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Résumé	  	  
 
L’emploi d’attribut libre en français et sa traduction vers le danois 
 
L’objectif du présent mémoire est d’étudier l’emploi d’attribut libre en français et sa 
traduction vers le danois sur le base de nombreux exemples provenant de textes de 
trois medias françaises : L’Express, Top Santé et Les Echos. La motivation principale 
de l’étude est la différence entre l’emploi d’attribut libre en danois et en français, ce 
qui pose des problèmes fondamentaux à l’égard de la traduction.  
  
L’étude est basée sur la théorie de l’attribut libre en danois et en français, les 
procédés spécifiques de la traduction d’attribut libre selon Hanne Korzen (1999, 
2004) et les procédés générales selon Lita Lundquist (2010). De plus, je travaille sur 
la base de deux hypothèses : 1) L’attribut libre se compose de différents types de 
syntagmes suivant les différentes médias et 2) L’analyse pourrait montrer de 
nouvelles possibilités de traduction que celles proposées plus tôt par d’autres 
grammairiens.  
 
L’analyse montre que je peux affirmer les deux hypothèses. Tout d’abord, L’Express 
et Top Santé ont le plus de groupes participe passé tandis que Les Echos a le plus de 
groupes participe présent. De plus, les groupes nominaux sont ceux que sont le plus 
appliquées dans Les Echos tandis que les groupes adjectivaux et les constructions 
absolues du type 2 sont ceux qui sont le plus fréquents dans Top Santé. En outre, 
l’analyse montre que le plupart des groupes participe présent viennent de Les Echos, 
tandis qu’il y a d’autant de groupes participe passé dans L’Express comme dans Top 
Santé. 
 
Ensuite, l’étude montre qu’il y a des groupes nominaux, des adjectifs et des verbes 
particuliers qui sont bien appliqués dans les différents medias, parmi ceux-ci le 
groupe nominal plus forte baisse du Cac 40/plus forte hausse du Cac 40 dans Les 
Echos, le groupe adjectival riche en/pauvre en dans Top Santé et les verbes d’opinion 
dans L’Express et les Echos. Enfin, la construction absolue du type 2 est plus 
fréquente dans les textes concernant des exercices dans Top Santé. 
 
En ce qui concerne la traduction de l’attribut libre vers le danois, je peux conclure 
que la proposition coordonnée est la solution la plus favorable, à la différence de la 
solution proposée par Korzen que soit la subordonné circonstancielle. Selon mon 
analyse, la subordonné circonstancielle est seulement à préférer quand l’attribut libre 
exprime une valeur temporelle, conditionnelle ou concessive. En cas de valeur 
causale, je propose la proposition coordonnée avec la conjonction derfor. Parfois, 
l’attribut libre peut aussi être transformé en un groupe nominal, une subordonné 
relative et traduite par une préposition.  
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1.	  Indledning	  
 
Denne afhandling omhandler ledtypen frie prædikativer på moderne fransk. På 
Cand.ling.merc-studiet på Copenhagen Business School benytter vi Moderne fransk 
grammatik som den primære grammatik, og her defineres et frit prædikativ på fransk 
som: ”et sætningsled, som er løst knyttet til sætningens subjekt (undertiden dog også 
til sætningens objekt)” (Rasmussen & Stage, 1993, 375) :  
 
 1. Divorcée depuis dix ans, j’utilise encore le nom de mon ex-mari.  

 (Rasmussen & Stage, 1993, 375).  
 
Ud fra ovenstående virker det umiddelbart som en nem opgave at definere et frit 
prædikativ på fransk, og afsnittet om frie prædikativer fylder da også kun lidt under 
en halv side hos Rasmussen & Stage. Selvom det kan synes nemt at beskrive et frit 
prædikativ på fransk, mener jeg alligevel, at ledtypen er en interessant størrelse at 
undersøge. Så vidt jeg kan se, er der nemlig ikke tidligere særlig mange, der har set 
på, hvordan et frit prædikativ rent faktisk bliver anvendt på moderne fransk. Professor 
ved Copenhagen Business School Hanne Korzen har forsket en del i det frie 
prædikativ på både dansk, fransk og engelsk og har i den forbindelse udgivet en 
artikelserie i Sproginstitutterne Tidsskrift Sprint på over 100 sider (Korzen, 1998, 
1999, 2004). I sin forskning har Korzen bl.a. undersøgt, hvordan et frit prædikativ 
kan defineres, hvad det består af, hvad det lægger sig til, hvad det kan udtrykke, og 
endelig har hun fremsat en række oversættelsesstrategier for, hvordan ledtypen kan 
oversættes fra fransk til dansk. Ud over Korzen er der dog ikke så mange andre, der 
detaljeret har studeret det frie prædikativ på fransk. Derfor mener jeg, at det er 
relevant at undersøge nærmere. 
 
Min primære motivation for at skrive om netop frie prædikativer er, at ledtypen 
anvendes i langt større omfang på fransk end på dansk. Det er interessant, fordi det 
må betyde, at det franske sprog kan anvende frie prædikativer til at udtrykke forhold, 
som vi på dansk må anvende andre sætningskonstruktioner for at udtrykke. Denne 
forskel på de to sprog betyder endvidere, at der kan opstå problemer, når et frit 
prædikativ skal oversættes fra fransk til dansk, fordi det således ofte ikke er muligt at 
oversætte ledtypen direkte. Fra et oversættelsesperspektiv mener jeg altså også, at 
ledtypen er interessant se nærmere på. 
 

1.1	  Problemfelt	  
Formålet med afhandlingen er derfor at skabe viden om, hvordan frie prædikativer 
bliver brugt på fransk, samt hvordan ledtypen kan oversættes til dansk. Denne viden 
er bl.a. relevant for autoriserede tolke og translatører, andre oversættere og 
franskstuderende på universiteter og handelshøjskoler, som ofte arbejder med 
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oversættelse fra fransk til dansk. Desuden er denne viden også relevant for personer, 
der blot skal læse og forstå en fransk tekst korrekt. Undersøgelsens resultater kan 
altså dels bruges til at forstå, hvordan frie prædikativer bliver brugt på fransk, dels 
som mulige løsningsforslag til, hvordan ledtypen kan oversættes fra fransk til dansk.  
 

1.2	  Problemformulering	  
På baggrund af ovenstående har jeg valgt at formulere følgende problemformulering:  
 
Hvordan bliver frie prædikativer brugt i tre udvalgte franske medier, og hvordan kan 
ledtypen oversættes til dansk? 
 
Jeg har desuden valgt at arbejde ud fra to hypoteser: 
 
1. Der er forskel på, hvilket materiale der udgør frie prædikativer i de forskellige 
medier. 
 
2. Der findes andre løsningsforslag til at oversætte frie prædikativer end dem, som 
tidligere forskere foreslår. 
 
Som det fremgår af problemformuleringen, vil jeg altså undersøge, hvordan frie 
prædikativer bliver brugt på fransk, samt hvordan ledtypen kan oversættes til dansk 
ud fra tre udvalgte medier. Som nævnt har Korzen allerede undersøgt ledtypen i et 
bredt omfang. Min undersøgelse adskiller sig dog fra Korzens ved for det første at 
tage udgangspunkt i frie prædikativer på fransk, hvor Korzen både undersøger 
ledtypen på dansk, fransk og engelsk. Endvidere adskiller min undersøgelse sig fra 
Korzens, hvad angår det empiriske grundlag. Jeg har nemlig valgt at undersøge det 
frie prædikativ ud fra tre medier, der er indholdsmæssigt forskellige, hvor Korzen 
typisk har anvendt ét tema, nemlig dameblade som empiri til sin undersøgelse.  
 
Som det fremgår af hypotese 1, har jeg endvidere en forventning om, at frie 
prædikativer på fransk har forskelligt materiale alt efter hvilket medie, de optræder i. 
Jeg formoder nemlig, at forskelligt indhold, formidles forskelligt, og at dette fx kan 
afspejles i den måde, man anvender frie prædikativer på. Denne del om hvordan frie 
prædikativer anvendes på fransk, har Korzen ikke undersøgt, og her adskiller jeg mig 
altså fra Korzen. Som det fremgår af hypotese 2, har jeg også en forventning om, at 
frie prædikativer kan oversættes på andre måder end dem, som tidligere forskere 
foreslår. Det formoder jeg, fordi oversættelse er et enormt genstandsfelt, og der må 
derfor være mange måder at oversætte et frit prædikativ på, heriblandt måder som 
andre ikke har nævnt før. Min undersøgelse vil derfor munde ud i nye 
oversættelsesmuligheder for frie prædikativer på fransk. Her vil jeg dog understrege, 
at det ikke som sådan er mit mål med afhandlingen at lave en ny teori om ledtypen. I 
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stedet skal min undersøgelses resultater ses som forslag til, hvordan man kan forbedre 
de eksisterende løsningforslag. Her er Korzens formål i højere grad at definere et frit 
prædikativ og opsætte en række generelle regler for, hvordan det kan oversættes. På 
baggrund af disse forskelle mener jeg dermed, at denne undersøgelse vil bidrage med 
ny viden om ledtypen. 

	  
1.3	  Afgrænsning	  
I sin forskning har Korzen som nævnt også undersøgt frie prædikativer på engelsk og 
deres forhold til den danske og franske ledtype. Grundet min baggrund som 
franskstuderende vælger jeg dog kun at undersøge, hvordan frie prædikativer 
anvendes på fransk. Jeg vælger altså ikke at undersøge, hvordan frie prædikativer ser 
ud på engelsk. Desuden vil jeg i min analyse ikke give en detaljeret beskrivelse af det 
frie prædikativs indre opbygning, eller hvad det lægger sig til, medmindre det er 
relevant for den pågældende del af analysen. I min teorigennemgang (kapitel 3) vil 
jeg heller ikke behandle det frie prædikativs beslægtede ledtyper såsom attributiv, 
faste prædikativer, appositioner og adverbialer. Endelig vil jeg ikke foretage en tekst-
/medieanalyse af de tre udvalgte medier. Jeg vil altså udelukkende analysere 
medierne ud fra, hvordan frie prædikativer på fransk bliver anvendt. 
 
Med hensyn til de grammatiske betegnelser, jeg bruger i denne afhandling, vil jeg 
afgrænse mig til at anvende den føromtalte grammatik for Cand.ling.merc-studiet på 
Copenhagen Business School, nemlig Moderne fransk grammatik (Rasmussen & 
Stage, 1993).  
 
I det følgende vil jeg præsentere den valgte metode, der skal ligge til grund for min 
undersøgelse. 
 

1.4	  Metode	  
Formålet med denne afhandling er som sagt at undersøge, hvordan frie prædikativer 
bliver brugt på fransk i tre udvalgte medier, samt hvordan ledtypen kan oversættes til 
dansk. For at kunne besvare dette spørgsmål vil jeg foretage en kvalitativ analyse af 
en masse eksempler på frie prædikativer, som er hentet fra de tre udvalgte medier. Jeg 
vælger den kvalitative metode frem for den kvantitative, fordi den kvalitative metode 
ifølge Rasmussen et al. anvendes, når man ønsker en detaljeret viden om et emne 
(2006, 93). Kvalitativ metode handler altså om at forstå et emne frem for at måle det, 
og det er netop mit mål med afhandlingen at forstå og forklare, hvordan frie 
prædikativer anvendes på fransk, samt hvordan de kan oversættes til dansk (s. 93). 
Metodevalget betyder samtidig, at jeg ikke er interesseret i at undersøge frie 
prædikativers anvendelse, hyppighed og oversættelse i en målbar størrelse. Jeg er 
altså ikke interesseret i at undersøge, hvor mange gange et frit prædikativ præcist 
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forekommer på en given måde, hvor mange gange det kan oversættes på en given 
måde osv. Derfor vælger jeg kvalitativ frem for kvantitativ metode. Jeg vil dog 
understrege, at analysen vil indeholde mængdeangivelser for, hvordan frie 
prædikativer bliver anvendt, som fx ”halvdelen af mine eksempler er af denne type”. 
Det vælger jeg at gøre for bedre at kunne vise, hvordan frie prædikativer bliver brugt 
forskelligt i min empiri. 
 
Den kvalitative metodes styrke er den kan tilpasses præcis til dét, man ønsker at 
undersøge. Metodens svaghed er dog, at den ikke kan bruges til at generalisere (s. 
93). Min undersøgelse kan altså kun bruges til at skabe viden om, hvordan et frit 
prædikativ anvendes på fransk og kan oversættes til dansk ud fra min udvalgte 
empiri.  
 
Min strategi for den kvalitative analyse er, at jeg vil undersøge, hvilket materiale et 
frit prædikativ på fransk består af, hvad det udtrykker, samt hvordan det kan 
oversættes til dansk. Som analyseredskab vil jeg anvende teori om frie prædikativer, 
Korzens oversættelsesstrategier (1999, 2004) samt Lundquists generelle 
oversættelsesteori (2010).Jeg har endvidere valgt, at den globale oversættelsesstrategi 
for undersøgelsen er funktionel (Lundquist, 2010, 37). Det vil sige, at jeg tilsigter en 
oversættelse, der kan fungere i en ny kontekst til en ny modtagergrupper, altså på 
dansk til en dansk læser (s. 37). Det betyder, at oversættelsen af mine eksempler vil 
indeholde forklaringer om Frankrig og franske forhold, som en dansk læser ikke 
formodes at kende til. Desuden vil jeg efterstræbe en god mundret oversættelse til 
dansk, hvor det er budskabet og ikke de stilistiske virkemidler, der er det vigtigste. 

	  
1.5	  Tekstkorpus	  	  
Min analyse af frie prædikativer på fransk bygger på et tekstkorpus på ca. 250 
eksempler, der er næsten ligeligt fordelt mellem de tre medier. De tre udvalgte medier 
er: L’Express, Top Santé og Les Echos. Kilderne er alle tre franske faglitterære 
nyhedsmedier, der beskæftiger sig med hvert deres overordnede tema, nemlig politik, 
sundhed og økonomi. Jeg har valgt, at alle tre kilder skal være faglitteratur, fordi jeg 
vurderer, at den faglige vinkel er i tråd med den overordnede samfunds-
/erhvervsorienterede ramme, man bevæger sig inden for som sprogstuderende på 
Copenhagen Business School. Derudover er kilderne valgt ud fra det kriterium, at de 
alle er skrevet på la langue courante, altså på et almindeligt fransk sprog. De kan 
således bruges til at undersøge, hvordan frie prædikativer bliver brugt på moderne 
fransk. Endelig har jeg valgt disse kilder, fordi jeg formoder, at tre forskellige kilder 
med tre forskellige hovedemner vil vise et bredt billede af, hvordan frie prædikativer 
bliver brugt på fransk. Jeg vurderer derfor, at L’Express, Top Santé og Les Echos kan 
bidrage med mange forskellige eksempler på, hvordan et frit prædikativ anvendes på 
fransk.  
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I forhold til udvælgelsen af mine eksempler har jeg hentet eksemplerne fra L’Express 
på mediets hjemmeside, www.l’express.fr. For at sikre at alle eksemplerne handler 
om L’Express’ hovedtema politik, har jeg hentet dem fra artikler under fanen 
”politique”. Eksemplerne fra Top Santé har jeg hentet fra deres fysiske magasin. Top 
Santé er et månedsblad, der indeholder mange forskellige teksttyper, såsom artikler, 
produkttestere, træningsøvelser og madopskrifter. Jeg har ikke indskrænket min 
udvælgelse af eksempler til kun at omhandle én teksttype, da jeg er interesseret i at 
undersøge frie prædikativer ud fra de tre medier som helhed. Alle teksttyper fra Top 
Santé må derfor anses som relevante, da de alle hører til emnet sundhed. Endelig har 
jeg hentet mine eksempler fra Les Echos på mediets hjemmeside, www.lesechos.fr. 
Her har jeg hentet mine eksempler fra artikler under fanen ”bourse”, således at jeg 
kun anvender børstekser og dermed er sikker på, at alle eksemplerne handler om 
økonomi. Selvom jeg har hentet mine eksempler fra to forskellige kanaler, idet 
eksemplerne fra L’Express og Les Echos er fra internettet, og dem fra Top Santé er 
fra deres fysiske magasin, vurderer jeg ikke, at det spiller nogen rolle for min 
undersøgelse. Indholdet må nemlig formodes at have samme stilniveau og 
udtryksform på deres hjemmeside som i deres fysiske medie.  

	  
1.6	  Afhandlingens	  struktur	  
Afhandlingens struktur er som følgende: Først vil jeg gøre rede for afhandlingens 
videnskabsteoretiske tilgang (kapitel 2). Dernæst vil jeg præsentere den teori, som 
skal ligge til grund for min undersøgelse, nemlig teori om frie prædikativer, Korzens 
oversættelsesstrategier (1999, 2004) og Lundquists generelle oversættelsesteori 
(2010) (kapitel 3). Her vil jeg bl.a. undersøge, hvordan et frit prædikativ kan 
defineres på både dansk og fransk. Det vil jeg gøre ved at undersøge, hvordan 
udvalgte grammatikere tidligere har behandlet emnet på de to sprog. Jeg vil 
sammenligne disse definitioner og på baggrund af det komme med min egen 
definition på et frit prædikativ på fransk. Min analyse vil jeg således indlede med min 
egen definition, som så er den definition, der skal danne grundlag for min 
undersøgelse (kapitel 4). Herefter vil jeg foretage den kvalitative analyse af 
eksemplerne på frie prædikativer (kapitel 4) og endelig vil jeg opsummere specialet 
resultater i en konklusion, som medfører, at jeg kan besvare min problemformulering 
(kapitel 5). 	  

	  
1.7	  Læsevejledning	  	  
Da jeg både anvender litteratur på dansk og på fransk, har jeg valgt at citere direkte 
fra den franske originaltekst i de tilfælde, hvor en oversættelse vil få det skrevne til at  
miste sin betydning. Det gælder fx henvisninger til de forskellige grammatikere, hvor 
der nævnes franske navne på ledtyper eller syntagmer eller længere franske 
grammatiske forklaringer. Jeg har valgt at citere direkte i disse tilfælde, fordi nogle 
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grammatiske betegnelser eller forklaringer ikke dækker helt det samme på fransk som 
på dansk, og det kan derfor være svært at finde ækvivalente udtryk. De steder, hvor 
jeg citerer begreber og betegnelser direkte fra den franske litteratur, markerer jeg med 
kursiv.  
 
Alle eksempler vil desuden blive præsenteret som centreret tekst i kursiv og med fed 
skrift, så det er tydeligt for læseren, at det er denne størrelse, der behandles. I min 
teorigennemgang (kapitel 3) vil jeg henvise til de eksempler, jeg nævner fra 
grammatikker på samme måde som ved alle andre referencer i denne afhandling, 
nemlig ved at angive (forfatter, år, side). I min analyse vil jeg dog henvise til 
eksemplerne fra min empiri ved at angive, hvilket medie det er taget fra samt år eller 
dato. For overskuelighedens skyld vil jeg gennem hele afhandlingen nummerere alle 
eksempler på frie prædikativer 1-275. Den tilhørende oversættelse vil således blive 
nummeret 1a-275a. De eksempler, som ikke har været brugt i selve afhandlingen, 
men som er typiske for mit samlede korpus er vedlagt i appendiks (Bilag 1).  
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2.	  Videnskabsteoretisk	  tilgang	  
	  
Som nævnt i kapitel 1 vil jeg indlede denne afhandling med at gøre rede for dens 
videnskabsteoretiske tilgang. Den videnskabsteoretiske tilgang skal forstås som den 
ramme, man arbejder inden for og har således betydning for, hvordan man opnår den 
ønskede viden med sin undersøgelse. 
 
Formålet med afhandlingen er som nævnt at skabe viden om, hvordan frie 
prædikativer bliver brugt på fransk, samt hvordan ledtypen kan oversættes til dansk. 
Jeg baserer min analyse på teori om frie prædikativer, Korzens oversættelsesstrategier 
for frie prædikativer (1999, 2004) og Lundquists generelle oversættelsesteori (2010). 
Afhandlingen har derfor en deduktiv tilgang, idet jeg på baggrund af en teoretiske 
forståelsesramme ønsker at undersøge et nyt materiale. Deduktion går nemlig ud på, 
at der sluttes fra almene regler til det enkelte tilfælde (Fuglsang, 2004, 30). Den 
deduktive tilgang skal ses i modsætning til den induktive tilgang, hvor man på basis 
af empirien (det enkelte tilfælde) forsøge at skabe en ny teori (almene regler) (s. 51). 
Som nævnt i kapitel 1 sigter undersøgelsen ikke mod at opbygge en ny teori for, 
hvordan frie prædikativer bliver brugt på fransk, men tilstræber derimod at undersøge 
nye eksempler, for på den måde at komme med forslag til at forbedre Korzens 
oversættelsesstrategier. Selvom jeg kommer med nye løsningsforslag, er min tilgang 
altså stadig deduktiv, idet jeg blot bruger empirien til at forklare noget nyt i teorien 
(Ankersborg, 2011, 88). 
 
Under den deduktive tilgang findes endvidere den hypotetisk-deduktive tilgang, hvor 
de valgte teorier bliver anvendt sammen med en eller flere opstillede hypoteser 
(Rasmussen et al, 2006, 51). Den hypotetisk-deduktive tilgang går ud på, at man 
undersøger sin empiri med en klar forventning om, hvad empiriens resultater vil vise 
(s. 51). Som nævnt i kapitel 1 bygger jeg min undersøgelse på to hypoteser, og min 
tilgang til undersøgelsen er derfor hypotetisk-deduktiv. Jeg vil altså i min analyse 
forsøge at svare på min problemformulering ved at be- eller afkræfte de to hypoteser.  
 
I natur- og samfundsvidenskaberne er den hypotetisk-deduktive tilgang traditionelt 
set knyttet til kvantitativ metode, hvor en række opstillede hypoteser bliver testet i 
form af spørgeskemaer, som resulterer i et målbart datasæt (Rasmussen, 2006, 51). 
Ifølge Olsens metodeforskning kan den deduktive tilgang dog også kombineres med 
den kvalitative metode, som jo udgør den valgte metode i denne afhandling. Når den 
deduktive tilgang anvendes sammen med kvalitativ metode, går metoden blot ud på, 
at man undersøger en problemstilling ud fra en teoretisk eller anden forforståelse 
(2002, 111). Derfor kan jeg sagtens kombinere den deduktive med den kvalitative 
metode, som jeg gør i denne afhandling. 
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I forhold til den deduktive tilgang er det vigtigt at holde sig for øje, at det er den 
teoretiske viden om emnet, der er styrende for, hvordan empirien analyseres (s. 68). 
Faren ved den deduktive tilgang er derfor, at man risikerer kun at lede efter forhold i 
empirien, som teorien siger (Rasmussen et al, 2006, 51). Derfor er det vigtigt at være 
opmærksom på, at der sagtens kan være brugbart materiale i empirien, som teorien 
ikke kan forklare. Det forhold er jeg opmærksom på, idet mine hypoteser lægger op 
til, at der dels er forskel på, hvilket materiale der udgør frie prædikativer i de 
forskellige medier, og dels at der er alternative løsningsforslag til, hvordan ledtypen 
kan oversættes til dansk. Selvom teorien er styrende for min analyse, er jeg altså åben 
over for, at min empiri kan give resultater, der ikke er nævnt i den anvendte teori. 
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3.	  Teori	  	  
 
Som nævnt i kapitel 2 er min metode baseret på at analysere frie prædikativer på 
fransk og deres oversættelse til dansk ud fra et teoretisk grundlag. Formålet med dette 
kapitel er således at præsentere den teori, som skal ligge til grund for min 
undersøgelse. Teoripræsentationen vil bestå af en række definitioner på et frit 
prædikativ, Korzens oversættelsesstrategier (1999, 2004) samt Lundquists generelle 
oversættelsesteori (2010). Jeg vil indlede hver teoridel med en begrundelse for, 
hvorfor jeg har valgt denne teori samt, hvorfor den er relevant for min undersøgelse. 
 

3.1	  Frie	  prædikativer	  
Jeg vil i dette afsnit give en række definitioner på, hvad et frit prædikativ er. Det er 
relevant med en begrebsdefinition på det, man ønsker at undersøge, fordi man således 
er sikker på, at man rent faktisk undersøger det, man ønsker at undersøge. Til 
begrebsdefinition har jeg valgt både at undersøge, hvordan et frit prædikativ ser ud på 
dansk, og hvordan et frit prædikativ på fransk afgrænses i både dansk og fransk 
litteratur. Jeg har valgt at undersøge, hvordan et frit prædikativ ser ud på dansk, fordi 
jeg jo vil undersøge, hvordan man kan oversætte ledtypen fra fransk til dansk. Som 
nævnt i kapitel 1 forekommer et frit prædikativ ikke særlig tit i det danske sprog, og 
derfor er det relevant at vide, hvornår den hhv. franske og danske ledtype har samme 
funktion og dermed kan oversættes direkte.  
 
Jeg har endvidere valgt at undersøge, hvordan et fransk frit prædikativ defineres på 
både dansk og fransk. Selvom Rasmussens & Stages definition, som jeg nævnte i 
kapitel 1, synes enkel, hersker der en del uenighed om, hvordan et frit prædikativ på 
fransk kan defineres. Ved både at undersøge hvordan et frit prædikativ på fransk 
bliver behandlet af danske og franske grammatikere, vil jeg få en mere nuanceret 
beskrivelse af ledtypen.  
 
Til at definere hvad et dansk frit prædikativ er for en ledtype, har jeg valgt at anvende 
Grammatik på dansk (Drengsted-Nielsen, 2012). Jeg har valgt netop denne 
grammatik, fordi værket indeholder et enkelt og systematisk overblik over den danske 
grammatik, samtidig med at den henvender sig til sprogstuderende på 
universitetsniveau. Endvidere vil jeg anvende de danske grammatikker Fransk 
grammatik (Pedersen et al., 1998), Moderne fransk grammatik (Rasmussen & Stage, 
1993) og Fransk grammatik og sprogproduktion (Nølke, 1997) til at definere, hvad et 
frit prædikativ er på fransk. Som nævnt i kapitel 1 anvender vi Moderne fransk 
grammatik på Cand.ling.merc-studiet på Copenhagen Business School, og jeg har 
altså valgt netop disse tre grammatikker, fordi de hver især udgør den primære 
litteratur, der bliver brugt i grammatikundervisningen på franskstudiet på hhv. 
Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet.  
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Til at definere et frit prædikativ på fransk ud fra den fransksprogede litteratur vil jeg 
anvende grammatikkerne Grammaire méthodique du français (Riegel et al., 1994), Le 
Bon Usage (Grevisse, 1993), Grammaire de la Phrase Française (Le Goffic, 1993) 
og Le gérondif en français (Halmøy, 2003). Jeg har valgt Riegel et al., Grevisse og Le 
Goffic, fordi de repræsenterer dele af den mest anvendte og anerkendte litteratur om 
fransk grammatik på fransk. De behandler alle tre de væsentligste dele af fransk 
grammatik med et stilniveau, der henvender sig til undervisere og studerende på 
universiteter og er derfor passende til en afhandling som denne.  
 
Endelig har jeg valgt Halmøys grammatik Le gérondif en français (2003). Den norske 
grammatiker Odile Halmøy har forsket betydeligt i sammenhængen mellem og 
forskellen på participe présent og gérondif. I sin grammatik diskuterer Halmøy, 
hvilken ledfunktion gérondif og participe présent kan udfylde, og som vi skal se 
senere kan et participe présent-syntagme være materialet til et frit prædikativ. Jeg 
mener derfor, at Halmøys grammatik kan bidrage med viden om ledtypen. 
	  

3.1.1	  Definition	  af	  et	  dansk	  frit	  prædikativ	  	  

A. Drengsted-Nielsen (2012) 
Drengsted-Nielsen definerer kort et frit prædikativ på dansk, som et prædikativ, ”der 
indgår mere løst i sætningen” (2012, 42). Ifølge Drengsted-Nielsen angiver et frit 
prædikativ en beskrivelse af det sætningsled, det lægger sig til (s. 42). Prædikativet er 
”løst”, fordi det kan stå på forskellige pladser i sætningen. Det frie prædikativ kan 
rent semantisk være en vigtig del af sætningen, men rent grammatisk kan det godt 
undværes:  
 

2. Lykkelige spillede drengene fodbold.  
3. Børnene gik glade hjem. 
4. Han drak vinen kold. 
5. Træt udretter han ingenting.  
(Drengsted-Nielsen, 2012, 42). 

 
Som det fremgår af eksemplerne, består de frie prædikativer her af adjektiverne 
lykkelige, glade, kold og træt, som er mere løst knyttet til det sætningsled, de lægger 
sig til. Semantisk bidrager de med betydning til sætningen, men rent grammatik 
kunne de sagtens undværes: 

 
2a. Drengene spillede fodbold.  
3a. Børnene gik hjem. 
4a. Han drak vinen. 
5a. Han udretter ingenting.  
(Drengsted-Nielsen, 2012, 42). 
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Ifølge Drengsted-Nielsen er et dansk frit prædikativs funktion altså at give en nærmere 
beskrivelse til det sætningsled, det lægger sig til. 
 

	  
3.1.2	  Definition	  af	  et	  fransk	  frit	  prædikativ	  på	  dansk	  

A. Rasmussen & Stage (1993) 
Som allerede nævnt i kapitel 1 defineres et frit prædikativ på fransk i Moderne fransk 
grammatik som ”et sætningsled, der er løst knyttet til sætningens subjekt (undertiden 
dog også til sætningens objekt) ” (Rasmussen & Stage, 1993, 375). Grunden til at den 
del om objektet står i parentes er, at det langt fra er lige så hyppigt som, når det 
lægger sig til subjektet. Rasmussen & Stage forklarer endvidere, at det frie prædikativ 
er løst, fordi det ikke har nogen fast placering i sætningen (s. 375). Det kan således 
enten stå i sætningens forfelt eller i slutfeltet (s. 375). Rasmussen & Stage forklarer 
endelig, at materialet til et frit prædikativ på fransk oftest er et substativsyntagme, et 
adjektivsyntagme, et participiumsyntagme eller en absolut konstruktion af type 2 (s. 375).  
 
For overskuelighedens skyld vil jeg kort forklare, hvad der menes med en absolut 
konstruktion af type 2. En absolut konstruktion er en særlig form for syntagme, som 
fungerer som sætningsled (s. 351). Den består af to dele, der gensidigt forudsætter 
hinanden, dvs. at ingen af delene er underordnet hinanden (s. 351). Den ene del 
kaldes subjektsdelen og svarer til subjektet i en sætning, mens den anden del kaldes 
prædikatsdelen/verbaldelen og svarer til sætningsprædikatet (s. 351). Ifølge 
Rasmussen & Stage skelner man mellem to typer af absolutte konstruktioner:  
 
Type 1: 6. Le débat terminé, les deux candidats ont vite quitté la salle.  

(Rasmussen & Stage, 1993, 351). 
 
Type 2: 7. Elle dort, la bouche ouverte. (Rasmussen & Stage, 1993, 351). 
 
Dette skel er vigtigt for afhandlingen, da det kun er den absolutte konstruktion af type 
2, der kan stå som frit prædikativ. Type 1 står typisk som adverbial og kan udtrykke 
tid, årsag, betingelse, indrømmelse og ledsagende omstændighed (s. 351). Type 2 er 
derimod kendetegnet ved at indeholde en umistelig besiddelse i bred forstand (ofte en 
legemsdel, men også evne, tøj eller lignende). Type 2 kan lægge sig løst til 
sætningens subjekt, som vist i eksempel 7 og står altså som frit prædikativ.  
 
Selvom Rasmussen & Stage kun nævner i en parentes, at det frie prædikativ på fransk 
også kan lægge sig til objekt, giver de alligevel også et eksempel på denne type: 
  

8. J’ai rencontré ton ex-mari sortant du bureau.  
(Rasmussen & Stage, 1993, 93). 
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Her er lægger det frie prædikativ sig til objektet ton ex-mari frem for subjektet je. 
 

B. Pedersen et al. (1998) 
I Fransk grammatik (1998) kaldes frie prædikativer for frie prædikater, som Pedersen 
et al. definerer som ”et led, der er løst knyttet til et nominaludtryk” (s. 38). Pedersen 
et al. forklarer, at et frit prædikat på fransk både kan stå før og efter det 
nominaludtryk, det lægger sig til, og det kan være skilt fra nominaludtrykket af andre 
led (s. 38). Et frit prædikat ligger oftest til subjektet, men kan også være knyttet til 
objektet (s. 39). Materialet til et frit prædikat er ifølge Pedersen et al. især 
adjektivsyntagmer, substantivsyntagmer uden determinativ, participiumsyntagmer og 
absolutte konstruktioner (s. 39). Pedersen et al. præciserer desuden, at når det frie 
prædikat står foran det led, det knytter sig til, ”kan det betragtes som en reduktion af 
en bisætning, der fungerer som adverbial” (s. 38). Ifølge Pedersen et al. udtrykker 
disse frie prædikater som regel tid, årsag, betingelse eller indrømmelse (s. 38): 

 
9. Sentant que j’allais l’interrompre, il leva la main.  
(Pedersen et al, 1998, 38). 

 
I eksempel 8 kan et frit prædikat således erstattes med en årsagsledsætning: 
 

9a. Comme il sentait que j’allais l’interrompre, il leva la main.  
(Pedersen et al, 1998, 38). 

 
Når er frit prædikat derimod står efter det led, det knytter sig til, mener Pedersen et 
al., at det oftest betegner en ledsagende omstændighed, ”og det kan derfor betragtes 
som en reduktion af en efterstillet hovedsætning” (s. 38): 
  

10. Lucien entra dans le salon, souriant de toutes ses dents. 
(Pedersen et al, 1998, 38). 

 
Her kan det frie prædikat erstattes med en efterstillet hovedsætning:  

 
10a. Lucien entra dans le salon. Il souriait de toutes ses dents. 
(Pedersen et al, 1998, 38). 

 
C. Nølke (1997) 
I	  Fransk grammatik og sprogproduktion (1997) deler Nølke sin definition af et frit 
prædikativ op i to dele, idet han først beskriver et frit prædikativ til subjektet og 
derefter et frit prædikativ til objektet. Et frit prædikativ til subjektet definerer han som 
en ledtype, der ”ligesom SP [subjektsprædikativ] siger [noget] om subjektet og retter 
sig (om muligt) efter dette i numerus og genus. Frit prædikativ er imidlertid 
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uafhængigt af verbet. Det er normalt adskilt med komma, kan stå flere steder i 
sætningen og udtrykker oftest noget med tid og årsag” (s. 38): 
 
 11. Furieuse, Marie s’en est allée. (Nølke, 1997, 40). 
 
Nølke oversætter ovenstående eksempel til: 
  
 11a. Marie gik rasende sin vej. (Nølke, 1997, 40). 
 
Nølke nævner i sin oversættelse af eksempel 11, at det frie prædikativ skal forstås i 
betydningen ”hun gik, fordi hun var rasende”. Nølke oversætter altså her det frie 
prædikativ på fransk til en betydning af årsag. 
 
I forhold til et frit prædikativ til objektet så definerer Nølke det som en ledtype, der 
”ligesom OP [objektsprædikativ] siger [noget] om objektet og retter sig (om muligt) 
efter dette i numerus og genus. Frit prædikativ er imidlertid uafhængigt af verbet. Det 
er normalt adskilt med komma og står som regel efter objektet” (1997, 40):  

 
12. Pierre a vu Marie, très furieuse. (Nølke, 1997, 40). 

 
Nølke oversætter ovenstående eksempel til: 
  
 12a. Pierre så Marie (der var) meget vred. (Nølke, 1997, 40). 
 

 
D Sammenfatning 
Alt i alt kan jeg konkludere, at de tre danske grammatikere stort set er enige i deres 
definitioner på, hvad et frit prædikativ er på fransk. De definerer nemlig alle et frit 
prædikativ/frit prædikat som et sætningsled, der 1) er løst knyttet til det led, det 
lægger sig til, 2) oftest lægger sig til subjektet og 3) både kan være stå i forfeltet og i 
slutfeltet. Pedersen et al. og Rasmussen & Stage er desuden enige om, at materialet 
oftest er et substativsyntagme, et adjektivsyntagme, et participiumsyntagme eller en 
absolut konstruktion af type 2. Imens er Pedersen et al. og Nølke enige om, at det frie 
prædikativ kan udtrykke tid og årsag, mens Pedersen et al. også forklarer, hvilken 
betydning det frie prædikativ kan have, alt efter hvor i sætningen det er placeret.  
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3.1.3	  Definition	  af	  et	  fransk	  frit	  prædikativ	  på	  fransk	  
 
Hvor det er en nem opgave at slå op i en dansk grammatik og få forklaret, hvad et 
fransk frit prædikativ er, er det anderledes vanskeligt at finde en afgrænset definition i 
en fransk grammatik. Franske grammatikker er nemlig ofte delt op efter materiale og 
ikke ledfunktion ligesom danske grammatikker er. For at finde en definition på et frit 
prædikativ i en fransk grammatik, er man derfor nødt til at slå op under de syntagmer, 
som et frit prædikativ kan bestå af (dvs. groupe nominal, groupe adjectival, le 
participe présent, le participe passé og la construction absolue).  

 
A Riegel et al. (1994) 
Den franske sprogforsker Martin Riegel er en af de grammatikere, der behandler et 
frit prædikativ på fransk. Riegel et al. behandler dog ikke det frie prædikativ som en 
mulig ledfunktion til et substantivsyntagme (1994, 147). Det kan man undre sig over, 
når både Pedersen et al. og Rasmussen & Stage nævner substantivsyntagmet som 
materiale til frie prædikativer på fransk.  
 
Riegel et al. forklarer til gengæld, at et adjektivsyntagme kan indgå i en såkaldt løst 
konstruktion. I denne konstruktion ”parfois appelée épithète détachée, ils précèdent 
ou suivent le GN de rattachement s’il s’agit du sujet” (1994, 191). Denne beskrivelse 
af épithète détachée må her siges at svare til den danske definition på et fransk frit 
prædikativ. Détachée betyder nemlig, at ledtypen er løs og ifølge beskrivelsen af 
épithète détachée lægger ledtypen sig til subjektet og kan stå både før og efter det 
pågældende subjekt. Det betyder, at den franske betegnelse for et frit prædikativ hos 
Riegel et al. må være épithète détachée, når det består af et adjektivsyntagme. Det 
tydeliggøres endvidere af eksemplet: 
 

13. Pâle et muet, il se tenait à la porte. (Riegel et al., 1994, 191). 
 
Ydermere nævner Riegel et al., at et participe présent-syntagme både kan have en 
verbal og en adjektivisk funktion (1994, 339). Med verbal funktion kan syntagmet 
bl.a. stå som apposé: 
 

14. Je me remis en mer, cherchant toujours quelque terre chérie des 
dieux. (Riegel et al., 1994, 339). 

 
Ud fra eksempel 14 kan man se, at cherchant toujours quelque terre chérie des dieux 
i sin konstruktion svarer til den danske definition af et fransk frit prædikativ. 
Sætningsleddet er løst knyttet til subjektet je og står i slutfeltet, men kunne lige så 
godt have stået i forfeltet, så sætningen hed: Cherchant toujours quelque terre chérie 
des dieux, je me remis en mere. Her bruges altså betegnelsen apposé, når et participe 
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présent-syntagme med verbal funktion står som frit prædikativ. Det støttes op af, at 
Riegel et al. forklarer, at når et participe présent-syntagme står som ”apposé au sujet, 
il jouit d’une relative mobilité et prend des valeurs circonstancielles semblables à 
celles du gérondif (temps et cause notamment) (1994, 342). Begrebet apposé 
defineres altså som et sætningsled, der kan flyttes rundt i sætningen, der lægger sig til 
subjektet, og som især kan udtrykke tid og årsag, hvilket passer til den måde et fransk 
frit prædikativ defineres i den dansksprogede litteratur.  
 
I forlængelse af det nævner Riegel et al., at et participe passé-syntagme med 
adjektivisk funktion, dvs. når det ikke indgår som en del af en sammensat tid (fx il a 
chanté) også kan stå som apposé (1994, 343): 

 
15. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. (Riegel et al., 1994, 343). 

 
I eksempel 15 svarer apposé dog ikke til et frit prædikativ, men i stedet til det danske 
begreb apposition. En apposition på dansk er nemlig defineres ved ”et sætningsled, 
der er løst knyttet til en substantivgruppe eller til en sætning som en parentetisk 
forklaring”, og som står lige efter det, den lægger sig til (Rasmussen & Stage, 1993, 
376). Derfor må apposé svare til det danske begreb apposition, idet fusillé står lige 
efter Gavroche. Hvor apposé i forbindelse med et participe présent-syntagme blev 
brugt med samme funktion som et frit prædikativ, bliver begrebet altså her brugt som 
en apposition. Riegel et al. påpeger, at der hersker uenighed om, hvad begrebet 
apposition dækker over. Det kan således være grunden til, at Riegel et al. ikke selv 
skelner mellem begreberne apposition og frit prædikativ.  
 
Endelig nævner Riegel et al., at en absolut konstruktion af type 2 kan stå en position 
détachée, altså som en ledtype, der har en løs placering i sætningen (1994, 192). 
Riegel et al. uddyber, at sådan en ledtype er adskilt fra resten af sætningen med et 
komma (s. 192):  

 
16. Blême, les cheveux noirs et marquée de petite vérole, elle s’appuyait sur 
les bras du militaire. (Riegel et al., 1994, 192). 

	  
Som det fremgår af eksempel 16, står les cheveux noirs et marquée de petite vérole 
her som frit prædikativ, idet den absolutte konstruktion er løst knyttet til subjektet elle 
og er placeret i sætningens forfeltet men lige så godt kunne være placeret i slutfeltet. 
Riegel et al. giver dog ikke nogen definition på la position détachée, og det er derfor 
vanskeligt at afgøre om denne ledtype kun dækker den danske betegnelse for et frit 
prædikativ på fransk eller om den også gælder for en apposition. Ud fra eksempel 16 
er det dog tydeligt, at betegnelsen i hvert fald dækker over et frit prædikativ, hvorfor 
man kan konstatere, at Riegel et al. behandler den absolutte konstruktion af type 2 
som et muligt materiale til et frit prædikativ på fransk. 
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Alt i alt kan jeg kan konkludere, at Riegel et al. bruger begreberne épithète détachée, 
apposé og position détachée på samme måde som danske grammatikere bruger 
begrebet frit prædikativ på fransk. Dette gælder dog kun, når ledtyperne består af hhv. 
et adjektivsyntagme, et participe présent-syntagme med verbal funktion og en absolut 
konstruktion af type 2.  
 

B Grevisse (1993) 
Da Le Bon Usage (1993) er en grammatik på 1600 sider, er den i sin natur betydeligt 
mere detaljeret end de andre franske grammatikker, jeg anvender i denne afhandling. 
På grund af sit omfang er det hos Grevisse derfor muligt at slå op under ledtype i 
stedet for syntagme. Ligesom Riegel et al. opererer Grevisse også med begrebet 
épithète détachée, som han definerer på følgende måde: ”Quand l’épithète (adjectif et 
surtout participe) ne restreint pas l’extension du nom, mais apporte une indication 
supplémentaire, descriptive ou explicative, elle est souvent séparée de ce nom” (1993, 
508). Han forklarer endvidere, at denne ledtype altid er adskilt fra den øvrige sætning 
med et komma, og at den kan stå enten før eller efter dét, den lægger sig til (s. 508): 

 
17. Saint Pierre, rageur, dut suspendre l’éxécution de sa sentence. 
(Grevisse, 1993, 508).  
 
18. Tranquilles cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la 
montagne. (Grevisse, 1993, 508).  
 

Som det fremgår af eksemplerne, svarer eksempel 18 til den danske betegnelse for et 
frit prædikativ på fransk, hvorimod eksempel 17 står som apposition. Ligesom Riegel 
et al. nævner Grevisse, at mange franske grammatikere er uenige om, hvordan man 
skelner mellem begreberne apposition og frit prædikativ på fransk, og det kan være 
forklaringen på, at han bruger betegnelsen l’épithète détachée om begge ledtyper. 
Som det yderligere fremgår af eksempel 17-18, lægger ledtyperne sig i begge tilfælde 
til subjektet. På den måde kan man altså godt konstatere, at l’épithète détachée kan 
bruges om et frit prædikativ. 
 
Ydermere behandler Grevisse l’épithète détachée i forhold til dets betydning i 
sætningen (1993, 510). Han forklarer, at ledtypen anvendes til at udtrykke tid, årsag, 
betingelse eller indrømmelse (s. 510). L’épithète détachée må derfor være en 
dækkende betegnelse for et frit prædikativ på fransk, idet Pedersen et al. og Nølke 
også forklarer, at et frit prædikativ på fransk kan udtrykke disse forhold. Eksempel 18 
har desuden et adjektivsyntagme som materiale, hvorfor man kan konstatere, at 
Grevisse i hvert fald behandler adjektivsyntagmet som muligt materiale til et frit 
prædikativ på fransk.  
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Alt i alt kan jeg altså konkludere, at ledtypen l’épithète détachée ligesom hos Riegel 
et al. også hos Grevisse kan bruges som frit prædikativ, idet ledtypen 1) er løst knyttet 
til det, det lægger sig til, 2) kan lægge sig til subjektet, 3) kan stå både i forfeltet og i 
slutfeltet og 4) kan udtrykke forhold til tid, årsag, betingelse eller indrømmelse. 
Desuden kan jeg konstatere, at Grevisse behandler adjektiv- og participiumsyntagmer 
som materiale til et frit prædikativ på fransk. 

 
C Le Goffic (1993) 
Ligesom Riegel et al. og Grevisse behandler Le Goffic heller ikke 
substantivsyntagmet som materiale til et frit prædikativ (1993, 252). Ifølge Le Goffic 
kan et adjektivsyntagme dog stå som det, han kalder l’épithete liée ou détachée (s. 
361). Le Goffic giver ikke nogen definition på de to begreber, men som eksempel på 
l’épithète détachée nævner han: 

 
19. Il est tombé, mort de fatigue. (Le Goffic, 1993, 361). 

 
Ud fra eksemplet kan man se, at l’épithète détachée svarer til den danske definition af 
fransk frit prædikativ, idet mort de fatigue er løst knyttet til sætningens subjekt il, og 
at det står i slutfeltet men lige så godt kunne have stået i forfeltet. Le Goffic 
behandler altså adjektivsyntagmet som muligt materiale til et frit prædikativ. 
 
Endelig behandler Le Goffic, at en absolut konstruktion af type 2 som enten sous-
phrase participiale og sous-phrase non verbale (s. 486). Sous-phrase participiale 
dækker de absolutte konstruktioner, hvis prædikatsdel er et participium, mens sous-
phrase non-verbale omfatter dem uden et participium som prædikatsdel. Da 
participiumsyntagmer både kan indgå som prædikatsdel i type 1 og type 2, går Le 
Goffics betegnelser på tværs af den måde, man ifølge Rasmussen & Stage afgrænser 
de to typer. Derfor kan man hos Le Goffic både finde en absolut konstruktion af type 
2 under sous-phrase participiale og sous-phrase non verbale. Som eksempel på Sous-
phrase participiale nævner Le Goffic: 
  

20. Paul marchait, la tête penchée. (Le Goffic, 1993, 487). 
 
Og som eksempel på sous-phrase non-verbale nævner Le Goffic: 

 
21. Paul se promène, les mains dans les poches. (Le Goffic, 1993, 489). 
 

Le Goffic forklarer, at eksempel 21 ofte står som épithète liée ou détachée, mens 
eksempel 20 står som adverbial (s. 498). Der gives heller ikke her nogen definition på 
épithète liée ou détachée, men da détachée henviser til noget, der er løsrevet fra noget 
andet, må jeg konkludere, at eksempel 21 står som épithète détachée, idet les mains 
dans les poches er løst knyttet til Paul. Jeg mener desuden, at les mains dans les 
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poches kan sidestilles med la tête penchée og, at eksempel 20 dermed også er en 
absolut konstruktion af type 2 og står som épithète détachée. På baggrund af dette må 
épithète détachée også her må svare til et frit prædikativ på fransk, fordi både la têté 
penchée og les mains dans les poches 1) lægger sig til subjektet, 2) er løst knyttet til 
subjektet og 3) kan flyttes rundt i sætningen.  
 
Alt i alt kan jeg konkludere, at Le Goffic også anvender betegnelse épithète détachée 
på samme måde, som man på dansk bruger begrebet frit prædikativ og endvidere, at 
han behandler adjektivsyntagmer og absolutte konstruktioner af type 2 som frie 
prædikativer. 

 
D Halmøy (2003) 
Halmøy forklarer, at et participe présent-syntagme kan stå som épithète, som attribut 
d’un objet direct ou d’un objet indirect eller som attribut libre (2003, 32-33). Halmøy 
beskriver l’attribut libre som ”une construction détachée assez lâche avec un support 
nominal sujet auquel il peut être antéposé ou postposé”. (s. 34-35): 

 
22. Fumant dans le jardin, je ne l’ai pas entendu sonner.  
(Halmøy, 2003, 34). 

 
Beskrivelsen og eksemplet passer fuldstændig til Rasmussen & Stage, Pedersen et al. 
og Nølkes definition på et fransk frit prædikativ, idet Halmøy beskriver l’attribut 
libre som et løst knyttet sætningsled, der lægger sig til subjektet, og som enten kan 
stå i forfeltet eller i slutfeltet. Ifølge Halmøys definition på l’attribut libre kan jeg 
altså konkludere, at det begreb svarer til den danske definition på et frit prædikativ på 
fransk, og Halmøy således behandler participe présent som muligt materiale til et frit 
prædikativ på fransk. 

E Sammenfatning 
Jeg kan dermed konstatere, at det ifølge den litteratur, jeg har undersøgt, synes at 
være begrebet épithète détachée, det bliver brugt som et frit prædikativ. Det er både 
Riegel et al., Grevisse og Le Goffic nemlig enige om. Épithète détachée kan i store 
træk defineres som et sætningsled, der er løst knyttet til dét, det lægger sig til, som 
ofte lægger sig til subjektet, og som enten kan stå før eller det subjekt, det lægger sig 
til. Halmøy bruger derimod termen attribut libre, som hun definerer som et løst 
knyttet sætningsled, der lægger sig til subjektet, og som enten stå i forfeltet eller i 
slutfeltet, og som altså også dækker betegnelsen for et frit prædikativ. Dog 
bemærkede jeg i min diskussion, at både Riegel et al. og Grevisse lader til ikke at 
skelne mellem de to danske begreber frit prædikativ og apposition, hvilket skyldes, at 
der generelt er uenighed blandt franske grammatikere om, hvad begge begreber 
dækker over. Det kan endvidere være en af årsagerne til, at det kan være svært at 
afgrænset et frit prædikativ på fransk i den franske litteratur i forhold til materiale. 
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3.1.4	  Delkonklusion	  
Alt i alt kan jeg konkludere, at et dansk frit prædikativ defineres som et sætningsled, 
der er mere løst knyttet til det led, det lægger sig til. Derudover er det karakteristisk 
for et dansk frit prædikativ, at det har en beskrivende funktion i forhold til det 
sætningsled, det lægger sig til. 
 
Endvidere kan jeg konkludere, at et fransk frit prædikativ i både den danske og 
franske litteratur kan defineres som et sætningsled, der 1) er løst knyttet til det led, det 
lægger sig til, 2) oftest lægger sig til subjektet og 3) både kan stå i forfeltet og i 
slutfeltet. Selvom det i den franske litteratur var sværere at afgrænse et frit 
prædikativ, så viste min diskussion alligevel, at det er disse elementer, som alle 
definitioner kredser om. Den store forskel ligger snarere i, hvilket materiale, der 
udgør det frie prædikativ på fransk. De danske grammatikere er nemlig alle enige i, at 
det er et substativsyntagme, et adjektivsyntagme, et participiumsyntagme eller en 
absolut konstruktion af type 2, mens de franske grammatikere synes anderledes 
uenige. Min diskussion viste endvidere det bemærkelsesværdige, at ingen af de 
franske grammatikere nævner substantivsyntagmet som materiale. Derudover 
bemærkede jeg, at størstedelen af eksemplerne på l’épithète détachée havde et 
adjektivsyntagme som materiale. Ud fra den betragtning ser det ud til, at det franske 
begreb hovedsageligt bruges til at beskrive en ledtype af adjektivisk karakter.  
 
Endelig kan jeg konkludere, at både danske og franske grammatikere nævner, at et 
frit prædikativ på fransk kan udtrykke tid, årsag, betingelse, indrømmelse eller 
ledsagende omstændighed. Evnen til at udtrykke sådanne forhold synes ikke at være 
muligt for et dansk frit prædikativ, som jo snarere har en beskrivende funktion. En 
væsentlig forskel på et dansk og et fransk frit prædikativ må derfor være, at den 
danske ledtype synes at være af beskrivende karakter, mens den franske ledtype kan 
udtrykke relationelle forhold. Som vi skal se i afsnit 3.2 lader det til netop at være 
denne forskel på et dansk og fransk frit prædikativ, der er afgørende for, hvordan 
ledtypen kan oversættes fra fransk til dansk. 
 

3.2	  Oversættelse	  af	  frie	  prædikativer	  
I forlængelse af, at jeg har diskuteret de forskellige definitioner på et frit prædikativ 
som ledtype, vil jeg i dette afsnit gøre rede for, hvordan et frit prædikativ på fransk 
kan oversættes til dansk, jf. Korzens oversættelsesstrategier (1999, 2004). Korzens 
oversættelsesstrategier er relevante for min undersøgelse, idet det som nævnt er dem, 
jeg baserer min analyse på. Jeg vil først gøre rede for baggrunden for Korzens 
oversættelsesstrategier, idet Korzen skelner mellem to typer af frie prædikativer, som 
er afgørende for, hvordan ledtypen kan oversættes fra fransk til dansk. Dernæst vil jeg 
præsentere Korzens oversættelsesstrategier for hvert af de syntagmer, som et frit 
prædikativ på fransk kan bestå af. Da Korzen kun i et lille omfang behandler, hvordan 
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frie prædikativer med en absolut konstruktion af type 2 kan oversættes, vælger jeg i 
denne del af præsentationen at anvende Rasmussen & Stage (1993) samt Skov 
Larsens ph.d.-afhandling (2001) om absolutte konstruktioner og deres oversættelse 
fra fransk til dansk.  
 

3.2.1	  To	  typer	  af	  frie	  prædikativer	  
Korzens oversættelsesstrategier er udarbejdet på baggrund af det faktum, at der er stor 
forskel på, hvordan frie prædikativer anvendes på dansk og fransk. Det skyldes 
nemlig nogle grundlæggende sprogtypologiske forskelle mellem de to sprog (1999, 
77-78). På det morfo-syntaktiske plan har skandinaviske sprog typisk en lineær 
struktur, hvilket betyder, at vi konstruerer sætninger ved at binde proportionelle 
indhold sammen i hovedsætninger med hvert deres finit verbal (s. 78). Omvendt har 
romanske sprog typisk en hierarkisk struktur, hvilket betyder, at sætningers indhold 
bliver underordnet hinanden i fx normaliseringer og infinitte verbalsyntagmer (s. 83). 
Denne forskel på dansk og fransk sætningsstruktur betyder bl.a., at når man skal 
oversætte et frit prædikativ fra fransk til dansk, kan man i mange tilfælde ikke bevare 
den samme sætningsstruktur. I disse tilfælde er man nødt til at transponere, dvs. 
erstatte den oprindelig konstituenttype med en anden (s. 87). Endvidere betyder 
forskellen, at frie prædikativer på fransk på grund af den franske sætningsstruktur 
sommetider kan rumme flere betydninger på én gang. Det er også med til at gøre det 
vanskeligt at oversætte frie prædikativer præcist fra fransk til dansk. 
 
Når frie prædikativer skal oversættes fra fransk til dansk, er det ifølge Korzen derfor 
vigtigt at skelne mellem to typer af frie prædikativer: de beskrivelsesorienterede og 
de relationsetablerende (2004, 38-39). De beskrivelsesorienterede frie prædikativer 
er karakteriseret ved at beskrive ”subjektsreferenten i det tidsinterval, hvor den 
situation, der udtrykkes ved den primære prædikation står på” (s. 39). Deres funktion 
er altså at give en yderligere beskrivelse til subjektet. De relationsetablerende frie 
prædikativer har derimod som funktion at skabe en logisk relation mellem det frie 
prædikativ og subjektet og kan således udtrykke enten tid, årsag, betingelse eller 
indrømmelse (s. 39). Sådanne relationsetablerende frie prædikativer er karakteriseret 
ved at bestå af en førnævnt underordning i sætningsstrukturen, der kun er mulig på 
fransk (Korzen, 1999, 83). Som nævnt er et frit prædikativ på dansk kendetegnet ved 
at give en yderligere beskrivelse til det led, det lægger sig til. Danske frie 
prædikativer er dermed stort set altid beskrivelsesorienterede, mens den hierarkiske 
sætningsstruktur på fransk tillader, at frie prædikativer på fransk både kan være 
beskrivelsesorienterede og relationsetablerende. Om det frie prædikativ kan oversættes 
direkte fra fransk til dansk, afhænger altså af, hvorvidt det er beskrivelsesorienteret 
eller relationsetablerende. Det er nemlig kun de beskrivelsesorienterede frie 
prædikativer, der kan oversættes direkte til dansk, da dansk kun indeholder denne 
type.  
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3.2.2	  Korzens	  oversættelsesstrategier	  

A Substantivsyntagmer 
Et frit prædikativ på fransk kan til forskel fra dansk bestå af et substantivsyntagme 
(Korzen, 2004, 40). Grunden til at frie prædikativer på dansk ikke kan bestå af et 
substantivsyntagme er, at ledtypen på dansk netop altid er beskrivelsesorienterede, og 
man kan ikke så godt bruge et substantiv til at beskrive med (1999, 67). Da frie 
prædikativer på dansk altid er beskrivelsesorienterede, og da et substantivsyntagme 
ikke kan stå som frit prædikativ på dansk, må denne type på fransk altid være 
relationsetablerende (1999, 56): 
 

23. Enfant, elle vivait avec sa grand-mère. (Korzen, 2004, 40). 
 
24. Travailleur systématique, Ferdinand augmentait sa clientèle.  
(Korzen, 2004, 40). 

 
Når materialet til et frit prædikativ er et substantivsyntagme, kan det ikke indeholde 
et determinativ, men kan derimod godt indeholde et attributivled (2004, 40). Da et frit 
prædikativ med et substantivsyntagme som materiale ikke findes på dansk, kan man i 
sagens natur ikke oversætte det direkte. Man er derfor altid nødt til at transponere. 
Ifølge Korzen udtrykker denne type af frie prædikativer oftest tid, årsag, en 
forklarende kommentar eller det hun kalder ”baggrunden for ytringshandlingen” 
(1999, 89). Denne type kan derfor normalt oversættes til enten en adverbiel 
ledsætning (undertiden også til en relativsætning), der udtrykker tid eller årsag, eller 
til en operatorkonstruktion med som (1999, 89):  
 

23a. Da hun var barn/som barn boede hun sammen med sin bedstemor.  
(Korzen, 2004, 40). 

 
Det frie prædikativ transponeres her til en tidsledsætning eller til en 
operatorkonstruktion med som, som udtrykker baggrunden for ytringshandlingen. 

 
24a. Da Ferdinand gik systematisk til værks, fik han sin kundekreds til at 
vokse. (Korzen, 2004, 40). 

 
Det frie prædikativ transponeres her til en adverbiel ledsætning, der udtrykker årsag. 

 
B Adjektivsyntagmer  
Som det fremgik i eksempel 2-5, kan frie prædikativer på dansk også indeholde et 
adjektivsyntagme, så denne type findes altså på begge sprog: 

 
25. Ivre-mort, Dupont descendait le Boulevard des Italiens (Korzen, 2004, 35). 
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26. Petite, cette main devait appartenir à un enfant. (Korzen, 2004, 41). 
 
27. Plus âgée, je n’aurais plus cette possibilité de me ’faire une vie’. 
(Korzen, 2004, 41). 
 

Frie prædikativer på fransk, som består af et adjektivsyntagme, kan både være 
beskrivelsesorienterede og relationsetablerende (Korzen, 2004, 40). Som nævnt er det 
dog kun de beskrivelsesorienterede, der kan oversættes direkte til dansk. Ifølge 
Korzen kan man afgøre om adjektivsyntagmet er beskrivelsesorienteret eller 
relationsetablerende ved at undersøge, hvorvidt det udtrykker accidens eller essens (s. 
40). Når adjektivsyntagmet er beskrivelsesorienteret, mener Korzen, at det udtrykker 
accidens (s. 40). Accidens henviser her til egenskaber, der kan ændre sig i tid og rum, 
og som er knyttet til den bestemte verbalsituation (s. 40). Adjektivsyntagmer, der 
udtrykker accidens, bruges derfor ofte rent beskrivende om subjektet i den konkrete 
verbalsituation. Derfor må de adjektivsyntagmer, der udtrykker accidens, nødvendigvis 
være beskrivelsesorienterede, og disse kan altså oversættes direkte til dansk: 
 

25a. Fuld som en allike vaklede Jensen ned ad Strøget.  
(Korzen, 2005, 35). 

 
Det frie prædikativ udtrykker i eksempel 25 accidens, da det beskriver Dupont ift. den 
bestemte verbal situation. Derfor kan det frie prædikativ oversættes direkte. 
 
De adjektivsyntagmer, der udtrykker essens, beskriver derimod en egenskab, der 
betragtes som noget vedvarende, og som dermed ikke kun er knyttet til den bestemte 
verbalsituation. Disse adjektivsyntagmer må således være relationsetablerende, og 
man er derfor altid nødt til at transponere (s. 40). I disse tilfælde udtrykker det frie 
prædikativ ifølge Korzen oftest tid, årsag, indrømmelse eller betingelse (s. 40), og 
hun foreslår derfor, at det frie prædikativ oversættes til en adverbiel ledsætning, der 
udtrykker ét af disse forhold.  
 

26a. Eftersom hånden var lille, måtte det være et barns.  
(Korzen, 2004, 41). 

 
Det frie prædikativ udtrykker her essens og årsag. Man har derfor valgt at transponere 
til en adverbiel ledsætning, der udtrykker årsag. 

 
27a. Hvis jeg havde været ældre, ville jeg ikke have haft denne mulighed 
for at ’skabe mit eget liv’. (Korzen, 2004, 41). 

 
Det frie prædikativ udtrykker essens og betingelse. Man har derfor valgt at 
transponere med en adverbiel ledsætning, der udtrykker betingelse. 
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Korzen hævder desuden, at man i sjældne tilfælde kan oversætte et frit prædikativ 
med et adjektivsyntagme som materiale med ”en særlig form for ”udbygget frit 
prædikativ” bestående af et adjektiv med tilknyttet bisætning” (1999, 92-93). Denne 
strategi er ifølge Korzen en god mulighed, når det frie prædikativ udtrykker essens og 
har en bibetydning af årsag (s. 92-93): 

 
28. Libéral, Rousseau nous avertit que Sophie ne sera pas élevée dans 
l’ignorance de toute chose. (Korzen, 1999, 93). 
 
28a. Liberal, som Rousseau er, gør han opmærksom på, at Sophie ikke 
skal opdrages i uvidenhed om alt. (Korzen, 1999, 93). 

 
Ifølge Korzen kan et frit prædikativ med adjektivsyntagme som materiale endvidere 
oversættes til en relativsætning (s. 93): 
 

29. Plus jeunes que la moyenne nationale (…), ces femmes ont aussi un 
niveau d’instruction inférieur (…). (Korzen, 1999, 93). 
 
29a. Disse kvinder, der er yngre end gennemsnittet for hele landet (…), 
ligger også på et bedre uddannelsesniveau. (Korzen, 1999, 93). 
  

Endelig åbner Korzen op for, at man kan oversætte adjektivsyntagmet med to 
sideordnede hovedsætninger, når det frie prædikativ har en bibetydning af årsag (s. 
93). Der er tilsyneladende en akademisk diskussion om, hvorvidt dette er muligt, idet 
man hævder, at to sideordnede hovedsætninger ikke kan udtrykke årsag. Korzen 
afviser dog denne kritik, da hun mener, at den ene af de to hovedsætninger på fransk 
såvel som på dansk godt kan have en bibetydning af årsag (1999, 94): 

 
30. Méfiants, ils ne veulent pas abandonner totalement le soin de 
l’éducation de leurs enfants à l’étranger, c’est-à-dire... (Korzen, 1999, 94). 
 
30a. De er blevet mistroiske og vil ikke overlade deres børns opdragelse 
helt og fuldt til fremmede, det vil sige... (Korzen, 1999, 94). 

 
C Participe présent-syntagmer  
Participe présent-syntagmer som frie prædikativer findes på både dansk og fransk, 
men er langt hyppigere på fransk end på dansk (Korzen, 2004, 43). Denne type kan 
også både være beskrivelsesorienteret og relationsetablerende, og her er det igen kun 
de frie prædikativer, der er beskrivelsesorienterede, der kan oversættes direkte til 
dansk (s. 43). Frie prædikativer med et participe présent-syntagme som materiale kan 
tilmed enten være brugt adjektivisk eller verbalt: 
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31. Tremblant de tous ses membres, elle attendait le verdict du jury. 
(adjektivisk) (Korzen, 2004, 43).  

 
32. N’ayant pas compris la question du professeur, il a été incapable de 
répondre. (verbalt) (Korzen, 2004, 44).  
 
33. Ôtant sa cravate et son veston, il se jeta sur son lit. (verbalt) 
(Korzen, 2004, 44). 

 
Korzen karakteriserer et frit prædikativ med et participe présent-syntagme som materiale 
mindre ”adjektivagtigt”, og at det altså oftest bruges verbalt (1999, 97). Det er netop 
pga. af sin mere verbale karakter, at et frit prædikativ med et participe présent-
syntagme som materiale er langt mere almindeligt på fransk end på dansk. Frie 
prædikativer som består af et participe présent-syntagme anvendes nemlig nærmest 
udelukkende adjektivisk på dansk og kan altså betegnes som beskrivelsesorienterede. 
Med andre ord kan et frit prædikativ med et participe présent-syntagme, der er 
anvendt adjektivisk, ofte oversættes direkte til dansk:  
 

31a. Skælvende over hele kroppen ventede hun på nævningernes dom. 
(Korzen, 2004, 43).  
 

Når participe présent-syntagmet er anvendt verbalt er det derimod overvejende 
relationsetablerende, og man er derfor nødt til at transponere. (Korzen, 2004, 43). Her 
foreslår Korzen, at det frie prædikativ oversættes til adverbielle ledsætninger, som 
udtrykker årsag, tid/ledsagende omstændighed, til en relativsætning eller til en 
sideordnet hovedsætning (Korzen, 1999, 98-99). Ifølge Korzen er en sideordnet 
hovedsætning ofte en oplagt mulighed, når participe présent-syntagmet står i 
slutfeltet, idet hun ligesom Pedersen et al. nævner, at et participe présent-syntagme på 
grund af sin verbale natur på fransk kan analyseres som en ”reduktion af en 
efterstillet hovedsætning” (1999, 98): 
 

32a. Da han ikke havde forstået lærerens spørgsmål, kunne han ikke 
svare. (Korzen, 2004, 44). 
 

Det frie prædikativ er her oversat til en adverbiel ledsætning, der udtrykker årsag. 
 
33a. Han tog sit slips og sin jakke af og kastede sig på sengen.  
(Korzen, 2004, 44). 

 
Det frie prædikativ i eksempel 33 udtrykker her ledsagende omstændighed og er 
derfor oversat til en sideordnet hovedsætning.  
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D Participe passé-syntagmer 
Ifølge Korzen er et frit prædikativ med et participe passé-syntagme som materiale den 
type, der er hyppigst repræsenteret på både dansk og fransk (Korzen, 2004, 42):  
 

34. Muni d’un litre de gin, d’un cake et d’un châle de Manille, il s’est enfin 
mis en route. (Korzen, 2004, 42). 
 
35. Né en Pennsylvanie en 1958, il y expose ses premiers dessins à l’âge de 
19 ans. (Korzen, 2004, 43). 
 
36. Arrivé au parapet de la rue Beethoven, il s’arrêta. (Korzen, 2004, 43). 

 
Disse frie prædikativer kan ligesom adjektivsyntagmet og participe présent-syntagme 
både være beskrivelsesorienterede og relationsetablerende. Hvor sonderingen mellem 
de to typer hos adjektivsyntagmet går på, hvorvidt det frie prædikativ udtrykker 
accidens og essens, skelner man ved participe passé-syntagmer mellem, hvorvidt det 
udtrykker proces eller tilstand.  
 
Kernen i denne type er ofte et transitivt verbum, der anvendes passivisk (2004, 42). 
Den passiviske form betyder, at participe passé-syntagmet får karakter af et 
adjektivsyntagme. Et participe passé-syntagme, der udtrykker proces, kan således 
sidestilles med adjektivsyntagmets egenskab om accidens, idet proces betegner ”et 
forløb eller en serie af handlinger, der indebærer en forandring eller udvikling” (Den 
Danske Ordbog, 2014). Proces er altså ligesom accidens en dynamisk størrelse, der er 
foranderlig i tid og rum. Et frit prædikativ, der udtrykker proces, beskriver altså kun 
subjektsreferenten i det tidsrum, hvor den bestemte verbalhandling finder sted, og 
denne type er altså beskrivelsesorienteret. På samme måde kan et participe passé-
syntagme, der udtrykker tilstand, sidestilles med adjektivsyntagmets egenskab om 
essens, idet en tilstand ”karakteriserer noget eller nogen på et givet tidspunkt med 
hensyn til udseende, form, struktur el.lign.” (Den Danske Ordbog, 2014). Tilstand er 
altså ligesom essens en statisk størrelse, der betragtes som noget karakteristisk eller 
vedvarende. Når et frit prædikativ udtrykker tilstand, er det altså ikke knyttet til en 
bestemt verbalhandling, og denne type må derfor være relationsetablerende. 
 
Da participe passé-syntagmet som frit prædikativ ligner adjektivsyntagmet med 
hensyn til funktion, gælder også den samme oversættelsesstrategi for de to syntagmer. 
Derfor kan et participe passé-syntagme, der udtrykker proces på samme måde som 
ved accidens oversættes direkte, da disse to typer jo begge findes på dansk (Korzen, 
2004, 42). Derimod er man ved et participe passé-syntagme, der udtrykker tilstand, på 
samme måde som ved essens nødt til at transponere. Ligesom ved 
adjektivsyntagmerne foreslår Korzen, at man oversætter til adverbielle ledsætninger, 
relativsætninger eller sideordnede hovedsætninger (Korzen, 1999, 94): 
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34a. Udstyret med en liter gin, en tør kage og en Manille-sjal begav hun 
sig endelig på vej. (Korzen, 2004, 42). 

 
Det frie prædikativ i eksempel 34 udtrykker her proces. Derfor kan man oversætte det 
direkte til dansk. 
 

35a. Han blev født i Pennsylvania i 1958 og udstillede 19 år gammel sine 
første tegninger der. (Korzen, 2004, 43). 

 
Det frie prædikativ i eksempel 35 består her af det intransitive verbum naître, der er 
udtrykker tilstand. Det frie prædikativ er oversat til en sideordnet hovedsætning. 
 

36a. Da han var ankommet til rækværket ved rue Beethoven, standsede 
han. (Korzen, 2004, 43). 

 
Det frie prædikativ består her af det intransitive verbum arriver, der udtrykker 
tilstand. Man har valgt at transponere med en adverbiel ledsætning, der udtrykker tid. 

 
E Absolutte konstruktioner af type 2 
Ifølge Skov Larsen er frie prædikativer med en absolut konstruktion af type 2 som 
materiale næsten altid rent beskrivelsesorienterede (2001, 224). Det begrunder hun 
med, at den absolutte konstruktion udtrykker samme semantiske værdi på fransk som 
på dansk (s. 224). Da frie prædikativer på dansk altid er beskrivelsesorienterede, 
burde man kunne oversætte det frie prædikativ direkte. Det kan dog i sagens natur 
ikke lade sig gøre, da absolutte konstruktioner stort set ikke findes på dansk. For at 
bevare den samme semantiske værdi på dansk som på fransk oversættes absolutte 
konstruktioner af type 2 ifølge Rasmussen et al. oftest til en konstruktion med 
præpositionen med (1993, 351): 

 
37. Elle dort, la bouche ouverte. (Rasmussen & Stage, 1993, 351). 
 
37a. Hun sover med åben mund. (Rasmussen & Stage, 1993, 351). 

 
Skov Larsen er enig i, at konstruktionen med præpositionen med ofte giver den bedste 
oversættelse (2001, 224). Hun mener dog også, at der er andre måder at oversætte den 
absolutte konstruktion på. Hun forklarer, at type 2 oftest beskriver en situation, som 
foregår på samme tid som handlingen i hovedsætningen og dermed udtrykker 
samtidighed (s. 233). Skov Larsen fremhæver, at denne samtidighed kan oversættes 
til enten en hovedsætning eller til en relativsætning indledt med konjunktionen mens eller 
når (s. 232-234): 
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38. Le repas du soir fut une fête pour tous. Léa, serrée sur le banc entre ses 
amis retrouvés, les yeux brillants de plaisir et du vin blanc des Callède, 
posait sa tête sur l’une ou l’autre épaule, caressait leurs mains sous la table, 
les frôlant avec des mouvements enjôleurs. (Skov Larsen, 2001, 233). 
 
38a. Aftensmåltidet blev en fest for alle. Léa sad i midten på bænken og 
knugede sig ind til sine genfundne venner. Hendes øjne strålede af glæde 
og af Callède hvidvin og hun lagde hovedet snart på den enes, så på den 
andens skulder, kærtegnede deres hænder under bordet og strøg sig op ad 
dem med forførende bevægelser. (Skov Larsen, 2001, 233). 
 
39. «Lâchez moi… je suis capable de monter toute seule». Voyant que son 
père ne réagissait pas, elle enchaîna, la voix éteinte par la rage et les 
larmes. (Skov Larsen, 2001, 234). 
 
39a. »Slip mig! Jeg kan gå selv.« Hendes far reagerede ikke, så hun fortsatte, 
mens tårerne løb ned af hendes kinder. (Skov Larsen, 2001, 234). 

	  
3.2.3	  Delkonklusion 
Ud fra ovenstående præsentation af Korzens oversættelsesstrategier kan jeg 
konkludere, at Korzen skelner mellem to typer af frie prædikativer, nemlig de 
beskrivelsesorienterede og de relationsetablerende. De beskrivelsesorienterede frie 
prædikativer findes både på dansk og på fransk, hvorfor man kan oversætte disse 
direkte fra fransk til dansk. Omvendt findes de relationsetablerende kun på fransk, 
hvorfor man altid er nødt til at transponere i disse tilfælde.  
 
Jeg kan endvidere konstatere, at når et frit prædikativ skal oversættes fra fransk til 
dansk, vælger Korzen især at anvende en adverbial ledsætning som 
oversættelsesstrategi. Det skyldes, at Korzen mener, at med en adverbiel ledsætning 
”ekspliciterer man den årsagsrelation, der er mellem det frie prædikativ og den 
primære prædikation” (Korzen, 2004, 40). Hvorvidt den adverbielle ledsætning altid 
giver et godt løsningsforslag, vil jeg dog se nærmere på i min analyse. Selvom jeg 
betragter Korzens oversættelsesstrategier som de mest etablerede regler på området, 
formoder jeg alligevel, at det frie prædikativ på fransk kan oversættes med andre 
løsningsforslag, herunder en anden end den adverbielle ledsætning.  

	  
3.3	  Lundquists	  oversættelsesteori	  
I dette afsnit vil jeg præsentere den generelle oversættelsesteori for afhandlingen. Til 
det har jeg som nævnt valgt at benytte Lita Lundquists oversættelsesstrategier (2010). 
Jeg finder netop Lundquists strategier relevante, fordi hun arbejder med tekstens 
mening som helhed frem for det enkelte ord (s. 9-10). Lundquists tilgang er relevant, 
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fordi de medier, der udgør mit analysemateriale hver især baserer sig på et overordnet 
emne. Det må derfor formodes, at mange af mine eksempler indeholder 
kontekstbundne udtryk, som kræver, at man ser sætningen i sammenhæng med resten 
af teksten for, at man kan få den rigtige mening frem i oversættelsen. 

	  
3.3.1	  Lokale	  oversættelsesstrategier	  
I sin oversættelsesteori fremsætter Lundquist syv lokale strategier, som giver 
konkrete anvisninger til, hvordan sproglige udtryk på kildesproget kan oversættes til 
målsproget (2010, 44). De syv strategier er: 1. Lån, 2. Oversættelseslån, 3. Ordret 
oversættelse, 4. Ordklasseskift, 5. Synsvinkelskift, 6. Ækvivalens og 7. Tilpasning (s. 
44-49). Strategierne har Lundquist hentet fra Vinay & Darbelnet (1977). Vinay & 
Darbelnet behandler bl.a. problematikken om, hvad man som oversætter kan gøre, når 
man skal oversætte en konstruktion i kildesproget, som ikke findes på målsproget. 
Det er tilfældet i denne afhandling, hvor mange af konstituenttyperne for et frit 
prædikativ på fransk ikke findes på dansk, og derfor er de syv lokale 
oversættelsesstrategier relevante for afhandlingen.  
 

A Lån 
Lån er en oversættelsesstrategi, der anvendes, når man overfører et 
situationsafhængigt udtryk fra originalteksten direkte til en ny situation på 
målsproget. Denne strategi anvendes, når man ønsker at bevare en vis lokalkolorit, og 
når begrebet er forståeligt i konteksten: 

 
"Paris... la capitale sera divisée en 20 arrondissements". (Lundquist, 2010, 45). 

 "Hovedstaden deles i 20 arrondissements". (Lundquist, 2010, 45). 

 
B Oversættelseslån 
I forlængelse af lån findes oversættelseslån. Denne strategi går ud på, at man så at 
sige låner udtrykkets konstruktion, men oversætter hvert ord: 
 

thérapie occupationnelle à beskæftigelsesterapi. (Lundquist, 2010, 45). 
 

C Ordret oversættelse 

Ordret oversættelse er en strategi, som går ud på at oversætte ord-for-ord. Denne 
strategi kan kun anvendes, når udtrykket på målsproget har præcis samme 
sætningsopbygning og informationsstruktur som udgangssproget (s. 45): 
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Ce train arrive à la station à dix heures à Dette tog ankommer til stationen kl. ti. 
(Lundquist, 2010, 45). 

 
D Ordklasseskift 
Ordklasseskift er en oversættelsesstrategi, hvor man skifter en ordklasse ud med en 
anden ordklasse uden at ændre budskabets betydning (Lundquist, 2010, 46). 
Strategien anvendes i situationer, hvor målsproget ikke kan tage samme 
sætningskonstruktion som kildesproget (s. 46): 
 

Avant son arrivée à før han/kun kommer/kom hjem. (Lundquist, 2010, 45). 
 

E Synsvinkelskift  

I forlængelse af ordklasseskift som strategi findes synsvinkelskift. Strategien går ud 
på, at man ændrer i synsvinklen, dvs. i måden at præsentere sætningen på (s. 47). Det 
kan fx være ved at ændre en negativ konstruktion til en benægtet positiv konstruktion. 
Strategien anvendes især, når et synsvinkeskift giver en mere mundret 
sætningskonstruktion på målsproget:  

 
Cette démarche est bien improbableà Denne fremgangsmåde er lidet 
sandsynlig. (Lundquist, 2010, 47). 

 
F Ækvivalens 
Ækvivalens er en strategi, hvor man vælger et helt andet udtryk, der er ækvivalent i 
den forstand, at det kan udtrykke det samme i samme situation på målsproget som på 
kildesproget (s. 47). Strategien er især anvendelig, når man skal oversætte 
idiomatiske udtryk (s. 53): 
 

C’est un coq en pâte à han har det som blommen i et æg.  
(Lundquist, 2010, 47). 

 
G Tilpasning 
Endelig er der strategien tilpasning, som anvendes når den situation, budskabet indgår 
i, ikke findes på målsproget, og når man yderligere ikke mener, at det er nødvendigt 
at bevare den kulturbundne forbindelse i udtrykket på kildesproget. Strategien 
anvendes især ved stærkt situationsbestemte og kulturbundne udtryk, som er for 
fjerne for målsprogets brugere til, at man umiddelbart kan anvende lån (Lundquist, 
2010, 47-48):  
 

clochardisation à hjemløshed. (Lundquist, 2010, 47). 
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”Hjemløshed” er er en tilpasning af ”clochardisation”, fordi ”clochardisation” er 
forankret i den fransk kultur og derfor kun kan bruges til at beskrive ”vagabond-
gørelsen” i Frankrig. 

	  
3.3.2	  Delkonklusion	  
Ud fra ovenstående præsentation af Lundquists oversættelsesstrategier kan jeg 
konkludere, at Lundquist bygger sin teori på teksten som helhed, idet hun mener, at 
sproglige udtryk først får deres betydning, når de sættes i sammenhæng med andre 
udtryk. Lundquist opererer med syv lokale oversættelsesstrategier, nemlig lån, 
oversættelseslån, ordret oversættelse, ordklasseskift, synsvinkelskift, ækvivalens og 
tilpasning. De syv lokale strategiers formål er at vise en række forslag til, hvordan 
man kan løse konkrete problemer i oversættelsesarbejdet, snarere end at agere 
egentlige regler for, hvordan man bør oversætte. På den måde har oversætteren 
nemlig større råderum til at oversætte en given tekst i samspil med såvel modtageren 
som konteksten.  
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4.	  Analyse	  
Formålet med dette kapitel er således at undersøge, hvordan frie prædikativer bliver 
brugt i hhv. L’Express, Top Santé og Les Echos samt at undersøge, hvordan ledtypen 
kan oversættes til dansk. Jeg vil her indlede min analyse med min egen definition på 
et frit prædikativ på fransk, som således er den definition, der skal danne grundlaget 
for min undersøgelse. 
 

4.1	  Min	  definition	  på	  et	  frit	  prædikativ	  
I kapital 3 gennemgik jeg de måder, hvorpå både danske og franske grammatikere 
definerer et frit prædikativ på fransk. Alle definitioner kredser om de samme 
delementer, men varierer alligevel på afgørende områder såsom fx materiale og 
placering i sætningen. De forskellige definitioner er årsagen til, at jeg har valgt at 
give min egen definition på et frit prædikativ. Min definition bygger dog på 
definitionerne fra kapitel 3.  
 
Jeg definerer således et frit prædikativ på fransk som: 
 

Et sætningsled, der er løst knyttet til sætningens subjekt (i sjældne tilfælde 
også til objektet). Et frit prædikativ kan enten stå først eller sidst i 
sætningen. Materialet er enten et substantivsyntagme, adjektivsyntagme, 
participiumsyntagme eller en absolut konstruktion af type 2. 

 
Som det fremgår af min definition, lægger et frit prædikativ sig primært til 
sætningens subjekt. Da både Pedersen et al. (1998, 38) og Ramussen & Stage (1993, 
375) nævner, at et frit prædikativ på fransk også kan lægge sig til objektet, har jeg 
valgt at have denne del med i definitionen. Jeg vil dog understrege, at samtlige 
eksempler (på nær et enkelt) lægger sig til subjektet, og jeg har derfor valgt, at 
delelementet om objektet kun er med i definitionen som en parentes.  

	  
4.2	  Introduktion	  til	  analysen	  
Som nævnt i kapitel 1 har jeg opstillet en hypotese, som lyder på, at der er forskel på 
hvilket materiale, der udgør frie prædikativer i L’Express, Top Santé og Les Echos. 
For bedst at kunne undersøge om det rent faktisk er tilfældet, har jeg valgt at 
strukturere min analyse ud fra materiale. Hver analysedel vil endvidere blive inddelt 
efter medie, så det bliver endnu tydeligere at se, hvordan frie prædikativer bliver 
brugt, herunder hvilke forskelle der er medierne imellem. I nogle tilfælde er der flere 
frie prædikativer med forskelligt materiale i ét eksempel. I de tilfælde vil jeg 
behandle de forskellige materialer for sig. For at undgå misforståelser vil jeg derfor 
kun markere det frie prædikativ, der bliver behandlet i den pågældende analysedel. 
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4.3	  Substantivsyntagmer	  
Som nævnt i kapitel 3 er der ingen af de franske grammatikere, jeg har undersøgt, der 
nævner, at et substantivsyntagme kan stå som frit prædikativ på fransk. Det kunne 
tyde på, at det ikke er så anvendt som andre typer af frie prædikativer. Alligevel viser 
min undersøgelse, at ca. 1/10 af eksemplerne er substantivsyntagmer. Det må anses 
for at være en betydelig del, når nu ingen af de franske grammatikere, jeg har 
undersøgt, nævner det. Fælles for disse eksempler er, at de alle er placeret i 
sætningens forfelt. 

	  
4.3.1	  L’Express	  
L’Express er ifølge min undersøgelse det medie, der har færrest eksempler på frie 
prædikativer med et substantivsyntagme som materiale : 
 

40. Egalement maire du XVIe arrondissement de Paris, il est candidat en 
mars à sa réélection à la tête d'une liste UMP-UDI-MoDem.  
(L’Express, 17.02.2014). 

 
I eksempel 40 lægger det frie prædikativ sig til subjektet il, som henviser til den franske 
politiker Claude Goasguen. Som nævnt er et frit prædikativ på fransk med et 
substantivsyntagme som materiale altid relationsetablerende og kan derfor aldrig 
oversættes direkte, da denne type ikke findes på dansk (Korzen, 1999, 56). I eksempel 40 
mener jeg, at det frie prædikativ udtrykker en forklarende kommentar til subjektet, 
hvorfor jeg har valgt at oversætte det til en parentetisk relativsætning (s. 89) (Bilag 1 98): 
 

40a Den franske politiker Claude Goasguen, der også er borgmester i Paris’ 
16. arrondissement, er til marts spidskandidat til at blive genvalgt for en 
centrum-højre koalition mellem det konservative parti UMP, centerpartiet UDI 
og det centrumdemokratiske parti MoDem. (L’Express, 17.02.2014). 

 
Med den parentetiske relativsætning får det frie prædikativ en attributiv betydning, 
idet det i den danske oversættelse står som apposition og derved tilføjer en 
forklarende kommentar til den franske politiker Claude Goasguen.  
 
Derudover har jeg i L’Express fundet et eksempel, som jeg mener, rummer flere 
betydninger, da det både kan udtrykke årsag og ledsagende omstændighed: 
  

41. Première à se lancer dans la campagne, dès le mois d'avril, elle a 
multiplié les visites de quartier, imprimé à 60 000 exemplaires un 
questionnaire demandant aux Messins de lui faire part de leurs 
préoccupations (Express, 24.03.2014). 
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Som nævnt forholder det sig sommetider sådan med frie prædikativer på fransk, at de 
kan have flere betydninger på én gang, hvilket også kan gøre dem vanskeligt at 
oversætte præcist til dansk. I eksempel 41 lægger det frie prædikativ sig til subjektet 
elle, som henviser til den franske politiker Françoise Grolet. Hvis man tolker det frie 
prædikativ som et udtryk for årsag, kan det oversættes til en årsagsledsætning 
(Korzen, 1999, 89):  
 

41a. Da den franske politiker Françoise Grolet fra det højreorienterede 
parti Front National var den første til at lancere sin kampagne til det 
franske kommunalvalg allerede i april måned, har hun besøgt rigtig 
mange steder rundt om i landet. Hun har desuden trykt et spørgeskema i 
60.000 eksempler, hvori hun beder borgerne i den nordøstlige by Metz om 
at tage del i sine holdninger. 

 
Dog mener jeg også, at man kan oversætte denne årsagsrelation med en anden løsning 
end den adverbielle ledsætning. Jeg mener nemlig, at det frie prædikativ også kan 
oversættes til en sideordnet hovedsætning, hvor årsagsaspektet udtrykkes med 
konnektoren derfor: 
 

41b. Den franske politiker Françoise Grolet fra det højreorienterede parti 
Front National var den første til at lancere sin kampagne til det franske 
kommunalvalg allerede i april måned, og hun har derfor besøgt rigtig 
mange steder rundt om i landet. Hun har desuden trykt et spørgeskema i 
60.000 eksempler, hvori hun beder borgerne i den nordøstlige by Metz om 
at tage del i sine holdninger. 

 
Denne oversættelsesstrategi er der, så vidt jeg ved, ikke andre, der har foreslået før. 
Efter min mening er det dog et godt løsningforslag, idet jeg mener, at den 
sideordnede hovedsætning giver den danske sætning en god lineær struktur. Hvor 
Korzen måske ville argumentere for, at denne løsning gør årsagsrelationen mellem 
det frie prædikativ og resten af sætningen mindre, mener jeg ikke det er tilfældet, idet 
man netop tydeliggør årsagssammenhængen med konnektoren derfor. 
	  
Endvidere mener jeg, at det frie prædikativ i eksempel 41 kan udtrykke ledsagende 
omstændighed, hvorfor jeg mener, at det kan oversættes til en sideordnet 
hovedsætning: 
 

41c. Françoise Grolet fra det højreorienterede Front National var den 
første til at lancere sin kampagne til det franske kommunalvalg allerede i 
april måned, og hun har besøgt rigtig mange steder i landet og trykt et 
spørgeskema i 60.000 eksempler, hvori hun beder borgerne i Metz om at 
tage del i sine holdninger. 
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Strategien med at oversætte det frie prædikativ til en sideordnet hovedsætning er der, 
så vidt jeg har undersøgt det, heller ikke andre grammatikere, der har foreslået før. 
Korzen foreslår ganske vist den sideordnede hovedsætning som løsningsforslag, men 
ikke når det handler om substantivsyntagmer, hvilket skyldes, at hun ikke nævner, at 
et substantivsyntagme kan udtrykke ledsagende omstændighed. Her viser min 
undersøgelse altså, at et substantivsyntagme kan udtrykke ledsagende omstændighed, 
selvom den teori, jeg har undersøgt, ikke nævner det.  
 
Hvor eksempel 41 både kan udtrykke årsag og ledsagende omstændighed, har jeg i 
L’Express også fundet et eksempel, som jeg mener har en ren betydning af 
ledsagende omstændighed: 
 

42. Enfant du nord, Steeve Briois a d'abord grandi à Seclin, dans la 
banlieue sud de Lille. (L’Express, 24.03.2014). 
 

Da det frie prædikativ udtrykker ledsagende omstændighed, mener jeg, at det ligesom 
41d bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning: 
 

42a. Steve Briois fra det højreorienterede parti Front National er født i 
Nordfrankrig, og boede de første år af sit liv i Seclin, som er en forstad 
syd for Lille.  

 
Det frie prædikativ i eksempel 42 er således også et eksempel et frit prædikativ med 
et substantivsyntagme som materiale, der kan udtrykke ledsagende omstændighed.  

 
A Sammenfatning 
Denne del af analysen viser altså, at der godt nok ikke er mange eksempler på frie 
prædikativer med et substantivsyntagme som materiale i L’Express, men at de dog 
forekommer, selv om de franske grammatikere ifølge min undersøgelse ikke 
behandler denne type. Substantivsyntagmerne bliver her brugt til at udtrykke enten en 
forklarende kommentar, årsag eller ledsagende omstændighed. De kan således 
oversættes til en parentetisk relativsætning eller til en adverbiel årsagsledsætning. 
Min analyse viser dog også, at nogle eksempler kan oversættes med en ny strategi, 
nemlig til en sideordnet hovedsætning. Det gælder både frie prædikativer, der 
udtrykker årsag og ledsagende omstændighed, således at når det frie prædikativ 
udtrykker årsag, bliver årsagsaspektet udtrykt ved konnektoren derfor. Den nye 
strategi er interessant, fordi den muligvis kan bruges i flere tilfælde.  
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4.3.2	  Top	  Santé	  
Ligesom i L’Express er der ifølge min undersøgelse også i Top Santé eksempler på 
frie prædikativer med et substantivsyntagme som materiale, selvom der også her kun 
er få af dem. Et af de eksempler, jeg har fundet, mener jeg, udtrykker tid: 
 

43. Coté salé, il se glisse facilement dans des tajines (avec de l’agneau et 
des pruneaux) ou accompagne des viandes (poulet, veau, canard…), coupé 
en quartiers et poêlé. Essayez! (Top Santé, oktober 2013). 

 
I eksempel 43 lægger det frie prædikativ sig til subjektet il, som henviser til frugten le 
coing. Da det frie prædikativ udtrykker tid, mener jeg, at man kan oversætte det til en 
tidsledsætning (Korzen, 1999, 89). Coté salé er et fast udtryk i franske madopskrifter, 
som sammen med coté sucré bruges til at beskrive om en ret hører til det salte eller 
søde køkken. Eksempel 47 kan derfor oversættes således: 

 
43a. Når man bruger kvæden i det salte køkken, passer den godt til en 
tagine-gryderet (med lam og svesker) eller til kød (kylling, kalv, and…), 
hvis man skærer den i kvarte stykker og steger den. Prøv det! 

 
Et andet eksempel på et frit prædikativ med et substantivsyntagme som materiale fra 
Top Santé, mener jeg, udtrykker det, Korzen kalder baggrunden for ytringshandlingen 
(1999, 66): 

44. Variante de la cuisson à l’étouffée, elle permet aux aliments de mijoter 
dans leur eau de constitution (Top Santé, juni 2013). 

 
Det frie prædikativ i eksempel 44 lægger sig til subjektet elle, som her henviser til la 
papilotte. Da det frie prædikativ udtrykker baggrunden for ytringshandlingen, mener 
jeg, at det kan oversættes med en operatorkonstruktion med som (Korzen, 1999, 66): 

 
44a. Som en variant til stuvning sørger papillote-metoden for, at råvarerne 
kan simre i den væske, de selv afgiver. 

 
Resten af eksemplerne fra Top Santé, udtrykker ledsagende omstændighed: 

 
45. Arbre des régions montagneuses de l’Inde, le Boswelllia serrate, et 
plus précisément sa résine, est un anti-inflammatoire naturel utilisé de 
longue date en médecine ayurvédique. (Top Santé, januar 2014). 

 
Det er interessant, at de fleste af substantivsyntagmerne fra Top Santé udtrykker 
ledsagende omstændighed, når nu Korzen ikke nævner, at substantivsyntagmet som 
frit prædikativ kan have den funktion (Bilag 1 99-100). Ligesom eksemplerne fra 
L’Express mener jeg også, at de eksempler fra Top Santé, der udtrykker ledsagende 
omstændighed, bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning: 



	   39	  

45a Bosweillia serrate-træet stammer fra de indiske bjergområder, og 
træet, og især dets harpiks, er naturligt anti-inflammatorisk og er længe 
blevet brugt i ayurvedisk medicin. 

 
I Top Santé har jeg desuden fundet eksempler på frie prædikativer, der udtrykker 
ledsagende omstændighed, hvor jeg mener, at sætningen bliver så lang på dansk, at 
den må deles i to sætninger, der adskilles med et punktum: 

 
46. Sport complet et adapté à tous, quels que soient l’âge et le niveau de 
sport, le longe-côte se pratique en toute saison. (Top Santé, oktober 2013). 
 

Grunden til at strategien med to hovedsætninger er den bedste løsning i eksempel 46, 
skyldes efter min mening udtrykket sport complet. Sport complet er nemlig et udtryk, 
der ikke findes på dansk, og som derfor er nødt til at blive udtrykt ved en hel sætning 
for at give mening for læseren. At noget er complet betyder, at det ”a un esemble 
achevé de qualités, de caractères (Le Petit Robert, 1972, 314) og sport complet må 
derfor betyde en ”sport som er god for alt (underforstået hele kroppen)”: 
 

46a. Vandreture i havet er en sport, som er god for hele kroppen, og 
som passer til alle, uanset alder og træningsniveau. Man kan således 
dyrke sportsgrenen året rundt. 
 

Som det kan ses i eksempel 46a, har jeg desuden tilføjet et således i den oprindelige 
hovedsætning. Efter min mening giver det en god oversættelse, fordi således 
markerer, at det som udtrykkes i hovedsætningen er en følge eller et resultat af det, 
som denoteres i det frie prædikativ. På den måde mener jeg, at det frie prædikativs 
betydning af ledsagende omstændighed bliver fremhævet, som ”noget der 
ledsager/følger” den foregående hovedsætnings betydning. Desuden giver således 
efter min mening en bedre rytme i sætningen end, hvis den blot hed: Man kan dyrke 
sportsgrenen året rundt.  
 

A Sammenfatning 
Ligesom i L’Express viser min analyse af Top Santé, at frie prædikativer med et 
substantivsyntagme som materiale trods det lave antal ganske vist forekommer, 
selvom de franske grammatikere jeg har undersøgt, ikke nævner dem. Denne 
analysedel viser endvidere, at ét frit prædikativ udtrykker tid, ét udtrykker 
baggrunden for ytringshandlingen og således kan oversættes til en tidsledsætning 
eller til en operator med som, mens resten udtrykker ledsagende omstændighed. 
 
Det er interessant, at de fleste af eksemplerne udtrykker ledsagende omstændighed, 
da Korzen ikke nævner, at et frit prædikativ med et substantivsyntagme som 
materiale, kan udtrykke sådan et forhold. Her viser min undersøgelse altså, at mit 
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korpus adskiller sig fra, hvad andre tidligere har undersøgt. Det er især interessant, 
fordi det i L’Express jo også viser sig at være muligt at finde et substantivsyntagme, 
der udtrykker ledsagende omstændighed. Det er altså ikke noget, der kun er 
begrænset til eksemplerne fra Top Santé.  

	  
4.3.3	  Les	  Echos	  
Ligesom L’Express og Top Santé indeholder Les Echos ifølge min undersøgelse også 
nogle frie prædikativer med et substantivsyntagme som materiale. Faktisk er Les 
Echos ifølge min undersøgelse det medie, som har flest substantivsyntagmer. Det 
interessante ved eksemplerne fra Les Echos er, at der synes at tegne sig et mønster i, 
hvilke substantivsyntagmer, der bruges som frie prædikativer. Jeg har nemlig fundet 
en del eksempler på, at udtrykket plus forte baisse du Cac 40 eller plus forte hausse 
du Cac 40 står som frit prædikativ: 
 

47. Plus forte hausse du Cac 40, Technip prend encore 3,24% à 71,75 
euros à la veille d’une conférence organisée par Deutsche Bank.  
(Les Echos, 17.12.2013). 

 
Ca. 3/4 af de eksempler på substantivsyntagmer, jeg har fundet i Les Echos, ser ud 
som i eksempel 47 (Bilag 1 101-104). Disse eksempler bliver anvendt på samme 
måde, hvor hausse/baisse er kernen, Cac 40 er efterstillet attributivled, forte er 
foranstillet attributivled og plus er adverbial bestemmelse. Det er interessant, fordi det 
viser, at frie prædikativer med substantivsyntagmer som materiale i nogen grad må 
være almindelig at finde, når nu der ligefrem er et mønster i, hvordan de bliver brugt i 
Les Echos. 
 
Da alle eksemplerne af denne type er konstrueret med samme udtryk, kan de også 
oversættes med samme strategi. Jeg mener, at der er to måder at oversætte denne type 
frie prædikativer på, nemlig med en operatorkonstruktion med som (Korzen, 2004, 
40) eller med en ny strategi, som går ud på at transponere det frie prædikativ til 
hovedsætning og så lave hovedsætningen på fransk til en restriktiv relativsætning på 
dansk: 
 

47a. Som den største stigning i det franske aktieindeks Cac 40 henter 
entreprenørkoncernen Technip endnu 3,24 % til 71,75, euro. Det sker lige 
før en konference arrangeret af Deutsche Bank. 
	  
47b. Den største stigning i det franske aktieindeks Cac 40 er 
entreprenørkoncernen Technip, som henter endnu 3,24 % til 71,75 euro. 
Det sker lige før en konference arrangeret af Deutsche Bank. 
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Jeg mener, at ovenstående løsningsforslag giver nogle gode oversættelsesløsninger, 
fordi, det frie prædikativ udtrykker det, Korzen kalder baggrunden for 
ytringshandlingen (Korzen, 1999, 66). Jeg mener således, at det frie prædikativ her 
udtrykker ”i sin egenskab af”, altså i betydningen ”i kraft af” (s. 66), og jeg mener, at 
de to løsningsforslag er gode som løsninger til at få denne betydning frem. 
 
Resten af eksemplerne på substantivsyntagmer i Les Echos udtrykker efter min 
mening enten en forklarende kommentar eller årsag (Bilag 1 105). Her er der altså 
også eksempler på frie prædikativer, der betyder flere ting på én gang: 

 
48. Associé majoritaire dans AvtoVaz aux côtés du conglomérat public 
Rostech, Renault baisse de 1,61% à 66,56 euros. (Les Echos, 24.03.2014). 

 
Eftersom det frie prædikativ i eksempel 48 både kan udtrykke en forklarende 
kommentar og årsag, mener jeg også, at der er to løsningsmuligheder, nemlig en 
parentetisk relativsætning eller en årsagsledsætning (Korzen, 1999, 89): 
 

48a. Renault, der har aktiemajoriteten i russiske Avtovaz sammen med 
konglomeraten Rostech, falder med 1,61 % til 66,56 euro. 
 
48b. Da Renault har aktiemajoriteten i russiske Avtovaz sammen med 
konglomeraten Rostech, falder bilprocentens aktier med 1,61 % til 66,56 
euro. 
 

Ud fra 48a mener jeg på den ene side, at associé majoritaire fungerer som forklarende 
kommentar til subjektet og dermed har en attributiv funktion. På den anden side kan 
der også være en årsagssammenhæng mellem det frie prædikativ og hovedsætningen. 
I den artikel, eksemplet er taget fra, står der nemlig beskrevet, hvordan franske 
virksomheder, heriblandt Renault, er påvirket af den anspændte situation mellem 
Rusland og Ukraine i foråret 2014. Situationen mellem de to lande påvirker det 
russiske aktiemarked i en negativ retning, hvilket således også har indflydelse på 
Renault, som er hovedaktionær i den russiske bilproducent Avtovaz. På den måde kan 
det frie prædikativ være et udtryk for en årsagssammenhæng, hvilket bliver 
tydeliggjort af årsagsledsætningen i 48b. 
 
Faktisk mener jeg, at en endnu bedre løsning til at udtrykke denne 
årsagssammenhæng er at anvende en strategi, som jeg også foreslår i min analyse af 
L’Express, nemlig at transponere det frie prædikativ til en sideordnet hovedsætning, 
hvor årsagsaspektet bliver udtrykt med konnektoren derfor: 

 
48c. Renault har aktiemajoriteten i russiske Avtovaz sammen med 
konglomeraten Rostech, og bilprocentens aktier falder derfor med 1,61 % 
til 66,56 euro. 
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Jeg mener, at den sideordnede hovedsætning er en god løsning, fordi man undgår den 
tunge årsagsledsætning i forfeltet. Også her mener jeg altså, at den sideordnede 
hovedsætning giver hele sætningen en mere lineær struktur, som er karakteristisk for 
det danske sprog. 
 

A Sammenfatning 
Ligesom i L’Express og Top Santé viser min analyse af Les Echos, at frie 
prædikativer med et substantivsyntagme som materiale forekommer, selvom ingen af 
de franske grammatikere, jeg har undersøgt, nævner dem. Det der er særligt 
interessant ved min undersøgelse af Les Echos er, at ca. 3/4 af mine eksempler er 
konstrueret med plus forte baisse du Cac 40 eller plus forte hausse du Cac 40. Denne 
analysedel viser, at disse eksempler kan oversættes med enten en 
operatorkonstruktion med som eller med en ny strategi, som går ud på at transponere 
det frie prædikativ til hovedsætning og så lave hovedsætningen på fransk til en 
restriktiv relativsætning på dansk. Endvidere viser min analyse, at resten af de frie 
prædikativer udtrykker en forklarende kommentar/årsag. De eksempler, der udtrykker 
en forklarende kommentar kan oversættes til en parentetisk relativsætning mens dem, 
der udtrykker årsag, kan oversættes til en årsagsledsætning, som Korzen begge 
foreslår. Dog mener jeg som noget nyt også, at man kan udtrykke 
årsagssammenhængen ved at transponere det frie prædikativ til en sideordnet 
hovedsætning, hvor årsagsaspektet bliver udtrykt med konnektoren derfor; en strategi 
som jeg også anvendte i L’Express.  

	  
4.3.4	  Delkonklusion	  
Ud fra min analyse af frie prædikativer med substantivsyntagmer som materiale kan 
jeg konkludere, at denne type ganske vist ikke er så almindelig, men at den dog 
forekommer, selvom de franske grammatikere jeg har undersøgt ikke nævner, at de 
findes. Endvidere viser min analyse som noget nyt, at mange af eksemplerne 
udtrykker ledsagende omstændighed, selvom Korzen ikke nævner, at det er muligt for 
et substantivsyntagme. Derudover viser denne delanalyse, at nogle af 
substantivsyntagmerne kan oversættes efter de etablerede regler, nemlig til en 
parentetisk relativsætning, en operatorkonstruktion med som eller til en ledsætning, 
der udtrykker årsag. Min analyse viser dog også, at denne type frie prædikativer kan 
oversættes med nye strategier, nemlig til en sideordnet hovedsætning, hvilket er den 
strategi, jeg har anvendt mest på mine eksempler; at transponere det frie prædikativ til 
en hovedsætning og så lave hovedsætningen på fransk om til en restriktiv 
relativsætning på dansk; at oversætte de eksempler, der udtrykker årsag til en 
sideordnet hovedsætning, hvor årsagsaspektet udtrykkes med konnektoren derfor. 
Disse tre nye strategier er interessante, fordi de muligvis kan anvendes, når andre 
typer frie prædikativer skal oversættes til dansk. 
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4.4	  Adjektivsyntagmer	  
Som nævnt i kapitel 3 viste min diskussion af de forskellige definitioner, at det frie 
prædikativ på fransk i mange tilfælde beskrives som en ledtype af særlig adjektivisk 
karakter. Det tyder på, at adjektivsyntagmet som frit prædikativ forekommer ofte på 
fransk og er langt mere almindeligt end substantivsyntagmet. Det viser min 
undersøgelse også, da ca. 1/5 af alle eksemplerne er adjektivsyntagmer. Fælles for 
disse eksempler er, at de alle er placeret i forfeltet. De er også alle sammen 
relationsetablerende og udtrykker altså essens, og de kan derfor ikke oversættes 
direkte til dansk. 
 

4.4.1	  L’Express	  
Min undersøgelse viser dog, at der ikke er mange eksempler på frie prædikativer med 
et adjektivsyntagme som materiale i L’Express. Der er dog nogle og ét af dem, mener 
jeg, udtrykker betingelse: 
 

49. Gérard Collomb brocarde ce projet : trop cher, il ne transporterait pas 
assez de monde. (L’Express, 18.02.2014). 

 
Det frie prædikativ lægger sig her til il og henviser til ce projet, som her refererer til et 
forslag om en ny metrolinje i Lyon. Da det frie prædikativ udtrykker betingelse, har jeg 
valgt at oversætte det med en betingelsesledsætning (Korzen 2004, 40): 
 

49a. Den franske politiker Gérand Collomb kritiserer projektet: ”Hvis det 
bliver for dyrt, vil man ikke kunne transportere nok mennesker rundt”.  

 
I min undersøgelse har jeg endvidere fundet et eksempel, hvor det frie prædikativ 
efter min mening har en bibetydning af årsag: 

 
50. Radical, Olivier Besancenot (NPA) a affirmé que l'abstention 
démontrait que "le système politicien est carbonisé".  
(L’Express, 24.03.2014) 

 
Jeg mener, at eksempel 50 har en bibetydning af årsag, fordi det frie prædikativ efter 
min mening kan sidestilles med eksempel 30 (kapitel 3), som er konstrueret på 
samme måde som eksempel 50, blot med libéral som kerne i stedet for radical. Ifølge 
Korzen kan sådan en type oversættes med en særlig form for udbygget frit 
prædikativ, som består af et adjektiv med tilknyttet ledsætning (1999, 92-93): 
 

50a. Venstreradikal, som han er, hævder den franske politiker Olivier 
Besancenot fra det ekstremt venstreorienterede parti NPA, at 
franskmændene har valgt ikke at stemme ved kommunalvalget, fordi ”det 
politiske system er fordærvet”. 
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Eksempel 50a er en brugbar oversættelse, men ville måske lyde mere mundret dansk, 
hvis det frie prædikativ blev oversat til en sideordnet hovedsætning, som Korzen også 
mener er en mulighed, selvom der ikke er akademisk enighed om det (1999, 94): 
 

50b. Den franske politiker Olivier Besancenot fra det venstreorienterede 
parti NPA er mere ekstrem i sin udmelding og hævder, at franskmændene 
har valgt ikke at stemme ved kommunalvalget, fordi ”det politiske system 
er fordærvet”. 

 
Endelig har jeg fundet eksempler, som jeg mener, udtrykker ledsagende omstændighed: 
 

51. Très actif depuis une dizaine de jours sur ce thème, le candidat EELV 
à la mairie de Paris Christophe Najdovski n'a pas mâché ses mots vis-à-vis 
de Mme Hidalgo, raillant par exemple lundi une "candidate qui ne dit pas 
un mot et préfère participer à un défilé en moto". (L’Express, 16.03.2014).  

 
Korzen nævner ikke, at et frit prædikativ på fransk, der består af et adjektivsyntagme, 
kan udtrykke ledsagende omstændighed, og jeg er heller ikke stødt på denne type hos 
andre grammatikere. Det må derfor anses som noget nyt, at et frit prædikativ på 
fransk kan bestå af et adjektivsyntagme og samtidig udtrykke ledsagende 
omstændighed (Bilag 1 106). Da det frie prædikativ udtrykker ledsagende 
omstændighed, mener jeg, at det bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning: 

	   	  
51a. Den franske politiker Christophe Najdovski fra Økologisk Europa-De 
Grønne, der er kandidat til en borgmesterpost i Paris, har de sidste ti dage 
været meget aktiv i spørgsmålet omkring problemer med forurening i den 
franske hovedstad. Han siger derfor tingene lige ud til Anne Hildalgo fra 
det franske socialistparti, idet han fx mandag kritiserede hende for at være 
en ”kandidat, som ikke siger noget som helst, og som hellere vil at deltage i 
en demonstration på motorcykel”. 

A Sammenfatning 
Denne delanalyse viser altså, at der ikke er mange eksempler på frie prædikativer 
med adjektivsyntagmer som materiale i L’Express, selvom min undersøgelse ellers 
består af mange eksempler på denne type. Min analyse viser endvidere, at 
adjektivsyntagmerne udtrykker betingelse, bibetydning af årsag og ledsagende 
omstændighed. Det kan således oversættes til en betingelsesledsætning, til et 
udbygget frit prædikativ, som består af et adjektivsyntagme med tilknyttet ledsætning 
og endelig til en sideordnet hovedsætning. Det nye er her, at der i min undersøgelse er 
over halvdelen af eksempler, der bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning, 
heriblandt eksempler, der udtrykker ledsagende omstændighed. Det er interessant, 
fordi Korzen for ikke nævner, at et adjektivsyntagme kan udtrykke ledsagende 
omstændighed.  
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4.4.2	  Top	  Santé	  
Til forskel fra L’Express har jeg i Top Santé fundet betydeligt flere eksempler på frie 
prædikativer med et adjektivsyntagme som materiale. Faktisk er der ifølge min 
undersøgelse flest adjektivsyntagmer i Top Santé, idet over halvdelen af eksemplerne 
på denne type kommer herfra. Min undersøgelse viser endda, at en særlig type 
adjektivsyntagme er så almindelig, at den forekomemr ofte blandt eksemplerne fra Top 
Santé. Denne type er konstrueret med udtrykket Riche en/pauvre en:  
 

52. Riche en vitamin C, elle possède des vertus indéniables pour l’éclat de 
la peau. (Top Santé, maj 2013).  
 

Det lader altså til, at der her er et særligt mønster i, hvilke adjektivsyntagmer, der 
bliver anvendt som frie prædikativer i Top Santé (Bilag 1 107-111). Selvom de 
franske grammatikere, jeg har undersøgt, tidligere har behandlet adjektivsyntagmet 
som en almindelig type frit prædikativ, er dette alligevel interessant, fordi der så vidt 
jeg ved, ikke er nogen, der har undersøgt, hvilke konkrete adjektiver, der bliver 
anvendt.  
 
Eksemplerne af denne type er alle bygget op på samme måde, hvor riche er kernen, 
som efterfølges af et præpositionssyntagme. Jeg mener derfor, at alle eksempler på 
denne type kan oversættes på samme måde. Jeg mener endvidere, at denne type 
udtrykker årsag, og at der er to oversættelsesmuligheder, nemlig en årsagsledsætning 
eller en sideordnet hovedsætning, som Korzen begge foreslår (2004, 41; 1999, 94). 
Hvor Korzen kun foreslår løsningen med en sideordnet hovedsætning i tilfælde, hvor 
det frie prædikativ har en bibetydning af årsag, mener jeg, at denne løsning også kan 
anvendes, når adjektivsyntagmet har en fuld betydning af årsag. Jeg mener ikke, at 
årsagsrelationen mellem det frie prædikativ og resten af sætningen bliver mindre med 
denne løsning, idet man som nævnt kan tydeliggøre årsagssammenhængen med 
konnektoren derfor: 
 

52a. Da guleroden er rig på C-vitamin, indeholder den fantastiske 
egenskaber til at give din hud en smuk glød. 
 
52b. Guleroden er rig på C-vitamin og indeholder derfor fantastiske 
egenskaber til at give din hud en smuk glød.  

 
Jeg mener desuden, at strategien med en sideordnet hovedsætning er mest 
hensigtsmæssig, fordi man derved undgår den lange ledsætning i forfeltet, som gør 
sætningen tung.  
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I min undersøgelse af hvordan frie prædikativer med et adjektivsyntagme som 
materiale bliver brugt i Top Santé, viser det sig faktisk, at mange af eksemplerne 
udtrykker årsag og derfor kan oversættes som eksempel 52 (Bilag 1 112-120): 
 

53. Hydrantantes, elles possèdent également des actifs perfecteurs, qui 
peuvent être antitaches, exfoliants et antirides pour améliorer la surface 
cutanée sur le long terme. (Top Santé, maj 2013). 

 
53a. Da CC cremerne er fugtgivende, indeholder de også aktive stoffer, 
som kan behandle pletter, skaller og rynker og dermed forbedre hudens 
overflade på lang sigt. 
 
53b. CC cremerne er fugtgivende og indeholder derfor også aktive stoffer, 
som kan behandle pletter, skaller og rynker dermed forbedre hudens 
overflade på lang sigt.  

 
Endelig viser min undersøgelse, at mange af eksemplerne udtrykker ledsagende 
omstændighed: 
 

54. Antalgique, il associe glucosamine et chondroïtine, curcuma, vitamine 
C, flavonoïdes, manganèse, cuivre. (Top Santé, januar 2014). 

 
I eksempel 54 refererer il til et kosttilskud ved navn Articulation. Eksemplet viser 
altså, at det også i Top Santé er muligt at finde et adjektivsyntagme, der udtrykker 
ledsagende omstændighed på trods af, at Korzen ikke behandler denne type (Bilag 1 
121-127). Jeg vælger også her at oversætte til en sideordnet hovedsætning: 
 

54a. Produktet er smertestillende og kombinerer glukosamin, chondrotin, 
gurkemeje, C-vimatin, flavonoider, mangan og kobber.  
(Top Santé, januar 2014).  

 
A Sammenfatning 
Min analyse viser altså, Top Santé er det medie, der ifølge min undersøgelse har flest 
eksempler på adjektivsyntagmer som materiale. Endvidere viser min analyse, at 
samtlige eksempler er relationsetablerende og udtrykker essens, og man er derfor 
nødt til at transponere. Derudover viser denne delanalyse som noget nyt, at en særlig 
type konstruktion ofte forekommer blandt mine eksempler, nemlig en konstruktion 
med riche en/pauvre en. Denne type udtrykker årsag og kan efter min mening bedst 
oversættes til en årsagsledsætning eller til en sideordnet hovedsætning med derfor 
som konnektor. Desuden udtrykker mange af de andre eksempler også årsag og kan 
derfor oversættes på samme måde som riche/pauvre en-typen. Endelig er det 
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interessant ved denne delanalyse, at mange af eksemplerne udtrykker ledsagende 
omstændighed og derfor også kan oversættes til en sideordnet hovedsætning.  

	  
4.4.3	  Les	  Echos	  
Ligesom i L’Express er der ifølge min undersøgelse kun få eksempler på frie 
prædikativer med et adjektivsyntagme som materiale. Fælles for eksemplerne er, at de 
alle udtrykker årsag: 
 

55. Perplexe après des statistiques mitigées en Europe et aux Etats-Unis, 
le Cac 40 a terminé la séance de mardi en petite baisse de 0,10 %, à 
4.330,71 points. (Les Echos, 18.02.2014). 

 
Jeg har valgt at oversætte det frie prædikativ i eksempel 55 med mit løsningsforslag 
til en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor: 
 

55a Det franske børsindeks Cac 40 står i en vanskelig situation efter 
blandede prognoser i Europa og USA og slutter derfor mandagen af med 
et lille fald på 0,10 til 4.330,71 point. 

 
Man kunne også have valgt at oversætte til en årsagsledsætning (Korzen, 2004, 41). 
Det mener jeg dog ikke, giver den bedste løsning, da en årsagsledsætning i 
sætningens forfelt her ville gøre sætningen for lang og tung på dansk (Bilag 1 128). 
 
I Les Echos har jeg også fundet andre eksempler, der udtrykker årsag: 
 

56. Prudents avant le communiqué de la Réserve fédérale américaine, et 
conscients de la persistance d’un risque géopolitique en Crimée, les 
grandes places financières du Vieux Continent ont terminé la séance en 
repli, à l’exception du Dax à Francfort, qui s’est apprécié de 0,42 %.  
(Les Echos, 19.03.2014). 

 
Jeg har ligesom i eksempel 55 her valgt at oversætte det frie prædikativ med en anden 
løsningsmulighed end dem, Korzen foreslår. Jeg mener nemlig heller ikke her, at 
årsagsledsætningen kan bruges. På grund af det frie prædikativs længde, vælger jeg i 
stedet at oversætte til en relativsætning, hvor årsagsaspektet udtrykkes ved verbet 
skyldes: 
 

56a. Europas største aktiemarkeder sluttede dagen med nedgang, hvilket 
skyldtes usikkerhed omkring den amerikanske Centralbank og tvivl om, 
hvorvidt krisen i Krim varer ved. Den eneste der endte dagen i plus var 
Dax-indekset i Frankfurt, som steg med 0,42 %.  
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Dette løsningsforslag må også anses som nyt, idet jeg ikke tidligere er stødt på en 
løsning om at udtrykke det frie prædikativs årsagsbetydning med et verbum. 
 

A Sammenfatning 
Min analyse viser altså her, at der ifølge min undersøgelse kun er få eksempler på frie 
prædikativer med et adjektivsyntagme som materiale i Les Echos. De udtrykker alle 
årsag, men kan efter min mening ikke oversættes med samme strategi. Dog mener 
jeg, at alle eksempler kan oversættes med en anden strategi end dem, Korzen foreslår, 
nemlig til en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor eller til en sideordnet 
hovedsætning, hvor årsagsaspektet udtrykkes ved verbet skyldes.  

	  
4.4.4	  Delkonklusion	  
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et adjektivsyntagme som materiale kan 
jeg konkludere, at Top Santé er det medie, der ifølge min undersøgeles har flest 
adjektivsyntagmer og endda langt flere end både L’Express og Les Echos. Det er 
bemærkelsesværdigt, at det kun er Top Santé, der har mange eksempler på denne 
type, når nu flere steder i litteraturen peger på, at den er almindelig at finde. (Riegel et 
al., 1994, 191; Le Goffic, 1993, 361; Grevisse & Gosse, 1993, 508). Min analyse 
viser endvidere, at mange af eksemplerne udtrykker årsag, og at disse bedst kan 
oversættes til en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor. Min analyse viser 
altså indtil videre, at strategien med en sideordnet hovedsætning kan anvendes i flere 
tilfælde, nemlig både til at oversætte substantivsyntagmer og adjektivsyntagmer. 
Endvidere viser denne delanalyse, at der i alle tre medier findes eksempler på 
adjektivsyntagmer, der udtrykker ledsagende omstændighed, hvilket er interessant, 
når nu Korzen ikke nævner denne type. Endelig er der en særlig type frie 
prædikativer, som går igen i Top Santé, nemlig en konstruktion med riche/pauvre en. 
Det støtter op om, at adjektivsyntagmet er en almindelig type frie prædikativer. 

	  
4.5	  Participe	  présent-‐syntagmer	  	  
Når et frit prædikativ med et participe présent-syntagme som materiale behandles i 
litteraturen, bliver det kun nævnt med verbal funktion. Det er i hvert fald tilfældet i 
den litteratur, jeg har undersøgt, hvor både Riegel et al. og Halmøy kun forklarer og 
giver eksempel på et frit prædikativ af denne type, der er brugt verbalt (1994, 342; 
2003, 32-33). Det tyder på, at det er langt hyppigere at finde end, når participiet er 
brugt adjektivisk. Det er også tilfældet i min undersøgelse, hvor samtlige eksempler 
på participe présent-syntagmer er brugt verbalt. Denne type frie prædikativer udgør 
1/3 af alle eksemplerne i mit korpus, hvilket er interessant, fordi jeg i min diskussion 
af, hvordan det frie prædikativ behandles på fransk fandt frem til, at et frit prædikativ 
oftest behandles som en ledtype af meget adjektivisk karakter.  
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4.5.1	  L’Express	  
I L’Express udgør et frit prædikativ med et participe présent-syntagme som materiale 
knap halvdelen af alle eksempler på denne type. De frie prædikativer kan her både 
være placeret i forfeltet og i slutfeltet, dog er hovedparten placeret i slutfeltet. 
Endvidere viser min undersøgelse, at mange af de verber, der udgør participe présent-
syntagmerne i L’Express, er menings- og ytringsverber. Ifølge min undersøgelse er 
der typisk anvendt verber som: annoncer, reclamer, estimer, demander, reconnaître, 
citer, se référer en, affirmer, mentionner, évoquer: 
 

57. "Comment expliquer aux jeunes qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 67 
ans s'ils ont fait des études alors que leurs aînés pourront se retirer du 
marché du travail à 62 ans'", a-t-il demandé, annonçant que son groupe 
voulait la suppression de la mesure. (L’Express, 28.10.2013). 

 
Subjektet il refererer her til politikeren Jean Dessesard fra Frankrigs grønne parti, og 
kernen er ytringsverbet annonçant. Det er interessant, at mange af verberne er 
menings- og ytringsverber, fordi der så vidt jeg ved ikke er andre, der har undersøgt, 
hvilke konkrete verber, der udgør participe présent-syntagmet i et frit prædikativ. 
Størstedelen af disse eksempler udtrykker ledsagende omstændighed og kan 
oversættes med en sideordnet hovedsætning (Korzen, 1999, 98): 
 

57a. "Hvordan skal man forklare de unge, at de er nødt til at arbejde til de 
er 67 år, når de er færdige med deres studier, mens de ældre kan trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 62-årige”, spurgte den franske 
politiker Jean Dessesard og meddelte, at hans parti, De Grønne, vil 
stemme imod reformen.  
 

Da de fleste af eksemplerne udtrykker ledsagende omstændighed, mener jeg, at disse 
kan oversættes med samme strategi som eksempel 57 (Bilag 1 129-144).  
 
Endvidere har jeg i L’Express fundet eksempler på frie prædikativer med et participe 
présent-syntagme som materiale, der udtrykker årsag: 

 
58. M. Montebourg avait affiché dès le week-end dernier son soutien à 
l'offre de Bouygues, estimant que c'était la meilleure pour l'emploi. 
(L’Express, 15.03.2014). 

 
I eksempel 58 har jeg valgt at oversætte det frie prædikativ til en årsagsledsætning 
(Korzen, 1999, 98) (Bilag 1 145-146): 
 

58a. Den franske industriminister Montebourg havde allerede i sidste 
weekend meddelt sin støtte til teleselskabet Bouygues’ tilbud, da han 
vurderede, at det var det bedste for beskæftigelsen. 
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Jeg har endvidere fundet eksempler, der udtrykker årsag, som efter min mening får 
den bedste oversættelse, hvis man oversætter til en sideordnet hovedsætning med 
konnektoren derfor. Her foreslår jeg altså den samme strategi, jeg anvendte ved 
mange af eksemplerne på både substantivsyntagmer og adjektivsyntagmer: 

 
59. En ces temps d'impopularité de l'exécutif, Gérard Collomb a pris en 
outre le soin de ne pas trop afficher la couleur, battant le pavé avec un 
chèche rose corail autour du cou pour seul signe extérieur de socialisme. 
(L’Express, 16.03.2014). 
 
59a. I disse tider hvor den nuværende borgmester i Lyon Gérand Collomb 
er upopulær, har han desuden gjort meget for ikke at vække for meget 
opsigt. Han bærer derfor kun et koralfarvet tørklæde rundt om halsen, 
som det eneste ydre tegn på hans socialistiske ståsted, når han går 
gennem gaderne.  

 

A Sammenfatning 
Denne delanalyse viser altså, at L’Express ifølge min undersøgelse er et medie, hvor 
frie prædikativer med et participe présent-syntagme som materiale er almindelige at 
finde. Endvidere viser mine analyse, at størstedelen af de verber, der udgør participe 
présent-syntagmerne, er menings- og ytringsverber. Det er interessant, fordi der så 
vidt jeg ved ikke er andre, der før har undersøgt, hvilke verber, der bliver anvendt i 
denne type. Derudover udtrykker hovedparten af eksemplerne ledsagende 
omstændighed og kan derfor oversættes til en sideordnet hovedsætning, som Korzen 
også foreslår. Endelig viser denne delanalyse, at resten af eksemplerne udtrykker 
årsag. Efter min mening kan disse eksempler bedst oversættes til en årsagsledsætning, 
som Korzen forslår eller til min nye strategi med en sideordnet hovedsætning, hvor 
årsagsaspektet bliver udtrykt med konnektoren derfor.  

	  
4.5.2	  Top	  Santé	  
Til forskel fra de mange forekomster af participe présent-syntagmer i L’Express er 
der ifølge min undersøgelse kun få eksempler på denne type i Top Santé. 
Eksemplerne i Top Santé står stort set alle i sætningens forfelt og udtrykker alle 
årsag: 

 
60. Renseignant l’organisme sur la position jour-nuit, elle est prescrite 
pour rattraper au plus vite les forts décalages horaires, et dans certains 
troubles de l’endormissement, notamment chez les plus 55 ans dont la 
sécrétion naturelle de mélatonine diminue. (Top Santé, juli 2013). 
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Jeg mener, at eksempel 60 bedst kan oversættes til en adverbiel ledsætning eller til en 
sideordnet hovedsætning, hvor årsagssammenhængen udtrykkes med konnektoren 
derfor: 

60a. Da melatonin giver besked til hjerne, om det er dag eller nat, 
ordineres stoffet for, at man hurtigere kan komme sig over jetlag, og i 
forbindelse med visse søvnproblemer, især hos folk over 55 år, hvis 
naturlige udskillelse af melatonin bliver mindre.  
 
60b. Melatonin giver besked til hjerne, om det er dag eller nat, og stoffet 
ordineres derfor for, at man hurtigere kan komme sig over jetlag, og i 
forbindelse med visse søvnproblemer, især hos folk over 55 år, hvis 
naturlige udskillelse af melatonin bliver mindre.  

 
Også her mener jeg altså, at den nye strategi med en sideordnet hovedsætning og 
konnektoren derfor er et muligt løsningsforslag (Bilag 1 147-148). 
 
I min undersøgelse har jeg kun fundet ét eksempel fra Top Santé, hvor participe 
présent-syntagmet er placeret i slutfeltet: 
 

61. Si l’on arrivait à retarder les maladies chroniques liées au 
vieillissement, les patients et la société tout entière y gangneraient, 
s’évitant traitements, hospitalisations et placements en institution.  
(Top Santé, oktober 2013).  

 
Jeg har her valgt at oversætte det frie prædikativ med en af Korzens strategier, nemlig 
årsagsledsætningen (1999, 98): 
 

61a. Hvis det kunne lykkes at udsætte de kroniske sygdomme, der er 
forbundet med alderdom, ville det være til gavn for både patienter og 
samfundet generelt, da man ville kunne undgå behandlinger, 
hospitalsindlæggelser og at anbringe patienter på plejehjem. 

 
A Sammenfatning 
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et participe présent-syntagme som 
materiale kan jeg konkludere, at der ifølge min undersøgelse kun er få eksempler i 
Top Santé. Eksemplerne står alle (på nær et enkelt) tilfælde i forfeltet og har verbal 
funktion. Derudover udtrykker de alle årsag og kan efter min mening oversættes på to 
måder: Til en årsagsledsætning, som Korzen også foreslår eller med den nye strategi 
med en sideordnet hovedsætning og konnektoren derfor. Det er interessant, fordi jeg 
nu har anvendt den sidstnævnte strategi på mange eksempler på både substantiv-, 
adjektiv- og participe présent-syntagmer, hvilket kunne tyde på, at det er en strategi, 
som kan anvendes ofte og endda på flere forskellige typer af frie prædikativer. 
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4.5.3	  Les	  Echos	  
Ligesom i L’Express har jeg i Les Echos fundet mange eksempler på frie 
prædikativer, som består af et participe présent-syntagme. Faktisk kommer over 
halvdelen af eksemplerne på denne type fra Les Echos. Ifølge min undersøgelse er 
frie prædikativer med et participe présent-syntagme som materiale også den type, Les 
Echos har flest af. Her udtrykker de fleste ledsagende omstændighed: 
 

62. L’indice Stoxx Europe 600 du gaz et du pétrole recule de 0,85%, tandis 
que celui des matériaux de construction plie de 1,05%, accusant ainsi la 
plus forte baisse sectorielle. (Les Echos, 17.12.2013). 

 
Jeg har valgt at oversætte eksempel 62 med en sideordnet hovedsætning, som Korzen 
også foreslår (1999, 98): 
 

62a. Stoxx Europe 600 Oil & Gas-indekset falder med 0,85 %, mens Stoxx 
Europe 600 construction & materials tog et dyk på 1,05 % og udgør 
således det største fald i sektoren. 

 
De fleste af eksemplerne, der udtrykker ledsagende omstændighed, kan oversættes 
som i eksempel 62 (Bilag 1 149-153). Jeg mener dog også, at flere af eksemplerne, 
der udtrykker ledsagende omstændighed, kan oversættes til en sideordnet 
hovedsætning som i eksempel 62, men hvor der tilføjes et således til den 
hovedsætning, som det frie prædikativ transponeres til. Det gælder også, selvom der 
ikke står et ainsi i det oprindelige frie prædikativ: 
 

63. Par rapport à octobre 2012, la production industrielle a progressé de 
0,2%, affichant une deuxième hausse sur un an d'affilée.  
(Les Echos, 17.12.2013). 
 
63a. I sammenligning med oktober 2012 er den industrielle produktion i 
Frankrig steget med 0,2 % og stiger således for anden gang i træk i år. 

 
Denne strategi anvendte jeg også i eksempel 46, hvor jeg beskrev, hvordan således 
markerer en følge af det, som denoteres i den foregående hovedsætning. Jeg mener 
altså også her, at konnektoren således skaber en tydeligere sammenhæng mellem det 
frie prædikativ og den foregående hovedsætning, hvilket jeg mener, giver en god 
oversættelse (Bilag 1 154-166).  
 
Ligesom i L’Express består mange af participe présent-syntagmerne i Les Echos af 
menings- og ytringsverber, såsom estimer, invoquer, refuser, ajouter, juger, 
souligner, déclarer og citer:  
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64. Takehiko Nakao, président de la Banque asiatique du développement 
(BAD), estime également qu'un plan de relance n'est pas nécessaire, 
ajoutant que, malgré les signes de ralentissement, l'objectif d'un PIB en 
progression de 7,5% reste à portée de main.  
(Les Echos, 24.03.2014). 

64a. Formanden for den japanske udviklingsbank (ADB) Takehiko Nakao 
mener heller ikke, at det er nødvendigt med en genopretningsplan og 
tilføjer, at selvom der er et tegn på, at Kinas BNP vil falde, så er 
målsætningen om at landets BNP skal stige med 7,5 % stadig inden for 
rækkevidde. 
	  

Det er interessant, at der i min undersøgelse er dette fællestræk for L’Express og Les 
Echos, fordi det kunne tyde på, at menings- og ytringsverber ofte kan findes i et frit 
prædikativ med et participe présent-syntagme som materiale. Det er ydermere 
interessant, fordi det fortæller os, at der muligvis er særlige typer af verber, der 
generelt bliver anvendt i disse frie prædikativer (Bilag 1 167-171).  
 
Endvidere har jeg fundet ét eksempel i Les Echos, som jeg mener, udtrykker en 
forklarende kommentar til subjektet, og som derfor bedst kan oversættes til en 
parentetisk relativsætning, (Korzen, 1999, 132): 
 

65. Tenant en haleine les investisseurs du monde entier depuis des 
semaines, la banque centrale américaine doit annoncer sa décision à 19h00 
GMT, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité de politique de 
monétaire. (Les Echos, 18.12.2013). 

 
65a. Den amerikanske centralbank, som har holdt investorer over hele 
verden i spænding de sidste par uger, forventes at fremlægge sin 
beslutning kl. 20 dansk tid efter et møde over to dage i bankens 
pengepolitiske komité. 

 
 
Jeg mener, at den parentetiske relativsætning er et godt løsningsforslag i eksempel 65, 
fordi det frie prædikativ her har en attributiv betydning til subjektet. Man kan 
diskutere om det frie prædikativ også kunne udtrykke årsag, således at det er ”fordi 
investorer over hele verden venter i spænding, at den amerikanske centralbank 
forventes at fremlægge sin beslutning kl. 20 dansk tid” (altså snart, så investorerne 
ikke længere skal holdes hen). Grammatisk kunne det frie prædikativ godt have en 
årsagsbetydning, men ud fra konteksten vurderer jeg dog, at det må være den 
attributive betydning, der skal oversættes til her. Jeg mener nemlig, at der kan være 
mange andre grunde til, at den amerikanske centralbank fremlægger sin beslutning på 
netop dét tidspunkt.  
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Resten af eksemplerne fra Les Echos udtrykker årsag og er alle placeret i slutfeltet. 
Blandt disse har jeg fundet en særlig type, hvor jeg mener, det ikke er nødvendigt at 
oversætte participe présent-syntagmet: 
 

66. L'indice des salaires a cru de manière constante au cours des derniers 
mois, atteignant 59,7 en novembre contre 57,6 en octobre et cette 
tendance devrait se poursuivre en 2014, a précisé Kevin Green, directeur 
général de REC. (Les Echos, 20.12.2013). 
 
66a. Lønindekset i Storbritannien er vokset støt i de sidste måneder til 59,7 
i november mod 57,6 i oktober, og tendensen skulle efter sigende fortsætte 
i 2014, vurderer Kevin Green, der er administrerende direktør for REC. 

 
Jeg har valgt ikke at oversætte participiet, men blot valgt at transponere til en 
konstruktion med til 59,7 i november mod 57,6 i oktober. Det har jeg valgt, fordi jeg 
mener, at alternativet til denne løsning kunne være at oversætte til en 
årsagsledsætning som fx ”da lønindekset stiger til 59,77 i november mod 57,6 i 
oktober”, hvilket jeg mener bliver for tungt på dansk. Denne strategi er, så vidt jeg 
ved, ikke tidligere anvendt af andre. Ikke desto mindre finder jeg den interessant, 
fordi den åbner op for at kunne udtrykke samme betydning på dansk ved at ændre 
sætningens struktur. (Bilag 1 175) 
 
Endvidere har jeg fundet eksempler i Les Echos, der udtrykker årsag, hvor jeg mener, 
den bedste løsningsmulighed er en årsagsledsætning; en løsning som Korzen også 
foreslår. Ifølge min undersøgelse er det typisk for denne type, at participiet består af 
et menings- eller ytringsverbum, hvor verberne estimer og juger især synes at gå igen 
(Bilag 1 172-189):  
 

67. La CFE-CGC est depuis revenue sur son accord, estimant que la 
"confiance est rompue" après le compromis conclu la semaine dernière 
sur l'assurance chômage par la CFDT, la CFTC, Force ouvrière et trois 
organisations patronales. (Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse). 
(Les Echos, 27.03.2014) 
 
67a. Den franske fagforening for ledere CFE-CGC er siden vendt tilbage til 
sin oprindelige aftale, da man vurderer, at ”tilliden er nedbrudt” efter at 
de store fagforeninger for lønmodtagere CFDT, CFTC, FO og tre 
arbejdsgiverforeninger i sidste uge gik sammen i et endeligt kompromis 
om den franske arbejdsløshedsunderstøttelse.	  

	  
 
Endelig har jeg fundet et eksempel, som jeg vurderer, udtrykker indrømmelse. 
Korzen nævner ikke, at et frit prædikativ med et participe présent-syntagme som 
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materiale kan udtrykke indrømmelse, men jeg vil alligevel argumentere for, at det er 
indrømmelse, der udtrykkes i følgende eksempel: 
 

68. Refusant de détailler un quelconque calendrier, il a cependant déclaré 
que Paris et Berlin allaient s'accorder sur les contours de la taxe lors du 
Conseil des ministre franco-allemand prévu mercredi.  
(Les Echos, 18.02.2014). 

 
Konteksten for eksempel 68 er, at Frankrig og Tyskland begge er initiativtagere til at 
indføre en ny afgift på finansielle transaktioner i 11 EU-lande, en såkaldt fælles 
europæisk finansskat. Teksten, som eksemplet er hentet fra, handler om et møde 
mellem den forhenværende franske finansminister Pierre Moscovici og hans tyske 
kollega Wolfgang Schäuble. På mødet diskuterer de to ministre, hvordan denne 
finansskat kan sættes i værk. De to ministre bliver enige om, at det er bedst at gå stille 
til værks og dermed indføre skatten gradvist. Ingen af de to lande ønsker at komme 
med konkrete forslag til, hvornår og hvordan finansskatten skal indføres. I eksempel 
68 henviser il til den tyske finansminister. Med eksemplets kontekst in mente mener 
jeg, at eksempel 68 kan oversættes på følgende to måder: 
 

68a. Selvom den tyske finansminister Wolfgang Schäuble nægtede at gå i 
detaljer med en tidsplan for finansskatten, meddelte han alligevel, at 
Frankrig og Tyskland vil nå til enighed om niveauet for den fælles 
finansskat ved et møde i det fransk-tyske ministerråd på onsdag.  

 
68b. Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble nægtede at gå i 
detaljer med en tilfældig tidsplan, men meddelte alligevel, at Frankrig og 
Tyskland vil nå til enighed om niveauet for den fælles finansskat ved et 
møde i det fransk-tyske ministerråd på onsdag.  

 
Jeg mener, at eksempel 68 udtrykker indrømmelse, idet den tyske finansminister 
meddeler, at Frankrig og Tyskland vil nå til enighed om den fælles finansskat, på 
trods af, at han ikke vil afsløre en konkret tidsplan for finansskattens indførelse. 
Schäuble forsikrer altså om, at Frankrig og Tyskland vil nå til enighed, selvom han 
indrømmer, at en tidsplan for finansskatten ikke er fastlagt. Som det fremgår af 68a, 
har jeg her valgt at oversætte til en adverbiel ledsætning, der udtrykker indrømmelse. 
Jeg mener ikke, at denne løsning nødvendigvis er den bedste, men har alligevel valgt 
at have den med for at demonstrere aspektet af indrømmelse. Derimod har jeg valgt 
også at transponere det frie prædikativ til en sideordnet hovedsætning som i 68b, hvor 
aspektet af indrømmelse bliver udtrykt med men. Jeg mener, at denne 
oversættelsesmulighed er den bedste af de to, fordi den er mindre tung end 68a. 
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A Sammenfatning 
Ud fra denne delanalyse kan jeg konkludere, at Les Echos er det medie, der ifølge 
min undersøgelse har flest frie prædikativer med et participe présent-syntagme som 
materiale. Her udtrykker de fleste ledsagende omstændighed og kan oftest bedst 
oversættes til en sideordnet hovedsætning, som Korzen også foreslår. Undertiden 
mener jeg dog, at det også kan give en god oversættelse, hvis man tilføjer et således 
til den oprindelige hovedsætning. Endvidere er mange af de verber, der udgør 
participe présent-syntagmerne i Les Echos, menings- og ytringsverber. Desuden viser 
denne delanalyse, at de eksempler der udtrykker årsag bedst oversættes til en 
årsagsledsætning, som Korzen forslår (1999, 98), mens andre som noget nyt bedst 
kan oversættes ved ikke at oversætte participiet.  

	  
4.5.4	  Delkonklusion	  
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et participe présent-syntagme som 
materiale kan jeg altså konkludere, at denne type udgør ca. 1/3 af alle eksemplerne i 
mit korpus. Endvidere viser min analyse, at samtlige eksempler er anvendt verbalt, 
hvilket kunne tyde på, at denne type er mere almindelig end, når participiet har en 
adjektivisk funktion. Det stemmer da også overens med den litteratur, jeg har 
undersøgt, idet både Riegel et al. og Halmøy kun forklarer og giver eksempel på et 
frit prædikativ, der er brugt verbalt (1994, 342; 2003, 32-33). Det er dog 
bemærkelsesværdigt, at der i min undersøgelse er så mange eksempler, fordi jeg i min 
diskussion af, hvordan det frie prædikativ behandles på fransk fandt frem til, at frie 
prædikativer oftest behandles som en ledtype af meget adjektivisk karakter. Det 
betyder ikke, at man kan konstatere, at teorien tager fejl, men blot at min 
undersøgelse viser, at frie prædikativer med verbal funktion er meget almindelige at 
finde i både L’Express og Les Echos. 
 
Endvidere kan jeg konkludere, at størstedelen af eksemplerne er placeret i sætningens 
slutfelt. De fleste udtrykker ledsagende omstændighed, mens en del udtrykker årsag. 
Det kunne fx ses i min analyse af Top Santé, som kun bestod af frie prædikativer, der 
udtrykker årsag. Desuden kan jeg som noget nyt konkludere, at størstedelen af de 
verber, der udgør participe présent-syntagmerne i både L’Express og Les Echos, er 
menings- og ytringsverber. Derudover viser min analyse, at de eksempler, der 
udtrykker ledsagende omstændighed bedst kan oversættes til en sideordnet 
hovedsætning, som Korzen også foreslår. Undertiden kan denne type også oversættes 
til en sideordnet hovedsætning, hvor aspektet af ledsagende omstændighed forstærkes 
med således. Endelig viser denne delanalyse, at de frie prædikativer, der udtrykker 
årsag, bedst kan oversættes til en årsagsledsætning, som Korzen også foreslår eller til 
en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor. Denne strategi har jeg nu 
anvendt til både at oversætte substantiv- adjektiv- og participe présent-syntagmer og 
kan efter min mening altså benyttes som almindelig oversættelsesstrategi. 
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4.6	  Participe	  passé-‐syntagmer	  
Som nævnt er participe passé-syntagmet ifølge Korzen den mest almindelige form for 
frit prædikativ på både dansk og fransk (2004, 42). Det viser sig da også at være 
tilfældet i min undersøgelse, hvor knap halvdelen af alle eksemplerne i mit korpus er 
af denne type. Det overraskende er dog, at participe passé-syntagmet som materiale 
til et frit prædikativ kun bliver behandlet i et begrænset omkring i den fransksprogede 
litteratur, jeg har undersøgt, når nu denne type udgør en så stor del af mit korpus. 

	  

4.6.1	  L’Express	  
I L’Express udgør frie prædikativer med et participe passé-syntagme som materiale 
lige over 1/3 af alle mine eksempler på denne type, og den må dermed siges at være 
almindelig at finde i L’Express. Ifølge min undersøgelse er frie prædikativer med et 
participe passé-syntagme som materiale også den type, L’Express har flest af. Alle 
eksempler (på nær ét) er relationsetablerende og udtrykker dermed tilstand, hvorfor 
man er nødt til at transponere, når man skal oversætte til dansk. 
 
Blandt mine eksempler synes der at tegne sig et mønster i, hvilken type af verber, der 
er anvendt i participe passé-syntagmerne i L’Express. Ca. halvdelen af eksemplerne 
er nemlig konstrueret med de transitive verber inviter, interroger og interviewer: 

 
69. Invitée ce lundi matin sur France 2, Marielle de Sarnez a fustigé une 
"incohérence complète" dans la fiscalité du gouvernement.  
(L’Express, 28.10.2013). 

 
Samtlige eksempler af denne type er placeret i sætningens forfelt (Bilag 1 181-184). 
Derudover har participierne et stedsadverbial som fx France 2 knyttet til sig. Jeg 
mener, at denne type udtrykker tid og således har en betydning i retningen af ”Da 
Marielle de Sarnez mandag var inviteret i studiet hos France 2, så….” og dermed 
kan oversættes til en tidsledsætning i forfeltet, som Korzen også foreslår (1999, 94). 
Grammatisk kan denne løsning sagtens lade sig gøre. Jeg vil dog ikke anbefale denne 
oversættelsesløsning, da jeg mener, at tidsledsætningen i forfeltet gør sætningen for 
tung på dansk. Jeg foreslår i stedet at transponere invitée til verbets substantiviske 
pendant, nemlig gæst (altså, ”den der er inviteret”) og så sætte tidsledsætningen i 
slutfeltet: 
 

69a. Marielle de Sarnez fra det franske centerparti beskyldte den franske 
regerings skatteplan for at være ”fuldstændig usammenhængende”, da hun 
mandag morgen var gæst hos den franske tv-station France 2. 
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Dette løsningforslag er efter min mening interessant, fordi der så vidt jeg ved ikke er 
andre, der har nævnt, at man kan oversætte et frit prædikativ fra fransk til dansk ved 
at foretage ordklasseskift i det frie prædikativs kerne. 
 
De fleste frie prædikativer af denne type er konstrueret med verbet interroger: 
	  

70. Interrogé sur i>Télé, François Bayrou a indiqué mardi que la signature 
de cette union avec le parti de Jean-Louis Borloo aurait lieu certainement 
mardi prochain. (L’Express, 29.10.2013). 

 
Ligesom i eksempel 69 vælger jeg heller ikke her at oversætte det frie prædikativ med en 
foranstillet tidsledsætning. Havde jeg valgt den løsning, ville det frie prædikativ blive 
oversat til: ”Da François Bayrou blev interviewet til i>Télé, sagde han...” Også her 
mener jeg, at sætningen bliver for tung, og derfor anbefaler jeg ikke dette 
løsningsforslag. I stedet mener jeg, at det giver en god oversættelse at transponere 
interrogé til verbets substantiviske parallel, nemlig interview (altså ”der hvor 
vedkommende bliver interviewet”) (Bilag 1 185-188): 

	  
70a. I et interview til den franske nyhedskanal i>Télé sagde formanden 
for det franske centrumdemokratiske parti MoDem, François Bayrou 
tirsdag, at en endelig underskrift på samarbejdet med Jean-Louis’ parti, det 
radikale parti, nok vil finde endeligt sted på næste tirsdag.  

 
Blandt de eksempler, der er konstrueret med interroger, har jeg også fundet 
eksempler, der er efterfulgt af et præpositionssyntagme, der præciserer, hvad det er, 
subjektet ”bliver spurgt om”:  

 
71. Interrogé sur le fait de savoir si des sociaux-démocrates pourraient 
être les bienvenus dans le nouveau rassemblement, Hervé Morin a 
expliqué que c'était possible, de même que des écologistes, à condition 
qu'ils soient dans "une opposition constructive". (L’Express, 26.10.2013). 

 
I eksempel 71 mener jeg, at det frie prædikativ udtrykker noget i retningen af: ”Da 
Hervé Morin fra det konservative parti UMP blev spurgt om, hvorvidt de franske 
socialdemokrater kunne være velkomne i det nye samarbejde, forklarede han, at..” 
Ligesom i eksempel 69-70, mener jeg, at den foranstillede tidsledsætning giver en tung 
oversættelse, og jeg har derfor valgt at transponere interrogé til den substantiviske 
parallel, spørgsmål (”det der bliver spurgt til”) (Bilag 1 189-191): 
 

71a. Til spørgsmålet om hvorvidt de franske socialdemokrater kunne 
være velkomne i det nye samarbejde, forklarede Hervé Morin fra det 
konservative parti UMP, at det bestemt er muligt, og det gælder også for 
De Grønne, forudsat at de udgør en “konstruktiv opposition.”  



	   59	  

Blandt denne type har jeg endvidere fundet et enkelt eksempel, som er konstrueret 
med interviewer, altså den anglificerede version af interroger: 

	  
72. Interviewé par L'Express en mai 2013, Bernard Rivalta (PS), président 
du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération 
lyonnaise (Sytral) assenait qu'il fallait 500 000 voyageurs par jour pour 
créer une nouvelle ligne. (L’Express, 18.03.2014). 

 
Også her har jeg valgt at oversætte det frie prædikativ ved at transponere interviewé 
til den substantiviske parallel, interview: 
 

72a. I et interview til det franske ugeblad l’Express i maj 2013 udtrykte 
den franske socialist Bernard Rivalta, som er formand for den franske 
fagforening for transport i Rhône-Alpe-Lyon området (Sytral), at der skal 
være 500.000 passagerer med den nye metro hver dag, for at det kan betale 
sig at oprette en ny linje. 

 
Ud over de ovenstående eksempler er der en del af mine eksempler på participe 
passé-syntagmer i L’Express, der udtrykker årsag. Alle disse eksempler er placeret i 
sætningens forfelt:  
 

73. Sonné par sa défaite au 1er tour des municipales, le PS marseillais 
tente pour le second de rassembler la gauche et de rallier les 
abstentionnistes, afin d'éviter une bérézina face à l'UMP, quasi assurée de 
l'emporter mais qui risque, avec un FN fort, de rater la majorité absolue.  
(L’Express, 24.03.2014). 
 

I eksempel 73 vælger jeg også at oversætte det frie prædikativ til en sideordnet 
hovedsætning med konnektoren derfor (Bilag 1 195-197): 
 

73a. Socialistpartiet i Marseille er helt slået ud over deres nederlag ved 
første runde i det franske kommunalvalg og forsøger derfor nu i anden 
runde at samle venstrefløjen og nå ud til de borger, der normalt ikke 
stemmer, for at undgå et nederlag til det konservative parti UMP, der er så 
godt som sikret sejren sammen med et stærkt Front National (Frankrigs 
ekstremt højreorienterede parti). 

 
Endvidere har jeg fundet eksempler på participe passé-syntagmer i L’Express, hvor 
jeg mener, årsagsaspektet kan oversættes til den danske præposition på grund af: 
 

74. Mise en difficulté dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, 
Christiane Taubira perd 8 points, à 31% d'opinions favorables.  
(L’Express, 27.10.2013). 
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74a. Den franske justitsminister Christiane Taubira er bragt i 
vanskeligheder på grund af sagen om Nicolas Sarkozys ulovlige aflytninger 
og går dermed tilbage med otte point til 31 %.  

 
Dette løsningsforslag må også anses som en ny måde at oversætte et frit prædikativ 
på, der udtrykker årsag. Jeg er nemlig ikke før stødt på en strategi, der åbner op for, at 
årsagsaspektet kan oversættes til en præposition (Bilag 1 198). 
 
Jeg har desuden fundet et eksempel, hvor jeg mener, man kan diskutere om det frie 
prædikativ er beskrivelsesorienteret eller om det er relationsetablerende og udtrykker 
årsag. For bedre at kunne afgøre betydningen, har jeg valgt at tage lidt af konteksten med:  
 

75. Un mariage UDI-Modem dans une semaine? Interrogé sur i>Télé, 
François Bayrou a indiqué mardi que la signature de cette union avec le 
parti de Jean-Louis Borloo aurait lieu certainement mardi prochain. Pressé 
de questions, le président du Modem a en effet fini par lâcher: "La semaine 
prochaine". Lundi ou mardi ? "Mardi peut-être, mais on n'a pas encore fixé 
l'heure". (L’Express, 29.19.2013). 

 
På den ene side kan det frie prædikativ i eksempel 75 være beskrivelsesorienteret og 
”dermed beskrive subjektsreferenten i det tidsrum [hvor] primærsituationen står på” 
(Korzen, 2004, 39). Hvis man her forstår det frie prædikativ som en beskrivelse af 
subjektet, mener jeg, det frie prædikativ kan oversættes direkte: 

 
75a. Presset af spørgsmål sluttede formanden for det franske 
centrumdemokratiske parti MoDem af med at sige: “I næste uge”. 

 
På den anden side mener jeg også, at det frie prædikativ kan opfattes som et udtryk 
for en årsagssammenhæng, hvor grunden til, at ”formanden for MoDem slutter af 
med at sige ”i næste uge”” er, ”fordi han er presset af spørgsmål”. Vælger man at 
tolke eksempel 75 på den måde, er det altså de mange spørgsmål fra pressen, der får 
formanden for MoDem til at sige ”I næste uge”. Denne årsagssammenhæng mellem 
det frie prædikativ og resten af sætningen mener jeg, bedst kan oversættes til en 
sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor: 

 
75b. Formanden for det franske centrumdemokratiske parti MoDem var 
presset af de mange spørgsmål og sluttede derfor af med at sige: “I næste 
uge”. 

 
Betydningen af årsag giver også mening i forhold til den kontekst, eksemplet tilhører. 
Eksemplet er nemlig hentet fra en tekst, der fortæller om et muligt politisk 
samarbejde mellem de to franske midterpartier MoDem og UDI. I teksten står der, at 
formanden for MoDem bliver interviewet til den franske nyhedskanal i>Télé, og her 
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kunne man godt forestille sig, at han bliver stillet en masse spørgsmål angående den 
mulige koalition. De mange spørgsmål kan formodentlig være årsag til, at formanden 
bliver presset og derfor fortæller, hvornår den nye koalition vil blive præsenteret. Jeg 
vil derfor mene, at aspektet af årsag er den betydning, der giver mest mening i forhold 
til eksemplets kontekst. Korzen påpeger dog, at et frit prædikativ kan være mere eller 
mindre beskrivelsesorienteret eller relationsetablerende, og jeg mener derfor også, at 
løsningen i 76a kan bruges. 
 
Ud over de eksempler, der udtrykker årsag, har jeg også fundet en del eksempler i 
L’Express, der udtrykker ledsagende omstændighed: 

 
76. Né en 1928, Jean-Marie Le Pen est devenu pupille de la nation en 
1942. (L’Express, 24.02.2013). 

 
Eksempel 76 er et såkaldt prototypisk eksempel på et participe passé-syntagme, der 
står som frit prædikativ (Korzen, 2004, 43). Korzen nævner nemlig et lignende 
eksempel, som også er konstrueret med naître i participe passé (kapitel 3). Korzen 
foreslår, at sådanne intransitive verber oversættes en til sideordnet hovedsætning (s. 42): 

	  
76a. Den højreorienterede politiker Jean-Marie le Pen fra det franske 
parti Front National er født i 1928 og mistede sin far i 2. verdenskrig i 
1942. 

	  
Løsningsforslaget med at transponere det frie prædikativ til en sideordnet 
hovedsætning gælder endvidere for flere af eksemplerne af denne type, der udtrykker 
ledsagende omstændighed (Bilag 1 for 199-204).  
 
Endelig har jeg fundet en del eksempler i L’Express, der udtrykker indrømmelse: 

 
77. Battu quatre fois aux municipales avant de l'emporter en 2001, le 
sénateur de 66 ans avait été réélu triomphalement au premier tour en 2008. 
(L’Express, 16.03.2014). 

 
Her har jeg valgt at oversætte det frie prædikativ til en ledsætning, der udtrykker 
indrømmelse, som Korzen også foreslår (1999, 94). (Bilag 1 205-207): 

 
77a. Selvom den 66-årige senator er blevet slået fire gange ved det 
franske kommunalvalg før han vandt i 2001, blev han med en 
triumferende sejr genvalgt i første runde i 2008. 
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A Sammenfatning 
Ud fra denne delanalyse kan jeg konkludere, at et frit prædikativ med et participe 
passé-syntagme som materiale er almindelig at finde i L’Express. Halvdelen af 
eksemplerne består endvidere af en ny type, der er konstrueret med de transitive 
verber inviter, interroger, og interviewer. Det er interessant, fordi det viser et mønster 
i, hvordan frie prædikativ med participe passé-syntagmet som materiale kan 
konstrueres. Det er endvidere interessant, at denne type ifølge min undersøgelse bedst 
kan oversættes til participe passé-syntagmets substantiviske parallel, nemlig gæst, 
interview og spørgsmål. Derudover viser denne delanalyse, at en del af eksemplerne 
udtrykker ledsagende omstændighed, og at disse oftest kan oversættes til en 
sideordnet hovedsætning, som Korzen også foreslår. Endelig udtrykker en del af 
eksemplerne årsag og kan efter min mening bedst oversættes til en sideordnet 
hovedsætning med konnektoren derfor, som vi efterhånden har set en del eksempler 
på.  

	  
4.6.2	  Top	  Santé	  
Frie prædikativer med et participe passé-syntagme som materiale er ifølge min 
undersøgelse næsten lige så repræsenterede i Top Santé som i L’Express og er 
dermed også den type, Top Santé har flest af. Alle eksempler er placeret i forfeltet og 
langt de fleste er relationsetablerende, mens kun få er beskrivelsesorienterede: 
	  

78. Habillés de combinaisons, ils traversent la plage en direction de l’eau.  
(Top Santé, oktober 2013). 

 
Ifølge den tekst, eksemplet er hentet fra, lægger ils sig til de personer, der udfører 
sportsgrenen le longe-côte. Jeg mener, at eksempel 78 er beskrivelsesorienteret, fordi 
det frie prædikativ kun beskriver subjektet i det tidsrum, handlingen finder sted 
nemlig, når de to personer udfører le longe-côte. Det frie prædikativ udtrykker altså 
ikke en vedvarende tilstand, fordi de to personer må formodes kun at have en 
våddragt på, når de går på stranden. Derfor kan det frie prædikativ her oversættes 
direkte til dansk (Bilag 1 208): 

	  
78a. Iført våddragt går de hen over sandet på vej ned til vandkanten.  
 

Ifølge min undersøgelse er resten af eksemplerne i Top Santé således 
relationsetablerende, og man er derfor nødt til at transponere. Ca. halvdelen af 
eksemplerne udtrykker ledsagende omstændighed. En del af disse eksempler er 
konstrueret med copulaverberne appeler, surnommer, baptiser, considerer comme og 
réputer pour: 
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79. Aussi appelées plasties abdominales, ce sont des opérations qui ne 
concernent que la zone du ventre. (Top Santé, juni 2013). 

 
Ce lægger sig her til les abdominoplasties. Det er interessant, at der er en særlig type 
af verber, der bruges til at konstruere participe passé-syntagmer i Top Santé, fordi det 
jo også viste sig at være tilfældet med particpe passé-syntagmerne i L’Express.  
 
Det ligger i copulaverbers natur, at de tager subjektsprædikativ, som ofte består af 
adjektiver eller proprier (egenavne), og som bruges til at give en nærmere beskrivelse 
af subjektet. Copulaverbets funktion er altså at forbinde subjektet til ordgrupper, der 
fortæller noget om det subjekt. Med andre ord er copulaverbet altså det verbum, der 
tilføjer en attributiv betydning til subjektet. På samme måde kunne man sige, at de 
participe passé-syntagmer, der er konstrueret med et copulaverbum tilføjer en 
attributiv betydning til subjektet. Hvis man vælger at analysere copulaverbets 
funktion på den måde, kunne man foreslå at oversætte denne type frie prædikativer til 
en parentetisk relativsætning (Korzen, 1999, 94). På den måde vil den parentetiske 
relativsætning fungere som forklarende kommentar til subjektet: 
 

79a. Maveplastik, som også kaldes for abdominalplastik, omhandler 
operationer, som kun foregår i maveregionen.  

 
I praksis mener jeg dog, at de eksempler jeg har fundet, ville blive alt for kludrede 
med denne løsning, fordi de frie prædikativer i mange af tilfældene er meget lange, 
og fordi sætninger i forvejen indeholder relativsætninger. Derfor foreslår jeg at 
oversætte denne type til en sideordnet hovedsætning (Bilag 1 209-218):  

 
79b. Maveplastik kaldes også for abdominalplastik og omhandler 
operationer, som kun foregår i maveregionen.  

 
Jeg har dog også fundet eksempler, hvor jeg mener, at det frie prædikativ har for 
meget en betydning af en forklarende kommentar til, at det kan sidestilles med resten 
af sætningen som en sideordnet hovedsætning. I disse tilfælde har jeg valgt den 
parentetiske relativsætning som løsningsforslag:  
 

80. Connue aussi sous le nom d’«épaule gelée», cette inflammation de la 
capsule (enveloppe qui entoure l’articulation) n’a pas toujours de cause 
évidente. (Top Santé, juni 2013). 

 
80a. Betændelse i skulderkapslen (dvs. bindevævet, der omgiver 
skulderledet), også kendt som ”en frossen skulder”, har ikke altid en 
tydelig årsag. 
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Jeg mener desuden, at de andre eksempler fra Top Santé, der udtrykker ledsagende 
omstændighed også bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning (Korzen 
2004, 43). (Bilag 1 219-230): 
 

81. Mis en place dans les années 1970, le frottis a permis de réduire de 30 
% le nombre de cancers du col de l’utérus en vingt ans.  
(Top Santé oktober 2013). 

 
81a. Smear-prøven blev indført i 1970’erne og har medført 30 % færre 
tilfælde af livmoderhalskræft i de sidste tyve år. 

 
Udover de eksempler, der udtrykker ledsagende omstændighed, har jeg også fundet 
en del, som udtrykker årsag: 
 

82. Cabossé, difficile à éplucher, le coing sait se faire désirer.  
(Top Santé oktober 2013). 

 
Jeg har valgt at oversætte eksempel 82 til en adverbiel ledsætning, der udtrykker 
årsag (Korzen, 2004, 43):  

	  
82a. Da kvædefrugten har en ujævn overflade og er svær at skrælle, er 
den umiddelbart lidt svær at gå til. 

	  
I denne afhandling har jeg ellers argumenteret mod årsagsledsætningen, da jeg ofte 
mener, at den foranstillede ledsætning gør sætningen for tung på dansk. I dette 
tilfælde mener jeg dog, at årsagsledsætningen er det bedste løsningsforslag, fordi 
sætningen efter min mening får for mange sideordnede hovedsætninger, hvis man 
vælger den løsning, som jeg ellers har benyttet mig af, nemlig den sideordnede 
hovedsætning med konnektoren derfor. Hvis man valgte dette løsningsforslag, ville 
sætningen lyde således: 
 

82b. Kvædefrugten har en ujævn overflade og er svær at skrælle og er 
derfor umiddelbart lidt svær at gå til. 

 
Som det fremgår af 82b, består sætningen af tre sideordnede hovedsætninger, som er 
kædet sammen to steder med konnektoren og. For en sætning af 82bs længde mener 
jeg, at den får for mange sideordnede hovedsætninger, hvis man vælger dette 
løsningsforslag. Derfor mener jeg, at årsagsledsætningen her er den bedste strategi. 
 
I de fleste af de eksempler, der udtrykker årsag, mener jeg dog, at en sideordnet 
hovedsætning med konnektoren derfor er den bedste løsning (Bilag 1 231-239): 
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83. Dopée en Centella asiatica, une plante cicatrisantes et régénérante, 
elle agit en profondeur contre la formation des rides. Idéal après 35 ans. 
(Top Santé, maj 2013). 

 
83a. CC crèmen er fyldt med næring fra den reparerende og regenerende 
Centella asiatica-plante, og den virker derfor i dybden og modvirker 
dannelsen af rynker. Passer perfekt til kvinder over 35. 

	  
Endvidere har jeg fundet et par eksempler i Top Santé, der udtrykker tid: 

 
84. Une fois terminé, il doit pouvoir apporter une réponse au quatre 
questions suivantes. (Top Santé, maj 2013). 

 
Il henviser her til	  le bilan d’infertilité. Som i de andre eksempler, der udtrykker tid, 
vælger jeg også her at oversætte det frie prædikativ til en tidsledsætning (Korzen, 
2004, 43) (Bilag 1 240-243): 
 

84a. Når fertilitetsundersøgelsen er færdig, vil man kunne få svar på 
følgende fire spørgsmål.  

	  
Endelig har jeg fundet et par eksempler, der udtrykker betingelse: 
 

85. Utilisées à des doses inadaptées, elles peuvent entraîner des effets 
secondaires: ne pas augmenter les quantités, ni les employer trop 
longtemps. (Top Santé, juni 2013). 

 
Elles henviser her til	  les huiles essentielles. Også her vælger jeg at oversætte det frie 
prædikativ til en betingelsesledsætning (Korzen, 2004, 43) (Bilag 1 244-247): 
 

85a. Hvis de æteriske olier bliver brugt i for store doser, kan de give 
bivirkninger. Derfor bør man hverken overskride den anbefalede dosis eller 
tage dem i for lang tid ad gangen.  

 
 
A Sammenfatning 
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et participe passé-syntagme som 
materiale i Top Santé, kan jeg konkludere, at denne type ifølge min undersøgelse er 
almindelig at finde i dette medie. Alle eksempler er placeret i forfeltet, og kun få 
eksempler er beskrivelsesorienterede.  
 
Endvidere viser denne delanalyse, at ca. halvdelen af de frie prædikativer udtrykker 
ledsagende omstændighed. En stor del af disse konstrueres med et copulaverbum, og 
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denne type kan bedst oversættes til en sideordnet hovedsætning. Derudover viser 
analysen, at en del af eksemplerne udtrykker årsag, og at denne type efter min mening 
bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor, i et 
enkelt tilfælde dog til en årsagsledsætning. Endelig viser analysen, at et par af min 
eksempler udtrykker tid og betingelse, og de kan bedst oversættes til hhv. en tids- og 
betingelsesledsætning. 

	  
4.6.3	  Les	  Echos	  
Til forskel fra L’Express og Top Santé har Les Echos ifølge min undersøgelse ikke så 
mange eksempler på participe passé-syntagmer. Faktisk er kun ca. 1/6 af alle 
eksempler på denne type fra Les Echos. Det er bemærkelsesværdigt, når nu min 
undersøgelse viser, at participe passé-syntagmet samlet set er den mest almindelige 
type frie prædikativer. Blandt eksemplerne fra Les Echos er der ca. lige mange, der er 
placeret i forfeltet som i slutfeltet. Ligesom i L’Express og Top Santé har jeg i Les 
Echos kun fundet ét eksempel, som jeg mener, er beskrivelsesorienteret:  
 

86. Vêtus de blanc, ces manifestants ont bloqué la circulation tandis qu'un 
véhicule des forces de l'ordre à l'intérieur duquel se trouvait Leopoldo 
Lopez tentait d'avancer très lentement. (Les Echos, 18.02.2014). 
 

Det frie prædikativ i eksempel 86 er beskrivelsesorienteret, fordi beskrivelse af 
subjektet ces manifestants er begrænset til det tidsrum, hvor subjektet er i den 
konkrete verbalsituationen (Korzen, 2004, 39). Det frie prædikativ kan altså her 
oversættes direkte: 
 

86a. Klædt i hvidt standsede demonstranterne for trafikken, mens et køretøj 
fra det lokale politi i Caracas meget langsomt forsøgte at køre frem. I 
køretøjet sad oppositionslederen Leopoldo Lopez. 

	  
Som et andet løsningsforslag til eksempel 86 mener jeg også, at man kan vælge at 
oversætte det frie prædikativ til en parentetisk relativsætning, således at det frie 
prædikativ får en funktion som en forklarende kommentar til subjektet: 

	  
86b. Demonstranterne, der var klædt i hvidt, standsede for trafikken, mens 
et køretøj fra det lokale politi i Caracas meget langsomt forsøgte at køre 
frem. I køretøjet sad oppositionslederen Leopoldo Lopez. 

 
Resten af eksemplerne i Les Echos er således relationsetablerende. I disse eksempler 
viser det sig, at over halvdelen er konstrueret med verberne soutenir, doper, plomber, 
stimuler og pénaliser. De fleste af disse er placeret i slutfeltet: 
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87. Sur le marché des changes, l’euro se reprend à 1,3770 dollar, soutenu 
par l’amélioration plus marquée que prévu de la confiance des 
investisseurs allemands. (Les Echos, 17.12.2013). 

 
Denne type kan efter min mening både udtrykke årsag og ledsagende omstændighed. 
På den ene side kunne man tolke det frie prædikativ i eksempel 87 som et udtryk for 
årsag, da der er sammenhæng mellem ”at euroen går frem” og ”at tilliden til de tyske 
investorer er steget”. I kraft af at det frie prædikativ står i slutfeltet og på den måde 
ifølge Korzen får en betydning af en reduceret efterstillet hovedsætning, mener jeg 
dog også, at det frie prædikativ kan forstås som ledsagende omstændighed. Jeg vil 
derfor vælge at transponere det frie prædikativ til enten at udtrykke årsag eller 
ledsagende omstændighed. 
 
Går man ind på børsen.dk og læser danske nyhedsartiklerne om de finansielle 
markeder, vil man dog kunne støde på en del eksempler på frie prædikativer på 
dansk, som har samme konstruktion som eksempel 87: 
 

88. Olie-og gas-koncernen Tullow ligger øverst i indekset med en stigning 
på 4,9 pct, støttet af en positiv revision af anbefaling og kursmål fra 
schweiziske UBS. (Børsen, 03.04.2014).  

 
Et sådant frit prædikativ på dansk er altså almindeligt at finde på Børsen.dk, selvom 
det efter min mening udtrykker enten årsag eller ledsagende omstændighed, hvilket 
det ikke kan på dansk. Årsagen til denne sætningskonstruktion i eksempel 88 kunne 
være, at artiklen, som eksemplet kommer fra, er et telegram fra et udenlandsk 
nyhedsbureau. Journalisten, som har skrevet artiklen, har formentlig oversat teksten 
så direkte som muligt for at spare tid. Oversætter man eksempel 87, som det er gjort i 
Børsen.dk, vil den danske oversættelse lyde således: 
 

87a. På valutamarkedet når euroen op på 1,3770 dollars, støttet af at 
tilliden fra de tyske investorer er meget større end forventet. 

 
Efter min mening er både det danske eksempel fra Børsen.dk og eksempel 87a 
uheldige løsningsforslag. Problemet med de to eksempler er nemlig, at det frie 
prædikativ her bliver beskrivelsesorienteret og altså fungerer som en beskrivelse af 
subjektet euroen snarere end som en relation til den. På den måde får man hverken 
udtrykt aspektet af årsag eller ledsagende omstændighed tilstrækkeligt i sætningen. 
Hvis man vælger at forstå det frie prædikativ som et udtryk får en 
årsagssammenhæng, mener jeg, at det kan oversættes med en årsagsledsætning 
(Korzen, 1999, 94): 
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87b. På valutamarkedet når euroen op på 1,3770 dollars, da den bliver 
holdt oppe af, at tilliden fra de tyske investorer er meget større end 
forventet. 

 
Vælger man derimod at forstå det frie prædikativ om et udtryk for ledsagende 
omstændighed, foreslår jeg at transponere til en sideordnet hovedsætning med 
konnektoren således: 
	  

87c. På valutamarkedet når euroen op på 1,3770 dollars og bliver således 
holdt oppe af, at tilliden fra de tyske investorer er meget større end 
forventet. 
 

Jeg vælger også her at tilføje konnektoren således for at understrege aspektet af 
ledsagende omstændighed. De fleste af de eksempler, der er konstrueret som 
eksempel 87, mener jeg, kan oversættes med de to løsningsforslag, som vist ovenfor. 
(Bilag 1 248-259). 
	  
Udover den i det foregående beskrevne type frie prædikativer har jeg også fundet 
andre eksempler på participe passé-syntagmer i Les Echos, der udtrykker ledsagende 
omstændighed: 
 

89. Créée en 1899, Legg Mason gère 661 milliards de dollars d'actifs 
dans le monde. (Les Echos, 25.03.2014). 

 
Eksempel 89 er en prototype på samme måde, som vi så det i eksempel 76 i 
L’Express med det frie prædikativ, der var konstrueret med en passiv form af naître 
(Né en 1928,…). Particpe passé-syntagmet i eksempel 89 er konstrueret med en 
passiv form af det intransitive verbum créer, og jeg mener, at det ligesom eksempel 
89 bedst kan oversættes til en sideordnet ledsætning: 
 

89a. Legg Mason er grundlagt i 1899 og administrerer i dag aktiver for 
661 milliarder dollars verden over. 

 
Endelig har jeg i Les Echos fundet eksempler, der er konstrueret med det transitive 
verbum interroger, som L’Express ifølge min undersøgelse har en hel del eksempler 
på (Bilag 1 261-263): 
 

90. Interrogé sur les exigences du Medef pour les assises de janvier, 
Pierre Gattaz a répondu qu'il s'agirait uniquement de la baisse des 
prélèvements obligatoires. (Les Echos, 17.12.2013). 
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Ligesom i eksemplerne fra L’Express udtrykker eksempel 90 også tid. Jeg mener 
nemlig, at det frie prædikativ betyder noget i retningen af ”Da formanden for den 
største franske arbejdsgiverforening Medef, Pierre Gattaz, blev spurgt ind til 
foreningens krav til forhandlingerne om den franske selskabsskat,...”. Eksemplerne 
fra L’Express valgte jeg som bekendt at oversætte med verbets substantiviske parallel 
interview/spørgsmål, hvilket jeg også mener, er en god løsning i dette eksempel:  
 

90a. Til spørgsmålet omkring Frankrigs største arbejdsgiverforening 
Medefs krav til forhandlingerne om den franske selskabsskat svarede 
formanden Pierre Gattez, at det ikke kun handler om at sænke skatten. 

 
A Sammenfatning 
Ud fra denne delanalyse kan jeg konkludere, at participe passé-syntagmet ifølge min 
undersøgelse ikke forekommer ligeså ofte, som det gør i L’Express og Top Santé. Der 
er dog stadig et mønster i, hvordan participe passé-syntagmet bliver anvendt i Les 
Echos, idet de frie prædikativer forekommer i konstruktioner med verberne soutenir, 
doper, stimuler og plomber. Derudover kan participe passé-syntagmerne forekomme i 
en konstruktion med verbet interroger, som vi også så var almindeligt i L’Express. 
Her kan det frie prædikativ også oversættes til den substantiviske parallel spørgsmål. 
Endelig udtrykker mange af participe passé-syntagmerne ledsagende omstændighed 
og kan oversættes til en sideordnet hovedsætning, som Korzen også foreslår 

	  
4.6.4.	  Delkonklusion	  
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et participe passé-syntagme som 
materiale kan jeg altså konkludere, at denne type udgør ca. halvdelen af alle 
eksemplerne i mit korpus, og dermed er den mest almindelige type af frie 
prædikativer ifølge min undersøgelse.  
 
Endvidere kan jeg konkludere, at de fleste af eksemplerne i min undersøgelse er 
relationsetablerende, hvor kun et par stykker er beskrivelsesorienterede. Det særligt 
interessante ved den del af analysen er, at participe passé-syntagmerne ifølge min 
undersøgelse lader til at være konstrueret med en bestemt type af verber i hvert af de 
tre medier. I L’Express er over halvdelen af eksemplerne konstrueret med verberne 
inviter, interroger og interviewer. De udtrykker alle tid og kan oversættes til 
verbernes substantiviske paralleller gæst, interview eller spørgsmål. I Top Santé er ca. 
halvdelen konstrueret med et copulaverbum af typen appeler, surnommer, baptiser, 
considerer comme og réputer pour. De udtrykker alle ledsagende omstændighed og 
kan oversættes til en sideordnet hovedsætning eller til en parentetisk relativsætning. 
Og i Les Echos er mange af eksemplerne konstrueret med verberne soutenir, doper, 
stimuler og plomber, som udtrykker enten årsag eller ledsagende omstændighed. 
Aspektet af årsag kan enten oversættes med en årsagsledsætning, som Korzen også 
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foreslår. Aspektet af ledsagende omstændighed kan oversættes med en sideordnet 
hovedsætning sammen med konnektoren således.  
 
Endvidere viser min analyse, at participe passé-syntagmerne i de øvrige eksempler 
oftest udtrykker årsag eller ledsagende omstændighed, mens et par udtrykker tid, 
betingelse eller indrømmelse. De eksempler, der udtrykker tid, betingelse og 
indrømmelse, kan efter min mening oversættes til en adverbiel ledsætning. De 
eksempler, der udtrykker ledsagende omstændighed kan oversættes til en sideordnet 
hovedsætning og endelig mener jeg, at de eksempler, der udtrykker årsag bedst kan 
oversættes til en sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor. 

	  
4.7.	  Absolutte	  konstruktioner	  af	  type	  2	  
Den sidste del af analysen omhandler frie prædikativer med en absolut konstruktion 
som materiale. Ifølge min undersøgelse udgør den absolutte konstruktion af type 2 
kun en meget lille del af mit korpus. Da denne del af analysen er forholdsvis kort, vil 
jeg ikke lave løbende sammenfatninger, men kun konkluderet samlet til sidst. 

	  
4.7.1	  L’Express	  
I L’Express har jeg kun fundet et par enkelte eksempler på frie prædikativer med en 
absolut konstruktion af type 2 som materiale. De er alle placeret i sætningens forfelt: 
 

91. L'allure sagement austère, la voix douce et posée, cette mère de neuf 
enfants, proche des milieux catholiques traditionalistes, aurait plutôt de 
faux airs de Mme Tout-le-Monde. (L’Express, 24.03.2014). 
 

Som tidligere nævnt er en absolut konstruktion af type 2 næsten altid 
beskrivelsesorienteret, men fordi syntagmet stort set ikke findes på dansk, kan den 
ikke oversættes direkte (Skov Larsen, 2001, 224). Derfor er man nødt til at oversætte 
den med en dækkende oversættelse, så absolutte konstruktion bevarer sin semantiske 
værdi på begge sprog. Som nævnt oversætter man oftest et frit prædikativ med en 
absolut konstruktion af type 2 som materiale med præpositionen med (Rasmussen & 
Stage, 1993, 351): 
 

91a. Med sit dydige og simple udseende og sin milde og rene stemme 
kunne denne kvinde, der er mor til ni børn og som har et tæt forhold til det 
traditionelle katolske miljø, nærmest ligne lidt en helt almindelig kvinde. 

 
Med denne løsning bevarer man nemlig den beskrivelsesorienterede funktion på 
fransk og sikrer en god dansk oversættelse (Bilag 1 264-265). Desuden har jeg i 91a 
tilføjet de possessive pronominer sit og sin for at gøre det tydeligere, at det er denne 
kvindes udseende og stemme, der beskrives. 
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4.7.2	  Top	  Santé	  
I Top Santé har jeg fundet en del flere eksempler på absolutte konstruktioner af type 2 
end i L’Express. Top Santé er dermed ifølge min undersøgelse det medie, der har 
flest frie prædikativer med en absolut konstruktion af type 2 som materiale. Blandt 
eksemplerne forekommer den absolutte konstruktion både i forfeltet og i slutfeltet: 
 

92. Sur la piste d’El Beso, l’un des bals tango qui électrisent la capitale 
argentine, Emilio mène la danse, les yeux mi-clos.  
(Top Santé, oktober 2013). 

 
Også i eksempel 92 mener jeg, at den absolutte konstruktion kan oversættes med 
præpositionen med (Rasmussen & Stage, 1993, 351): 
 

92a. På dansegulvet på El Beso, som er en de funklende dansesteder for 
tango i den argentinske hovedstad, fører Emilio an med halvt lukkede øjne.  

 
Jeg har dog også fundet eksempler, hvor jeg ikke mener, at løsningsforslaget med 
præpositionen med giver den mest dækkende oversættelse: 
 

93. Résistance à l’eau, cette brume fraîche et protectrice est disponible avec 
SPF 20, 30 ou 50 et se vaporise facilement, même tête en bas.  
(Top Santé, juli 2013). 

 
I 93 lægger det frie prædikativ sig til cette brume fraîche et protectrice, og den 
absolutte konstruktion fungerer altså som en nærmere beskrivelse af solcremen. Som 
nævnt beskriver Skov Larsen, hvordan en absolut konstruktion af type 2 sommetider 
kan udtrykke samtidighed, så den absolutte konstruktion beskriver en situation, der 
foregår på samme tid som handlingen i hovedsætningen (2001, 234-235). I sådanne 
tilfælde kan type 2 oversættes til en ledsætning indledt af konjunktionerne mens eller 
når (s. 234-235). Jeg mener, at den absolutte konstruktion her udtrykker samtidighed, 
og derfor vælger jeg at oversætte det frie prædikativ med konjunktionen når: 
 

93a. Solcremen er vandafvisende, og denne kølige og beskyttende spray fås 
med faktor 20, 30 eller 50. Den er nem at spraye på huden, selv når man 
vender tubens hoved nedad. 

 
Eksempel 93 er hentet fra en af Top Santés journalistiske nyhedsartikler. Ifølge min 
undersøgelse er det dog ikke i denne type af tekster, at den absolutte konstruktion af 
type 2 er mest almindelig at finde. Derimod har jeg fundet stort set alle eksempler i 
Top Santé fra såkaldte ”træningsøvelser”, som magasinet også indeholder en del af: 

 
94. Assise ou debout, les yeux fermés. Focalisez votre attention sur votre 
respiration, sans vouloir la modifier. (Top Santé, oktober 2013). 
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Eksempel 94 er hentet fra en meditationsøvelse, hvor Top Santés læsere får en 
instruktion i, hvordan man får bedre kontrol over sit åndedræt. Alle eksempler af 
denne type er bygget op som en instruktion til, hvordan man skal udføre en given 
øvelse. Ingen af eksemplerne indeholder derfor et aktivt subjekt, men er i stedet 
formuleret med imperativer. I 94 lægger den absolutte konstruktion sig således til det 
underliggende subjekt vous, som henviser til focalisez.  
 
Eksempel 94 er et prototypisk eksempel på en absolut konstruktion af type 2. Både 
Rasmussen & Stage (1993, 351) og af Pedersen et al. (1998, 36) illustrerer nemlig 
type 2 med dette eksempel, og Pedersen et al. kalder endda type 2 for ”les yeux 
fermés”-typen (s. 36). Ifølge min undersøgelse kan Top Santé altså indeholde et 
sådant prototypisk eksempel på type 2. Rasmussen & Stage og Pedersen et al. er 
enige om, at denne type bedst kan oversættes med præpositionen med, hvilket jeg 
også er enig i (1993, 351; 1998, 36) (Bilag 1 266-274): 

 
94a. Sid ned eller stå med lukkede øjne. Fokusér nu på din vejrtrækning 
uden at forsøge at ændre den. 
 

Den absolutte konstruktion af type 2 forekommer ifølge min undersøgelse især i 
yogaøvelser. Den kan desuden både stå i slutfeltet, som i eksempel 94 og i forfeltet: 
  

95. Debout, pieds joints, le dos droit et les épaules basses, levez vos bras 
en l’air sur une inspiration. (Top Santé, februar 2014). 

	  
Det frie prædikativ lægger sig her til det underlæggende subjekt vous, som henviser 
til levez. Jeg vil mene, at det frie prædikativ her udtrykker samtidighed. Jeg mener 
nemlig, at de absolutte konstruktioner giver en beskrivelse af, hvordan personen skal 
placere sine fødder, ryg og skuldre, når øvelsen skal udføres. Derfor kunne man godt 
argumentere for, at den absolutte konstruktion kunne oversættes på samme måde som 
eksempel 94, nemlig med konjunktionen når (Skov Larsen, 2001, 234-235): 

 
95a. Når du står op og har samlede ben, ret ryg og sænkede skuldre, 
løft da armene mod loftet på en indånding  

 
En sådan oversættelse ville nok kunne fungere i en almindelig tekst. Efter min 
mening er dette løsningforslag dog uheldigt i denne kontekst, idet den ledsætning, 
som det frie prædikativ oversættes til betyder, at sætningen ikke får et udseende af en 
instruktion til en øvelse. I stedet foreslår jeg, at man transponerer adverbialet debout 
til en imperativ og så oversætter de absolutte konstruktioner med den almindelige 
strategi med præpositionen med (Rasmussen & Stage, 1993, 351): 
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95b. Stå med samlede ben, ret ryg og sænkede skuldre og løft så armene 
mod loftet på en indånding.  

 
Gennem hele afhandlingen har jeg undersøgt frie prædikativer, der lægger til 
sætningens subjekt. I mit korpus er der dog ét enkelt eksempel, hvor man kan 
diskutere om det ikke også kunne lægge sig til objektet: 
 

96. Lever la jambe supérieure vers le plafond, la pointe du pied vers le 
sol, sans basculer la hanche vers l’arrière et revenir à la position de 
départ. (Top Santé, januar 2014). 

 
Den absolutte konstruktion kunne her godt lægge sig til objektet la jambe, fordi 
beskrivelsen af hvordan tåspidserne skal vende mod jorden er en beskrivelse af benet 
snarere end en beskrivelse af den person, der skal løfte benet. På anden side kunne 
man også opfatte det frie prædikativ som, at det lagde sig til subjektet, fordi selvom 
tæerne godt nok sidder på benet, så tilhører de jo stadig personen, der udfører 
øvelsen. Om det frie prædikativ lægger sig til subjektet eller objektet afhænger altså 
af i hvor høj grad man tolker la pointe du pied som en umistelig besiddelse af la 
jambe eller af personen, der udfører øvelsen. Under alle omstændigheder mener jeg, 
at den absolutte konstruktion kan oversættes til en hovedsætning, der udtrykker 
samtidighed (Skov Larsen, 2001, 234-235):  
 

96a. Løft det øverste ben mod loftet så tåspidserne vender mod jorden 
uden at vippe hoften bagud og sænk så benet igen. 

	  
4.7.3	  Les	  Echos	  
Ligesom i L’Express har jeg også i Les Echos kun fundet enkelte eksempler på frie 
prædikativer, der består af en absolut konstruktion af type 2. Her forekommer de 
absolutte konstruktioner både i forfeltet og i slutfeltet: 

 
97. Quelques minutes plus tard, poing serré, il se rendait à l'armée et 
montait à bord d'un véhicule militaire, un drapeau vénézuélien dans une 
main, une fleur blanche dans l'autre. (Les Echos, 18.02.2014). 

 
Begge absolutte konstruktioner i eksempel 97 lægger sig til subjektet il, som her 
henviser til den venezuelanske oppositionsleder Leopoldo Lopez. Jeg mener, at begge 
absolutte konstruktioner udtrykker en fuld beskrivelse af, hvordan Leopoldo Lopez 
ser ud, dels når han begiver sig hen imod de væbnede styrker, dels da han stiger op på 
militærkøretøjet. Jeg mener derfor, at de begge kan oversættes med den almindelige 
strategi med præpositionen med (Rasmussen & Stage, 1993, 351) (Bilag 1 275): 
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97a. Nogle minutter senere begav han sig hen mod de væbnede styrker 
med hånden knyttet i vejret og steg op på et militærkøretøj med et 
venezuelansk flag i den ene hånd og en hvid blomst i den anden. 
 

4.7.4	  Delkonklusion	  
Ud fra min analyse af frie prædikativer med et absolut konstruktion af type 2 som 
materiale kan jeg konkludere, at mit korpus kun indeholder få eksempler på denne 
type. Ifølge min undersøgelse er den absolutte konstruktion også det mindst 
almindelige materiale til et frit prædikativ på fransk. Min analyse viser dog, at der er 
væsentlig flere eksempler på en absolut konstruktion af type 2 i Top Santé, end der er 
i L’Express og Les Echos. Det skyldes ifølge min undersøgelse, at den absolutte 
konstruktion er almindelig at finde i de såkaldte træningsøvelser. Analysedelen viser 
endvidere, at et frit prædikativ med en absolut konstruktion af type 2 som materiale er 
beskrivelsesorienteret og oftest kan oversættes med præpositionen med. Min analyse 
viser dog også, at den absolutte konstruktion sommetider udtrykker samtidighed og 
kan oversættes til en ledsætning indledt af når og mens.  
 
Alt i alt viser denne del af analysen, at en absolut konstruktion af type 2 har mange 
flere forekomster i Top Santé end i L’Express og Les Echos, fordi Top Santé 
indeholder en særlig teksttype, der så at sige trække den absolutte konstruktion til sig. 
Da min undersøgelse viser, at den absolutte konstruktion især er almindelig i 
træningsøvelsen som teksttype, har jeg undersøgt om det også gælder andre teksttyper 
i Top Santé, som heller ikke er bygget op som en nyhedsartikel, som fx 
madopskrifter. Det viser sig dog ikke at være i tilfældet ifølge min undersøgelse, hvor 
madopskriften kun er bygget op af imperativer og præpositionssyntagmer, fx ”Étalez-
la sur le plan de travail puis découpez des sablés avec emporte-pièce” (Top Santé, 
oktober 2013). Ifølge min undersøgelse synes det altså kun at være træningsøvelsen 
som teksttype, der indeholder mange frie prædikativer med en absolut konstruktion af 
type 2 som materiale. 
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5.	  Konklusion	  
 
Formålet med denne afhandling var at undersøge, hvordan frie prædikativer bliver 
brugt i L’Express, Top Santé og Les Echos, og hvordan ledtypen kan oversættes til 
dansk. Et frit prædikativ på fransk er i undersøgelsen defineret som: 
 

Et sætningsled, der er løst knyttet til sætningens subjekt (i sjældne tilfælde 
også til objektet). Et frit prædikativ kan enten stå først eller sidst i sætningen, 
og materialet er enten et substantivsyntagme, et adjektivsyntagme, et 
participiumsyntagme eller en absolut konstruktion af type 2. 

 
Jeg har i min undersøgelse arbejdet ud fra to hypoteser nemlig, at der er forskel på, 
hvilket materiale der udgør det frie prædikativ i de forskellige medier, og at der er 
findes andre løsningsforslag til at oversætte frie prædikativer end dem, som tidligere 
forskere foreslår. 
 
Først og fremmest kan jeg konkludere, at participe passé-syntagmet ifølge min 
undersøgelse samlet set er det mest almindelige materiale til et frit prædikativ på 
fransk. Denne type dækker nemlig ca. halvdelen af mit korpus. Min analyse viste 
endvidere, at både adjektivsyntagmet og participe-présent-syntagmet også er 
almindelige at finde som frit prædikativ. Endelig viste min analyse, at der er færrest 
eksempler på substantivsyntagmet og den absolutte konstruktion af type 2, men at de 
trods alt er der, selvom de kun blive behandlet i et begrænset omfang i den teori, jeg 
har undersøgt.  
 
Ifølge min undersøgelse kan man dog ikke umiddelbart sige, at en bestemt type 
materiale bliver mere brugt end en anden. Det afhænger nemlig af, hvilket medie man 
søger i. Jeg kan således bekræfte min hypotese 1 om, at der er forskel på, hvilket 
materiale der udgør det frie prædikativ i de forskellige medier. Min analyse viste 
nemlig, at L’Express og Top Santé har flest frie prædikativer med et participe passé-
syntagme som materiale, hvorimod Les Echos har flest participe présent-syntagmer. 
Omvendt viste min analyse, at der er flest substantivsyntagmer i Les Echos, mens der 
er flest adjektivsyntagmer og absolutte konstruktioner af type 2 i Top Santé. 
Endvidere viste min analyse, at der er flest participe présent-syntagmer i Les Echos, 
mens der er ca. lige mange participe passé-syntagmer i L’Express som i Top Santé.  
 
Ydermere kan jeg konkludere, at der ifølge min undersøgelse er bestemte mønstre i, 
hvordan de forskellige typer af frie prædikativer bliver brugt i de respektive medier. 
For det første viste min analyse, at de fleste substantivsyntagmer i Les Echos er 
bygget op om udtrykket plus forte baisse du Cac 40 eller plus forte hausse du Cac 40. 
Derudover viste min analyse, at ca. halvdelen af adjektivsyntagmerne i Top Santé er 
konstrueret med udtrykket riche en/pauvre en. Derudover viste min undersøgelse, at 
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participe présent-syntagmerne i både L’Express og Les Echos i mange tilfælde er 
konstrueret med et menings- eller ytringsverbum. Min analyse viste også, at lige over 
halvdelen af participe passé-syntagmerne i L’Express er konstrueret med verberne 
inviter, interroger eller interviewer, mens ca. halvdelen af eksemplerne i Top Santé er 
konstrueret med et copulaverbum. Samtidig viste min analyse, at mange af 
eksemplerne fra Les Echos er konstrueret med verberne soutenir, doper, stimuler, 
plomber. Endelig viste min analyse, at absolutte konstruktioner af type 2 ifølge min 
undersøgelse er almindelige at finde i træningsøvelser i Top Santé.  
 
Ud fra ovenstående kan jeg altså konkludere, at der er forskel på, hvordan et frit 
prædikativ bliver brugt på fransk i de forskellige medier. Og endda i en sådan grad, at 
der ligefrem er et mønster inden for de forskellige syntagmer i, hvordan et frit 
prædikativ konstrueres i de tre medier. 
 
Hvad angår det frie prædikativs oversættelse til dansk, kan jeg konkludere, at min 
hypotese 2 også her på mange områder kan bekræftes. Min undersøgelse viste nemlig 
helt generelt, at den sideordnede hovedsætning synes at være det bedste 
løsningsforslag, frem for den adverbielle ledsætning, som Korzen ofte foreslår. Det 
gælder både, når det frie prædikativ står i forfeltet og i slutfeltet, selvom det ifølge 
Korzen kun er i slutfeltet, at det frie prædikativ får betydning af en reduceret 
efterstillet hovedsætning. I min undersøgelse har jeg for det meste kun anvendt 
ledsætningen, når det frie prædikativ udtrykker tid, betingelse eller indrømmelse og i 
enkelte tilfælde årsag.  
 
Min analyse viste nemlig, at både frie prædikativer der udtrykker årsag og ledsagende 
omstændighed efter min mening bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning. 
I de tilfælde hvor det frie prædikativ udtrykker årsag, kan årsagsaspektet udtrykkes i 
den oprindelige hovedsætning ved konnektoren derfor. Min analyse viste endda, at 
denne strategi er det mest almindelige løsningsforslag i denne afhandling til at 
oversætte et frit prædikativ, der udtrykker årsag. 
 
I forhold til de forskellige syntagmer viste min analyse, at frie prædikativer der har et 
substantivsyntagme som materiale alle er relationsetablerende, og at man derfor altid 
er nødt til at transponere. Ifølge min undersøgelse kan de frie prædikativer af plus 
forte baisse du Cac 40/plus forte hausse du Cac 40-typen oversættes med en 
operatorkonstruktion med som eller til en hovedsætning, hvor den oprindelige 
hovedsætning på fransk transponeres til en restriktiv relativsætning. Endvidere viste 
min undersøgelse, at nogle kan oversættes til en parentetisk relativsætning, som 
Korzen også foreslår, mens de fleste kan oversættes til en sideordnet hovedsætning. 
Min undersøgelse viste med andre ord, at, det frie prædikativ efter min mening bedst 
kan oversættes med en anden løsning end dem, som Korzen foreslår.  
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I forhold til adjektivsyntagmerne viste min analyse, at alle eksempler er 
relationsetablerende og udtrykker essens, hvorfor man er nødt til at transponere. 
Størstedelen af eksemplerne udtrykker årsag og kan dermed bedst oversættes til en 
sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor, heriblandt riche/pauvre en-typen. 
Derudover udtrykker en stor del af eksemplerne ledsagende omstændighed og kan 
oversættes til en sideordnet hovedsætning. Denne del af analysen viste altså også, at 
den sideordnede hovedsætning er det mest anvendte løsningsforslag.  
 
Hvad angår participe présent-syntagmerne, viste min undersøgelse, at de fleste 
eksempler udtrykker ledsagende omstændighed. Disse eksempler kan oversættes til 
en sideordnet hovedsætning, som Korzen også foreslår. Min analyse viste dog også, 
at aspektet af ledsagende omstændighed kan forstærkes på dansk ved at tilføje således 
til én af hovedsætningerne. Endvidere viste min analyse, at mange af mine eksempler 
udtrykker årsag og bedst kan oversættes til en sideordnet hovedsætning med 
konnektoren derfor. Her er det altså også den sideordnede hovedsætning, der er den 
mest almindelige løsningsmulighed. Desuden åbnede jeg også op for en 
løsningmulighed, der går ud på ikke at oversætte participiet, hvilket kan gøre det 
nemmere at oversætte et frit prædikativ dansk. 
 
I forhold til participe passé-syntagmerne kan jeg konkludere, at de fleste eksempler i 
min undersøgelse er relationsetablerende, og man er derfor nødt til at transponere. De 
eksempler der er konstrueret med verberne inviter, interroger og interviewer 
udtrykker tid og kan efter min mening bedst oversættes til verbernes substantiviske 
paralleller gæst, interview eller spørgsmål. Her viste min analyse altså, at 
ordklasseskift kan være en mulig løsning til at oversætte et frit prædikativ fra fransk 
til dansk. Endvidere viste min analyse, at de eksempler, der er konstrueret med et 
copulaverbum alle udtrykker ledsagende omstændighed og kan oversættes til en 
sideordnet hovedsætning eller til en parentetisk relativsætning. De eksempler der er 
konstrueret med verberne soutenir, doper, stimuler og plomber udtrykker enten årsag 
eller ledsagende omstændighed. De der udtrykker årsag kan oversættes til en 
årsagsledsætning, mens de der udtrykker ledsagende omstændighed kan oversættes 
med en sideordnet hovedsætning sammen med konnektoren således. De øvrige 
eksempler, der udtrykker ledsagende omstændighed kan oversættes til en sideordnet 
hovedsætning, mens de eksempler, der udtrykker årsag bedst kan oversættes til en 
sideordnet hovedsætning med konnektoren derfor. Denne del af analysen viste altså 
også, at den sideordnede hovedsætning er en fortrukken løsningsmulighed. 
  
Hvad angår den absolutte konstruktion af type 2 kan jeg konkludere, at denne type er 
beskrivelsesorienteret og oftest oversættes med præpositionen med. Min analyse viste 
dog også, at type 2 også kan udtrykke samtidighed, hvilket kan oversættes med en 
ledsætning indledt med konjunktionerne når og mens.  
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Endelig vil jeg fremhæve, at løsningen med den sideordnede hovedsætning er så 
frekvent i denne afhandling, fordi den efter min mening giver sætningen den lineære 
struktur, som er typisk for det danske sprog. Det er derfor, jeg synes, at denne 
løsningsmulighed giver en bedre oversættelse end den adverbielle ledsætning.  

	  
5.1	  Perspektivering	  
Jeg har i denne afhandling undersøgt, hvordan det frie prædikativ bliver brugt på 
fransk i hhv. L’Express, Top Santé og Les Echos. Her nåede jeg frem til, at ledtypen 
bliver anvendt forskelligt i de tre medie, både i forhold til materiale, betydning og 
oversættelse til dansk. Med afsæt i disse resultater kunne det også være spændende at 
undersøge om sådanne forskelle også kan findes i andre typer af medier, som fx 
sports-, kultur-, eller videnskabsmagasiner. Jeg forestiller mig nemlig, at en analyse 
af disse medier vil vise, at det frie prædikativ også bliver brugt forskelligt her, og 
sikkert også vise nye oversættelsesmuligheder, men hvilke?  
 
Desuden kunne det være interessant at se nærmere på, hvorfor der er denne forskel. 
Jeg har en idé om, at det hænger sammen med det pågældende medies indhold, som 
formidles gennem særlige sætningskonstruktioner, der er karakteristiske for lige 
netop dét medie. Men hvordan mediets indhold og form rent faktisk hænger sammen, 
når det kommer til frie prædikativer vides ikke, og det kunne efter min mening være 
spændende at undersøge.  
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Accusé de défendre la Gestapo, Le Pen veut porter plainte contre Montebourg (24. 
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remaniement. L’Express. Lokaliseret d. 28. februar 2014 på:  
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/cinq-questions-sur-l-hypothese-d-un-
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http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/ecoutes-le-roux-ps-dement-des-propos-
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L’Express. Lokaliseret d. 29. oktober 2013 på:  
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/ecotaxe-la-supprimer-couterait-800-
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http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/haute-savoie-demande-d-exclusion-du-
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Lebranchu: se retrouver "autour de la table", "pas dans la rue" (30. oktober, 2013). 
L’Express. Lokaliseret d. 30. oktober 2013 på: 
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gouvernement-sont-en-faillite_1296288.html  
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http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/marie-noelle-lienemann-ps-rend-
hommage-au-pape-francois_1296152.html  
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marts, 2014). L’Express. Lokaliseret d. 17. marts 2014 på: 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/municipales-marine-le-pen-critique-ps-
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Municipales: à Grenoble, les écologistes en embuscade #mun38000 (18. februar, 
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2014). L’Express. Lokaliseret d. 17. marts 2014 på: 
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Municipales: Noël Mamère tire son épingle du jeu en l'emportant à Bègles 
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L’Express. Lokaliseret d. 18. februar 2014 på: 
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refusent-la-reforme_1294955.html 
 
"Si le gouvernement cède", il n'aura "plus d'autorité", prévient Jean-Vincent Placé 
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Top Santé: 
 
3 exercices qui redessinent la silhouette (januar, 2014): Top Santé, N°280, 115. 
 
Blanc, Fanny (februar, 2014): Cheveux fins – on monte le volume. Top Santé, N°281, 
32-34. 
 
Bouger chaque jour – ça soulage! (januar, 2014). Top Santé, N°280, 50. 
 
Brunet, Anne-Sophie (januar, 2014): Arthrose – les solutions qui changent la vie. Top 
Santé, N°280, 46-49. 
 
Castellani, Pauline (februar, 2014): L’argousier – le fruit de la bonne mine. Top Santé, 
N°281, 22-23. 
 
Castellani, Pauline (januar, 2014): Le Lys – une fleur aux vertus éclaircissantes. Top Santé, 
N°280, 24-26. 
 
Cendrine Barruyer (maj, 2013): Eduquer sans crier, ça marche mieux!. Top Santé, 
N°274, 80-81. 
 
Claude, Olivier (juni, 2013): Un plus beau ventre grâce à la chirurgie. Top Santé. 
N°273, 92-94. 
 
Colinon, Marie-Christine (oktober, 2013): Une consultation pour bien vieillir. Top Santé, 
N°277, 92-93. 
 
Comment tester son équilibre? (januar, 2014). Top Santé, N°280, 140. 
 
Les cures thermals specialisées – ça aide! (februar, 2014). Top Santé, N°281, 46-47. 
 
Delaleu, Isabelle & Barruyer, Cendrine (februar, 2014): Gérer son stress – c’est 
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Delanoë, Soasik (januar, 2014): Comment délasser son dos? Top Santé. N°280, 140. 
 
Delanoë, Soasik (februar, 2014): Gym spéciale – Abdos-cuisses-fessiers. Top Santé. 
N°281, 60. 
 
Delanoë, Soasik (januar, 2014): Stimuler son transit le matin, c’est possible? N°280, 140. 
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N°273, 88-91. 
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Garnier, Carole (oktober, 2013): Marcher dans l’eau – un sport à part entière. Top 
Santé, N°277, 66. 
 
Garnier, Carole (juni, 2013): On peut tout faire en papillote! Top Santé. N°273, 120-
126. 
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Padioleau, Amélie (juli, 2013): Le persil – super-régulateur hormonal. Top Santé, 
N°274, 56-57. 
 
Pierrat, Dominique (juni, 2013): L’hémophilie se traite de mieux en mieux. Top 
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Santé. N°273, 86. 
Colinon, Marie Christine (juli, 2013): Le soleil soigne le moral, les os et même la 
peau! Top Santé, N°274, 82-86.  
 
Pierrat, Dominique (oktober, 2013): Vaccination anti-HPV – Quand faut-il y penser?. 
Top Santé, N°277, 90. 
 
Pinto, Joy (maj, 2013): La carotte – un sacré atout bonne mine. Top Santé, N°272, 22-
24. 
 
Pinto, Joy (maj, 2013): Connaissez-vous les CC crèmes?. Top Santé, N°272, 26-28. 
 
Pouyat, Alice (oktober, 2013): Le tango – une thérapie?. Top Santé, N°277, 52-54. 
 
Silberfeld, Karine (juli, 2013): Les nouveux solaires plaisir. Top Santé, N°274, 16-23 
 
Sophie Viguier-Vinson (maj, 2013): Les écrans, bons pour les enfants?. Top Santé, 
N°272, 14-16. 
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Les Echos:  
 
AIRBUS GROUP : EADS-E300 millions d'économies sont insuffisants (19. 
december, 2013). Les Echos. Lokaliseret d. 19. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/eads-
e300-millions-d-economies-sont-insuffisants-938437.php  
 
APPLE : Apple négocie avec Comcast un accord de streaming-presse (24. marts, 
2014). Les Echos. Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/apple-
negocie-avec-comcast-un-accord-de-streaming-presse-959894.php  
 
ASTRAZENECA: Diabète-AstraZeneca renforce sa position pour $4,1mds (19. 
december, 2013). Les Echos. Lokaliseret d. 19. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/recos-
analystes/diabete-astrazeneca-renforce-sa-position-pour-4-1mds-938430.php  
 
Athènes va recevoir E1 md d'aide de la zone euro cette semaine (17. december, 
2013). Les Echos. Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/athenes-va-recevoir-e1-md-d-aide-de-la-zone-euro-cette-semaine-
937945.php 
 
La BCE agira s'il le faut contre la déflation, dit Makuch (25. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 25. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/la-bce-agira-s-il-le-faut-contre-la-
deflation-dit-makuch-960435.php 
 
La BCE ouvre la porte à l'assouplissement quantitative (25. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/la-bce-ouvre-la-porte-a-l-
assouplissement-quantitatif-960469.php 
 
La BCE prépare de nouvelles mesures non conventionnelles-Makuch (25. marts, 
2014). Les Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/la-bce-prepare-de-nouvelles-
mesures-non-conventionnelles-makuch-960413.php 
 
BCE-Weidmann n'exclut pas de l'assouplissement quantitative (25. marts, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/bce-weidmann-n-exclut-pas-de-l-
assouplissement-quantitatif-960398.php  
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Berlin évoque une approche "pas à pas" de la TTF (18. februar, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 18. februar 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/berlin-evoque-une-approche-pas-a-
pas-de-la-ttf-952331.php 
 
La Bourse de Tokyo finit en baisse de 0,52% (19. februar, 2014) Les Echos. 
Lokaliseret d. 19. februar 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/la-
bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-0-52-952371.php  
 
Le Cac 40 affaibli par le ralentissement en Chine. (24. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 25. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-affaibli-par-le-ralentissement-en-chine-959951.php 
 
Le Cac 40 chute sous les 4.300 points à cause de la Chine et des tensions en Ukraine 
(24. marts, 2014). Les Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-chute-sous-les-4-200-points-a-cause-de-la-chine-et-des-tensions-en-ukraine-
960073.php 
 
Le Cac 40 en légère hausse, Gemalto en vedette (21. marts, 2014) Les Echos. 
Lokaliseret d. 21. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-en-legere-hausse-gemalto-en-vedette-959667.php 
 
Le Cac 40 enregistre sa meilleure semaine de l’année avec le record du S&P 500 (21. 
marts, 2014) Les Echos. Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-enregistre-sa-meilleure-semaine-de-l-annee-avec-le-record-du-s-p-959695.php  
 
Le Cac 40 porté par un regain d’optimisme (26. marts, 2014). Les Echos. Lokaliseret 
d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-porte-par-un-regain-d-optimisme-960722.php 
 
Le Cac 40 poursuit sa douce consolidation (18. februar, 2014). Les Echos. Lokaliseret 
d. 18. februar 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-poursuit-sa-douce-consolidation-952290.php  
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Le Cac 40 poursuit son rebond et termine à un cheveu des 4.400 points (26. marts, 
2014). Les Echos. Lokaliseret d. 26. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-poursuit-son-rebond-et-termine-a-un-cheveu-des-4-400-points-960740.php 
 
Le Cac 40 reste en mode consolidation (18. februar, 2014). Les Echos. Lokaliseret d. 
18. februar 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-reste-en-mode-consolidation-952262.php 
 
Le Cac 40 rebondit au-delà des 4.300 points (25. marts 2014) Les Echos. Lokaliseret 
d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-rebondit-au-dela-des-4-300-points-960467.php  
 
Le Cac 40 soutenu par les cycliques et les telecoms. (24. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-soutenu-par-les-cycliques-et-les-telecoms-960372.php 
 
Le Cac 40 sur un pic de deux semaines, les financières en vue (19. december, 2013). 
Les Echos. Lokaliseret d. 19. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
cac-40-sur-un-pic-de-deux-semaines-les-financieres-en-vue-938429.php  
 
La CFDT veut revoir le rythme de baisse des dépenses publiques (27. marts, 2014). 
Les Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/la-
cfdt-veut-revoir-le-rythme-de-baisse-des-depenses-publiques-960895.php 
 
Chine/Indicateurs : Contraction du secteur manufacturier au T1 (24. marts 2014) Les 
Echos. Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/chine-indicateurs-la-production-
industrielle-sous-le-consensus-957597.php 
 
Chine/Indicateurs : Prix immobiliers +9,9% en novembre sur un an (18. december, 
2013). Les Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/chine-indicateurs-le-pmi-
manufacturier-stable-a-51-4-en-novembre-933433.php 
 
Chinea, Eyanir & Silva, Jorge (18. februar, 2014): Manifestation à Caracas après 
l'arrestation d'un opposant. Les Echos. Lokaliseret d. 18. februar 2014 på: 
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http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/manifestation-a-caracas-apres-l-arrestation-d-un-opposant-952345.php  
 
DAIMLER AG NA O.N. : Daimler prendra une participation de 5% dans Aston 
Martin – FT (19. december, 2013). Les Echos. Lokaliseret d. 20. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/daimler-
prendra-une-participation-de-5-dans-aston-martin-ft-938426.php  
 
L'économie russe presque à l'arrêt, paye la crise en Ukraine (24. marts, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-
analyses/l-economie-russe-presque-a-l-arret-paye-la-crise-en-ukraine-960101.php 
 
Faible inflation et euro fort s'auto-corrigeront, selon Nowotny (18. februar, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. februar 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/faible-inflation-et-euro-fort-s-auto-
corrigeront-selon-nowotny-952278.php  
 
France : Le Medef menace de bouder la négociation sur la fiscalité (17. december, 
2013). Les Echos. Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/france-le-medef-menace-de-bouder-la-negociation-sur-la-fiscalite-
937812.php  
 
France : FO signe l'accord sur la formation professionnelle (20. december, 2013). Les 
Echos. Lokaliseret d. 20. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/france-fo-signe-l-accord-sur-la-formation-professionnelle-938868.php 
 
France: le secteur privé renoue avec la croissance en mars (24. marts, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/france-le-secteur-prive-renoue-avec-la-croissance-en-mars-959914.php  
 
Les Galeries Lafayette discutent avec House of Fraser-sources (18. december, 2013). 
Les Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/les-galeries-lafayette-discutent-avec-house-of-fraser-sources-938089.php  
 
Grande-Bretagne /Indicateurs : Croissance de 0,7% au T4 2013, 1,7% sur l'année (25. 
marts, 2014). Les Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
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http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/grande-bretagne-indicateurs-production-industrielle-0-1-en-janvier-
957145.php  
 
Grande-Bretagne /Indicateurs : Hausse du PIB du 3e trimestre confirmée à 0,8% (17. 
december, 2013). Les Echos. Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/grande-bretagne-indicateurs-hausse-de-0-4-de-la-production-industrielle-
935863.php 
 
Inde : La RBI, attentiste, maintient ses taux d'intérêt (18. december, 2013). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/inde-la-rbi-attentiste-maintient-ses-
taux-d-interet-938041.php  
 
Jones, Huw (17. december, 2013): UE : Accord provisoire pour une refonte du 
marché de l'audit. Les Echos. Lokaliseret d. 19. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/ue-accord-provisoire-pour-une-refonte-du-marche-de-l-audit-937913.php  
 
Léger repli initial à Paris, JCDecaux surperforme (27. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/leger-repli-initial-a-paris-jcdecaux-surperforme-960865.php  
 
Legg Mason veut doubler ses encours en 2 ans en France (25. marts, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 25. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/legg-mason-veut-doubler-ses-encours-en-2-ans-en-france-960462.php 
 
Le marché attentiste avant la Fed (19. marts, 2014). Les Echos. Lokaliseret d. 19. 
marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-
marche-attentiste-avant-la-fed-959077.php 
 
Nouvelles inquiétudes sur la croissance chinoise (24. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/nouvelles-inquietudes-sur-la-
croissance-chinoise-959898.php 
 
Paris veut transférer "un maximum" aux régions dans l'économie (18. februar, 2014). 
Les Echos. Lokaliseret d. 18. februar 2014 på: 
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http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/paris-veut-transferer-un-maximum-aux-regions-dans-l-economie-
952333.php 
 
Prudence à la Bourse de Paris, avec la Crimée et le ZEW (18. marts, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/prudence-a-la-bourse-de-paris-avec-la-crimee-et-le-zew-958746.php 
 
Rebond en Europe, espoir de mesures de la BCE et en Chine (25. marts 2014) Les 
Echos. Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/rebond-en-europe-espoir-de-mesures-de-la-bce-et-en-chine-960463.php 
 
La reprise continue dans la zone euro, avec la France (24. marts, 2014) Les Echos. 
Lokaliseret d. 24. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/la-
reprise-continue-dans-la-zone-euro-avec-la-france-959971.php 
 
Les salariés de TRW Dijon défendent leurs emplois au Royaume-Uni (18. december, 
2013). Les Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/les-salaries-de-trw-dijon-defendent-leurs-emplois-au-royaume-uni-
938118.php 
 
Sombres perspectives pour la Bourse de Moscou (23. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 23. marts 2014 på: http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-
boursiers/actus-des-marches/infos-marches/sombres-perspectives-pour-la-bourse-de-
moscou-959859.php 
 
Sprint final du Cac 40, la bataille pour SFR est relancée (20. marts, 2014) Les Echos. 
Lokaliseret d. 27. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/sprint-final-du-cac-40-la-bataille-pour-sfr-est-relancee-959379.php 
 
La Suède baisse ses taux, nouvel assouplissement possible (17. december, 2013). Les 
Echos. Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/la-suede-baisse-ses-taux-nouvel-
assouplissement-possible-937814.php 
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Stabilisation en Europe, focus sur la Fed (19. marts, 2014) Les Echos. Lokaliseret d. 
24. marts 2014 på: 
 http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/stabilisation-en-europe-focus-sur-la-fed-959011.php 
 
USA : La Fed face à un dilemme sur ses rachats d'actifs (18. december, 2013). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på:  
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/usa-la-fed-face-a-un-dilemme-sur-
ses-rachats-d-actifs-938075.php  
 
Les valeurs européennes en repli, chute de CGG (17. december, 2013). Les Echos. 
Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/les-valeurs-europeennes-affectees-par-cgg-937805.php  
 
Wall Street bien orientée mais à la merci de l'Ukraine (23. marts, 2014). Les Echos. 
Lokaliseret d. 23. marts 2014 på:  
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/wall-street-bien-orientee-mais-a-la-merci-de-l-ukraine-959854.php  
 
Wall St finit en légère baisse dans l'attente de la Fed (17. december, 2013). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/wall-st-finit-en-legere-baisse-dans-l-attente-de-la-fed-937982.php  
 
Wall Street maintenue à flot par les fusions-acquisitions (18. februar, 2014). Les 
Echos. Lokaliseret d. 18. februar 2014 på:  
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-
marches/wall-street-maintenue-a-flot-par-les-fusions-acquisitions-952351.php  
 
Zone euro/Indicateurs : La confiance du consommateur en hausse (21. marts, 2014). 
Les Echos. Lokaliseret d. 21. marts 2014 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/zone-euro-indicateurs-prix-
producteurs-en-baisse-de-0-3-955335.php 
 
Zone euro/Indicateurs : Inflation de novembre confirmée à 0,9% (17. december, 
2013). Les Echos. Lokaliseret d. 17. december 2013 på: 
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/zone-euro-indicateurs-la-confiance-
du-consommateur-decoit-931494.php 
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Børsen.dk 
 
Aktier: Tøvende markeder i Europa (3. april, 2014). Børsen. Lokaliseret d. 3. april 
2014 på: 
http://investor.borsen.dk.escweb.lib.cbs.dk/artikel/1/280286/aktier_toevende_marked
er_i_europa.html?hl=U3T4dHRldCBhZjtzdPh0dGV0IGFm   
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7.	  APPENDIKS	  
	  
Bilag 1 
	  

1.	  Substantivsyntagmer	  

1.1	  L’Express	  
Forklarende kommentar: 
 
 

98. Ancien journaliste, âgé de 65 ans, le député sans étiquette (il a quitté 
le groupe d'EELV en septembre) a obtenu 51,74% des suffrages contre 
56,62% en 2008. (L’Express, 24.03.2014).  

 
98a. Noël Mamère, der er 65 år og forhenværende journalist, er løsgænger 
efter at han forlod det franske parti Økologisk Europa-De Grønne i 
september. Ved det franske kommunalvalg i marts i år fik han 51,74 % af 
stemmerne i forhold til 56,62% i 2008. 

 

1.2	  Top	  Santé	  
Ledsagende omstændighed: 
	  
 

99. Résistance à l’eau, cette brume fraîche et protectrice est disponible 
avec SPF 20, 30 ou 50 et se vaporise facilement, même tête en bas.  
(Top Santé, juli 2013). 

 
99a. Solcremen er vandafvisende, og denne kølige og beskyttende spray 
fås med faktor 20, 30 eller 50. Den er nem at spraye på huden, selv når 
man vender tubens hoved nedad. 

 
100. «Source de dégradation de la qualité de vie, l’arthrose est en 
augmentation depuis quelques décennies…..», explique le Dr François 
Rannou, qui a supervisé l’étude. (Top Santé, januar 2014). 

 
100a. ”Forekomsten af slidgigt er steget i løbet af de sidste årtier, og 
sygdommen er skyld i, at livskvaliteten forringes”, forklarer læge François 
Rannou, som har stået for undersøgelsen. 
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1.3	  Les	  Echos	  
Baggrund for ytringshandlingen  
(”Plus forte baisse du Cac 40/Plus forte hausse du CAc 40-typen”): 
 

101. Plus forte baisse du Cac 40, Alcatel-Lucent, valeur cyclique s’il en 
est, plonge de 5,69 % à 2,704 euros sur fond d’inquiétudes concernant la 
croissance chinoise (Les Echos, 24.03-14). 

 
101a. Som det største fald i det franske aktieindeks Cac 40 styrtdykker 
den cykliske aktie Alcatel-Lucent med 5,69 % til 2,704 euro på grund af 
bekymringer om den kinesiske vækst. 

 
101b. Det største fald i det franske aktieindeks Cac 40 er den cykliske 
aktie Alcatel-Lucent, som styrtdykker med 5,69 % til 2,704 euro på grund 
af bekymringer den kinesiske vækst. 

 
102. Plus forte hausse de l’indice phare, Capgemini progresse de 1,93% à 
55,53 euros (Les Echos, 18.03.2014). 

 
102a. Som den største stigning i toppen af det franske aktieindekt går 
Capgemini frem med 1,93 % til 55,53 euro. 
 
102b. Den største stigning i det franske aktieindeks er Capgemini, som 
går frem med 1,93 % til 55,53 euro.  
 
103. Plus forte hausse du Cac 40, Pernod Ricard progresse de 2,41% à 
83,67 euros (Les Echos, 26.03.2014). 

 
103a. Som den største stigning i det franske aktieindeks Cac 40 går 
Pernod Ricard frem med 2,41 % til 83,67 euro. 

 
103b. Den største stigning i det franske aktieindeks Cac 40 er Pernod 
Ricard, som går frem med 2,41 % til 83,67 euro. 
 
104. Plus forte hausse du SRD, Technicolor engrange 8,08% à 4,777 
euros (Les Echos, 26.03.2014). 

 
104a. Som den største stigning i det franske SRD-indeks samler 
Technicolor 3,24 % sammen til 4,777 euro. 
 
104b. Den største stigning i det franske SRD-indeks er Technicolor, der 
samler 3,24 % sammen til 4,777 euro. 
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Forklarende kommentar/årsag: 
 

105. Maison mère de Numéricable, Altice engrange 3,04% à 32,15 euros 
(25.03.2014). 

 
105a. Det franske teleselskab Altice, der ejer tv-selskabet Numéricable, 
stiger med 3,04 % til 32,15 euros. 
 
105b. Da Altice er hovedaktionær i det franske tv-selskab Numéricable, 
stiger teleselskabet ligeledes med 3,04 % til 32,15 euros. 
 
105c. Altice er hovedaktionær i det franske tv-selskab Numéricable og 
stiger derfor ligeledes med 3,04 % til 32,15 euros. 

 

	  
2.	  Adjektivsyntagmer	  

2.1	  L’Express	  
Ledsagende omstændighed: 

 
106. Plus sévère, Jean-Vincent Placé interpelle le gouvernement. 
(L’Express, 28.10.2013). 
 
106a. Den fransk politiker Jean-Vincent Placé fra det grønne parti går 
mere hårdt til værks og skyder skarpt efter sin regering. 
	  

	  
2.2	  Top	  Santé	  
Årsag (”Riche/pauvre en”-typen): 
 

107. Très riche en provitamines A et E, en zinc et en vitamine C, le persil 
lutte contre la sécheresse des yeux, les problèmes de vision nocturne et 
prévient aussi le dégénérescence maculaire liée à l’âge. (Top Santé, maj 
2013). 

. 
107a. Da persille er meget rig på provitamin A og E, på zink og på C-
vitamin, er krydderurten god til at bekæmpe tørre øjne, problemer med 
nattesyn, og den forhindrer samtidig aldersrelateret macula degeneration, 
også kaldet øjenforkalkning.  

 
107b. Persille er er meget rig på provitamin A og E, på zink og på C-
vitamin, og krydderurten er derfor god til at bekæmpe tørre øjne, 
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problemer med nattesyn, og den forhindrer samtidig aldersrelateret macula 
degeneration, også kaldet øjenforkalkning. 
 
108. Pauvre en glucides pour un fruit (6 à 7 contre 9 à 20 en moyenne), 
le coing renferme peu de calories. (Top Santé, juni 2013). 

 
108a. Da kvæden har et lavt niveau af kulhydrater for en frugt (6-7 i 
forhold til 9-20 i gennemsnit), indeholder den kun få kalorier.  
 
108b. Kvæden har et lavt niveau af kulhydrater for en frugt (6-7 i 
forholdt til 9-20 i gennemsnit) og indeholder derfor kun få kalorier. 
 
109. «Riche en flavonoïdes, les lys blanc a aussi des vertus antiradicalaires 
(contre le vieillissement cutané), note Laurent Lefaucheur, responsable 
scientifique chez Florame. On le retrouve donc dans des formules anti-âge, 
à la fois lissantes et clarifiantes». (Top Santé, januar 2014). 

 
109a. ” Da den hvide lilje er rig på flavonoider, indeholder blomsten også 
gode antioxidanter (mod når huden ældes), siger Laurent Lefaucheur, som 
er forskningsansvarlig hos Florame, der er førende inden for økologiske 
kosmetiske produkter. Man kan derfor finde blomsten i flere anti-aging 
produkter, som både udglatter og renser huden.” 
 
109b. ” Den hvide lilje er rig på flavonoider, og blomsten indeholder 
derfor også gode antioxidanter (mod når huden ældes), siger Laurent 
Lefaucheur, som er forskningsansvarlig hos Florame, der er førende inden 
for økologiske kosmetiske produkter. Man kan derfor finde blomsten i flere 
anti-aging produkter, som både udglatter og renser huden.” 
 
110. Très riches en vitamines A, C et E, aux propriétés antioxydantes, 
elles permettent de piéger les radicaux libres, de revitaliser et de tonifier les 
peaux stressées et fatiguées. (Top Santé, februar 2014). 
 
110a. Da havtorn er rig på vitamin A, C og E og på antioxidanter, er det 
godt til at bekæmpe frie radikaler, til at give huden nyt liv og til at styrke 
stresset og træt hud. 

 
110b. Havtorn er rig på vitamin A, C og E og på antioxidanter og er 
derfor godt til bekæmpe frie radikaler, til at give huden nyt liv og til at 
styrke stresset og træt hud. 
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111. Très riche en caféine, le guarana agit lui aussi sur la baisse de tonus.  
(Top Santé, juni 2013). 

 
111a. Da guarana er rig på koffein, sørger planten for, at ens energiniveau 

 ikke daler. 
 
111b. Guarana er rig på koffein, og planten sørger derfor for, at ens 
energiniveau ikke daler. 

 
 
 
Årsag: 

 
112. Particulièrement mobile, l’articulation de l’épaule est aussi très 
complexe et fragile. (Top Santé, juni 2013). 
 
112a. Skulderbladdet er meget mobilt og er derfor også meget kompleks 
og skrøbeligt. 
 
113. Opulente, ultrasensorielle, souvent puissante, parfois entêtante, 
l’odeur de cette fleur blanche, suave et délicatement épicée, est réputée et 
très utilisée en parfumerie. (Top Santé, Januar 2014). 
 
113a. Da duften af dennne søde og letkrydrede hvide blomst er meget 
fyldig, sanselig, ofte kraftig og sommetider berusende, er den meget kendt 
og anvendt i parfumer.  
 
113b. Duften af denne søde og letkrydrede hvide blomst er meget fyldig, 
sanselig, ofte kraftig og sommetider berusende og er derfor meget kendt og 
anvendt i parfumer. 
 
114. Très sensible à l’oxydation, l’huile d’onagre ne se garde pas plus de 
six mois. (Top Santé, januar 2014). 
 
114a. Da kæmpenatlysolie er meget følsom over for ilt, holder olien ikke 
længere end seks måneder. 
 
114b. Kæmpenatlysolie er meget følsom overfor ilt, og olien holder derfor 
ikke længere end seks måneder.	  
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115. Une brume rafraîchissante qui permet de se protéger en alliant plaisir 
et confort. Transparente, elle s’applique très facilement et évite que le 
sable ne colle à la peau... (Top Santé, juli 2013). 
 
115a. En forfriskende solcreme på spray som sørger for, at man er 
beskyttet ved at kombinere fornøjelse og velvære. Da sprayen er flydende, 
er den meget nem at smøre på, og man undgår, at sandet klistrer sig til 
huden… 
 
115b. En forfriskende solcreme på spray som sørger for, at man er 
beskyttet ved at kombinere fornøjelse og velvære. Sprayen er flydende, og 
den er derfor meget nem at smøre på, og man undgår, at sandet klistrer sig 
til huden… 
 
116. Fine et fragile, leur peau contient peu de glandes sébacée, qui 
produisent le sébum. (Top Santé, februar 2014). 
 
116a. Da hænder er fintfølende og sarte, indeholder de kun få taglkirtler, 
som producerer sebum. 
 
116b. Hænder er fintfølende og sarte og indeholder derfor kun få 
taglkirtler, som producerer sebum. 
 
117. Cabossé, difficile à éplucher, le coing sait se faire désirer.  
(Top Santé, oktober 2013.) 
 
117a. Da kvædefrugten har en ujævn overflade og er svær at skrælle, er 
den umiddelbart lidt svær at gå til. 
 
117b. Kvædefrugten har en ujævn overflade og er svær at skrælle, og den 
er derfor umiddelbart lidt svær at gå til. 
 
118. Trés odorante, l’huile essentielle de carotte est également utilisée en 
parfumerie, où elle vient renforcer les notes boisées dans bon nombre de 
fragances masculines. (Top Santé, maj 2013). 
 
118a Da guleroden er en meget velduftende grøntsag, bruges dens 
æteriske olier også i parfumer, hvor den forstærker de granagtige dufte, 
som findes i mange parfumer til mænd. 
 
118b Guleroden er en meget velduftende grøntsag, og dens æteriske olier 
bruges derfor også i parfumer, hvor den forstærker de granagtige dufte, 
som findes i mange parfumer til mænd. 
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119. Apaisant et doux pour la peau, il est en effet réputé pour calmer les 
rougeurs et les sensations d’échauffement dues au soleil.  
(Top Santé, februar 2014). 
 
119a. Da den hvide lilje virker beroligende og blødgørende for huden, er 
blomsten faktisk kendt for at dæmpe røde udslæt og soleksem. 
 
119b. Den hvide linje beroligende og blødgørende for huden, og blomsten 
er derfor faktisk kendt for at dæmpe røde udslæt og soleksem.  
 
120. Très complet, son site répond à toures les questions concernant 
l’assistance médicale à la procréation. www.procreationmedicale.fr  
(Top Santé, maj 2013). 
 
120a. Det franske institut for biomedicins hjemmeside er meget 
informationsrig, og du vil derfor kunne finde svar på alle spørgsmål 
vedrørende kunstig befrugtning på www.procreationmedicale.fr 
 

 
Ledsagende omstændighed: 
 

121. Bio à plus de 82 %, ce soin contient de l’huile de périlla nourrissante 
et riche en oméga-3 et 6, de l’huile de marula, antioxydante grâce à la 
vitamine C, plus de l’extrait de calendula à l’action réparatrice.  
(Top Santé, juni 2013). 
 
121a. Produktet er mere en 82 % økologisk og indeholder den nærende 
olie fra perilla-urten, som er rig på omega 3 og 6, marula-olie, 
antioxydanter på grund af C-vitamin og ekstrakt fra morgenfrue-urten, som 
har en helende effekt.  
 
122. Déja disponible dans une vingtaine de pays (Allemagne, Angleterre, 
Espagne, Italie…), le Sativex® pourrait devenir en 2015 le premier 
medicament de ce type commercialisé en France. (Top Santé, januar 2014). 
 
122a. Sativex® kan allerede fås i omkring tyve lande (Tyskland, 
England, Spanien, Italien osv) og kan måske blive det førende lægemiddel 
af sin slags i Frankrig. 
 
123. Originaire d’Amérique, l’onagre (Oenothera biennis) est une jolie 
fleur jaune qui ne s’ouvre qu’à la tombée de la nuit.  
(Top Santé, januar 2014). 
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123a. Kæmpenatlys stammer oprindeligt fra Amerika og er en fin gul 
blomst, som kun åbner sig op ved mørkets frembrud. 

 
124. L’escrime, c’est géniale pour évacuer l’agressivité. Âgées de 30 à 80 
ans, les femmes viennent comme elles sont, portent une perruque ou un 
turban. 
 
124a. Fægtning er perfekt til at få afløb for ens agressivitet. Kvindernes 
alder spænder fra 30-80 år, og de kommer de som de, bærer en parryk 
eller en turban.  
 
125. Présents dans toute la France, ils proposent des activités encadrées 
en groupe: gymnastique, gym aquatique, randonnée, marche nordique, 
natation… (Top Santé, juli 2013). 
 
125a. Les clubs Cœur et Santé findes overalt i Frankrig, og de tilbyder 
holdaktiviteter så som gymnastik, vandgymnastik, vandreture, stavgang og 
svømning… 

 
126. Présente dans plus de 3000 établissements de soins, elle propose des 
activités physiques adaptées aux personnes handicapées, âgées ou qui 
souffrent de maladies chroniques, et aux aidants. (Top Santé, juli 2013). 
 
126a. Association Siel Bleu findes på mere en 3000 sygehuse og plejehjem i 
Frankrig, og de tilbyder fysiske aktiviteter, som passer til personner med et 
handikap, ældre, kronisk syge patienter, men også til personalet. 
 
127. Hypoallergénique, sans paraben et sans parfum, ce lait très résistant 
est aussi enrichi en karité pour nourrir la peau sèche des petits.  
(Top Santé, juli 2013). 
 
127a. Solcremen er allergivenlig, uden parabener og uden parfume, og 
denne meget holdbare creme er endvidere rig på shea butter, som giver 
nærig til småbørns tøre hud.  
 

 

2.3	  Les	  Echos	  
Årsag: 

 
128. Peu sensibles aux intempéries, les valeurs financières devraient quant 
à elles rester bien orientées après avoir progressé en réaction aux propos de 
Janet Yellen laissant entrevoir une hausse de taux au printemps 2015.  
(Les Echos, 23.03.2014). 
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128a. Det amerikanske aktiemarked er kun lidt påvirket af urolighederne 
i Ukraine, og burde derfor blive ved med at klare sig godt. Børsen i New 
York steg nemlig som følge af udmeldingen fra den amerikanske 
centralbanks chef Janet Yellen om at hæve renten i foråret 2015. 
	  

	  
3.	  Participe	  présent-‐syntagmer 
3.1.	  L’Express	  
Ledsagende omstændighed:  
 

129. ”Si on fait le centre en France, si on rassemble ces familles séparées 
depuis longtemps, qui ont des nuances entre elles", c'est "pour que les 
Français entendent une parole et une voix différentes, plus équilibrée, 
refusant les promesses artificielles et acceptant de regarder en face les 
nécessités de changement profond", a dit le dirigeant centriste. 
(L’Express, 29.10.2013). 

 
129a. ”Hvis vi danner et politisk centrum i Frankrig og hvis vi får samlet 
alle midtens tilhængere, som i lang tid har ikke har holdt sammen pga. 
forskellige holdninger”, så er det ”for at franskmændene kan få en ny 
fortælling og en ny stemme, der er ens over hele midten. Franskmændene 
skal sige nej til tomme løfter og anerkende, at der er behov for afgørende 
forandringer”, sagde lederen for den franske centerparti. 

	  
130. Jean-Pierre Raffarin (UMP) a déclaré mercredi que "la faiblesse du 
pouvoir" actuel était un "drame pour la France", réclamant une initiative 
immédiate du président qui ne peut attendre jusqu'aux municipales. 
(L’Express, 30.10.2013).  
 
130a. Jean-Pierre Raffarin fra Frankrigs konservative parti UMP udtalte 
onsdag, at “den nuværende regerings manglende handlekraft er en 
tragedie for Frankrig”, og han kræver et øjeblikkeligt initiativ fra 
præsident Hollande, som han ikke mener kan vente til det franske 
lokalvalg.  

 
131. Un impôt instable est inefficace" considère l'ancien ministre de 
l'Agriculture, s'appuyant sur deux prix Nobels d'économie, Finn Kydland 
et Edward Prescott (1977), qui ont théorisé cette pensée de l'incohérence 
temporelle des politiques publiques. (L’Express, 29.10.2013). 
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131a. “En ustabil afgift er ikke effektiv”, vurderer den tidligere 
landbrugsminister, og han støtter sig til de to Nobelprismodtager i 
økonomi, Finn Kydland et Edward Prescott (1977), som har udformet en 
teori på baggrund af tanken om nutidens mangel på sammenhæng i 
politik. 
 
132. Rappelant que l'UMP avait initié et négocié cette taxe sur les poids 
lourds qui a cristallisé une crise sociale dans cette région, Mme 
Lebranchu a demandé à "tout le monde", et notamment l'UMP, d'être 
"responsable" et d'appeler au calme" afin de "trouver ensemble une 
solution pour sortir par le haut et non pas par la rue". (L’Express, 02.11 
2013). 

 
132a. Den franske minister for modernisering, decentralisering og den 
offentlige sektor Marylise Lebranchu mindede alle om, at det var det 
konservative parti UMP, der havde indledt og forhandlet aftalen om den 
nye miljøafgift på lastbiler, som tydeligvis har udviklet sig til en social 
krise i denne region. Hun bad samtidig alle, og især UMP, om at være 
ansvarlige og tage det med ro for at “ vi sammen kan at finde en løsning, så 
vi alle kan komme sikkert ud på den anden side igen”. 
 
133. Interrogée sur France 2, la ministre de la Réforme de l'Etat de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, qui est aussi l'un des ministres 
élus de Bretagne, a une nouvelle fois appelé chacun à prendre ses 
"responsabilités", fustigeant une "surenchère". (L’Express, 30.10.2013). 

 
133a. I et interview til France 2 opfordrede den franske minister for 
reformer, decentralisering og den offentlige sektor, og som også er én af de 
ministre, der blev valgt ind af Bretagne, endnu engang alle til at tage ansvar 
og er samtidig utilfreds over lovforslaget, hvor man lover mere end man 
kan holde. 
 
134. Interrogé sur la place de la France dans cette étude, il a répondu: "Je 
n'ai pas d'information, mais les informations qui circulent ne sont pas 
positives et elles ne sont pas surprenantes", rappelant que la droite avait 
supprimé 80.000 postes d'enseignants en cinq ans et supprimé la 
formation des maîtres, rétablie à cette rentrée 

 
134a. Til spørgsmålet om, hvor Frankrig ligger henne i undersøgelsen, 
svarede han, at ”det har jeg ikke oplysninger om, men de oplysninger jeg 
har, er ikke positive, og de er heller ikke overraskende”. Han huskede 
samtidig den franske Nationalforsamling på, at højrefløjen havde skåret 
80.000 lærerstillinger væk på fem år samt skåret i læreruddannelsen, 
som er blevet genoprettet her efter sommerferien.  
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135. Quant à savoir si toutes les écoles seront aux 4,5 jours à la rentrée 
2014, il a rétorqué "mais il le faut!", demandant "que la France reprenne 
ses esprits". 

 
135a. Til spørgsmålet om alle franske skoler skal have en skoleuge på 4,5 
dag efter sommerferien 2014, svarede han, “at det er skal de!”, og han 
beder samtidig franskmændene om at komme til fornuft. 
 
136. "Je donnerai le vrai bilan de cette réforme" trois mois après sa mise 
en place "quand les remontées seront globalement arrivées et on verra que 
ce n'est pas ce qu'on entend, c'est globalement très positif", a-t-il assuré, 
reconnaissant "des difficultés" sur la maternelle: la sieste, le rapport 
avec les parents, la transition entre les activités, distinguer ce qui est 
scolaire et périscolaire. (L’Express, 07.11.2013). 
 
136a. ”Jeg vil skaffe de rigtige resultater af reformen” tre måneder efter at 
den er blevet vedtaget, “når tallene er gjort op, og vi må se, om det ikke er 
det, vi mener/synes, det er generelt meget positivt”, forsikrede han, og 
anerkender, at der er “problemer” ved børnehaveklassen som fx 
middagsluren, forholdet til forældrene, overgangen til de forskellige 
aktiviteter og at kunne skelne mellem det rent faglige og de øvrige 
aktiviteter. 
 
137."Le président de la FNSEA se fait engueuler tous les jours parce qu'on 
a le sentiment qu'on ne parle que de la Bretagne, alors que le malaise est 
beaucoup plus profond. Il touche beaucoup de régions", a-t-il assuré, citant 
pêle-mêle Provence-Alpes Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, la 
Lorraine, le Nord et le Centre. 

 
137a. ”Formanden for FNSEA bliver ved med hver dag at skælde ud, fordi 
han føler, at man ikke kun taler om Bretagne, mens uroen er værst. Det 
påvirker også regionerne” forsikrede han og nævnte i vilkårlig 
rækkefølge Provence-Alpes Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, la 
Lorraine, le Nord et le Centre. 

 
138. Lorsque Jean-Marc Ayrault a suspendu sine die l'écotaxe, la semaine 
dernière, la FNSEA s'était déclarée "satisfaite", rappelant qu'elle 
demandait "un ajournement et pas une suppression".  
(L’Express, 07.11.2013). 

 
138a. Eftersom Jean-Marc Ayrault har droppet den nye miljøafgift på 
ubestemt tid i sidste uge, erklærede de franske landbrugsforeningers 
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organisation FNSEA sig tilfredse og huskede folk på, at organisationen 
kræver, at ”afgiften bliver udsat og ikke direkte droppet”. 
 
139. Au fil des années, écologistes et socialistes en sont venus à s'opposer 
sur pratiquement tous les sujets, achevant souvent leurs joutes devant le 
tribunal administrative. (L’Express, 18.02.2014). 

 
139a. Igennem årene har de franske miljøforkæmpere og socialister været 
imod stort set alle forslag og opnår ofte det de ønsker ved den 
administrative domstol.  
 
140. Se référant à la visite d'Etat de François Hollande aux Etats-Unis la 
semaine dernière, l'institut observe que "cette phase plutôt réussie de 
représentation de la France à l'étranger n'apporte aucun gain de popularité 
au chef de l'Etat". (L’Express, 17.02.2014). 

 
140a. Det franske analyseinstitut LH2 henviser til François Hollandes 
statsbesøg i USA i sidste uge og bemærker de ”at denne temmeligt 
vellykkede del af Frankrigs repræsentation i udlandet ikke på nogen måde 
har øget præsidentens popularitet”. 
 
141. Passé de moins de 2% des voix et un seul conseiller municipal en 
2008, à près de 15% voire 20% attendus aujourd'hui selon les sondages, le 
Front national ambitionne de jouer les faiseurs de rois, à la faveur de 
triangulaires, s'imposant ensuite comme arbitre au sein du conseil 
municipal. (L’Express, 16.03.2014). 

 
141a. I Frankrig ligger det højreorienterede Front National ifølge 
meningsmålingerne på mindre end 2% i Marseille, selvom man på 
nuværende tidspunkt havde forventet en stemmeprocent tæt på 15-20 %, af 
stemmerne. Partiet kun ét byrådsmedlem i Marseille i 2008, men man 
håber dog alligevel at kunne tage rollen som kongemager med deres tre 
spidskandidater og dernæst blive tungen på vægtskålen i Marseilles 
byråd. 

 
142. L'ancienne ministre UMP de l'Ecologie a quant à elle exigé vendredi 
la mise en place "au plus vite" d'une "zone d'action prioritaire pour la 
qualité de l'air" (Zapa), s'étonnant que Paris ne se soit pas saisi de cet 
outil qui permettrait d'interdire aux véhicules les plus polluants l'accès 
de la capital. 

 
142a. Den forhenværende miljøminister fra det franske konservative parti 
UMP forlangte fredag, at ”man så hurtigt så muligt får oprettet en såkaldt 
miljøzone, der skal bekæmpe forurening i byerne (Zapa)”, og hun undrer 
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sig over, at Paris ikke har taget dette redskab til sig, som kan forhindre 
de mest forurenende køretøjer i at køre ind i hovedstaden. 
 
143. "Son exclusion est actée. Mais l'officialisation de son départ 
n'interviendra qu'après réunion de la commission disciplinaire du FN", a 
précisé à l'AFP Dominique Martin, mentionnant un entretien 
téléphonique "sans équivoque" vendredi soir avec la présidente du parti, 
Marine Le Pen. (L’Express, 15.03.2014). 

 
143a. ”Han er nu blevet udelukket fra partiet. Men hans afgang bliver først 
offentliggjort efter Le Front Nationals møde med disciplinærudvalget”, 
understregede Dominique Martin fra det ekstreme højrefløjsparti Front 
National til det franske nyhedsbureau AFP og henviser til en klar og 
tydelig telefonsamtale med formanden for partiet Marine le Pen. 

 
144. Jugeant qu'"on ne peut pas en rester aux mesures contenues dans 
le texte parce que trop limitées et insuffisantes" et que "c'est une faute 
politique d'imposer à la jeunesse de si sombres perspectives quand jamais 
la richesse financière de notre pays n'a été aussi grande", il a affirmé que 
son groupe "ne ménagera pas ses efforts pour proposer des améliorations 
significatives". (L’Express, 28.10.2013). 

 
144a. Den franske politiker Dominique Watrine mener, “at man ikke 
længere kan holde sig til de nedskrevne forhold, da disse er for 
begrænsede og utilstrækkelige” og “at det er en politisk fejl at pålægge 
de unge med så dystre fremtidsudsigter sådan en byrde, mens bankerne 
aldrig har haft så mange penge som nu”, og han forsikrede om, at hans 
parti, det franske kommunistparti, ”ikke vil holde sig tilbage for at foreslå 
markante forbedringer”.  
 

	  
Årsag: 
	  

145. Le journaliste Hervé Kempf, qui suivait pour Le Monde les questions 
d'environnement depuis 1998, a annoncé lundi quitter le journal, affirmant 
avoir été écarté de la couverture du dossier de l'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, une version démentie par la direction du quotidian. 

 
145a. Journalisten Hervé Kempf, som siden 1998 har stået for af 
miljøstoffet på den franske avis Le Monde, meddelte mandag at han 
stopper på avisen, da han påstår at være blevet taget af dækningen af 
sagen fra Notre-Dame-des-Landes lufthavnen i Loiredalen, en version af 
historien der afvises af avisens ledelse.  
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146. Vincent Peillon a déclaré jeudi qu'il fallait que toutes les écoles soient 
à la semaine de 4,5 jours à la rentrée 2014, estimant qu'accorder encore 
un délai à certaines communes serait "un an de plus de perdu pour les 
enfants". 

 
146a. Vincent Peillon fremlagde torsdag, at alle skoler skal have 4,5 
skoledage om ugen efter sommerferien 2014, da han mener, at hvis man 
giver en ny frist til nogle kommuner til at få det indført, vil ”endnu et år 
for være spildt for børnene”. 
 

	  
3.2	  Top	  Santé	  
Årsag:	  

147. Combinant de nombreuses vertus, la plupart des plantes précitées se 
révèlent encore plus efficaces lorsqu’elles sont prises ensemble. (Top 
Santé, juni 2013). 

 
147a. Da størstedelen af ovennævnte planter indeholder mange gode 
egenskaber, bliver de endnu mere effektive, når man tager dem på samme 
tid.  

 
147b. Størstedelen af ovenævnte planter indeholder mange gode 
egenskaber, og de bliver derfor mere effektive, hvis man tager dem alle på 
samme tid. 

 
148. Coupé de son environnement, prenant enfin le temps de s’occuper de 
lui, le curiste est dans un environnement protégé.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
148a. Da kurgæsten er taget ud af sine vanlige rammer og omsider har 
taget sig tid til sig selv, befinder vedkommende sig i trygge omgivelser.  

 

3.3	  Les	  Echos	  
Ledsagende omstændighed: 
 

149. L'inflation mesurée par les prix à la consommation est tombée en 
février à un plus bas de plus de quatre ans, s'enfonçant encore un peu plus 
sous l'objectif de la Banque d'Angleterre et facilitant ainsi la vie des 
consommateurs. (Les Echos, 25.03.2014). 
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149a. Forbrugerprisinflationen faldt i februar til sit laveste niveau i fire år 
og daler endnu mere ifølge Bank of Englands målsætning og gør således 
livet lettere for forbrugerne. 
 
150. Ailleurs en Europe, le Footsie londonien gagne 0,59%, surperformant 
ainsi les autres indices européens grâce aux résultats meilleurs que prévu 
du géant minier BHP Billiton. (Les Echos, 18.02.2014). 

 
150a. Andre steder i Europa stiger Footsie-indekset i London med 0,59 % 
og klarer sig således bedre end det andre europæiske aktieindekser, 
takket være et resultat fra mine og energigiganten BHP Billiton, der var 
bedre en forventet.  

 
151.	  Bouygues lâche 1,88% à 29,82 euros, portant ainsi son recul à près 
de 9% depuis le 11 mars, lendemain de l’annonce d’un accord en vue de la 
cession à Iliad de son réseau mobile et de ses fréquences en cas de victoire 
dans le dossier. (Les Echos, 18.03.2014).  

 
151a. Bouygues mister 1,88 % til 29,82 euro og opnår således et kraftigt 
fald på næsten 9 % siden 11 marts, dagen efter at Bouygues har 
offentliggjort salget af sit mobilnetværk og sine frekvenser i tilfælde af, at 
man vinder sagen. 
 
152. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 0,9% dans 
l’Union européenne en novembre, affichant ainsi leur troisième hausse 
d’affilée. (Les Echos, 17.12.2013). 

 
152a. Indregistreringen på nye biler steg med 0,9 % blandt EU-landene i 
november og stiger således for tredje gang i træk.  
 
153. L'inflation est retombée en février à un creux de quatre ans, 
retrouvant ainsi son niveau qui avait déclenché la dernière baisse des 
taux en date de la Banque centrale européenne (BCE), en novembre, 
montrent des données définitives publiées lundi. (Les Echos, 21.03.2014). 

153a. Inflationen er i februar faldet til sit laveste niveau i fire år og ligger 
således på samme niveau som sidste gang kursersen i den europæiske 
centralbanks kurser faldt i november. Det viser de endelige tal, der blev 
offentliggjort mandag. 
 
154. Vers 10h00 GMT, le titre AstraZeneca avançait de 1,025% à 35,96 
livres, sous-performant légèrement l'indice regroupant les valeurs 
pharmaceutiques européennes qui prenait 1,56%.  
(Les Echos, 19.12.2013). 
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154a. Omkring kl 11 dansk tid gik AstraZeneca-aktien frem med 1,025 % 
til 35,96 pund og sluttede således lidt dårligere i forhold til det samlede 
indeks, som også tæller aktiver fra europæiske farmaceutvirksomheder, 
der endte på 1,56 %. 

 
155. L'euro, qui avait bien résisté à l'annonce d'un indice Ifo en recul plus 
marqué que prévu, est passé dans le rouge face au dollar à la suite des 
déclarations du président de la Bundesbank, perdant 0,17% à 1,3815. 
(Les Echos, 25.03.2014). 

 
155a. Euroen, som ellers havde klaret sig godt efter meddelsen om, at det 
tyske Ifo-indeks er faldet mere end forventet, er nu svækket i forhold til 
dollaren på grund af udtalelserne fra direktøren i Bundesbank og mister 
således 0,17 % til 1,3815.  
 
156. La Bourse de New York a fini sur une note positive mardi, continuant 
sur son élan de sa meilleure semaine depuis le 1er janvier grâce à une 
actualité riche sur le front des fusions-acquisitions, qui a compensé 
l'impact d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes.  
(Les Echos, 18.02.2014). 

 
156a. Børsen i New York slutter tirsdag af i plus og fortsætter således med 
sin bedste uge siden første januar, takket være en god nyhed omkring en 
fusion, som har haft positiv indflydelse på de ellers lave økonomiske 
prognoser. 

 
157. L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en 
mars, enregistrant sa première expansion depuis octobre 2013 et sa plus 
forte hausse depuis plus de deux ans, selon les données préliminaires 
publiées lundi par Markit Economics. (Les Echos, 24.03.2014). 

 
157a. I Frankring stiger aktiviteten i den private sektor sammen med 
væksten og kan således konstatere sin største udvikling siden oktober 
2013 og sin største stigning i mere en to år. Sådan lyder de foreløbige 
oplysningerne fra Markit Economics mandag.  
 
158. Il s’est en effet adjugé 0,94 %, à 4.385,15 points, poursuivant sa 
hausse de mardi (+ 1,59 %) et faisant fi des craintes qui l’avaient 
paralysé lundi (- 1,36 %). (Les Echos, 26.03.2014). 
 
158a. Det franske aktieindeks CAC40 skaffede sig nemlig 0,94 % til 
4.385,15 point og fortsætter således stigningen fra tirsdag (+ 1,59 %) og 
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rynker på næsen af de bekymringer, som mandag bremsede indekset (- 
1,36%).  
 
159. La banque centrale indienne a maintenu son taux directeur à 7,75% 
mercredi à l'issue de sa réunion monétaire, prenant à contre-pied les 
économistes qui dans leur grande majorité attendaient un troisième 
resserrement consécutif. (Les Echos, 18.12.2013). 

 
159a. Den indiske centralbank fastholdt onsdag sin rente på 7,75 % efter 
bankens kvartalsmøde og går således imod økonomernes prognoser, som 
stortset alle lød på en forventet stramning for tredje gang i træk. 

 
160. Facebook a progressé de près de 2%. Le réseau social a fait un 
premier pas mardi vers la vente de vidéos publicitaires, tentant 
prudemment d'exploiter une nouvelle source de revenus qui pourrait ne 
pas forcément faire le bonheur de ses usagers. (Les Echos, 17.12.2013). 

 
160a. Facebook er gået frem med næsten 2 %. Det sociale netværk tog 
tirsdag første skridt mod at sælge reklamevideoer og forsøger sig således 
med en ny indtjeningskilde, som ikke nødvendigvis vil glæde netværkets 
brugere.  
	  
161. Renault s’adjuge 2,02% à 69,13 euros, poursuivant ainsi son rebond 
après avoir pâti lundi des craintes liées à son exposition à la Russie via 
AvtoVaz 
 
161a. Renault går op med 2,02% til 69,13 euro og fortsætter således sit 
opsving efter mandag at have lidt under bekymringerne omkring 
bilfabrikantes afdeling i Rusland sammen med AvtoVaz. 
 
162. L'euro, qui avait bien résisté à l'annonce d'un indice Ifo en recul plus 
marqué que prévu, est passé dans le rouge face au dollar à la suite des 
déclarations des banquiers centraux, chutant jusqu'à 1,3777 après avoir 
ouvert à 1,3835, selon les données Reuters. (Les Echos, 25.03.2014). 

 
162a. Euro, som ellers havde klaret sig godt efter meddelsen om, at det 
tyske Ifo-indeks er faldet mere end forventet, er nu svækket i forhold til 
dollaren på grund af udtalelserne fra europæiske centralbanker og falder 
således markant til 1,3777 efter at have åbnet med 1,3835. Sådan lyder 
det ifølge oplysninger fra Reuters.  
 
163. Cette déclaration a fait tomber l'euro à un plus bas de séance contre le 
dollar autour de 1,3785 selon des données Reuters, tandis que l'indice 
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paneuropéen FTSEurofirst 300 accentuait ses gains, s'adjugeant autour de 
1,30% à 13h10 GMT. (Les Echos, 25.03.2014). 

 
163a. Denne udmelding har fået euroen til at falde i forhold til dollaren til 
omkring 1,3785 ifølge oplysninger fra Reuters, mens det paneuropæiske 
FTSEurofirst 300 indeks forstærker sin gevinst og stiger således med 
omkring 1,30 % kl 12.10. 
 
164. Netflix a accepté le mois dernier de payer Comcast pour obtenir des 
débits plus rapides de diffusion, ouvrant la voie à des accords similaires 
pour d'autres services concurrents. (Les Echos, 24.03.2014). 
 
164a. Netflix gik i sidste måned med til at betale Comcast for hurtigere 
hastighed på direkte streaming og åbner således op for, at Netflix kan 
indgå lignende aftalter med andre store internetudbydere. 
 
165. L'enquête REC/KPMG montre que le nombre de personnes trouvant 
un emploi a augmenté et que l'offre a atteint un plus haut depuis 15 ans, 
laissant supposer que ce relèvement des taux attendu par les marchés en 
décembre 2014 pourrait intervenir plus tôt que l'annoncent les 
projections officielles. (Les Echos, 17.12.2013). 
 
165a. Undersøgelsen fra REC/KMPG viser, at antallet af personer, der 
kommer i arbejde er steget, og at udbuddet har nået sit højeste niveau i 15 
år. Det tyder på, at de skattestigninger, som markederne ellers havde 
ventet i december 2014 kan komme hurtigere end de officielle prognoser 
havde forventet.  
 
166. Le texte "améliore les droits des salariés tout en développant la 
mutualisation et en pérennisant la gestion paritaire", explique le syndicat 
dans un communiqué, assurant qu'il sera vigilant sur sa transposition 
dans la loi. (Les Echos, 20.12.2013). 

 
166a. Aftalen ”forbedrer lønmodtagernes rettigheder, idet man fremmer 
arbejdsfordelingen og fastholder den lige fordeling mellem medarbejdere 
og arbejdsgivere på arbejdspladsen”, forklarer fagforeningen i en 
pressemeddelse og forsikrer, at man vil holde øje med, at aftalen bliver 
indskrevet i loven. 
 
167. Le broker rapporte que Nicolas Tissot a déclaré à cette occasion que le 
pire est passé pour le groupe dans la mesure où les cessions d’actifs 
devraient générer de la flexibilité, ajoutant que le programme de 
réduction des coûts porterait ses fruits au moment du redémarrage du 
cycle. (Les Echos, 24.03.2014). 
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167a. Alstoms børshandler oplyser, at virksomhedens direktør Nicolas 
Tissot ved lejligheden har meddelt, at det værste er overstået for Alstom i 
betragtning af, at de overdragede aktiver bør gøre situationen mere smidig, 
og han tilføjer, at planen om at nedsætte omkostningerne vil bære frugt 
så snart opsvinget kommer. 
 
168. Les risques de déflation se sont accrus en zone euro, a déclaré mardi 
Jozef Makuch, gouverneur de la banque centrale de Slovaquie et membre 
du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, ajoutant 
que la BCE préparait de nouvelles mesures non conventionnelles.  
(Les Echos, 25.03.2014). 
 
168a. Risikoen for deflation er steget i eurozonen. Sådan oplyste Jozef 
Makuch, der er direktør i Slovakiets centralbank og medlem af Den 
Generelle Råd i Den Europæiske Centralbank tirsdag og tilføjer, at Den 
Europæiske Centralbank nok vil tage nye midler i brug. 

 
169. "C'est surtout avec la banque privée que nous espérons atteindre cet 
objectif car malgré l'internalisation de la gestion dans certains 
établissements, nous pouvons faire un peu plus sur ce segment", a-t-il 
précisé, soulignant vouloir développer plus particulièrement la gestion 
sous mandat dans la banque privée. (Les Echos, 25.03.2014). 
 
169a. ”Det er især sammen med de private banker, at vi ønsker at nå denne 
målsætning, for trods ledelsens salg i nogle forretninger, kan vi sagtens 
gøre mere i dette segment”, vurderede han og understregede, at Legg 
Mason mere præcist ønsker at udvikle la gestion sous mandat i private 
banker. 
 
170. "Ce qui intéresse les régions et ce qui fait accord entre tout le monde 
c'est l'économie et l'emploi, compétences premières, avec un maximum de 
transfert aux régions", a expliqué à la sortie la ministre de la 
Décentralisation, citant la formation professionnelle et les pôles de 
compétitivité au titre des secteurs transférables. (Les Echos, 18.02.2014). 
 
170a. ”Det der er interessant for regioner, og det som alle kan bliver enige 
om er vigtigt, er økonomien, beskæftigelsen, kernekompetencer og en 
maximal indsats i regionerne”, forklarede den franske minister for 
decentralisering og nævnte, at det er vigtigt med ordentlig uddannelse og 
konkurrenceevne i de pågældende sektorer. 
 
171. "Ce sera tout simplement insuffisant", a dit Bernhard Gerwert à la 
presse mercredi soir, déclarant que 300 millions d'euros, un montant 
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d'économies réalisable aux yeux des analystes, étaient une goutte d'eau 
dans l'océan comparés à l'objectif de chiffre d'affaires de la division qui 
est de 15 milliards d'euros. (Les Echos, 19.12.2013). 

 
171a. “Det er simpelthen ikke tilfredsstillende”, sagde administrerende 
direktør for det tyske selskab Bernhard Gerwert til pressen onsdag aften og 
forklarede, at 300 millioner euro, som analytikerne mener er et realistisk 
beløb, blot er en dråbe i havet sammenlignet med målsætningen om en 
omsætningen i afdelingen på 15 milliarder euro.  

 
 
Årsag: 
 

172. L'indice Sentix du sentiment des investisseurs a poursuivi sa 
progression en mars, atteignant un nouveau pic depuis avril 2011, même 
si un léger tassement de la composante anticipations peut suggérer que la 
dynamique haussière a peut-être atteint un plateau.  
(Les Echos, 21.03.2014). 

172a. Det investorbaserede konjunkturbarometer Sentix har forsat sin 
fremgang fra marts til sit højeste niveau siden april 2011, selvom en 
mindre nedgang i forventningerne kan tyde på, aktien måske har nået til 
højeste niveau. 
 
173. Toutefois, les quatre grands du secteur ont crié au loup, estimant que 
ce projet de loi plongerait le marché de l'audit à travers l'Europe dans 
des perturbations coûteuses. (Les Echos, 17.12.2013). 

 
173a. Alligevel har de fire største revisionsfirmaer i branchen valgt at råbe 
“ulven kommer”, fordi de vurderer, at lovforslaget vil få 
revisionsmarkedet over hele Europa til at styrtdykke og skabe alvorlig 
uro. 
 
174. Côté patronal, la signature du Medef et de l'Union professionnelle de 
l'artisanat est acquise mais la CGPME a refusé de signer l'accord, estimant 
qu'il ratait son objectif et que les PME en seraient les grandes perdantes. 
(Les Echos, 20.12.2013). 
 
174a. På arbejdsgivernes side har to af Frankrigs største 
arbejdsgiverforeninger Medef og UPA allerede afgivet deres underskrift, 
mens sammenslutningen for små og mellemstore virksomheder CGPME 
afviser at skrive under. De mener, at man ikke vil kunne overholde 
målsætningen og, at de små og mellemstore virksomheder formentligt 
bliver de helt store tabere i aftalen. 
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175. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, a semblé 
soutenir cette approche mardi, estimant qu'une mise en place progressive 
serait meilleure qu'un abandon pur et simple, avec une application aux 
actions puis aux derive. (Les Echos, 18.02.2014). 

175a. Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble lader til tirsdag at 
støtte denne fremgangsmåde, da han vurderer, at det er bedre, at man 
indfører finansskatten gradvist med først at pålægge skat på handeler og 
dernæst på afkast, i stedet for helt at droppe den. 
 
176. Le directeur général de la Sberbank, première banque de Russie, a 
d'ailleurs évoqué cette perspective lundi, estimant que la menace risquait 
de se matérialiser si les sorties de capitaux s'intensifiaient.  
(Les Echos, 24.03.2014). 

 
176a. Den administrerende direktør i Ruslands største bank Sberbank har i 
øvrigt givet udtryk for denne holdning, da han vurderer, at truslen om en 
recession kan risikere at blive til virkelighed, hvis pengene bliver ved med 
at fosse ud.  
 
177. Le directeur général de la Sberbank, première banque de Russie, a 
d'ailleurs évoqué cette perspective lundi, estimant que la menace risquait 
de se matérialiser si les sorties de capitaux s'intensifiaient.  
(Les Echos, 24.03.2014). 

 
177a. Den administrerende direktør i Ruslands største bank Sberbank har i 
øvrigt givet udtryk for denne holdning, da han vurderer, at truslen om en 
recession kan risikere at blive til virkelighed, hvis pengene bliver ved med 
at fosse ud.  
 
178. Beaucoup d'investisseurs ont aussi misé sur les réformes dans le pays, 
estimant que les faibles valorisations boursières étaient une anomalie qui 
serait vite rectifiée. (Les Echos, 23.03.2014). 

178a. Mange investorer har også satses på, at der vil komme reformer i 
Rusland, da man vurderer, at de svage opskrivninger på den russiske børs 
var en undtagelse som hurtigt ville forsvinde igen. 
 
179. Beaucoup d'investisseurs ont aussi misé sur les réformes dans le pays, 
jugeant que les faibles valorisations boursières étaient une anomalie qui 
serait vite rectifiée. (Les Echos, 23.03.2014). 
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179a. Mange investorer har også satses på, at der vil komme reformer i 
Rusland, da man vurderer, at de svage opskrivninger på den russiske børs 
var en undtagelse som hurtigt ville forsvinde igen. 

 
180. La France était en 2012 le 6e fournisseur de la Russie et son 5e client, 
absorbant 2,5% de ses exportations. (Les Echos, 20.03.2014). 

 
180a. I 2012 var Frankrig Ruslands sjettestørste leverandør og femtestørste 
kunne, idet franskmændene stod for 2,5 % af Ruslands eksport. 

	  

4.	  Participe	  passé-‐syntagmer	  

4.1	  L’Express	  
Tid: 
 

181. Invité du Grand entretien sur RCJ, le député de Charente Maritime a 
dit que son "point de vue personnel est qu'il faut très vite redonner vie à 
l'écotaxe" . (L’Express, 03.11.2013). 

 
181a. ”Vi må hurtigt få nyt liv i den nye miljøafgift”. Sådan sagde Charente 
Maritime, medlem af den franske Nationalforsamling, da hun var gæst hos 
programmet Le Grand Entretien på den lokale radiokanal RCJ. 
 
182. Invité à débattre dimanche avec Marine Le Pen sur RTL, Arnaud 
Montebourg a notamment déclaré: "Les gens ne veulent pas adhérer aux 
positions extrémistes et démagogiques du Front national.  
(L’Express, 24.02.2014). 

 
182a. ”Folk har ikke lyst til at engagere sig i et arbejde hos et så 
ekstremistisk og demagogisk parti som Front National”. Sådan sagde den 
franske industriminister Arnaud Montebourg, da han søndag var gæst i en 
debat med den højreorienterede politiker Jean-Marie Le Pen. 

 
183. Invité de l'émission Tous politiques France Inter/Le 
Parisien/France 24, le député de l'Aisne s'est félicité de la suspension de 
l'écotaxe, qui était "indispensable" et qu'il avait réclamée.  
(L’Express, 03.11.2013). 
 
183a. I et interview til det politiske program Tous Politiques på 
radiokanalen Inter France sagde Xavier Bertrand, som er medlem af den 
franske Nationalforsamling for det konservative parti UMP, og som er 
valgt ind for Aisne-departementet, at han er glad for, at man afskaffer den 
nye miljøafgift. Han kalder tilbagtrænkningen for ”strengt nødvendig”. 
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184. Invité vendredi soir au journal de France 2, M. Montebourg ne s'est 
pas avoué vaincu et a estimé que le rapprochement entre Numericable et 
SFR n'était pas encore acquis. (L’Express, 15.03.2014). 
184a. I et interview til nyhederne på France 2 sagde den franske 
industriminister Montebourg, at han endnu ikke ser sig besejret og mener, 
at internetudbyderen Numericable og teleselskabet SFR endnu ikke er gået 
sammen. 
 
185. Interrogé par l'AFP, le ministère des Transports confirme qu'il s'agit 
bien d'une clause du contrat conclu par l'ancienne majorité avec Ecomouv' 
en octobre 2011. (L’Express, 28.10.2013). 

 
185a. I et interview til det franske nyhedsbureau AFP bekræfter den 
franske transportminister, at der er tale om et forbehold i kontrakten, som 
blev indgået af det tidligere flertal med Ecomouv’ i oktober 2011. 

 
186. Interrogée sur France 2, la ministre de la Réforme de l'Etat de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, qui est aussi l'un des ministres 
élus de Bretagne, a une nouvelle fois appelé chacun à prendre ses 
"responsabilités", fustigeant une "surenchère". (L’Express, 30.10.2013). 

 
186a. I et interview til France 2 opfordrede den franske minister for 
reformer, decentralisering og den offentlige sektor, og som også er én af de 
ministre, der blev valgt ind af Bretagne, endnu engang alle til at tage ansvar 
og er samtidig utilfreds over lovforslaget, hvor man lover mere end man 
kan holde. 
 
187. Interrogés par le JDD, les deux journalistes et l'Elysée ont confirmé 
cet entretien, prévu de longue date et consacré selon eux à la préparation 
d'un ouvrage sur l'actuel chef de l'Etat. (L’Express, 17.03.2014). 

 
187a. I et interview til den franske ugeavis Le Journal du Dimanche har 
de to journalister og det franske statsministerium bekræftet interviewet, 
som har været planlagt i lang tid, og som ifølge dem skal bruges i 
forbindelse med forberedelserne til en bog om den franske præsident. 

 
188. Interrogée par i>TELE sur les destructions, en Bretagne, de 
portiques destinés à ce prélèvement, l'eurodéputée écologiste les a jugées 
"tout à fait désagréables" (L’Express, 04.11.2013). 

 
188a. I et interview til den franske nyhedskanal i>Télé udtaler den grønne 
EU-parlamentariker om de ødelagte registreringsmålere, som er sat op som 
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forsøg i forbindelse med den nye miljøafgift, at det “ganske enkelt er 
ubehageligt”.  

 
 
189. Interrogée lors de l'émission Mediapolis d'Europe 1, Marie-Noëlle 
Lienemann a souligné que le pape était "un jésuite, et le jésuite sait à la 
fois manier la subtilité et la simplicité dans la communication, ce qui est 
nécessaire dans le monde contemporain. (L’Express, 02.11.2013). 

 
189a. I et interview til det politiske magasin Mediapolis på den franske 
tv-kanal Europe 1 understregede Marie-Noëlle Lienemann fra det franske 
socialistparti, at paven var ”en jesuit, og som jesuit ved man både, hvordan 
man behersker diskret såvel som enkel kommunikation, hvilket er 
nødvendigt i den verden vi lever i”. 

 
190. Interrogée sur cette destruction dans "BFM Politique" de BFMTV/ 
Le Point/RMC, Najat Vallaud-Belkacem a répondu en élargissant à toutes 
les violences qui ont émaillé cette mobilisation sociale: "Je le déplore, le 
dénonce, le condamne”. (L’Express, 04.11.2013). 

 
190a. I et interview til det franske nyhedsprogram BFM Politique svarede 
Najat Vallaud-Belkacem fra det franske socialistparti som reaktion på, at 
både endnu en registreringsmåler til den nye miljøafgift er blevet ødelagt 
og generelt på alle de uroligheder, som er væltet ind over den nye afgift: 
“Jeg beklager det, anmelder det, fordømmer det”. 

 
191. Interrogé sur la place de la France dans cette étude, il a répondu: "Je 
n'ai pas d'information, mais les informations qui circulent ne sont pas 
positives et elles ne sont pas surprenantes", rappelant que la droite avait 
supprimé 80.000 postes d'enseignants en cinq ans et supprimé la 
formation des maîtres, rétablie à cette rentrée. (L’Express, 07.11.2013). 

 
191a. Til spørgsmålet om, hvor Frankrig ligger henne i undersøgelsen, 
svarede den daværende undervisningminister Vincent Peillon, at ”det har 
jeg ikke oplysninger om, men de oplysninger jeg har, er ikke positive, og de 
er heller ikke overraskende”. Han huskede samtidig den franske 
Nationalforsamling på, at højrefløjen havde skåret 80.000 lærerstillinger 
væk på fem år samt skåret i læreruddannelsen, som er blevet genoprettet 
her efter sommerferien.  

 
192. Contacté par l'AFP, M. Goasguen a affirmé que les propos 
incriminés avaient été tenus "dans une réunion privée" et qu'on leur avait 
donné une interprétation (...) complètement illégitime". (L’Express, 
17.02.2014). 
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192a. Til det franske nyhedsbureau AFP bekræftede den franske politiker 
Goasguen, at de uheldige udtalelser forekom ”under et privat arrangement”, 
og at de er blevet gengivet i en ”fuldstændig (…) forkert fortolkning”.  
193. Contacté par Le Figaro, Eric Raoult, candidat à sa succession, crie à 
la "basse manoeuvre politicienne". (L’Express, 18.03.2014). 

 
193a. Til den franske avis Le Figaro siger Eric Rault, som er kandidat til 
at efterfølge ham, at han er vred over den politiske linje. 
 
194. Reclus à la fédération PS située dans le 11e arrondissement, les 
socialistes et les écologistes ont vite trouvé des points de convergence sur 
le projet. (L’Express, 24.03.2014). 

 
194a. Til et lukket møde i det franske socialistpartis partilokale i 11 
arrondissement i Paris fandt socialisterne og de grønne hurtigt nogle 
punkter at være enige om. 

 
 
Årsag: 
 

195. Jean-Louis Borloo veut lui aussi revenir sur l'écotaxe. Ce lundi matin, 
sur Europe 1, le président de l'UDI soulignait que cette taxe entrerait en 
vigueur au mauvais moment. Votée en 2009 "à l'unanimité", la loi doit 
aujourd'hui être "remise à plat". "Une idée mise en place à un certain 
moment peut se révéler inadaptée à d'autres moments", conclut-
il. (L’Express, 28.10.2013). 
 
195a. Loven blev vedtaget enstemmigt i 2009 og skal derfor skrives om, så 
den passer til i dag.  

 
196. Prise en tenaille entre l'UMP et les écologistes sur le thème de la 
pollution, Anne Hidalgo a tenté dimanche de reprendre la main, s'en 
prenant à la "ministre du diesel" Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi 
aux Verts, accusés d'avoir voté pour l'achat de bus diesel, à une semaine du 
1er tour des municipales. (L’Express, 16.03.2014). 

 
196a. Anne Hidalgo fra det franske socialistparti har følt sig klemt inde 
mellem det konservative parti UMP og De grønne i sagen om forurening, 
og hun forsøgte derfor søndag at generobre kontrollen ved at lange ud efter 
”diesel-dronningen” Nathalie Kosciusko-Morizet fra UMP, men også efter 
de grønne, som hun beskylder for at have stemt for at bruge dieselbusser 
med kun en uge til første runde af det franske kommunalvalg. 
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197. Accusée de détournement de fonds publics par son ancien chargé de 
communication et directeur de campagne Jean-Paul Fourment, la 
candidate UMP a été entendue durant la campagne par le SRPJ de 
Toulouse dans le cadre d'une enquête préliminaire déclenchée par la 
procureure de la République de Montauban. (L’Express, 24.03.2014). 
 
197a. Brigitte Barèges fra det konservative parti UMP er af sin 
forhenværende spindokter og kampagneleder, Jean-Paul Fourment, 
beskyldt for underslæb. Kandidaten er derfor blevet afhørt under 
valgkampen af det lokale politi i Toulouse i forbindelse med en indledende 
undersøgelse, som anklagemyndigheden i provinsbyen Montauban har sat i 
gang. 

 
198. Échaudés par les débats sur le voile ou le halal, ils ont voté 
majoritairement à gauche à la présidentielle. (L’Express, 17.02.2014). 

 
198a. På grund af heftige debatter om tørklæder og halal-slagtninger 
stemte størstedelen af muslimer i Frankrig til venstre for midten ved 
præsidentvalget. 
 

 
Ledsagende omstændighed: 
	  

199. Remporté par la gauche en 2008, il voit s'affronter désormais, face à 
la droite, la maire sortante, Lisette Narducci (PRG), proche de M. Guérini, 
et le président PS de la communauté urbaine de Marseille, Eugène Caselli. 
(L’Express, 16.03.2014). 

 
199a. Jean-Noël Guérini vandt takket være venstrefløjen i 2008 og står nu 
over for højrefløjen sammen med den afgående borgmester i Marseille, 
Lisette Narducci fra det radikale parti PRG, som står Guérini nært og 
Eugène Caselli, der er socialistisk leder af en sammenslutning af 18 
kommuner i Marseille-området.  

 
200.	  Dévoilée dès dimanche sur l'Expansion.com, cette proposition tend à 
ramener la confiance des ménages dans l'impôt. (L’Express, 29.10.2013). 

 
200a. Forslaget har allerede været offentlig gjort siden søndag på det 
franske nyhedsmagasin L’Expansions hjemmeside og går ud på at 
genoprette forbrugernes tillid til den nye miljøafgift. 
 
201. Elu maire d'Hénin-Beaumont dès le premier tour hier soir, Steeve 
Briois peut également s'arroger un rôle non négligeable dans l'obtention 
des bons résultats du Front national partout dans le pays.  
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(L’Express, 24.03.2014). 
 

201a. Steve Briois fra det højreorienterede parti Front National blev 
allerede i går aftes valgt som borgmester i Hénin-Beaumont i 
Nordfrankrig og kan dermed også spille en vigtig rolle for et samlet godt 
resultat for Front National i hele Frankrig. 

 
202. Crédité de 6% d'intentions de vote dans les sondages, M. Laroze a 
décrit la ville comme la capitale des "recruteurs du jihad" et prôné, pour 
les cantines scolaires, "des nourritures de chez nous" en s'exclamant: "non 
au hallal, oui à la saucisse de Toulouse!". (L’Express, 15.03.2014). 

 
202a. Serge Laroze, der er spidskandidat for det højreorienterede parti Front 
National i Toulouse ligger på 6 % i meningsmålingerne ved det franske 
kommunalvalg. Han kalder byen for hovedsæde for ”jihad”-rekrutteringer” 
og anbefaler skolernes kantiner at lave ”mad som vi kender det hjemme hos 
os”, idet han udbryder: ”nej til halal, ja til Toulouse-pølsen”. 

 
203. "Ce qui m'inquiète, c'est de voir ce gouvernement en faillite qui recule sur 
tout", a-t-il dit, convaincu que l'écotaxe ne sera pas suspendue comme 
annoncé mais purement et simplement "supprimée". (L’Express, 03.11.2013). 

 
203a. “Det der bekymrer mig er at se denne sammenbrudsregering, som 
trækker alt tilbage”, sagde den franske politiker Bruno Le Maire, og han 
er overbevist om, at den nye miljøafgift ikke blot bliver udsat som det 
ellers er blevet meddelt, men at den simpelthen bliver afskaffet. 
 

204. Venue soutenir les listes d'Etienne Tête et Emeline Baume, elle a 
testé le cleantag, nouveau mode de communication électoral qui consiste à 
révéler un texte sur le sol à l'aide d'un pochoir, en faisant sauter sous la 
pression du jet la couche de saleté. (L’Express, 17.03.2014).  

 
204a. Cécile Duflot, der netop har givet sin støtte til de to spidskandidater 
Etienne Tête og Emeline Baume fra det grønne parti, testede cleantagen, 
som er en ny kommunikationsform til valg. Den fungerer på den måde, at 
den fremhæver en tekst på jorden ved hjælp af en skabelon, når man blæser 
alt snavset væk fra gaden. 
 

 
Indrømmelse: 
 

205. Brouillés depuis plus de dix ans, François Bayrou et Jean-Louis 
Borloo se voient, ces temps-ci, "quasiment tous les jours".  
(L’Express, 26.10.2013). 
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205a. Selvom de har været uenige i over ti år, mødes formanden for det 
franske centrum-demokratiske parti (Mouvement démocrate) François 
Bayrou og formanden for centrum-højre partiet (Parti radical) Jean-Louis 
Borloo for tiden næsten hver dag.  
 
206. Raillé de toute part après ses reculades à répétition, François 
Hollande n'a, cette fois pas fléchi. (L’Express, 01.11.2013). 

 
206a. Selvom François Hollande ellers er blevet gjort til grin fra både 
højre og venstre efter sine gentagne nedture, er han denne gang ikke 
bukket under.  
 
207. Passé de moins de 2% des voix et un seul conseiller municipal en 
2008, à près de 15% voire 20% attendus aujourd'hui selon les sondages, le 
Front national ambitionne de jouer les faiseurs de rois, à la faveur de 
triangulaires, s'imposant ensuite comme arbitre au sein du conseil 
municipal. (L’Express, 16.03.2014).  

 
207a. I Frankrig ligger det højreorienterede Front National ifølge 
meningsmålingerne på mindre end 2% i Marseille, selvom man på 
nuværende tidspunkt havde forventet en stemmeprocent tæt på 15-20 %, 
af stemmerne. Partiet kun ét byrådsmedlem i Marseille i 2008, men man 
håber dog alligevel at kunne tage rollen som kongemager med deres tre 
spidskandidater og dernæst blive tungen på vægtskålen i Marseilles byråd. 

	  
4.2	  Top	  Santé	  
Beskrivelsesorienterede: 
	  

208. Équipée d’une combinaison en Néoprène, on marche dans la mere.  
(Top Santé, oktober 2013). 

 
208a. Udstyret med en våddragt af neopren går man afsted i havet/Man 
går afsted i vandet iført en våddragt af neopren. 
 

Ledsagende omstændighed: 
 

209. Aussi appelée AMP (assistance médiacale à la procréation), elle 
concerne 2,7 % des naissances en France (22401 naissances pour 139344 
tentatives effectuées en 2010). (Top Santé, maj 2013). 
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209a. I Frankrig kaldes kunstig befrugtning også AMP (assistance 
médiacale à la procréation), og den står for 2,7 % af landets fødsler 
(22401 fødsler på 139344 forsøg i 2010). 

 
210. Appelées aussi ananas de Sibérie pour leur goût légèrement acidulé, 
les baies d’argousier sont utilisées par les laboratoires cosmétiques dans de 
nombreux soins pour le visage chargés de donner un coup de fouet à 
l’épiderme. (Top Santé, februar 2014). 

 
210a. Havtorn kaldes også for sibirisk ananas pga. sin letsyrlige smag, og 
bruges i kosmetikkens verden i flere hudplejeprodukter til ansigtet, idet den 
sørger for at give huden et løft. 
 
211. Appelée «grifffe de chat» en raison de la forme de ses petites 
feuilles, la liane Uncaria tomentosa (ou guianensis) pousse dans la forêt 
amazonienne. (Top Santé, januar 2014). 

 
211a. Uncaria tomentosa (eller guianensis) kaldes også for ”katteklo” 
pga. for formen på dens små blade, og planten vokser i Amazonas 
regnskov. 

 
212. Surnommé CC pour «Color Controlling», ce type de soins a été 
élaboré afin de réléver l’éclat de la peau, grâce à des pigments qui corrigent 
sa tonalité. (Top Santé, maj 2013). 

 
212a. ”Color Controlling” går også under navnet CC, og denne form for 
pleje er blevet udviklet for at genopbygge hudens glød, takket været 
farvestofferne, som forbedrer ens hudtone. 

 
213. Baptisée CC crème (pour Corrective Crème ou Corrective Care), 
qu’apporte-t-elle à la peau, quelles sont ses propriétés et que peut-on 
réellement en attendre? (Top Santé, januar 2014). 

 
213a. Crèmen kaldes også CC crème (der står for Complexion Corrector 
eller Color Corrector), men hvad gør den egentlig for huden, hvad er dens 
egenskaber, og hvad kan vi egentlig forvente af den? 

  
214. Réputé pour ses qualités cicatrisantes, les lys blanc est utilisé en 
cosmétique pour ses propriétés antipigmentaires, qui embellissent le teint. 
(Top Santé, januar 2014). 

 
214a. Den hvide lilje er kendt for sin helbredende effekt, og blomsten 
bruges i kosmetikprodukter på grund af sine antipigmentære egenskaber, 
som går huden smukkere. 
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215. Créée par une dermatologue allemande à la fin des années 60, la BB 
crème ou Blemish Balm (crème anti-imperfections) était destinée à 
hydrater la peau et à l’aider à cicatriser après un traitement esthétique, tout 
en camouflant rougeurs et cicatrices. (Top Santé, januar 2014). 

 
215a. BB-crèmen eller Blemish Balm blev opfundet af en tysk 
dermatolog i slutningen af 60’erne og var forbeholdt at give huden fugt og 
hjælpe med at reparere den efter en skønhedsbehandling ved at skjule 
rødme og ar. 
 
216. Longtemps considérée comme l’huile des femmes pour ses capacités 
à réguler les désordres hormonaux, l’huile d’onagre est de plus en plus 
utilisée en prévention du vieillissement. (Top Santé, januar 2014). 

 
216a. Kæmpenatlysolien, der er i lang tid blevet anset for at være 
kvindernes olie pga sin evne til at bringe orden i hormonbalancen, bliver 
mere og mere anvendt til at forbygge alderdom. 

 
217. Baptisée «hormone du sommeil», la mélatonine est sécrétée dans 
l’obscurité. (Top Santé, juli 2013). 

 
217a. Melatonin kaldes også søvnhormonet og udskilles i mørke. 

 
218. Connue sous sa forme actuelle dès le XVIIe siècle en Hollande, cette 
plante de famillie des ombellifères est présente sur les étals toute l’année. 
(Top Santé, maj 2013). 
 
218a. Guleroden, som vi kender den i dag fra skærmplantefamilien, 
stammer oprindeligt fra det 16. århundredes Holland og findes på 
hylderne i supermarkedet året rundt.  

 
219. Autorisée en France depuis la révision de la loi bioéthique, en 2011, 
elle est, pour l’heure, réservée aux jeunes femmes exposées à un traitement 
ou à une affection potentiellement stérillisants. (Top Santé, maj 2013). 

  
219a. I Frankrig blev hormonbehandling godkendt i 2011 efter at loven 
om bioetik blev ændret, og behandlingen er foreløbigt forbeholdt unge 
kvinder, der allerede er i behandling eller som har en lidelse, der muligvis 
kan gøre dem sterille.  
 
220. Proposée par Serge Tisseron pour répondre aux questions des 
parents, cette règle est relayée depuis deux ans par l’Association française 
de pédiatrice ambulatoire (AFPA). (Top Santé, maj 2013). 
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220a. 3-6-9-12 reglen er udarbejdet af den franske læge Serge Tisseron 
som svar på de spørgsmål, han har fået fra forældre og blev for to år siden 
taget brug af den franske forening for børnesygdomme (AFPA). 
 
221. Largement utilité en Amérique latin pour son action rassasiante, le 
maté est également un stimulant cérébral qui évite les coups de fatigue, 
incontournables quand on est en période de diète. (Top Santé, juni 2013). 
 
221a. Mate er især populær i Latinamerika, fordi det mætter meget. Teen 
stimulerer envidere hjernen, og den forhindrer dermed den træthed, som 
altid opstår, når man er på kur.  

 
222. Réalisée sous anesthésie générale, l’intervention dure entre une heure 
et demie et trois heures, en fonction des gestes nécessaires et de la 
morphologie du patient. (Top Santé, juni 2013).  
 
222a. Indgrebet udføres under fuld narkose og varer mellem halvanden 
time og tre timer afhængig af operationens omfang og patientens 
kropsbygning. 

 
223. Obtenue par macération du buble de lys dans de l’huile de tournesol 
biologique, elle protège et illumine la peau. (Top Santé, januar 2014). 

 
223a. Den nærende olie er fremstillet af en opløsning af liljens 
blomsterløg og økologisk solsikkeolie og beskytter huden og får den til at 
stråle. 

 
224. Coordonnée par le Dr Olivier Dubois, psychiatre, sous l’égide d’un 
comité scientifique regroupant deux équipes de l’Inserm, Stop-TAG a 
démontré que, pour soulager les troubles anxieux, la cure thermale a une 
efficacité de 44 % supérieure à celle du médicament de référence.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
224a. Det fransk undersøgelse om at bekæmpe angst (Stop-TAG) er 
udarbejdet af psykiateren Dr Olivier Dubois under beskyttelse af et 
videnskabeligt udvalg, som består af to grupper af det medicinske 
forskningsråd i Frankrig (Inserm). Undersøgelsen har vist, at 
varmebehandling 44 % mere effektiv end et almindeligt angstreducerende 
lægemiddel. 

 
225. Récoltées en Afrique, dans les déserts de Namibie, les racines de 
l’Harpagophytum procumbens renferment des molécules anti-
inflammatoires et antalgiques. (Top Santé, januar 2014). 
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225a. Djævleklo dyrkes i Afrika i Namibias ørken og plantens rødder 
indeholder anti-inflammatoriske og smertestillende molekyler 

 
226. Destiné aux peaux séches qui démangent, un complexe antirougeurs 
qui stimule les défenses cutanées et restaure la barrière épidermique.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
226a. En rynkecreme, der er forbeholdt tør hud, som giver kløe og som 
forbedrer hudens forsvar og genopretter hudens overflade. 

 
227. Intégrée dans des soins nourrissantes et régénérants, l’huile 
d’argousier permet d’améliorer l’hydratation et la souplesse cutanée.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
227a. Havtornolie giver en nærende pleje og gør huden yngre. Oliven 
hjælper desuden med at tilføre huden endnu mere fugt og gør den smidig. 

 
228. Réalisée par voie vaginale sous contrôle échographique, cette 
intervention est reálisée sous anesthésie locale ou générale.  
(Top Santé, maj 2013). 
 
228a. Indgrebet udføres vaginalt i forbindelse med en ultralydsscanning 
og gennemføres enten under lokalbedøvelse eller i fuld narkose.  
 
229. Sport complet et adapté à tous, quels que soient l’âge et le niveau de 
sport, le longe-côte se pratique en toute saison. (Top Santé, oktober 2013). 

 
229a. Vandreture i havet er en sport, som er god for hele kroppen, og 
som passer til alle, uanset alder og træningsniveau. Man kan således 
dyrke sportsgrenen året rundt. 
 
230. Synthétisées par l’organisme, la glucosamine et la chondroïtine 
jouent un rôle dans la formation des différents éléments articulaires: 
cartilages, ligaments et tendons. (Top Santé, januar 2014). 

 
230a. Glukosamin og chondroitin fremstilles af kroppen selv og spiller en 
stor rolle for dannelsen af forskellige led, bl.a. brusk, ledbånd og sener. 
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Årsag: 
	  

231. Considérée comme une fatalité liée à l’âge, elle est peu ou mal prise 
en change. (Top Santé, januar 2014). 

 
231a. Slidgigt anses som et tegn på alderdom, og der bliver derfor ofte 
ikke gjort noget ved sygdommen. 

	  
232. Associée à l’huile essentielle de géranium (ou de rose musquée ou 
de petit grain), elle est enfin recommandée pour traiter les taches brunes 
liées au photoviellissement. (Top Santé, maj 2013). 

 
232a. Da gulerodens æteriske olie minder om den fra geraniumplanter 
(eller fra hyben eller fra citrusfrugter), anbefaler man altså at bruge 
grøntsagen til at behandle brune pletter på huden i forbindelse med 
fotoageing.  
 
232b. Gulerodens æteriske olie minder om den fra geraniumplanter (eller 
fra hyben eller fra citrusfrugter), og man anbefaler altså derfor at bruge 
grøntsagen til at behandle brune pletter på huden i forbindelse med 
fotoaging.  

 
233. Allié au complexe cuivre-zic-manganèse pour stimuler la production 
de nouvelles cellules, le madécassoside favorise la bonne organisation des 
cellules et permet une meilleure réparation épidermique.  
(Top Santé, juli 2013). 

 
233a. Da madecassoside består af en blanding af kobber, zink og 
mangan, som stimulerer produktionen af nye celler, fremmer det 
cellernes opbygning og giver huden en optimal reparation af skader fra 
overfølsomhed. 
 
233b. Madecassoside består af en blanding af kobber, zink og mangan, 
som stimulerer produktionen af nye celler og fremmer derfor cellernes 
opbygning og giver huden en optimal reparation af skader fra 
overfølsomhed. 

 
234. Concentré en cellules souches et en extraits de Centella asiatica, ce 
sérum aide à relancer l’activité cellulaire, à combattre les rides et rédonner 
sa fermeté à l’épiderme. (Top Santé, juli 2013). 

 
234a. Da denne serum er et koncentrat af stamceller og ekstrakt af 
Centella asiatica, hjælper den med at stimulere cellernes aktivitet, 
modvirker rynker og genopretter hudens fasthed. 
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234b. Denne serum er et koncentrat af stamceller og ekstrakt af Centella 
asiatica og hjælper derfor med at stimulere cellernes aktivitet, modvirker 
rynker og genopretter hudens fasthed. 

 
235. Protégés de la source de chaleur, ils restent parfaitement moelleux et 
tendres, sans risque de brûler ni d’accrocher. (Top Santé, juni 2013). 

  
235a. Da maden holdes varm af indpakningspapir, forbliver den helt 
saftig og mør, og der er hverken fare for, at det brænder på eller sætter sig 
fast på papiret. 
 
235b. Maden holdes varm af indpakningspapirer og forbliver derfor helt 
saftig og mør, og der er hverken fare for, at det brænder på eller sætter sig 
fast på papiret.  

 
236. Concentrée en extraits de plantes (sceau-de-salomon, reine-des-
prés) et en huiles essentielles, cette formule assure une action prolongée.  
(Top Santé, januar 2014). 

 
236a. Da dette produkt er et koncentrat af planteekstrakter (stor konval 
og mjødurt) og æteriske olier, garanterer det en langvarig virkning. 
 
236b. Dette produkt er et koncentrat af planteekstrakter (stor konval og 
mjødurt) og æteriske olier og garanterer derfor det en langvarig virkning. 
 
237. Gorgée de bêta-carotène (qui lui donne sa belle couleur orangée), 
l’huile extraite des fruits colore naturellement la peau et rehausse l’éclat du 
teint. (Top Santé, februar 2014). 

 
237a. Frugtens olieekstrakt er fyldt med beta-karotin (som giver olien 
den smukke orange farve) og giver derfor huden en naturlig glød. 
 
238. Coupé de son environnement, prenant enfin le temps de s’occuper de 
lui, le curiste est dans un environnement protégé.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
238a. Eftersom kursisten er taget ud af sine vanlige rammer og omsider 
har taget sig tid til sig selv, befinder vedkommende sig i et trygge 
omgivelser.  
 
239. Gorgé de vitamine C, de précurseurs des vitamines A et E, mais 
aussi de fer, le persil qu’il soit frisé ou plat, garantit une peau hydratée et 
une bonne vision. (Top Santé, juli 2013). 
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239a. Da persille er fyldt med C-vitamin, provitamin A og E, men også 
jern, sikrer den fugt til huden og et bedre syn, hvad enten det er 
kruspersille eller bredbladet. 

 
239b. Persille er fyldt med C-vitamin, provitamin Aog E, men også jern, 
og den sikrer derfor fugt til huden og et bedre syn, hvad enten det er 
kruspersille eller bredbladet. 

 
 
Tid: 
	  

240. Détachés, leur poids tire la chevelure vers le bas.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
240a. Når håret er løst, trækker vægten det nedad.  

 
241. Ainsi, mieux géré, le stress restera un « booster de capacités », positif, 
la souffrance en moins… (Top Santé, februar 2014). 

 
241a. Når stress håndteres bedre, vil det være en positiv energibooster 
uden kvaler. 

 
242. Une fois apaisée, on retourne mentalement devant l’écran.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
242a. Når man føler sig rolig igen, kan man mentalt vende tilbage foran 
skærmen. 
  
243. Irritées, les tendons deviennent secs, cassants. (Top Santé, juni 2013). 
 
243a. Når senerne er irriterede, bliver de tørre og skrøbelige.  
 

 
Betingelse: 

 
 
244. Coté salé, il se glisse facilement dans des tajines (avec de l’agneau et 
des pruneaux) ou accompagne des viandes (poulet, veau, canard…), coupé 
en quartiers et poêlé. Essayez! (Top Santé, oktober 2013). 

 
244a. Når man bruger kvæden i det salte køkken, passer den godt til en 
tagine-gryderet (med lam og svesker) eller til kød (kylling, kalv, and…), 
hvis man skærer den i kvarte stykker og steger den. Prøv det! 
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245. Dépistés plus tôt, ils sont souvent traités de façon préventive, ce qui 
diminue les risques de saignements, notamment au niveau des articulations. 
(Top Santé, juni 2013). 

 
245a. Hvis blødersygdommen bliver opdaget tidligt, behandles den ofte 
forebyggende, hvilket mindsker risikoen for blødninger, især i leddene.  
 
246. Mal rincés, ils riquent d’alourdir la chevelure et d’irriter le cuir 
chevelu. (Top Santé, februar 2014). 
246a. Hvis hårprodukterne ikke skylles ordentligt ud, risikerer de at gøre 
håret tungere og irritere hovedbundet. 

 
247. Même correctement rincé, ce type de soin anéantit tout volume!  
(Top Santé, februar 2014). 

 
247a. Selv hvis det skylles ordentligt ud, vil denne type plejeprodukt fjerne 
alt volume fra håret. 

	  

4.3	  Les	  Echos	  
Årsag/ledsagende omstændighed: 
 

248. Les indicateurs économiques du jour sont eux aussi ressortis inférieurs 
aux attentes: le sentiment des promoteurs immobiliers mesuré par l'indice 
NAHB a subi en février la plus forte baisse mensuelle de son histoire (de 
10 points, à 46), plombé par des conditions climatiques 
exceptionnellement froides et par les inquiétudes sur le coût du travail et 
celui du foncier. (Les Echos, 18.02.2014). 

 
248a. Dagens økonomiske målinger i USA er også noget lavere end 
forventet: Ifølge en analyse fra det amerikanske boligindeks NAHB 
gennemgik byggeentreprenørernes forventninger i februar det største 
månedlige fald nogensinde med 10 points til 46. Det voldsomme fald 
skyldes de ekstremt kolde vejrforhold samt bekymringer om prisen på 
arbejdet og fast ejendom. 

 
248b. Dagens økonomiske målinger i USA er også noget lavere end 
forventet: Ifølge en analyse fra det amerikanske boligindeks NaHB 
gennemgik byggeentreprenørernes forventninger i februar det største 
månedlige fald nogensinde med 10 points til 46. Den amerikanske 
byggebranche bliver således tynget af de ekstremt kolde vejrforhold samt 
bekymringer om prisen på arbejdet og fast ejendom. 
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249. Cet indice est ressorti à 51,0 en février contre 50,7 en janvier, stimulé 
par les nouveaux contrats. (Les Echos, 24.03.2014). 

249a. HSBC/Markits's PMI-indeks for Kina gik frem igen til 51,0 i februar 
mod 50.7 i januar på grund af, at den britiske storbank har fået nye 
aftaler i hus. 

 
249b. HSBC/Markits's PMI-indeks for Kina gik frem igen til 51,0 i februar 
mod 50.7 i januar og holdes således i gang af, at den britiske storbank har 
fået nye aftaler i hus. 
250. Les Bourses européennes ont clôturé en hausse mardi, soutenues par 
l'anticipation de mesures de soutien économique de la part de la Banque 
centrale européenne mais aussi en Chine, ainsi que par l'embellie de la 
confiance du consommateur aux Etats-Unis. (Les Echos, 25.03.2014). 

 
250a. De europæiske børsmarkeder lukkede tirsdag i plus og bliver således 
holdt oppe af forventningen om økonomisk støtte fra Den Europæiske 
Centralbank, men også fra Kina og fra den øgede tillid fra forbrugerne i 
USA. 
 
251. La Bourse de Paris se reprend, soutenue par le rebond des valeurs 
cycliques en anticipation de mesures de la Chine pour relancer son 
économie. (Les Echos, 25.03.2014). 

 
251a. I Paris stiger CAC40-indekset igen og holdes således oppe af 
opsvinget fra de cykliske aktier med forventning om, at Kina får gang i 
økonomien igen. 
 
252. Egalement bien orienté, Renault s’adjuge 1,70 %, ce qui porte à 5,38 
% sa progression en deux jours. (Les Echos, 26.03.2014). 

 
252a. Renault klarer sig også godt og stiger således med 1,70 %, hvilket 
giver en fremgang på 5,38 % på to dage.  
 
253. En dehors de l’indice, JCDecaux progresse de plus de 3%, dopé par 
une note de Credit Suisse. (Les Echos, 27.03.2014). 

 
253a. Andre steder på det franske aktiemarked går JCDecaux frem med 
mere en 3 % pga. en bemærkning fra Credit Suisse. 
 
254. Ragaillardie par le nouveau record du S&P 500, et malgré l’annonce 
de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie, la Bourse de Paris a aligné 
une nouvelle séance de hausse, lui permettant d’enregistrer sa meilleure 
performance hebdomadaire de l’année. (Les Echos, 21.03.2014). 
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254a. På grund af S&P 500s nye rekord og på trods af at man har 
meddelte nye sanktioner imod Rusland, så stiger børsen i Paris, hvilket 
giver det franske børsindeks det bedste ugentlige resultat i år. 

 
255. Encouragées par la décision modérée de la Fed, les valeurs 
financières tirent la tendance. (Les Echos, 19.12.2013). 

 
255a. Det franske aktiemarked bliver holdt oppe af den amerikanske 
centralbanks beslutning om at påbegynde en aftrapning af de månedlige 
støtteopkøb og lukker derfor også dagen i plus. 

 
255b. De franske aktiemarked bliver også holdt oppe af den amerikanske 
centralbanks beslutning om at påbegynde en aftrapning af de månedlige 
støtteopkøb og lukker således også dagen i plus. 

 
256. Eramet bondit de 5,01% à 74,56 euros, dopé par la hausse des cours 
du nickel à un pic de 11 mois. (Les Echos, 19.03.2014). 

 
256a. Den franske minevirksomhed Eramet stormede frem med 5,01 % til 
74,56 euro, hvilket skyldes den højeste pris på nikkel i 11 måneder. 
 
257. Le Dax francfortois a perdu encore plus de terrain (- 1,67 %), pénalisé 
par le recul de l’indice PMI composite (synthèse entre l’industrie et les 
services) à son plus bas niveau depuis trois mois. 
(Les Echos 24.03.2014). 

 
257a. Dax-indekset i Frankfurt tabte endnu mere terræn med -1,67 %, 
hvilket skyldtes, at et blandet PMI-indeks mellem industri og service faldt 
markant og dermed ramte sit laveste niveau i tre måneder. 
 
258. Pénalisée, elle aussi, par son exposition à la Russie, où elle détient 
plus de 90% du capital de la banque Rosbank, Société Générale 
abandonne 2,87 %, à 43,42 euros. (Les Echos, 24.03.2014). 

 
258a. På grund af sin afdeling i Rusland, hvor banken sidder på mere en 
90 % af Rosbanks kapital, falder den franske bank Société Générale med 
2,87 % til 43,42 euro. 
 
258b. Da den franske bank Société Générale også lider under sin 
afdeling i Rusland, hvor banken sidder på mere en 90 % af Rosbanks 
kapital, falder den med 2,87 % til 43,42 euro. 
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258c. Den franske bank Société Générale også lider under sin afdeling i 
Rusland, hvor banken sidder på mere en 90 % af Rosbanks kapital og 
derfor falder med 2,87 % til 43,42 euro. 

 
259.Le Dow Jones a toutefois perdu 23,99 points, soit 0,15%, à 
16.20130,40, plombé par Coca-Cola après ses résultats trimestriels.  
(Les Echos, 18.02.2014). 
 
259a. Dow Jones-indekset mister alligevel 23,99 point, altså 0,15 % til 
16.20130,40 da det bliver tynget af et fald i Coca-Colas regnskab efter 
deres kvartalopgørelse. 

 
259b. Dow Jones-indekset mister alligevel 23,99 point, altså 0,15 % til 
16.20130,40 og bliver således tynget af et fald i Coca-Colas regnskab 
efter deres kvartalopgørelse. 
 
 

Ledsagende omstændighed: 
 
260. Mis sur la table au plus fort de la crise financière, le principe d'une 
taxe prélevée sur chaque transaction n'a pas eu le succès escompté par ses 
promoteurs, qui ont toutefois fini par rallier à leur cause onze Etats, dont 
l'Allemagne et la France. (Les Echos, 19.02.2013). 

260a. Forslaget om at hæve skatten på alle transaktioner kom på tavlen, 
da finanskrisen var på sit højeste og har ikke haft effekt som dens 
ophavsmand havde håbet på. Politikerne bag forslaget sluttede dog 
alligevel af med få elleve lande over på deres side, herunder Tyskland og 
Frankrig. 
 

Tid: 
261. Interrogé sur RTL, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, 
s'est déclaré favorable à un débat sur les dépenses publiques et leur rôle, à 
la condition "qu'on ne soit pas sur une logique de chiffres et de rabot 
comme on l'a été". (Les Echos, 27.03.2014). 

 
261a. I et interview til den franske tv-station RTL siger generalsekræteren 
for den moderatsocialistisk fagbevægelse CFDT, at han støtter debatten om 
det offentlige forbrug og dets rolle, men kun på betingelse af ”at man ikke 
bare høvler en masse tal af, som man har gjort før.” 
 
262. Prié de dire s'il fallait revenir sur les 50 milliards d'euros 
d'économies prévues jusqu'en 2017, Laurent Berger a répondu : "Sans 
doute (..) en tout cas il faut discuter du rythme, du volume et surtout il faut 
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discuter de la méthode et des objectifs qu'on poursuit en faisant ça." (Les 
Echos, 27.03.2014). 

 
262a. Til spørgsmålet om, hvorvidt der som forventet skal spares for på 
50 milliarder på det offentlige forbrug indtil 2017, svarede Laurent 
Berger: ”Helt sikkert (…) det er i hvert fald vigtigt, at vi får diskuteret 
forbrugets omfang og især, hvordan og med hvilke mål vi var tænkt os få 
forbruget ned.” 
 
263. Interrogés, les Galeries Lafayette comme House of Fraser se 
refusaient quant à eux à tout commentaire. (Les Echos, 18.12.2013). 

 
263a. Da Lafayette blev spurgt til det mulige opkøb, havde de ligesom 
House of Fraser ingen kommentarer til det.  

 
263b. Til spørgsmålet om det mulige opkøb, havde Lafarge ligesom House 
of Fraser ingen kommentarer til det.  

	  
5.	  Absolutte	  konstruktioner	  

5.	  1	  L’Express	  
	  

264. Le jean enfoncé dans des bottes en caoutchouc, armée d'un karcher 
plus grand qu'elle, Cécile Duflot a nettoyé un bout de trottoir lyonnais 
vendredi matin, près de la gare de la Part-Dieu. (L’Express, 16.03.2014). 

 
264a. Med sine jeans trukket ned i gummistøvlerne og udstyret med en 
kärcher, der var større end hende selv, rengjorde den franske politiker fra 
det grønne parti Cécile Duflot onsdag morgen et stykke af fortorvet i Lyon 
nær byens hovedbanegård la Part-Dieu 

 
265. Passé de moins de 2% des voix et un seul conseiller municipal en 
2008, à près de 15% voire 20% attendus aujourd'hui selon les sondages, le 
Front national ambitionne de jouer les faiseurs de rois, à la faveur de 
triangulaires, s'imposant ensuite comme arbitre au sein du conseil 
municipal. (L’Express, 16.03.2014). 
 
265a. I Frankrig ligger det højreorienterede Front National ifølge 
meningsmålingerne på mindre end 2% i Marseille, selvom man på 
nuværende tidspunkt havde forventet en stemmeprocent tæt på 15-20 %, af 
stemmerne. Partiet kun ét byrådsmedlem i Marseille i 2008, men man 
håber dog alligevel at kunne tage rollen som kongemager med deres tre 
spidskandidater og dernæst blive tungen på vægtskålen i Marseilles byråd.	    
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5.2	  Top	  Santé	  
	  	   	  

266. Allongée sur le dos, jambes fléchies, prendre une grande inspiration.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
266a. Når du ligger på ryggen med bøjede ben, tag da en dyb indånding. 
 
266b. Lig fladt på ryggen med bøjede ben og tag en dyb indånding.  

 
267. Debout, dos droit et pieds écartés de la largeur du bassin, fléchir les 
bras et positionner les mains au niveau des hanches, poings serrés (où 
poser les mains sur les hanches). (Top Santé, februar 2014). 

 
267a. Når du står op med ret ryg og fødderne adskilt i skulderbredde, bøj 
da armene og placér hænderne med næverne knyttede ud for hofterne. 
 
267b. Stå (op) med ret ryg og fødderne adskilt i skulderbredde, bøj 
armene og placér hænderne med næverne knyttede ud for hofterne. 

 
268. À quatre pattes, dos bien droit, mains et genoux dans l’axe des 
épaules et des hanches, la tête est dans le prolongement de la colonne 
vertébrale, le regard vers le sol. (Top Santé, februar 2014). 

 
268a. Lig på alle fire med næsten ret ryg og med hænder og knæ i direkte 
linje med skuldre og hofter, hold hovedet i forlængelse af rygsøjlen og 
vend blikket mod jorden. 

 
269. Au reveil, dans votre lit, allongée sur le dos, jambes tendues, bras le 
long du corps, respirez lentement et profondément.  
(Top Santé, februar 2014). 

 
269a. Når du vågner om morgenen i din seng, skal du lægge dig på ryggen 
med strakte ben og med armene ned langs kroppen og træk så vejret 
langsomt og dybt.  

 
270. Sur le dos, les jambes pliées (talons en dessous des genoux), les pieds 
légèment plus écartés que la largeur du bassin, décoller celui-ci en 
contractant le ventre, puis revenir en positions de départ sans poser les 
fesses au sol. (Top Santé, januar 2014). 

 
270a. Lig på ryggen med bøjede ben (hælene skal være lige under 
knæene) og med fødderne lidt mere adskilt end skulderbredde og løft så 
bækkenet fra måtten ved at trække maven sammen, og sænk det igen uden 
at bagdelen rører måtten. 
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271. Debout, dos droit, levez vos bras à l’horizontale devant vous.  
(Top Santé, januar 2014). 

 
271a. Stå med ret ryg og løft så armene op til vandret. 

 
272. Assise, le dos bien droit, contracter fortement les abdos, tenir 3 
secondes et recommencer 15 fois. (Top Santé, januar 2014). 

 
272a. Sid på en stol med ret ryg og træk så mavemusklerne hårdt sammen, 
hold den i tre sekunder og gentag 15 gange. 

 
273. Allongée à plat ventre, les jambes tendues et les orteils retournés, 
poser les mains bien à plat sol, au niveau de la poitrine.  
(Top Santé, januar 2014). 

 
273a. Når du ligger fladt på maven med strakte ben og bøjede tæer, 
placér da dine hænder fladt på gulvet ud for bryster  

 
273b. Lig fladt på maven med strakte ben og bøjede tæer og placér dine 
hænder flad på gulvet ud for brystet. 

 
274. Á quatre pattes, les mains dans l’axe des épaules, tendre une jambe 
en arrière, puis l’autre en prenant appui sur les orteils.  
(Top Santé, januar 2014). 

 
274a. Lig på alle fire med hænderne placeret under skuldrene, og træk så 
det ene ben tilbage og så det andet ved at støtte på tæerne. 
 

5.2	  Les	  Echos	  
	  

275. Automobiles en tête, les valeurs cycliques ont le vent en poupe.  
(Les Echos, 26.03.2014). 
 
275a. Med bilindustrien i spidsen har de cyckliske aktier vind i sejlene. 


