes kendskab til fremmedsproget samt den fremmede kultur. Nogle 

modtagere har et rigtig godt kendskab til fremmedsproget og den fremmede kultur, mens andre 

er 100 % afhængige af teksterne (Gottlieb, 1994a: 192). For at illustrere dette kan vi nævne et 
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eksempel fra filmen Ensemble c’est tout, hvor én af hovedpersonerne, Philibert, er på restaurant 

med sine to venner. Han fortæller om sin mor og hendes forhold til religion og siger: ”Ma mère 

a ses saints”, som i den danske tekst gengives med: ”Min mor har sine helgener”. Eftersom 

saints udtales på samme måde som det franske ord seins, kan sætningen meget nemt misforstås 

(”Min mor har sine bryster”), hvorfor Philibert efterfølgende former en glorie over hovedet for at 

præcisere, at det altså er helgener, han mener, og ikke bryster. Det er et pudsigt eksempel, som 

kun er morsomt for en modtager, der har kendskab til fransk. 

 

En tekster  skal altså med omhu overveje, hvilken modtager tekstningen skal rettes mod, hvilket 

ifølge Voigt også kan have stor betydning for sprogbrugen. Er modtageren midaldrende, kan 

man benytte udtryk af ældre dato, end hvis man tekster til en ung modtager, hvor man derimod 

bør vælge en mere moderne sprogstil. Det skal dog understreges, at valget af sprogbrug også 

afhænger en hel del af den sprogbrug, der benyttes i dialogen. Overordnet set er det vigtigt at 

gøre sig klart, hvem man tekster til, og udforme sin tekstning derefter.  

 

4.2.5. Afrunding  

Som afrunding på ovenstående med ierelaterede faktorer kan vi sige, at en teksters arbejde består 

i, med et begrænset antal typeenheder, at udforme læsevenlige tekster, som på én gang skal 

gengive budskabet i dialogen, overholde klipperytmen, forstyrre billedet mindst muligt og 

stemme overens med billed- og lydsiden. Desuden skal der tages hensyn til modtagerens 

læsehastighed og kendskab til det pågældende fremmedsprog samt den fremmede kultur. 

 

4.3. Hvad er god tekstning? 

Ifølge Gottlieb (1994b) skal man overordnet set vurdere, om en tekst er vellykket ud fra billede, 

lyd og tekst som en helhed. Man skal altså ”(...) undersøge i hvilken grad den tekstede 

filmversion i sin helhed magter at formidle betydningsindholdet i originalversionen” (p. 54). 

Teksten kan dermed ikke vurderes særskilt, men skal derimod vurderes i sammenhæng med både 

billed- og lydsiden. 

 

Tekster og direktør for Dansk Video Tekst, Ib Lindberg (2008) mener, at den gode tekstning er 

den, man aldrig lægger mærke til. Han er altså af den opfattelse, at tekstning ideelt set skal være 
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usynlig, hvilket dog ikke altid er lige nemt at leve op til: “The attempt to achieve perfect 

subtitling has some affinity to the search for the Holy Grale.” (Luyken, 1991: 41). Desuden siger 

Lindberg, at man generelt bør holde sig så meget til dialogen som muligt, uden dog at glemme 

billedsiden.  

 

Luyken et al. (1991: 29) er som Lindberg af den opfattelse, at tekstning ideelt set skal være så 

usynlig som muligt, og at den nye modtagers oplevelse skal adskille sig så lidt som muligt fra 

den oplevelse, den oprindelige modtager fik – en opfattelse Gottlieb (1994b) ligeledes tilslutter 

sig: “et virkeligt ideal må være at bibringe den tekstede versions publikum samme oplevelse som 

den, programmets oprindelige publikum fik.” (p. 48). Ifølge Gottlieb skaber den gode tekstning i 

øvrigt maksimal forståelighed og medfører et minimalt informationstab (ibid., p. 96).     

 

Voigt deler også Lindbergs opfattelse, idet hun siger, at den optimale tekstning er den, der glider 

henover skærmen. Desuden er den gode tekstning ifølge hende den, som følger billedskift, som 

er så letlæselig som muligt, som lægger sig så tæt op ad originalen som muligt, og som får 

budskabet frem.  

 

Nedergaard-Larsen (1992 : 66) nævner vigtigheden af, at teksten er mundret, da den gengiver et 

mundtligt udsagn. Dette gælder især ved gengivelsen af f.eks. idiomatiske udtryk og ordsprog, 

hvor man skal passe på, at gengivelsen ikke ”smager for meget af formuleringen på 

originalsproget” (ibid., p. 68). Hun nævner ligeledes vigtigheden af, at teksten er troværdig, 

hvilket kan illustreres med et eksempel, hun giver, hvor kulturemet rue Saint-Denis gengives 

med ”Halmtorvet” (ibid., p. 63). Dette skaber et troværdighedsproblem, eftersom filmens 

handling foregår i Paris og ikke i København.  

 



Tekstning af kulturemer i franske film 

39 
 

5. STRATEGIER FOR OVERFØRSEL AF KULTUREMER 

I de forrige kapitler har vi behandlet henholdsvis oversættelse, kulturemer og tekstning. Formålet 

med dette kapitel er at behandle forskellige teoretikeres oversættelses- og tekstningsstrategier for 

kulturemer for at se hvilke strategier, der i teorien kan anvendes ved overførsel af kulturemer. 

For at skabe et overblik over disse strategier vil vi efter at have behandlet dem opstille dem i et 

samlet skema med henblik på at fremhæve væsentlige nuancer og forskelle. Som det vil fremå af 

gennemgangen, benævner teoretikerne deres strategier forskelligt, selvom strategierne i mange 

tilfælde ligner hinanden. Grunden til at vi alligevel medtager dem alle er, at de hver især bidrager 

med noget nyt og interessant i forhold til hinanden og dermed supplerer hinanden godt.  

 

Vi benytter både danske og udenlandske teoretikeres strategier. Til at illustrere de udenlandske 

teoretikeres strategier, som vi i øvrigt oversætter til dansk i parentes, har vi selv fundet fransk-

danske eksempler, fordi det netop er denne kombination og retning, der er interessant i denne 

afhandling. I øvrigt minder vores eksempler så meget som muligt om de eksempler, teoretikerne 

selv giver. Hvad angår de danske teoretikere, forholder det sig lidt anderledes. Lita Lundquist 

giver fransk-danske eksempler, men ikke på alle sine strategier, hvorfor vi har valgt at erstatte 

dem med vores egne for at være konsekvente. Birgit Nedergaard-Larsen giver selv fransk-danske 

eksempler på alle sine strategier, og dem har vi derfor valgt at bibeholde.  

 

5.1. Oversættelsesstrategier for kulturemer 

Flere af de teoretikere, vi har valgt at behandle i dette kapitel, opstiller ikke kun strategier, som 

er specifikke for kulturemer, men også en række generelle oversættelsesstrategier. Med 

afhandlingens fokus for øje har vi valgt kun at præsentere de strategier, som er specifikke for 

kulturemer. Vi har opstillet de forskellige teoretikeres strategier i kronologisk rækkefølge, efter 

hvornår de værker, strategierne optræder i, er blevet udgivet. 

 

5.1.1. Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet 

Vinay & Darbelnet (1977) opererer i deres klassiske værk Stylistique comparée du français et de 

l’anglais med syv generelle oversættelsesstrategier, som opdeles i direkte og indirekte strategier. 

Her har vi dog, som nævnt, kun valgt at medtage dem, vi mener, er interessante i forbindelse 

med oversættelse af kulturemer:  
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1) L’emprunt (Lån): Når man overfører en størrelse fra kildesproget som lån på målsproget, 

eksempelvis med henblik på at skabe lokalkolorit, f.eks. ratatouille = ratatouille 

2) Le calque (Kalkering): Når man låner et syntagme fra kildesproget, men oversætter alle 

ordene i syntagmet direkte på målsproget, f.eks. l’Assemblée Nationale = 

Nationalforsamlingen 

3) L’équivalence (Ækvivalens): Når en størrelse fra kildesproget, ofte et syntagme, gengives 

med en størrelse, der udtrykker det samme på målsproget, f.eks. con comme un balai = 

dum som en dør  

4) L’adaptation (Tilpasning): Når man gengiver en størrelse fra kildesproget, som ikke 

eksisterer i målsprogskulturen, med en ækvivalerende størrelse på målsproget, f.eks. la 

Comédie Française = det Kongelige Teater  

(p. 46-54).  

 

L’emprunt og Le calque er direkte strategier, mens L’équivalence og L’adaptation er indirekte 

strategier.  

 

Vinay & Darbelnet beskriver L’emprunt som den mest simple strategi. Hvad angår Le calque, 

nævner de, at der findes eksempler på, at kalkeringer bliver en fast del af målsproget, hvilket kan 

illustreres med et eksempel som La place de la Concorde, som oversættes med 

”Concordepladsen” på dansk. Som typiske eksempler på L’équivalence giver de bl.a. idiomatiske 

udtryk og ordsprog, hvilket er yderst relevant i forhold til vores typologi i kapitel 3.3. 

L’équivalence og L’adaptation er begge strategier, som bruges, når et kulturem skal tilpasses 

målsproget, hvorfor vi har placeret dem samme sted i vores skema i kapitel 5.3.   

  

Som udgangspunkt synes vi disse fire strategier er meget anvendelige ved oversættelse af 

kulturemer, fordi de tilsammen favner bredt og giver mulighed for forskellige løsninger. Dog 

mener vi, de mangler en strategi, som giver mulighed for at forklare kulturemet eller for at tilføje 

forklaringer til dette. 
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5.1.2. Peter Newmark  

Overordnet set er der ifølge Newmark (1981,1988 og 1991) tre oversættelsesstrategier, man kan 

benytte sig af ved det, han kalder ”cultural words” :  

 

1) Bibeholdelse af kildesprogskulturen: Når man overfører en størrelse fra kildesproget 

uforandret til målsproget (les Bleus = les Bleus)  

2) Tilpasning til målsprogskulturen: Når man tilpasser en størrelse fra kildesproget til 

målsprogskulturen (les Bleus = de rød-hvide) 

3) Valg af en neutral, interkulturel term: Når man oversætter en størrelse fra kildesproget 

med en neutral størrelse på målsproget (les Bleus = det franske fodboldlandshold)  

(1991: 168) 

 

Udover disse overordnede strategier nævner Newmark en lang række mere spec ifikke strategier, 

som vi har valgt et udpluk af og inddelt under de tre overordnede strategier på følgende måde:  

 

1) Bibeholdelse af kildesprogskulturen: 

1.1) Transference (Overførsel): Når man overfører en størrelse fra kildesproget direkte til 

målsproget som lån, f.eks. Champs-Elysées = Champs-Elysées (1988: 81-82) 

1.2) Through-translation (Kalkeret oversættelse): Når man oversætter en ”gennemsigtig” 

størrelse fra kildesproget ordret på målsproget, f.eks. la Tour Eiffel = Eiffeltårnet (ibid., 

p. 84-85) 

1.3) Notes, additions, glosses (Tilføjelser): Når man overfører en størrelse fra kildesproget til 

målsproget og supplerer med en tilføjelse, f.eks. Audrey Tautou = den franske 

skuespillerinde Audrey Tautou (ibid., p. 91-93) 

 

2) Tilpasning til målsprogskulturen: 

2.1) Naturalisation (Naturalisering): Når man tilpasser en størrelse fra kildesproget til 

målsprogets udtale og morfologi, f.eks. Louis XIV = Ludvig den 14. (ibid., p. 82) 

2.2) Cultural equivalent (Kulturel ækvivalent): Når man vælger en tilnærmet oversættelse, 

idet man på målsproget gengiver en størrelse fra kildesprogskulturen med en størrelse fra 

målsprogskulturen, f.eks. croissant = horn (ibid., p. 82-83)  
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3) Valg af en neutral interkulturel term: 

3.1)  Functional equivalent (Funktionel ækvivalent): Når man neutraliserer en størrelse fra 

kildesproget på målsproget, f.eks. Le Petit Robert = fransk monolingval ordbog (ibid., p. 

83) 

 

En yderligere strategi, Newmark nævner, som dog falder uden for denne opdeling, er Deletion 

(Udeladelse), som er når man på målsproget udelader en størrelse fra kildesproget, fordi den er af 

mindre betydning (1981: 77). 

 

Som eksempler på størrelser, hvor strategien Tranference ofte bruges, nævner Newmark navne  

på personer, byer, aviser etc. Han påpeger, at man med denne strategi udviser respekt for 

kildesprogskulturen, og at den derfor er anbefalelsesværdig. 

 

Ved Through-translation tilføjer han, at denne udelukkende bør benyttes, når størrelsen alle rede 

er anerkendt på målsproget. Han taler i denne forbindelse om ”recognised translation” og 

anbefaler, at man benytter de officielt eller alment anerkendte oversættelser, der findes på 

målsproget (1988: 89). Som et eksempel herpå kan vi nævne Antoine de Saint-Exupérys roman 

Le Petit Prince, hvis danske titel er ”Den lille prins”, og som det ville være uhensigtsmæssigt at 

oversætte på en anden måde.  

 

Desuden nævner han, at flere af strategierne ofte kombineres. F.eks. kan Transference med 

fordel kombineres med Functional equivalent (ibid., p. 91).  

 

Muligheden for at tilføje en forklaring til kulturemet eller erstatte det med en forklaring, som vi 

efterspurgte hos Vinay & Darbelnet, giver Newmark med strategierne Notes, additions, glosses 

og Functional equivalent. Desuden tilføjer han den diametrale modsætning hertil, nemlig 

Deletion og tilføjer ligeledes Naturalisation, som tager hensyn til modtagerens baggrundsviden. 

Vi mener, at alle fire strategier er gode, da de giver oversætteren friere tøjler.  
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5.1.3. Sándor Hervey & Ian Higgins  

De to lingvister Ian Higgins og Sándor Hervey (1992) taler om ”SL-specific features” og har 

opstillet en række oversættelsesstrategier, som går fra at være kildesprogsorienterede til at være 

målsprogsorienterede: 

 

1) Exoticism (Eksotisme): Når en størrelse fra kildesproget overføres uforandret eller med 

minimal fonetisk og ortografisk tilpasning til målsproget, og dermed indikerer, at der er 

tale om en fremmedartet størrelse, f.eks. brasserie = brasseri 

2) Cultural borrowing (Kulturelt lån): Når man overfører en størrelse fra kildesproget ordret 

til målsproget, fordi der ikke findes en tilsvarende ækvivalent, f.eks. laissez-faire = 

laissez-faire 

3) Calque (Kalkering): Når man på målsproget imiterer strukturen i en størrelse fra 

kildesproget, men oversætter størrelsen direkte med respekt for målsprogets syntaks, 

f.eks. juge d’instruction = undersøgelsesdommer 

4) Communicative translation (Kommunikativ oversættelse): Når man erstatter en størrelse 

fra kildesproget med en kommunikativ ækvivalent på målsproget, f.eks. tomber à pic = 

komme som kaldet  

5) Cultural transplantation (Kulturel overførsel): Når man tilpasser en størrelse fra 

kildesproget helt og aldeles til målsproget, f.eks. France Télécom = TDC  

(p. 28-34).  

 

Hervey & Higgins nævner ingen deciderede nye strategier i forhold til Vinay & Darbelnet og 

Newmark. Alligevel har vi valgt at tage deres strategier med, fordi de indeholder nogle vigtige 

nuanceforskelle. 

 

F.eks. taler Hervey & Higgins om overførsel af navne, som med strategien Exoticism kan 

overføres uforandret eller kan tilpasses fonetiske og ortografiske konventioner på målsproget. Da 

den således kan opfattes på to måder, har vi placeret den to steder i vores skema i kapitel 5.3. I 

øvrigt er strategien vanskelig at skelne fra Cultural borrowing, hvorfor vi vil placere disse to 

strategier samme sted i skemaet.  
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Communicative translation, som bruges i stil med Vinay & Darbelnets L’équivalence, idet 

strategien ofte bruges ved ordsprog og idiomatiske udtryk (ibid., p. 31), minder i høj grad om 

Cultural transplantation, hvorfor vi også har valgt at placere disse to samme sted i skemaet.  

 

5.1.4. Mona Baker  

Baker (1992) har udviklet en række oversættelsesstrategier til brug for, hvad hun kalder ”types of 

non-equivalence”, hvortil ”culture-specific concepts” er en undergruppe:  

 

1) Translation by a more general word (Generalisering): Når man gengiver en specifik  

størrelse fra kildesproget med en mere generel på målsproget, fordi der på målsproget 

ikke findes et tilsvarende specifikt udtryk, f.eks. pot-au-feu = gryderet 

2) Translation by cultural substitution (Kulturel tilpasning): Når man erstatter en størrelse 

fra kildesproget med en størrelse på målsproget, der har den samme effekt på den nye 

modtager, som størrelsen fra kildesproget har på den oprindelige modtager, f.eks. pain au 

chocolat = chokoladebolle 

3) Translation using a loan word (Lån): Når man overfører en størrelse fra kildesproget til 

målsproget som et låneord, f.eks. Tour de France = Tour de France  

4) Translation using a loan word plus explanation (Lån med forklaring): Når man overfører 

en størrelse fra kildesproget som et låneord på målsproget med en tilhørende forklaring, 

f.eks. Nicolas Sarkozy = Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy 

5) Translation by paraphrase using unrelated words (Parafrase): Når man på målsproget 

gengiver meningen med en størrelse fra kildesproget, fordi denne ikke findes på 

målsproget, uden at bruge beslægtede ord, f.eks. HLM = socialt boligbyggeri i Frankrig 

6) Translation by omission (Udeladelse): Når man udelader en størrelse fra kildesproget på 

målsproget, fordi denne ikke er så vigtig, at den berigtiger lange forklaringer  

(p. 26-41).  

 

I forbindelse med Translation using a loan word plus explanation nævner hun et interessant 

aspekt, nemlig at låneord ofte overføres i anførselstegn for at indikere, at der er tale om en 

fremmedartet størrelse (ibid., p. 34).  
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Bakers strategier minder generelt om de foregående teoretikeres strategier, bortset fra én, som vi 

mener, er meget central, nemlig Translation by a more general word. Fordelen ved den er, at 

man kan erstatte en størrelse fra kildesproget med et hyperonym, altså et overbegreb, som er 

bedre kendt i målkulturen, og dermed undgå lange forklaringer.  

 

5.1.5. Javier Franco Aixelá 

Aixelá (1996) opstiller en række oversættelsesstrategier for, hvad han kalder ”culture-specific 

items” i to hovedgrupper. Den ene gruppe udgøres af de strategier, hvor det kulturspecifikke 

element bevares, og den anden af de strategier, hvor det erstattes.  

 

Oversættelsesstrategier, hvor det kulturspecifikke element bevares: 

1) Repetition (Gentagelse): Når man på målsproget beholder så meget som muligt af en 

størrelse fra kildesproget, f.eks. Paris = Paris 

2) Orthographic adaptation (Ortografisk tilpasning): Når man tilpasser en størrelse fra 

kildesproget ortografisk på målsproget, f.eks. Philippe = Philip   

3) Linguistic (non-cultural) transla tion (Lingvistisk (ikke-kulturel) oversættelse): Når man 

gengiver en ”gennemsigtig” størrelse fra kildesproget med en størrelse på målsproget, 

som tilpasses hertil, samtidig med at dens kulturelle islæt bevares, eller når man benytter 

den anerkendte oversættelse på målsproget, f.eks. l’Arc de Triomphe = Triumfbuen   

4) Extratextual gloss (Eksplicitering uden for teksten): Når en størrelse fra kildesproget 

gengives på målsproget og tilføjes en forklaring uden for teksten, f.eks. i parentes eller i 

en fodno te  

5) Intratextual gloss (Eksplicitering i selve teksten): Når en størrelse fra kildesproget 

gengives på målsproget og tilføjes en forklaring i selve teksten, f.eks. Louis Vuitton = det 

franske luksusmærke Louis Vuitton 

(p. 61-62) 

 

Oversættelsesstrategier, hvor det kulturspecifikke element erstattes:  

6) Limited universalization (Begrænset tilpasning): Når en størrelse fra kildesproget ligger 

for fjernt for målsprogskulturen, og man derfor erstatter den med en anden mindre 

specifik, også fra kildesproget, som er bedre kendt i målsprogskulturen, f.eks. le Roi-

Soleil = Louis XIV 
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7) Absolute universalization (Absolut tilpasning): Når en størrelse  fra kildesproget ligger for 

fjernt for målsprogskulturen, og man derfor erstatter den med en neutral størrelse på 

målsproget, f.eks. Yop = drikkeyoghurt 

8) Naturalization (Naturalisering): Når man erstatter en størrelse fra kildesproget med en 

størrelse på målsproget, f.eks. Patrick Poivre d’Arvor = Jes Dorph-Petersen 

(ibid., p. 63-64) 

 

Ligesom Newmark nævner Aixelá strategien Deletion (Udeladelse), som falder uden for de to 

hovedgrupper, og som bruges, når det kulturspecifikke element ikke er relevant, eller når det 

kræver en for lang forklaring (ibid., p. 64).   

 

Aixelá nævner ligeledes i tråd med Newmark, at hans strategier kan kombineres, og at Repetition 

er en ”respektfuld” strategi, dvs. en strategi, der respekterer kildesprogskulturen. Desuden 

nævner han også brugen af anerkendte oversættelser med sin strategi Linguistic (non-cultural) 

translation, og at der til samme størrelse kan anvendes forskellige strategier (ibid., p. 60).  

 

I forhold til de foregående teoretikere opstiller Aixelá en ny strategi, nemlig Limited 

universalization, som giver mulighed for at erstatte kulturemet med et synonym – et aspekt, vi 

mener, kan være relevant ved overførsel af kulturemer.  

 

Eftersom både Extratextual gloss og Intratextual gloss er ekspliciteringsstrategier, har vi placeret 

dem samme sted i vores skema i kapitel 5.3. 

 

5.1.6. Michel Ballard 

I sit bidrag til værket La traduction, contact de langues et de cultures (1) opstiller Ballard (2005) 

syv strategier, tre imitative og fire funktionelle, man kan benytte sig af ved oversættelse af det, 

han kalder ”désignateurs de référents culturels” :  

 

De imitative strategier er:  

1) Le report pur et simple (Direkte overførsel): Når man overfører en størrelse fra 

kildesproget direkte til målsproget, enten fordi størrelsen ikke findes på målsproget, eller 

fordi man ønsker at bevare lokalkolorit, f.eks. Le Monde = Le Monde 
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2) La standardisation (Standardisering): Når man på målsproget erstatter en størrelse fra 

kildesproget med en anden bedre kendt størrelse fra kildesproget af hensyn til den nye 

modtager, og fordi man ønsker at bevare lokalkolorit, f.eks. Sonia Rykiel = Christian Dior 

3) Le report assorti d’une explication du sens (Overførsel med forklaring): Når man 

overfører en størrelse fra kildesproget til målsproget og tilføjer en forklaring, enten i en 

note uden for teksten eller sammen med størrelsen i teksten, f.eks. Carrefour = 

supermarkedskæden Carrefour  

(p. 131-139).  

 

De funktionelle strategier er:  

4) L’utilisation de l’équivalent établi par usage (Brug af en integreret ækvivalent): Når man 

oversætter en størrelse fra kildesproget direkte eller med en størrelse, der er den faste 

gengivelse på målsproget, f.eks. Le Canard Enchaîné = Den Lænkede And 

5) La substitution de la définition (Erstatning af en definition): Når man i stedet for at 

overføre en størrelse fra kildesproget erstatter denne med en definition på målsproget, 

f.eks. Mont Blanc = det højeste bjerg i Alperne 

6) L’hyperonymisation (Generalisering): Når man af hensyn til modtageren erstatter en 

specifik størrelse fra kildesproget med en generel på målsproget, hvilket kan medføre et 

informationstab, f.eks. quiche lorraine = tærte  

7) L’utilisation d’un équivalent culturel (Brug af en kulturel ækvivalent): Når man på 

målsproget erstatter en størrelse fra kildesproget med en ækvivalent fra 

målsprogskulturen, f.eks. Roquefort = Danablue    

(ibid., p. 139-145).  

 

Ballards strategier er meget lig de øvrige, vi har gennemgået ovenfor. I tråd med Newmark og 

Aixelá taler Ballard med sin L’utilisation de l’équivalent établi par usage om brugen af 

anerkendte oversættelser.  

 

Ballard tilføjer dog med sin strategi L’hyperonymisation en lille nuance i forhold til Baker og 

Aixelás tilsvarende strategier, henholdsvis Translation by a more general word og Absolute 

universalization, idet han påpeger at strategien kan medføre tab af informationer.  
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Om anvendelsen af L’utilisation d’un équivalent culturel understreger Ballard, at den kræver 

forsigtighed af hensyn til troværdigheden. Som en afrunding tilføjer han i øvrigt ligesom 

Newmark og Aixelá, at flere af hans strategier kan kombineres (ibid., p. 147). 

 

Vi mener, at Ballards strategier er meget udtømmende. Dog er han ikke konsekvent i sin 

benævnelse af de forskellige strategier, hvilket gør hans gennemgang af dem temmelig indviklet 

og uklar. F.eks. bliver strategien, som han indledningsvis benævner Le report assorti d’une 

explication du sens, senere i hans fremstilling omtalt som L’insertion du sens du référent culturel 

(ibid., p. 134). 

  

5.1.7. Lita Lundquist 

Lundquist (2007) omtaler i sin bog Oversættelse tre strategier, som man bl.a. kan benytte ved 

oversættelse af det, hun kalder ”kulturbundne udtryk”: 

 

1) Lån: Når man overfører en størrelse uforandret fra kildesproget til målsproget, fordi der 

ikke findes et tilsvarende ord for udtrykket på målsproget, eller fordi man vil bevare en 

vis lokalkolorit, f.eks. savoir-vivre = savoir-vivre  

2) Tilpasning: Når man på målsproget gengiver meningen med en størrelse fra kildesproget 

i stedet for at gengive selve størrelsen, f.eks. Matignon = den franske præsidentbolig  

3) Tilføjelse af en forklarende kommentar: Når man på målsproget tilføjer en forklarende 

kommentar til størrelsen fra kildesproget, enten i en fodnote eller i form af et attributiv el. 

lign., f.eks. Christine Lagarde = den franske finansminister, Christine Lagarde   

(p. 82-83).  

 

I forhold til de øvrige teoretikere supplerer Lundquist ikke med nye strategier. Hendes strategier 

er meget overordnede, dvs. ikke så specifikke som de foregående, hvilket kan være kritisabelt. 

Vi mener dog, de er berettiget  en plads i denne afhandling, fordi de tilsammen dækker de øvrige 

strategier godt og således favner bredt.  
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5.2. Tekstningsstrategier for kulturemer 

Efter således at have behandlet oversættelsesstrategierne for kulturemer vil vi i dette kapitel 

præsentere to teoretikeres specifikke tekstningsstrategier for kulturemer. Her vil man formentlig  

forvente at finde en præsentation af Gottliebs strategier, fordi han er en så fremtrædende person 

inden for tekstning, men vi har valgt at udelade de strategier, han opererer med, da de ikke er 

specifikke for kulturemer, men derimod generelle for tekstning.  Vi har også her opstillet de to 

teoretikeres strategier i kronologisk rækkefølge, efter hvornår de værker, strategierne optræder i, 

er blevet udgivet. 

 

5.2.1. Birgit Nedergaard-Larsen  

Nedergaard-Larsen (1992) har bl.a. ud fra Vinay & Darbelnet, Newmark samt Hervey & 

Higgins’ oversættelsesstrategier opstillet en række strategier for tekstning af ”kulturbundne 

problemtyper”, som hun undlader at forklare, men illustrerer med følgende eksempler: 

 

1) Identitet/eksotisme, f.eks. la Comédie Française = la Comédie Française   

2) Kalkering, f.eks. secrétaire d’Etat = statssekretær  

3) Eksplicitering, f.eks. HEC = handelshøjskole 

4) Parafrase, f.eks. l’oral de l’ENA = eksamen i statskundskab 

5) Situationstilpasning, f.eks. agrégé d’histoire = cand.mag. i historie 

6) Kulturel tilpasning, f.eks. rue Saint-Denis = Halmtorvet  

7) Udeladelse  

(p. 43).  

 

Nedergaard-Larsens  strategier minder om oversættelsesstrategierne, og umiddelbart mener vi, de 

er udmærkede.  Dog er det kritisabelt, at hun ikke definerer eller forklarer dem, men nøjes med at 

give eksempler herpå. Det er nemlig vanskeligt ud fra eksemplerne på strategierne Eksplicitering 

og Parafrase at skelne de to fra hinanden. I begge tilfælde forklares størrelsen fra kildesproget 

på målsproget, uden at selve størrelsen indgår, hvilket vi mener, gør dem begge til eksempler på 

parafrase. Eksplicitering opfattes nemlig generelt som en gengivelse af en størrelse med en 

dertilhørende forklaring, hvorimod parafrase opfattes som en forklaring af størrelsen, hvor selve 

størrelsen ikke indgår. Vi opfatter derfor begge Nedergaard-Larsens ovenstående strategier som 

parafrase, hvilket fremgår af vores skema i kapitel 5.3. Det skal dog nævnes, at hun i sin artikel 
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Kulturbundne problemer ved tekstning afslutningsvis skriver, at en eksplicitering kan 

kombineres med en direkte gengivelse af størrelsen, hvilket hun påpeger, kan virke pædagogisk 

og ikke særlig mundret (1992: 66), og som i øvrigt kan være vanskeligt på grund af tekstningens 

pladsbegrænsninger. Desuden minder hendes Situationstilpasning temmelig meget om Kulturel 

tilpasning, hvorfor de også er placeret samme sted i skemaet nedenfor. 

 

5.2.2. Teresa Tomaszkiewicz 

Den polske lingvist Teresa Tomaszkiewicz (2001) har i værket (Multi) Media Translation 

skrevet et kapitel om tekstning af kulturemer, hvor hun opstiller følgende tekstningsstrategier:  

 

1) Omission des termes (Udeladelse): Når man udelader en størrelse fra kildesproget på 

målsproget, fordi konteksten tillader det 

2) Emprunt (Lån): Når man overfører en størrelse fra kildesproget til målsproget som lån, 

således at man bevarer lokalkolorit fra kildesprogskulturen, f.eks. coq au vin = coq au vin 

3) Calque (Kalkering): Når man låner et proprium, som indgår i en konstruktion på 

kildesproget, og overfører konstruktionen direkte til målsproget, f.eks. le président 

François Mitterrand = præsidenten François Mitterrand  

4) Périphrase définitionnelle (Definerende parafrase): Når man på målsproget forklarer en 

størrelse fra kildesproget enten som en erstatning for størrelsen eller som en tilføjelse til 

den, f.eks. tartiflette = fransk kartoffelgratin/den franske kartoffelgratin tartiflette 

5) Equivalence dans la langue de départ (Ækvivalens inden for kildesproget): Når man på 

målsproget erstatter en størrelse fra kildesproget med en anden mere kendt størrelse, også 

fra kildesproget f.eks. Université Paris Dauphine = Sorbonne 

6) Equivalence dans la langue d’arrivée (Ækvivalens inden for målsproget): Når man 

erstatter en størrelse fra kildesproget med en tilsvarende størrelse på målsproget, som 

skaber samme associationer, f.eks. brioches = boller  

7) Adaptation (Tilpasning): Når man erstatter en størrelse fra kildesproget med en størrelse 

på målsproget, som skaber samme konnotationer, f.eks. Thierry Henry = Jon Dahl 

Tomasson  

8) Substitution par la référence énonciative (Forklaring ved hjælp af konteksten): Når man 

på målsproget udelader en størrelse fra kildesproget, således at der udelukkende refereres 

til størrelsen via konteksten. Denne strategi bør illustreres med et lidt mere uddybende 
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eksempel: To personer ses foran Galeries Lafayette. Den ene siger: ”Je travaille aux 

Galeries Lafayette” og gør tegn til stormagasinet, hvilket i teksten gengives med: ”Jeg 

arbejder her”. Galeries Lafayette er ganske vist udeladt, men der er tale om strategien 

Substitution par la référence énonciative, da ”her” refererer til størrelsen, dvs. til 

Galeries Lafayette. (p. 237-247).  

 

Tomaszkiewicz’ strategier minder også om oversættelsesstrategierne, vi gennemgik i kapitel 5.1. 

Dog adskiller hendes Calque sig fra de øvrige teoretikeres forklaringer på denne strategi, idet 

den ikke er en fuld kalkering af konstruktionen fra målsproget, men en kombination af lån og 

kalkering, hvor man låner propriet og kalkerer resten. Desuden nævner hun strategien 

Substitution par la référence énonciative, som ikke forekommer hos nogle af de øvrige 

teoretikere, hvilket kan forklares med, at strategien udelukkende kan bruges ved tekstning, idet 

den forudsætter tilstedeværelsen af en billedside. Eftersom strategien kun nævnes af 

Tomaszkiewicz, har vi valgt ikke at tildele den sin egen plads i skemaet i kapitel 5.3. Man kan 

argumentere for, at strategien både kan være parafrase og udeladelse – udeladelse, fordi selve 

kulturemet ikke gengives i teksten, og parafrase, fordi der stadig refereres til størrelsen via 

konteksten, og man derfor ikke kan sige, at størrelsen er helt ude af billedet. Vi mener, at den 

ligner parafrase mest, hvilket fremgår af skemaet nedenfor. 

 

Strategien Périphrase définitionnelle dækker både det, vi opfatter som parafrase og 

eksplicitering, alt efter om man erstatter størrelsen med en forklaring eller tilføjer en forklaring 

hertil. Til gengæld minder Equivalence dans la langue d’arrivée og Adaptation til forveksling 

om hinanden, da den eneste forskel Tomaszkiewicz giver på de to strategier er, at der ved den 

førstnævnte strategi skabes samme associationer og ved den sidstnævnte samme konnotationer. 

Begge ovennævnte forhold fremgår af skemaet nedenfor, hvor Périphrase définitionnelle er 

placeret to steder, og hvor Equivalence dans la langue d’arrivée og Adaptation er placeret 

samme sted. 

 

5.3. Sammenfatning af strategier for overførsel af kulturemer  

Af det foregående har vi kunnet konstatere, at flere teoretikere opdeler deres strategier efter den 

traditionelle dikotomi ”ordret” versus ”fri” oversættelse, og at samme strategier går igen hos de 

forskellige teoretikere, som dog benævner deres strategier forskelligt. Der er også eksempler på, 
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at teoretikerne bruger samme benævnelse for strategier, der viser sig at være forskellige, hvilket 

f.eks. er tilfældet med Newmarks Naturalisation og Aixelás Naturalization. I nogle tilfælde kan 

det desuden være vanskeligt at skelne den enkelte teoretikers strategier fra hinanden.  

 

I skemaet nedenfor har vi selv valgt de ni strategibetegnelser, som er placeret vertikalt i venstre 

side, ud fra forklaringerne af de behandlede strategier. Strategibetegnelserne  er opstillet efter, i 

hvor høj grad de respekterer kildesproget, dvs. at de mest kildesprogsorienterede strategier 

kommer først, og de mest målsprogsorienterede kommer til sidst. Udeladelse falder uden for, 

idet den hverken kan betegnes som værende kilde- eller målsprogsorienteret, og derfor er den 

placeret til sidst i skemaet.  
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Generali-
sering 

   Translation 
by a more 
general 
word 

Absolute 
universa-
lization 

L’hypero-
nymisation 

   

Eksplici-
tering 

 Notes, 
additions, 
glosses 

 Translation 
using a loan 
word plus 
explanation 

Extra- 
textual 
gloss/Intra-
textual 
gloss 

Le report 
assorti 
d’une 
explication 
du sens 

Tilføjelse 
af 
forklarende 
kommentar 

 Périphrase 
définition-
nelle 

Parafrase   Functional 
equivalent 

 Translation 
by 
paraphrase 
using 
unrelated 
words 

 La substi-
tution de la 
définition   

Tilpasning Eksplici-
tering 
/Parafrase  

Périphrase 
définition-
nelle/ 
Substitution 
par la 
référence 
énonciative 

Tilpasning L’équiva-
lence/ 
L’adapta-
tio n 

Cultural 
equivalent 

Commu-
nicative 
translation/ 
Cultural 
transplan-
tation 

Translation 
by cultural 
substitution 

Naturali-
zation 

L’utilisa-
tion d’un 
équivalent 
culturel 

 Situations- 
tilpasning/ 
Kulturel 
tilpasning 

Equiva-
lence dans 
la langue 
d’arrivée/ 
Adaptation 

Udeladelse  Deletion  Translation 
by 
omission 

Deletion   Udeladelse Omission 
des termes 

 
4 Forkortelse for Vinay & Darbelnet  
5 Forkortelse for Hervey & Higgins 
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Ud over de strategier, vi har behandlet i de to foregående kapitler og opstillet i skemaet, nævner 

flere af teoretikerne to yderligere strategier, som også kan bruges ved kulturemer, nemlig direkte 

oversættelse og kompensation. Direkte oversættelse, som er når man oversætter en størrelse 

ordret, nævnes af Vinay & Darbelnet, Newmark, Nedergaard-Larsen og Tomaszkiewicz, men vi 

har valgt ikke at tage strategien med, da den hos de nævnte teoretikere minder så meget om 

kalkering, at man ikke kan skelne de to fra hinanden. Desuden siger Hervey & Higgins om deres 

Calque, at denne er en form for direkte oversættelse (Hervey, 1992: 33). Vi har altså valgt 

kalkering, da denne omfatter direkte oversættelse og ikke omvendt. Kompensation, som er når 

man indsætter et kulturem ét sted for at kompensere for eventuelle udeladte kulturemer andre 

steder, nævnes både af Newmark, Hervey & Higgins og Aixelá, men vi har valgt ikke at medtage 

den, da vores undersøgelse ville blive for tidskrævende, hvis vi foruden at notere forekomsterne 

af kulturemer også skulle notere forekomster, hvor der i den danske tekst kompenseres for 

eventuelle udeladte kulturemer.  

 

Vores vurdering var, at det var relevant at medtage såvel oversættelsesstrategier som 

tekstningsstrategier for kulturemer ud fra et sammenligningsgrundlag og ud fra en formodning 

om, at oversættelsesstrategier ville  fungere godt som supplement til tekstningsstrategierne. Af 

skemaet ovenfor fremgår det, at denne formodning var rigtig. Generelt stemmer strategierne godt 

overens, men der er også visse interessante forskelle. F.eks. nævner Nedergaard-Larsen og 

Tomaszkiewicz ikke strategierne generalisering samt fonetisk og ortografisk tilpasning, hvorfor 

man kan have en formodning om, at disse strategier ikke bliver brugt i lige så vid udstrækning 

som de øvrige inden for tekstning. Dette forventer vi at få be- eller afkræftet i vores analyse i 

næste kapitel.  Til sidst skal vi endnu engang påpege, at Tomaszkiewicz opstiller en strategi, som 

ingen af de øvrige teoretikere opstiller, nemlig Substitution par la référence énonciative, hvor 

man kan foretage en særlig kontekstuel parafrasering ved hjælp af billedsiden.  

 

Inden vi tager hul på ana lysen, skal vi her kort opsummere, hvilke strategier, der opfattes på 

samme måde og hvilke, der opfattes forskelligt.  

 

Strategierne synonymi, fonetisk og ortografisk tilpasning, generalisering, eksplicitering og 

udeladelse defineres stort set ens hos de respektive teoretikere. Derimod er der reelle forskelle i 

forklaringerne af strategierne lån, kalkering, parafrase og tilpasning.  
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Hvad angår lån, skiller Aixelá sig ud fra de øvrige teoretikere med sin Repetition, idet han 

opfatter lån, som når man beholder så meget som muligt af en størrelse fra kildesproget, og han 

derfor i modsætning til de andre ikke betragter lån som en uforandret overførsel af en størrelse. 

Ved kalkering er det Tomaszkiewicz, der adskiller sig fra de andre med sin Calque, idet hun 

definerer kalkering som en kombination af lån og kalkering, hvor man låner propriet og kalkerer 

resten. Med hensyn til parafrase skal vi fremhæve Baker, som med sin Paraphrase using 

unrelated words anbefaler, at man forklarer den pågældende størrelse uden brug af beslægtede 

ord. Ved tilpasning skiller Vinay & Darbelnet samt Hervey & Higgins sig ud, idet deres 

respektive strategier, henholdsvis L’équivalence og Communicative translation går ud på at 

erstatte eller gengive  en størrelse fra kildesproget med en kommunikativ ækvivalent på 

målsproget.  



Tekstning af kulturemer i franske film 

55 
 

6. ANALYSE AF EKSEMPLER PÅ TEKSTNING AF KULTUREMER 

Efter i foregående kapitel at have præsenteret de strategier, som i teorien kan anvendes ved 

overførsel af kulturemer, og efter at have fremhævet væsentlige nuancer og forskelle, vil vi i 

dette kapitel undersøge, hvilke af disse strategier, der rent faktisk bruges i praksis. Desuden vil vi 

på baggrund af kapitel 4 vurdere strategivalget i vores eksempler, hvilket vi vil gøre med henblik 

på at kunne opstille de strategier, der med fordel kan benyttes ved tekstning af kulturemer i 

franske film. 

 

Ud af et samlet korpus på 344 eksempler kommenterer vi 66. De ekempler, vi kommenterer, har 

vi udvalgt således, at alle 20 film, alle seks kulturemtyper fra kapitel 3.3. og alle ni strategier fra 

kapitel 5.3. er repræsenteret. Desuden har vi valgt at kommentere de eksempler, som er relevante 

at fremhæve i henhold til de medierelaterede faktorer og de opstillede kriterier for god tekstning i 

kapitel 4. Med hensyn til vores samlede eksempelkorpus skal vi nævne, at der i én dialog kan 

forekomme flere kulturemer, f.eks. en størrelse af geografisk karakter og en størrelse af kulturel 

karakter, og i disse tilfælde placeres de under begge kulturemtyper. Derfor kan samme dialog 

forekomme flere forskellige steder i vores eksempelkorpus. Desuden kan nogle af eksemplerne  

passe ind under flere kulturemtyper. Her har vi valgt at placere eksemplet under den type, vi 

synes, den hører bedst ind under.  

 

I vores analyse opstiller vi de udvalgte eksempler ud fra, hvilken type kulturem der er tale om. 

Ved hvert eksempel angives først en scenebeskrivelse og dernæst den franske dialog samt den 

danske tekst. Herefter følger en kort beskrivelse af kulturemet fra dialogen samt en angivelse af 

den strategi, der er anvendt ved tekstningen af kulturemet. Til sidst vurderer vi teksten ud fra 

tekstningens rammer og ud fra den danske modtagers forudsætninger, dvs. dennes læsehastighed 

samt kendskab til det franske sprog og den franske kultur, hvorefter vi foreslår alternative 

løsninger, når vi finder det relevant. Vi opfatter i denne forbindelse den danske modtager som 

gennemsnitsdanskeren, der har en almen viden om andre kulturer. Her må vi tage forbehold for, 

at de enkelte tekstninger kan være tiltænkt en anden modtagergruppe.  
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6.1. Størrelser af geografisk karakter 

Eksempel (1) (Les sœurs fachées, 2004: Kap. 2 – 1.49)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonerne, de to søstre, drikker varm chokolade på en banegårdscafé. 

Den ene udtrykker sin begejstring for at være kommet til Paris. 

Dialog: Ah, ça fait plaisir d’être à Paris!  

Tekst: Hvor skønt at være i Paris! 

Forklaring af kulturem: Paris er Frankrigs hovedstad. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Vores første eksempel inden for denne type er et eksempel på lån, som går igen 

adskillige steder i vores samlede korpus. Valget af strategi er hensigtsmæssigt, da kulturemet 

findes som lån på dansk, og den danske modtager derfor udmærket kender det. Desuden er der 

her tale om et let genkendeligt ord, som kan høres i lydsiden, hvilket Lindberg understreger, bør 

overføres imitativt. Som Vinay & Darbelnet påpeger, er der her tale om den mest simple strategi, 

der sikrer, at lokalkoloritten bevares. 

 
Eksempel (2) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 10 – 0.32)  

Scenebeskrivelse: Flashback til 1. Verdenskrig, hvor en soldat får besked på at rejse til 

Vogeserne af marskal Pétain.    

Dialog: Partez demain pour les Vosges. 

Tekst: I morgen skal du til Vogeserne . 

Forklaring af kulturem: Les Vosges er en bjergkæde i Alsace. 

Strategivalg: Fonetisk og ortografisk tilpasning 

Vurdering: Dette er et af de få eksempler på, at man kan tilpasse en størrelse af geografisk 

karakter fonetisk og ortografisk til dansk, hvilket der i øvrigt er endnu et eksempel på i samme 

film, hvor Corse tilpasses til ”Korsika” (eksempel 72 i bilaget). ”Vogeserne” indgår i den danske 

retskrivning, og er dermed den anerkendte oversættelse på dansk. Som Newmark, Aixelá og 

Ballard påpeger, er det bedst at bruge den anerkendte oversættelse, når der eksisterer en sådan, 

og derfor er den valgte strategi optimal at bruge her.     

 

Eksempel (3) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 2 – 3.32) 

Scenebeskrivelse: Man ser en kanal, mens der høres en fortællerstemme.  

Dialog: Et faire des ricochets sur le canal Saint Martin. 

Tekst: Og slå smut ved Saint Martin-kanalen.  
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Forklaring af kulturem: Le canal Saint Martin er en kanal, der løber gennem Paris.  

Strategivalg: Kalkering og lån 

Vurdering: I dette tilfælde er to strategier kombineret, hvilket nævnes som en mulighed af både 

Newmark, Aixelá og Ballard. Kombinationen af de to strategier er god, da en vis lokalkolorit 

bevares ved lån af Saint Martin, og da kulturemet gøres forståeligt for den danske modtager med 

kalkeringen af canal. Alternativt kunne man have valgt en ren kalkering og skrevet ”Sankt 

Martin-kanalen” eller ren lån og skrevet ”canal Saint Martin”. Førstnævnte ville være bedre end 

sidstnævnte, da teksten overført som lån ville virke for fremmedartet for den danske modtager. 

Dog bevares der ikke nær så meget lokalkolorit ved en ren kalkering som ved en kombination af 

kalkering og lån, og derfor er den valgte løsning at foretrække. En anden mulighed er at tilpasse 

kulturemet til den danske kultur ved at erstatte det med f.eks. ”Christianshavns Kanal”. Dette 

ville dog virke utroværdigt, eftersom filmens handling foregår i Paris, og derfor bør strategien 

bruges med omhu, hvilket understreges af Ballard. Eksemplet stemmer overens med 

Tomaszkiewicz’ Calque, idet der er tale om lån af et proprium, som indgår i en konstruktion på 

kildesproget, der er overført direkte til målsproget.  

 

Eksempel (4) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 16 – 1.57)  

Scenebeskrivelse: I sin søgen efter sin kæreste Manou, som er forsvundet under 1. Verdenskrig, 

taler hovedpersonen, Mathilde, med en bartender på en bar. Han fortæller om Manous 

soldaterkammerater Bastoche og Biscotte. 

Dialog: Pour tous vous dire, ils en avaient tellement bavé ensemble. La Marne , la Woëvre, la 

Somme… 

Tekst: De havde prøvet det hele. Marne, Woëvre, Somme… 

Forklaring af kulturem: Marne, Woëvre og Somme er alle betegnelser for steder, hvor der var 

militære kampe under 1. Verdenskrig. Marne er Frankrigs længste flod, som løber ved det østlige 

og sydlige Paris, Woëvre er et landskabsområde i Nordfrankrig og Somme er en flod i 

Nordfrankrig, som har lagt navn til departementet Somme.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Her er der tale om lån, hvor de franske artsartikler er udeladt, dvs. vi her har et 

eksempel på Aixelás Repetition, idet der er foretaget en minimal tilpasning til dansk. Eftersom 

Voigt påpeger vigtigheden af at tilpasse tekstningen til sin modtager, er denne tekstning ikke 

hensigtsmæssig. Den danske modtager formodes nemlig ikke at vide, hvor der i Frankrig var 

militære kampe under 1. Verdenskrig, og han/hun kan derfor ikke inferere, at kulturemerne er 
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eksempler på dette. Et bedre alternativ, hvor der kompenseres for denne manglende 

baggrundsviden, kunne være: ”De kæmpede sammen ved Marne, Woëvre, Somme”. 

 

Eksempel (5) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 1 – 5.21) 

Scenebeskrivelse: Politibetjenten Eddy skal forlade politiet i Paris, da han er blevet forflyttet til 

Sydfrankrig. Til afskedsmiddagen læser en kollega et digt op for ham.  

Dialog: ”Eddy, pourquoi es-tu parti là-bas si loin vers le M idi?” 

Tekst: Eddy, hvorfor rejser du helt ned til Midi? 

Forklaring af kulturem: Le Midi er en betegnelse for Sydfrankrig.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Her har vi et eksempel på lån i stil med det foregående, idet den franske artsartikel er 

udeladt. I modsætning til forrige eksempel er strategien velvalgt her, fordi rytmen i digtet 

bevares med bibeholdelsen af Midi, som rimer på Eddy. Alternativt kunne man have parafraseret 

og skrevet ”Sydfrankrig”, hvilket er tilfældet i et eksempel på samme kulturem i filmen 

Confidences trop intimes (eksempel 71 i bilaget). Denne omskrivning ville dog være på 

bekostning af rytmen i digtet, som her er vurderet vigtigere end hensynet til modtageren. 

Årsagen til denne prioritering er formentlig, at det af lydsiden fremgår, at digtet rimer, og 

modtageren der for ville undre sig over ikke at finde et rim i den danske tekst. Dette er altså et 

eksempel på den indvirkning, sladreeffekten kan have på valg af strategi.   

 

Eksempel (6) (Le Schaphandre et le papillon, 2007: Kap. 1 – 3.41) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Jean-Dominique vågner op for første gang på hospitalet i 

Berck-sur-Mer efter en bilulykke. Lægen fortæller ham, hvor hospitalet ligger. 

Dialog: Sur la côte du Nord-Pas-de-Calais. 

Tekst: Det er på kysten nær ved Calais. 

Forklaring af kulturem: Nord-Pas-de-Calais er en region i Nordfrankrig.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Igen har vi et eksempel på lån, men en forkortet udgave, eftersom de første tre ord er 

udeladt. Man kunne have lånt det fulde proprium, men her er det sandsynligvis forkortet på 

grund af eksponeringstiden, som er for kort i forhold til den tid, det vil tage den danske modtager 

at læse og forstå hele navnet. Lån er den bedste strategi at bruge her, da eksempelvis en 

eksplicitering som ”regionen Nord-Pas-de-Calais” ville blive redundant og for pædagogisk, som 
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Nedergaard-Larsen påpeger. Desuden er det ikke af afgørende betydning for forståelsen, at den 

danske modtager ved, at der er tale om en region. 

 

Eksempel (7) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 5 – 1.54) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Bruno, forklarer sin nye ven François, hvorfor 

savoyards kaldes som de gør.  

Dialog: Parce qu’ils sont savoyards . C’est un privilège qui remonte à Napoléon III lors du 

rattachement de la Savoy à la France.   

Tekst: Fordi de kom fra Savoy. Det var Napoleon III, der indlemmede Savoy i Frankrig. 

Forklaring af kulturem: Savoyards er en betegnelse for folk, der kommer fra Savoy.   

Strategivalg: Parafrase 

Vurdering: Denne tekstning er rigtig god, da der er taget højde for den danske modtagers 

manglende baggrundsviden, og da den bevarer lokalkolorit fra dialogen i og med, at kulturemet 

bevares, dog som et proprium i stedet for et substantiv. Lån ville ikke være hensigtsmæssig her, 

da savoyard ikke findes på dansk, i modsætning til f.eks. ”pariser”, som derimod sagtens kan 

overføres som lån. Den eneste parafraseringsstrategi, eksemplet ikke stemmer overens med, er 

Bakers Translation by paraphrase using unrelated words, eftersom “Savoy” er beslægtet med 

Savoyard.  

 

Eksempel (8) (Angel -A, 2005: Kap. 6 – 6.11)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonerne, Angela og André taler sammen. Angela fortæller om sin 

barndom. 

Dialog: On habitait à Paris. Dans le treizième .  

Tekst: Vi boede i en ghetto i Paris. 

Forklaring af kulturem: Paris er opdelt i 20 arrondissementer, hvoraf det 13. kan opfattes som en 

ghetto, da det er et område med mange sociale boligbyggerier.    

Strategivalg: Parafrase 

Vurdering: Dette er ligeledes et eksempel på en god parafrase. Tekstningen er vellykket, da den 

skaber samme associationer hos den danske modtager, som dialogen skaber hos den franske, og 

den danske modtager dermed får samme oplevelse som den franske, hvilket anbefales af både 

Luyken et al. og Gottlieb. En anden god parafrasering kunne være ”kineserkvarteret” eller 

”chinatown”, da en overvejende del af beboerne i det 13. arrondissement er asiatere. Alternativt 

kunne man have valgt en eksplicitering og skrevet ”i det 13. arrondissement i Paris”, hvilket er 
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en strategi, vi har set anvendt i andre tilfælde ved samme form for kulturem, f.eks. i filmen Le 

Boulet, hvor 8ème er gengivet med ”8. arrondissement” (eksempel 87 i bilaget). Denne løsning 

ville dog være uhensigtsmæssig i eksemplet her, fordi den ville medføre et informationstab, i og 

med at kulturemets konnotationer ikke ville blive formidlet.  

 

Eksempel (9) (Taxi 4, 2007: Kap. 5 – 6.31) 

Scenebeskrivelse: Skurken i filmen sætter sig ind i taxachaufføren Daniels hyrevogn og siger, 

hvor han skal hen samtidig med, at han viser 4 fingre for at indikere adressens nr. 

Dialog: Tiens, Place de la Méditerranée. 

Tekst: Place de la Méditerranée nr. 4.    

Forklaring af kulturem: Place de la Méditerranée (nr. 4) er en adresse i Marseille. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Her har vi et rigtig godt eksempel på sladreeffekten, da skurken i stedet for at sige nr. 

4, viser fire fingre. I modsætning til eksempel 5 (le Midi) ovenfor, hvor lydsiden sladrede, er det 

i dette tilfælde billedet, som sladrer om den eksakte adresse. Alligevel har man i den danske tekst 

valgt at tilføje ”nr. 4”, hvilket er overflødigt, da det fremgår af billedsiden, og da det desuden 

ikke er vigtigt for forståelsen. Tekstningen er god, da det af konteksten kan udledes, at der er tale 

om en adresse, og da den i øvrigt ligger meget tæt op ad dialogen, hvilket tilrådes af Lindberg og 

Voigt.  

 

Eksempel (10) (Le Schaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 7.30)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Jean-Dominique, læser en passage om sin far i sin biografi. 

Dialog: ”Comme il était souffrant, j’ai passé une nuit chez lui dans son petit appartement 

parisien proche des Tuileries.” 

Tekst: ”Han var syg, så jeg overnattede i hans lille lejlighed i Paris.” 

Forklaring af kulturem: Les Tuileries er et offentligt haveanlæg i Paris.  

Strategivalg: Udeladelse 

Vurdering: Udeladelse er en velvalgt strategi her, da kulturemet er af mindre betydning for 

dialogens budskab og dermed sagtens kan udelades. Alternativt kunne man have brugt strategien 

lån og skrevet ”tæt på Tuilerierne”, men da dette ville fylde for meget i forhold til 

pladsbegrænsningerne, og da den danske modtager ikke kan formodes at kende ”Tuilerierne”, er 

udeladelse den optimale strategi.  

 



Tekstning af kulturemer i franske film 

61 
 

Sammenfatning af størrelser af geografisk karakter 

Ud fra ovenstående eksempler samt de øvrige eksempler på denne type kulturemer fra vores 

korpus kan vi opsummerende sige, at lån er den strategi, der oftest bruges ved denne type. Dette 

kan forklares med, at der ofte er tale om proprier, som ifølge flere teoretikere bør overføres som 

lån fra ét sprog til et andet, og med, at der kan være tale om let genkendelige kulturemer, der 

sladres om i lydsiden. Næst efter lån er der flest eksempler på udeladelse, parafrase og 

eksplicitering. Årsagen til at udeladelse bruges kan være, at geografiske lokaliteter ofte ikke er af 

stor betydning for den givne kommunikationssituation, mens grunden til at parafrase og 

eksplicitering anvendes kan være, at der i visse tilfælde er brug for en forklaring af kulturemet. 

Vi har ingen eksempler, hvor tilpasning er anvendt, hvilket kan skyldes, at denne strategi i 

mange tilfælde gør tekstningen utroværdig.  

 

6.2. Størrelser af samfundsmæssig karakter 

Erhvervsliv  

 

Eksempel (11) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 5 – 3.41) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, dommer Jeanne Charmant-Killman, henvender sig til den 

stævnede forretningsmand Monsieur Humeau.  

Dialog: Vous savez combien de gens qui vivent en SMIC en France? 

Tekst: Ved De, hvor mange der lever på mindsteløn? 

Forklaring af kulturem: SMIC er akronym for le Salaire Minimum de Croissance, altså  

mindstelønnen i Frankrig.  

Strategivalg: Parafrase/tilpasning 

Vurdering: I dette tilfælde kan der både være tale om parafrase og tilpasning alt efter, hvad 

teksterens intention har været. Den har enten været at forklare kulturemet eller tilpasse det til den 

danske kultur, hvor man også taler om mindsteløn. Uanset hvilken strategi der er tale om, er 

tekstningen god, da en form for omformulering af kulturemet er nødvendig, eftersom den danske 

modtager ikke formodes at vide, hvad SMIC er. Med denne tekstning opnås der altså maksimal 

forståelighed, som Gottliebs anbefaling lyder på, hvorfor en strategi som lån i øvrigt er yderst 

uhensigtsmæssig her. 
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Eksempel (12) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 9 – 3.50)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Amélie taler om sin ven Nino med dennes kollega . 

Dialog: Quand je l’ai rencontré, il était Père Noël à la Samaritaine .  

Tekst: Han har også været julemand i et stormagasin. 

Forklaring af kulturem: La Samaritaine er et stormagasin i Paris.  

Strategivalg: Generalisering 

Vurdering: Denne tekstning formår som i eksemplet ovenfor at formidle budskabet fra dialogen 

– uden at vigtige informationer går tabt. Dog forsvinder lokalkoloritten fra dialogen, idet 

kulturemet, som ligger for fjernt for den danske modtager, erstattes med en mere neutral størrelse 

i den danske tekst, hvilket ifølge Ballard er ulempen ved denne strategi. Alternativt kunne man 

have valgt en tilpasning og skrevet ”Magasin” eller ”Illum”, som vækker nogenlunde samme 

associationer hos den danske modtager, som Samaritaine gør hos den franske. Dette ville dog 

virke utroværdigt, eftersom filmens handling foregår i Paris. Da Nedergaard-Larsen påpeger 

vigtigheden af, at tekstningen er troværdig, er den valgte løsning at foretrække frem for en 

tilpasning, også selvom lokalkoloritten ikke bibeholdes.  

 

Eksempel (13) (La Moustache, 2005: Kap. 1 – 2.11) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Agnès, henvender sig til sin mand Marc, da hun går 

ned for at handle. 

Dialog: Descends Monoprix...  

Tekst: Jeg går ned i Monoprix…  

Forklaring af kulturem: Monoprix er en fransk supermarkedskæde.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Lån er en uhensigtsmæssig strategi i dette tilfælde, eftersom den danske modtager 

ikke formodes at vide, hvad Monoprix er. En bedre løsning ville være at generalisere og skrive: 

”Jeg går ned og handler”, da det netop er intentionen med at gå i Monoprix, og da det er 

underordnet, hvilket supermarked der er tale om. Man kunne også have valgt en tilpasning og 

skrevet: ”Jeg går ned i Netto”, hvilket dog som i forrige eksempel ville virke utroværdigt, da 

filmens handling foregår i Frankrig . Strategien eksplicitering ville heller ikke være at foretrække 

her, da teksten ville komme til at virke for pædagogisk og ikke særlig talesprogsagtig, som 

Nedergaard-Larsen udtrykker det. Generalisering er altså den bedste strategi at bruge i dette 

tilfælde.  
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Eksempel (14) (La Moustache, 2005: Kap. 7 – 3.28)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Marc ringer til France Télécom, fordi han har problemer med 

sin mobiltelefon.  

Dialog: France Télécom, Corrine, bonjour. 

Tekst: France Télécom, goddag.  

Forklaring af kulturem: France Télécom er et fransk teleselskab. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Dette er i modsætning til ovenstående et eksempel, hvor lån er en velvalgt strategi, da 

man ud fra konteksten kan udlede, at det drejer sig om et teleselskab. Desuden er der tale om et 

let genkendeligt ord, som ifølge Lindberg bør gengives imitativt. Man kunne også her have valgt 

en tilpasning og skrevet f.eks. ”Sonofon”, hvilket dog af samme grund som i ovenstående 

eksempel ville virke utroværdigt, og i øvrigt ville få den danske modtager til at undre sig over, at 

”Sonofon” ikke fremgår af lydsiden. Således er dette et eksempel på, at sladreeffekten fra 

lydsiden begrænser valget af strategi.  

 

Politik  

 

Eksempel (15) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 17 – 3.03) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Mathilde, taler med sin værge om et hemmelighedsstemplet 

dokument fra præsidenten.  

Dialog: Du Président de la République ?  

Tekst: Fra præsidenten? 

Forklaring af kulturem: Le Président de la République er Frankrigs statsoverhoved.   

Strategivalg: Kalkering 

Vurdering: Her har vi et tilfælde af kalkering, men en forkortet udgave. Denne delvise kalkering 

er særdeles velvalgt, da den fulde kalkering ”præsidenten af republikken” ville være uforståelig 

for den danske modtager. Som alternativ kunne man have valgt at parafrasere og skrive 

”Frankrigs præsident”, som dog ville være redundant, da filmens handling foregår i Frankrig, og 

det derfor er indlysende, at der er tale om Frankrigs præsident, og ikke f.eks. den amerikanske 

præsident.  

 

 

 



Tekstning af kulturemer i franske film 

64 
 

Samfundsorganisering 

 

Eksempel (16) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 2 – 3.19) 

Scenebeskrivelse: Den kvindelige betjent Eve Verhagen præsenterer sig selv for politiagenterne 

Eddy og Léo.  

Dialog: Eve Verhagen, BRB. 

Tekst: Eve Verhagen, Organiseret Kriminalitet. 

Forklaring af kulturem: BRB er akronym for la Brigade de Répression du Banditisme, som er en 

speciel politiafdeling i Paris. Afdelingen tager sig af væbnet røveri, indbrud, kunsttyveri, 

biltyveri etc.   

Strategivalg: Tilpasning  

Vurdering: Da ”Organiseret Kriminalitet” ikke er en afdeling inden for politiet i Danmark, men 

derimod en betegnelse for en særlig slags kriminalitet, er der i dette eksempel tale om en særlig 

form for tilpasning, som ikke er helt god. En bedre løsning ville være at skrive 

”Kriminalpolitiet”, som er tilpasset den danske kultur, som er troværdig i 

kommunikationssituationen, og som samtidig kan siges at være en forklaring af det franske 

kulturem, hvilket også er tilfældet med et andet eksempel fra samme film, hvor CRIM 

tilpasses/parafraseres med ”Drabsafdelingen” (eksempel 182 i bilaget). Alternativt kunne man 

overføre kulturemet som lån, da billedsiden sladrer om, at Eve Verhagen er fra BRB, eftersom 

det står på ryggen af hendes uniform. Dog ville det i så fald ikke fremgå, hvad BRBs 

indsatsområde er, og desuden kræver brugen af denne strategi en del inferenser fra den danske 

modtagers side, hvorfor den ikke er at foretrække.  

 

Eksempel (17) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 4.22) 

Scenebeskrivelse: Politibetjenten Emilien skynder på sin chef, da de skal se at få eskorteret 

fodboldspilleren Djibril Cissé til Marseilles fodboldstadion. 

Dialog: Bon, maintenant il faudrait y aller parce que le Préfet va finir par s’impatienter.   

Tekst: Politiinspektøren bliver utålmodig.  

Forklaring af kulturem: Le Préfet er en professionsbetegnelse i Frankrig for en statsrepræsentant 

i en bestemt region eller departement. Hans funktioner er bl.a. at varetage nationens interesser og 

sørge for, at loven respekteres.  

Strategivalg: Tilpasning 
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Vurdering: I Danmark findes der ikke en embedsmand, der svarer til den franske préfet. Den 

danske betegnelse, som kommer nærmest, er ”politiinspektør”, idet en sådan også er 

repræsentant for et bestemt område, og derfor er tilpasningen udmærket. En bedre løsning ville 

imidlertid være at kalkere og skrive: ”Præfekten bliver utålmodig”, hvorved der bevares 

lokalkolorit og udvises respekt for kildekulturen, der nævnes som vigtige kriterier af Newmark 

og Aixelá.  

 

Eksempel (18) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 1 – 6.47) 

Scenebeskrivelse: Tre forretningsmænd taler om Monsieur Humeau, som skal fremstilles i retten 

for den kvindelige dommer Jeanne Charmant-Killman.  

Dialog: Ils vont à la juge d’instruction cet après-midi.  

Tekst: Han stilles for dommeren i dag. 

Forklaring af kulturem: Juge d’instruction er en særlig dommer i Frankrig, som fører juridiske 

efterforskninger.  

Strategivalg: Generalisering 

Vurdering: Som det var tilfældet i eksemplet ovenfor, findes der ikke en dommer i Danmark, der 

svarer til en fransk juge d’instruction. Dette faktum taget i betragtning er generalisering en 

hensigtsmæssig strategi at bruge her, da budskabet fra dialogen formidles, uden at der sker et for 

stort informationstab, hvilket ifølge Gottlieb karakteriserer den gode tekstning. For helt at  undgå 

et informationstab kunne et alternativ være at kalkere og skrive ”undersøgelsesdommeren”, som 

dog ikke er mere forståelig for den danske modtager end generaliseringen, hvorfor den valgte 

løsning er den bedste.  

 

Eksempel (19) (A la folie…pas du tout, 2002: Kap. 4 – 2.00)   

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Angélique , taler med sin veninde om barnet Léa, som måske 

skal tvangsfjernes.  

Dialog: Convocation de la DDASS… Ils veulent lui retirer la garde de Léa.  

Tekst: Det offentlige  vil tage Lea fra hende.  

Forklaring af kulturem: DDASS er akronym for La Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales, som er en offentlig myndighed i Frankrig, der griber ind, hvis forældre 

ikke skønnes at kunne tage vare om deres børn.  

Strategivalg: Generalisering/tilpasning  
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Vurdering: Som i eksempel 11 (SMIC) kan der også her være tale om to forskellige strategier, alt 

efter hvad teksterens intention har været. Teksten kan opfattes som en generalisering, da ”det 

offentlige” er et mere generelt udtryk for den specifikke myndighed. På den anden side kan den 

opfattes som en tilpasning til den danske kultur, da man i Danmark foruden ”de sociale 

myndigheder” ofte taler om ”det offentlige”, altså den offentlige forvaltning, som 

beslutningstager i tvangsfjernelsessager. Uanset hvad er tekstningen vellykket, da dialogens 

budskab formidles i en, for den danske modtager, forståelig form. Lån er ikke hensigtsmæssig 

her, da kulturemet ikke kan overføres uden en form for omskrivning, og eksplicitering er heller 

ikke en mulighed, da eksponeringstiden ikke tillader det i dette tilfælde.  

 

Eksempel (20) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 3.02)   

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, François, er til et foredrag om venskab, hvor en deltager 

henvender sig til ham og fortæller, hvilke initiativer han har taget for at få venner.  

Dialog: J’ai tout essayé; les petites annonces, S.O.S. amitié, internet.  

Tekst: Jeg har prøvet alt. Annoncer, ring -til-en-ven og Internettet.  

Forklaring af kulturem: S.O.S. amitié er en telefonlinie i Frankrig, man kan ringe til, hvis man 

har personlige problemer og brug for en at snakke med.  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Denne tilpasning minder om den, vi så i eksempel 16 (BRB), eftersom der ikke 

findes en telefonlinje i Danmark, der hedder ”ring-til-en-ven”. Tilpasningen er ikke helt god, da 

der er risiko for at skabe forkerte associationer til quizprogrammet ”Hvem vil være millionær”, 

hvor én af de tre livliner er at ”ringe til en ven”. Et bedre alternativ ville være kalkeringen 

”S.O.S. venskab”, som gengiver dialogens budskab, og som i tråd med Lindberg og Voigts 

anbefaling ligger helt tæt op ad den franske dialog.  

 

Eksempel (21) (A la folie…pas du tout, 2002: Kap. 15 – 1.37) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, lægen Loïc, er faldet ned ad trappen i sin praksis, hvor 

han bliver fundet bevidstløs af to mænd.  

Dialog: Appelle le SAMU vite!  

Tekst: Tilkald en ambulance. 

Forklaring af kulturem: SAMU er akronym for Le Service d'Aide Médicale Urgente, som 

tilkaldes ved ulykker til at yde præhospital assistance.    

Strategivalg: Generalisering 
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Vurdering: Her er det underordnet, at der er tale om en særlig ambulancetjeneste, og derfor er 

strategien velvalgt. Ballard giver også SAMU  og den engelske gengivelse ”ambulance” som et 

eksempel på generalisering (2005 : 144) og påpeger, at der med generaliseringen sker et 

informationstab. Vi vurderer dog, at dette ikke er af stor nok betydning til at anvende parafrase 

eller eksplicitering i dette tilfælde. Til gengæld kunne man godt tilpasse kulturemet og skrive: 

”Tilka ld Falck”, da Falck yder ambulanceservice og derfor svarer til det franske SAMU. Dog er 

den valgte løsning at foretrække, da den er mere mundret, hvilket af Nedergaard-Larsen 

pointeres som et vigtigt kriterium.  

 

Eksempel (22) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 6 – 6.19)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, François, møder en gammel skolekammerat. De taler om 

dengang, de gik i klasse sammen.   

Dialog: 6ème A.   

Tekst: Sjette klasse . 

Forklaring af kulturem: 6ème er første klassetrin i det franske collège, som går fra 6ème til 3ème.  

Strategivalg: Tilpasning  

Vurdering: Skolebørn i Frankrig er omtrent 11 år gamle, når de går i 6ème, hvilket svarer til 

danske skolebørns alder, når de går i 5.-6. klasse. Tekstningen er derfor god, eftersom ”6. klasse” 

naturligvis ligger tættere op ad 6ème i den franske dialog end ”5. klasse”. I samme film 

forekommer der en dialog, hvor 6ème parafraseres med ”da vi var elleve” (eksempel 197 i 

bilaget), hvilket er et eksempel på, at man også kan vælge at parafrasere et kulturem som dette.  

 

Eksempel (23) (L’homme du train, 2002: Kap. 3 – 10.54) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Monsieur Manesquier, tiltaler en højlydt fyr på en 

café. Det viser sig, at fyren er hans gamle elev. Fyren begynder at citere et digt, hvorefter 

Manesquier i sjov giver ham karakter.    

Dialog: Je vous mets un 18. 

Tekst: De får et lille ottetal. 

Forklaring af kulturem: 18 er den tredjehøjeste karakter på den franske karakterskala, som går fra 

0-20, hvor 20 er det højeste, og 10 er bestået.  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Som i foregående eksempel er tilpasning også her er en udmærket strategi. Dog er 

den valgte tilpasning forkert, da 18 på den franske karakterskala ikke svarer til et ”lille ottetal”, 
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men nærmere et 9- eller 10-tal på den danske 13-skala. Problemet er altså som i eksempel 20 

(S.O.S. amitié), at den danske modtager ikke får samme associationer som den franske, hvilket er 

i strid med Luyken et al. og Gottliebs anbefaling om, at den nye modtager skal have samme 

oplevelse som den oprindelige. Dette kriterium lever teksten til gengæld op til i et eksempel fra 

filmen Mon fils à moi, hvor karaktererne 13, 11, 10 parafraseres i den danske tekst som 

”middelmådige” (eksempel 198 i bilaget). Det skal dog understreges, at en sådan omskrivning 

ikke er mulig i tilfældet her på grund af kommunikationssituationen (Manesquier giver jo en 

karakter).  

 

Eksempel (24) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 2 – 6.45) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, dommer Jeanne Charmant-Killman, taler med sin mands 

nevø om hans uddannelse.  

Dialog: (...) je pense que tu as laissé tomber l’ENA (...) 

Tekst: Hvorfor sprang du fra ENA? 

Forklaring af kulturem: ENA er akronym for l’Ecole Nationale d'Administration, der uddanner 

topledere til den franske statsforvaltning, og som er en såkaldt Grande Ecole.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Da den danske modtager ikke formodes at vide, hvad ENA står for, er lån ikke en 

hensigtsmæssig strategi at bruge her. Et bedre alternativ ville være at generalisere og skrive: 

”Hvorfor sprang du fra uddannelsen?”,  som ganske vist ikke indeholder konnotationer om en 

prestigefyldt skole, men som dog formidler budskabet bedre end den valgte løsning. Det 

vigtigste er her, at nevøen droppede ud fra sin uddannelse, ikke hvilken uddannelse det var. 

Generalisering er i øvr igt brugt ved samme slags kulturem i filmen Mon fils à moi, hvor BTS 

generaliseres med ”erhvervsuddannelse” (eksempel 193 i bilaget). En eksplicitering ville blive 

for pædagogisk, og en parafrasering ville blive for lang i forhold til eksponeringstiden, id et 

teksten tages af relativt hurtigt og dermed vil stresse den danske modtager.  

 

Eksempel (25) (A la folie…pas du tout, 2002: Kap. 3 – 3.47)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Angélique, konverserer med andre medicinstuderende til en 

fest.  

Dialog: Je crois que je suis bon pour le CHU de Rouen.  

Tekst: Jeg tager i praktik  i Rouen.  



Tekstning af kulturemer i franske film 

69 
 

Forklaring af kulturem: CHU  er akronym for Centre Hospitalier Universitaire, som er 

universitetshospitaler, hvor medicinstuderende kan komme i praktik.  

Strategivalg: Parafrase  

Vurdering: Her er der tale om parafrase, hvor meningen med CHU forklares i den danske tekst, 

og der dermed kompenseres for den danske modtagers manglende baggrundsviden. I 

overensstemmelse med Voigts anbefaling om at budskabet skal frem, er tekstningen derfor 

vellykket. Lån er med samme begrundelse som i foregående eksempel ikke anbefalelsesværdig 

her. Eksemplet passer godt på Bakers Translation by paraphrase using unrelated words, idet 

kulturemet er parafraseret i den danske gengivelse uden brug af beslægtede ord.  

 

Eksempel (26) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 7.31) 

Scenebeskrivelse: En politibetjent omtaler en af hovedpersonerne, taxachaufføren Daniel, som 

kommer kørende i sin lynhurtige taxa. 

Dialog: Attention, le TGV arrive! 

Tekst: Nu kommer lyntoget. 

Forklaring af kulturem: TGV er akronym for Train à Grande Vitesse, som er lyntoget i Frankrig. 

Strategivalg: Parafrase  

Vurdering: Ligesom i foregående eksempel er parafrase en velvalgt strategi her, fordi der 

kompenseres for den danske modtagers manglende kendskab til det franske akronym. 

Parafraseringen er god, da ”lyntoget” er én af de faste gengivelser af det franske TGV, for at 

bruge Ballards formulering. Alternativt kunne man have skrevet ”højhastighedstoget”, som 

ligeledes er en af disse faste gengivelser, men som dog ikke er ligeså mundret som den valgte 

tekst. En anden mulighed kunne være at generalisere og skrive ”toget”, hvilket dog ikke er at 

foretrække, fordi billedet af et ekstremt hurtigt køretøj derved går tabt – en information, der er så 

vigtig for kommunikationssituationen, at der ville være tale om et større informationstab, end 

hvad der ifølge Gottlieb er acceptabelt.  

 

Eksempel (27) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 3 – 0.23)  

Scenebeskrivelse: Der fortælles om en soldat, der arbejdede som svejser, før han blev sendt i 

krig. 

Dialog: Il était soudeur aux Chemins de Fer de l’Etat à Bagneux.  

Tekst: Han var svejser ved Statsbanerne  i Bagneux.  

Forklaring af kulturem: Chemins de Fer de l’Etat er en betegnelse for de franske statsbaner. 
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Strategivalg: Kalkering  

Vurdering: I dette eksempel er kulturemet kalkeret med undtagelse af de Fer, som altså er 

udeladt i den danske tekst med henblik på at gøre teksten mundret. Løsningen er god, da den 

danske tekst vækker tilsvarende associationer som den franske dialog, idet udtrykket også bruges 

i den danske kultur om Danske Statsbaner (DSB).  

 

Eksempel (28) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 7 – 0.12)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Amélie, og hendes ven kigger i et fotoalbum med pasfotos, 

som er taget i fotoautomater på forskellige togstationer i Paris.  

Dialog: 5 mars Austerlitz. 

Tekst: Taget den 5. marts på Gare d’Austerlitz. 

Forklaring af kulturem: Gare d’Austerlitz er en togstation i Paris.  

Strategivalg: Eksplicitering 

Vurdering: Her har vi et bemærkelsesværdigt eksempel på, at kulturemet i dialogen er 

ekspliciteret i den danske tekst med en fransk tilføjelse. Man kan undre sig over, hvorfor der er 

valgt en fransk eksplicitering og ikke en dansk, men betragtes dialogen og teksten forinden, 

virker baggrunden for valget indlysende. I dialogen før, hvor scenebeskrivelsen er den samme, 

bliver der sagt Gare de Lyon, hvilket i den danske tekst er overført som lån: ”Taget på Gare de 

Lyon” (eksempel 200 i bilaget). Teksterens intention har altså højst sandsynligt været at være 

konsekvent, og derfor er den franske eksplicitering valgt her. Det er altså en udmærket tekstning, 

da den sikrer konsekvens, og da det desuden ud fra konteksten kan infereres, at der er tale om en 

station, hvilket gør en dansk ekplicitering unødvendig. Lån er ikke en god strategi at anvende 

her, da ”Austerlitz” ville skabe forkerte associationer hos den danske modtager, da det leder 

tankerne hen på ”slaget ved Austerlitz”.  

 

Eksempel (29) (L’homme du train, 2002: Kap. 10 – 0.34) 

Scenebeskrivelse: Inden sin afrejse taler hovedpersonen, manden fra toget, med Monsieur  

Manesquier, som oplyser ham om transportmulighederne. 

Dialog: Il y a une micheline  à 9h15.   

Tekst: Der er en rutebil kl. 9.15.  

Forklaring af kulturem: Micheline er et tog med gummibelagte hjul, som er konstrueret af det 

franske firma Michelin.  

Strategivalg: Tilpasning 
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Vurdering: Da en rutebil ikke kører på skinner og derfor ikke svarer til en micheline, er denne 

tekstning ikke hensigtsmæssig. Dog kan der argumenteres for, at tekstningen er udmærket, 

eftersom filmens handling foregår i en lille landsby, som svarer til en dansk provins, hvor der 

kører rutebiler, og da dialogens budskab således formidles i teksten. Filmens titel taget i 

betragtning mener vi dog, at en bed re løsning ville være at generalisere og skrive ”Der går et tog 

kl. 9.15”, da det i øvrigt er underordnet, hvilken type tog der er tale om.  

 

Sammenfatning af størrelser af samfundsmæssig karakter   

Ved denne type kulturemer er der enighed blandt teksterne om at anvende lån, parafrase, 

tilpasning og generalisering. Lån bruges ved proprier, mens de tre øvrige anvendes, når der enten 

er brug for en forklaring, en tilpasning eller en ”afkulturalisering” af kulturemet af hensyn til den 

danske modtagers manglende baggrundsviden.  

 

6.3. Størrelser af kulturel karakter  

Historie, tradition & tro 

 

Eksempel (30) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 1 – 8.09)  

Scenebeskrivelse: Der fortælles om hovedpersonen Amélie, der som barn tændte et lys i kirken 

en gang om året. 

Dialog: Comme chaque année, Amandine Fouet amène sa fille brûler un cierge à Notre Dame. 

Tekst: Hvert år tager Amandine Fouet sin datter med i Notre Dame-kirken. 

Forklaring af kulturem: Notre Dame er en kirke i Paris.  

Strategivalg: Eksplicitering 

Vurdering: Dette er et af de få eksempler på, at eksplicitering bruges i tekstning. Strategien er 

brugt i en meget kondenseret form, nemlig som et forklarende attributiv af hensyn til plads- og 

tidsbegrænsningerne. Tekstningen er yderst vellykket, da den ikke er for pædagogisk, hvilket 

ifølge Nedergaard-Larsen kan være ulempen ved eksplicitering, og da der i tråd med Voigts 

anbefaling tages hensyn til den danske modtager. Dog er det ikke en absolut nødvendighed at 

tage dette hensyn her, da den danske modtage r formodes at kende kulturemet, som derfor sagtens 

kan overføres som lån. Alternativt kunne man have valgt at generalisere og skrive ”med i kirke”, 

da det i og for sig er underordnet, hvilken kirke der er tale om, hvorved lokalkoloritten dog i så 

fald ville forsvinde.  
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Eksempel (31) (La Môme, 2007: Kap. 1 – 1.59) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Edith Piaf, falder om på scenen, mens hun taler til sin 

skytsengel, Sainte Thérèse. 

Dialog: Sainte Thérèse, mon petit Jésus...  

Tekst: Sankt Thérèse, kære Jesus...  

Forklaring af kulturem: Sainte Thérèse var en fransk nonne, som blev helgenkåret i 1925.  

Strategivalg: Kalkering og lån 

Vurdering: Her er der tale om en kombination af kalkering og lån, hvor konstruktionen er 

kalkeret, mens Thérèse er overført som lån, hvilket dette ikke er et enestående eksempel på, jf. 

eksempel 213 i bilaget, hvor maréchal Pétain gengives som ”marskal Pétain”. Det kan undre, at 

Thérèse er overført som lån og ikke tilpasset fonetisk og ortografisk til dansk ”Therese”. Dette 

kan skyldes, at man har ønsket at bevare noget af lokalkoloritten fra dialogen. Med dette in 

mente mener vi, at den valgte løsning er den bedste. Kalkeringen stemmer overens med 

Tomaszkiewicz’ Calque, da der i konstruktionen indgår et proprium.  

 

Eksempel (32) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 3 – 4.42) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonerne , Camille og Philibert, spiser sammen. Philibert fortæller om 

Château d’Anet, som var en gave til Diane de Poitiers.  

Dialog: C’est un endroit magnifique qui lui a été offert par son amant, le roi Henri II. 

Tekst: En gave fra hendes elsker, Henry II. 

Forklaring af kulturem: Henri II var Frankrigs konge fra 1547-1559.  

Strategivalg: Fonetisk og ortografisk tilpasning 

Vurdering: I modsætning til eksemplet ovenfor er der her tale om en fonetisk og ortografisk 

tilpasning af kulturemet. Dog er det tilpasset til engelsk og ikke til dansk ”Henrik den 2.”, 

hvorfor vi ikke mener, løsningen er vellykket. På den anden side har dette ikke afgørende 

betydning, da den danske modtager formentlig godt kan forstå, hvem der er tale om. Strategien 

er altså velvalgt, men teksten kan forbedres med en dansk fonetisk og ortografisk tilpasning.  
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Medier 

 

Eksempel (33) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 1 – 4.20)  

Scenebeskrivelse: Speakerkommentar til et tv-klip af en mandlig kunstskøjteløber. 

Dialog: Les costumes de patinage artistique sur TF1.  

Tekst: Kunstskøjteløbernes dragter. 

Forklaring af kulturem: TF1 er akronym for Télévision Française 1, som er en fransk tv-kanal.   

Strategivalg: Udeladelse 

Vurdering: Dette er et godt eksempel på, at sladreeffekten gør kulturemet overflødigt, og at det 

dermed kan udelades fra teksten, hvor der ikke er plads til at gengive alt, der siges i dialogen. 

Eftersom det fremgår af billedsiden, at klippet stammer fra en bestemt tv-kanal, er kulturemet 

ikke af stor betydning og kan derfor med fordel udelades, hvilket fremsættes af Newmark, Baker 

og Aixelá. Udeladelse er altså den optimale strategi i dette tilfælde. 

 

Eksempel (34) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 2.34)  

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Bruno, skal deltage i tv-programmet Qui veut gagner 

des millions og henvender sig til studieværten.  

Dialog: Quand j'étais petit je rentrais exprès déjeuner pour vous regarder dans l’Académie des 

neuf.  

Tekst: Som barn gik jeg hjem til frokost for at se Dem i ”Kryds og bolle”. 

Forklaring af kulturem: L’Académie des neuf er et fransk tv-program fra 1982 med Jean-Pierre 

Foucault som vært. 

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Eftersom ”Kryds og bolle” er et tv-program af så ældre dato, at det hos den danske 

modtager i højere grad må formodes at blive opfattet som et brætspil og ikke et tv-program, er 

denne tilpasning ikke hensigtsmæssig. En bedre tilpasning kunne være ”Kvit eller dobbelt”, som 

dog ligesom den valgte løsning ville være utroværdig, fordi Jean-Pierre Foucault ikke var vært i 

dette danske tv-program, og derfor i tråd med Nedergaard-Larsens anbefaling ikke er at 

foretrække. Lån ville til gengæld være en god strategi, idet den bevarer en vis lokalkolorit, og da 

det ud fra konteksten fremgår, at der er tale om et tv-program. Denne strategi er i øvrigt brugt i et 

lignende eksempel fra samme film, hvor det franske tv-program Thalassa gengives som lån i den 

danske tekst (eksempel 214 i bilaget).  
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Eksempel (35) (Comme une image, 2004: Kap. 5 – 2.18)  

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Pierre, taler med sin forlægger om anmeldelsen af sin 

bog. 

Dialog: Une page entière dans Le Monde . 

Tekst: En hel side i ”Le Monde ”. 

Forklaring af kulturem: Le Monde er en fransk avis. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Dette er et eksempel på lån i anførselstegn, som bruges når man vil indikere, at der er 

tale om en fremmedartet størrelse, hvilket påpeges af Baker. Strategien er god, da der bevares en 

vis lokalkolorit, og da det ud fra konteksten kan udledes, at der er tale om en avis. Som alternativ 

kunne man have valgt en tilpasning og skrevet ”Politiken”, hvilket dog som i ovenstående 

tilfælde ville virke utroværdigt, eftersom filmens handling foregår i Frankrig.  

 
Kulturliv & fritid  

 

Eksempel (36) (Angel-A, 2005: Kap. 1 – 4.16) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, André, befinder sig på toppen af Eiffeltårnet, hvor han 

trues af en skurk, fordi han skylder penge væk.  

Dialog: Et maintenant tu m'obliges à grimper tout en haut de ce putain tour Eiffel pour te 

retrouver.  

Tekst: Og nu tvinger du mig op i Eiffeltårnet. 

Forklaring af kulturem: Tour Eiffel er et tårn i Paris, som blev bygget af Gustave Eiffel i 1889, 

og som er byens vartegn.   

Strategivalg: Kalkering 

Vurdering: Eftersom Newmark, Aixelá og Ballard understreger, at man bør benytte anerkendte 

oversættelser, når de findes, må tekstningen siges at være vellykket, da ”Eiffeltårnet” er den 

anerkendte oversættelse af det franske kulturem, som derfor ikke kræver nogen forklaring.  

 

Eksempel (37) (Mon meilleur ami, 2006 : Kap. 2 – 4.08)  

Scenebeskrivelse: Taxachaufføren, Bruno, fortæller en af sine kunder om Eiffeltårnet.  

Dialog: En fait, le grand-père paternel de Gustave Eiffel était allemand. Il avait changé de nom, 

sinon la Tour Eiffel, vous savez comment elle s’appellerait ? La tour Bönickhausen.  
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Tekst: Gustave Eiffel var tysk. Hvis han ikke havde skiftet navn, ville det have heddet 

Bönickhausentårnet. 

Forklaring af kulturem: Tour Eiffel er et tårn i Paris, som blev bygget af Gustave Eiffel i 1889, 

og som er byens vartegn.   

Strategivalg: Parafrase 

Vurdering: Her er la Tour Eiffel i modsætning til ovenstående eksempel blevet parafraseret, men 

der er tale om en helt særlig form for parafrase, som stemmer overens med Tomaszkiewicz’ 

strategi Substitution par la référence énonciative, hvilket dette er et enestående eksempel på i 

vores samlede korpus. Man kunne forledes til at tro, at kulturemet er udeladt, men da der 

refereres til la Tour Eiffel via konteksten i form af anaforen ”det” er dette et eksempel på 

parafrase.  

 

Eksempel (38) (Angel-A, 2005: Kap. 3 – 8.01) 

Scenebeskrivelse: De to hovedpersoner, Angela og André, taler sammen på en bro over Seinen. 

Angela får øje på turbådene og henvender sig til André.  

Dialog: Ah, tu vois qu’on va faire un tour de Bateaux-Mouche ! 

Tekst: Skal vi tage en Seine-rundfart?  

Forklaring af kulturem: Bateaux-Mouche er turbåde, der sejler på Seinen.  

Strategivalg: Parafrase og tilpasning 

Vurdering: Her har vi et eksempel på, at to strategier er kombineret, hvilket nævnes som en 

mulighed af både Newmark, Aixelá og Ballard. Der er anvendt parafrase i og med, at meningen 

med kulturemet forklares i den danske tekst, mens tilpasningen består i, at man i Danmark taler 

om ”havnerundfart” i forbindelse med turbådene i Københavns kanaler, og den danske modtager 

derfor får associationer hertil. Løsningen er rigtig god, da der tages hensyn til modtagerens 

manglende baggrundsviden, og teksten dermed lever op til Voigts kriterium om, at budskabet 

skal igennem. 

 

Eksempel (39) (L’homme du train, 2002: Kap. 6 – 5.08) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, manden fra toget, taler med en ven på et kunstmuseum, hvor 

de ser en af deres gamle bekendte, som arbejder på museet.  

Dialog: Ben, résultat: Il finit ici au lieu d'être au Louvre . 

Tekst: Nu er han her og ikke på Louvre.  

Forklaring af kulturem: Louvre er et kunstmuseum i Paris. 
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Strategivalg: Lån 

Vurdering: Eftersom den danske modtager formodes at vide, at Louvre er et kunstmuseum, da 

dette findes som lån på dansk, er der ingen grund til at vælge nogen anden strategi i dette 

tilfælde, hvorfor vi betragter tekstningen som vellykket. Tilpasning er ikke at anbefale her, da 

teksten ville blive utroværdig, og lokalkoloritten ville gå tabt, hvis man f.eks. skrev 

”Nationalmuseet”. Desuden kan den danske modtager høre, at der bliver sagt Louvre i lydsiden, 

hvilket ifølge Lindberg er et let genkendeligt ord, som bør gengives imitativt. Dette er således 

ligesom eksempel 14 (France Télécom) endnu et tilfælde, hvor sladreeffekten får indvirkning på 

valg af strategi.  

 

Eksempel (40) (L’homme du train, 2002: Kap. 8 – 1.00) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, manden fra toget, har overtaget Monsieur Manesquiers job 

som hjemmeunderviser og henvender sig til en af sine elever.  

Dialog: Le vendredi, c’est Eugénie Grandet.  

Tekst: Fredag er det Eugénie Grandet. 

Forklaring af kulturem: Eugénie Grandet er en fransk roman af Honoré de Balzac.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: I dette eksempel er lån ikke en ligeså velvalgt strategi som i forrige eksempel, da den 

danske modtager ikke formodes at kende kulturemet. En bedre løsning ville være at foretage en 

kort eksplicitering ved at tilføje et attributiv og skrive: ”Fredag er det romanen Eugénie 

Grandet”, der tager hensyn til den danske modtagers manglende baggrundsviden, og som 

hverken bliver redundant eller for pædagogisk, som det ifølge Nedergaard-Larsen ellers ofte er 

tilfældet med denne strategi.  

 

Eksempel (41) (L’homme du train, 2002: Kap. 3 – 7.24) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, manden fra toget, og Monsieur Manesquier går forbi et sted, 

hvor der før lå en biograf, hvilket Manesquier pointerer.  

Dialog: Tiens, ici s'élevait le cinéma Le Roxy. 

Tekst: Her lå Roxy-biografen. 

Forklaring af kulturem: Le Roxy er navnet på en fransk biograf.   

Strategivalg: Kalkering og lån 

Vurdering: Her er der tale om kalkering og ikke eksplicitering, da det i forvejen ekspliciteres i 

dialogen, at Le Roxy er en biograf, hvilket kan begrundes med, at propriet Le Roxy i Frankrig 
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bruges om flere forskellige ting, bl.a. restauranter og teatre. Tekstningen er god, fordi der ikke 

hersker nogen tvivl om, hvad kulturemet er, og fordi teksten ligger så tæt på dialogen som 

muligt, hvilket anbefales af Lindberg og Voigt. Kalkeringen passer godt på Tomaszkiewicz’ 

Calque, da der indgår et proprium, der overføres som lån i kalkeringen.   

 

Eksempel (42) (La Môme, 2007: Kap. 12 – 1.46) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Edith Piaf, sidder foran spejlet, mens man hører hendes 

brevveksling med kæresten Marcel.  

Dialog: Quand j'arrive dans un restaurant, il passe aussitôt La Vie en Rose. 

Tekst: Når jeg spiser ude, spiller de altid ”La vie en rose”. 

Forklaring af kulturem: La vie en rose er en af Edith Piafs mest kendte sange.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Dette er som i eksempel 35 (Le Monde) et tilfælde af lån i anførselstegn. Strategien 

er velvalgt, da man ud fra konteksten kan inferere, at det er titlen på en sang, hvilket i øvrigt 

understreges af anførselstegnene. Derfor er der ikke behov for nogen yderligere forklaring. 

Desuden skal det nævnes, at den franske titel generelt bruges som lån i den danske kultur, jf. 

filmens danske titel, da der ikke findes en anerkendt oversættelse af den. En kalkering som ”Det 

rosenrøde liv” ville  være uhensigtsmæssig i dette tilfælde, eftersom denne tekst ikke ville 

fremme forståelsen hos den danske modtager.  

 

Eksempel (43) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 5 – 1.40)  

Scenebeskrivelse: Historisk klip i sort/hvid fra Tour de France, hvor der fortælles om Fédérico 

Bahamontes.  

Dialog: La victoire de Fédérico Bahamontes dans le Tour de France de 59. 

Tekst: Fédérico Bahamontes’ sejr i Tour de France 1959. 

Forklaring af kulturem: Tour de France er et fransk cykelløb. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Som i eksempel 39 (Louvre) er lån den helt optimale strategi at bruge her, da den 

danske modtager formodes at kende kulturemet. Man kan tale om en minimal tilpasning til 

dansk, idet den franske artsartikel er udeladt i den danske gengivelse, og eksemplet minder 

således om Aixelás Repetition. Som alternativ kunne man have parafraseret og skrevet ”Frankrig 

rundt”, men Tour de France er efterhånden blevet en så integreret del af den danske sportskultur, 

at denne størrelse sagtens kan og bedst gengives som lån. Desuden bevares lokalkoloritten bedre 
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ved lån end ved den foreslåede parafrasering, og dermed udvises der respekt for kildekulturen, 

hvilket påpeges af Newmark og Aixelá.  

 

Eksempel (44) (Taxi 4, 2007: Kap. 6 – 5.22) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonerne, Daniel og Emilien, ser en skurk gå ind i en bank. Daniel 

svarer ironisk på Emiliens spørgsmål om, hvorvidt han tror, skurken vil plyndre banken.  

Dialog: Ils sont pas partis pour jouer aux boules.  

Tekst: Han vil næppe spille boule. 

Forklaring af kulturem: Boules er et spil i Frankrig.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: I modsætning til eksemplet ovenfor er lån ikke hensigtsmæssig her, da den danske 

modtager ikke formodes at vide, hvad boules er. En bedre løsning ville være at bruge strategien 

synonymi og skrive ”petanque”, som modsat boules optræder i den danske retskrivning, og som 

derfor også er det navn, den danske modtager kender spillet under. Fordelen ved denne løsning 

er, at der stadig bevares lokalkolorit, som Ballard understreger.  

 

Eksempel (45) (Angel-A, 2005: Kap. 6 – 5.28) 

Scenebeskrivelse: De to hovedpersoner, Angela og André, er blevet opsøgt af tre skurke, fordi 

André skylder deres chef penge. André henvender sig til Angela med henblik på, at hun skal give 

skurkene tæsk.   

Dialog: Angela, tu sais jouer Jacques a dit? 

Tekst: Angela, kender du legen ”Bamse siger”? 

Forklaring af kulturem: Jacques a dit er en fransk leg, der går ud på at gøre som Jacques siger. 

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Eftersom der ikke er nogen dansk leg, der hedder ”Bamse siger”, er denne tilpasning 

ikke helt god. Et bedre alternativ er den danske pendant til Jacques a dit ”Simon siger”, som 

ganske vist heller ikke bevarer lokalkoloritten fra den franske dialog, men som dog er bedre 

tilpasset til den danske kultur end den valgte løsning. Desuden ville denne tilpasning skabe 

samme associationer hos den danske modtager, som dialogen skaber hos den franske, og dermed 

ville oplevelsen være den samme, hvilket ifølge Gottlieb karakteriserer den gode tekstning.  
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Eksempel (46) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 4 – 7.59) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, patienten Jean-Dominique, har besøg af en ven, som 

fortæller, at han dagen før overhørte en samtale om Jean-Dominique.  

Dialog: J’étais au Floré  hier soir. Je sais plus qui c'était, mais j'ai entendu quelqu'un dire: (…) 

Tekst: I går aftes på en café hørte jeg en eller anden sige: (…) 

Forklaring af kulturem: Floré er en café-restaurant i Paris.  

Strategivalg: Generalisering 

Vurdering: Denne løsning er god, da navnet på caféen ikke er vigtigt for dialogens budskab, og 

da der med en generalisering tages større hensyn til den danske modtager. Dog forsvinder 

lokalkoloritten og der sker et vist informationstab, hvilket er ulempen ved at vælge et generelt og 

dermed mere neutralt ord, som det påpeges af Ballard.  

 

Eksempel (47) (8 femmes, 2002: 08.92) 

Scenebeskrivelse: Husholdersken Chanel serverer nybagte briocher, hvilket vækker begejstring 

blandt to af de kvindelige hovedpersoner. 

Dialog: Ah, des brioches toutes chaudes. 

Tekst: Varme briocher. 

Forklaring af kulturem: Brioche er navnet på en fransk bolle. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Her er der tale om lån, hvor den franske flertalsendelse er erstattet af den danske, 

hvilket får kulturemet til lettere at ”glide ned” hos den danske modtager. Som i eksempel 43 (le 

Tour de France) har vi altså endnu et eksempel, der stemmer overens med Aixelás Repetition, 

idet der er sket en minimal tilpasning til dansk. Tekstningen fungerer godt, da der bevares 

lokalkolorit, og da den danske modtager på grund af billedsiden får et indtryk af, hvad en 

brioche er. Dette er altså et eksempel på, at man ved hjælp af billedsiden kan undgå lange 

forklaringer af kulturemet og dermed lette læsningen for modtageren. Dog ville en mere mundret 

løsning være at tilpasse kulturemet og skrive ”Varme boller”, som i øvrigt også tager større 

hensyn til den danske modtager, og som ikke går på kompromis med troværdigheden. Denne 

form for lån forekommer bl.a. også i filmen Angel-A, hvor croissants overføres med 

”croissanter” i den danske tekst (eksempel 258 i bilaget).  
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Eksempel (48) (Ensemble c’est tout, 2007: Kap. 3 – 0.23) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonerne, Camille og Philibert, mødes i supermarkedet, hvor Camille 

kommenterer Philiberts indkøb af ost.  

Dialog: Vous ne mangez pas que des « Vache qui rit »?  

Tekst: Spiser du kun ”Den leende ko”?  

Forklaring af kulturem: La vache qui rit  er en fransk smøreost fra osteproducenten Bel.  

Strategivalg: Kalkering 

Vurdering: Som vi så det med lån i eksempel 35 (Le Monde) og 42 (La Vie en Rose), har vi her 

en kalkering i anførselstegn. Strategien er velvalgt, da ”Den leende ko” er den anerkendte 

oversættelse, og da produktet sælges under dette navn i Danmark. Samme kommentarer kan 

knyttes til et eksempel fra filmen Le Scaphandre et le papillon, hvor Le Compte de Monte-Cristo 

kalkeres med ”Greven af Monte-Cristo” (eksempel 223 i bilaget). 

 

Eksempel (49) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 6 – 3.24)  

Scenebeskrivelse: En kunde køber cigaretter i tobakssalget på den café, hvor hovedpersonen, 

Amélie, arbejder. 

Dialog: Un paquet de Gauloises blonde s. 

Tekst: En pakke Gauloises blondes. 

Forklaring af kulturem: Gauloises blondes er et fransk cigaretmærke.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Dette er endnu et eksempel på, at billedsiden kan være en hjælp, når kulturemer skal 

tekstes, som vi så det med eksempel 47 (brioches) ovenfor. Strategien er velvalgt, da man i 

billedet ser en pakke Gauloises blondes blive rakt over disken, og man derfor ikke kan være i 

tvivl om, hvad der tales om. På grund af billedsiden er det derfor også både uhensigtsmæssigt og 

unødvendigt at foretage en tilpasning og skrive f.eks. ”Prince”, selvom dette mærke er bedre 

kendt i den danske kultur.  

 

Sammenfatning af størrelser af kulturel karakter 

Ud fra ovenstående eksempler samt de øvrige eksempler på kulturemer fra vores korpus  kan vi 

opsummerende sige, at strategien lån i overvejende grad anvendes ved denne type kulturemer, 

hvilket kan forklares med, at der i høj grad er tale om overførsel af proprier, som i øvrigt ofte 

overføres i anførselstegn for at indikere, at der er tale om et navn, en titel el. lign. eller en 

fremmedartet størrelse. Udover lån anvendes kalkering, tilpasning og generalisering hyppigt. 
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Årsagen hertil kan være, at der på dansk i mange tilfælde findes en anerkendt oversættelse af 

kulturemet, eller at kulturemet er for ukendt for den danske modtager og derfor kræver en 

tilpasning eller en ”afkulturalisering”.   

 

6.4. Metonymi 

Eksempel (50) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 7 – 6.18)  

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, politibetjenten Klein, taler med en af sine kontakter, 

som fortæller om sin kæreste, der blev taget af politiet.  

Dialog: Elle s’est fait ramasser par les bleus (...) 

Tekst: Min kæreste blev snuppet (...) 

Forklaring af kulturem: Les bleus er i dette tilfælde metonymi for det franske politi og refererer 

til deres uniformer.  

Strategivalg: Udeladelse 

Vurdering: Den metonymiske relation, der er tale om her, er Lakoff & Johnsons ”delen for 

helheden”, idet der refereres til farven på politiets uniformer. Ud fra konteksten kan det udledes, 

at der henvises til po litiet, og derfor er valget af strategi udmærket. Da vigtigheden af at teksten 

ligger sig så tæt op ad dialogen som muligt imidlertid påpeges af Lindberg og Voigt, ville en 

tilpasning som ”snuppet af panserne ” eller ”snuppet af strisserne” være at foretrække.   

 

Eksempel (51) (La Moustache, 2005: Kap. 7 – 6.24) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Marc, er på vej til lufthavnen i en taxa. Taxachaufføren 

henvender sig til ham.  

Dialog: Roissy 1 ou 2?  

Tekst: Terminal 1 eller 2? 

Forklaring af kulturem: Roissy er metonymi for lufthavnen Roissy Charles de Gaulle i Paris, som 

ligger i kommunen Roissy-en-France.  

Strategivalg: Synonymi 

Vurdering: Dette er et af de meget få eksempler  i vores korpus, hvor strategien synonymi er 

blevet anvendt. Tekstningen er god, da der med et synonymt udtryk kompenseres for den danske 

modtagers manglende baggrundsviden – også selvom der går lokalkolorit tabt. Lån ville altså 

være en særdeles uhensigtsmæssig strategi at anvende her, da den danske modtager ikke ville 

forstå, hvad Roissy skal betyde her.  



Tekstning af kulturemer i franske film 

82 
 

Eksempel (52) (Taxi 4, 2007: Kap. 2 – 5.02) 

Scenebeskrivelse: Politichefen i Marseille, Gibert, briefer sine medarbejdere om en stor sag. 

Dialog: Je viens d’avoir Paris  au téléphone.  

Tekst: Jeg har lige talt med Paris. 

Forklaring af kulturem: Paris er i dette tilfælde metonymi for politiet i Paris. 

Strategivalg: Lån 

Vurdering: I eksemplet her er lån en rigtig god strategi at bruge, da man ud fra konteksten kan 

inferere, at der med kulturemet menes politiet i Paris og ikke selve byen. Her er det altså Lakoff 

& Johnsons metonymiske rela tion ”stedet for institutionen” der er tale om. Grunden til at den 

danske modtager formodes at kunne udlede, at det er politiet der menes, er, at man inden for det 

danske politi har samme form for metonymi, hvor en betjent kan tale med ”København”, der 

således refererer til politiet i København. Hvis man vil udelukke enhver tvivl, kunne man vælge 

at eksplicitere og skrive ”politiet i Paris”, hvilket vi dog ikke vurderer, er nødvendigt i dette 

tilfælde kommunikationssituationen taget i betragtning.  

 

Eksempel (53) (Angel-A, 2005: Kap. 7 – 3.58) 

Scenebeskrivelse: De to hovedpersoner, Angela og André, er på restaurant, hvor de bestiller vin.  

Dialog: Saint Chignan 98, 100 euros. 

Tekst: Saint Chignan 98 til 100 euro. 

Forklaring af kulturem: Saint Chignan er i dette tilfælde metonymi for en flaske vin, der 

stammer fra den franske by af samme navn.  

Strategivalg: Lån 

Vurdering: I dette tilfælde er lån ligeledes velvalgt, da det fremgår af konteksten, at der er tale 

om en flaske vin, og da man også her bruger samme form for metonymi i Danmark. Denne type 

metonymi, hvor oprindelsesstedet betegner produktet, har vi flere eksempler på i vores korpus, 

f.eks. ét fra filmen Un long dimanche de fiançailles, hvor champigneulle er metonymi for en øl 

(eksempel 301 i bilaget). I det eksempel er der tale om en øl, der ikke er kendt i Danmark, 

hvorfor lån ikke er hensigtsmæssig, og der derfor er valgt en generalisering, som tager hensyn til 

modtagerens manglende baggrundsviden.  

 

Eksempel (54) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 7 – 0.26)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Mathilde, taler med en tidligere soldat fra 1. Verdenskrig, 

som viser hende et billede af en bil.   
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Dialog: C’est une De Dion avec boîte à prise directe. 

Tekst: Det er en De Dion med direkte transmission.  

Forklaring af kulturem: De Dion er i dette tilfælde metonymi for et fransk bilmærke af den 

franske bilfabrikant Albert de Dion.   

Strategivalg: Lån 

Vurdering: Som i de to foregående eksempler er lån den optimale strategi her, da det af 

billedsiden fremgår, at der er tale om et bilmærke. Dette er altså et eksempel på, at sladreeffekten 

fra billedsiden er en hjælp, da den gør yderligere forklaringer af kulturemet unødvendige. 

Eksemplet illustrerer Lakoff & Johnsons metonymiske relation ”producenten for produktet”, som 

der er andre tilfælde af i vores korpus, bl.a. Citroën, der ligeledes gengives som lån i den danske 

tekst i filmen Mon meilleur ami (eksempel 300 i bilaget). Ønsker man ikke at benytte sig af 

billedsiden, kunne man generalisere og skrive: ”Det er en bil med direkte transmission”, men 

eftersom den tidligere soldat lyder meget stolt, da han nævner bilmærket, er det vigtigt i henhold 

til kommunikationssituationen, at det eksakte bilmærke bliver gengivet i den danske tekst. 

Vælger man generaliseringen, vil der desuden opstå et informationstab, hvilket ifølge Ballard er 

ulempen ved denne strategi.     

 

Eksempel (55) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 7 – 1.44) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, politibetjenten Klein, taler med en kollega om en sag, 

hvor der blev begået en grov fejl.  

Dialog: Si on leur donne pas à manger on risque de foutre le plus gros bordel de toute l’histoire 

du 36. 

Tekst: Vi risikerer den største ballade i stationens  historie. 

Forklaring af kulturem: 36 er i dette tilfælde metonymi for adressen 36 Quai des Orfèvres, som 

er metonymi for politiets hovedkvarter i Paris, la Direction Centrale de la Police Judiciaire.  

Strategivalg: Generalisering 

Vurdering: Som i eksempel 50 (les bleus) er der ligeledes her tale om relationen ”delen for 

helheden”, men også ”stedet for institutionen”. Løsningen er yderst vellykket, da der, som det 

anbefales af Voigt, tages hensyn til den danske modtager, som ikke formodes at vide, hvad tallet 

36 refererer til i denne sammenhæng. Lån ville derfor være en uhensigtsmæssig strategi at bruge 

her, og eksemplet står dermed i kontrast til flere af de ovenstående eksempler, hvor vi har set, at 

metonymi på fransk sagtens kan overføres som lån på dansk.  

 



Tekstning af kulturemer i franske film 

84 
 

Sammenfatning af metonymi 

I de ovenstående eksempler samt de øvrige eksempler på denne type fra vores korpus er der 

enighed blandt teksterne om at bruge lån ved metonymi, hvilket kan forklares med, at de franske 

eksempler på metonymi i mange tilfælde også bruges på dansk. I flere af de tilfælde, hvor den 

danske modtager ikke formodes at kende den metonymiske relation, er der anvendt 

generalisering med henblik på at gøre kulturemet forståeligt med en mere generel størrelse.  

 

6.5. Idiomatiske udtryk 

Eksempel (56) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 1 – 8.40) 

Scenebeskrivelse: En neurolog henvender sig  til hovedpersonen, patienten Jean-Dominique, som 

lider af sygdommen lock-down.  

Dialog: Enfin, je ne vais pas y aller par quatre chemins , Jean-Do. 

Tekst: Jeg vil ikke lægge fingrene imellem, Jean-Do.  

Forklaring af kulturem: Ne pas y aller par quatre chemins er et idiomatisk udtryk, som betyder at 

”være ekstremt ligefrem” (Ashraf, 1995: 73).  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Denne tilpasning er særdeles vellykket, fordi teksten er mundret, hvilket tilrådes af 

Nedergaard-Larsen, og fordi det danske idiomatiske udtryk har samme betydning som det 

franske. Der er dog flere andre gode tilpasninger som f.eks. ”gå lige til sagen” eller ”give råt for 

usødet”, som ligeledes indeholder samme betydning som det franske idiomatiske udtryk. 

Eksemplet passer godt på Vinay & Darbelnets L’équivalence, hvor man gengiver kulturemet 

med en størrelse, der udtrykker det samme, samt Hervey & Higgins’ Communicative translation, 

hvor man erstatter kulturemet med en kommunikativ ækvivalent.  

 

Eksempel (57) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 2 – 8.32) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, politiagenten Vrinks, taler med sin chef, som fastslår, 

at politiet gør deres arbejde ordentligt. 

Dialog: La police maintenant se fait dans les marques le doigt bien posé sur la couture du 

pantalon.  

Tekst: Politiet arbejder lige efter bogen i vore dage. 
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Forklaring af kulturem: Le doigt bien posé sur la couture du pantalon er en modifikation af det 

franske idiomatiske udtryk le petit doigt sur la couture du pantalon, som betyder at ”overholde 

noget til punkt og prikke” (Ashraf, 1995: 122). 

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Af samme grund som i ovenstående eksempel er tilpasning et godt strategivalg her. 

Løsningen er vellykket, da budskabet fra dialogen formidles kort og præcist med et tilsvarende 

dansk idiomatisk udtryk.  

 

Eksempel (58) (L’homme du train, 2002: Kap. 4 – 0.07) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, manden fra toget, taler med to kompagnoner om et bankkup, 

der lader til at blive en smal sag.  

Dialog: Il fallait être vraiment tarte pour ne pas s'en tirer les doigts dans le nez.  

Tekst: Man skulle tro, det ville gå som fod i hose. 

Forklaring af kulturem: Les doigts dans le nez er et idiomatisk udtryk, der betyder ”uden 

problemer” (Ashraf, 1995: 122).  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: I modsætning til de to foregående eksempler er denne tilpasning ikke god, da det 

danske idiomatiske udtryk ”som fod i hose” indikerer, at noget passer sammen, ikke at noget er 

nemt, og derfor ikke svarer til det franske udtryk. Budskabet fra dialogen formidles altså ikke i 

den danske tekst, hvilket strider mod Voigts anbefaling. Bedre tilpasninger ville være ”så let som 

at klø sig i nakken” eller ”så let som en leg”, der indholdsmæssigt svarer godt til det franske 

idiomatiske udtryk.  

 

Eksempel (59) (Les Choristes, 2004: Kap. 7 – 4.11) 

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, musiklæreren Mathieu, beder rektor på opdragelsesanstalten 

om tilladelse til at opstarte et kor.  

Dialog: Mon pauvre Mathieu, vous êtes totalement à côté de la plaque ! 

Tekst: Mathieu, nu er kæden da faldet af!   

Forklaring af kulturem: Etre à côté de la plaque er et fransk idiomatisk udtryk, som betyder at 

”tage fejl” (Ashraf, 1995: 331).  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: I tråd med ovenstående eksempel er denne løsning heller ikke helt god, da der i den 

danske tekst er valgt en forkert kollokation (en kæde hopper af). Bedre tilpasninger kunne være 
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de tilsvarende danske idiomatiske udtryk ”have en skrue løs” eller ”have spist søm”. Tilpasning 

er stadig den optimale strategi at bruge, da f.eks. kalkeringen: ”Du er helt ved siden af pladen”, 

som bærer for meget præg af dialogen, absolut ikke giver mening på dansk. Man kunne evt. 

parafrasere og dermed formidle samme budskab som dialogen, hvorved den danske modtager 

dog ikke ville få samme oplevelse som den franske, her af morskab, hvilket ifølge Luyken et al. 

og Gottlieb karakteriserer den ideale tekstning.  

 

Eksempel (60) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 7 – 1.26)  

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Bruno, inviterer sin nye bedste ven, François, til 

middag hos sine forældre.  

Dialog: A la fortune du pot.  

Tekst: Vi spiser noget nem mad.   

Forklaring af kulturem: A la fortune du pot er et idiomatisk udtryk, som betyder ”i al 

tarvelighed” (Ashraf, 1995: 341).  

Strategivalg: Parafrase 

Vurdering: Dette er et eksempel på en parafrasering, der fungerer fint. Strategivalget er godt i 

dette tilfælde, da man på dansk ikke har et tilsvarende fast eller idiomatisk udtryk, og der derfor 

ikke kan foretages en tilpasning, som imiterer tonen i dialogen. 

 

Eksempel (61) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 8 – 10.16)  

Scenebeskrivelse: To korrupte forretningsmænd omtaler en af deres kompagnoner.  

Dialog: Il est sec comme un coup de trique. 

Tekst: Han er uduelig.  

Forklaring af kulturem: Sec comme un coup de trique er et fransk idiomatisk udtryk, som betyder 

at ”være utilstrækkelig” (Ashraf, 1995: 399).  

Strategivalg: Parafrase 

Vurdering: Som i foregående eksempel er dette ligeledes en god parafrasering, fordi budskabet i 

dialogen gengives i den danske tekst. Dog kunne man i tilfældet her godt imitere tonen fra 

dialogen ved at tilpasse det franske udtryk til dansk med et udtryk som: ”Han er dum som en 

dør” eller ”Han har ikke mange brikker at flytte med”. Disse alternativer ville være bedre 

løsninger, idet de tilfører teksten det morsomme billede, som er skabt i dialogen.  
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Eksempel (62) (Ensemble c’est tout, 2007: Kap. 1 – 4.40) 

Scenebeskrivelse: En af hovedpersonerne, Franck, besøger sin bedstemor på hospitalet, hvor han 

taler med en sygeplejerske, som fortæller om bedstemoderens helbred.  

Dialog: Elle court comme un lapin. 

Tekst: Hun løber som en kanin. 

Forklaring af kulturem: Courir comme un lapin er et idiomatisk udtryk, som betyder at ”løbe 

meget hurtigt” (Ashraf, 1995: 242).  

Strategivalg: Kalkering 

Vurdering: Dette er det eneste eksempel i vores korpus, hvor et idiomatisk udtryk fra den franske 

dialog er kalkeret i den danske tekst. Strategien er ikke hensigtsmæssig, da udtrykket ”løbe som 

en kanin” ikke bruges på dansk, og teksten således ”smager” alt for meget af dialogen, som 

Nedergaard-Larsen udtrykker det. Ulempen ved teksten er, at den ikke skaber samme 

associationer hos den danske modtager, som dialogen gør hos den franske. Et bedre alternativ 

ville derfor være at vælge en tilpasning som f.eks.: ”Hun er frisk som en havørn”, som betyder at 

være sund og rask og have megen energi, da pointen i dialogen er, at bedstemoderen er i bedring 

efter sit hjertetilfælde.  

 

Eksempel (63) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 3.52) 

Scenebeskrivelse: Politichefen, Gibert, har problemer med at udtale fodboldspilleren Djibril 

Cissés fornavn. Han henvender sig til Cissé, da denne retter ham.  

Dialog: Fais pas ton mariole, toi.  

Tekst: Skal du spille smart?  

Forklaring af kulturem: Faire le mariole er et idiomatisk udtryk, som betyder at ”gøre sig 

interessant” (Ashraf, 1995: 265).  

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: Her er der tale om et idiomatisk udtryk, der er blevet tilpasset til dansk i form af et 

fast udtryk, som ikke er et idiomatisk udtryk. Tekstningen fungerer rigtig godt, da der er valgt en 

kommunikativ ækvivalent, der gengiver budskabet fra den franske dialog, og eksemplet stemmer 

således overens med Vinay & Darbelnets L’équivalence og Hervey & Higgins’ Communicative 

translation. Alternativt kunne man vælge en anden tilpasning i form af et idiomatisk udtryk som 

”Skal du spille kong Gulerod?”, som dog ikke er ligeså mundret som den valgte løsning.  
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Eksempel (64) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 3 – 4.19)  

Scenebeskrivelse: Hovedpersonen, Amélie, er på besøg hos Madeleine fra sin opgang, som 

fortæller om sin afdøde mand, hvilket får hende til at græde.     

Dialog: On dit pleurer comme une Madeleine . 

Tekst: Jeg er en rigtig tudemarie. 

Forklaring af kulturem: Pleurer comme une Madeleine er et idiomatisk udtryk, der betyder at 

”græde meget” (Ashraf, 1995: 257). Udtrykket er en bibelsk reference til Maria Magdalene, som 

græd så mange tårer, da hun skulle bekende sine synder over for Jesus, at hun kunne vaske hans 

fødder i dem (Expressio, 2008). 

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: I stil med ovenstående eksempel er størrelsen i dialogen også her tilpasset med et 

ikke-idiomatisk udtryk i den danske tekst, og der er i dén grad tale om en kommunikativ 

ækvivalent. Tekstningen er særdeles vellykket, da den ikke blot formidler budskabet fra 

dialogen, men også skaber et tilsvarende billede, eftersom en tudemarie refererer til Tudemarie-

bøgerne, hvor hovedpersonen, Marie, bliver kaldt ”Tudemarie”, fordi hun har så let til tårer. 

Løsningen lever desuden op til Nedergaard-Larsens kriterium om at være mundret. Dog er det 

ærgerligt, at det i den danske gengivelse går tabt, at kvinden rent faktisk hedder Madeleine, og at 

det derfor er komisk, at hun bruger udtrykket.  

 

Sammenfatning af idiomatiske udtryk  

Ved denne type kulturemer er der bred enighed blandt teksterne om at anvende strategierne 

tilpasning og parafrase. Grunden til at der anvendes tilpasning kan være, at denne strategi sikrer 

en gengivelse, der er mundret på målsproget i forhold til f.eks. kalkering, som ofte vil bære for 

meget præg af kildesproget. Da der ved denne type kulturemer ikke refereres til størrelser i den 

udenomssproglige virkelighed, men henvises til billeder eller erfaringer heri, skaber en tilpasning 

i øvrigt intet troværdighedsproblem. Parafrase er anvendt, når der ikke findes et tilsvarende 

udtryk på dansk, og man derfor er nødt til at forklare kulturemet eller meningen med dette.  
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6.6. Ordsprog 

Eksempel (65) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 15 – 2.56) 

Scenebeskrivelse: Nino, som hovedpersonen, Amélie, er interesseret i, bliver testet, om han er 

god nok til hende. Dette gør Amélies kollega  ved at påbegynde forskellige ordsprog, som Nino 

skal afslutte. Herefter siger kollegaen, at man ifølge hendes familie er god nok, hvis man er god 

til ordsprog.  

Dialog: Pierre qui roule... n’amasse pas mousse.  

Tekst: De vises… sten.  

Forklaring af kulturem: Pierre qui roule n’amasse pas mousse er et ordsprog, der udtrykker den 

visdom, at man ikke bliver rig af at føre en skiftende levevis (Dournon, 1986: 322). Billedet er 

hentet fra naturen og refererer til, at der ikke gror mos på sten, som er i konstant bevægelse. Mos 

er i denne sammenhæng billedet på rigdom (Expressio, 2008). 

Strategivalg: Tilpasning 

Vurdering: I dette eksempel har teksteren formentlig valgt det idiomatiske udtryk med ”sten” for 

at imitere det franske pierre. Denne løsning mener vi dog ikke er vellykket, idet handlingen i 

scenen som nævnt går ud på, at Nino skal afslutte ordsprog, som Amélies kollega påbegynder. 

Et bedre alternativ ville derfor være at vælge et ordsprog som f.eks.: ”Man skal ikke græde over 

spildt mælk”, som både er mundret og relativt udbredt i den mundtlige diskurs på dansk. Som 

Gottlieb påpeger bør man ved ordsprog overveje kommunikative løsninger, der fungerer på 

målsproget, hvilket vores forslag må siges at gøre.  Da der er tale om en opremsning af ordsprog, 

hvis betydning ikke er vigtig for sammenhængen, er det i dette tilfælde af mindre betydning, om 

det danske ordsprog svarer til det franske. 

dom, som med havvand, jo mere man får, desto tørstige 

Eksempel (66) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 16 – 0.40) 

Scenebeskrivelse: I sin søgen efter sin kæreste Manou, som er forsvundet under 1. Verdenskrig, 

opsøger hovedpersonen, Mathilde, en bartender på en bar. Bartenderen får pludselig trang til en 

drink, da Mathilde viser ham et billede af én af Manous soldaterkammerater, som er en af hans 

bekendte. Han påbegynder ordsproget, som en kvindelig kunde i baren afslutter. Herefter nævner 

bartenderen sin tante, der levede efter denne devise, og som ikke havde en eneste sygedag i sit 99 

år lange liv.   

Dialog: Un bon verre de vin, c’est toujours ça de moins dans la poche du médecin.  

Tekst: Et godt glas vin… så sparer man lægen sin. 
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Forklaring af kulturem: Un bon verre de vin, c’est toujours ça de moins dans la poche du 

médecin er en modifikation af ordsproget ”Un bon verre de vin enlève un écu au médécin” 

(Dournon, 1986: 399), der udtrykker den livsvisdom, at drikker man et glas vin om dagen, 

slipper man for at gå til lægen.   

Strategivalg: Kalkering 

Vurdering: Her er der tale om kalkering, hvor sidste del af ordsproget er forkortet af hensyn til 

eksponeringstiden og dermed den danske modtagers læsehastighed. I overensstemmelse med 

både Voigt og Lindbergs anbefaling ligger teksten helt tæt op ad dialogen og fungerer rigtig godt 

på dansk, da rimet er gengivet, og teksten i sin form ligner et ordsprog. Alternativt kunne man 

have valgt en tilpasning og skrevet: ”Et æble om dagen holder doktoren borte”, som er den 

danske pendant til det franske ordsprog. Denne løsning ville dog virke utroværdig, da man i 

billedet ser bartenderen med et glas og en flaske alkohol og ikke et æble, hvilket er endnu et 

eksempel på, at sladreeffekten begrænser valget af strategi. En anden tilpasning, som ligner det 

franske, kunne være ordsproget: ”Tag et glas vin efter suppen, og du stjæler en rubel fra 

doktoren”. Dette rimer dog ikke og er heller ikke særlig mundret, og derfor mener vi, at den 

valgte løsning er den bedste.  

 

Sammenfatning af ordsprog 

På trods af at vi kun har få eksempler på denne type kulturemer, synes tilpasning at være den 

strategi, der bruges hyppigst, hvilket kan forklares med, at man med denne strategi kan skabe en 

tekst, der fungerer på dansk. Ligesom ved idiomatiske udtryk refereres der ved ordsprog heller 

ikke til størrelser i den udenomssproglige virkelighed, men til billeder eller erfaringer heri, 

hvorfor tilpasning heller ikke her skaber et troværdighedsproblem, med mindre naturligvis 

sladreeffekten fra billedsiden spiller ind.    

 

6.7. Afrundning  

Vores analyse har vist, at alle de ni strategier, vi præsenterede i kapitel 5, bruges i praksis. 

Desuden har det vist sig, at strategierne bruges i forskelligt omfang, og at der er en temmelig klar 

tendens blandt teksterne til at anvende bestemte strategier ved bestemte kulturemer.  

 

Ved størrelser af geografisk karakter er der bred enighed om at anvende lån, hvilket kan 

forklares med, at denne strategi prioriterer lokalkolor it og med, at en stor del af denne type 
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kulturemer udgøres af proprier, der bedst overføres som lån,  bl.a. fordi der er tale om let 

genkendelige ord. Vi har ingen eksempler på, at tilpasning er anvendt ved denne type, hvortil 

årsagen kan være, at geografiske størrelser er størrelser i den udenomsproglige virkelighed, og en 

tilpasning heraf derfor ville gøre teksten utroværdig.  

 

Hvad angår størrelser af samfundsmæssig karakter, har vi flest eksempler på, at lån benyttes, 

hvorefter parafrase, tilpasning samt generalisering følger. Mens lån bruges ved proprier, 

anvendes de tre øvrige, når der henholdsvis er brug for en forklaring, en tilpasning eller en 

”afkulturalisering” af kulturemet. Her skal det bemærkes, at selvom parafrase normalt er en 

strategi, som kræver meget plads, er der i vores korpus flere eksempler, hvor samfundsmæssige 

størrelser omskrives i henhold til tekstningens rammer, hvilket vi så i eksempel 25, hvor le CHU  

er parafraseret med ”praktik”. I modsætning til de geografiske størrelser er der her adskillige 

eksempler, hvor strategien tilpasning er brugt, hvilket kan forklares med, at der i disse tilfælde er 

tale om betegnelser for instanser og professioner, som kan tilpasses til den danske kultur, uden at 

det virker utroværdigt. Desuden skal vi ved denne kulturemtype, hvor man finder de fleste 

eksempler på generalisering, påpege, at de to tekstningsteoretikere, hvis strategier vi 

præsenterede i kapitel 5.2., ikke opstiller denne strategi, hvorfor det var et rigtigt valg at inddage  

oversættelsesstrategier for kulturemer som supplement til tekstningsstrategierne.  

 

Ved størrelser af kulturel karakter er der som ved størrelser af geografisk karakter overvejende 

enighed blandt teksterne om at anvende lån, da der også her er mange forekomster  af proprier, 

som i øvrigt ofte gengives i anførselstegn, dels for at gøre opmærksom på, at der er tale om et 

navn, en titel el. lign., dels for at indikere, at der er tale om en fremmedartet størrelse. Her er der 

eksempler på, at det ved hjælp af billedsiden bliver muligt at overføre det pågældende kulturem 

som lån, som vi så i eksempel 49, hvor Gauloises Blondes kan overføres som lån, da det af 

billedsiden fremgår, at der er tale om et cigaretmærke. Desuden er det inden for denne type, vi 

har flest eksempler på ka lkering, som generelt bruges, når der findes en anerkendt oversættelse 

af kulturemet på dansk. Derudover forekommer kalkering i enkelte tilfælde i kombination med 

lån.  

 

Med hensyn til metonymi er lån ligeledes den strategi, der bruges i størst omfang. Årsagen hertil 

er, at de franske eksempler på metonymi i mange tilfælde også bruges på dansk. I nogle tilfælde 

anvendes der dog generalisering med henblik på at ”afkulturalisere” kulturemet, fordi det er for 
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fremmedartet til, at den danske modtager kan forstå det. Dette så vi i eksempel 52, hvor 36 er for 

specifikt for den danske modtager, og derfor i stedet er gengivet med et generelt ord, nemlig 

”stationen”.  

 

Idiomatiske udtryk og ordsprog tilpasses i de fleste tilfælde til dansk for at gøre teksten mundret. 

I modsætning til ved størrelser af geografisk karakter er tilpasning en yderst hensigtsmæssig 

strategi her, da der ikke refereres til størrelser i den udenomssproglige virkelighed, men henvises 

til billeder eller erfaringer heri, som kan tilpasses, uden at det kommer til at virke utroværdigt. 

Dernæst er der ved idiomatiske udtryk også flere eksempler på parafrase, som med fordel kan 

bruges, når der ikke findes et udtryk på dansk, der svarer til det franske. Med hensyn til ordsprog 

skal vi påpege, at vi kun har fundet seks eksempler, hvoraf de fem bliver anvendt på en særlig 

måde, jf. eksempel 65, hvorfor vi i vores udtalelser om denne type må tage et vist forbehold. 

Grunden til at vi ikke har fundet flere eksempler kan forklares med, at brugen af ordsprog 

efterhånden er på retur, da de fortrinsvis holdes i hævd af den ældre generation. 

 

Af analysen fremgår det i øvrigt, at de strategier, teksterne benytter sig mindst af, er synonymi, 

fonetisk og ortografisk tilpasning samt eksplicitering. Grunden til at synonymi ikke bruges 

særligt ofte kan være, at det er vanskeligt at finde et synonymt udtryk på kildesproget, som den 

danske modtager kender bedre end det pågældende kulturem. Det har altså vist sig, at synonymi 

ikke er så relevant en strategi inden for tekstning som først antaget. Hvad angår fonetisk og 

ortografisk tilpasning, havde vi en formodning om, at denne strategi ikke bruges i så vid 

udstrækning inden for tekstning, eftersom den ikke er blandt de strategier, som de to 

tekstningsteoretikere opstiller – en formodning, der viste sig at holde stik. Med hensyn til 

eksplicitering kan årsagen til at den ikke er så brugt være, at den ofte medfører, at teksten bliver 

for pædagogisk og ikke særlig ”talesprogsagtig”, samtidig med at den ofte kræver meget plads 

og en lang eksponeringstid.  

 

6.8. Oversættelse af filmtitlerne 

Som en ekstra krølle på analysen vil vi her knytte en kort kommentar til oversættelsen af titlerne 

på de film, vores eksempler er hentet fra, idet vi også anser disse for at være kulturemer. Da 

filmtitlen skal fungere som appetitvækker, er det yderst vigtigt, at den er mundret og fungerer på 
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målsproget. Da vores formål med dette kapitel ikke er at analysere oversættelsen af alle 

filmtitlerne, vil vi kun fremhæve et par enkelte, som er særligt interessante.  

 

”Den fabelagtige Amélie fra Montmartre” er en kalkering af originaltitlen, Le Fabuleux destin 

d’Amélie Poulain, hvor destin samt efternavnet Poulain er udeladt, og hvor ”Montmartre” er 

tilføjet. Hensigten med denne tilføjelse har sandsynligvis været at forsyne titlen med lokalkolorit 

og give modtageren en hentydning om, at filmens handling foregår i Paris. Grunden til at destin  

og Poulain er udeladt er formentlig, at titlen ikke ville være mundret og desuden ville blive for 

lang, hvis disse to ord også var kalkeret. Et pudsigt træk ved netop denne film er i øvrigt, at den i 

folkemunde blot kaldes ”Amélie”.  

 

Titlen på filmen om Edith Piaf, La Môme, er på dansk oversat til ”Spurven - La Vie en Rose” – 

en titel som er tilpasset den danske kultur, da Edith Piaf i sin tid fik tilnavnet ”Spurven” i 

Danmark. Her kan man ligefrem tale om den anerkendte oversættelse på dansk. Også i denne 

titel er der som i den ovenstående tilføjet lokalkolorit, idet Piafs signatursang indgår i titlen.  

 

Et eksempel på en anden tilpasning er Le Boulet, som er oversat med et tilsvarende dansk 

idiomatisk udtryk, nemlig som ”En klods om benet”. Dette er en kommunikativ løsning, der 

fungerer rigtig godt på dansk, og som desuden er en velvalgt titel i forhold til filmens handling. I 

denne forbindelse er det værd at fremhæve en sidste tilpasning, nemlig 36 Quai des Orfèvres, 

som på dansk er oversat til ”Mellem fjender”. Her er der tale om en metonymisk relation på 

fransk (stedet for institutionen), som den danske modtager ikke formodes at kende, og man har 

således valgt at tilpasse titlen til filmens handling, hvor to politibetjente kæmper om posten som 

politidirektør og derfor bliver fjender.  

 

En sidste titel vi her vil kommentere er La Moustache, som ikke er oversat til dansk, men 

derimod overført som lån. Umiddelbart ligger det lige for at oversætte denne med 

”Overskægget”, men her kan teksteren have prioriteret lokalkoloritten højere end tilpasningen til 

målsproget. Desuden findes moustache som lån på dansk, og skaber derfor ingen 

forståelsesproblemer. 
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7. KONKLUSION 

Det vi ønskede at undersøge i denne afhandling var, hvordan kulturemer bedst muligt kan tekstes 

i film. Formålet var ud fra et fransk-dansk perspektiv at opstille en række strategier, der med 

fordel kan benyttes ved tekstning af kulturemer. Vi ville således redegøre for de strategier, der i 

teorien kan anvendes, og undersøge , om disse også bruges i praksis. 

 

For at nå frem til ovenstående  klarlagde vi først, hvad oversættelse er, og sluttede, at tekstning 

kan opfattes som en del heraf. Dernæst undersøgte vi, hvilken rolle kultur spiller her indenfor, og 

fandt frem til, at kulturemer kan skabe problemer, når de skal overføres fra ét sprog til et andet.  

For at definere hvordan vi opfatter kulturemer, fastslog vi herefter, hvad man forstår ved 

begrebet kultur. Her fandt vi ud af, at kultur kan defineres og afgrænses på flere måder, idet 

nogle definerer et kulturområde ud fra sproget, mens andre definerer det ud fra geografiske 

landegrænser. Dernæst præsenterede vi forskellige teoretikeres betegnelser for og opfattelser af 

fænomenet kulturem, ligeledes med henblik på at fremsætte den definition, vi ville benytte os af i 

afhandlingen. Vi definerede et kulturem som: En størrelse med en udtryks- og indholdsside, der 

udspringer af eller er forankret i et bestemt lands kultur. Her afgrænsede vi kulturemer til at 

være størrelser, der udspringer af eller er forankret i den franske kultur i forhold til den danske. 

Dernæst udarbejdede vi en typologi over seks typer, kulturemer kan falde ind enfor, nemlig 1) 

størrelser af geografisk karakter, 2) størrelser af samfundsmæssig karakter, 3) størrelser af 

kulturel karakter, 4) metonymi, 5) idiomatiske udtryk og 6) ordsprog.  

For at kunne foretage en kvalificeret vurdering af tekstning af kulturemer undersøgte vi derefter, 

hvad tekstning er, tekstningens rammer samt hvad der karakteriserer den gode tekstning. Vi kom 

frem til, at selvom tekstning er en del af oversættelse, er det en disciplin , der adskiller sig fra 

andre former for oversættelse, idet der er en billed- og lydside at tage hensyn til, og der dermed 

er særlige faktorer at være opmærksom på. Disse faktorer er pladsbegrænsninger, 

eksponeringstid og sladreeffekt fra billed- og lydside. Desuden fandt vi ud af, at det i tekstning er 

vigtigt at have sin modtagers forudsætninger for øje, dvs. dennes læsehastighed samt kendskab 

til fremmedsproget og den fremmede kultur. Vi fandt også ud af, at den gode tekstning er den, 

der tager højde for tekstningens rammer, og som både er mundret og troværdig. Endelig kom vi 

frem til, at man, for at kunne vurdere om en tekst er vellykket, skal evaluere den ud fra, om der 

er overensstemmelse mellem billede, lyd og tekst. 
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Med henblik på at undersøge de strategier, der i teorien kan anvendes ved overførsel af 

kulturemer, præsenterede vi en række teoretikeres oversættelses- og tekstningsstrategier for 

kulturemer, hvorefter vi opstillede dem i et samlet skema. Formålet med dette var at skabe et 

overblik over de forskellige strategier og at fremhæve væsentlige nuancer og forskelle. Selvom 

strategierne varierede fra teoretiker til teoretiker, var der ni strategier, som gik igen hos flere af 

dem, nemlig lån, kalkering, synonymi, fonetisk og ortografisk tilpasning, generalisering, 

eksplicitering, parafrase, tilpasning og udeladelse. Fonetisk og ortografisk tilpasning samt 

generalisering blev dog ikke nævnt som mulige strategier af de to tekstningsteoretikere. 

 

I analysen af vores eksempler på tekstning af kulturemer undersøgte vi, hvilke af disse ni 

strategier, der anvendes i praksis. Her fandt vi fandt frem til, at samtlige strategier bruges – nogle 

dog mere end andre, herunder lån, tilpasning, parafrase samt generalisering, og nogle i 

kombination med hinanden, herunder særligt lån og kalkering.  I øvrigt viste der sig en klar 

tendens blandt teksterne til at bruge bestemte strategier ved bestemte typer kulturemer samt, at 

visse strategier er mere hensigtsmæssige at anvende ved visse kulturemer end andre strategier. 

Således bør kulturemtype 1, 3 og 4 generelt tekstes så kildesprogsorienteret som muligt, mens 

type 5 og 6 bør tekstes så målsprogsorienteret som muligt. Type 2 skiller sig ud, da kulturemer 

herunder nogle gange bør tekstes så kildesprogsorienteret som muligt, andre gange så 

målsprogsorienteret som muligt. 

 

På baggrund af vores undersøgelse vil vi her opstille nogle retningslinjer for, hvilke strategier, 

der med fordel kan benyttes ved tekstning af kulturemer i franske film, og i hvilke tilfælde.  

 
Lån bør anvendes, når man ønsker at bevare lokalkolorit, når billedsiden gør en forklaring 

overflødig , eller når der er tale om et let genkendeligt kulturem, der sladres om i lydsiden. Denne 

strategi bør især benyttes ved proprier, hvor andre strategier oftest ikke er hensigtsmæssige. 

Proprier kan dog også gengives ved hjælp af strategien kalkering, som i øvrigt bør bruges, når 

der på dansk findes en anerkendt oversættelse af det franske kulturem. Fonetisk og ortografisk 

tilpasning kan bruges, når man ønsker at bevare en vis lokalkolorit, men samtidig ønsker at 

tilpasse kulturemet til de fonetiske og ortografiske konventioner på dansk. Man kan med fordel 

anvende generalisering, når det ikke er vigtigt at bevare lokalkolorit, og når kulturemet vurderes 

at være for fremmedartet for modtageren, og man derfor ønsker at ”afkulturalisere” det. 

Eksplicitering bør tages i brug, når man ønsker at bevare lokalkolorit, og der samtidig er behov 
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for at tilføje en forklaring til kulturemet af hensyn til modtagerens manglende baggrundsviden. 

Denne strategi bør udelukkende vælges, når der ikke er risiko for at skabe redundans, og når 

pladsbegrænsningerne samt eksponeringstiden tillader det. Parafrase kan benyttes, når der er 

brug for en forklaring af kulturemet, også her af hensyn til modtageren. Vil man sikre, at den 

danske modtager får samme associationer som den franske, kan man bruge tilpasning, som dog 

bør anvendes med omhu, da den i visse kommunikationssituationer kan gøre teksten utroværdig. 

Udeladelse kan med fordel benyttes, når kulturemet er af mindre betydning for 

kommunikationssituationen, eller når det optræder i billedet, og derfor ikke behøver at blive 

gengivet.  

 

I vores anbefalinger inddrager vi således kun otte ud af de ni strategier, som i teorien kan 

anvendes ved tekstning af kulturemer. Grunden til at vi undlader at anbefale synonymi er, at vi i 

vores eksempelkorpus kun har fem eksempler, hvor denne strategi er anvendt. Dette spink le 

grundlag anser vi ikke for at være tilstrækkeligt til at konkludere eller  anbefale noget generelt ud 

fra.  

 

Det kan i øvrigt diskuteres, hvorvidt vores eksempelkorpus i det hele taget er stort nok til at give 

ovenstående anbefalinger. Vores vurdering er, at det er stort nok til at opridse tendenserne for 

tekstning af kulturemer i franske film. I øvrigt baserer vi ikke vores anbefalinger udelukkende på 

antallet af eksempler, men også på vurderingerne af de strategier, der er anvendt i eksemplerne. 

Vi skal her nævne, at det overordnede billede højst sandsynligt ville have set anderledes ud, hvis 

vi udelukkende havde foretaget en analyse på baggrund af et korpus bestående af eksempler på 

kulturemtype 1, 2, 3 og 4, og vi dermed havde udeladt type 5 og 6. I så fald ville vi ikke være i 

stand til at give et ligeså nuanceret billede af, hvornår det er tilrådeligt at bruge visse strategier i 

forhold til andre.  

 

Således mener vi, at vores analyse giver et retvisende billede af den tendens, der er til at tekste 

kulturemer i franske film, samt af hvilke strategier, der er mest hensigtsmæssige at bruge i hvilke 

tilfælde. På denne baggrund har vi givet kvalificerede forslag til, hvornår bestemte strategier med 

fordel kan benyttes. Det er imidlertid vigtigt, at man i det enkelte tilfælde vurderer, hvilken 

strategi, der er mest hensigtsmæssig i henhold til de medierelaterede faktorer, modtageren og 

kravet om, at teksten skal være mundret og troværdig. 
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8. PERSPEKTIVERING 

Et aspekt vi ikke har behandlet i denne afhandling, som kunne være relevant for andre med 

interesse for emnet at undersøge, er, hvordan de strategier, der anvendes ved tekstning af 

kulturemer, adskiller sig fra dem, der anvendes inden for dubbing eller eftersynkronisering, som 

det også kaldes på dansk. Eftersom vi i Danmark har en lang tradition for at tekste film, findes 

der kun et ringe udvalg af udenlandske film, der er dubbet, hvilket skal ses i modsætning til 

Frankrig, der må siges at være et af de helt store ”dubbing- lande”. Dog findes der eksempler på 

børne- og familiefilm, der er dubbet på dansk med henblik på, at selv de mindste, som endnu 

ikke har lært at læse, skal kunne følge med.  Et eksempel på en komparativ undersøgelse kunne 

være at sammenligne valget af strategier i den dubbede version og den tekstede version af en 

given fransk film for at se, om mulighederne og begrænsningerne er de samme inden for 

dubbing, som de er inden for tekstning. 

 

Et spørgsmål, der ligeledes kunne være spændende at undersøge, er, om de strategier, der 

anvendes ved tekstning af kulturemer, er de samme som dem, der bruges ved oversættelse af 

disse i skønlitteratur eller sagprosatekster. Her ville man formentlig også kunne inddrage flere 

typer af kulturemer, f.eks. allusioner, som vi har set os nødsaget til at udelade i denne afhandling. 
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Størrelser af geografisk karakter: 
 
Eksempel (67) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 6 – 7.28) 
Le courrier a été découvert par un groupe d’alpinistes sur les glaciers des Bossons au Mont Blanc = Posten blev 
fundet af bjergbestigere ved Bossons-gletsjeren på Mont Blanc (Lån) 
 
Eksempel (68) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 6 – 7.28) 
Le courrier a été découvert par un groupe d’alpinistes sur les glaciers des Bossons au Mont Blanc = Posten blev 
fundet af bjergbestigere ved Bossons-gletsjeren  på Mont Blanc (Kalkering) 
 
Eksempel (69) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 2 – 0.44) 
(…) sur le front de la Somme  = (…) ved fronten ved Somme  (Lån)  
 
Eksempel (70) (Angel-A, 2005: Kap. 3 – 8.31) 
J'ai toujours rêvé de faire un tour comme ça sur un Bateau-mouche le long de la Seine = Jeg har altid drømt om at 
sejle ned ad Seinen (Lån)  
 
Eksempel (71) (Confidences trop intimes, 2004: Kap. 1 – 1 time 5.26)  
Dès qu’il y a du soleil, ça me rapelle des étés dans le Midi  = Solskinnet mindede mig om somrene i Sydfrankrig 
(Parafrase) 
 
Eksempel (72) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 5 – 0.28) 
(…) d’un bureau de Corse = (…) der var rekrutteret på Korsika (Fonetisk og ortografisk tilpasning) 
 
Eksempel (73) (36 Quai des Orfèvres , 2004: Kap. 5 – 5.18) 
Je l’ai tapé sous un braquage à Boulogne (...) = Jeg snuppede ham under et væbnet røveri i Boulogne for 10 år siden 
(Lån) 
 
Eksempel (74) (La Moustache , 2005: Kap. 2 – 3.56) 
(…) chez des gens qu’on connait très vaguement en Bourgogne =  (…) hos nogle mennesker i Bourgogne (Lån) 
 
Eksempel (75) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 34 – 0.57)  
A Saintes? Dans les Charentes? = I Saintes? I Charentes? (Lån)  
 
Eksempel (76) (Mon meilleur ami , 2006: Kap. 2 – 5.10) 
Un peintre chinois en Bretagne au 19ème siècle = En kinesisk kunstner i Bretagne i 1800-tallet (Lån)  
 
Eksempel (77) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 2 – 1.23) 
(…) portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine  = (…) bar om halsen nr. 2124 fra et 
sessionskontor i Seine-området (Eksplicitering) 
 
Eksempel (78) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 4 – 1.19) 
Benoît Notre-Dame était un paysan de la Dordogne = Benoît Notre-Dame var en bonde fra Dordogne  (Lån) 
 
Eksempel (79) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 26 – 1.13)  
On serait tellement mieux en Bretagne  = Vi ville have det meget bedre i Bretagne (Lån) 
 
Eksempel (80) (L’homme du train, 2002: Kap. 3 – 3.51) 
Non. Un dicton du Maine-e t-Loire = Nej, det siger folk i Maine-et-Loire (Lån) 
 
Eksempel (81) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 3 – 6.55) 
C'était des gens de Pas-de-Calais  = De kom fra Pas-de Calais  (Lån) 
 
Eksempel (82) (Taxi 4 , 2007: Kap. 7 – 4.40) 
Ah, Seine et Marne = Det er Seine i Marne (Lån)  
 
Eksempel (83) (Mon meilleur ami , 2006: Kap. 6 – 4.40) 
Nogent-sur-Marne = Nogent-sur-Marne (Lån)  
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Eksempel (84) (Mon meilleur ami , 2006: Kap. 2 – 5.00) 
(...) à coté de Pont-Aven = ved ”Pont-Aven” (Lån i anførselstegn)  
 
Eksempel (85) (36 Quai des Orfèvres , 2004: Kap. 10 – 6.23)  
J’ai une adresse dans le 6ème, 28, avenue de Versailles = Adressen er Avenue de Versailles (Udeladelse) 
 
Eksempel (86) (La Moustache , 2005: Kap. 7 – 3.37) 
Sur Paris? - Oui, Paris, 16ème  = I paris? - Ja, 16. arrondissement (Eksplicitering) 
 
Eksempel (87) (Le Boulet, 2002: Kap. 3 – 3.10) 
Bloque la moto, 8ème = Afspær hele 8. arrondissement  (Eksplicitering) 
 
Eksempel (88) (Un long dimanche de fiançailles , 2004: Kap. 28 – 4.23)  
C’est comme le confit et du beurre aux truffes. Alors, si vous aimez des truffes j’en ai justement du Périgord noirs 
= Det er det samme med trøfler. Jeg har nogle med fra Périgord (Lån)  
 
Eksempel (89) (36 Quai des Orfèvres , 2004: Kap. 2 – 3.30) 
SDBJ 93 j’étais aux stups à Montreuil = Jeg var narkobetjent i Montreuil (Lån) 
 
Eksempel (90) (36 Quai des Orfèvres , 2004: Kap. 4 – 2.02) 
Ils sont basés dans une squate à Saint-Ouen = De holder til i en forladt bygning i Saint-Ouen (Lån) 
 
Eksempel (91) (36 Quai des Orfèvres , 2004: Kap. 11 – 0.55)  
Au commissariat de Gennevillier = På politistationen i Gennevillier (Lån) 
 
Eksempel (92) (Mon meilleur ami , 2006: Kap. 3 – 4.33) 
Pourquoi ? Il n’y a pas des universités à Bordeaux? = Har Bordeaux ingen universiteter? (Lån) 
 
Eksempel (93) (La Moustache , 2005: Kap. 5 – 0.51) 
Tu sais, je pensais à Stéphanie, tu te rappelles à La Rochelle, c’était des vraies bouffées délirantes, François a 
complètement paniqué = Husker du Stéphanie i La Rochelle, hvor François var helt ude af den? (Lån) 
 
Eksempel (94) (Ensemble, c’est tout , 2007: Kap. 7 – 2.21) 
Tu descends à Lyon pour Noël ? = Skal du til Lyon i julen? (Lån) 
 
Eksempel (95) (Les sœurs fachées, 2004: Kap. 4 – 1.54) 
J’habite aux Mans  = Jeg bor i le Mans  (Lån) 
 
Eksempel (96) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 8 – 3.50) 
Mon Père, je voulais vous dire qu’il y a des moines à Bordeaux qui me consacrent = Fader, der er munke i 
Bordeaux, der beder for mig regelmæssigt (Lån)  
 
Eksempel (97) (La Moustache , 2005: Kap. 7 – 3.37) 
Sur Paris? Oui, Paris, 16ème = I Paris? – Ja, 16. arrondissement (Lån) 
 
Eksempel (98) (Angel-A, 2005: Kap. 1 – 0.49) 
Paris est une ville formidable (…) = Paris  er en skøn by (…) (Lån) 
 
Eksempel (99) (La Môme , 2007: Kap. 7 – 6.14) 
Je veux rentrer à Châlons  chez moi…with you = Jeg vil hjem til Châlons…med dig (Lån) 
 
Eksempel (100) (Comme une image , 2004: Kap. 3 – 5.44) 
Paris est vide = Paris  er mennesketom (Lån) 
 
Eksempel (101) (Confidences trop intimes , 2004: Kap. 1 – 1 time 30.12) 
Non, elle a quitté Paris et elle a quitté son mari aussi = Nej, hun forlod Paris. Og sin mand (Lån) 
 
Eksempel (102) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 3 – 0.23)  
Il était soudeur aux chemins de fer de l’Etat à Bagneux = Han var svejser ved Statsbanerne i Bagneux (Lån) 
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Eksempel (103) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 8 – 0.41)  
Du beurre de sel de Guérande, miel de lavande = Saltet smør fra Guérande  og lavendelhonning (Lån) 
 
Eksempel (104) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 15 – 1.31) 
 (...) 23ème  régiment de Marseille = (…) 23. regiments kaserne i Marseille (Lån) 
 
Eksempel (105) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 3 – 3.47) 
Je crois que je suis bon pour le CHU de Rouen (…) = Jeg tager i praktik i Rouen (Lån) 
 
Eksempel (106) (Comme une image , 2004: Kap. 3 – 6.02) 
(…) Tricaud de Rouen = (…) Tricaud fra Rouen (Lån) 
 
Eksempel (107) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 14 – 5.35)  
Meudon = Meudon (Lån) 
 
Eksempel (108) (Le Boulet, 2002: Kap. 3 – 2.36) 
Avenue Moquet au 16 à Vitry = Han bor Av. Moquet 16 i Vitry (Lån) 
 
Eksempel (109) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 1 – 3.38) 
Vous êtes à l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer = De er på hospitalet i Berck-sur-Mer (Lån) 
 
Eksempel (110) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 1 – 3.43) 
Vous avez d’abord été hospitalisé à Paris, puis on vous a amené ici = De er blevet behandlet i Paris  og siden 
overført hertil (Lån) 
 
Eksempel (111) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 8 – 3.50) 
Mon Père, je voulais vous dire qu’il y a des moines à Bordeaux qui me consacrent régulièrement la prière = Fader, 
der er munke i Bordeaux , der beder for mig regelmæssigt (Lån) 
 
Eksempel (112) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 8 – 4.21) 
Je suis déjà allé à Lourdes  = Jeg har været i Lourdes en gang før (Lån) 
 
Eksempel (113) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 10 – 2.54) 
« Jean-Paul. Le Tango, Nîmes  » = ”Jean-Paul. Le Tango, Nîmes” (Lån) 
 
Eksempel (114) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 33 – 2.48) 
(…) un cousteau blessé à la tête à l’hôpital de Combles  = (…) en stor fyr med et sår i hovedet, på hospitalet i 
Combles  (Lån) 
 
Eksempel (115) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 34 – 0.51) 
Fils de libraire Desrochelles, Paul, né à Sarreguemines , mort en février 1897 = Søn af Paul Desrochelles fra 
Sarreguemines , død i februar 1897 (Lån)  
 
Eksempel (116) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 34 – 0.57) 
A Saintes? Dans les Charentes? = I Saintes? I Charentes? (Lån) 
 
Eksempel (117) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 36 – 2.50) 
Après, j’ai gagné Bernay  à pied = Siden nåede jeg Bernay til fods (Lån) 
 
Eksempel (118) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 37 – 1.48)   
A Milly-la-Fôret = I Milly-la-Fôret (Lån)  
 
Eksempel (119) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 37 – 2.50) 
(…) l’hôpital de Châteaudun (...) = (…) hospitalet i Châteaudun  (…) (Lån) 
 
Eksempel (120) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 13 - 3.08) 
Et si on allait chez mes parents dans le Périgord ? = Lad os besøge mine forældre i Périgord (Lån)  
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Eksempel (121) (Le Boulet, 2002: Kap. 4 – 7.06) 
(…) quand j’étais au Touquet =  Sidste år i le Touquet (Lån) 
 
Eksempel (122) (Le Boulet, 2002: Kap. 4 – 8.55) 
(...) par avion de Paris = De kommer fra Paris (Lån) 
 
Eksempel (123) (La Moustache, 2005: Kap. 7 – 4.46) 
C’est moi. Je suis à la Muette  = Det er mig. Jeg er i la Muette  (Lån)  
 
Eksempel (124) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 5 – 4.49) 
Paimpol = Paimpol (Lån)  
 
Eksempel (125) (L’ivresse du pouvoir , 2006: Kap. 1 – 1.56)  
Le séjour des enfants à Roquebrune  vous avez reservé ? = Har De ordnet børnenes tur til Roquebrune? (Lån)  
 
Eksempel (126) (8 femmes, 2002: 13.52) 
Après la vie débauche qu’elle mené à Paris (...) = Efter sit vilde liv i Paris (…) (Lån) 
 
Eksempel (127) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 2 – 0.42)  
(…) cinq soldats condamnés à mort étaient conduits dans le secteur de Bouchavesnes = (…) blev fem dødsdømte 
soldater ført til byen Bouchavesnes  (…) (Parafrase)  
 
Eksempel (128) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 5 – 1.22)  
(…) pour ressusciter les régiments fondus dans la fournesse de Verdun = (…) for at erstatte alle dem, der var faldet 
ved Verdun  (Lån)  
 
Eksempel (129) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 7 – 0.05)  
Un homme malade à l’hôpital de Rennes veut la voir = En mandlig patient på hospitalet i Rennes  vil tale med 
hende (Lån)  
 
Eksempel (130) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 14 – 3.53) 
Ben oui, ce n’est pas qu’à Lourdes = Det er ikke kun i Lourdes , det sker (Lån) 
 
Eksempel (131) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 15 – 1.28) 
(…) a retrouvé sa piste à Bar-le-Duc = (…)  sporet hende til Bar-le-Duc (Lån) 
 
Eksempel (132) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 18 – 0.17) 
Prenez la à la fête à Quimper  = Tag til markedet i Quimper  (Lån) 
 
Eksempel (133) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 21 – 0.17) 
Quincaillerie Leprince, Paris, le 25 juillet 1920 = Leprince Isenkram, Paris , 25. juli 1920 (Lån) 
 
Eksempel (134) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 7 – 1.10) 
La deuxième partie de cette édition sera consacrée aux grandes galeries d’art parisiennes = Næste indslag handler 
om berømte kunstgallerier i Paris  (Synonymi)  
 
Eksempel (135) (Taxi 4, 2007: Kap. 2 – 3.56) 
Pétra est sur une mission ultra -confidentielle, je ne peux même pas la joindre, et ma mère a son séminaire à Lourdes  
= Petra er ude på en opgave, og min mor er på sin årlige valfart til Lourdes  (Lån) 
 
Eksempel (136) (Taxi 4, 2007: Kap. 6 – 4.43) 
Monaco = Monaco (Lån) 
 
Eksempel (137) (Taxi 4, 2007: Kap. 7 – 9.47) 
Ben justement, je l’ai suivi et là il vient d’entrer dans le villa du colombien sur l’hauteur de Cannes = I 
colombianerens villa i Cannes  (Lån) 
 
Eksempel (138) (Taxi 4, 2007: Kap. 5 – 6.50) 
Bon port Marseille. Port de Marseille. Drôle, hein? = ”Havne i byen.” Marseille er en havneby. Sjovt, hvad? (Lån)  
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Eksempel (139) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 15 – 1.44) 
Je viens de perdre sa piste à Lyon, et pourtant j’ai pas chomé, hein = Jeg mistede sporet af hende i Lyon (Lån)   
 
Eksempel (140) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 16 – 0.43) 
Elle est morte à Besançon 1911 à 99 ans = Hun døde i Besançon i 1911 som 99-årig (Lån) 
 
Eksempel (141) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 21 – 1.26) 
(…) il est deux jours à Dreux, trois à Troyes , ensuite quatre à Castre et (…) à Sète, quoi = To dage i Dreux, tre i 
Troyes , fire i Castre og hele fem i Sète  (Lån)  
 
Eksempel (142) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 23 – 1.20) 
(…) juste après le campage d’Artois , j’ai compris tout de suite que rien ne serait plus jamais comme avant = (…) 
efter slaget ved Artois, så jeg, at intet ville blive som før (Lån) 
 
Eksempel (143) (Comme une image , 2004: Kap. 7 – 2.01) 
On doit sortir avant Courcy, en fait, c’est ça l’astuce = Vi skal køre fra inden Courcy (Lån) 
 
Eksempel (144) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 2.11) 
Bruno, vous venez de la région parisienne, vous êtes chauffeur de taxi = Du bor i Paris  og er taxachauffør 
(Synonymi)  
 
Eksempel (145) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 3 – 2.25)  
A côté de La Défense, c’est ça, hein ? = Det var ved La Défense, ikke? (Lån)  
 
Eksempel (146) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 2 – 0.47) 
Cinq ans plus tard , Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre Les Deux Moulins = Fem år senere 
arbejder Amélie på restauranten ”Les Deux Moulins” (Udeladelse) 
 
Eksempel (147) (La Môme , 2007: Kap. 1 – 3.41)  
Belleville me sort par les yeux = Belleville er ulidelig (Lån) 
 
Eksempel (148) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 5.18) 
Dans Marais  53, rue des Francs-Bourgeois, s’il vous plaît = Rue des Francs-Bougeois 53 (Udeladelse) 
 
Eksempel (149) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 3.24)  
Tiens, regardez là, c’est l’avenue Frochot où Auguste Renoir il avait son atelier = Der, på Avenue Frochot , havde 
Auguste Renoir sit atelier (Lån)  
 
Eksempel (150) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 2 – 1.55)  
(...) chez petit Louis, rue de la Main d’Or  = i lille Louis’ beværtning i rue de la Main d’Or (Lån) 
 
Eksempel (151) (La Môme , 2007: Kap. 12 – 6.21) 
Je préférais quand on picolait rue de Belleville = Det var bedre at fulde den i rue de Belleville (Lån) 
 
Eksempel (152) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 5.30) 
On l’avait rebaptisé rue des Francs -Citoyens (...) = Rue des Francs-Citoyens (...) (Lån) 
 
Eksempel (153) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 3 – 4.09)  
Il traîne chez une fille rue Borrego au 27 = Hos en pige i rue Borrego (Lån) 
 
Eksempel (154) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 34 – 1.29) 
22, rue de l’Abbaye  à Saintes dans les Charentes = Hun bor i rue de l’Abbaye 22 i Saintes i Charentes. (Lån)  
 
Eksempel (155) (Le Boulet, 2002: Kap. 3 – 2.36) 
Avenue Moquet au 16 à Vitry = Han bor Av. Moquet 16 i Vitry (Lån) 
 
Eksemp el (156) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 10 – 6.23) 
J’ai une adresse dans le 6ème, 28, avenue de Versailles = Adressen er Avenue de Versailles  (Lån) 
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Eksempel (157) (La Moustache, 2005: Kap. 7 – 1.53) 
Boulevard Émile Augier = Boulevard Émile Augier  (Lån) 
 
Eksempel (158) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 12 – 0.36) 
Au même instant, au 108, rue de la Courbe , un homme quitte son domicile = I samme øjeblik tager en mand 
hjemmefra (Udeladelse) 
 
Eksempel (159) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 3.02) 
12, rue de Solferino = Rue de Solferino, 12. (Lån)  
 
Eksempel (160) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 5.18) 
Dans Marais 53, rue des Francs-Bourgeois , s’il vous plaît = Rue des Francs -Bourgeois 53. (Lån)  
 
Eksempel (161) (Les sœurs fachées, 2004: Kap. 9 – 0.01) 
RDV 13H Déjeuner « le CARRE » PLACE ST AUGUSTIN  = FROKOST PÅ LE CARRÉ KLOKKEN ET 
(Udeladelse)  
 
Eksempel (162) (Taxi 4, 2007: Kap. 4 – 2.03) 
Je me suis toujours demandé pourquoi à Drouot vous vous appelez les Savoyards = Hvorfor kaldes I egentlig 
”Savoyards ”? (Lån i anførselstegn)  
 
Eksempel (163) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 5 – 4.44) 
En breton ça veut dire Yves = Yves på bretonsk (Fonetisk og ortografisk tilpasning)  
 
Eksempel (164) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 13 – 0.22) 
Un breton manger de la choucroute chaque jour ? = Skulle en fyr fra Bretagne spise sauerkraut hver dag? 
(Synonymi)  
 

Størrelser af samfundsmæssig karakter  

Erhvervsliv 

Eksempel (165) (Comme une image , 2004: Kap. 10 – 3.36) 
Francs? = Francs ? (Lån) 

Eksempel (166) (La Môme , 2007: Kap. 12 – 2.54) 
On doit 120.000 francs d'acomptes provisionnels (...) = Vi skylder 120.000 franc i forskudsskat (Lån) 
 
Eksempel (167) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 8 – 6.43) 
1 899 francs = 1.899 franc (Lån)  
 
Eksempel (168) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 7 – 4.28) 
En cents ou en francs? = Cent eller franc? (Lån)  
 
Eksempel (169) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 6 – 3.31) 
Où sont les 1 francs  ? = Hvor ligger 1 franc-mønterne? (Eksplicitering)  
 
Eksempel (170) (Ensemb le, c’est tout, 2007: Kap. 1 – 0.31) 
Toutclean = Toutclean (Lån) 

Eksempel (171) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 4.54)  
France Télécom. Quelqu’un a commandé un téléphone = Nogen har bestilt en telefon (Udeladelse)  
 
Eksempel (172) (L’homme du train, 2002: Kap. 5 – 1.01) 
Mais enfin, depuis j'achète mes biscottes au Franprix = Siden har jeg købt brød i Franprix (Lån) 
 
Eksempel (173) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 21 – 0.17) 
Quinçaillerie Leprince , Paris, le 25 juillet 1920 = Leprince Isenkram, Paris , 25. juli 1920 (Kalkering  og lån)  
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Eksempel (174) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 2 – 1.22) 
Au tabac, c’est Georgette = Georgette sidder i tobaksafdelingen (Parafrase)  
 
Eksempel (175) (L’ivresse du pouvoir , 2006: Kap. 6 – 8.29)  
On a hésité entre l’Aubade  et In love again = Valget stod mellem ”Aubade” og ”In love again”  (Lån i 
anførselstegn)  
 
Eksempel (176) (Taxi 4, 2007:  Kap. 2 – 5.19) 
Tapie? = Tapie? (Lån)  
 
Eksempel (177) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 1 – 5.39) 
C'est Olivier de Serres. Je sais = Ja. Det er Olivier de Serres (Lån) 
 
 
Politik 
 
Eksempel (178) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 5 – 0.18) 
C’est par ce fil tenu que pourraient leur parvenir à la grâce du président Poincaré  (…) = Kun via den kan de blev 
benådet af præsident Poincaré  (…) (Kalkering og lån)  
 
Eksempel (179) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 3.31) 
(…) se trouvait le Café du Croissant où Jaurès a été assassiné le 31 juillet = (…) lå Café du Croissant, hvor Jaurès  
blev myrdet den 31. juli i 1914 (Lån) 
 

Samfundsorganisering  

Eksempel (180) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 9 – 4.16)  
(…) et vous présenter celui qui va lui succéder au poste de directeur de la police judiciaire = (…) og præsentere 
ham, der overtager posten som politiinspektør  (Tilpasning) 
 
Eksempel (181) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 1 – 5.14)  
(...) car en quittant la BRI, tu ne laisses aucun ennemi = (…) du forlader Aktionsstyrken uden at have fjender 
(Tilpasning)  
 
Eksempel (182) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 4 – 7.27)  
C’est le boulot du CRIM = Det er Drabsafdelingens opgave (Tilpasning/parafrase) 
 
Eksempel (183) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 6 – 8.31)  
J’en merde le préfet = Jeg vil skide på politidirektøren (Tilpasning)  
 
Eksempel (184) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 1 – 6.51)  
Vous savez comment on l’appelle au Palais de Justice? = Ved I, hvad de kalder hende i retten?  
(Generalisering)  
 
Eksempel (185) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 2 – 5.37)  
Résultat des courses: le chef du cabinet des ministres  nous prend une note = Vi har fået en meddelelse fra 
Justitsministeriet (Tilpasning) 
 
Eksempel (186) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 5 – 1.56)  
Mais c’est pas l’avis du Cour des Comptes , Monsieur le Président = Det mener Rigsrevisionen  ikke (Tilpasning) 
 
Eksempel (187) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 7 – 0.21)  
J’ai appris que tu allais témoigner contre moi à la Commission de discipline = Jeg har fået at vide, at du vil vidne 
imod mig hos Disciplinærudvalget (Kalkering) 
 
Eksempel (188) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 6 – 9.07)  
C’est à l'Inspection générale des services  d’en décider, pas à toi = Det skal du lade Undersøgelseskommissionen 
om (Tilpasning)  
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Eksempel (189) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 7 – 7.20)  
Commission rogatoire du juge Rousseau = Undersøgelsesdommerkontoret (Parafrase)  
 
Eksempel (190) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 8 – 1.15)  
C’est le juge Rousseau qui est chargé de l’instruction  = Det er dommer Rousseau, som står for undersøgelsen 
(Parafrase)   
 
Eksempel (191) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 2 – 3.38)  
Procéder votre mise en examen pour (...) = Lede forundersøgelsen af mistanken om (…) 
(Parafrase)  
 
Eksempel (192) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 8 – 6.40)  
Dans l’armoire du greffier = I bogholderens  skab (Tilpasning)  
 
Eksempel (193) (Mon fils à moi, 2006: Kap. 6 – 4.49)  
(…) Elle, elle d’un BTS  = Hun ønskede en erhvervsuddannelse (Generalisering)  
 
Eksempel (194) (L’homme du train, 2002: Kap. 8 – 6.55) 
Donc, pour les grandes écoles , c'est râpé = Men han kommer ikke ind på et fint universitet (Parafrase) 
 
Eksempel (195) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 3 – 1.35)  
(...) n’ai pas fait les grandes écoles = Jeg har ikke gået på en fin skole (Parafrase) 
 
Eksempel (196) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 7 – 3.51) 
J’ai même passé trois fois le concours d'entrée de l'Ecole des Chartres mais j’ai été recalé à chaque cession = Jeg 
er dumpet til optagelsesprøven ved l’Ecole des Chartres  tre gange (Lån) 
 
Eksempel (197) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 6 – 4.56)  
C’était mon meilleur ami en 6ème = Vi var bedste venner, da vi var elleve  (Parafrase)  
 
Eksempel (198) (Mon fils à moi, 2006; Kap. 2 – 0.48) 
Ce trimestre tu as eu 13, 11, 10 = Dine resultater er middelmådige  (Parafrase)  
 
Eksempel (199) (Les Choristes, 2004: Kap. 8 – 0.24) 
Nous avons soumis ses facultés intellectuelles au test Binot -Simon = Han har taget Binot-Simon-testen  
(Kalkering)  
 
Eksempel (200) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 7 – 0.10) 
Gare de Lyon = Taget på Gare de Lyon (Lån) 
 
Eksempel (201) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001 : Kap. 14 – 2.09) 
Gare de l'Est, salle des pas perdus = På Gare de l’Est i ”salle des pas perdus” (Lån) 
 
Eksempel (202) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001 : Kap. 14 – 2.09) 
Gare de l'Est, salle des pas perdus = På Gare de l’Est i ”salle des pas perdus” (Lån i anførselstegn)  
 
Eksempel (203) (Comme une image , 2004: Kap. 11 – 1.58) 
Je suis sortie à Quai Saint-Michel = Jeg stod af på St.-Michel (Lån) 
 
Eksempel (204) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 4.52) 
C’est pas grave, j’ai ma carte orange = Bare rolig. Jeg har et buskort (Generalisering) 
 
 
Størrelser af kulturel karakter 

Historie, tradition & tro 

Eksempel (205) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 14 – 1.45)  
Notre Dame  de Paris? = Notre-Dame i Paris? (Lån) 
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Eksempel (206) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 4 – 1.43)  
Il était menuisier à la Bastille = Han var snedker i Paris  (Generalisering) 
 
Eksempel (207) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 1.24)  
Dans la grande galérie de l’hôpital, un buste de marbre blanc rappelle que l’empératrice Eugénie, épouse de 
Napoléon III a été la maraine de l’établissement = I forhallen står en hvid marmorbuste. Den forestiller kejserinde 
Eugénie, Napoleon III’s kone (Kalkering og lån)  
 
Eksempel (208) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 5 – 1.54) 
Parce qu’ils sont savoyards. C’est un privilège qui remonte à Napoléon III lors du rattachement de la Savoy à la 
France = Fordi de kom fra Savoy. Det var Napoleon III, der indlemmede Savoy i Frankrig (Lån)  
 
Eksempel (209) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 1.24)  
Dans la grande galérie de l’hôpital, un buste de marbre blanc rappelle que l’empératrice Eugénie, épouse de 
Napoléon III a été la maraine de l’établissement = I forhallen står en hvid marmorbuste. Den forestiller kejserinde 
Eugénie, Napoleon III’s kone (Lån)  
 
Eksempel (210) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 33 – 1.16) 
Peut-être que l’idée de ressembler à Jeanne d'Arc quand le l'ai retrouvé, mon Ange = Jeg kommer til at ligne 
Jeanne d’Arc, når jeg møder Ange igen (Lån) 
 
Eksempel (211) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 3 – 4.32)  
Votre visage me fait penser à celui de Diane de Poitiers  = Dit ansigt minder mig om Diane de Poitiers  (Lån) 
 
Eksempel (212) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 7 – 3.48) 
Il sera capturé avec Danton et décapité avec lui = (…) men blev fanget og halshugget sammen med Danton (Lån) 
 
Eksempel (213) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 32 – 2.55) 
(…) elle avait même l’intention de tuer maréchal  Pétain = (…) og ville sågar myrde marskal  Pétain (Kalkering og 
lån) 
 
 
Medier 
 
 
Eksempel (214) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 7 – 3.06)  
Tu m’as enregistré la Thalassa? = Har du optaget ”Thalassa”? (Lån i anførselstegn)  
 
Eksempel (215) (Taxi 4, 2007: Kap. 7 – 2.37) 
Radio Bordeaux, bonjour (…) = Radio Bordeaux, godmorgen (Lån) 
 
Eksempel (216) (La Môme , 2007:  Kap. 6 – 3.33) 
Edith, je présente le monsieur Jacques Canetti, directeur artistique de Radio-Cité = Edith, det er Jacques Canetti, 
kunstnerisk leder af Radio-Cité (Lån) 
 
Eksempel (217) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 1 – 1.26) 
Le Figaro Economique  demande une interview = Le Figaro Economique ønsker et interview (Lån) 
 
Eksempel (218) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 2 – 3.02) 
Etiez-vous rédacteur en chef au magazine Elle? = Var De chefredaktør på magasinet Elle? (Kalkering) 
 
Eksempel (219) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 7 – 3.40)  
Lui, c’était Max Favalelli (...) = Hans idoler var programværter i quizudsendelser (Generalisering) 
 
Eksempel (220) (La Môme , 2007: Kap. 6 – 3.33)  
Edith, je présente le monsieur Jacques Canetti, directeur artistique de Radio-Cité = Edith, det er Jacques Canetti , 
kunstnerisk leder af Radio-Cité (Lån) 
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Kulturliv & fritid 
 
Eksempel (221) (Le Boulet, 2002: Kap. 7 – 5.40) 
On aimerait bien faire tous les châteaux de  la Loire = Vi vil besøge Loiredalens slotte  (Eksplicitering)  
 
Eksempel (222) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 3 – 4.37) 
Vous n’êtes jamais allé à Château d’Anet?  = Har du været på Château d'Anet? (Lån) 
 
Eksempel (223) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 8.35) 
Je relis Le Comte de Monte-Cristo = Jeg genlæser ”Greven af Monte -Cristo” (Kalkering i anførselstegn) 
 
Eksempel (224) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 4 – 1.02) 
Il a joué dans Les Saintes Chéries = Han medvirkede i ”Les Saintes Chéries” (Lån i anførselstegn) 
 
Eksempel (225) (Les Choristes, 2004: Kap. 15 – 0.57) 
La Nuit de Rameau, madame la comtesse = ”Natten”  af Rameau, fru grevinde (Kalkering i anførselstegn) 
 
Eksempel (226) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 10.41) 
Dans Le Petit Prince, il y a une phrase du renard qui dit (…) = I ”Den lille prins” siger ræven (…) (Kalkering I 
anførselstegn) 

Eksempel (227) (La Môme , 2007: Kap. 9 – 7.14)  
Elle n’est certainement pas l’héritière du french cancan  et pas du gay-Paris! = Bestemt ikke arvtageren efter cancan  
og ’gay Paris’ (Lån) 
 
Eksempel (228) (La Môme , 2007: Kap. 3 – 5.02)  
Tu te souviens comment j’étais nippée premier soir au Gerny’s? = Kan du huske mit kluns på Gerny’s? (Lån) 
 
Eksempel (229) (La Môme , 2007: Kap. 9 – 3.05)  
Mademoiselle Edith Piaf fait son tour de chant à l'A.B.C. = Edith Piaf optræder på A.B.C.  (Lån) 
 
Eksempel (230) (La Môme , 2007: Kap. 9 – 5.33)  
J’ouvre Bobino après-demain = Jeg åbner i Bobino  om to dage (Lån) 
 
Eksempel (231) (La Môme , 2007: Kap. 2 – 0.55) 
Tu pourrais chanter au Casino de Paris , si c’est ta passion = Du kunne optræde på Casino de Paris  (Lån) 
 
Eksempel (232) (La Môme , 2007: Kap. 12 – 2.30) 
Je fais un triomphe à l'Olympia = (…) lægger jeg Olympia ned (Lån) 
 
Eksempel (233) (La Môme , 2007: Kap. 5 – 7.13)  
Et classiques de Bruant, « Les môme s de la cloche » = Bruant, ”Les mômes de la cloche” (Lån i anførselstegn) 
 
Eksempel (234) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 1 – 1.36)  
Ah, ma mère, Roland Garros , tachez trouver une place (...) = Forsøg at finde en plads til min mor på Roland 
Garros  (Lån) 
 
Eksempel (235) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 6.44) 
Mais si, je t’assure! Djibril Cissé lui-même! Numéro neuf! A l’Olympique de Marseille! = Det er sandt! Djibril 
Cissé! Nummer 9! (Udeladelse) 
 
Eksempel (236) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 8.22) 
Pour en savoir plus, nous rejoignons Armand Pecci en direct du Stade Vélodrome = Vi stiller om til Armand Pecci, 
der er til stede på stadion (Generalisering) 
 
Eksempel (237) (Taxi 4, 2007: Kap. 3 – 6.33) 
C'est bien. Il va pouvoir jouer à la pétanque = Hyggeligt. Så kan han være med til petanque  (Lån) 
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Eksempel (238) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 3 – 7.50)  
Dans une heure au Swann = På ”Swann” om en time (Lån i anførselstegn)  
 
Eksempel (239) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 11 – 0.02) 
Ah, c’est pas Chez Castel (...) = Det er ikke som på ”Castel” (...) (Lån i anførselstegn) 
 
Eksempel (240) (La Môme , 2007: Kap. 4 – 8.46)  
Tu connais Du Gris? = Kender du ”Du Gris”? (Lån i anførselstegn) 
 
Eksempel (241) (Comme une image , 2004: Kap. 10 – 1.35) 
Tu sais, là où ils le font bien aussi, c’est à La Roseraie = De laver også en god kanin på ”La Roseraie” (Lån i 
anførselstegn) 
 
Eksempel (242) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap. 2 – 0.47) 
Cinq ans plus tard, Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre Les Deux Moulins  = Fem år senere 
arbejder Amélie på restauranten ”Les Deux Moulins” (Lån i anførselstegn) 
 
Eksempel (243) (Les sœurs fachées, 2004: Kap. 9 – 0.01) 
RDV 13H Déjeuner « le CARRE » PLACE ST AUGUSTIN = FROKOST PÅ LE CARRE KLOKKEN ET (Lån) 
 
Eksempel (244) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 14 – 3.19)  
Quoi, elles sont bonnes. Disons meilleures qu’à La Coupole, non? = Bedre end på La Coupole?  
(Lån) 
 
Eksempel (245) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 1 – 1.02)  
Vous enverrez les documents à midi au Bar du Meurice… = Send papirerne til Bar du Meurice kl. 12… (Lån) 
 
Eksempel (246) (Les Choristes, 2004: Kap. 14 – 3.06)  
Rendez-vous, Café de la Place, le 20 à 16 heure = (…) om vi kunne mødes på Café de la Place , den 20. klokken 16 
(Lån) 
 
Eksempel (247) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 3.31) 
(...) se trouvait le Café du Croissant où Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914 = (…) lå Café du Croissant , hvor 
Jaurès blev myrdet den 31. juli i 1914 (Lån) 
 
Eksempel (248) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 7 – 6.09) 
J’ai envie de quelque chose de bon, un grand repas. Chez Le Duc! = Jeg har lyst til at forkæle mig selv med en 
prægtig menu – på Le Duc (Lån)  
 
Eksempel (249) (Comme une image , 2004: Kap. 9 – 4.25) 
Alors, pour demain j’ai demandé à la gardienne de nous faire un lapin à l’estragon = Jeg har bedt kokkepigen lave 
kanin i estragon i morgen (Kalkering) 
 
Eksempel (250) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 4.52) 
Je suis pas sûr, mais je veux dire réponse B: La poule au pot = Jeg er usikker, men jeg siger B: Kylling i lergryde 
(Kalkering) 
 
Eksempel (251) (La Môme , 2007: Kap. 15 – 4.40) 
Le bœuf ficelle = Grydesteg (Tilpasning) 
 
Eksempel (252) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 15 – 1.02)  
J’ai fait un consommé  = Jeg har lavet en consommé  (Lån)  
 
Eksempel (253) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 6 – 6.35) 
Ah, tu as acheté la quiche ! = Har I købt quiche? (Lån) 
 
Eksempel (254) (Taxi 4, 2007: Kap. 6 – 3.12) 
Il y a du café, creamburgers, cheeseburgers, tartelettes , yop = Der er kaffe, cheeseburgere, nuggets  og 
drikkeyoghurt (Tilpasning) 
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Eksempel (255) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 10 – 4.53)  
C’est un pan-bagnat  = En pan-bagnat (Lån)  
 
Eksempel (256) (L’homme du train, 2002: Kap. 5 – 0.21) 
Ça vous ennuierait pas d'aller chercher une baguette ? = Gider De hente en baguette? (Lån) 
 
Eksempel (257) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 29 – 2.12  
Vous allez bien goûter mon fard ? = Vil De ikke smage kagen? (Generalisering)  
 
Eksempel (258) (Angel-A, 2005: Kap. 5 – 3.28) 
Il n’y a pas de croissants  où tu habites? = Er croissanter også forbudt, hvor du kommer fra? (Lån)  
 
Eksempel (259) (Les Choristes, 2004: Kap. 14 – 2.08)  
(…) musique, pourquoi pas des petits fours  = (…) musik og konditorkager (Generalisering)  
 
Eksempel (260) (Taxi 4, 2007: Kap. 6 – 3.12) 
Il y a du café, creamburgers, c heeseburgers, tartelettes, yop = Der er kaffe, cheeseburgere, nuggets og 
drikkeyoghurt (Generalisering) 
 
Eksempel (261) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 10 – 0.44) 
Des pastilles de Vosges  = De berømte vogeser-bolsjer (Kalkering) 
 
Eksempel (262) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 4 – 2.38) 
Je me récitais quotidiennement le classement des grands crus de Bordeaux de l’année 1855 = Hver eneste dag 
reciterede jeg vinklassifikationen anno 1855 (Generalisering) 
 
Eksempel (263) (Le Boulet, 2002: Kap. 10 – 1.30) 
Allez me chercher un Orangina = Stik mig en Orangina (Lån) 
 
Eksempel (264) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap.6 – 3.42) 
Un Mauresque = En Mauresque (Lån) 
 
Eksempel (265) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 10 – 9.18) 
Cet armagnac est excellent! = Hvilken udsøgt armagnac! (Lån) 
 
Eksempel (266) (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001: Kap 6 – 3.44) 
Un kir aligoté , un Mauresque et deux menthes à l’eau! = En kir med hvidvin, un Mauresque og to 
pebermyntevand! (Parafrase)  
 
Eksempel (267) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 5.54) 
Cézanne? Renoir? Manet? Monet? = Cézanne? Renoir? Manet? Monet? (Lån) 
 
Eksempel (268) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 3.24) 
Tiens, regardez là, c’est l’avenue Frochot où Auguste Renoir il avait son atelier = Der, på Avenue Frochot, havde 
Auguste Renoir sit atelier (Lån) 
 
Eksempel (269) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 6.46) 
C’est Jean Renoir, le fils du peintre qui habitait là = Jean Renoir , kunstneres søn, boede der (Lån) 
Eksempel (270) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 4 – 0.55) 
En 34, la première, c’était Pierre Fresnay = I 1934 var det Pierre Fresnay  (Lån) 
 
Eksempel (271) (La Môme , 2007 : Kap. 14 – 3.31) 
Aznavour, Monsieur Cocteau, Yves Montand = Aznavour, Cocteau, Yves Montand (Lån)  
 
Eksempel (272) (La Môme , 2007: Kap. 5 – 7.13)  
Et classiques de Bruant , « Les mômes de la cloche » = Bruant, ”Les mômes de la cloche” (Lån) 
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Eksempel (273) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 28 – 1.50) 
C’est Charles Baudelaire, mademoiselle = Charles Baudelaire, frøken (Lån) 
 
Eksempel (274) (Confidences trop intimes , 2004: Kap. 1 – 18.18) 
« Des divans profonds comme des tombeaux. » Vous connaissez le vers de Baudelaire? = ”Divaner så dybe som 
grave.” Kender De Baudelaires digt? (Lån)  
 
Eksempel (275) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 6 – 3.11) 
Enfin, ça vaut pas Balzac = Balzac er det dog ikke (Lån) 
 
Eksempel (276) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 10 – 2.06) 
J’aurai jamais du envisager de réécrire Dumas = Jeg skulle aldrig have forsøgt at gendigte Dumas’ mesterværk 
(Lån) 
 
Eksempel (277) (Les Choristes, 2004: Kap. Kap. 15 – 0.57) 
La Nuit de Rameau, madame la comtesse = ”Natten” af Rameau, fru grevinde (Lån) 
 
Eksempel (278) (LeBoulet, 2002: Kap. 12 - 9.00) 
C’est fou comme il ressemble à Richard Anthony, tu as vu? = Han ligner Richard Anthony på en prik? (Lån) 

Eksempel (279) Mon meilleur ami , 2006: Kap. 2 – 4.08 
En fait, le grand-père paternel de Gustave Eiffel était allemand, il avait changé de nom, sinon la Tour Eiffel, vous 
savez comment elle s’appellerait? La tour Bönickhausen = Gustave Eiffel var tysk. Hvis han ikke havde skiftet 
navn, ville det have heddet Bönickhausentårnet (Lån) 
 
Eksempel (280) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 4 – 1.19) 
C’est Daniel Gélin = Det er Daniel Gélin (Lån) 
 
Eksempel (281) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 8 – 0.44) 
Et puis pensez à Louis Jouvet = Tænk på Louis Jouvet (Lån) 
 
Eksempel (282) (L’homme du train, 2002; Kap. 2 – 3.29) 
(…) dit-on de l'atelier de Géricault = (…) siges at stamme fra Géricaults atelier (Lån) 
 
Eksempel (283) (L’homme du train, 2002: Kap. 10 – 1.17) 
C’était au cirque Jean Richard = Det var i Jean Richards cirkus (Lån) 
 
Eksempel (284) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 4.30) 
C’était Toulouse-Lautrec = Det var Toulouse-Lautrec (Lån)  
 
Eksempel (285) (Taxi 4, 2007: Kap. 2 – 5.09) 
Makélélé? = Makélélé? (Lån) 
 
Eksempel (286) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 6.44) 
Mais si, je t’assure! Djibril Cissé lui-même! Numéro neuf! A l’Olympique de Marseille! = Det er sandt! Djibril 
Cissé! Nummer 9! (Lån) 
 
Eksempel (287) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 5.39)  
Ben, de même que Parmentier, c’est pas l’inventeur de la pomme de terre mais du lait en poudre = Ligesom Jarlen 
af Sandwich  ikke opfandt sandwichen (Tilpasning) 
 
 
Metonymi  
 
Eksempel (288) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 7.58) 
On vient de me confirmer à l’instant, c’est pour une somme de 60 millions que le Club Marseille réalise le transfert 
de l’année = Det forlyder, at Marseille har betalt 60 millioner for deres nye spiller (Synonymi) 
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Eksempel (289) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 6.55) 
Une dépêche vient de tomber à l’instant: Olympique de Marseille avait acheté un prix d’or = Seneste nyt: 
Olympique de Marseille har netop købt en klassespiller (Lån) 
 
Eksempel (290) (Taxi 4, 2007: Kap. 1 – 5.23) 
Djibril Cissé transféré, il va... il va jouer à Marseille?! = Skal Djibril Cissé overflyttes til Marseille?! (Lån)  
 
Eksempel (291) (La Môme , 2007: Kap. 12 – 5.53)  
Fais appeler Orly, prends un avion ce soir = Ring til Orly og tag et fly i aften (Lån) 
 
Eksempel (292) (Taxi 4, 2007: Kap. 4 – 1.24)  
Alain, B ouches-du-Rhône = Alain, kom med telefonbogen (Parafrase)  
 
Eksempel (293) (Confidences trop intimes , 2004 : Kap. 1 – 27.22) 
Pas le Bordeaux, Luc. Dis -moi franchement = Ikke vinen, Luc. Vær nu ærlig (Generalisering)  
 
Eksempel (294) (Angel-A, 2005: Kap. 7 – 3.38) 
Château Cheval Blanc = Château Cheval Blanc (Lån) 
 
Eksempel (295) (Le Scaphandre et le papillon, 2007: Kap. 4 – 2.43) 
Château Margaux, Château Lafite -Rothschild... = Château Margaux, Château Lafite -Rothschild, osv. (Lån)  
 
Eksempel (296) (Comme une image , 2004: Kap. 6 – 3.35) 
Le Margaux qui m’a offert ... machin eh... = To flasker vin, jeg fik af ham fyren (Generalisering) 
 
Eksempel (297) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 8 – 11.15) 
Taittinger! = Taittinger! (Lån) 
 
Eksempel (298) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 4 – 4.17) 
Une omega et deux cartier = Et omega og to cartier (Lån) 
 
Eksempel (299) (Mon meilleur ami, 2006:  Kap.1 – 4.06) 
La commode Majorelle? = Majorelle? (Lån)  
 
Eksempel (300) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 4.00) 
Non, je vais dire réponse C: Citroën = Nej… Jeg siger C: Citroën (Lån) 
 
Eksempel (301) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 2 – 1.54)  
Parfois entre deux commodes, ils allaient boire une champigneulle = Når han holdt pause fra kommoderne, plejede 
de at drikke en øl (Generalisering) 
 
 
Idiomatiske udtryk  
 
Eksempel (302) (Les sœurs fachées, 2004: Kap. 6 – 4.01)  
Elle perd complètement la boule = Hun er ved at miste forstanden (Parafrase) 
  
Eksempel (303) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 16 – 0.54) 
Je touche du bois  = 7-9-13 (Tilpasning) 
 
Eksempel (304) (Comme une image , 2004 : Kap. 12 – 7.07) 
Elle prend la mouche tout de suite, même quand elle a tort = Hun går op i en spids , selv når hun begår fejl 
(Tilpasning) 
 
Eksempel (305) (36 Quai des Orfèvres, 2004: Kap. 2 – 5.43)  
(…) prendre le problème à bras-le-corps  = (…) “tage hånd om problemet ” (Udeladelse) 
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Eksempel (306) (Mon fils à moi, 2006: Kap. 5 – 8.22) 
Il est mal dans sa peau = Han har det dårligt (Parafrase)  
 
Eksempel (307) (Angel-A, 2005: Kap. 7 – 8.44) 
On va aller le voir et tu vas déballer ton sac  à un beau coup et comme ça, je pourrais rentrer chez moi = Du skal 
sige ham et par borgerlige ord, så jeg kan tage hjem (Tilpasning)  
 
Eksempel (308) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 2 – 3.19) 
Je te prie, ne me met pas dans le même sac que ta mère = Sammenlign ikke mig med din mor (Parafrase)  
 
Eksempel (309) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 3 – 0.55) 
Plutôt un picnic à la bonne franquette  = Snarere en picnic (Udeladelse) 
 
Eksempel (310) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 4 – 3.53) 
Il fait un froid de gueux  = Det er hundekoldt (Tilpasning)  
 
Eksempel (311) (8 femmes, 2002: 08.34)   
Il fait un froid de canard avec toute cette neige = Her er hundekoldt  med al den sne (Tilpasning) 

Eksempel (312) (Angel-A, 2005: Kap. 3 – 1.30) 
(...) parce que tu as eu une veine de cocu = (…) har det været det rene svineheld (Tilpasning)  
 
Eksempel (313) (Le Fabuleux destin d’Amélie de Montmartre, 2001: Kap. 16 – 0.45) 
Allez-y, nom d'un chien  = Kom så i gang, for pokker! (Tilpasning) 
 
Eksempel (314) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 2 – 6.59)  
(...) passer du coq à l’âne = Undskyld, jeg skifter emne (Parafrase) 
 
Eksempel (315) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 7 – 2.42)  
Quelque part, quelqu’un va s’imaginer qu’on va se tirer dans les pattes = Som om vi skal modarbejde hinanden 
(Parafrase)  
 
Eksempel (316) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 6 – 2.09) 
Il est sourd comme un pot  = Stokdøv (Tilpasning)  
 
Eksempel (317) (Angel-A, 2005: Kap. 7 – 8.07) 
 Je te l’avais dit, mais il y a quelques heures, tu étais encore sourd comme une pot = Det har jeg også, men du ville 
ikke lytte  (Parafrase) 
 
Eksempel (318) (Ensemble, c’est tout, 2007: Kap. 7 – 4.52) 
(…) ma belle -sœur qui me tape sur le système = (…) en svigerinde, der går mig på nerverne (Tilpasning) 
 
Eksempel (319) (Angel-A, 2005: Kap. 3 – 4.08) 
Eh voire, il faut croire que j’ai tiré le bon numéro = Så må heldet være med mig (Tilpasning)  
 
Eksempel (320) (L’homme du train, 2002: Kap. 3 – 7.21) 
J'ai envie de claquer du pognon! = Jeg vil godt fyre nogle penge af (Tilpasning)   
 
Eksempel (321) (L’homme du train, 2002: Kap. 5 – 0.14) 
Encore une certitude qui fout le camp = Endnu en vished, der ryger sig en tur (Tilpasning) 
 
Eksempel (322) (La Môme , 2007: Kap. 3 – 2.52) 
Vous tombez à pic  = De kommer som kaldet (Tilpasning) 
 
Eksempel (323) (L’homme du train, 2002: Kap. 3 – 4.51) 
C'est du gâteau , je te dis = Det er som at tage slik fra børn (Tilpasning) 
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Eksempel (324) (Taxi 4, 2007: Kap. 5 – 6.48)  
Alors, il vous serait possible d’appuyer sur le champignon afin que je puisse arriver en bon port dans le plus près 
délai = Så stå på pedalen , så jeg kan havne i byen i en fart (Tilpasning)  
 
Eksempel (325) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 34 – 2.42) 
Il a fait chou blanc  à Saintes = Han fandt intet i Saintes (Parafrase)  
 
Eksempel (326) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 10 – 9.10) 
(...) et qu’on s’est fait rouler dans la farine  = Hun tog røven på os (Tilpasning) 
 
Eksempel (327) (Le Boulet, 2002: Kap. 7 – 4.17) 
Il y a pas de quoi en faire tout un fromag e, hein = Det er der ingen problemer i (Generalisering) 

Eksempel (328) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 4 – 2.39) 
Ah oui, j'ai fait une bonne recette = Ret godt (Parafrase)  
 
Eksempel (329) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 2 – 6.00) 
Tu n’as pas l’air d’être dans ton assiette = Du virker trist (Parafrase) 
 
Eksempel (330) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 7 – 3.51)  
 Il a perdu tous ses moyens . Le craque = Han blev for nervøs  (Parafrase)  
 
Eksempel (331) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 10 – 3.24) 
Pour désigner une fuite précipitée, on dit généralement qu’on « prend la poudre de...(…) D: Escampette  = En 
person, der skynder sig tager benene på: (…) D: Nakken (Tilpasning)  
 
Eksempel (332) (8 femmes, 2002: 09.90)  
(…) même s’il n’est pas toujours dans le coup = (…) selvom han ikke er med på noderne (Tilpasning) 
 
Eksempel (333) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 23 – 2.46) 
Seulement voilà, il est revenu à la charge  = Men så kom det for en dag  (Tilpasning) 
 
Eksempel (334) (Un long dimanche de fiançailles, 2004: Kap. 28 – 3.22) 
(…) fallait pas chercher midi à quatorze heures   = (…) var der intet at gøre  (Parafrase)  
  
Eksempel (335) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 2 – 2.48) 
J’y veillerai  comme à la prunelle de mes yeux = Jeg skal nok passe godt på den  (Parafrase)  
 
Eksempel (336) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 4 – 2.08) 
Ben, tu as intérêt à te tenir à carreau = Så må du hellere opføre dig pænt (Parafrase)  
 
Eksempel (337) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 9 – 3.10) 
Je suis désolée, ça m’empêche de dormir la nuit . Je suis au bout du rouleau, je peux pas rester comme ça = Jeg får 
slet ikke lukket et øje (Udeladelse) 
 
Eksempel (338) (L’ivresse du pouvoir, 2006: Kap. 8 – 9.02) 
Je ne veux pas la mort du pêcheur = Jeg ønsker ikke synderen død (Tilpasning)  
 
Eksempel (339) (Mon meilleur ami, 2006: Kap. 3 – 6.46) 
C’est Jean Renoir, le fils du peintre qui habitait là. J’en prend bonne note  = Jean Renoir, kunstneres søn, boede 
der. Jeg tog fejl  (Parafrase)  
 
Eksempel (340) (Taxi 4, 2007: Kap. 6 – 0.36) 
Ah oui, il faut vraiment tenir une couche = Du har virkelig jokket i spinaten (Tilpasning) 
 
 
 
 



Bilag 

17 
 

Ordsprog  
 
Eksempel (341) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 15 – 2.50)   
Et l’habit…le moine (l’habit ne fait pas le moine) = Man skal ikke skue...hunden på hårene (Tilpasning)  
 
Eksempel (342) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 15 – 2.60)   
Petit à petit...fait son nid (petit à petit l’oiseau fait son nid) = Tålmodighed…er en dyd (Tilpasning) 
 
Eksempel (343) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 15 – 2.58)  
Que vaut un œuf ...un bœuf = Tyv tror ...hver mand stjæler (Tilpasning) 
 
Eksempel (344) (A la folie… pas du tout, 2002: Kap. 15 – 2.53)  DA:  
A bon chat…bon rat  = Dér har han fundet…sin ligemand (Tilpasning) 


