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English abstract

Translating slang

A study of the translation of American slang into Danish with selected slang 

expressions and subtitles from The Wire as empirical data

The objective of the present thesis is to examine the translation of American slang into Danish 

subtitles. The focus of the thesis is on the various strategies the translator employs when 

translating individual slang words and phrases into Danish. In this context, the thesis aims at 

determining the potential challenges involved in the translation of slang.

The Wire is an American television series made in the years from 2002 to 2008. The series is an 

interesting object to study from a linguistic point of view as slang is a central part of the dialogue 

of the series.

Selected American slang expressions in the spoken dialogue of the series and the corresponding 

Danish subtitles have been collected into a corpus consisting of a total of 257 American slang 

expressions. This corpus serves as the empirical data of the thesis.

In order to fully understand the challenges involved when translating slang, the thesis begins with 

an introduction to the characteristics of slang as a language variety. This introduction concludes 

that slang is characterised by being informal. Moreover, slang expressions are used in place of 

more conventional synonyms belonging to the standard variety of the language. The use of slang 

expressions indicates a special relationship between the speaker and the interlocutor. In recent 

literature it is argued that in addition to these characteristics slang also displays linguistic 

creativity. 

The introduction also examines the various functions slang expressions serve in communication. 

The distinction between specific slang and general slang is essential in this connection. Specific
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slang is primarily used by specific groups within a speech community. These groups are defined by 

e.g. a common lifestyle or social status diverging from the mainstream society. The primary 

function of specific slang is to indicate the speaker’s affiliation to the group. General slang is not 

restricted in use to any one group in society. These expressions serve functions of a more general 

character, e.g. lowering the formality of communication. 

Following the introduction, the thesis presents two analyses. The first analysis examines how each 

of Anne Schjoldager’s (2008) microstrategies is used in connection with the translation of slang 

expressions in The Wire into Danish subtitles. The analysis concludes that the microstrategy 

oblique translation is used to translate 28.8% of the total number of slang expressions in the 

empirical data.  The microstrategies neutralisation and deletion are used to translate 28.4% and 

12.8% of the total number of slang expressions, respectively. These are the three most employed 

strategies used to translate the slang expressions in the empirical data.   

The first analysis shows that a significant challenge posed by the translation of slang expressions in 

The Wire is related to the formal characteristics of these expressions. Many of the slang 

expressions are abbreviated forms of words. When translating these expressions, the translator 

seems to have mistakenly assumed that similar abbreviations exist in the Danish language and 

thus translated the expressions by the use of direct translation or direct transfer.  The choice of 

these strategies has resulted in unidiomatic or meaningless expressions in the subtitles.

The second analysis examines the types of specific slang present in the dialogue of the series. The 

analysis concludes that specific slang is a dominant type of slang in The Wire as 51.8% of the total 

number of slang expressions in the empirical data are examples of this type.

The most prevailing challenge involved in the translation of specific slang is related to differences 

in culture and social settings between Denmark and the USA. Because several of these slang 

expressions are associated with groups specific to American society, e.g. Afro-Americans and the 

locals of Baltimore, no comparable Danish slang expressions are available to the translator.
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The results of the two analyses lead to the overall conclusion that a significant challenge met by

translators of slang expressions in this television series is posed by slang’s divergence from the 

standard variety. As most terms in dictionaries belong to the standard variety of the language, the 

translator has to consult other sources in order to determine the meanings of slang expressions. 

Finally, the two analyses make it evident that the technical constraints posed by screen translation 

often limit the possibilities of a satisfactory rendering of slang expressions in the subtitles.

2,0 sider á 2.275 typeenheder
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1. Indledning

Målet med dette speciale er, at undersøge hvordan amerikanske slangudtryk kan gengives i

danske undertekster. Specialets fokus er på de udfordringer, der kan være ved denne form for 

oversættelse og som kan have indflydelse på måden hvorpå slangudtryk overføres fra kildetekst til 

måltekst. 

Motivationen bag mit valg af dette emne er en antagelse om, at slangudtryk i en kildetekst udgør 

en særlig udfordring for oversætteren. En af årsagerne til denne antagelse er, at der er væsentlige 

kulturelle og sociale aspekter indlejret i slangudtryk. Disse aspekter tænkes at være vanskelige at 

overføre fra ét sprog til et andet, da forskellige sprog har vidt forskellige kulturelle og sociale

baggrunde. Derfor må oversætteren ikke alene skulle besidde lingvistiske kompetencer, men i høj 

grad også viden om kultur og samfundsforhold, når der forekommer slang i en 

oversættelsessituation.

En søgning i en database over videnskabelige artikler viser, at der er skrevet store mængder af 

faglitteratur, som beskæftiger sig med slang. Der er imidlertid ikke blevet forsket meget i netop 

oversættelse af slang, og der findes således kun ganske få videnskabelige artikler om emnet i den 

eksisterende litteratur, jf. følgende citat af David Horton:

“The translation of non-standard language has often been recognised as a particular

problem, although the issue has rarely been given detailed consideration” (Horton

1998: 415)

Specialets emneområde repræsenterer således et videnshul inden for oversætterfaget, hvilket 

yderligere er en motivation bag mit valg af dette emne.

Til at undersøge det opridsede problemfelt anvendes empirisk materiale i form af udvalgte 

slangudtryk, som optræder i den amerikanske tv-serie The Wire og de dertilhørende danske 

undertekster. Jeg har valgt at benytte denne serie, da slang ikke bare optræder perifert i seriens 
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dialog, men derimod som en dominerende del af dialogen igennem hele seriens forløb. Hertil 

kommer, at de slangudtryk der opstræder i serien er meget forskelligartede. Mange af seriens 

slangudtryk er specifikke for den afroamerikanske befolkningsgruppe i USA, og disse er således 

påvirket af afroamerikansk engelsk. Andre af seriens slangudtryk bærer et lokalt særpræg, idet de 

er unikke for byen Baltimore, som er det geografiske område, serien udspiller sig i. Endelig har en 

del af seriens slangudtryk rod i en kriminel underverden, hvor de bliver brugt til at betegne 

forskellige kriminelle aktiviteter. På denne baggrund ser jeg serien som en god kilde til 

slangudtryk, og jeg vurderede derfor, at den ville være velegnet som empirisk materiale i dette 

speciale.

Specialets teoretiske ramme udgøres af en model til identifikation af slang af Søren Anker-Møller 

et al. (2001). Yderligere anvendes Anne Schjoldagers (2008) tolv mikrostrategier som 

udgangspunkt for analysen af overførslen af originaldialogens slangudtryk til de danske 

undertekster. Som supplement til Schjoldagers mikrostrategier inddrages Eugine Nidas (1964) 

distinktion mellem formel ækvivalens og dynamisk ækvivalens. Endelig fremhæves Henrik 

Gottliebs (1997, 2004) forskning i billedmedieoversættelse og herunder de begrænsninger, denne 

oversættelsesform indebærer.

Jeg vil besvare specialets problemformulering ved indledningsvist at udvælge segmenter 

indeholdende slang i The Wires originaldialog. Disse segmenter fra originaldialogen og de 

dertilhørende danske undertekster transskriberes og vil herefter fungere som et korpus over de

udvalgte slangudtryk, som optræder i serien. Specialets analyser vil herefter bestå i at 

sammenligne seriens originaldialog med de danske undertekster med henblik på at afgøre,

hvordan de danske oversættere har gengivet de amerikanske slangudtryk i underteksterne.

1.1 Problemformulering

Til at undersøge problemfeltet opridset i forrige afsnit har jeg opstillet en problemformulering, 

som består af et hovedspørgsmål og tre underspørgsmål. Problemformuleringens hovedspørgsmål 

lyder som følger:
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Hvordan er slangudtryk i tv-serien The Wire oversat i seriens danske undertekster?

For at finde svar på dette hovedspørgsmål vil jeg løbende arbejde med følgende underspørgsmål:

 Hvilke kendetegn karakteriserer slang og adskiller slang fra andre sprogvarianter?

 Hvilke mikrostrategier er anvendt til at gengive slangudtryk i seriens undertekster?

 Medfører kendetegnene ved slang nogle specifikke udfordringer ved oversættelsen af 

slangudtryk? Hvis ja, hvordan afspejler anvendelsen af mikrostrategier så disse 

udfordringer?

1.2 Præsentation af The Wire

Tv-serien The Wire blev vist på den amerikanske betalingskanal HBO i årene fra 2002 til 2008. 

Journalisten David Simon har skabt serien i samarbejde med politibetjenten Ed Burns. Serien er et 

resultat af mange års research i form af David Simons 13-årige karriere som kriminalreporter for 

avisen The Baltimore Sun og Ed Burns arbejde i Baltimore som både politibetjent og skolelærer.

Serien udspiller sig i byen Baltimore; den største by i den amerikanske delstat Maryland. Her følger 

man en række mennesker på begge sider af loven, som alle er forbundet i kraft af deres 

forbindelser til den omfattende kriminalitet, der finder sted i byen. Seriens hovedpersoner består 

således af politibetjente, narkotikasælgere, narkomaner, skolelærere, journalister og politikere.

The Wire er særligt kendt for sin barske autenticitet og sine troværdige karakterer. Denne realisme 

er opnået ved, at serien er filmet udelukkende ”on location” i Baltimores ghettoområder. 

Derudover bliver mange af seriens biroller og statister spillet af mennesker med forbindelser til

byens kriminelle miljø, som har modtaget skuespilundervisning for at kunne deltage i serien. 

Christopher Hanson skriver uddybende om denne form for rollebesætning:
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“Just as many of the characters on the show are based on real-life counterparts in 

Baltimore, a number of these are played by actors who are former members of the 

Baltimore Police Department, former and current city and state politicians, as well as 

reformed criminals and rehabilitated addicts from the streets of Baltimore” (Hanson 

2012: 205) 

Denne brug af reelt eksisterende mennesker som karakterer har bidraget til at give serien et 

meget autentisk sprog. Dette autentiske sprog har medført, at flere af seriens seere har haft svært 

ved at forstå dialogen. Selv engelsksprogede seere har således måttet støtte sig til engelske 

undertekster for derved bedre at kunne opfange replikkerne (Hanson 2012: 203).

I Danmark blev serien positivt modtaget af de danske film og tv-anmeldere. Politikens tv-redaktør 

Henrik Palle karakteriserede i 2010 serien som ”et højdepunkt i moderne tv-fiktion” og kaldte 

seriens første sæson for ”et helstøbt mesterværk”. Yderligere skrev Palle i sin anmeldelse af serien, 

at ”en ting, man bemærker fra starten, er den fremragende dialog” (Palle 2010).

1.3 Emneafgrænsning

Da det desværre ikke har været muligt at fremskaffe navnene på de oversættere der har oversat 

seriens originaldialog til underteksterne, er disses overvejelser ikke inkluderet i specialet. Det kan 

ikke vides hvor bevidste de har været omkring deres valg af oversættelsesstrategier, og 

betragtningerne omkring oversættelsesstrategier i specialets analysedel er således udelukkende 

mine egne.

I dette speciale analyseres slangudtryk som bliver brugt i USA. Disse udtryk er derfor i højere eller 

mindre grad specifikke for amerikanske forhold. Det undersøges ikke, hvorvidt udtrykkene har 

alternative betydninger i andre engelsktalende kulturer.

Specialet indeholder information om sprogvarianten afroamerikansk engelsk i det omfang, jeg har 

fundet nødvendigt med henblik på at forstå de afroamerikanske slangudtryk i det empiriske 
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materiale. Afroamerikansk engelsk er en meget kompleks sprogvariant, som har været genstand 

for meget forskning. Det vil derfor være for omfattende i forhold til specialets omfang, at skulle 

skrive et bare tilnærmelsesvist udtømmende afsnit om sprogvarianten. Af denne årsag er de 

fonetiske træk ved afroamerikansk engelsk ikke inkluderet i afsnit 2.3, selvom de repræsenterer et 

unikt træk ved sprogvarianten. 

1.4 Begrebsafklaring

”Tekst” betegner i dette speciale både mundtlig og skriftlig kommunikation.

”Kildetekst” og ”kildesprog” betegner henholdsvis den originale tekst og det sprog, der oversættes 

fra.

”Måltekst” og ”målsprog” betegner henholdsvis den oversatte tekst og det sprog, der oversættes 

til. 

”Sprogvariant” betegner en variant af et givent sprog, som bliver talt af en afgrænset gruppe af 

sprogbrugere og som er systematisk anderledes fra andre varianter af sproget. Begrebet ”dialekt”

er et synonym hertil (Københavns Universitet 2012).

”Standardvariant” betegner den sprogvariant inden for et givent sprog, der har fået status som 

værende mest korrekt og neutral (Curzan og Adams 2009: 369). Begrebet ”normalsprogligt 

udtryk” anvendes i modellen af Anker-Møller et al. (2001) og betegner udtryk, som tilhører 

sprogets standardvariant.

”Denotativ betydning” betegner et ord eller udtryks grundbetydning (Den Store Danske 2012).

”Konnotativ betydning” betegner de kulturelle eller subjektive medbetydninger, der tillægges et 

ord eller et udtryk og som rækker ud over grundbetydningen. Et ord eller udtryks konnotationer 

udgøres især af associationer, værdiladning og stillag (Den Store Danske 2012).
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1.5 Specialets opbygning

Specialets opbygning er et resultat af en deduktiv tilgang til specialets problemfelt, jf. afsnit 4.1. 

Specialet er derfor struktureret således, at de teoribaserede kapitler er placeret først efterfulgt af

de mere empirisk orienterede kapitler. 

Specialet indeholder otte kapitler. Denne indledning udgør specialets første kapitel.

I det andet kapitel, ”2. Introduktion til slang”, introduceres en model til identifikation af slang af 

Anker-Møller et al. (2001). Herefter afklares det hvilke funktioner slangudtryk kan have i en 

kommunikativ situation, samt hvordan slangudtryk dannes. Da en væsentlig del af specialets 

empiri udgøres af afroamerikanske slangudtryk, beskæftiger dette kapitel sig yderligere med

denne specifikke type af slang.

Specialets tredje kapitel, ”3. Oversættelsesteori”, beskæftiger sig med de strategier, en oversætter 

kan anvende til at overføre en kildeteksts indhold til en måltekst. Herunder præsenteres

Schjoldagers (2008) tolv mikrostrategier, som beskriver, hvordan en kildeteksts enkelte ord og 

sætninger kan gengives i en måltekst. Som et supplement til Schjoldagers taksonomi over 

mikrostrategier fremhæves Nidas (1964) to typer af ækvivalens; formel ækvivalens og dynamisk 

ækvivalens. Kapitlet inddrager yderligere Gottliebs (1994, 2004) betragtninger omkring 

billedmedieoversættelse som oversættelsesform.

Det fjerde kapitel, ”4. Metode”, omhandler de metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af dette 

speciale. Indledningsvist redegør jeg for min videnskabsteoretiske tilgang til specialets 

problemstilling. Efterfølgende beskrives det, hvordan modellen af Anker-Møller et al. (2001) og 

mikrostrategierne af Schjoldager (2008) konkret vil blive anvendt i specialets analysedel. Endelig 

præsenterer jeg i dette kapitel de metoder, som er anvendt til at udvælge og transskribere

specialets empiri. 
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Specialets femte og sjette kapitel udgør specialets analysedel. Specialet indeholder to delanalyser. 

I den første delanalyse ”5. Delanalyse 1: Analyse af anvendelsen af mikrostrategier” analyseres 

den indsamlede empiri med udgangspunkt i Schjoldagers (2008) mikrostrategier. Den anden 

delanalyse ”6. Delanalyse 2: Analyse af oversættelsen af specifikke slangudtryk” fokuserer på 

eksemplerne på specifik slang i det empiriske materiale for herved at undersøge, om der knytter 

sig specifikke udfordringer til oversættelsen af netop denne type slangudtryk.  

Slutteligt afrundes specialet med en konklusion. Her besvares den opstillede problemformulering 

på baggrund af delkonklusionerne opstillet i de forudgående kapitler.

Efter konklusionen følger specialets ottende og sidste kapitel, ”8. Perspektivering”. I dette kapitel 

belyses specialets analyser i et bredere perspektiv, idet der foreslås indgangsvinkler til videre 

forskning inden for specialets emnefelt.

Bagest i specialet findes en bibliografi over den anvendte litteratur. 

Som det fremgår af den opridsede opbygning, er specialets metodekapitel placeret efter de 

teoribaserede kapitler ”2. Introduktion til slang” og ”3. Oversættelsesteori”. Jeg har fundet denne 

strukturering hensigtsmæssig, da metodekapitlet bl.a. beskriver hvordan teorierne konkret 

anvendes i specialets analysedel. Jeg fandt det således mest logisk at introducere de anvendte 

teorier inden metodekapitlet.
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2. Introduktion til slang

Dette kapitel har til formål at besvare problemformuleringens første underspørgsmål, der lyder 

som følger, jf. kapitel 1:

 Hvilke kendetegn karakteriserer slang og adskiller slang fra andre sprogvarianter?

I dette kapitel præsenteres således en række definitioner af slang, samt en model til identifikation 

af slang af Anker-Møller et al. (2001). Herefter beskrives de funktioner, slang kan have i en 

samtalesituation. Yderligere vil kapitlet beskæftige sig med de sproglige mekanismer, der 

benyttes, når nye slangudtryk dannes. Efter denne generelle præsentation af slang beskæftiger 

kapitlet sig med den mere specifikke afroamerikanske slang. 

For at opnå en forståelse af slang har jeg fundet det nødvendigt først at se på fænomenet i et 

større perspektiv. Derfor indledes dette kapitel med en række betragtninger omkring sproglig 

variation.

2.1 Sproglig variation

Lingvistisk forskning har vist, at der inden for et givent sprogfællesskab oftest eksisterer en vis 

grad af sproglig variation, som kommer til udtryk ved forskelle i fx ordforråd, grammatiske 

strukturer og udtale. Når forskere skønner, at der er systematik nok i disse forskelligheder, taler 

man om en sprogvariant eller en dialekt. En sprogvariant eller dialekt er således en variant af 

sproget, som bliver talt af en bestemt afgrænset gruppe af sprogbrugere og som er systematisk 

anderledes fra andre varianter af sproget. De forskellige betegnelser der ender på ”lekt” er alle et 

forsøg på at karakterisere disse gruppers sproglige træk. Således beskriver sociolekter, etnolekter 

og regionale dialekter sproglige træk på baggrund af henholdsvis social status, etnicitet og 

geografisk område (Københavns Universitet 2012).

Et sprogs standardvariant er den sprogvariant, der har fået status som værende mest korrekt og 
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neutral. Standardvarianten af et sprog er således den sprogvariant, man tilstræber at benytte ved 

mere formel kommunikation, fx i de offentlige medier og inden for uddannelsessystemet (Curzan 

og Adams 2009: 369). Ligeledes er et sprogs standardvariant ofte undervisningsnormen, når 

sproget tilegnes som fremmedsprog (Mattiello 2005: 35).

Distinktionen mellem standard- og ikke-standardvarianter af et sprog er imidlertid nemmere at 

opstille i teorien end i praksis. En af årsagerne til dette er, at de fleste mennesker gør brug af 

”code-switching” i dagligdagstale, hvor man skifter mellem forskellige sprogvarianter alt afhængigt

af hvem man taler med og hvad der tales om. Det observeres således ofte, at en person taler en 

tilnærmelsesvis standardvariant i skolen eller på arbejdspladsen, men en ikke-standardvariant, når 

der kommunikeres på et mere uformelt niveau med familie eller venner (Bonvillain 2008: 169-

170).

På trods af problemet med at adskille standard- og ikke-standardvarianter af et sprog i praksis, er 

disse begreber nyttige i forbindelse med lingvistisk forskning. I kraft af standardvariantens status 

som neutral bruges den ofte som sammenligningsgrundlag, når forskere ønsker at kortlægge de 

specielle sproglige træk ved andre sprogvarianter i et sprogfællesskab.

2.2 Slang

En sprogvariant er ikke nødvendigvis et fuldt udviklet sprogsystem med sit eget særegne 

ordforråd, grammatiske strukturer og udtale. En sprogvariant kan også være en mindre samling af 

sproglige enheder, der benyttes som et indslag i sproget. Slang er et eksempel på en sådan 

sprogvariant (Eifring og Theil 2005: 11 og Anker-Møller et al. 2001: 6).

2.2.1 En definition af slang

“Although the phenomenon has frequently been discussed, the term slang has rarely 

been defined in a way that is useful to linguists” (Dumas og Lighter 1978: 10) 
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Sådan skrev de amerikanske forskere i lingvistik Bethany Dumas og Jonathan Lighter i 1978 i 

artiklen ”Is slang a word for linguists?”. Artiklen havde på denne baggrund til formål at formulere 

en definition af slang til brug for fremtidig lingvistisk forskning. Selvom artiklen er over 30 år 

gammel, bliver den stadig fremhævet i størstedelen af den nyere faglitteratur om slang –

herunder i værkerne af Adams (2009), Eble (1996) og Stenström et al. (2002), som anvendes i 

dette speciale. Artiklen bliver stadig fremhævet i dag, fordi den var noget af det første 

faglitteratur, der forsøgte at definere slang på lige fod med andre lingvistiske fænomener. 

Dumas og Lighter (1978) sammenligner i artiklen mange af de dengang eksisterende beskrivelser

af slang, og de udleder heraf fire kriterier, hvoraf en sproglig enhed skal opfylde mindst to for at

udgøre slang. De fire kriterier præsenteres herefter med tilhørende eksempler.

1. Brugen af den sproglige enhed giver samtalen eller teksten en uhøjtidelig tone.

Eksempel: “The Federal government spends nearly one hundred billion bucks annually for 

defense” (Dumas og Lighter 1978: 14)

Dumas og Lighter eksemplificerer dette kriterium med den ovenstående sætning. Her ses det 

tydeligt, at slangudtrykket ”bucks”, som refererer til amerikanske dollars, giver den ellers neutrale 

ytring en uformel tone. Den sproglige enhed er således upassende at anvende i formel 

kommunikation, med mindre brugeren ønsker at opnå en form for retorisk effekt.

2. Brugen af den sproglige enhed signalerer, at brugeren har et bestemt forhold eller 

kendskab til det, som enheden refererer til. Brugen af enheden kan ligeledes signalere et 

bestemt forhold eller kendskab til den gruppe af mennesker, der bruger denne sproglige 

enhed.

Eksempel: “Patton had said the same thing back when he was a chicken colonel” (Dumas og 

Lighter 1978: 14)
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I den ovenstående sætning er brugen af slangudtrykket “a chicken colonel” et eksempel på, at 

taleren har et bestemt forhold eller kendskab til det, som slangudtrykket refererer til. Dette 

slangudtryk refererer til en bestemt rang inden for det amerikanske militær (Merriam-Webster

2012). Da udtrykket formentlig ikke er kendt af den bredere befolkning, signalerer dets brug et 

bestemt kendskab til det amerikanske militær. De slangudtryk som lever op til dette kriterium 

adskiller sig således fra sprogets neutrale standardvariant, som ikke i sig selv afslører noget om en 

persons interesser eller gruppetilhørsforhold.

3. Den sproglige enhed anses af mennesker med højere social status for at være tabubelagt i 

almindelig kommunikation.

Eksempel: ”I’d like this job, sir, because the one I have now is shit” (Dumas og Lighter 1978: 15)

Dumas og Lighter fremhæver slangudtrykket ”shit” i ovenstående sætning som et eksempel på et 

tabubelagt udtryk. Der kan ofte ligge en bevidst provokation bag brugen af disse sproglige 

enheder. Dumas og Lighter (1978: 15) pointerer i forbindelse med dette kriterium, at det er 

særdeles kultur- og tidsbestemt hvilke sproglige enheder, der anses for værende tabubelagte.

4. Den sproglige enhed bruges i stedet for et velkendt konventionelt synonym.

Eksempel: ”His uncle croaked” (Dumas og Lighter 1978: 15)

Dette kriterium eksemplificeres med den ovenstående sætning, hvor slangudtrykket ”croaked”

bruges i stedet for det velkendte udtryk ”died”. Ifølge Dumas og Lighter (1978: 15) kan valget af et 

slangudtryk frem for et udtryk tilhørende sprogets standardvariant være med til at distancere 

taleren fra emner, som er svære eller ubehagelige at tale om.

Når en sproglig enhed opfylder mindst to af de ovenstående fire kriterier, vil tilhøreren reagere på 

en bestemt måde. Det er denne reaktion, der i sidste ende er det vigtigste kriterium, der 

kendetegner ægte slang (Dumas og Lighter 1978: 16). Ifølge Dumas og Lighter er det altså 
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forholdet mellem slangbrugeren og samtalepartneren, der er det kendetegnende ved slang i 

forhold til andre lingvistiske fænomener. Slang kan derfor ikke identificeres udelukkende ud fra 

dets form, da det også indeholder et væsentligt socialt element.

Et af de nyeste værker om slang er ”Slang – the people’s poetry” skrevet af Michael Adams og 

udgivet i 2009. Adams inddrager et element i sin definition af slang, som Dumas og Lighter ikke 

inkluderede i artiklen fra 1978. Adams argumenterer for, at slangudtryk ofte udviser de samme 

former for sproglig kreativitet, som findes i digtsprog. Dette kan fx komme til udtryk ved brugen af 

billedsproglige virkemidler som metaforer og metonymi, samt brugen af rim ved dannelsen af 

slangudtryk. Adams mener derfor, at et kendetegn ved mange slangudtryk er, at de besidder et 

element af poesi eller sproglig kreativitet (Adams 2009: 112-113).

Adams (2009: 16) argumenterer yderligere for, at en stor del af slangudtryk har en kort levetid. En 

undersøgelse af slangudtryk brugt blandt studerende ved University of North Carolina Chapel Hill

understøtter dette argument. Undersøgelsen viste, at mindre end 10% af en række observerede 

slangudtryk overlevede over en periode på femten år (Allan og Burridge 2006: 71). Der finder 

således stor udskiftning sted blandt slangudtryk, da der hele tiden kommer nye ord og udtryk til, 

som erstatning for de udgåede. Som led i denne udskiftningsproces mister nogle slangudtryk med 

tiden deres status som værende slang og uddør herefter, eller bliver accepteret som en del af 

standardvarianten – heraf udtrykket ”today’s slang is tomorrow’s standard”. Nogle udtryk kan 

befinde sig på et mellemstadie, hvor de ikke er udbredt som slangudtryk mere, men heller ikke 

accepterede nok til formelt brug. Man kan derfor sige, at slang gradueres langs et kontinuum, 

således at nogle ord eller udtryk er mere ”slangagtige” end andre (Wolfram og Schilling-Estes 

1998: 63 og Stenström et al. 2002: 65).

Et af de nyere danske værker der beskæftiger sig med slang er Politikens Slangordbog af Søren 

Anker-Møller, Peter Stray Jørgensen og Trine Ravn fra 2001. Værket rummer en model til 

identifikation af slang i form af seks karakteristiske træk, der adskiller slang fra andre 

sprogvarianter. Ifølge Anker-Møller et al. skal alle seks karakteristiske træk være til stede i 
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forbindelse med brugen af et udtryk, for at det kan betegnes som egentlig slang. Modellen lyder 

som følger:

1. Slang står i stedet for et normalsprogligt udtryk. 

2. Der ligger en bestemt hensigt hos slangbrugeren bag brugen af slang. 

3. Slang er udnyttelse af sproglig kreativitet. 

4. Slang virker på tilhøreren. Slang giver tilhøreren en overraskende oplevelse der tvinger 

vedkommende til at se på det der tales om, på en anden måde end den hverdagsagtige.

5. Brugen af slang bevirker at situationen ”trækkes nedad” mod et mere uhøjtideligt, 

uformelt og afslappet niveau. 

6. Slang har en vis almen udbredelse. Ord og udtryk der kun er kendt og brugt i mere snævre 

og begrænsede kredse, kan ikke regnes for slang i egentlig forstand. Det drejer sig især om 

engangsudtryk, argot og jargon. 

Modellen kan ses i sin helhed i Anker-Møller et al. 2001: 6.

Denne model inddrager mange af de karaktertræk ved slang, som fremhæves som værende 

essentielle af både Dumas og Lighter (1978), samt Adams (2009). Jeg har derfor valgt at benytte 

modellen til at udpege slangudtryk i det empiriske materiale og altså som et værktøj til at adskille 

slangudtryk fra andre udtryk i tv-serien. Den konkrete anvendelse af modellen beskrives og 

diskuteres nærmere i afsnit 4.2.

For danske slangudtryk gælder det, at mange er kommet til det danske sprog fra amerikansk 

engelsk. Disse udtryk kan komme til som låneord. Dette er fx tilfældet med slangudtrykkene ”cool” 

og ”fuck”. Udtrykkene kan ligeledes komme til det danske sprog som direkte oversættelser af 

amerikanske slangudtryk, som fx slangudtrykket ”stenet” (Anker-Møller et al. 2001: 188).
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2.2.2 Specifik og generel slang

Flere lingvistiske forskere, herunder Stenström et al. (2002), Mattiello (2005) og Allen (2001), 

sondrer mellem specifik slang og generel slang. 

Specifik slang anvendes hovedsageligt af en afgrænset gruppe inden for et givent sprogfællesskab. 

Disse grupper kan fx have en bestemt social status eller livsstil til fælles. Hvis denne status eller 

livsstil afviger betydeligt fra den dominerende kultur i samfundet, kan disse grupper betegnes som 

subkulturer. Specifikke slangudtryk beskriver ofte emner, der er særegne for den pågældende 

gruppe. Således er specifik slangs væsentligste funktion at markere gruppetilhørsforhold, idet det 

ofte kun er gruppens medlemmer, der umiddelbart forstår disse slangudtryk. Specifik slang bruges 

således både inkluderende og ekskluderende. Man er inkluderet i gruppen, hvis man korrekt kan 

afkode gruppens slangudtryk, og man er tilsvarende ekskluderet, hvis man misforstår 

slangudtrykkene. På denne måde styrker brugen af specifik slang solidaritet og intimitet mellem 

gruppemedlemmerne (Mattiello 2005: 15-16).

Generel slang har en større udbredelse end specifik slang, da generelle slangudtryk hverken er 

gruppe- eller emnespecifikke (Stenström et al. 2002: 64). Generel slangs funktion er ofte at bringe 

samtalen ned på et mere uformelt niveau ved at bryde med standardvarianten. Generel slang 

bruges også, når sprogets standardvariant er for neutral, og slangudtryk bruges derfor til at 

forstærke talerens budskab (Anker-Møller et al. 2001: 7-8).

Som et led i den konstante udskiftning af slangudtryk, jf. afsnit 2.2.1, ses det ofte, at specifik slang 

udvikler sig til generel slang. Ved denne proces får de specifikke slangudtryk ofte en udvidet 

betydning i forhold til den oprindelige betydning, og de får herved bredere

anvendelsesmuligheder. De specifikke slangudtryk udvikler sig således til at kunne bruges inden 

for andre sociale sammenhænge end de, der findes i de specifikke grupper, som de har rødder i

(Allen 2001: 268-269). Allen beskriver den omtalte proces således:
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“Most general slang comes from the restricted, special vocabularies of [the] many 

subgroups in modern society and becomes slang as it diffuses through the word-of-

mouth networks and between the intersecting social circles that lace together much 

of the whole society” (Allen 2001: 268)

Strømningen af udtryk fra bestemte grupper til den dominerende kultur afhænger af graden af 

interaktion mellem disse. Hvis gruppen er meget eksklusiv og isoleret fra den dominerende kultur, 

slipper få at dens udtryk ud. Et eksempel på en subkultur der engang var skarpt isoleret fra den 

dominerende kultur, er kulturen omkring narkotikabrug og -salg i USA. Indtil omkring år 1950 var 

de specifikke slangudtryk der blev anvendt af denne subkultur ukendte af den brede befolkning. 

Efter 1950 blev denne subkultur mindre isoleret, da flere og flere amerikanere begyndte at 

eksperimentere med narkotika. De specifikke slangudtryk som florerede inden for dette miljø

begyndte derfor at brede sig til resten af befolkningen. Derfor er slangudtryk som betegner 

forskellige former for narkotika i dag velkendte blandt de fleste amerikanere (Maurer 1980: 185-

186).

2.2.3 Dannelse af slangudtryk

Mange slangudtryk dannes ved at spille på en lighed mellem slangudtrykket og det, det refererer 

til. Denne lighed kan være en konkret indholdsmæssig lighed, som fx ligheder i udseende, 

egenskaber eller funktion (Anker-Møller et al. 2001: 8). Et eksempel er slangudtrykket ”a porcelain 

throne” i segment nr. 146, som refererer til et toilet. Her spilles der på ligheden i udseende mellem 

et toilet og en trone. 

Ligheden mellem slangudtrykket og det, det refererer til kan også være af billedlig karakter. Ved 

dannelsen af disse slangudtryk benyttes mange af de samme billedsproglige virkemidler, som 

findes i digtsprog, fx metaforer. Ved brugen af metaforer overføres et ord eller udtryk fra dets 

normale anvendelse til en anden sammenhæng, der fremkalder ny betydning (Anker-Møller et al. 

2001: 9).
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Slangudtryk kan desuden dannes ved at spille på en lydlig lighed mellem slangudtrykket og det, 

det refererer til – altså en lighed i ordlyd eller udtale (Anker-Møller et al. 2001: 8). Et eksempel på 

dette er slangudtrykket ”I’m Audi 5000” i segment nr. 117, som spiller på den lydlige lighed 

mellem ordet ”out” og bilmærket ”Audi”. Idet udtrykket ”I’m out” (en forkortelse af ”I’m getting 

out of here”) er en form for afskedshilsen, er udtrykket ”I’m Audi 5000” altså det samme. 

Slangudtrykket ”I’m Audi 5000” er yderligere metaforisk, da det fremkalder et billede af en Audi, 

der kører hurtigt væk. Således spiller slangudtrykket altså både på en lydlig lighed og en billedlig

lighed, hvilket giver slangudtrykket følgende betydning: ”(…) that you are leaving (…) with a 

quickness, a sense of urgency” (Urban Dictionary 2012).

På ordniveau dannes slangudtryk ved brug af mange af de samme mekanismer, der normalt 

bruges til at danne nye ord i sproget (Mattiello 2005: 16). En af disse mekanismer er ordklasseskift, 

hvor nye ord dannes ved at et ord flytter fra én ordklasse til en anden (Eble 1996: 22-24). Følgende 

er eksempler fra serien på slangudtryk, der er dannet ved brug af ordklasseskift. Ord der har 

gennemgået ordklasseskift er fremhævet med fed skrift.

Segment nr. 170 (…) You used to be a roll-up (…)

verbum ”to roll up” substantiv ”a roll-up”

Verbet ”to roll up” kan have mange betydninger afhængigt af konteksten, fx ”at dukke op” eller

”at troppe op” (Gyldendal 2012). I denne kontekst bruges verbet til at beskrive, at en politibil kører 

patrulje. Substantivet ”a roll-up” refererer altså til en politibetjent, der kører patrulje.

Segment nr. 160 (…) so you could come crib with us if you want.

substantiv “a crib” verbum “to crib”
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Substantivet ”a crib” kan betyde ”en krybbe” eller ”en tremmeseng” (Gyldendal 2012). Bruges 

substantivet som slangudtryk refererer det til en persons hus eller hjem (Urban Dictionary 2012). 

Verbet ”to crib” kommer altså i denne sammenhæng til at betyde ”at bo med eller hos nogen”.

Segment nr. 162 I say we mob up (…)

substantiv “a mob” verbum “to mob up”

Substantivet ”a mob” betyder ”en bande” eller ”en mafia” (Gyldendal 2012). Verbet ”to mob up”

kommer altså i denne sammenhæng til at referere til tilføjelsen af nye medlemmer til en 

eksisterende bande eller mafia (Urban Dictionary 2012).

Segment nr. 139 (…) Just a humble (…)

adjektiv “humble” substantiv “a humble”

Adjektivet ”humble” kan betyde ”jævn” eller ”beskeden” (Gyldendal 2012). Substantivet “a

humble” refererer i denne sammenhæng til “[an] arrest or search of a corner boy on flimsy or no 

evidence, intended merely to humiliate or annoy” (ABC tv blog 2009).

Forkortelser er en anden mekanisme, der ofte anvendes til at danne nye slangudtryk (Eble 1996: 

36). Fx er ”ambo” i segment nr. 164 en forkortelse af ”ambulance”, ”narcos” i segment nr. 34 en 

forkortelse af ”narcotics officers”, ”nine” i segment nr. 74 og 81 en forkortelse af ”nine milimeter 

gun” og ”gen pop” i segment nr. 87 en forkortelse af ”general population”. I de mest ekstreme 

udgaver af forkortelser beholdes kun det første bogstav af et ord, fx ”K” i segment nr. 65, som er 

en forkortelse af ”kilo”.

En tredje mekanisme til dannelsen af nye slangudtryk er tilføjelsen af et ord eller en stavelse i 

enten starten eller slutningen af et ord (Eble 1996: 32). Et eksempel på denne mekanisme er 

slangudtryk, der er dannet ved at tilføje suffikset “-ass” i slutningen af ordet. Dette suffiks tilføjes 
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ifølge Smitherman (2006: 22) efter et ord for at forstærke og fremhæve dette. Følgende 

kombinationer med suffikset ”-ass” er observeret i det empiriske materiale: ”tiny-ass”, ”bitch-ass”, 

”coon-ass” og ”fancy-ass” (segment nr. 2, 32, 73 og 142). 

2.2.4 Afgrænsning mellem slang og beslægtede begreber

I diverse opslagsværker defineres slang ofte i forhold til andre begreber såsom jargon, argot, 

skældsord og bandeord. Jargon og argot nævnes ofte som synonymer til slang. De nævnte 

begreber ligner slang, idet de alle afviger fra standardvarianten af et sprog og de strider således 

imod neutralt sprogbrug. Der er imidlertid forskelle mellem de forskellige begrebers funktioner og 

på denne baggrund kan de adskilles fra slang. 

Jargon defineres af Adams (2001: 19) som værende udtryk, der bruges af mennesker inden for 

samme erhverv eller med samme hobby til at tale om aktiviteter relateret hertil. Jargon kan derfor 

kaldes et uformelt fagsprog. Jargons primære funktion er at effektivisere kommunikationen 

mellem specialister. Adams mener, at denne funktion udgør den væsentligste forskel mellem slang 

og jargon. Ifølge Adams adskiller slang sig altså fra jargon på følgende måde:

”Slang is the language of a group with a shared interest but not a shared purpose. It 

is a language of being, not of vocation or avocation” (Adams 2001: 17). 

Eksempler på jargonudtryk fra tv-serien er udtrykkene ”an eyeball witness”, som refererer til et 

øjenvidne, der har set en kriminel aktivitet på tæt hold, samt ”an open double”, som refererer til 

et uopklaret dobbeltmord. Disse udtryk er eksempler på politijargon og er derfor ikke inkluderet i 

specialets empiriske materiale.

Begrebet argot (eller det mindre udbredte synonym cant) betegner det specielle sprog, der 

benyttes af grupper af mennesker, der forsørger sig ved kriminelle aktiviteter, fx tyve, tiggere, 

prostituerede og narkotikahandlere (Blake 2010: 211). Argots funktion adskiller det fra slang, idet 

argots hovedsagelige funktion er at dække over eller skjule kriminelle aktiviteter, så disse ikke 
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bliver opdaget af autoriteterne (Adams 2009: 8). Da slang har helt andre funktioner, er det ifølge 

både Adams (2009: 8) og Eble (1996: 21) misvisende at bruge argot som et synonym til slang. 

Skældsord og bandeord anses begge for at være i modstrid med neutralt sprogbrug. Skældsord er 

fornærmelser af en person og bliver ofte brugt i vrede. Skældsords funktion er således at være 

nedsættende eller provokerende overfor en person og på denne måde frembringe en reaktion. Et 

eksempel på et dansk skældsord er ordet ”idiot”. I modsætning hertil er bandeords funktion at 

udtrykke talerens følelser, eller at forstærke det ytrede. Disse udtryk er således ikke rettet imod en 

specifik person. ”Sgu” og ”for fanden” er eksempler på danske bandeord (Sproget 2012). 

Skældsord og bandeord overlapper ofte med slang. Dette gør de fx, når de udviser sproglig 

kreativitet, eller når deres brug er begrænset til en bestemt gruppe i et sprogfællesskab (Anker-

Møller et al. 2001: 7).      

Opsamlende kan det siges om afgrænsningen mellem slang og de nævnte beslægtede begreber, at 

der eksisterer mange gråzoneområder, hvor begreberne overlapper hinanden. Om disse

gråzoneområder siger Adams: 

“Slang, jargon and argot aren’t essential characteristics of a word; one or the other of 

them applies depending on who uses the word, in what situation, for what reasons” 

(Adams 2009: 9).

Det kan altså udledes, at den kontekst som et udtryk optræder i er af største betydning, når man 

skal vurdere om et udtryk kan kategoriseres som værende slang, eller et af de andre beslægtede 

begreber.

2.3 Afroamerikansk slang

Afroamerikansk slang er slangudtryk som hovedsageligt bliver brugt af den afroamerikanske 

befolkningsgruppe i USA. Afroamerikansk slang er således et eksempel på specifik slang, da disse 

udtryk anvendes af en afgrænset gruppe inden for et sprogfællesskab. 
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Som beskrevet i afsnit 2.2.2 observeres det ofte, at specifikke slangudtryk breder sig til resten af 

befolkningen. Dette er tilfældet med flere afroamerikanske slangudtryk. Adams fremhæver 

slangudtrykket ”to badmouth”, som betyder ”at tale grimt eller usandt om en anden person” 

(Adams 2009: 68), som et eksempel på et udtryk, der har gennemgået denne proces. 

Slangudtrykket er en direkte oversættelse af et afrikansk udtryk, som oprindeligt udelukkende blev 

anvendt af slaver i South Carolina og Georgia i USA. I dag er udtrykket, ifølge Adams, en del af 

enhver amerikaners slangordforråd (Adams 2009: 68-69).   

Det er omdiskuteret blandt lingvister, såvel som lægmænd, hvorvidt den afroamerikanske 

befolkningsgruppe i USA benytter sig mere af slang end andre befolkningsgrupper. Der foreligger 

endnu ikke noget entydigt svar på dette. Et interessant indlæg i diskussionen går på, at 

afroamerikanere måske har følt et særligt stort behov for at bryde med samfundet, og herunder 

også dets standardvariant, på baggrund af den racisme og diskrimination, som befolkningsgruppen 

har været udsat for (Adams 2009: 73-74).

Afroamerikansk slang adskiller sig bl.a. fra anden amerikansk slang, idet denne form for slang er 

påvirket af sprogvarianten afroamerikansk engelsk. Afroamerikansk engelsk opstod i USA i 

begyndelsen af 1600-tallet som et resultat af den sproglige kontakt mellem afrikanske slaver og 

amerikanere. Slaverne bragte deres afrikanske modersmål med sig til USA, og sprogvarianten 

afroamerikansk engelsk udviklede sig efterfølgende i takt med, at slaverne tilegnede sig det 

engelske sprog. Mange lingvister mener, at de unikke træk ved afroamerikansk engelsk, særligt i 

forbindelse sætningsstrukturer og udtale, har rødder i forskellige vestafrikanske sprog (Green 

2002: 8-11). 

Afroamerikansk engelsk er yderligere en helt unik sprogvariant pga. den sociale kontekst, som 

varianten opstod i. Herunder har den diskrimination og racisme mod afroamerikanere som fandt 

sted både før og efter slavernes frigivelse haft stor indflydelse på sprogvarianten. Smitherman 

beskriver måderne hvorpå denne kontekst har præget sprogvarianten således: 
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“This coded language served as a mark of social identity and a linguistic bond 

between enslaved Africans of disparate ethnicities, and in later years, between 

African Americans of disparate socio-educational classes” (Smitherman 2006: 4)

Afroamerikansk engelsk kan således karakteriseres som værende både en sociolekt og etnolekt, 

idet den afroamerikanske befolkningsgruppe kan betegnes som en gruppe med både en bestemt 

social status, såvel som en bestemt etnicitet til fælles.

Afroamerikansk engelsk adskiller sig rent sprogligt fra amerikansk engelsk, idet der er betydelige 

systematiske forskelle mellem de to sprogvarianters ordforråd, grammatiske strukturer og udtale. 

Særligt har den måde verber bliver brugt på i afroamerikansk engelsk været genstand for megen 

forskning, da visse verber i afroamerikansk engelsk kan indikere specielle omstændigheder 

omkring den måde en handling udføres på. Denne brug af verberne er helt unik for 

afroamerikansk engelsk og ses ikke i andre varianter af engelsk (Green 2002: 24-25). 

2.4 Delkonklusion

Dette kapitel har vist, at slang er en kompleks sprogvariant, der ikke kan defineres med blot en 

enkelt sætning. Slangudtryk er uformelle og bruges i stedet for udtryk tilhørende sprogets

standardvariant. Yderligere indikerer brugen af slang et bestemt forhold mellem samtaleparterne. 

Endelig kan slangudtryk karakteriseres som værende udnyttelse af sproglig kreativitet, idet mange 

slangudtryk dannes ved brugen af billedsproglige virkemidler og rim.  

Slangudtryk dannes ved at spille på en indholdsmæssig, lydlig eller billedlig lighed mellem 

slangudtrykket og det, det refererer til. På ordniveau dannes slang ved brug af forskellige 

mekanismer til orddannelse, fx ordklasseskift og forkortelser.

Flere forskere sondrer mellem generel slang og specifik slang. Specifikke slangudtryk anvendes 

hovedsageligt af en afgrænset gruppe inden for et givent sprogfællesskab og beskriver ofte emner, 
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der er særegne for den pågældende gruppe. Generelle slangudtryk er hverken gruppe- eller 

emnespecifikke, og de har således større udbredelse end de specifikke slangudtryk.

Afroamerikansk slang er slangudtryk, som hovedsageligt bliver brugt af den afroamerikanske 

befolkningsgruppe i USA. Afroamerikansk slang er således et eksempel på specifik slang, da disse 

udtryk anvendes af en afgrænset gruppe inden for et sprogfællesskab. Afroamerikansk slang 

adskiller sig bl.a. fra anden amerikansk slang ved at være påvirket af de grammatiske strukturer, 

som er karakteristiske for sprogvarianten afroamerikansk engelsk.
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3. Oversættelsesteori

Dette kapitel beskæftiger sig med de strategier en oversætter kan anvende til at gengive en 

kildeteksts indhold i en måltekst. Kapitlet vil således udgøre en teoretisk ramme for analyserne af 

gengivelsen af amerikanske slangudtryk i The Wire i de danske undertekster.

Kapitlet indledes med en introduktion til Nidas (1964) udlægning af ækvivalensbegrebet.

Efterfølgende præsenteres Schjoldagers (2008) tolv mikrostrategier, som belyser hvordan en 

kildeteksts enkelte ord og sætninger kan overføres fra kildetekst til måltekst. 

Kapitlet afrundes med en karakteristik af billedmedieoversættelse som oversættelsesform. Med 

udgangspunkt i Gottliebs (1997, 2004) forskning redegøres der for de begrænsninger denne 

oversættelsesform kan sætte for oversætterens muligheder for at gengive en film eller tv-series 

originaldialog som undertekster.  

3.1 Ækvivalens

“A consideration of the broader issue of non-standard language in translation takes 

us to the very centre of the debate on formal v. functional (…) strategies of 

translation” (Horton 1998: 418)

I ovenstående citat påpeger Horton, at ækvivalensbegrebet er yderst relevant at inddrage, når 

man ønsker at undersøge oversættelsen af ikke-standard varianter, herunder slang.

Begrebet ækvivalens kommer af det latinske ”aequivalens”, som betyder “af same værdi” (Den 

Store Danske 2012). I oversættelsessammenhænge refererer begrebet ækvivalens til relationen 

mellem kildetekst og måltekst på enten ord-, sætnings- eller tekstniveau. Den optimale 

oversættelse er den, hvor der opnås ækvivalens mellem kildetekst og måltekst.
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Ækvivalens er imidlertid et meget omdiskuteret begreb inden for oversættelsesteorien, da der er 

flere forskellige udlægninger af hvordan denne ækvivalens bedst opnås. Begrebet bliver således 

brugt med væsentlige forskelle afhængigt af hvilken oversættelsesteoretiker, man opsøger (Kenny 

1998: 77).

Bibeloversætteren Nida sondrer mellem formel ækvivalens og dynamisk ækvivalens1 (Nida 1964: 

159). Denne sondring afspejler to modpoler inden for oversættelsesteorien, som er blevet 

diskuteret af teoretikere helt tilbage fra de første oversættelser af Biblen og frem til i dag 

(Schjoldager 2008: 138).

Der er ifølge Nida (1964: 159) formel ækvivalens mellem kilde- og måltekst, når både kildetekstens 

form og indhold er overført nøjagtigt til målteksten. Kildeteksten oversættes således direkte, det 

vil sige ord for ord, og der er altså tale en meget tekstnær oversættelse.

Ifølge Nida (1964: 165-166) repræsenterer formel ækvivalens en kildetekstorienteret tilgang til 

oversættelse, idet oversætteren tilstræber at være tro mod kildesproget og kildetekstforfatteren. 

Oversætteren forsøger således at formulere målteksten, så denne afspejler kildetekstens form og 

indhold i så høj grad som muligt. Denne afspejling af kildeteksten kan fx opnås ved at lade 

målteksten indeholde de samme grammatiske enheder som kildeteksten – altså ved at gengive 

substantiver med substantiver, verber med verber osv. En tæt afspejling af kildeteksten kan også 

opnås ved, at rækkefølgen af de forskellige enheder i kildeteksten bibeholdes i målteksten. Denne 

originale struktur kan yderligere understøttes ved at gengive kildetekstens punktummer, kommaer 

og afsnit nøjagtigt i målteksten.

Nida (1964: 165-166) argumenterer for, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at stræbe efter formel 

ækvivalens mellem kildetekst og måltekst. Denne type af ækvivalens kan nemlig, ifølge Nida, 

resultere i en række sproglige enheder, der ligger så tæt op ad kildesproget, at de slet ikke giver 

mening på målsproget.  Yderligere kan sådanne oversættelser være uidiomatiske, og derved vil 

den gennemsnitlige læser have svært ved at læse dem. 

                                                            
1 I nyere værker bruger Nida betegnelsen ”functional equivalence” i stedet for ”dynamic equivalence”.
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Nida (1964: 168) argumenterer yderligere for, at det er problematisk at tilstræbe formel 

ækvivalens i de tilfælde, hvor der indgår kulturspecifikke elementer i kildeteksten. Oversættes 

disse ved brug af formel ækvivalens, kan oversættelsen blive mislykket, hvis målsprogslæseren

ikke kan forbinde disse elementer med sin egen kultur. Som et eksempel på en tekst, der 

indeholder kulturspecifikke elementer, nævner Nida en passage fra Biblen:

“(…) in many areas of West Africa the behavior of Jesus’ disciples in spreading leaves 

and branches in his way as he rode into Jerusalem is regarded as reprehensible; for in 

accordance with West African custom the path to be walked on or ridden over by a 

chief is scrupulously cleaned of all litter, and anyone who throws a branch in such a 

person’s way is guilty of grievous insult” (Nida 1964: 168).

Der er i dette eksempel så stor forskel mellem kildesprogskulturen og målsprogskulturen, at der 

kan opstå betydelige misforståelser af tekstens indhold, hvis ikke den gennemgår en vis tilpasning.

Nida fremhæver begrebet ”hjerte” som et andet eksempel på et kulturspecifikt element. I den 

vestlige verden forbindes dette udtryk med følelser og kærlighed. I mange andre kulturer

eksisterer denne forbindelse imidlertid ikke. Her vil en direkte oversættelse af ”hjerte” således 

ikke fremkalde de associationer hos læseren, som kildetekstforfatteren forbandt med begrebet

(Nida 1964: 172). 

På baggrund af denne argumentation præsenterer Nida en mere målsprogsorienteret udlægning 

af ækvivalensbegrebet, som han kalder dynamisk ækvivalens. Nida (1964: 159) mener, at 

oversætteren ikke alene skal fokusere på budskabets form og indhold, men også på budskabets 

effekt. Oversætteren bør stræbe imod dynamisk ækvivalens, som betyder, at læseren af 

målteksten får omtrent den samme oplevelse af budskabet, som originalmodtageren havde af 

kildetekstens budskab. For at opnå denne ækvivalens, er det ofte nødvendigt at tilpasse 

målteksten til målsprogslæserne. Dette kan fx gøres ved at omformulere kildetekstens 

kulturreferencer, så de giver mening i målsprogskulturen (Nida 1964: 167). Således bør begrebet



Side | 33

”hjerte” omformuleres til et målsprogsbegreb med lignende associationer til følelser eller 

kærlighed, ifølge Nida.

Flere oversættelsesteoretikere har imidlertid kritiseret Nidas dynamiske ækvivalens. En af disse er 

Lawrence Venuti (citeret i Fawcett 1997: 57), som argumenterer for, at denne ækvivalenstype

repræsenterer en etnocentrisk tilgang til oversættelse, idet oversætteren i sin tilpasning af 

målteksten ofte helt fjerner eller nedtoner de ”fremmede” elementer, som findes i kildeteksten. 

På denne måde kan en stræben efter dynamisk ækvivalens i oversættelser være med til at 

undertrykke fremmede kulturer, og Nida beskyldes således for at bidrage til kulturel imperialisme.

En anden kritik af Nidas ækvivalensudlægning går på, at dynamisk ækvivalens er meget svær at 

opnå i praksis. Qian Hu (citeret i Fawcett 1997: 58-59) påpeger, at en ytring eller tekst altid vil blive 

opfattet forskelligt fra person til person, selv af personer med samme modersmål. Det er derfor, 

ifølge Hu, umuligt at producere en måltekst, som har helt samme effekt på dens læsere, som 

kildeteksten havde på dennes læsere.

Ser man på oversættelse af slang i lyset af den beskrevne ækvivalensdebat, så mener Horton, at 

det er umuligt at opnå formel ækvivalens mellem slangudtryk på forskellige sprog: 

“With regard to the formal linguistic features of non-standard language, there can 

clearly be no ‘equivalence’ across languages” (Horton 1998: 417) 

Som beskrevet i afsnit 2.2.3 dannes nogle slangudtryk ved at spille på en lydlig lighed mellem 

slangudtrykket og det, det refererer til. Disse lydlige ligheder er ofte sprogspecifikke og kan derfor

ikke oversættes direkte fra ét sprog til et andet. Andre slangudtryk er dannet ved brug af 

billedsproglige virkemidler. Effekten af brugen af disse virkemidler er ofte kulturafhængig, som 

eksemplet med ”hjerte” tidligere, og disse slangudtryk kan derfor ofte heller ikke oversættes 

direkte. Det er således vanskeligt at opnå formel ækvivalens mellem kildetekst og måltekst i 

tilfælde, hvor disse typer af slangudtryk optræder.
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Horton (1998: 418) mener altså, at oversætteren bør tilstræbe dynamisk ækvivalens mellem 

slangudtryk på forskellige sprog. Ifølge Horton er det således ikke et slangudtryks sproglige form, 

men derimod betydningen bag udtrykket, oversætteren skal forsøge at gengive i målteksten. 

En måde hvorpå man som oversætter kan imødekomme de nævne udfordringer i forbindelse med

den praktiske anvendelse af ækvivalensbegrebet er ved ikke at anskue Nidas to former for 

ækvivalens som to makrostrategier, der udelukker hinanden. I stedet kan man anskue de to 

ækvivalenstyper som to mikrostrategier blandt mange, som kan anvendes i en given 

oversættelsessituation. Man kan således veksle imellem at tilstræbe formel eller dynamisk

ækvivalens alt afhængigt af hvilken ækvivalenstype, der synes passende i den givne 

oversættelsessituation. Schjoldagers taksonomi over mikrostrategier muliggør netop denne 

vekslen mellem forskellige former for ækvivalens mellem kilde- og måltekstens enkelte ord og 

sætninger.

3.2 Anne Schjoldagers taksonomi over mikrostrategier

Enhver oversætter skal træffe en række valg, når en tekst skal omsættes fra ét sprog til et andet. 

Et af disse valg består i at vurdere hvordan kildetekstens enkelte ord og sætninger skal gengives på 

målsproget. Mikrostrategier er et værktøj til at beskrive disse valg, idet disse strategier belyser

hvordan en oversætter konkret kan overføre en kildeteksts elementer til en måltekst. 

Mikrostrategier er således et nyttigt redskab til at hjælpe en oversætter med at beslutte hvordan 

et givet element skal oversættes. Strategierne er imidlertid også velegnede til at analysere 

hvordan andre oversættere, bevidst eller ubevist, har valgt at løse konkrete oversættelsesopgaver.

Schjoldager opstiller i værket ”Understanding Translation” fra 2008 en taksonomi over tolv 

mikrostrategier baseret på tidligere oversættelsesteori. Taksonomien indeholder en bred vifte af 

strategier og inkluderer således både den direkte overførsel af et kildetekstelement uændret til 

målteksten, såvel som tilfælde, hvor kildetekstelementer helt udelades i målteksten.
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Herefter præsenteres Schjoldagers tolv mikrostrategier med eksempler hentet fra dette speciales

empiriske materiale. De amerikanske slangudtryk fremhæves med fed skrift. Specialets kapitel 5 

og 6 rummer mere udførlige forklaringer af flere af de fremhævede udtryk.

1. Direct transfer: et element i kildeteksten overføres uændret til målteksten (Schjoldager 

2008: 93). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

142 Ghetto bird special! Two for 

one.

Ghetto bird special. To for en.

I dette eksempel overføres udtrykket ”ghetto bird special”, som refererer til en form for narkotika,

til målteksten præcist som det fremstår i kildeteksten.

2. Calque: et kildetekstelements struktur overføres til målteksten. Dette resulterer oftest i, at 

det pågældende element virker uidiomatisk på målsproget (Schjoldager 2008: 94-95). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

98 (…) she promised a get-out-of-

jail-free (…)

(…) hun lovede dig en ud-af-

fængsel-trumf (…)

Slangudtrykket ”a get-out-of-jail-free” er et metaforisk udtryk med følgende betydning: “[a] 

metaphor for something that will get one out of an undesired situation” (Wikipedia 2012). I dette 

eksempel overføres kildetekstelementets struktur til målteksten.

3. Direct translation: et element i kildeteksten oversættes ord for ord, og oversætteren 

holder sig således meget tæt til kildeteksten (Schjoldager 2008: 95-97). Ved brugen af 

denne strategi tilstræber oversætteren altså formel ækvivalens mellem kilde- og måltekst.
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Nr. Originaldialog Dansk undertekst

88 This is the hole up in here. Det her er hullet.

Slangudtrykket ”the hole” refererer til en fængselscelle, hvor indsatte sidder i isolationsfængsling 

(Urban Dictionary 2012). I dette eksempel oversættes udtrykket direkte.

4. Oblique translation: betydningen bag et kildetekstelement gengives, og oversætteren 

tilstræber altså dynamisk ækvivalens mellem kilde- og måltekst. Ved brugen af denne 

mikrostrategi forsøger oversætteren hovedsageligt at dække elementets kontekstuelle 

betydning (Schjoldager 2008: 97-99).

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

151 We got a Benjamin here easy, 

baby.

Der er mindst en hundredlap i 

det.

Slangudtrykket ”a Benjamin” refererer til en 100 dollar-seddel. Udtrykket henviser til Benjamin 

Franklin, medforfatteren til den amerikanske uafhængighedserklæring, som figurerer på den ene 

side af disse pengesedler (Urban Dictionary 2012). I dette eksempel er det amerikanske 

slangudtryk ”a Benjamin” gengivet med et dansk slangudtryk i målteksten, som refererer til en 

100-krone seddel (Anker-Møller et al. 2001: 170). På denne måde har oversætteren forsøgt at 

gengive kildetekstudtrykkets betydning på en måde så læserne af målteksten får samme oplevelse 

af udtrykket, som modtagerne af kildeteksten havde.

5. Explicitation: oversætteren gør implicit information i kildeteksten eksplicit i målteksten

(Schjoldager 2008: 99-100).

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

75 Probably a .40-cal. Sikkert en .40-kaliber.
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Slangudtrykket ”a .40-cal” refererer til en bestemt pistol (Urban Dictionary 2012). I dette eksempel 

bliver en forkortelse i kildeteksten skrevet helt ud i målteksten, og således gøres implicit 

information eksplicit.

6. Paraphrase: et element i kildeteksten oversættes frit, og det er svært at definere præcist

hvordan kildetekstens indhold bliver overført til målteksten. Elementets kontekstuelle 

betydning er mere eller mindre den samme i målteksten som i kildeteksten (Schjoldager 

2008: 100-102). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

12 I feel like a punk (…) Jeg føler mig til grin.

Slangudtrykket ”a punk” er et skældsord, som refererer til en værdiløs eller uvigtig person (Urban 

Dictionary 2012). I dette eksempel omformuleres udtrykket ved oversættelsen, men den 

kontekstuelle betydning gengives stadig i målteksten. 

7. Condensation: et kildetekstelements kontekstuelle betydning gengives i målteksten, men 

på en kortere måde. Dette kan involvere, at eksplicit information i kildeteksten gøres

implicit i målteksten (Schjoldager 2008: 102-103). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

136 Bey was my Cut buddy (…) Bey var min makker (…)

Slangudtrykket ”the Cut” refererer til fængslet “Maryland House of Corrections” (Urban Dictionary 

2012). Udtrykket ”a Cut buddy” refererer således til en ven, man har mødt i dette fængsel. I dette 

eksempel udelades ordet ”Cut” i målteksten, og udtrykket gengives herved på en kortere måde.

8. Adaptation: et kildetekstelements effekt genskabes helt eller delvist i målteksten. Denne 

genskabelse kan indebære, at der fokuseres på ét aspekt ved kildetekstelementet imens 

andre aspekter ignoreres. Strategien minder om oblique translation og paraphrase, men 
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den er mere kreativ, og oversætteren forsøger ofte at imitere kildetekstforfatterens 

tankegang (Schjoldager 2008: 103-104). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

129 You ain’t still using burners, is 

you? (…)

Bruger du stadig korttids? (…)

Det amerikanske slangudtryk ”a burner” i dette eksempel refererer til en mobiltelefon med 

taletidskort (ABC tv blog 2009). I den danske undertekst er dette udtryk oversat til ”korttids”. 

Dette udtryk lader til at være opfundet af oversætteren selv i et forsøg på at gengive 

kildetekstforfatterens tankegang.

9. Addition: oversætteren tilføjer målteksten et betydningsbærende element. Denne strategi 

adskiller sig fra explicitation, da den nye betydning ikke kan udledes af kildeteksten i sig 

selv (Schjoldager 2008: 104-106).

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

28 I just bought this throwback. Jeg har lige købt den her lækre 

bluse.

Slangudtrykket ”a throwback” refererer til en sportsjakke eller sportsbluse (Urban Dictionary 

2012). I dette eksempel tilføjes målteksten adjektivet ”lækker”, som ikke umiddelbart kan udledes 

af kildeteksten i sig selv.

10. Substitution: oversætteren ændrer et kildetekstelements betydning ved overførslen til 

målteksten. Herunder hører væsentlige ændringer af elementets konnotative betydninger

(Schjoldager 2008: 106-107). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

61 This the roundup van, right? Det er salatfadet, ikke?
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Slangudtrykket ”the roundup van” refererer til en varevogn i tv-serien, der har til formål at 

indhente elever, der pjækker fra skole. Oversætteren gengiver udtrykket med det danske 

slangudtryk ”salatfadet”, som referer til en politibil. På denne måde får kildetekstelementet en 

helt ny, og i dette tilfælde noget misvisende, betydning.

11. Deletion: et betydningsbærende element udelades helt i målteksten og gøres altså ikke 

kun implicit (Schjoldager 2008: 108-109). 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

13 Ain’t like the old days, dog. Det er ikke som i gamle dage.

Slangudtrykket ”dog” refererer til en nær ven (Smitherman 2006: 27). I dette eksempel udelades 

slangudtrykket i målteksten. Schjoldager specificerer ikke hvornår et element kan siges at være 

betydningsbærende. Jeg vil mene, at dette element er betydningsbærende, da det i høj grad 

signalerer talerens forhold til samtalepartneren.

12. Permutation: et kildetekstelement gengives et andet sted i målteksten, eller dets effekt 

genskabes et andet sted i målteksten (Schjoldager 2008: 109-112).

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

18 If it wasn’t for his pops, I 

wouldn’t even bother.

Hvis det ikke var for hans far, 

ville jeg sgu ikke gide have 

med ham at gøre.

Slangudtrykket ”pops” refererer til en far (Urban Dictionary 2012). I dette eksempel oversættes 

slangudtrykket med udtrykket ”far” i målteksten. Dette udtryk tilhører standardvarianten af dansk.

For at forsøge at genskabe slangudtrykkets effekt, har oversætteren tilføjet det danske bandeord 

”sgu” senere i sætningen.
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3.3 Billedmedieoversættelse 

Billedmedieoversættelse kan defineres som ”gengivelser af verbalelementer i billedmedierne i 

form af synkront eksponerede tekstblokke” (Gottlieb 1997: 139).

Der findes en række karaktertræk ved billedmedieoversættelse, som adskiller denne 

oversættelsesform væsentligt fra andre former for oversættelse. Disse karaktertræk kan have 

indflydelse på i hvor høj grad det er muligt for oversætteren at gengive originaldialogens 

slangudtryk i underteksterne.

Et karaktertræk der kendetegner billedmedieoversættelse er den såkaldte sladreeffekt. Dette 

begreb henviser til det faktum, at kildeteksten og målteksten er til stede samtidigt i det færdige 

produkt i og med at en film eller tv-series undertekster vises samtidigt med, at originaldialogen 

ytres. Publikum kan således sammenligne originaldialogen med underteksterne og derved vurdere 

oversætterens arbejde. Sladreeffekten indskrænker oversætterens spillerum, da publikum vil 

undre sig, hvis der forekommer væsentlige uoverensstemmelser mellem originaldialogen og 

underteksterne (Gottlieb 1994: 123-124). Særligt bliver underteksterne til engelsksprogede film og 

tv-serier ofte udsat for kritik i Danmark, da befolkningen generelt besidder relativt gode 

engelskkundskaber, hvilket sætter dem i stand til at vurdere underteksternes kvalitet (Gottlieb i

Schjoldager 2008: 211).

Et andet unikt karaktertræk ved billedmedieoversættelse er, at oversætteren ikke alene skal 

oversætte fra ét sprog til et andet, men også fra én form til en anden; fra mundtlig dialog til skrift. 

Mange af talesprogets træk kan imidlertid være vanskelige at gengive på skrift. Talesproget er ofte 

mere implicit end skriftsproget, idet samtaleparterne begge er til stede i den situation, som 

dialogen foregår i (Gottlieb 1994: 53). Yderligere virker den skriftlige gengivelse forstærkende på 

visse udtryk. Bande- og skældsord kommer eksempelvis til at fremstå voldsommere på skrift end i 

talesproget. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at dæmpe disse udtryk, enten i styrke eller i 

hyppighed, hvis de skal have samme effekt i målteksten, som de har i kildeteksten (Lindberg 2012: 

17).
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Endelig er undertekster karakteriseret ved at være underlagt både pladsbegrænsninger og 

tidsbegrænsninger. De fleste tv-stationer i Europa har således regler om, at en tekstblok højst må 

fylde to linjer. Da den talte originaldialog kan være væsentligt længere, skal oversætteren altså 

finde måder hvorpå dialogen kan kondenseres. Yderligere er der af hensyn til publikums 

læsehastighed regler om, at en udfyldt blok på 60-70 tegn højst må stå på skærmen i 5-6

sekunder, før den bliver erstattet af næste blok (Gottlieb 1997: 144).

Gottlieb (1994: 48) mener, at billedmedieoversættelsens ideal er, at give underteksternes 

publikum den samme oplevelse af dialogen, som det oprindelige publikum fik. De ideelle 

undertekster giver altså publikum den samme oplevelse, som de havde fået, hvis de kunne forstå 

det pågældende fremmedsprog. Gottlieb mener således, at man ved billedmedieoversættelse bør 

tilstræbe dynamisk ækvivalens mellem originaldialogen og underteksterne. Gottlieb pointerer 

imidlertid, at oversætteren i visse tilfælde kan have gode grunde til at tilstræbe formel ækvivalens. 

Fx kan den førnævnte sladreeffekt medføre, at en nøjagtig gengivelse af originaldialogens form og 

indhold vil være at foretrække, da der ellers vil være for stor forskel mellem dialogen og de 

tilhørende undertekster (Gottlieb 1994: 50).     

Ifølge Gottlieb har sprogets udtryksside forskellig betydning afhængigt af hvilken kategori inden 

for film- og tv-genren, der er tale om. Gottlieb karakteriserer en bestemt kategori, hvor mennesket 

er i centrum – herunder hører tv-serier som The Wire. Inden for denne kategori har den sproglige 

form stor betydning for beskrivelsen af den talendes personlighed. Undertekster tilhørende denne 

kategori bør således forsøge at ramme sprogtonen hos den talende. Oversætteren bør derfor, 

ifølge Gottlieb, hellere producere undertekster med talesprogspræg end i telegramstil (Gottlieb 

1994: 70-71). 

Det ses imidlertid ofte, at slangudtryk i film eller tv-serier nedtones eller neutraliseres i 

undertekster. Dette kan være et udtryk for, at oversætteren har fundet det nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt at censurere originaldialogen. Nedtoningen eller neutraliseringen kan også være 

et udtryk for, at målsproget ikke indeholder ord eller udtryk til at gengive de pågældende 

slangudtryk med (Fawcett 1997: 119).



Side | 42

3.4 Delkonklusion

Dette kapitel beskæftigede sig med de strategier, en oversætter kan anvende til at gengive en 

kildeteksts indhold i en måltekst.

Nidas (1964) to ækvivalenstyper, formel ækvivalens og dynamisk ækvivalens, dækker over to 

forskellige måder hvorpå oversætteren kan opnå ækvivalens mellem kilde- og måltekst. Formel 

ækvivalens opnås, når målteksten afspejler kildetekstens form og indhold i så høj grad som muligt. 

Dynamisk ækvivalens opnås, når læseren af målteksten får omtrent den samme oplevelse af 

budskabet, som originalmodtageren havde af kildetekstens budskab.

Schjoldagers (2008) tolv mikrostrategier beskriver hvordan en kildeteksts enkelte ord og sætninger 

kan gengives på målsproget.

Endelig fremgik det af dette kapitel, at billedmedieoversættelse adskiller sig fra andre 

oversættelsesformer. Billedmedieoversættelse er karakteriseret ved at være en skriftlig gengivelse 

af mundtlig dialog. Denne skriftlige gengivelse og originaldialogen er til stede samtidigt i det 

færdige produkt, hvilket medfører den såkaldte sladreeffekt. Yderligere er 

billedmedieoversættelse underlagt både tids- og pladsbegrænsninger.

Denne delkonklusion markerer afslutningen på specialets teorigennemgang. I det efterfølgende 

kapitel fremlægger jeg, hvordan jeg vil tilpasse den gennemgående teori til specialets empiriske 

analyse.
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4. Metode

I dette kapitel redegør jeg indledningsvist for min videnskabsteoretiske tilgang til specialets 

problemstilling. Herunder forklares det, hvordan udvalgte begreber fra hermeneutikken anvendes 

som metoderedskaber i arbejdet med specialet. 

Herefter redegør jeg for hvordan modellen til udpegelse af slang af Anker-Møller et al. (2001) og 

Schjoldagers (2008) mikrostrategier konkret vil blive anvendt i specialets analysedel. 

Endelig har kapitlet til formål at informere om specialets metoder til udvælgelse og transskription 

af det empiriske materiale.

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang

Dette speciale undersøger hvordan amerikansk slang i en mundtlig dialog kan gengives i danske 

undertekster. Da der ikke findes et eksakt og endegyldigt svar på dette, vil mit arbejde med 

specialet hovedsageligt tage udgangspunkt i den forstående forskningstype. Den forstående 

forskningstypes overordnede mål er at opnå en større forståelse af bestemte sammenhænge, der 

gør sig gældende i undersøgelsesfeltet (Thisted 2011: 92). 

Den forstående forskningstype gør brug af kvalitativ dataindsamling (Thisted 2011: 92). Ved 

kvalitativ dataindsamling undersøges et givent fænomen i dybden, og forskeren søger svar på 

hvordan fænomenet kan forstås i sin sammenhæng. For at opnå denne fordybelse fokuserer 

forskeren på få, udvalgte undersøgelsesenheder. Forskeren søger således ikke generaliserbar 

viden, men forsøger derimod at afdække de specielle forhold ved undersøgelsesenhederne 

(Thisted 2011: 98-99). Da dette speciales problemformulering kun kan besvares ved at empirien 

undersøges i dybden, anvendes den kvalitative metodetilgang til dataindsamling. 

Den subjektive udvælgelse af data, der kendetegner den kvalitative metode, kan medføre, at 

forskeren kommer til at opfinde mønstre, der faktisk ikke eksisterer i datamaterialet. Derfor bør 
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man som forsker være kritisk over for sin fremgangsmåde, når den kvalitative 

dataindsamlingsmetode benyttes (Andersen 2008: 209). Jeg har forsøgt at tage højde for dette 

ved at skabe gennemsigtighed omkring de fremgangsmåder, der er anvendt til indsamlingen af 

specialets empiriske materiale. Jeg har derfor fundet vigtigt i dette kapitel at synliggøre, hvordan 

jeg konkret anvender teorierne i den empiriske analyse, og herunder hvilke ændringer jeg har 

tilføjet disse. Jeg har således vægtet redegørelsen for mine metodeovervejelser højt, fx ved at give 

denne redegørelse et selvstændigt kapitel frem for at inkludere den som en del af specialets 

indledning.

Min tilgang til specialets problemfelt er deduktiv. En deduktiv tilgang til kvalitative undersøgelser 

betyder, at en problemstilling undersøges ud fra en teoretisk eller anden forforståelse (Olsen 

2002: 111). Jeg har således benyttet Schjoldagers (2008) mikrostrategier som det primære 

udgangspunkt for min undersøgelse. Jeg anvender den deduktive metode, da jeg vurderer, at 

denne metode bedst vil kunne resultere i en opgave med et klart fokus. Dette fokus mener jeg 

opnås, fordi jeg fra starten af skriveprocessen har haft teorien som rettesnor. 

Den kvalitative metode er videnskabsteoretisk set inspireret af hermeneutikken (Thisted 2011: 

101), og jeg har derfor fundet visse hermeneutiske begreber velegnede til at beskrive mine 

metodeovervejelser. 

Ifølge Hanne Fredslund (2005: 75) er den hermeneutiske cirkel et centralt begreb inden for 

hermeneutikken. Den hermeneutiske litteratur rummer imidlertid forskellige bidrag til hvordan 

den hermeneutiske cirkel skal forstås og anvendes. Fredslund (2005: 77) mener således, at kunne 

udlede tre udlægninger af den hermeneutiske cirkel, som har hvert sit fokus. Disse tre 

udlægninger kan illustreres således:
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Fredslunds version af denne figur findes i Fredslund 2005: 77.

Den første, og dermed klassiske, udlægning af den hermeneutiske cirkel fra 1500-tallet angiver 

metoderegler for tekstanalyse. Denne udlægning af den hermeneutiske cirkel beskriver et 

dialektisk forhold mellem tekstdel og teksthelhed. For at forstå enkeltdelene af en tekst må man 

forstå helheden, men samtidigt kan man kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. 

Analysen af en tekst består således i at gennemløbe den hermeneutiske cirkel indtil man når frem 

til tekstens betydning (Fredslund 2005: 76).

Denne fremstilling af et dialektisk forhold mellem en teksts enkeltdele og dens helhed har jeg 

brugt som udgangspunktet for min analyse af seriens originaldialog og de danske undertekster. Jeg 

har således opløst både originaldialogen og underteksterne i mindre segmenter for derved at 

kunne analysere de enkelte slangudtryk med henblik på at finde frem til deres betydning og 

oversættelse. Samtidigt har jeg analyseret seriens sproglige indhold som helhed, fx ved at 

undersøge hvilke overordnede tanker seriens skabere har haft omkring seriens dialog. Denne 

vekslen mellem at analysere enkeltdelene og helheden håber jeg vil bidrage til en dyb forståelse af 

specialets problemfelt, samt en nuanceret besvarelse af specialets problemformulering. 

Den anden udlægning af den hermeneutiske cirkel blev fremlagt af Schleiermacher og Dilthey i 

1800-tallet. Denne version af den hermeneutiske cirkel fokuserer ligeledes på metoder i 

forbindelse med tekstanalyse. Schleiermacher og Dilthey mente, at man, hvis man ønsker at opnå 

en dyb forståelse af en tekst, skal sætte den i relation til den kontekst, den er skabt i – fx 

forfatterens liv, det omgivende samfund og verdenshistorien. Denne udlægning af den 

TeksthelhedTekstdel KontekstTekst ForståelseForforståelse
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hermeneutiske cirkel beskriver således et dialektisk forhold mellem en tekst og dennes kontekst 

(Fredslund 2005: 76).

Schleiermacher og Diltheys udlægning af den hermeneutiske cirkel har jeg funder relevant i 

forbindelse med min forståelse af seriens enkelte slangudtryk. Jeg har således i arbejdet med 

analysen af de amerikanske slangudtryk inddraget disses konkrete kontekst i form af den aktuelle 

samtalesituation, som de benyttes i i serien. Yderligere har jeg, særligt i analysen af 

afroamerikanske slangudtryk, forsøgt at inddrage den bredere sociale, kulturelle og historiske 

kontekst, som har haft indflydelse på disse udtryk.

Den tredje udlægning af den hermeneutiske cirkel blev præsenteret af Hans George Gadamer i 

1960’erne. Gadamer udfordrer de tidligere teoretikeres adskillelse mellem forskeren og det 

udforskede. Han kritiserer de tidligere teoretikere for at anskue en tekst som et objekt, forskeren 

kan forholde sig neutralt til. Gadamer mener nemlig, at forskeren altid vil bringe sin egen 

forståelseshorisont ind i forskningsprocessen igennem en forforståelse af problemfeltet forud for 

den egentlige undersøgelse. Med til denne forforståelse hører den viden forskeren har om feltet 

på forhånd, samt det teoriapparat, som forskeren bygger på i det aktuelle projekt. Gadamer ser 

imidlertid ikke denne forforståelse som en begrænsning. Han mener tværtimod, at forskerens 

forforståelse er en nødvendig betingelse for forskningsprocessen. Fx er forskerens forforståelse 

essentiel i forbindelse med udarbejdelsen af forskningsspørgsmål (Fredslund 2005: 78).

Gadamer ser den hermeneutiske cirkel som en forståelsesproces, da den beskriver det dialektiske 

forhold mellem forforståelse og forståelse. Forskeren kan, ifølge Gadamer, aldrig opnå en fuld 

forståelse af et problemfelt, idet forståelse er en uendelig proces (Fredslund 2005: 81).

Ifølge Gadamer, at det er vigtigt, at man som forsker gør sig sin forforståelse bevidst, da denne 

påvirker forskningsprocessen. Dette kan fx gøres ved, at forskeren ekspliciterer sine teoretiske 

referencerammer og metodiske tilgange inden den empiriske undersøgelse indledes. På dette 

grundlag kan læseren vurdere hvilken indflydelse disse valg har på undersøgelsens resultater

(Fredslund 2005: 83-85).
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Min forforståelse af specialets problemfelt var en antagelse om, at slangudtryk i en 

oversættelsessituation udgør en særlig udfordring for oversætteren. Det er således den 

forforståelse, jeg har udviklet min problemformulering på baggrund af. Min forforståelse har 

muligvis medført, at jeg undervurderer de tilfælde, hvor slang ikke udgør en udfordring og altså 

problemfrit kan overføres fra kilde- til måltekst. Jeg har forsøgt at udfordre denne del af min 

forforståelse ved at inddrage en teori, som netop tager højde for disse tilfælde. Således indeholder 

Schjoldagers (2008) taksonomi mikrostrategien direct transfer, hvor et kildetekstelement netop 

overføres uændret til målteksten. 

Gadamers hermeneutiske forståelsesproces afspejles også i specialets struktur. Jeg har således 

valgt at inkludere korte delkonklusioner som afslutning på størstedelen af specialets kapitler, så 

læseren kan følge hvilken forståelse det forudgående kapitel har givet mig. På denne måde håber 

jeg, at kunne synliggøre den proces min egen forståelse af specialets problemfelt har gennemgået. 

4.2 Anvendelse af teorier

I de to forrige kapitler præsenterede jeg henholdsvis en model til identifikation af slang af Anker-

Møller et al. (2001) og en taksonomi over tolv mikrostrategier af Schjoldager (2008). Jeg har 

fundet det hensigtsmæssigt at tilpasse disse teorier til den konkrete anvendelse i specialets 

analysekapitler. Dette afsnit redegør for denne tilpasning.

Til at udpege slang i det empiriske materiale anvendes modellen af Anker-Møller et al. (2001). 

Modellen rummer imidlertid nogle problemområder, når den skal anvendes i praksis. Punkt 1 i 

modellen omhandler slangs afvigelse fra standardvarianten. Da jeg beskæftiger mig med 

fremmedsproglige udtryk, er det svært for mig at afgøre, om et udtryk tilhører standardvarianten 

eller ej, da jeg ikke kan høre forskel pr. intuition, som en person med amerikansk engelsk som 

modersmål kan. Jeg har valgt at løse dette problem ved at slå de sproglige enheder op i Gyldendals

(2012) røde engelsk – dansk ordbog, idet det må antages, at størstedelen af udtryk tilhørende 

standardvarianten er at finde heri. Hvis enheden enten ikke er inkluderet i ordbogen, eller står 
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med en markering, som signalerer en form for afvigelse (markeringer som fx ”slang” og

”uformelt”), vil jeg antage, at enheden afviger fra standardvarianten.

Yderligere udgør punkt 6 i modellen af Anker-Møller et al. (2001) et problem, idet dette punkt 

omhandler udtryks udbredelse. Det er vanskeligt for mig at vide om en sproglig enhed er alment 

udbredt eller ej, da jeg ikke oplever det engelske sprog til dagligt i en autentisk kontekst. Dette 

problem har jeg valgt at løse ved at udføre en Google-søgning på den aktuelle sproglige enhed. 

Hvis enheden findes med den pågældende betydning på adskillige internetsider, vil jeg antage, at 

den er alment udbredt.

Schjoldagers (2008) taksonomi over mikrostrategier er bl.a. baseret på Gottliebs mikrostrategier, 

som er specifikke for billedmedieoversættelse (Schjoldager 2008: 92). Taksonomien kan derfor 

godt anvendes til at analysere oversættelsen af en film eller tv-series dialogside til undertekster. 

Jeg har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at tilpasse taksonomien til de analyser, dette 

speciale rummer. Som beskrevet i afsnit 3.3 bliver slangudtryk i film og tv ofte nedtonet eller 

neutraliseret ved overførslen til undertekster. Jeg har derfor valgt at supplere Schjoldagers 

taksonomi med en selvopfunden mikrostrategi kaldet neutralisation. Denne strategi dækker over

den beskrevne form for gengivelse, hvor et slangudtryk i originaldialogen gengives med et udtryk

tilhørende standardvarianten i underteksterne. 

De mikrostrategier der inddrages i specialets analysedel er altså de følgende tretten: direct

transfer, calque, direct translation, oblique translation, explicitation, paraphrase, condensation, 

adaptation, addition, substitution, deletion, permutation og neutralisation.

4.3 Specialets empiri

I specialet anvendes empiri i form af udvalgte segmenter indeholdende slangudtryk fra sæson fire 

af tv-serien The Wire. Serien består af i alt fem sæsoner. Hver sæson indeholder mellem ti og 

tretten afsnit af ca. en times varighed. Sammenlagt består hele serien altså af over 50 timers 

materiale. På grund af specialets omfang har jeg valgt at fokusere på en enkelt af seriens sæsoner.
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Da seriens sæson fire umiddelbart syntes til at indeholde flest slangudtryk, valgte jeg at fokusere 

på denne. Der tages altså ikke højde for de resterede sæsoners dialog og undertekster i dette 

speciale. 

Specialets empiriske materiale består af i alt 257 amerikanske slangudtryk og de dertilhørende 

danske undertekster fordelt over 171 segmenter. Det empiriske materiale kan ses i bilag nr. 3.

4.3.1 Udvælgelse af empiri

Udgangspunktet for udvælgelsen af segmenter fra seriens sæson fire var, hvorvidt der optræder 

slangudtryk i originaldialogen. Jeg har altså transskriberet slangudtrykkene som de optræder i 

originaldialogen og først derefter set på de danske undertekster. Det har således ikke været et 

kriterium for udvælgelsen af segmenter, at de tilhørende danske undertekster skulle indeholde 

slang.  

“Knowing what is slang and what isn’t (…) requires a sociolinguistic sixth sense” 

(Adams 2009: 73)

Da jeg ikke er i besiddelse af den sociolingvistiske sjette sans, som nævnes af Adams i citatet 

ovenfor, fandt jeg det nødvendigt, at inddrage en model i udpegelsen af slang i originaldialogen. 

Modellen jeg har anvendt findes i Politikens Slangordbog (Anker-Møller et al. 2001) og kan ses i 

specialets afsnit 2.2.1.

Den kvalitative tilgang til dataindsamling medfører, at det ikke er samtlige slangudtryk fra seriens 

sæson fire, der er inkluderet i specialets empiriske materiale. Bilag nr. 3 er således ikke en 

udtømmende liste over slangudtryk, der optræder i sæson fire. 

Det overordnede kriterium for kvalitativ dataindsamling er relevans (Thisted 2011: 98). De 

udvalgte slangudtryk er således inddraget på baggrund af deres relevans for specialets 

problemfelt. Dog har jeg fundet det vigtigt at inddrage et bredt udvalg af slangudtryk for derved at 
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sikre, at det empiriske materiale tilnærmelsesvist er repræsentativt for de typer af slang, der 

optræder i sæsonen. De slangudtryk jeg har undladt at inddrage, er hovedsageligt udtryk, som 

falder inden for gråzoneområderne omtalt i specialets afsnit 2.2.4. Herudover har jeg undladt at 

inddrage visse udtryk, der bliver brugt så hyppigt i seriens dialog, at det ville være uoverkommeligt 

at skulle inddrage samtlige tilfælde.  

4.3.2 Transskription af empiri

Transskriptionen af de udvalgte segmenter er udført i følgende rækkefølge:

1. Efter at have udpeget et segment indeholdende slang i originaldialogen på baggrund af 

modellen af Anker-Møller et al (2001), transskriberede jeg dette efter hørelsen. I tilfælde 

hvor jeg var i tvivl om hvad der præcist blev sagt i originaldialogen, konsulterede jeg de 

engelske undertekster for hørehæmmede.

2. Efterfølgende transskriberede jeg de danske undertekster, som tilsvarede det pågældende 

originaldialogsegment, præcis som de fremstod på skærmen. Jeg har altså ikke foretaget 

nogen form for tilpasning af underteksterne mht. stavning og tegnsætning.

Som det fremgår af denne rækkefølge, er transskriberingen udført med originaldialogen som 

udgangspunkt. Dette betyder, at der i transskriberingen af underteksterne ikke er taget hensyn til 

tekniske faktorer som fx underteksternes opdeling i tekstbokse. Undertekster indeholdende to 

linjer kan således godt være blevet delt over ved transskriberingen.

Jeg har tilstræbt, at de forskellige segmenter indeholder ytringer i deres helhed. Hvis dette i 

enkelte tilfælde ikke er fundet hensigtsmæssigt af pladshensyn, har jeg inkluderet så meget af 

ytringen, at man som læser kan danne sig et billede af den kontekst, slangudtrykket bliver brugt i.

Der er som udgangspunkt benyttet standardstavning i transskriberingen af originaldialogen, og der 

er således ikke taget højde for de alternative stavemåder, som visse typer slang benytter sig af. 
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Dog er der undtagelsestilfælde, hvor en bestemt stavemåde af et slangudtryk er så udbredt, at jeg 

har vurderet, at det ville være misvisende at benytte en standardstavemåde. I tvivlstilfælde har jeg 

anvendt den stavemåde, som anvendes i seriens engelske undertekster for hørehæmmede.

Høj stemmeføring, tøven, afbrydelser mv. er ikke gengivet i den transskriberede originaldialog, da 

disse talesprogstræk ikke umiddelbart er relevante for problemfeltet.

De transskriberede segmenter er opstillet i kronologisk rækkefølge i bilag nr. 3. Bilaget er opdelt i 

seks kolonner. Den første kolonne, benævnt ”Nr.”, angiver segmentets nummer. Den anden 

kolonne, benævnt ”Afsnit”, angiver nummeret på det pågældende afsnit2. Den tredje kolonne, 

benævnt ”Tid”, indeholder en tidsangivelse, som markerer det tidspunkt i det pågældende afsnit, 

hvor segmentet påbegyndes. Den fjerde kolonne, benævnt ”Originaldialog”, indeholder 

transskriptionen af originaldialogen. Den femte kolonne, benævnt ”Dansk undertekst”, indeholder 

transskriptionen af de danske undertekster. Den sjette og sidste kolonne, benævnt 

”Mikrostrategi” angiver hvilken mikrostrategi, der er anvendt til at gengive det pågældende 

slangudtryk i underteksterne.

I tilfælde hvor der optræder flere slangudtryk i ét segment, er disse opdelt med bogstaverne (A), 

(B), (C) osv. i både originaldialogen og underteksterne. Denne opdeling håber jeg vil gøre det 

nemmere for læseren, at se hvilke slangudtryk i originaldialogen, der tilsvarer hvilke udtryk i 

underteksterne.

Det/de slangudtryk der fokuseres på i det pågældende segment er markeret med fed skrift.

Symbolet ”(…)” markerer en uafsluttet ytring.

Symbolet ”-” i begyndelsen af en ytring markerer, at der er to eller flere karakterer, der 

kommunikerer med hinanden.

                                                            
2 Det jeg refererer til som ”afsnit” kaldes ”episode” i Dvd’ens menusystem. 
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5. Delanalyse 1: Analyse af anvendelsen af mikrostrategier

Formålet med denne analyse er at besvare problemformuleringens andet og tredje 

underspørgsmål, der lyder som følger, jf. kapitel 1:

 Hvilke mikrostrategier er anvendt til at gengive slangudtryk i seriens undertekster?

 Medfører kendetegnene ved slang nogle specifikke udfordringer ved oversættelsen af 

slangudtryk? Hvis ja, hvordan afspejler anvendelsen af mikrostrategier så disse 

udfordringer?

Udgangspunktet for analysen er den reviderede version af Schjoldagers (2008) taksonomi over 

mikrostrategier, som blev præsenteret i forrige kapitel. 

Analysen indledes med et overblik over den procentvise fordeling af mikrostrategier anvendt ved 

oversættelsen af slangudtryk i det empiriske materiale. Herefter vil analysen bestå i at 

sammenligne udvalgte amerikanske slangudtryk med de dertilhørende danske oversættelser for 

herved at belyse de enkelte mikrostrategiers muligheder og begrænsninger i forhold gengivelsen 

af det pågældende slangudtryk. I analysen af de anvendte mikrostrategier inddrages 

kendetegnene ved slang introduceret i kapitel 2, samt karaktertrækkene ved 

billedmedieoversættelse introduceret i kapitel 3.

Analysen er struktureret således, at hver enkelt strategis anvendelse analyseres separat ved hjælp 

et eller to eksempler på oversættelsen af et amerikansk slangudtryk til dansk. Analysen af hver 

enkelt strategi indledes med en redegørelse for det pågældende amerikanske slangudtryk.

5.1 Procentvis fordeling af mikrostrategier

Den følgende figur illustrerer den procentvise fordeling af mikrostrategier anvendt ved 

oversættelsen af slangudtryk i det empiriske materiale. De absolutte tal kan ses i bilag nr. 1.
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Det ses ud fra figuren, at mikrostrategierne oblique translation, neutralisation og deletion er de tre 

hyppigst anvendte strategier ved oversættelsen af de udvalgte slangudtryk. Det ses yderligere at 

mikrostrategierne explicitation, addition og adaptation er de tre mindst anvendte strategier ved 

oversættelsen af de udvalgte slangudtryk. Denne fordeling diskuteres nærmere i de følgende 

afsnit, hvori anvendelsen af hver enkelt mikrostrategi analyseres.

5.2 Oblique translation

Mikrostrategien oblique translation er anvendt ved oversættelsen af 28,8% af det samlede antal 

slangudtryk. Dette betyder, at denne strategi er den hyppigst anvendte af de tretten 

mikrostrategier, som inddrages i analysen.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

142 (…) It ain’t nothing but a chink 

joint.

(…) Det er bare en kanøjser-

biks.

28.8% 28.4%

12.8%
10.9%

5.4% 4.3% 3.9%
1.9% 1.2% 0.8% 0.8% 0.4% 0.4%



Side | 54

Det amerikanske slangudtryk ”chink” i dette segment er et racistisk udtryk, som refererer til 

mennesker af asiatisk afstamning. Slangudtrykket er dannet ved at spille på den lydlige lighed med

ordene ”China” eller ”Chinese” (Urban Dictionary 2012). Udtrykket ”joint” refererer i denne 

sammenhæng til en bygning eller et sted (Urban Dictionary 2012). Det sammensatte substantiv ”a 

chink joint” betegner i denne kontekst et asiatisk spisested. 

I dette eksempel er det amerikanske slangudtryk ”chink” oversat til ”kanøjser”. Dette er et dansk

slangudtryk, der spiller på en lydlig lighed med ordet ”kineser”. Udtrykket ”joint” er oversat til det 

danske ”biks”, der ifølge Anker-Møller et al. (2001: 47) refererer til ”en lille snusket butik eller 

beværtning”.

I dette eksempel har det altså været muligt for den danske oversætter at gengive det amerikanske 

slangudtryk med et dansk slangudtryk, der tilsvarer både dets form og indhold. Det amerikanske 

slangudtryks form gengives, da det danske slangudtryk ligeledes er et sammensat substantiv.

Formen bibeholdes yderligere, ved at det amerikanske udtryks lydlige lighed med ordet ”Chinese”

er genskabt med det danske udtryks lydlige lighed med ordet ”kineser”. Det amerikanske udtryks 

indhold gengives i form af dets denotative betydning, som er blevet overført uændret til 

underteksten. Endelig gengives det amerikanske slangudtryks konnotative betydning, idet det 

danske slangudtryk rummer en tilsvarende racistisk tone. Det samlede resultat er en oversættelse 

af det amerikanske slangudtryk, hvor intet går tabt.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

48 And I ain’t stepping to, but I 

am a man.

Og jeg er ikke en slagsbror, 

men jeg er en mand.

Det amerikanske slangudtryk “to step to” betyder ifølge Smitherman (1994: 215) ”to challenge 

someone to a fight”.

Den danske oversætter har omskrevet det amerikanske slangudtryk i dette eksempel til udtrykket 

”en slagsbror”. Dette udtryk findes ikke i Politikens Slangordbog af Anker-Møller et al. fra 2001. 
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Udtrykket kan således formentlig ikke karakteriseres som værende slang, men det besidder dog en 

vis uformel tone.

Det amerikanske slangudtryk i originaldialog er et verbum, hvorimod udtrykket i de danske 

undertekster er et sammensat substantiv. Oversætteren har altså i dette eksempel oversat det 

amerikanske slangudtryk på en måde, så dets form ikke bibeholdes i de danske undertekster. En 

årsag til denne omskrivning er sandsynligvis, at oversætteren har prioriteret at gengive 

betydningen bag det amerikanske slangudtryk på bekostning af dets form, således at den danske 

modtager får tilnærmelsesvis samme oplevelse af udtrykket, som de amerikanske seere. 

På baggrund af de gennemgående eksempler kan det sammenfattende siges om oblique 

translation-strategien, at brugen af denne strategi har resulteret i velfungerende oversættelser. 

De elementer ved slangudtrykkene der kan gå tabt ved brugen af denne strategi er relateret til 

form snarere end indhold. 

Anvendelsen af oblique translation-strategien indebærer, at betydningen bag et udtryk i 

kildeteksten gengives i målteksten, således at de danske modtagere får samme oplevelse af 

slangudtrykket som de amerikanske seere havde. Det er altså op til oversætteren at foretage en 

vurdering af det amerikanske slangudtryks betydning og de amerikanske seeres oplevelse af denne 

betydning. Denne vurdering er selvsagt ingen nem opgave, og den udgør således en udfordring 

ved anvendelsen af denne strategi.

5.3 Neutralisation

Mikrostrategien neutralisation er anvendt ved oversættelsen af 28,4% af det samlede antal 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

8 That’s my baby mama we 

talking about, yo.

Det er mit barns mor, vi taler 

om.
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I dette eksempel refererer slangudtrykket ”baby mama” til en kvinde, der har fået børn uden for 

ægteskabet og som ikke kan forsørge disse børn. Udtrykket bruges i forbindelse med negativ 

omtale af disse kvinder, og det har altså en bestemt konnotativ betydning i form af negative 

associationer (Smitherman 2006: 22).

Slangudtrykket er et eksempel på specifik slang, da det hovedsageligt anvendes af den 

afroamerikanske befolkning (Smitherman 2006: 22). Udtrykket er således påvirket af de 

grammatiske strukturer, der kendetegner afroamerikansk engelsk. I afroamerikansk engelsk ses 

det ofte, at genitiv ikke markeres (Smitherman 1977: 28). Dette er årsagen til, at der ikke er 

inkluderet et genitiv-s efter udtrykket ”baby”.

Det afroamerikanske slangudtryk er i de danske undertekster omskrevet til udtrykket ”[mit] barns 

mor”, som tilhører standardvarianten af dansk. 

Ved denne omskrivning mistes de associationer, som originaldialogens amerikanske slangudtryk 

var i besiddelse af. Det er således ikke muligt at opfatte ud fra de danske undertekster alene, at 

replikken ytres i en negativ tone. En væsentlig del af det amerikanske slangudtryks konnotative 

betydning går således tabt ved oversættelsen. Tilføjelsen af et negativt ladet adjektiv i de danske 

undertekster ville muligvis kunne give et resultat, som ligger tættere på originalen.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

119 Cause maybe he vested up. Fordi han måske har 

skudsikker vest på.

I dette eksempel betyder det amerikanske slangudtryk ”to vest up” at iklæde sig en skudsikker vest

(Urban Dictionary 2012). Udtrykket er dannet ved brug af to forskellige orddannelsesmekanismer. 

For det første er ”vest” en forkortelse af ”bulletproof vest”. For det andet er der anvendt 

ordklasseskift, idet substantivet ”a vest” er omskrevet til verbet ”to vest up”.
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Udtrykket kan karakteriseres som værende specifik slang, da det beskriver en aktivitet, som må 

formodes kun at være kendt blandt mennesker, som har en relation til kriminalitet. Brugen af 

dette slangudtryk signalerer således, at taleren har et bestemt forhold eller kendskab til det,

udtrykket refererer til.

I de danske undertekster er det amerikanske slangudtryk omskrevet til ordene ”har skudsikker vest 

på”, som tilhører standardvarianten af dansk.

Omskrivningen af slangudtryk til en standardvariant medfører, at de danske seere ikke ud fra 

underteksterne alene kan se, at der optræder sprogvarianter i originaldialogen, som afviger fra 

standarden. En konsekvens ved anvendelsen af denne strategi er derfor, at alle karaktererne har 

samme sproglige udtryk i underteksterne. Læserne af de danske undertekster risikerer således at 

gå glip af betydningsfulde nuancer i originaldialogen, som bidrager til at fremstille karakterernes

sociale eller kulturelle baggrund.

De to eksempler på oversættelser af amerikanske slangudtryk til dansk ved brug af 

mikrostrategien neutralisation viser, at denne strategi ofte anvendes i tilfælde, hvor målsproget 

ikke synes at indeholde slangudtryk til at gengive det pågældende amerikanske slangudtryk med. 

En omskrivning kan være en løsning i disse tilfælde, da oversætteren herved kan forsøge at 

gengive slangudtrykkets indhold ved brug af ord og udtryk tilhørende sprogets standardvariant.

Som de to eksempler viste, er det primært slangudtrykkenes denotative betydninger, som 

oversætteren gengiver ved brugen af denne mikrostrategi. Det er således slangudtrykkenes 

konnotative betydninger, der tydeligst går tabt ved oversættelsen, fx udtrykkenes værdiladning og 

associationer. I andre oversættelsessituationer ville disse konnotationer nemt kunne gengives ved 

en mere uddybende oversættelse af slangudtrykkene, hvor oversætteren fx kan tilføje negative 

eller positive adjektiver i målteksten. I dette tilfælde har dette imidlertid ikke været muligt for 

oversætteren grundet de pladsbegrænsninger, der gør sig gældende ved billedmedieoversættelse. 
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5.4 Deletion

Mikrostrategien deletion er anvendt ved oversættelsen af 12,8% af det samlede antal slangudtryk.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

7 (…) You laughing. I’ve been 

schooled, dog.

(…) Du griner. Jeg ved, hvad jeg 

taler om.

Det amerikanske slangudtryk ”dog” i dette segment refererer til en tæt ven. Udtrykket fungerer 

som en hilsen og anvendes hovedsageligt blandt mænd. Udtrykket er et eksempel på 

afroamerikansk slang (Smitherman 1994: 95-96). 

I de danske undertekster er det afroamerikanske slangudtryk helt udeladt. Ved denne udeladelse 

går de danske modtagere glip af indtrykket af et nært forhold mellem de to samtaleparter i serien. 

Det danske sprog indeholder imidlertid flere forskellige ord, der kan udtrykke venskabelighed på 

samme måde som det afroamerikanske slangudtryk. Det danske udtryk ”min ven” er et eksempel 

på et sådant udtryk. Dette udtryk signalerer et tæt forhold mellem samtaleparterne, og det ville 

således give de danske modtagere den samme oplevelse af udtrykket, som de amerikanske seere 

fik af udtrykket i originaldialogen. At oversætteren alligevel har valgt at udelade udtrykket helt i de 

danske undertekster, kan skyldes de pladsbegrænsninger, som billedmedieoversættelse er 

underlagt.  

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

139 (…) Just a humble, false 

statement and shit (…)

(…) Kun falsk vidnesbyrd og 

den slags (…)

I dette eksempel optræder det amerikanske slangudtryk ”a humble”, som refererer til en helt 

specifik form for anholdelse: ”[an] arrest or search of a corner boy on flimsy or no evidence, 

intended merely to humiliate or annoy” (ABC tv blog 2009). Dette slangudtryk er dannet ved brug 
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af ordklasseskift, hvor adjektivet ”humble” ændres til substantivet ”a humble”, som beskrevet i 

afsnit 2.2.3. 

Dette slangudtryk er et eksempel på specifik slang, da det må formodes, at dette udtryk 

hovedsageligt anvendes af mennesker med en tilknytning til kriminalitet.

Slangudtrykket ”a humble” er helt udeladt i de danske undertekster. I dette tilfælde udelades et 

element, der er betydningsbærende i originaldialogen, og de danske læsere går således glip af 

væsentlig information. Det amerikanske slangudtryk i dette eksempel er meget specifikt og 

dermed svært at finde informationer om. Det er derfor sandsynligt, at oversætteren har valgt 

denne strategi, fordi han eller hun ikke har kunnet finde frem til udtrykkets betydning.

Sammenfattende kan det siges om deletion-strategien, at den ofte anvendes inden for 

billedmedieoversættelse. Denne oversættelsesform er underlagt betydelige pladsbegrænsninger 

og for at imødekomme disse, er oversætteren nødt til at kondensere originaldialogens indhold.   

Endelig kan det tænkes, at deletion-strategien ofte anvendes, fordi oversætteren simpelthen ikke 

har kunnet finde frem til de amerikanske slangudtryks betydninger. På grund af den store 

udskiftning af ord og udtryk der finder sted blandt slangudtryk, bliver slangordbøger hurtigt 

forældede. Informationssøgning omkring slangudtryk og deres betydninger kan altså udgøre en 

fundamental udfordring for oversætteren. 

5.5 Paraphrase

Mikrostrategien paraphrase er anvendt ved oversættelsen af 10,9% af det samlede antal 

slangudtryk. 
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Nr. Originaldialog Dansk undertekst

35 What do you know about 

hoppers bailing from a stolen 

car?

Hvad ved du om nogle knægte, 

der løb væk fra en stjålen bil?

I dette eksempel optræder det amerikanske slangudtryk ”a hopper”. Dette udtryk refererer til “[a] 

young boy or girl of the generation below corner boys on the fringes of the drug trade. Normally 

serving apprenticeship by acting as lookouts (…)” (ABC tv blog 2009). 

Det amerikanske slangudtryk er et eksempel på specifik slang, da det beskriver et emne, som må 

formodes kun at være kendt blandt mennesker, som er bekendt med narkotikasalg. Brugen af 

dette slangudtryk signalerer således, at taleren har et bestemt forhold eller kendskab til det, 

udtrykket refererer til.

I de danske undertekster er slangudtrykket oversat til det danske ord ”knægte”. Dette ord er

væsentligt mere generelt i sin betydning end det amerikanske slangudtryk. I dette eksempel er en 

del af slangudtrykkets denotative betydning således gået tabt ved oversættelsen.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

160 (…) so you could come crib

with us if you want.

(…) så du kan sove hos os, hvis 

du vil.

Det amerikanske slangudtryk ”to crib”, som optræder i dette eksempel, betyder at bo med eller 

hos nogen (Urban Dictionary 2012). Udtrykket er dannet ved brug af ordklasseskift, hvor 

substantivet ”a crib” ændres til verbet ”to crib”, som tidligere beskrevet i afsnit 2.2.3.

I underteksterne er det amerikanske slangudtryk oversat til standardudtrykket ”at sove”. Dette 

udtryk er væsentligt mere snævert i sin betydning end det amerikanske slangudtryk, idet det kun 

dækker en lille del af den aktivitet, slangudtrykket refererer til. I dette eksempel går en del af 

slangudtrykkets denotative betydning således tabt ved oversættelsen. 
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Sammenfattende kan det siges om paraphrase-strategien, at det er en meget bred strategi, som 

kan dække over flere forskellige typer af gengivelser. Det er således svært at sige noget generelt 

om dens anvendelse. 

5.6 Substitution

Mikrostrategien substitution er anvendt ved oversættelsen af 5,4% af det samlede antal af 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

57 So it ain’t no moonlighting 

thing, then.

Så det er ikke noget 

måneskinsarbejde?

Det amerikanske udtryk ”moonlighting thing” i dette eksempel er formentlig en omskrivning af 

slangudtrykket ”a moonlighting job”. Dette udtryk refererer til et job, en person har ved siden af 

sit faste job og som ofte udføres om natten (The Free Dictionary 2012).

Det amerikanske udtryk er i underteksterne oversat til det danske slangudtryk

”måneskinsarbejde”. Ifølge Anker-Møller et al. (2001: 265) refererer dette udtryk til et job, hvor 

indtægterne ikke opgives til skattevæsenet – et såkaldt ”sort arbejde”. Det danske slangudtryk har 

således ikke præcis samme denotative betydning som det amerikanske slangudtryk. 

Denne oversættelse er et eksempel på, at oversætteren har forsøgt at bibeholde det amerikanske 

udtryks form i de danske undertekster ved en næsten direkte oversættelse af udtrykket. Men da 

de to udtryk ikke har samme denotative betydning, får ytringen i de danske undertekster en noget

anden betydning end ytringen i originaldialogen.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

47 The van to Baby Booking just 

left.

Barnevognen er lige kørt.
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I dette eksempel optræder det lokale slangudtryk ”Baby Booking”, som refererer til 

ungdomsfængslet ”Baltimore City Juvenile Justice Center” (Baltimore Brew 2010). 

Udtrykket anvendes formentlig hovedsageligt af beboere i byen Baltimore, og det er således et 

eksempel på specifik slang.

I de danske undertekster er det amerikanske slangudtryk omskrevet til det danske ord 

”barnevognen”. Dette ords denotative betydning er væsentligt anderledes fra den denotative 

betydning af slangudtrykket i originaldialogen.

Det amerikanske slangudtryk er et eksempel på et specifikt slangudtryk, hvis udbredelse er 

begrænset til et bestemt geografisk område. Udtrykket er derfor for specifikt til, at det findes i de 

gængse ordbøger over amerikanske slangudtryk. Det kan derfor tænkes, at oversætteren i dette 

tilfælde har haft svært ved at afkode det amerikanske slangudtryk og at dette er årsagen til, at 

udtrykket gengives med et dansk udtryk, som må siges at være misvisende.

Sammenfattende kan det siges om substitution-strategien, at dens anvendelse ved oversættelsen 

af det empiriske materiale har resulteret i flere danske undertekster, som har et indhold, der er

direkte misvisende i forhold til originaldialogen. Der kan være flere årsager til dette resultat. En af 

årsagerne kan være, at oversætteren har oversat amerikanske slangudtryk direkte, fordi de ligner 

eller lyder som danske udtryk. På grund af denne lighed, har oversætteren formodet at udtrykkene 

også har samme betydning. Denne direkte oversættelse er imidlertid problematisk i de tilfælde, 

hvor udtrykkene faktisk har forskellige betydninger – som i tilfældet med ”moonlighting thing” og 

”måneskinsarbejde”. I disse tilfælde vil den direkte oversættelse resultere i en undertekst, som 

indeholder elementer, der ikke forefindes i originaldialogen.
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5.7 Direct translation

Mikrostrategien direct translation er anvendt ved oversættelsen af 4,3% af det samlede antal 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

74 - Nine?
- Nah, too much bark.

- Ni?
- Næh, for meget larm.

I dette eksempel er det amerikanske slangudtryk ”a nine” dannet ved en forkortelse af udtrykket 

”a nine milimeter gun”, som beskrevet i afsnit 2.2.3. Udtrykket refererer således til en bestemt 

slags pistol.

I de danske undertekster er det amerikanske slangudtryk oversat direkte til det danske ord ”ni”.

Dette ord findes ikke i betydningen ”en pistol” i hverken Politikens Slangordbog fra 2001, eller på 

internettet. 

Denne oversættelse er således et eksempel på, at oversætteren har formodet, at der på dansk 

eksisterer samme forkortelse af udtrykket ”en ni millimeter pistol” og derfor er det amerikanske 

slangudtryk blevet oversat direkte til underteksterne. Da forkortelsen imidlertid ikke lader til at 

eksistere i det danske sprog, resulterer oversættelsen i et udtryk i de danske undertekster som 

ikke giver mening.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

88 This is the hole up in here. Det her er hullet.

I dette eksempel refererer det amerikanske slangudtryk ”the hole” til en fængselscelle, hvor den 

indsatte er isolationsfængslet (Urban Dictionary 2012). 
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I de danske undertekster er det amerikanske slangudtryk oversat direkte til det det danske ord

”hullet”. Ifølge Anker-Møller et al. (2001: 167) er dette ord et slangudtryk, der refererer til et 

fængsel. Det danske ords denotative betydning ligger således meget tæt på det amerikanske 

slangudtryks denotative betydning. I dette tilfælde er en direkte oversættelse af det amerikanske 

slangudtryk således vellykket, idet udtrykket refererer til næsten samme enhed på dansk.

På baggrund af de to eksempler kan det sammenfattende siges om direct translation-strategien, at 

det er en strategi, som kan anvendes med vekslende succes. Resultatet af strategiens anvendelse 

er vellykket i de tilfælde, hvor amerikanske slangudtryk kan oversættes direkte til et udtryk på 

dansk med tilnærmelsesvis samme denotative betydning. En udfordring ved anvendelsen af denne 

strategi er således, at oversætteren er nødt til at undersøge hvilke denotative betydninger det 

amerikanske og det danske udtryk har. Dette er en meget væsentlig opgave, idet den direkte 

oversættelse nemt kan resultere i danske udtryk, der enten er uforståelige for modtagerne, eller 

misvisende i forhold til originaldialogens indhold.

5.8 Direct transfer

Mikrotrategien direct transfer er anvendt ved oversættelsen af 3,9% af det samlede antal 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

134 (…) this ain’t Mickey D (…) Det er sgu da ikke Mickey D, 

det her.

I dette eksempel optræder slangudtrykket ”Mickey D”, som refererer til den amerikanske 

fastfoodkæde McDonald’s. Udtrykket kan referere til en hvilken som helst af disse restauranter 

(Smitherman 1994: 160). Som det fremgår, er slangudtrykket dannet ved en slags forkortelse af 

kædens navn.
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Det amerikanske slangudtryk er overført uændret til de danske undertekster. Udtrykket ”Mickey 

D” findes imidlertid ikke i Politikens Slangordbog fra 2001. En søgning på Google efter danske 

internetsider hvor udtrykket optræder i den pågældende betydning viser ganske få tilfælde. Det 

lader således til, at dette slangudtryk ikke er udbredt i det danske sprog. Det er derfor tvivlsomt 

hvorvidt dette udtryk vil give mening for de danske modtagere.  

Ifølge Anker-Møller et al. (2001: 248) eksisterer der imidlertid flere danske slangudtryk for den

amerikanske fastfoodkæde, fx ”Mac D” eller ”Mac’eren”. Det kan derfor undre, at oversætteren 

ikke har valgt at benytte et af disse mere udbredte danske slangudtryk.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

62 Fucking Huxtables and shit, 

right?

Skide Huxtables, ikke?

Det amerikanske slangudtryk ”Huxtables” henviser til familien Huxtable i den amerikanske tv-serie 

The Cosby Show, som omhandler en afroamerikansk kernefamilie i New York. Slangudtrykket 

anvendes til at referere negativt til afroamerikanske personer eller familier tilhørende overklassen 

(Urban Dictionary 2012).

I dette eksempel er det amerikanske slangudtryk overført uændret til de danske undertekster.

Udtrykket findes imidlertid ikke i Politikens Slangordbog fra 2001, og det optræder heller ikke i den 

pågældende betydning på danske internetsider, hvis man foretager en Google-søgning efter 

udtrykket. Slangudtrykket lader således ikke til at være udbredt i det danske sprog. En årsag til 

dette kan være, at The Cosby Show ikke har opnået samme popularitet i Danmark som i USA. 

Yderligere repræsenterer det amerikanske slangudtryk nogle bestemte sociale forhold mellem 

afroamerikanere. Udtrykket er således kulturspecifikt, og det vil derfor ikke fremkalde de samme 

associationer hos de danske modtagere, som hos et amerikansk publikum.  

På baggrund af disse to eksempler kan det sammenfattende siges om direct transfer-strategien, at 

den resulterer i vellykkede oversættelser, i de tilfælde hvor kildetekstelementet refererer til noget, 
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der er genkendeligt for det danske publikum. Direct transfer er således et diskutabelt strategivalg 

ved oversættelsen af kulturspecifikke elementer, da disse ikke forstås af et publikum uden et nært 

kendskab til kildetekstkulturen. 

Da The Wire netop er en serie, som er karakteriseret ved at beskrive nogle helt specifikke forhold i 

det amerikanske samfund, optræder der mange kulturspecifikke udtryk i seriens originaldialog. 

Dette kan således være en årsag til, at direct transfer-strategien kun er anvendt ved oversættelsen 

af 3,9% af det samlede antal slangudtryk.

5.9 Permutation

Mikrostrategien permutation er anvendt ved oversættelsen af 1,9% af det samlede antal 

slangudtryk.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

18 If it wasn’t for his pops, I 

wouldn’t even bother.

Hvis det ikke var for hans far, 

ville jeg sgu ikke gide have 

med ham at gøre.

Det amerikanske slangudtryk ”pops” refererer til en far (Urban Dictionary 2012). 

Det amerikanske slangudtryk er i dette eksempel oversat med udtrykket ”far”, som tilhører 

standardvarianten af dansk i de danske undertekster. Oversætteren har imidlertid tilføjet det 

danske bandeord ”sgu” på et senere tidspunkt i sætningen. Ved inddragelsen af dette bandeord 

har oversætteren delvist genskabt slangudtrykkets effekt et andet sted i sætningen, da et 

bandeord signalerer en uformel tone og en afvigelse fra standardvarianten på samme måde som 

et slangudtryk.  

Sammenfattende kan det siges om permutation-strategien, at den er et godt valg i de tilfælde, 

hvor det ikke er muligt at gengive amerikanske slangudtryk med danske slangudtryk i 
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underteksterne. Ved brugen af denne strategi kan oversætteren forsøge at genskabe 

slangudtrykkets effekt med andre udtryk andetsteds i underteksterne.  

5.10 Calque

Mikrostrategien calque er anvendt ved oversættelsen af 1,2% af det samlede antal slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

70 I don’t know about cards, but I 

think these four-fives beat a 

full house.

Jeg er ikke stiv i kortspil, men 

jeg tror vores fire-femmere 

slår fuldt hus.

I dette eksempel refererer det amerikanske slangudtryk ”four-fives” til en kaliber .45 pistol (Urban 

Dictionary 2012). Slangudtrykket er således dannet ved en slags forkortelse af udtrykket ”a caliber 

45 pistol”.

Det amerikanske slangudtryk er her en del af et ordspil, som opstår ved en dobbeltbetydning, der 

ligger i udtrykket. Således refererer udtrykket ”four-fives” til en pistol og udtrykket ”four fives” til 

fire spillekort. 

Ved oversættelsen er det amerikanske slangudtryks struktur overført til de danske undertekster. 

Udtrykkene ”fire-femmere” eller ”fire femmere” findes imidlertid ikke i betydningen ”en pistol” på 

nogle danske internetsider, hvis man søger efter dem på Google. Udtrykket lader således ikke til at 

findes i det danske sprog med denne betydning. Udtrykket findes dog i det danske sprog 

refererende til fire spillekort. 

Overførslen af det amerikanske slangudtryks struktur til underteksterne medfører altså, at 

udtrykket mister sin dobbeltbetydning og herved mislykkes ordspillet.
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Nr. Originaldialog Dansk undertekst

98 (…) she promised a get-out-of-

jail-free on a small felony or 

two.

(…) så hun lovede dig en ud-af-

fængsel-trumf for en mindre 

forbrydelse eller to.

Det amerikanske slangudtryk “a get-out-of-jail-free” er et metaforisk udtryk med følgende 

betydning: “A Get Out of Jail Free card is an element of the board game Monopoly which has 

become a popular metaphor for something that will get one out of an undesired situation” 

(Wikipedia 2012).

I de danske undertekster er det amerikanske slangudtryk oversat til ”en ud-af-fængsel-trumf” og 

udtrykkets struktur er således overført til underteksterne. En søgning efter dette udtryk på Google 

giver ingen resultater og udtrykket figurerer således ikke på nogen danske internetsider. 

Resultatet af denne gengivelse af det amerikanske slangudtryks struktur er, at de danske 

undertekster kommer til at indeholde et udtryk, som ikke umiddelbart findes i det danske sprog og 

som derfor formentlig ikke giver mening for de danske modtagere. 

Som beskrevet i kapitel 2 indeholder slangudtryk ofte kreative eller poetiske elementer. Disse 

elementer kan fx komme til udtryk i form af metaforer eller ordspil, og her kan udtrykkenes 

struktur spille en væsentlig rolle. Sammenfattende kan det derfor siges om calque-strategien, at 

den formentlig ofte anvendes, fordi oversætteren ønsker at bibeholde de amerikanske 

slangudtryks kreative eller poetiske sider. Dog er dette strategivalg kun hensigtsmæssigt i de 

tilfælde hvor amerikanske slangudtryk kan oversættes til eksisterende danske udtryk med en 

lignende struktur. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anvendelsen af calque-strategien resultere i 

udtryk, der fremstår uidiomatiske eller direkte uforståelige på målsproget.    
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5.11 Condensation

Mikrostrategien condensation er anvendt ved oversættelsen af 0,8% af det samlede antal 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

144 Bey was my Cut buddy (…) Bey var min makker (…)

Det amerikanske slangudtryk ”the Cut” refererer til fængslet “Maryland House of Corrections” 

(Urban Dictionary 2012). Udtrykket “a buddy” refererer til en nær ven (Urban Dictionary 2012). 

Det sammensatte substantiv ”a Cut buddy” refererer således til en ven, man har mødt i dette 

fængsel. 

I dette eksempel udelades ordet ”Cut” i den danske undertekst, og slangudtrykket gengives herved 

på en kortere måde. Udtrykket i de danske undertekster bliver således mere generelt i sin 

denotative betydning i forhold til det amerikanske slangudtryk.

Sammenfattende kan det siges om condensation-strategien, at den ofte anvendes inden for 

billedmedieoversættelse på grund af de tidligere omtalte pladsbegrænsninger, som denne 

oversættelsesform indebærer. En udfordring ved anvendelsen af denne strategi er, at 

oversætteren skal vurdere hvilke elementer i originaldialogen, der kan udelades i underteksterne 

uden at dette medfører et betydeligt oversættelsestab.

5.12 Explicitation

Mikrostrategien explicitation er anvendt ved oversættelsen af 0,8% af det samlede antal 

slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

75 Probably a .40-cal. Sikkert en .40-kaliber.
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I dette eksempel er det amerikanske slangudtryk ”a .40-cal” en forkortelse af ordet ”a .40-caliber”, 

og udtrykket refererer således til en bestemt pistol (Urban Dictionary 2012).

Det amerikanske slangudtryk bliver i dette eksempel oversat med det ord det er en forkortelse af,

og således gøres implicit information eksplicit i de danske undertekster.

Denne strategi medfører, at et målteksten tilføjes informationer, som er implicitte i kildeteksten. 

Udtryk i kildeteksten gengives således på en uddybende måde i målteksten. Det kan således siges 

sammenfattende om explicitation-strategien, at den formentlig ikke anvendes ofte inden for 

billedmedieoversættelse, da denne oversættelsesform netop er karakteriseret ved at være 

underlagt pladsbegrænsninger. Dette er sandsynligvis årsagen til, at denne strategi kun er anvendt 

ved oversættelsen af 0,8% af det samlede antal slangudtryk.

5.13 Addition

Mikrostrategien addition er anvendt ved oversættelsen af et enkelt af slangudtrykkene. Strategien 

er således anvendt ved oversættelsen af 0,4% af det samlede antal slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

28 I just bought this throwback. Jeg har lige købt den her lækre 

bluse.

I dette eksempel optræder det amerikanske slangudtryk ”a throwback”, som refererer til en 

sportsjakke eller sportsbluse (Urban Dictionary 2012).

I de danske undertekster er slangudtrykket oversat til ordet ”bluse”, som tilhører 

standardvarianten af dansk. Yderligere har oversætteren tilføjet underteksterne adjektivet 

”lækker”, som ikke umiddelbart kan udledes af originaldialogen.
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Sammenfattende kan det siges om addition-strategien, at den formentlig ikke anvendes hyppigt i 

forbindelse med oversættelsen af dialog til undertekster. Pladsbegrænsningerne som gør sig 

gældende ved billedmedieoversættelse tillader ikke, at underteksterne tilføjes elementer, som 

ikke forefindes i originaldialogen. Dette er sandsynligvis årsagen til, at denne strategi kun er 

anvendt ved oversættelsen af et enkelt af det samlede antal slangudtryk.

5.14 Adaptation

Mikrostrategien adaptation er anvendt ved oversættelsen af et enkelt af slangudtrykkene. 

Strategien er således anvendt ved oversættelsen af 0,4% af det samlede antal slangudtryk. 

Nr. Originaldialog Dansk undertekst

129 You ain’t still using burners, is 

you? (…)

Bruger du stadig korttids? (…)

I dette eksempel optræder det amerikanske slangudtryk ”a burner”, som refererer til en 

mobiltelefon med taletidskort. Denne type mobiltelefon anvendes ofte af narkotikasælgere, da 

den ikke kan spores lige så let, som en mobiltelefon med abonnement kan (ABC tv blog 2009). 

Slangudtrykket er oversat til ”korttids” i de danske undertekster. Dette udtryk optræder ikke på 

nogen danske internetsider i den beskrevne betydning, hvis man søger efter det på Google. Det

lader således til at være opfundet af oversætteren selv i et forsøg på at gengive 

kildetekstforfatterens tankegang.

5.15 Diskussion

På baggrund af sin forskning i billedmedieoversættelse argumenterer Gottlieb (1994: 70-71) for, at 

undertekster tilhørende bestemte tv-serier bør ramme sprogtonen i originaldialogen, jf. afsnit 3.3. 

Han begrunder dette argument med, at den sproglige form har stor betydning for 

personskildringerne i denne type af serier, hvor plottet er koncentreret omkring seriens 
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karakterer. I henhold til denne argumentation bør slang i The Wire således ideelt set forsøges 

gengivet med danske slangudtryk i underteksterne.     

De danske oversættere bag underteksterne til serien lader til delvist at dele Gottliebs (1994) 

synspunkt, idet oblique translation er den hyppigst anvendte strategi ved oversættelsen af de 

amerikanske slangudtryk i det empiriske materiale. Brugen af denne mikrostrategi har resulteret i 

flere eksempler på velfungerende oversættelser, hvor amerikanske slangudtryk gengives med 

danske slangudtryk. De oversættelser som bedst rammer sprogtonen i originaldialogen er således 

blevet til ved anvendelsen af denne mikrostrategi.

Mikrostrategien neutralisation er imidlertid den anden hyppigst anvendte strategi ved 

oversættelsen af de amerikanske slangudtryk til danske undertekster. Resultatet af anvendelsen af

denne strategi er, at slangudtryk i originaldialogen omskrives til standardvarianten, og de danske 

modtagere kan således ikke opfatte ud fra underteksterne alene, at der optræder alternative 

sprogvarianter i originaldialogen. De danske oversættere har med brugen af denne strategi 

således ikke gengivet karakterernes sprogtone i underteksterne, og de efterlever derfor ikke 

Gottliebs anbefalinger beskrevet ovenfor.

Der kan imidlertid være flere gode grunde, til at oversætterne i mange tilfælde har valgt at 

omskrive de amerikanske slangudtryk til standardvarianten af det danske sprog. Skal de 

amerikanske slangudtryk gengives med danske slangudtryk, vil det kræve, at oversætteren har et 

så godt kendskab til dansk slang, at disse udtryk kan implementeres overbevisende i 

underteksterne. Hvis dette ikke lykkes, kan resultatet blive uheldigt, da underteksterne fx kan få 

en utilsigtet komisk eller stødende effekt. Det kan i denne forbindelse være en udfordring for 

oversætteren, at der ikke eksisterer veletablerede retskrivningsregler i forbindelse med 

slangudtryk, som det er tilfældet med udtryk tilhørende sprogets standardvariant.

De beskrevne udfordringer ved gengivelsen af amerikanske slangudtryk med danske slangudtryk 

medfører, at oversætterens bedste valg i mange tilfælde er at anvende neutralisation-strategien. 
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Herved kan oversætteren forsøge at gengive de amerikanske slangudtryks denotative betydninger 

med ord og udtryk tilhørende standardvarianten.

Det fremgik af kapitel 2, at mange danske slangudtryk er kommet til det danske sprog som låneord 

og direkte oversættelser af amerikanske slangudtryk (Anker-Møller et al. 2001: 188). Det kan 

derfor tænkes, at flere amerikanske slangudtryk ofte problemfrit kan overføres uændret til 

underteksterne eller oversættes direkte til dansk. Det er således overraskende, at denne analyse 

viste, at mikrostrategierne direct transfer og direct translation kun er anvendt i henholdsvis 3,9% 

og 4,3% af oversættelserne af de amerikanske slangudtryk i det empiriske materiale. At det danske 

sprog indeholder mange slangudtryk hentet fra amerikansk engelsk kan være et argument for, at 

mikrostrategierne direct transfer of direct translation ofte kan være gode strategivalg.

Denne analyse viste yderligere, at Nidas (1964) dynamiske ækvivalens er et svært begreb at 

arbejde med i praksis. I kapitel 3 fremgik det, at et af kritikpunkterne mod Nidas dynamiske 

ækvivalens er, at denne ækvivalenstype er meget svært at opnå, da det er vanskeligt at producere 

en måltekst, som har helt samme effekt på dens modtagere, som kildeteksten havde på dennes 

modtagere (Hu citeret i Fawcett 1997: 58-59). 

På baggrund af de gennemgåede eksempler på oversættelser af amerikanske slangudtryk til 

danske undertekster, synes det førnævnte kritikpunkt særligt relevant. Spørgsmålet er nemlig, om 

det overhovedet giver mening, at tale om dynamisk ækvivalens i forbindelse med undertekster til 

film og tv. Ved denne oversættelsesform oversættes der fra mundtlig dialog til skrift. Modtagerne 

af kildeteksten bliver således præsenteret for en mundtlig dialog, hvorimod læserne af målteksten 

bliver præsenteret for en skriftlig gengivelse af denne dialog. Kildeteksten og målteksten tilhører

altså to vidt forskellige kommunikationsformer. Det er således vanskeligt for oversætteren, at give 

læserne af underteksterne præcis den samme oplevelse af originaldialogen, som de originale 

seere havde. 
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5.16 Delkonklusion

Denne analyse viste, at de mikrostrategier der hyppigst er anvendt til at gengive de indsamlede 

amerikanske slangudtryk i The Wire i seriens danske undertekster er de følgende tre: oblique

translation, neutralisation og deletion. Disse tre mikrostrategier er anvendt ved oversættelsen af 

henholdsvis 28,8%, 28,4% og 12,8% af det samlede antal slangudtryk i det empiriske materiale. 

Det fremgik yderligere af denne analyse, at de særlige kendetegn ved slang har medført en række 

udfordringer ved oversættelsen af disse udtryk.

En gennemgående udfordring ved oversættelsen af slangudtryk viste sig at være relateret til 

slangudtrykkenes afvigelse fra standardvarianten. Da de termer der findes i ordbøger overvejende 

tilhører et sprogs standardvariant, må oversætteren opsøge andre kilder for at finde frem til 

slangudtrykkenes betydning, fx slangordbøger og paralleltekster. Den store udskiftning af ord og 

udtryk der finder sted blandt slangudtryk medfører imidlertid, at slangordbøger hurtigt bliver 

forældede. Informationssøgning omkring slangudtryk og deres betydninger udgør derfor en helt 

central udfordring for oversætteren.

Yderligere er en udfordring ved oversættelsen af de amerikanske slangudtryk relateret til 

udtrykkenes form. Forkortelser en hyppigt anvendt mekanisme ved dannelsen af nye slangudtryk. 

Denne mekanisme er anvendt ved dannelsen af de amerikanske slangudtryk ”nine” i segment nr. 

74, ”Mickey D” i segment nr. 134 og ”four-fives” i segment nr. 70.  Ved oversættelsen af disse 

slangudtryk har oversætteren formodet, at lignende forkortelser eksisterer i det danske sprog. 

Dette viste sig imidlertid ikke at være tilfældet med disse udtryk. Resultatet af disse oversættelser 

er derfor en række udtryk i de danske undertekster, som ikke giver mening.

En anden udfordring i forbindelse med oversættelsen af de amerikanske slangudtryk består i, at 

gengive de amerikanske slangudtryks konnotative betydninger i de danske undertekster. I flere 

tilfælde har det ikke været muligt for de danske oversættere at finde frem til danske udtryk med 
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lignende værdiladninger og associationer. I disse tilfælde går slangudtrykkenes konnotative 

betydninger, eller dele heraf, således tabt i oversættelsen. 

De beskrevne udfordringer ved oversættelsen af amerikanske slangudtryk afspejler sig i brugen af 

mikrostrategier på den måde, at neutralisation-strategien er hyppigt anvendt. Ved anvendelsen af 

denne strategi slipper oversætteren for flere af de opstillede udfordringer, da han eller hun herved 

kan gengive de amerikanske slangudtryks denotative betydninger med ord og udtryk tilhørende 

standardvarianten.

Endelig fremgik det af analysen af de anvendte mikrostrategier, at oversættelsesformen medfører 

en række væsentlige udfordringer ved gengivelsen af slangudtryk i det empiriske materiale. 

Særligt pladsbegrænsningerne som gør sig gældende ved billedmedieoversættelse indskrænker 

oversætterens muligheder for at gengive de amerikanske slangudtryk fyldestgørende i de danske 

undertekster.
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6. Delanalyse 2: Analyse af oversættelsen af specifikke slangudtryk

Det forrige analysekapitel beskæftigede sig med hvordan de tretten forskellige mikrostrategier er 

anvendt ved tilblivelsen af de danske undertekster til The Wire. Denne analyse har en anden 

indgangsvinkel til oversættelsen af de amerikanske slangudtryk, idet den er koncentreret omkring 

de specifikke slangudtryk, som optræder i seriens originaldialog.

133 af slangudtrykkene i det empiriske materiale kan karakteriseres som værende eksempler på 

specifik slang, jf. bilag nr. 2. Specifikke slangudtryk udgør altså 51,8% af slangudtrykkene i det

empiriske materiale. Denne type slang er således en væsentlig del af specialets empiri, og jeg 

finder det derfor relevant, at undersøge disse udtryk nærmere i et særskilt analysekapitel. 

Formålet med denne analyse er, at udpege udfordringer, som specifikt knytter sig til 

oversættelsen af specifikke slangudtryk. Dette kapitel har således til formål at bidrage til 

besvarelsen af problemformuleringens tredje underspørgsmål, der lyder som følger, jf. kapitel 1:

 Medfører kendetegnene ved slang nogle specifikke udfordringer ved oversættelsen af 

slangudtryk? Hvis ja, hvordan afspejler anvendelsen af mikrostrategier så disse 

udfordringer?

Som beskrevet i afsnit 2.2.2, er specifik slang kendetegnet ved at være slangudtryk, som 

hovedsageligt anvendes af en bestemt afgrænset gruppe inden for et sprogfællesskab. Derudover 

er det ofte karakteristisk for specifikke slangudtryk, at de beskriver emner, der er særegne for den 

pågældende gruppe. Med udgangspunkt i denne definition, har jeg observeret tre kategorier af 

specifik slang, som er særligt fremtrædende i seriens dialog. Disse tre kategorier er: 

1. Slangudtryk relateret til kriminalitet

2. Afroamerikansk slang

3. Baltimore-slang
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Slangudtryk tilhørende de tre kategorier og disses danske oversættelser kan ses i skematisk form i 

bilag nr. 2.

De efterfølgende afsnit er struktureret således, at hver enkelt af de førnævnte tre kategorier af 

specifik slang analyseres separat. Kapitlet afsluttes med et diskussionsafsnit, hvori forskelle og 

ligheder kategorierne imellem diskuteres.

6.1 Slangudtryk relateret til kriminalitet

En række af de centrale karakterer i The Wire er kriminelle, eller i indirekte kontakt med det 

kriminelle miljø i Baltimore. Disse karakterer udgør en afgrænset gruppe med både en bestemt 

livsstil og social status til fælles. Karaktererne anvender en række udtryk relateret til kriminalitet, 

og disse udtryk beskriver således emner, der er særligt kendte af denne gruppe.

Det er i forbindelse med denne kategori af specifik slang relevant at klargøre, at jeg ikke mener, at 

kategorien udgør sprogvarianten argot beskrevet i afsnit 2.2.4. Argots hovedsagelige funktion er at 

dække over eller skjule kriminelle aktiviteter, så disse ikke bliver opdaget af autoriteterne. Dette er 

ikke tilfældet med de observerede slangudtryk relateret til kriminalitet i The Wires originaldialog. I 

seriens kontekst bliver disse udtryk snarere anvendt for at signalere tilhørsforhold til en gruppe af 

kriminelle. Hertil kommer, at udtrykkene ofte bevidst bliver anvendt i sammenhænge, hvor 

autoriteter er til stede. Udtrykkene besidder altså ikke de funktioner, som kendetegner argot. 

For at opnå en smule systematik, har jeg opstillet de følgende underkategorier i form af 

emneområder, som de forskellige slangudtryk relateret til kriminalitet kan kategoriseres efter: 

fængsel, politi, narkotika, vold og våben. I denne analyse fremhæves slangudtryk inden for 

underkategorierne fængsel og politi.
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6.1.2 Fængsel

Herunder ses de observerede specifikke slangudtryk, som tilhører underkategorien fængsel og 

disses danske oversættelser, samt de anvendte mikrostrategier. 

Mikrostrategien neutralisation er den hyppigst anvendte strategi ved oversættelsen af de 

specifikke slangudtryk tilhørende denne underkategori. Således adskiller oversættelsen af disse 

udtryk sig ikke betydeligt fra oversættelsen af de andre slangudtryk i det empiriske materiale, hvor 

neutralisation ligeledes er en af de hyppigst anvendte mikrostrategier.

6.1.3 Politi

Herunder ses de observerede specifikke slangudtryk, som tilhører underkategorien politi. 

Derudover ses disse udtryks danske oversættelser og de mikrostrategier, som er anvendt ved 

oversættelsen.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

46 the joint fængsel Neutralisation

54 bust anholdt Neutralisation

59 takes a pinch anholdt Neutralisation

87 gen pop fængslet Neutralisation

88 the hole hullet Direct translation

98 a get-out-of-jail-free en ud-a-fængslet-

trumf

Calque

102 a free walk fri fod Oblique translation

169 jammed up anholdt Neutralisation
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Hvad angår oversættelsen af specifikke slangudtryk inden for underkategorien politi, er 

neutralisation og oblique translation de hyppigst anvendte mikrostrategier. Som det også var 

tilfældet med underkategorien fængsel, adskiller denne fordeling af mikrostrategier sig ikke 

betydeligt fra oversættelsen af de andre slangudtryk i det empiriske materiale.

De mikrostrategier som oftest er taget i brug ved oversættelserne af specifikke slangudtryk 

tilhørende underkategorierne fængsel og politi, er altså hovedsageligt de samme, som er anvendt 

ved oversættelsen af de andre slangudtryk i det empiriske materiale. Oversættelsen af slangudtryk 

relateret til kriminalitet lader derfor ikke til at adskille sig markant fra oversættelsen af andre typer 

af slangudtryk i seriens dialog. 

Specifikke slangudtryk kan være med til at signalere en karakters identitet. Ved at lade karakterer 

anvende specifikke slangudtryk relateret til kriminalitet, fremstilles disse karakterer som havende 

en bestemt livsstil, der adskiller sig betydeligt fra den bredere befolkning. Slangudtrykket ”po-po” i 

segment nr. 19 og 139 har eksempelvis en nedsættende tone, som bedst gengives med det danske 

”pansere”. Dette udtryk signalerer således talerens afstandstagen til autoriteter. Den omfattende 

brug af neutralisation-strategien ved oversættelsen af udtryk tilhørende de to underkategorier

fængsel og politi medfører, at informationer omkring karakterernes baggrund går tabt. Effekten af 

at omskrive de specifikke slangudtryk til en standardvariant i underteksterne kan derfor være, at 

de danske modtagere går glip af informationer, som er centrale for fremstillingen af de forskellige 

karakterer.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

19, 

139

po-po politiet, 

panserne

Neutralisation, 

Oblique translation

34 narcos narkopolitiet Neutralisation

109 the Feds FBI Neutralisation

120 City de lokale Paraphrase

170 a roll-up kørte patrulje Neutralisation

171 five-0 pansere Oblique translation
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6.2 Afroamerikansk slang

En væsentlig del af de slangudtryk der optræder i dialogen i The Wire er specifikke for den 

afroamerikanske befolkningsgruppe i USA. Karaktererne der anvender disse slangudtryk udgør en 

gruppe afgrænset fra det øvrige USA på baggrund af fælles etnicitet og kultur. Rent sprogligt 

adskiller disse udtryk sig fra andre typer af slangudtryk, fordi de er påvirket af sprogvarianten 

afroamerikansk engelsk og herunder de specielle grammatiske strukturer, der er kendetegnende 

for denne sprogvariant.

Geneva Smithermans (1994) opslagsværk ”Black Talk – Words and Phrases from the Hood to the 

Amen Corner” er brugt som det primære grundlag for udvælgelsen af de afroamerikanske 

slangudtryk, som er opstillet i bilag nr. 2. Dette skal forstås på den måde, at disse udtryk er 

karakteriseret som værende eksempler på afroamerikansk slang, fordi de optræder i dette 

opslagsværk.

Da antallet af observerede afroamerikanske slangudtryk er relativt stort, inddrages samtlige udtryk 

ikke i dette afsnit. I stedet fremhæves det afroamerikanske slangudtryk ”yo”, da det er et af de 

hyppigst optrædende slangudtryk overhovedet i seriens dialog. Udtrykket optræder således hele 

atten gange i det samlede empiriske materiale. 

Udtrykket ”yo” er en interjektion, altså et udråbsord, som kan have flere forskellige funktioner 

afhængigt af den aktuelle samtalesituation. Udtrykket fungerer hovedsagelig som en hilsen.

Yderligere kan udtrykket bruges til at fange lytterens opmærksomhed ved at forstærke det ytrede 

(Smitherman 1994: 242). 

Følgende tabel er en oversigt over de segmenter, hvor udtrykket optræder, samt udtrykkets 

danske oversættelser og de anvendte mikrostrategier. 
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Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

8,
10,
16,
19,
29,
34,
46,
53,
69,
80,
87,
91,

111,
116,
145,
153,
154,
159

yo -,
fandeme,

-,
hey,
hej,

-,
se her,

-,
-,
-,

det her,
-,

her,
-,
,

hej,
-,
-

Deletion,
Oblique translation, 

Deletion, 
Oblique translation,

Neutralisation,
Deletion,

Neutralisation,
Deletion,
Deletion,
Deletion,

Paraphrase,
Deletion,

Paraphrase,
Deletion,
Deletion,

Neutralisation,
Deletion,
Deletion

Som det kan ses i ovenstående tabel, er mikrostrategien deletion den hyppigst anvendte 

mikrostrategi ved oversættelsen af ”yo”, idet den er anvendt ved oversættelsen af ti af de i alt 

atten eksempler. Dette er en markant forskel i forhold til oversættelsen af de andre slangudtryk i 

det empiriske materiale, idet deletion-strategien her kun er anvendt ved oversættelsen af 12,8%

af slangudtrykkene. Samtidigt er mikrostrategien oblique translation kun anvendt ved 

oversættelsen af to af de atten eksempler på ”yo”. Dette er endnu en markant forskel i forhold til 

oversættelsen af de andre slangudtryk i det empiriske materiale, da oblique translation her er den 

hyppigst anvendte strategi. Disse sammenligninger indikerer, at oversættelsen af ”yo” til seriens 

danske undertekster må adskille sig fra oversættelsen af de andre typer af slangudtryk, idet det er 

nogle forskellige mikrostrategier, der er taget i brug.

Ved anvendelsen af mikrostrategien oblique translation overføres et kildetekstelements betydning

til målteksten, sådan at læserne af denne får tilnærmelsesvis samme oplevelse af elementet, som 

læserne af kildeteksten havde. Ideelt set skulle udtrykket ”yo” altså gengives med et dansk 

slangudtryk, som ligeledes hovedsageligt anvendes inden for en bestemt afgrænset gruppe i det 

danske samfund. For helt at modsvare afroamerikansk slang, skulle denne danske gruppe være
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afgrænset fra det dominerende samfund på baggrund af fælles etnicitet og social status. På grund 

af kulturelle og historiske forskelle mellem Danmark og USA, er det svært at forestille sig en 

gruppe i det danske samfund, som fuldstændigt modsvarer den afroamerikanske 

befolkningsgruppe i USA. En væsentlig udfordring der knytter sig til oversættelsen af 

afroamerikansk slang er derfor, at denne kategori repræsenterer en gruppe, som er så specifik for 

kildetekstkulturen, at en tilsvarende gruppe ikke umiddelbart kan identificeres i måltekstkulturen. 

Det kan derfor være svært ved disse oversættelser at anvende oblique translation-strategien på en 

måde, så der opstår fuldstændig dynamisk ækvivalens mellem kilde- og måltekst.

Hertil kommer, at oversættelsesformen sætter grænser for hvor kreativ oversætteren kan være i 

sin anvendelse af oblique translation-strategien. En gengivelse af afroamerikansk slang med en 

dansk slangvariant, fx ”invandrerslang” eller ”arbejderklasseslang”, ville muligvis være vellykket i 

litterær oversættelse. I billedmedieoversættelse er denne anvendelse af mikrostrategien

imidlertid problematisk, da oversætteren herved tilfører underteksterne nogle elementer, som er 

specifikke for danske forhold. Den danske modtager bliver således præsenteret for et udtryk i 

underteksterne, der er væsentligt anderledes fra det udtryk, originaldialogen indeholder. Fordi

udtrykket er ledsaget af seriens billedside, vil der opstå stor afstand mellem underteksterne og 

serien på tv-skærmen. Denne afstand vil sandsynligvis have en negativ effekt på publikum. Den 

beskrevne problematik vedrørende billedmedieoversættelse kan således være en yderligere årsag

til, at oblique translation ikke er anvendt ofte ved oversættelsen af afroamerikansk slang.

Til trods for de opridsede udfordringer ved anvendelsen af oblique translation-strategien, er 

denne strategi anvendt i to af de atten oversættelser af det afroamerikanske ”yo”. I de to tilfælde 

er udtrykket oversat til henholdsvis ”fandeme” (segment nr. 10) og ”hey” (segment nr. 19).  Disse 

danske oversættelser rummer ikke umiddelbart associationer til specifikke grupper i det danske 

samfund i lige så høj grad, som ”yo” gør det i originaldialogen. Til gengæld genskabes flere af de 

træk, som karakteriserer mere generel slang. Det træk der mest tydeligt genskabes i de danske 

oversættelser er det lave formalitetsniveau. Oversætteren har altså fundet et kompromis, hvor 

dele af udtrykket bibeholdes, imens andre udelades.
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Som illustreret tidligere i dette afsnit, er deletion den mest anvendte mikrostrategi ved 

oversættelsen af ”yo” i det empiriske materiale. Ved brugen af denne strategi udelades udtrykket 

helt i de danske undertekster. Dette strategivalg kan muligvis begrundes med, at udtrykket tilhører

ordklassen interjektioner. Interjektioner forekommer i talesproget snarere end i skriftsproget. 

Derfor kan der argumenteres for, at en skriftlig gengivelse af dette udtryk i de danske undertekster 

vil være uhensigtsmæssig, da en skriftlig gengivelse kan virke forstærkende på udtryk, der normalt 

optræder i talesproget. Det er muligvis på denne baggrund, at oversætteren har valgt at udelade 

”yo” i størstedelen af underteksterne.

6.3 Baltimore-slang

En mindre del af seriens specifikke slangudtryk bærer et lokalt særpræg, idet de hovedsageligt 

anvendes af beboere i byen Baltimore. Disse karakterer udgør en afgrænset gruppe med en 

geografisk tilknytning til fælles. Karaktererne anvender en række slangudtryk, der hovedsageligt 

betegner forskellige lokaliteter, og disse udtryk beskriver således emner, der er særegne for denne 

gruppe.

Tabellen herunder viser de observerede slangudtryk og disses danske oversættelser, samt de 

anvendte mikrostrategier.

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

47 Baby Booking barnevognen Substitution

91 Booking ind og sidde Oblique translation

132 B’more B’more Direct transfer

136 Cut buddy makker Condensation

136 Jessup Jessup Direct transfer

170 Pennsie Pennsie Direct transfer

Som det kan ses i tabellen, er direct transfer den mest anvendte mikrostrategi i forbindelse med 

oversættelsen af Baltimore-slang til de danske undertekster. Det er interessant, at denne 
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mikrostrategi er den mest benyttede, da den kun er anvendt ved oversættelsen af 3,9% af det

samlede antal slangudtryk i det empiriske materiale. Dette strategivalg indikerer således, at 

oversættelsen af Baltimore-slang adskiller sig fra oversættelsen af andre typer af slangudtryk i 

serien.

En nærmere analyse af de udtryk der er oversat ved brug af direct transfer, kan muligvis afsløre en 

årsag til dette strategivalg. Slangudtrykket ”B’more” (segment nr. 132) er en forkortelse af 

”Baltimore City” (Urban Dictionary 2012). Slangudtrykkene ”Jessup” (segment nr. 136) og 

”Pennsie” (segment nr. 170) findes umiddelbart ikke i nogle internetbaserede slangordbøger, men 

har man set hele serien, ved man, at disse udtryk er forkortelser af henholdsvis fængslet ”Jessup 

Correctional Institution” og gaden ”Pennsylvania Avenue”. De tre udtryk refererer altså alle til 

konkrete lokaliteter i eller i omegnen af byen Baltimore. Oversætterens valg af mikrostrategi kan 

således begrundes med, at der ikke eksisterer danske navne på disse lokaliteter.

Brugen af mikrostrategien direct transfer er formentlig mest vellykket i de tilfælde, hvor de danske 

modtagere kan forstå de pågældende udtryk, som de fremstår i kildeteksten. Spørgsmålet er 

således, om de tre førnævnte lokale slangudtryk som er overført uændret til de danske 

undertekster forstås af de danske seere. Jeg vil mene, at udtrykkene er så specifikke, at det må

formodes, at kun personer der bor i Baltimore kender til dem. Udtrykkene kan således ikke regnes 

som værende almen viden i kildetekstkulturen, og de kan derfor slet ikke forventes kendt af de 

danske seere. På denne baggrund vil de danske modtagere højst sandsynligt ikke forstå hvad de 

tre udtryk refererer til.

På baggrund af diskussionen omkring de danske modtageres forståelse af udtrykkene ”B’more”, 

”Jessup” og ”Pennsie” er det interessant at overveje, om andre mikrostrategier ville kunne

anvendes til oversættelsen af udtrykkene og give et mere vellykket resultat. Da de tre udtryk alle 

er forkortelser, kunne mikrostrategien explicitation anvendes, og herved kunne de tre udtryk 

omskrives til de ord, de er forkortelser af; ”Baltimore City”, ”Jessup Correctional Institution” og 

”Pennsylvania Avenue”. På denne måde ville de danske seere formentlig have bedre mulighed for 

at forstå hvad udtrykkene refererer til. Yderligere ville denne omskrivning til de mere officielle 
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navne gøre det muligt for de danske modtagere at søge informationer omkring lokaliteterne 

efterfølgende. 

Mikrostrategien paraphrase er et andet bud på en mikrostrategi, der kunne anvendes til at 

oversætte de tre lokale slangudtryk i stedet for direct transfer. Ved brugen af denne strategi 

kunne de tre udtryk omskrives til mere generelle udtryk. ”B’more” kunne således oversættes til 

”byen”, ”Jessup” til ”fængslet” og ”Pennsie” til ”gaden”. Dette er et alternativ, hvor der 

kompenseres for de danske modtageres manglende baggrundsviden. Oversætteren gør således

underteksterne mere tilgængelige og forståelige for en bredere gruppe af danske modtagere.

Det kan ses i tabellen, at oblique translation kun anvendes ved oversættelsen af et enkelt af 

udtrykkene tilhørende Baltimore-slang. Dette er interessant, da denne mikrostrategi er den mest 

anvendte ved oversættelsen af det samlede antal slangudtryk i det empiriske materiale. Det er 

derfor oplagt at overveje, hvorfor denne mikrostrategi ikke i højere grad er anvendt i forbindelse 

med oversættelsen af slangudtryk tilhørende denne kategori. 

Der er de samme udfordringer forbundet med anvendelsen af oblique translation-strategien i 

forbindelse med oversættelsen af Baltimore-slang, som der var i forbindelse med de

afroamerikanske slangudtryk. Fordi de danske undertekster er ledsaget af en konkret billedside, er 

oversætterens muligheder for at gengive disse udtryk med specifikke danske slangudtryk 

begrænsede. Årsagen til dette er, at det danske publikum sandsynligvis vil undre sig, hvis der 

forekommer væsentlige uoverensstemmelser mellem seriens billedside og de danske 

undertekster. Eksempelvis kunne oversætteren have omskrevet de lokale slangudtryk til 

”københavnerslang” i underteksterne. Denne slangvariant vil imidlertid virke malplaceret, da den 

ligger for langt fra seriens billedside.

6.4 Diskussion

Gottlieb (1994: 54) mener, at det er utilstrækkeligt alene at sammenligne originaldialogen med en 

række isolerede undertekster, da man således ikke inddrager den filmiske kontekst. Denne 
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argumentation fremlagt af Gottlieb stemmer helt overens med Schleiermacher og Diltheys

(Fredslund 2005: 76) hermeneutiske analysemetode, som indebærer, at den analyserede tekst 

sættes i relation til den kontekst, den er skabt i, jf. afsnit 4.1. Med dette udgangspunkt vil jeg 

indlede dette afsnit med at sætte de specifikke slangudtryk i relation til seriens overordnede 

kontekst.

Skaberne af The Wire ønskede at lave en tv-serie, som afspejler den virkelighed, de oplevede i 

forbindelse med deres arbejde i Baltimore, jf. afsnit 1.2. At opnå autenticitet i portrætteringen af 

menneskene og miljøet er således prioriteret højt. Inddragelsen af specifikke slangudtryk i seriens 

dialog kan ses som en måde at opnå denne autenticitet på, da disse udtryk afspejler det virkelige 

sprogbrug, der gør sig gældende i de grupper, serien fremstiller.

De specifikke slangudtryk spiller en central rolle i fremstillingen af seriens karakterer, da disse 

udtryk markerer karakterernes baggrund og placering i samfundet. Således kan inddragelsen af 

specifikke slangudtryk bidrage til, at publikum kan adskille de forskellige karakterer fra hinanden.

Seriens omdrejningspunkt er netop dens karakterer og disses forhold til hinanden og til det 

samfund, de lever i. Derfor er karakterskildringerne væsentlige i forhold til seriens overordnede 

budskaber. Udelades de specifikke slangudtryk helt i de danske undertekster, går de danske 

modtager glip af vigtige detaljer omkring seriens karakterer. Dette kan være et argument for, at 

oversætteren bør være særligt opmærksom på de specifikke slangudtryk og så vidt det er muligt 

tilstræbe en gengivelse af disse i underteksterne.

Som det fremgik af afsnit 3.3, mener Gottlieb (1994: 48) at billedmedieoversættelsens ideal er, at 

give underteksternes publikum den samme oplevelse af dialogen, som det oprindelige publikum 

havde. Ideelt set bør specifikke slangudtryk altså oversættes på en måde, så de danske modtagere

får samme oplevelse af udtrykkene, som de havde fået, hvis de kunne forstå The Wires dialogside 

på lige fod med en amerikaner. Et relevant spørgsmål er således, hvilken oplevelse de amerikanske 

seere har af de specifikke slangudtryk. 
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Fordi specifikke slangudtryk netop beskriver emner som er særegne for bestemte grupper 

afgrænset fra det dominerende samfund, er en stor del af de specifikke slangudtryk formentlig 

ikke genkendelige for den gennemsnitlige amerikaner. Dette kan være et argument for, at 

oversætteren ikke nødvendigvis behøver at gengive samtlige specifikke slangudtryk i de danske 

undertekster, selvom de er centrale i forbindelse med portrætteringen af seriens karakterer. 

Denne analyse viste, at neutralisation og oblique translation er de hyppigst anvendte strategier

ved oversættelsen af slangudtryk inden for kategorierne fængsel og politi, at deletion er den 

hyppigst anvendte strategi ved oversættelsen af det afroamerikanske ”yo” og at direct transfer er 

den hyppigst anvendte strategi ved oversættelsen af udtrykkene tilhørende Baltimore-slang. 

Denne sammenligning af de mest anvendte mikrostrategier ved oversættelsen af kategorierne 

tydeliggør, at der er taget forskellige mikrostrategier i brug fra kategori til kategori. At der 

anvendes forskellige strategier kunne tyde på, at der er nogle forskelle kategorierne imellem, som 

har haft indflydelse på måden hvorpå de forskellige slangudtryk kan oversættes.

En markant forskel mellem kategorierne består i hyppigheden af anvendelsen af mikrostrategien 

oblique translation. Denne strategi er kun benyttet ganske få gange ved oversættelsen af det 

afroamerikanske udtryk ”yo”, samt slangudtrykkene tilhørende Baltimore-slang. Blandt 

slangudtrykkene relateret til kriminalitet er den anvendt i langt flere tilfælde. En årsag til disse 

forskelle kategorierne imellem kan tænkes at være, at slangudtrykkene relateret til kriminalitet 

repræsenterer en gruppe, som også eksisterer i det danske samfund. Politikens Slangordbog

(2001: 531, 479 og 460) indeholder således adskillige danske slangudtryk relateret til emnerne 

øretæver, politi og fængsel. De afroamerikanske slangudtryk og udtrykkene tilhørende Baltimore-

slang er i modsætning hertil helt specifikke for amerikanske forhold. Særligt afroamerikansk slang

er en unik slangvariant, idet den har rødder helt tilbage til de afrikanske slaver. Mulighederne for 

at gengive disse to kategorier af specifik slang med dynamiske ækvivalenter i form af tilsvarende 

danske slangudtryk er således begrænsede. 
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6.5 Delkonklusion

Det fremgik af denne analyse, at 51,8% af de indsamlede slangudtryk kan karakteriseres som 

værende specifik slang. Disse specifikke slangudtryk kan inddeles i kategorier på baggrund af de 

grupper, som benytter udtrykkene. De følgende tre kategorier af specifik slang er observeret som 

værende særligt fremtrædende i det empiriske materiale:

1. Slangudtryk relateret til kriminalitet

2. Afroamerikansk slang

3. Baltimore-slang

De største udfordringer ved oversættelsen af specifik slang opstår på grund af forskelle i kultur- og 

samfundsforhold mellem kildesprogskulturen og målsprogskulturen. En udfordring der knytter sig 

til oversættelsen af denne type slangudtryk er således, at flere af de grupper hvis specifikke 

slangudtryk optræder i serien, er specifikke for amerikanske forhold. De afroamerikanske 

slangudtryk og udtrykkene tilhørende Baltimore-slang er eksempler herpå. Fordi udtrykkene i 

disse kategorier er kulturspecifikke, er mulighederne for at gengive dem med tilsvarende danske 

slangudtryk begrænsede.

Denne udfordring afspejler sig i brugen af mikrostrategier ved oversættelsen af udtryk i 

kategorierne afroamerikansk slang og Baltimore-slang. Således er mikrostrategien oblique 

translation ikke anvendt ofte ved oversættelsen af disse udtryk, hvilket markerer en tydelig forskel 

i forhold til oversættelsen af de andre slangudtryk i det empiriske materiale.

Det er særligt vanskeligt at finde frem til specifikke slangudtryks betydninger, da disse udtryk 

primært anvendes inden for bestemte grupper afgrænset fra det dominerende samfund. Dette 

medfører, at disse udtryk sjældent finder vej til de mere gængse ordbøger over amerikanske 

slangudtryk. Udfordringerne i forbindelse med informationssøgning omkring slangudtryks 

betydninger er således særligt fremtrædende ved oversættelsen af specifikke slangudtryk.
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7. Konklusion 

Dette speciale har vist, at slang besidder en række kendetegn, som medfører udfordringer ved 

oversættelsen af slangudtryk. Disse udfordringer afspejler sig i oversætterens strategvalg i 

forbindelse med gengivelsen af enkelte slangudtryk og slangord i målteksten.

Specialet indledtes med et kapitel omhandlende de kendetegn, der karakteriserer slang og 

adskiller slang fra andre sprogvarianter. Slangudtryk er kendetegnet ved at være uformelle. 

Yderligere anvendes slangudtryk i stedet for mere neutrale synonymer tilhørende sprogets 

standardvariant. Endelig indikerer brugen af slang et bestemt forhold mellem samtaleparterne. I 

nyere faglitteratur karakteriseres slang desuden som værende udnyttelse af sproglig kreativitet, 

idet mange slangudtryk dannes ved brugen af billedsproglige virkemidler og rim.  

Kapitlet omhandlende slang beskæftigede sig yderligere med de funktioner, slangudtryk kan have i 

en kommunikativ situation. Sondringen mellem specifik slang og generel slang viste sig at være 

vigtig i denne forbindelse. Specifikke slangudtryk anvendes hovedsageligt af bestemte grupper

afgrænset fra det dominerende samfund i et givent sprogfællesskab. De specifikke slangudtryk 

beskriver ofte emner, der er særegne for den pågældende gruppe. Således er specifik slangs 

væsentligste funktion at markere gruppetilhørsforhold, idet det ofte kun er gruppens medlemmer, 

der forstår og anvender disse slangudtryk. Generelle slangudtryk er hverken er gruppe- eller 

emnespecifikke, og de har således større udbredelse end de specifikke slangudtryk.

Specialets analyse af anvendelsen af de forskellige mikrostrategier viste, at de hyppigst anvendte 

mikrostrategier til at gengive de udvalgte amerikanske slangudtryk i The Wire i seriens danske 

undertekster er de følgende tre: oblique translation, neutralisation og deletion. Disse tre 

mikrostrategier er anvendt ved oversættelsen af henholdsvis 28,8%, 28,4% og 12,8% af det 

samlede antal slangudtryk i specialets empiriske materiale.

Analysen af specifikke slangudtryk i det empiriske materiale viste, at specifik slang har en helt 

central plads i den indsamlede empiri, idet disse udtryk udgør 51,8% af det samlede antal 



Side | 90

slangudtryk. Analysen viste yderligere, at de specifikke slangudtryk kan inddeles i kategorier på 

baggrund af de grupper, som benytter udtrykkene. De følgende tre kategorier af specifik slang blev

observeret som værende særligt fremtrædende i det empiriske materiale:

1. Slangudtryk relateret til kriminalitet

2. Afroamerikansk slang

3. Baltimore-slang

En gennemgående udfordring ved oversættelsen af slangudtryk viste sig at være relateret til disse 

udtryks afvigelse fra sprogets standardvariant. Da de termer der findes i ordbøger overvejende 

tilhører standardvarianten, er oversætteren nødsaget til at opsøge andre kilder for at finde frem til 

slangudtryks betydning, fx slangordbøger og paralleltekster. Den store udskiftning af ord og udtryk

der finder sted blandt slangudtryk medfører imidlertid, at slangordbøger hurtigt bliver forældede. 

Informationssøgning omkring slangudtryk og deres betydninger udgør derfor en helt central

udfordring for oversætteren.

Udfordringerne i forbindelse med informationssøgning omkring slangudtryks betydninger viste sig 

at være særligt fremtrædende ved oversættelsen af specifikke slangudtryk. Den begrænsede 

udbredelse af disse udtryk medfører, at de sjældent finder vej til de mere gængse ordbøger over 

amerikanske slangudtryk.

En anden udfordring ved oversættelsen af de amerikanske slangudtryk er relateret til udtrykkenes 

form. Forkortelser er en hyppigt anvendt mekanisme i forbindelse med dannelsen af nye 

slangudtryk. Ved oversættelsen af slangudtryk dannet ved brug af denne mekanisme har 

oversætteren formodet, at lignende forkortelser eksisterer i det danske sprog. Dette viste sig 

imidlertid ikke at være tilfældet i flere eksempler. Denne udfordring medfører således en række 

udtryk i de danske undertekster, som ikke giver mening.

Yderligere består en udfordring i forbindelse med oversættelsen af de amerikanske slangudtryk i, 

at gengive de amerikanske slangudtryks konnotative betydninger i de danske undertekster. I flere 
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tilfælde har det ikke været muligt for de danske oversættere, at finde frem til danske udtryk med 

tilsvarende værdiladninger og associationer.

De beskrevne udfordringer ved oversættelsen af amerikanske slangudtryk afspejler sig i brugen af 

mikrostrategier således, at neutralisation-strategien er hyppigt anvendt ved oversættelsen af det 

samlede antal slangudtryk i det empiriske materiale. Ved anvendelsen af denne strategi slipper 

oversætteren for flere de opstillede udfordringer, da han eller hun herved kan gengive de 

amerikanske slangudtryks denotative betydninger med ord og udtryk tilhørende 

standardvarianten.

De største udfordringer ved oversættelsen af specifik slang opstår på grund af forskelle i kultur- og 

samfundsforhold mellem Danmark og USA. Flere af de grupper hvis specifikke slangudtryk 

optræder i serien er specifikke for amerikanske forhold. De afroamerikanske slangudtryk og 

udtrykkene tilhørende Baltimore-slang er eksempler herpå. Fordi udtrykkene inden for disse 

kategorier er kulturspecifikke, er mulighederne for at gengive dem med tilsvarende danske 

slangudtryk begrænsede.

Denne udfordring ved oversættelsen af specifik slang afspejler sig særligt i brugen af 

mikrostrategier ved oversættelsen af udtryk i kategorierne afroamerikansk slang og Baltimore-

slang. Således er mikrostrategien oblique translation kun anvendt i ganske få tilfælde i forbindelse 

med oversættelsen af disse udtryk, hvilket markerer en tydelig forskel i forhold til oversættelsen af 

de andre slangudtryk i det empiriske materiale.

Endelig viste de to analyser i dette speciale, at oversættelsesformen medfører en række 

væsentlige udfordringer ved gengivelsen af slangudtryk i det empiriske materiale. Særligt 

pladsbegrænsningerne som gør sig gældende ved billedmedieoversættelse indskrænker 

oversætterens muligheder for at gengive de amerikanske slangudtryk fyldestgørende i de danske 

undertekster. Yderligere medfører billedsiden, at oversætteren er begrænset i sin anvendelse af 

oblique translation-strategien, da for store uoverensstemmelser mellem underteksterne og 

handlingen på tv-skærmen vil have en negativ effekt på publikum.
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Afslutningsvist kan det siges om oversættelsen af slang, at denne form for oversættelse byder på 

en lang række udfordringer, som stiller store krav til oversætterens kompetencer. De kreative, 

nyskabende og til tider humoristiske sider af slang vil imidlertid gøre oversættelsen af disse udtryk 

til en spændende opgave for de fleste oversættere.
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8. Perspektivering

I dette kapitel belyses specialets analyser i et bredere perspektiv. Der foreslås tilgange til videre 

forskning, som vil kunne belyse andre sider af emnefeltet end de, der er inddraget i dette speciale.

I specialets kapitel 5 fremgik det, at mikrostrategierne direct transfer og direct translation er 

anvendt i henholdsvis 3,9% og 4,3% af oversættelserne af de amerikanske slangudtryk i det 

empiriske materiale. Disse relativt lave procentsatser er overraskende, da mange danske 

slangudtryk er kommet til det danske sprog som låneord og direkte oversættelser af amerikanske 

slangudtryk. Derfor kan flere amerikanske slangudtryk formentlig problemfrit overføres uændret 

til en måltekst eller oversættes direkte til dansk. En indgangsvinkel til videre forskning i 

oversættelse af slang kunne således være en nærmere undersøgelse af disse to mikrostrategiers 

anvendelighed ved oversættelser af amerikanske slangudtryk til dansk. 

Dette speciales analysedel beskæftigede sig med oversættelse af slangudtryk fra et fremmedsprog 

til oversætterens formodede modersmål, altså fra amerikansk engelsk til dansk. Et andet 

forskningsprojekt kunne således undersøge oversættelse af slangudtryk fra oversætterens 

modersmål til et fremmedsprog. Ved denne oversættelse vil oversætteren formentlig i højere grad 

vil have kendskab til slangudtrykkenes betydning på forhånd og behøver derfor ikke at gøre brug 

af omfattende informationssøgning. Det kunne således være interessant at klarlægge hvilke 

udfordringer, der gør sig gældende i denne oversættelsessituation, hvis nogle. 

Endelig kunne det være spændende, at undersøge hvordan oversættere håndterer oversættelsen 

af slangudtryk inden for andre oversættelsesformer end billedmedieoversættelse, fx litterær 

oversættelse eller tolkning. En undersøgelse af slangudtryk i forbindelse med tolkning synes 

umiddelbart særligt interessant, da denne oversættelsesform er karakteriseret ved, at 

oversættelsen skal udføres hurtigt. Oversætteren har derfor så godt som ingen muligheder for 

ordbogsopslag og lign. Det kunne således være interessant at se, hvilke strategivalg denne form 

for oversættelse resulterer i.
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Bilag nr. 1: Absolutte tal

Det empiriske materiale består af i alt 257 amerikanske slangudtryk og de dertilhørende danske 

undertekster fordelt over 171 segmenter. Inden for dette materiale fordeler de tretten 

mikrostrategier sig således:

Mikrostrategi Antal 
Oblique translation 74

Neutralisation 73

Deletion 33

Paraphrase 28

Substitution 14

Direct translation 11

Direct transfer 10

Permutation

Calque

Condensation

Explicitation

Addition

Adaptation

Samlet antal slangudtryk

5

3

2

2

1

1

257



Side | 100

Bilag nr. 2: Oversigt over specifikke slangudtryk

Slangudtryk relateret til kriminalitet
Fængsel

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

46 the joint fængsel Neutralisation

54 bust anholdt Neutralisation

59 takes a pinch anholdt Neutralisation

87 gen pop fængslet Neutralisation

88 the hole hullet Direct translation

98 a get-out-of-jail-free en ud-a-fængslet-

trumf

Calque

102 a free walk fri fod Oblique translation

169 jammed up anholdt Neutralisation
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Slangudtryk relateret til kriminalitet
Politi

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

19, 

139

po-po politiet, 

panserne

Neutralisation, 

Oblique translation

34 narcos narkopolitiet Neutralisation

109 the Feds FBI Neutralisation

120 City de lokale Paraphrase

170 a roll-up kørte patrulje Neutralisation

171 five-0 pansere Oblique translation
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Slangudtryk relateret til kriminalitet
Narkotika

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

9,

37

pandemic pandemi,

pandemic

Direct translation,

Direct transfer

23 Philly blunts cigarer til joints Explicitation

35 hoppers knægte Paraphrase

36 slinging sælger stoffer Neutralisation

37 mack - Deletion

37 blacktops - Deletion

38 re-up levering Neutralisation

68 touts pusherne Oblique translation

93 dark horse heroin Neutralisation

94 cop købe stoffer Neutralisation

100 working a package sælge stoffer Neutralisation

103 big reds røde trip Substitution

104 big yellow bird gule trip Substitution

108 brokeback piller Substitution

116 the stash lageret Neutralisation

118 corner boys gadesælgere Neutralisation

122 white kokain Neutralisation

122 grub hash Neutralisation

140 Plymouth Rock Plymouth Rock Direct transfer

141 ghetto bird special ghetto bird special Direct transfer

157 hotshot forgive Neutralisation

158 cutting blandede [sit stof] Neutralisation

167 dope fiend narkoman Neutralisation

168 hairon heroin Neutralisation
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Slangudtryk relateret til kriminalitet
Vold

Nr. Originaldialog Dansk oversættelse Mikrostrategi

2 drop slå en mand ihjel Neutralisation

10 hot ones nakker Oblique translation

29 fucked you up tæsket dig Oblique translation

41 muscle beskyttelse Neutralisation

48 stepping to en slagsbror Oblique translation

71 cap nakke Oblique translation

106 bank tæsk Oblique translation

107 pop skyde Neutralisation

119 vested up har skudsikker vest på Neutralisation

130 tossed ruller Oblique translation
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Slangudtryk relateret til kriminalitet
Våben

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

2 .22 round-nose flad .22 Paraphrase

4 joints kugler Oblique translation

70 four-fives fire-femmere Calque

74, 
81

nine ni, 
pistol

Direct translation, 
Neutralisation

75 .40-cal .40-kaliber Explicitation

154 Glocks Glock’er Direct translation
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Afroamerikansk slang

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

8,
10,
16,
19,
29,
34,
46,
53,
69,
80,
87,
91,

111,
116,
145,
153,
154,
159

yo -,
fandeme,

-,
hey,
hej,

-,
se her,

-,
-,
-,

det her,
-,

her,
-,
,

hej,
-,
-

Deletion,
Oblique translation, 

Deletion, 
Oblique translation,

Neutralisation,
Deletion,

Neutralisation,
Deletion,
Deletion,
Deletion,

Paraphrase,
Deletion,

Paraphrase,
Deletion,
Deletion,

Neutralisation,
Deletion,
Deletion

2,
16,
30,
52,
73,
89,
94,

112,
134,
143

nigga/niggas mand,
idiot,

rollinger,
nigger,

han,
man,
han,
fjols,
sgu,

nigger

Neutralisation,
Paraphrase,

Oblique translation,
Substitution,

Neutralisation,
Neutralisation,
Neutralisation,

Oblique translation,
Permutation,
Substitution

3,
5,
7,

15,
31,
36,
71,
76,
126

motherfucker/motherfuckers sataner,
-,

røvhuller,
røvhul,

rollinger,
skiderik,

gut,
idiot,

røvhul

Oblique translation,
Deletion,

Oblique translation,
Oblique translation,
Oblique translation,
Oblique translation,
Oblique translation,
Oblique translation,
Oblique translation

7,
13,
14

dog -,
-,

mand

Deletion,
Deletion,

Oblique translation
33,
45

shorty stump,
stump

Oblique translation,
Oblique translation
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27,
62

phat lækre,
fredet

Oblique translation,
Paraphrase

127, 
160

crib hjem,
sove

Neutralisation,
Paraphrase

6 tight rigtig godt Neutralisation

6 word - Deletion

8 baby mama [mit] barns mor Neutralisation

17 young’uns de unge Neutralisation

29 word up - Deletion

33 cool alt i orden Paraphrase

42 homes - Deletion

43 New York cats New Yorkere Neutralisation

45 what up hvad så Oblique translation

56 player prof Paraphrase

56 for real rigtig Paraphrase

60 Huxtables Huxtables Direct transfer

63 brother - Deletion

72 juju hokuspokus Oblique translation

79 cheese penge Neutralisation

84 dig forstår du Neutralisation

112 beefing slåskampe Paraphrase

113 cheese-faced blege Neutralisation

115 sweet thing smukke Oblique translation

124 giving props respekt Oblique translation

128 homie - Deletion

131 chill holde lav profil Oblique translation

135 true that det er rigtigt Neutralisation
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148 cheddar - Deletion

163 hood kvarteret Substitution
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Baltimore-slang

Nr. Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

47 Baby Booking barnevognen Substitution

91 Booking ind og sidde Oblique translation

132 B’more B’more Direct transfer

136 Cut buddy makker Condensation

136 Jessup Jessup Direct transfer

170 Pennsie Pennsie Direct transfer
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Bilag nr. 3: Transskription af originaldialog og danske undertekster

Nr. Afsnit Tid Originaldialog Dansk undertekst Mikrostrategi

1 1 0:00:40 (…) need to step up 
and use the bitch, 
the battery don’t 
hold up, you 
know?

(…) og man lige skal 
bruge den, så er 
batteriet fladt, ikke?

Neutralisation

2 1 0:01:42 Man, shit (A). I 
seen a tiny-ass (B) 
.22 round-nose (C) 
drop (D) a nigga (E)
plenty of days, 
man.

Hold kæft (A), mand. 
Jeg har set en lille (B), 
flad .22 (C) slå en 
mand ihjel (D,E) flere 
gange.

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

(C) Paraphrase
(D) Neutralisation
(E) Neutralisation

3 1 0:01:49 Motherfuckers get 
up in you like a 
pinball, rip your ass 
up.

De sataner fiser bare 
ind som i en 
flippermaskine og 
tværer én ud.

Oblique translation

4 1 0:01:54 Big joints (A),
though, big joints
(A) just break your 
bones. You say 
”fuck it” (B).

Men store kugler (A)
brækker bare knogler. 
Det mærker man sgu 
næsten ikke (B).

(A) Oblique translation
(B) Paraphrase

5 1 0:02:19 You earned that 
buck (A) like a 
motherfucker (B), 
man. Keep that 
shit (C).

Du har fortjent hver 
en skilling (A). Behold 
dem (C).

(A) Oblique translation
(B) Deletion

(C) Neutralisation

6 1 0:02:57 Shit (A) right here 
is tight (B). Word
(C).

Det her lort (A) er 
rigtig godt (B).

(A) Direct translation
(B) Neutralisation

(C) Deletion
7 1 0:03:01 We could kill a 

couple 
motherfuckers (A)
with this right 
here. You laughing. 
I’ve been schooled, 
dog (B).

Vi kunne slå et par 
røvhuller (A) ihjel lige 
nu og her. Du griner. 
Jeg ved, hvad jeg taler 
om.

(A) Oblique translation
(B) Deletion

8 1 0:09:21 That’s my baby 
mama (A) we 
talking about, yo
(B).

Det er mit barns mor
(A), vi taler om.

(A) Neutralisation
(B) Deletion

9 1 0:09:32 Pandemic! 
Pandemic!

Pandemi! Direct translation
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10 1 0:10:03 I’m gonna fill his 
ass with some hot 
ones (A), yo (B).

(…) så nakker jeg ham
(A) fandeme (B).

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

11 1 0:10:19 You ain’t real with 
us all week, man. 
You stepping (A)
on that package
(B) or what?

Vi har ikke hørt fra dig 
hele ugen. Skjuler du 
noget (A, B)?

(A) Paraphrase
(B) Paraphrase

12 1 0:10:34 I feel like a punk
(A), I feel like doing 
shit (B).

Jeg føler mig til grin
(A).

(A) Paraphrase
(B) Deletion

13 1 0:10:36 Ain’t like the old 
days, dog.

Det er ikke som i
gamle dage.

Deletion

14 1 0:10:41 You out here on 
your own, dog.

Du er på egen hånd, 
mand.

Oblique translation

15 1 0:16:19 Man, if it wasn’t 
for social 
promotion, your 
ass would still be in 
pre-k (A),
motherfucker (B).

Uden oprykning af 
sociale hensyn ville du 
stadig være i 
børnehaveklasse (A), 
dit røvhul (B).

(A) Neutralisation
(B) Oblique translation

16 1 0:16:28 Fuck it (A). Man, 
pay this late-to-
work-early-to-play
(B) nigga (C) for 
five hours, yo (D).

Skide være med det
(A). Betal den idiot (C)
for fem timer, selvom 
det er direktørtider
(B).

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

(C) Paraphrase
(D) Deletion

17 1 0:16:43 Young’uns don’t 
got a scrap of work 
ethics nowadays, 
man.

De unge har ikke en 
skid arbejdsmoral.

Neutralisation

18 1 0:16:45 If it wasn’t for his 
pops, I wouldn’t 
even bother.

Hvis det ikke var for 
hans far, ville jeg sgu
ikke gide have med 
ham at gøre.

Permutation

19 1 0:23:42 Yo (A), po-po (B), 
man. Po-po (B).
Shut it down.

Hey (A), politiet (B), 
mand. Politiet (B). Luk 
ned.

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

20 1 0:32:46 - What corner are 
we talking about 
again?
- Rag-tag shit up 
on Pacer.

- Hvilket hjørne taler 
vi om?
- Nogle udskud oppe 
på Pacer.

Oblique translation

21 2 0:10:13 One of the old 
heads on the 

En af de gamle på 
hjørnet sagde: “Hey 

Neutralisation
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corner say, “Hey, 
little man, you 
wanna grow a 
‘stache?”

knægt, vil du have 
skæg?”

22 2 0:11:16 (…) You think I’m 
bullshitting.

(…) Du tror, jeg lyver. Neutralisation

23 2 0:14:48 (…) You got Philly 
blunts too?

(…) Har du nogle
cigarer til joints?

Explicitation

24 2 0:15:05 (…) and a white tee
(A), double-X (B).

(…) og en hvid T-shirt
(A), XXL (B).

(A) Neutralisation
(B) Condensation

25 2 0:21:21 I made a mistake, 
man. Why you 
tripping?

Jeg tog fejl. Hvorfor 
går du amok?

Oblique translation

26 2 0:22:20 - You joking, right?
- Nah, seriously, 
son.

- Du tager gas på mig, 
ikke?
- Nej, helt ærligt.

Deletion

27 2 0:22:23 (…) see which ones 
got phat over the 
summer, you 
know?

(…) se hvilke, der er 
blevet lækre over 
sommeren, du ved?

Oblique translation

28 2 0:23:14 I just bought this 
throwback.

Jeg har lige købt den 
her lækre bluse.

Addition

29 2 0:23:16 Yo (A), Michael, 
son (B), if I ain’t 
had this shit (C) on, 
I’d have fucked 
you up (D). Word 
up (E).

Hej (A), Michael, hvis 
ikke jeg havde haft 
den (C) her på, havde 
jeg tæsket dig (D).

(A) Neutralisation
(B) Deletion

(C) Neutralisation
(D) Oblique translation

(E) Deletion

30 2 0:23:21 You little niggas
ain’t up to no 
good, is you?

I små rollinger er vist 
ude på ballede?

Oblique translation

31 2 0:23:46 He ain’t wanna see 
you little 
motherfuckers (A)
going raggedy (B)
on the first day.

Han vil ikke se jer 
rollinger (A) gå rundt 
i de pjalter (B) den 
første dag.

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

32 2 0:24:17 Or is you such a 
bitch-ass punk you 
worried about 
where my money 
come from?

Eller er du så idiotisk, 
at det bekymrer dig, 
hvor mine penge 
kommer fra?

Oblique translation

33 2 0:24:35 Ain’t no thing, 
shorty (A). We cool

Det er lige meget, 
stump (A). Alt i orden 

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation
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(B). (B).

34 2 0:28:52 Yo (A), narcos (B), 
narcos (B)!

Narkopolitiet (B),
narkopolitiet (B)!

(A) Deletion
(B) Neutralisation

35 2 0:30:06 What do you know 
about hoppers
bailing from a 
stolen car?

Hvad ved du om nogle 
knægte, der løb væk 
fra en stjålen bil?

Paraphrase

36 2 0:30:12 Little
motherfucker (A). 
You slinging (B).

Din lille skiderik (A). 
Du sælger stoffer (B).

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

37 3 0:07:43 My mack (A), 
pandemic (B),
blacktops (C) right 
here.

Hej du, pandemic (B),
lige her.

(A) Deletion
(B) Direct transfer

(C) Deletion

38 3 0:14:37 Re-up right there. Levering lige der. Neutralisation

39 3 0:15:40 You look like one 
of them half-soul, 
half-Chinese types 
(...)

Du ligner en af de der 
halvblods, halv-
kineser typer (…)

Paraphrase

40 3 0:15:48 Come again now, 
Mama-san.

Kom igen, Mama-san. Direct transfer

41 3 0:19:32 And then I’m 
standing here like 
an asshole holding 
my Charles 
Dickens (A) cause I 
ain’t got no muscle
(B), no backup.

Jeg er fuldstændig på 
røven, jeg har ingen 
beskyttelse (B), ingen 
backup.

(A) Deletion
(B) Neutralisation

42 3 0:20:04 Me? I lost the 
wholesale to every 
crew in 
Winchester, 
homes.

Mig? Jeg har mistet 
salget i hele 
Winchester.

Deletion

43 3 0:20:42 Them New York 
cats is like Wal-
Mart coming to 
town.

De New Yorkere er 
ligesom et 
supermarked, der er 
kommet til byen.

Neutralisation

44 3 0:21:01 I hear he got some 
kind of hookup at 
this funeral home 
in Westport.

Jeg har hørt, han har 
en aftale med en 
bedemandsforretning 
i Westport.

Neutralisation
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45 3 0:26:58 What up (A), 
shorty (B)? Ready 
for the first day?

Hvad så (A), stump
(B)? Klar til første 
dag?

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

46 3 0:27:49 Yo, check it (A). 
This dude (B) in 
the joint (C) with 
my father drew 
these.

Se her (A). En gut (B), 
som sidder i fængsel
(C) med min far, har 
tegnet de her.

(A) Neutralisation
(B) Oblique translation

(C) Neutralisation

47 3 0:51:50 The van to Baby 
Booking just left.

Barnevognen er lige 
kørt.

Substitution

48 4 0:02:56 And I ain’t stepping 
to, but I am a man.

Og jeg er ikke en 
slagsbror, men jeg er 
en mand.

Oblique translation

49 4 0:02:58 And you just clip
(A) that shit (B)
and act like you 
don’t even know 
I’m there.

Og du stjal (A) det lort 
(B), som om du slet 
ikke havde set mig.

(A) Neutralisation
(B) Direct translation

50 4 0:05:42 Laugh now, stanky 
bitch! Laugh now, 
huh? How you like 
this?

Hvorfor griner du 
ikke, klamme so? Kan 
du lide det?

Oblique translation

51 4 0:12:03 Scarred-up faggot
(A). I need to hunt 
him down, cause 
there ain’t no 
protection against 
that shit (B).

Hærgede bøsse (A). 
Jeg er nødt til at 
nakke ham, for der er 
ingen beskyttelse 
mod det lort (B).

(A) Substitution
(B) Direct translation

52 4 0:13:34 You just a nigga (A)
who got your shit
(B) took.

Du er bare en nigger
(A), der har mistet dit
lort (B).

(A) Substitution
(B) Direct translation

53 4 0:18:44 - Yo (A), you police,
man?
- You ever shoot 
somebody?

- Er du panser?
- Har du prøvet at 
skyde nogen?

(A) Deletion

54 4 0:18:50 You ever bust a 
man named 
Ashanti Graham?

Har du nogen sinde 
anholdt én, der hed 
Ashanti Graham?

Neutralisation

55 4 0:19:10 Y’all ain’t been in 
my community in a 
long time except to 
whale on people.

I har sgu ikke været 
oppe i mit 
lokalsamfund længe.

Deletion

56 4 0:19:56 You gots to know 
him. He was a 

Ham må du kende. 
Han var en rigtig (B)

(A) Paraphrase
(B) Oblique translation
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player (A) for real
(B).

prof (A).

57 4 0:20:25 So it ain’t no 
moonlighting 
thing, then.

Så det er ikke noget 
måneskinsarbejde?

Substitution

58 4 0:20:29 He full time on this 
Mickey Mouse shit
here.

Han er fuld tid i det 
her Mickey Mouse-
job.

Paraphrase

59 4 0:30:10 (…) knowing that if 
one of yours takes
a pinch (...)

Og bliver en af dine 
folk anholdt (…)

Neutralisation

60 4 0:36:46 Fucking (A)
Huxtables (B) and 
shit (C), right?

Skide (A) Huxtables
(B), ikke?

(A) Oblique translation
(B) Direct transfer

(C) Deletion
61 4 0:42:20 This the roundup 

van, right?
Det er salatfadet, 
ikke?

Substitution

62 4 0:42:31 I was just in school 
on Friday, so I’m 
phat till October. 
Sorry.

Jeg var i skole i 
fredags, så jeg er 
fredet indtil oktober. 
Beklager.

Paraphrase

63 4 0:42:52 Yeah, well, I’m just 
trying to school 
you, brother.

Klart, jeg prøver bare 
at skole dig.

Deletion

64 4 0:44:18 (…) high rollers, 
lots of cash money, 
boxcar-sized.

(…) med høje 
indsatser, masser af 
kontanter, 
kæmpestort.

Neutralisation

65 4 0:44:30 If there ain’t at 
least a few 
hundred K in that 
room, I wish myself 
blind.

Der er mindst et par 
hundrede kilo.

Oblique translation

66 4 0:48:35 Yeah. Do that to 
whoever be 
snitching.

Ja. Gør det ved dem, 
der sladrer.

Oblique translation

67 4 0:48:41 Rashid got 
suspended for 
tagging walls. Y’all 
ain’t heard?

Rashid blev bortvist 
for at male på 
væggene. Har I ikke 
hørt det?

Paraphrase

68 4 0:52:35 Next thing, them 
touts calling out 
the heroin (…)

Øjeblikket efter er 
pusherne, der sælger 
heroin (…)

Oblique translation
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69 4 0:54:13 - Yo (A), dude is 
cut (B).
- Yeah, man.

- Han er godt nok fit
(B).
- Ja.

(A) Deletion
(B) Oblique translation

70 4 0:54:47 I don’t know about 
cards, but I think 
these four-fives
beat a full house.

Jeg er ikke stiv I 
kortspil, men jeg tror 
vores fire-femmere 
slår fuldt hus.

Calque

71 5 0:00:09 To cap (A) a 
motherfucker (B), 
put a pistol to his 
head (…)

Hvis man skal nakke
(A) en gut (B) (…)

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

72 5 0:00:26 Yeah, Chris 
working that juju
(A) shit (B).

Ja, Chris kan sådan 
noget hokuspokus
(A).

(A) Oblique translation
(B) Deletion

73 5 0:00:48 (…) by that coon-
ass (A) country 
clothes that nigga
(B) be wearing.

Det kan man se på det 
åndsvage (A) tøj, han
(B) går med.

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

74 5 0:00:54 - Nine?
- Nah, too much 
bark.

- Ni?
- Næh, for meget 
larm.

Direct translation

75 5 0:00:56 Probably a .40-cal. Sikkert en .40-kaliber. Explicitation

76 5 0:10:39 Fucking (A) gimpy-
assed (B), big-girl 
(C) motherfucker
(D).

Din skide (A), 
højrøvede (B, C) idiot 
(D).

(A) Oblique translation
(B) Paraphrase
(C) Paraphrase

(D) Oblique translation
77 5 0:12:50 I know you 

holding. Where’s it 
at? You ain’t hear?

Jeg ved, du har dem. Paraphrase

78 5 0:16:54 I gotta bump (A). 
Later (B), Mr P.

Jeg må smutte (A). Vi 
ses (B), mr. P.

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

79 5 0:43:55 (…) earned cheese
for the family, 
saying how it made 
you a man.

(…) for at tjene penge
til familien. Du sagde, 
det gjorde dig til en 
mand (…)

Neutralisation

80 5 0:44:08 Yo (A), you heard 
how Marlo punked
(B) Bodie?

Har du hørt, hvordan 
Marlo svinede (B)
Bodie til?

(A) Deletion
(B) Paraphrase

81 5 0:44:19 Got my nine (A). 
Fuck (B) Chris and 
them.

Jeg har min pistol (A). 
Skide være (B) med 
Chris og dem.

(A) Neutralisation
(B) Oblique translation
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82 5 0:44:24 You’d have gone to 
the mattress all by 
your lonesome (…)

Du ville have taget 
skraldet alene (…)

Oblique translation

83 5 0:44:36 Back in the day, a 
punk like Marlo (…)

Dengang ville en 
flabet nar som Marlo 
(…)

Oblique translation

84 5 0:44:51 Dig (A) where I’m 
coming from? But 
today it’s all fucked 
up (B).

Forstår du (A), hvad 
jeg mener? Men i dag 
er det hele noget lort
(B).

(A) Neutralisation
(B) Oblique translation

85 6 0:18:59 - Skanky ho.
- Damn, she good 
though.

- Billige tøs.
- Men hun er fandeme 
lækker.

Oblique translation

86 6 0:21:00 You’re only taking 
three of my 
knuckleheads?

Kun tre af mine 
tossehoveder?

Oblique translation

87 6 0:27:03 Ready for gen pop
(A). This is prison, 
yo (B). And we in 
solitary and shit
(C).

Ruste os til fængslet
(A). Det er fængsel 
det her (B). Og vi er 
sgu (C) i isolation.

(A) Neutralisation
(B) Paraphrase

(C) Permutation

88 6 0:27:19 This is the hole up 
in here.

Det her er hullet. Direct translation

89 6 0:38:37 Damn, boy. Your 
mama’s what 
niggas (A) call a 
dragon lady (B).

Hold kæft. Din mor er 
hvad man (A) kalder 
en kold satan (B).

(A) Neutralisation
(B) Substitution

90 6 0:43:48 I ain’t gonna be out 
here strapped.

Jeg vil sgu ikke stå 
herude med håndjern 
på.

Substitution

91 6 0:44:48 If I’m going to 
Booking (A), I need 
to make a call 
tonight, yo (B).

Hvis jeg skal ind og 
sidde (A), har jeg brug 
for at ringe.

(A) Oblique translation
(B) Deletion

92 6 0:53:09 I’m here on a 22-
55.

For en 22-55. Direct transfer

93 7 0:07:40 Got that dark 
horse right here! 
Dark horse!

Her heroin. Heroin. Neutralisation

94 7 0:07:49 Man, everyone 
knows this nigga
(A) ain’t about to 
cop (B), is he?

Enhver kan se, at han
(A) ikke er her for at
købe stoffer (B), ikke 
også?

(A) Neutralisation
(B) Neutralisation
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95 7 0:08:26 So step up and 
step off, unc.

Så tag og smut, 
bessefar.

Oblique translation

96 7 0:10:02 - That’d be hard
(A), man.
- For real (B).

- Det bliver fedt (A).
- Rigtig fedt (B).

(A) Oblique translation
(B) Oblique translation

97 7 0:10:42 I tried, but he 
bucked on me.

Jeg forsøgte, men han 
strittede imod.

Neutralisation

98 7 0:12:05 (…) she promised a 
get-out-of-jail-free
on a small felony 
or two.

(…) så hun lovede dig 
en ud-af-fængsel-
trumf for en mindre 
forbrydelse eller to.

Calque

99 7 0:12:17 When have you 
ever known me to 
put my gun on 
anybody that 
wasn’t in the 
game?

Hvornår har jeg 
nogensinde skudt 
nogen, der ikke var 
med i spillet?

Direct translation

100 7 0:12:24 Andre working a 
package out the 
store.

Andre sælger stoffer
ud af forretningen.

Neutralisation

101 7 0:12:43 What about that 
stash-house
gunfight?

Hvad med skyderiet 
på det der 
gemmested?

Oblique translation

102 7 0:13:39 But you giving him 
a free walk right 
now, though, ain’t 
you?

Men du giver ham lov 
at være på fri fod nu, 
ikke?

Oblique translation

103 7 0:15:11 Big red, y’all! Big 
reds over here!

Røde trip til salg. 
Røde trip her.

Substitution

104 7 0:15:35 Big yellow bird! Gule trip. Substitution

105 7 0:16:00 Don’t want to mix 
here and bring the 
police to our shop.

Vi vil ikke have 
tingene blandet 
sammen, så politiet 
kommer hen til os.

Paraphrase

106 7 0:16:05 - Bank (A) them
good.
- What if they strut
(B)?

- Tæsk (A) dem godt 
og grundigt.
- Hvad hvis de slipper 
væk (B)?

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

107 7 0:16:10 Ain’t no need to 
pop no one, but 
they need a 
warning.

Du skal ikke skyde
nogen af dem, men 
de skal have en 
advarsel.

Neutralisation
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108 7 0:16:15 Brokeback, man. 
Brokeback right 
here!

Piller til salg her. Substitution

109 7 0:16:55 No one speaks to 
it, then it’s the 
Feds sniffing you 
out.

Hvis ingen taler om 
det, er det FBI, der 
snuser efter dig.

Neutralisation

110 7 0:17:31 That’s ten too. 
That’s a good 
product. Ain’t none 
of that alley shit.

Den koster ti. Det er 
et godt produkt. Ikke 
sådan noget smøge-
lort.

Direct translation

111 7 0:18:24 Smackdown (A), 
yo (B) (…)

Heroin (A) her (B) (…) (A) Neutralisation
(B) Paraphrase

112 7 0:21:55 - I don’t know 
about all this 
beefing (A), man.
- What, you scared, 
nigga (B)?

- Jeg ved ikke rigtig 
med alle de 
slåskampe (A).
- Er du bange, dit fjols
(B)?

(A) Paraphrase
(B) Oblique translation

113 7 0:31:37 - Chandra, is it 
necessary to comb 
your hair in class?
- Fuck you (A), 
cheese-faced (B)
bitch (C)!

- Chandra, er det 
nødvendigt at rede 
hår i timen?
- Op i røven (A), din
blege (B) kælling (C)!

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation

(C) Oblique translation

114 7 0:31:59 Damn. It’s bye-bye 
time for my girl 
Chandra.

Og vi siger hej-hej til 
Chandra.

Calque

115 7 0:32:47 Hey, sweet thing. Hej, smukke. Oblique translation

116 7 0:38:35 All right, let’s get 
to this. Yo (A), 
Bobby, you 
working the stash
(B).

Okay, lad os komme i 
gang. Bobby, du har 
lageret (B).

(A) Deletion
(B) Neutralisation

117 8 00:01:55 ”B-5,” and I’m Audi
5000.

”B-5,” og jeg er bare 
den bedste.

Substitution

118 8 0:07:59 Nah, that comes 
later. Right now, 
we just corner 
boys.

Nej, det er først 
senere. Lige nu er vi 
bare gadesælgere.

Neutralisation

119 8 0:18:46 Cause maybe he 
vested up.

Fordi han måske har 
skudsikker vest på.

Neutralisation



Side | 119

120 8 0:19:34 Didn’t I say City 
would come 
running?

Sagde jeg ikke, at de 
lokale ville komme 
rendende?

Paraphrase

121 8 0:21:29 (…) you let him be, 
and then he 
getting over on 
you, then you a 
chump.

(…) og du ikke gør 
noget ved det, så 
snyder han dig.

Paraphrase

122 8 0:40:20 All white (A)! All 
white (A)! You got 
that grub (B), you 
got that pot.

Kokain (A). Hash (B)
og pot.

(A) Neutralisation
(B) Neutralisation

123 8 0:41:39 Still tricking for 
that clown?

Trækker du stadig for 
den klovn?

Oblique translation

124 8 0:53:19 Bodie got a real 
short memory 
when it comes to 
giving props.

Bodie har en dårlig 
hukommelse, når det 
kommer til respekt.

Oblique translation

125 9 0:01:25 I see ain’t shit (A)
changed around 
this joint (B).

Der er sgu (A) ikke
noget (A) der har 
ændret sig 
heromkring (B).

(A) Permutation 
(B) Paraphrase

126 9 0:01:34 Come on, fellas. It 
ain’t no big deal. 
We just need some 
face time (A) with 
the motherfucker
(B).

Det er ikke så slemt. 
Vi skal bare tale (A)
lidt med det røvhul 
(B).

(A) Paraphrase
(B) Oblique translation

127 9 0:04:52 Saying I could go 
back to the crib
and bear up, find 
some things out for 
you if you want me 
to.

Jeg kunne jo tage 
hjem og grave noget 
frem om dig.

Neutralisation

128 9 0:05:42 You know what it is 
like, homie.

Du ved, hvordan det 
er.

Deletion

129 9 0:08:47 - You ain’t still 
using burners, is 
you?
- I’m dumping 
them every two 
weeks.

- Bruger du stadig 
korttids?
- Jeg smider dem ud 
hver anden uge.

Adaptation

130 9 0:13:14 But this one young 
man, every time I 

Men der er en ung 
gut, der ruller mig for 

Oblique translation
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cross him, I get 
tossed for what I 
got on me.

alt, hver gang jeg 
møder ham.

131 9 0:28:31 So, I just need to 
chill for a while till 
they remember 
how to forget.

Så jeg må holde lav 
profil, indtil de 
husker, hvordan man 
glemmer.

Oblique translation

132 9 0:28:47 No, see, I know 
that. It’s just that I 
don’t know no one 
outside of B’more.

Det ved jeg. Men jeg 
kender ingen uden for 
B’more.

Direct transfer

133 9 0:36:12 Look at these 
runts.

Se de små 
skiderikker.

Oblique translation

134 9 0:37:46 Nigga (A), this ain’t 
Mickey D (B). You 
better be thinking 
T-bone steak, 
medium rare.

Det er sgu (A) da ikke 
Mickey D (B), det her. 
Vi snakker T-bone 
steak, medium 
rødstegt.

(A) Permutation
(B) Direct transfer

135 9 0:49:34 True that. Delroy 
has all of the 
Monument Street 
corners back.

Det er rigtigt. Delroy 
har fået alle hjørnerne 
på Monument Street 
tilbage

Neutralisation

136 9 0:53:34 Bey was my Cut 
buddy (A). We 
jailed down in 
Jessup (B).

Bey var min makker
(A). Vi sad inde i
Jessup (B).

(A) Condensation
(B) Direct transfer

137 10 0:07:23 That shit (A)
looked sweet (B).

Det (A) så sgu (A)
godt (B) ud.

(A) Permutation
(B) Neutralisation

138 10 0:07:45 City jail for a day 
and a half till they 
recogged me. 

I arresten i halvanden 
dag. Indtil de slap
mig.

Substitution

139 10 0:07:53 - Po-po (A) hit you 
with a charge?
- Just a humble (B), 
false statement 
and shit (C) (…)

- Har panserne (A)
anklaget dig for 
noget?
- Kun falsk vidnesbyrd 
og den slags (C) (…)

(A) Oblique translation
(B) Deletion

(C) Neutralisation

140 10 0:08:51 - Definitely.
- Plymouth Rock!

- Helt sikkert.
- Jeg har Plymouth 
Rock.

Direct transfer

141 10 0:08:52 Ghetto bird 
special! Two for 
one.

Ghetto bird special. 
To for en.

Direct transfer

142 11 0:00:18 You acting like this 
some fancy-ass (A)

Du opfører dig som på 
en smart (A)

(A) Neutralisation
(B) Oblique translation
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spot. It ain’t 
nothing but a chink 
joint (B).

restaurant. Det er 
bare en kanøjser-biks
(B).

143 11 0:00:28 Look at this nigga 
(A) flashing (B) his 
shit (C) like some 
big-time gangster.

Se den nigger (A) føre 
sig frem (B) som en 
stor gangster.

(A) Substitution
(B) Paraphrase

(C) Deletion

144 11 0:01:10 (…) throw up all 
that liquor they 
was drinking, go 
back to swilling (A)
that shit (B).

(…) til at kaste 
sprutten op, så de kan 
drikke (A) videre.

(A) Neutralisation
(B) Deletion

145 11 0:02:08 Yo, we should get 
him back on the 
payback tip for all 
the dirt he do.

Vi skulle hævne os på 
ham for alt det lort,
han laver.

Deletion

146 11 0:10:39 Whether you squat 
in an alley or sitting 
on a porcelain 
throne (…)

Om du sidder på hug i 
en gyde eller sidder 
på en porcelænstrone
(…)

Direct translation

147 11 0:14:58 I got a couple of 
dogs left. You 
hungry?

Jeg har et par pølser
til overs. Er du sulten?

Neutralisation

148 11 0:15:09 Said I owed him 
some cheddar (A)
on some shit (B)
some other boy 
did.

Han sagde, jeg skyldte 
ham for noget (B), en 
anden gjorde.

(A) Deletion
(B) Neutralisation

149 11 0:15:57 All right, but take 
your hat off, man. 
Don’t burn them 
pimp steaks, huh?

Tag din hat af. Brænd 
ikke pølserne, vel?

Neutralisation

150 11 0:25:03 Nah, I ain’t 
standing with no 
rat.

Nej, jeg forsvarer ikke 
nogen stikker.

Oblique translation

151 11 0:26:01 We got a Benjamin
here easy, baby.

Der er mindst en 
hundredlap i det.

Oblique translation

152 11 0:27:01 I had to duck in 
here for cover. 
Your boys are off 
the hook today.

Jeg matte søge 
dækning her. Dine 
drenge klarer frisag i 
dag.

Oblique translation

153 11 0:50:31 - Do I look like a 
faggy (A)?
- Yo (B), Na’.

- Ser jeg bøsset (A)
ud?
- Hej (B), Na’.

(A) Oblique translation
(B) Neutralisation



Side | 122

154 12 0:02:42 Yo (A), but these 
do really look like 
Glocks (B).

De ser virkelig ud som 
Glock’er (B).

(A) Deletion
(B) Direct translation

155 12 0:12:41 So the police won’t 
scope me so easy.

Så politiet ikke så let 
ser mig.

Neutralisation

156 12 0:15:15 As soon as he nod 
out (A), bust (B)
him in the head 
with a brick or 
some shit (C).

Slå (B) ham i hovedet 
med en mursten eller 
noget (C), så snart 
han sover (A). 

(A) Neutralisation
(B) Neutralisation
(C) Neutralisation

157 12 0:15:21 You can always 
give him a hotshot
then. Y’all recall 
Junior Bunk?

Du kan altid forgive
ham. Kan I huske 
Junior Bunk?

Neutralisation

158 12 0:15:24 Cutting (A) his shit
(B) with what do 
you call it? Stole it 
from the funeral 
home.

Han blandede (A) sit 
stof (B) med det der, 
han stjal fra 
bademanden.

(A) Neutralisation
(B) Paraphrase

159 12 0:17:16 I sweated (A) him, 
yo (B).

Jeg udspurgte (A)
ham.

(A) Neutralisation
(B) Deletion

160 12 0:31:26 (…) so you could 
come crib with us 
if you want.

(…) så du kan sove
hos os, hvis du vil.

Paraphrase

161 12 0:46:00 Yeah, you working 
it. Like a gump.

Ja, du gør. Som en 
tumpe.

Oblique translation

162 12 0:53:22 I say we mob up
(A) and go find this 
faggot (B), see?

Jeg synes, vi skulle slå 
os sammen (A) og 
finde den bøsserøv
(B).

(A) Paraphrase
(B) Oblique translation

163 12 0:53:24 That’s what’s really 
hood (A) right 
there. That’s how 
you deal with shit 
(B).

Sådan gør man i 
kvarteret (A). Sådan 
tager man sig af ting 
(B).

(A) Substitution
(B) Neutralisation

164 12 0:54:55 I’ll hang here for 
the ambo, alright?

Jeg venter på 
ambulancen.

Neutralisation

165 13 0:03:45 Call 911. The mutt
in box one just 
tried to hang 
himself.

Ring til 112. Tumpen i 
boks et forsøgte at 
hænge sig selv.

Oblique translation

166 13 0:09:48 He was dipping. Han stjal af varerne. Neutralisation
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167 13 0:10:27 Like I’m pretending 
I ain’t been a dope 
fiend my whole 
damn life.

Som om jeg ikke har 
været narkoman hele 
livet.

Neutralisation

168 13 0:24:44 Well, it just so 
happens I got some 
hairon for sale.

Jeg har tilfældigvis 
noget heroin til salg.

Neutralisation

169 13 0:40:59 You think if I get 
jammed up (A) on 
some shit (B), 
they’d be like all
right, “Yeah. Bodie 
been there” (…)

Hvis jeg bliver anholdt
(A), vil de sige: ”Ja, 
Bodie var her” (…)

(A) Neutralisation
(B) Deletion

170 13 0:42:28 I remember you. 
You used to be a 
roll-up (A) on 
Pennsie (B) and 
Fremont.

Jeg kan huske dig. Du 
kørte patrulje (A) på 
Pennsie (B) og 
Fremont.

(A) Neutralisation
(B) Direct transfer

171 13 1:04:44 Five-0. Pansere. Oblique translation


