
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Betina Rosgaard Hansen  

Cand.ling.merc. 

Vejleder Mette Skovgaard Andersen 

Department of International Business 

Communication 

Copenhagen Business School 

Afleveringsdato 14. januar 2013 

117.278 tegn inkl. mellemrum = 51,55 NS 

 

OVERSÆTTELSE:                                             
EN VANSKELIG BALANCEGANG 



2 
 

Zusammenfassung  

Übersetzen: Eine schwierige Gratwanderung 

In dieser Diplomarbeit wird untersucht, wie der dänische Begriff ”Udkantsdanmark” am besten ins 

Deutsche übersetzt werden kann.   

Seit einigen Jahren läuft eine heftige Debatte betreffend die dänischen Randgebiete, die ein landesweites 

Phänomen in Dänemark darstellen. Die dänischen Medien beschäftigen sich eingehend mit dem 

Phänomen, weil es die gesamte dänische Bevölkerung betrifft. Immer mehr Menschen, vorzugsweise junge 

Menschen, verlassen die kleineren Städte, weil sie lieber in den Großstädten mit dem breiten Angebot 

wohnen möchten. Das bedeutet unter anderem, dass Schulen und Läden in den Dörfern und kleineren 

Städten schließen. Darüber hinaus fehlen Arbeitsplätze und Häuser verlieren an Wert, weil die Randgebiete 

nicht länger anziehend sind. Es gibt so zu sagen einen Kulturwandel in Dänemark.  

Ein ähnliches Phänomen und eine ähnliche Entwicklung sind auch in Deutschland zu sehen, wobei es 

Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland gibt. Die deutschen Medien behandeln nicht das Thema 

mit der gleichen Aufmerksamkeit wie die dänischen Medien und außerdem hat man in Dänemark einen 

Oberbegriff für das Phänomen geschaffen, die Bezeichnung: ”Udkantsdanmark”. ”Udkantsdanmark” ist ein 

dänischer Begriff und mit Negativität verbunden. Einen äquivalenten Begriff für ”Udkantsdanmark” gibt es 

in der deutschen Sprache nicht.  

In dieser Diplomarbeit werden Teile von der kritischen Diskursanalyse des englischen Sprachforschers 

Norman Fairclough verwendet, um deutsche beziehungsweise dänische Begriffe für das Phänomen zu 

identifizieren. Es wird so zu sagen eine Textanalyse von den empirischen Materialien durchgeführt. Als 

empirische Materialien werden zwei Artikel von dem Magazin DER SPIEGEL und zwei Artikel von der 

dänischen Zeitung Berlingske verwendet.  

In der Textanalyse werden darüber hinaus auch die Wortwahlen analysiert und deren Resultate in einer 

komparativen Analyse weiteranalysiert. Außerdem wird die kritische Diskursanalyse verwendet, um eine 

Übersetzung des dänischen Begriffes ”Udkantsdanmark” zu legitimieren.     

Darüber hinaus wird der deutsche Sprachforscher Werner Koller mit seinen fünf Übersetzungsstrategien 

innerhalb der funktionalistischen Übersetzungstheorie verwendet, um ”Lücken” in dem lexikalischen 

System der Zielsprache zu schließen. Koller ist sehr absenderorientiert, weswegen zur Ergänzung seiner 

fünf Übersetzungsstrategien auch die beiden deutschen Sprachforscher Katharina Reiß und Hans J. 

Vermeer herangezogen werden. Im Gegensatz zu Koller sind Reiß und Vermeer innerhalb der 

funktionalistischen Übersetzungstheorie sehr empfängerorientiert, und somit ist die Möglichkeit für eine 

Diskussion der Übersetzungsvorschläge gegeben.  
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1. INDLEDNING  

I de seneste år har der hersket en heftig debat i Danmark om det såkaldte Udkantsdanmark. Begrebet 

Udkantsdanmark bliver særdeles anvendt i medieverdenen, og det har i 2012 fortsat meget spalteplads i 

aviser samt stor mediebevågenhed i både radio og tv. Medierne beretter om de forskellige problematikker i 

Udkantsdanmark - lige fra lukninger af skoler, sygehuse og virksomheder til faldende ejendomspriser og 

faldefærdige huse, hvor sociale udsatte grupper i stor stil slår sig ned. Kendetegnende for det billede som 

medieverdenen tegner af Udkantsdanmark er, at det er overvejende negativ omtale, der forbindes med 

begrebet. Således får byer, områder og sågar kommuner et negativt islæt. Konsekvensen heraf er efter alt 

at dømme, at færre mennesker flytter fra de større til de mindre byer, som dermed i stigende grad affolkes. 

Det skal dog nævnes, at det ikke kun er medierne, der bidrager til de mindre byers forfald. Det skyldes også, 

at der i de senere år er sket store centraliseringer og effektiviseringer både regionalt og nationalt. 

Akademikere og andre med lange uddannelser bliver derfor i de større byer, hvorimod folk med kortere 

eller ingen uddannelser bliver på landet. 

Den samme udvikling ses også i Tyskland. Denne tendens må dog i modsætning til Danmark formodes at 

have et overvejende historisk perspektiv på grund af Berlinmurens fald i 1989 og den efterfølgende 

genforening af Øst- og Vesttyskland i 1990. Dette medførte en massiv affolkning af det tidligere 

Østtyskland, ligesom virksomheder og butikker blev lukket ned. I skrivende stund (2012) ligger flere 

østtyske byer øde hen. Der er mangel på både kvinder, bedre uddannede mænd og børnefamilier. Samme 

tendens ses imidlertid også i Vesttyskland, hvor unge mennesker i stigende grad fravælger de mindre byer 

til fordel for metropoler såsom München og Hamburg. I de store byer er der blandt andet gode 

uddannelses- og karrieremuligheder. Det gør, at de unge ikke vender tilbage til deres hjemby. 

Udkantsområderne i Tyskland er således ikke kun historisk, men som i Danmark også kulturelt betinget.  
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1.1. Problemformulering 

Det må formodes, at Udkantsdanmark er dannet af begrebet udkantsområde. Derfor er udkantsområde det 

oprindelige begreb, som er betegnende for udkantsfænomenet. Imidlertid må det formodes, at 

eksempelvis medierne sidenhen har målrettet begrebet udkantsområde endnu mere ved at danne 

begrebet Udkantsdanmark. Medierne besidder en vis form for usynlig magt, når de skriver og rapporterer 

om samfundsforhold i Danmark. Derudover vil mediernes sprogbrug også influere modtagerne. Medierne 

er med andre ord med til at danne samfundet, da det er medierne, der selekterer hvilke nyheder, der skal 

bringes og hvilke, der ikke skal videre.  

På baggrund af min studieprofil i tysk erhvervssprog og international erhvervskommunikation har jeg 

fundet hele udkantsproblematikken yderst interessant, da udkantsfænomenet tilsyneladende gør sig 

gældende i både Danmark og Tyskland. Man burde derfor tro, at man uden videre kan overføre begrebet 

Udkantsdanmark til tysk, men så enkelt er det imidlertid ikke. Det er heller ikke muligt at slå begrebet op i 

en dansk-tysk ordbog. Det skaber derfor spørgsmålet, hvordan skal man så få overført begrebet til tysk? 

Det er denne problemstilling, som jeg er drevet af, og som leder mig frem til følgende problemformulering: 

Hvorledes kan begrebet Udkantsdanmark bedst oversættes til tysk? 

1. Hvilken type ord er Udkantsdanmark? 

2. Hvilke forskelle og ligheder er der på udkantsfænomenets begreber på dansk og tysk? 

3. Hvorvidt kan Udkantsdanmark oversættes til en 1:1 pendant på tysk? 

1.2. Metodiske overvejelser 

Jeg vil i denne afhandling bruge elementer fra den engelske sprogforsker Norman Faircloughs kritiske 

diskursanalyse (KDA) og anvende KDA som ramme. Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke laver en klassisk 

KDA, men kun en tekstanalyse. Grunden til dette er, at jeg tror, at en tekstanalyse kan bringe mig videre i 

forsøget på at oversætte Udkantsdanmark til tysk. Det skyldes, at jeg ved hjælp af KDA kan analysere mig 

frem til nogle begreber for udkantsfænomenet og derefter sammenkoble dem med 

oversættelsesteorierne. Ifølge Jørgensen og Phillips er der tale om en samlet pakke, når der arbejdes med 

diskursanalyser, da både teori og metode hænger sammen. I pakken er der modeller, teoretiske tilgange til 

sprogets konstruktion, ligesom den metodiske fremgangsmåde også er forklaret, og til sidst er der forslag til 

sproganalyse. Derudover er det ifølge Jørgensen og Phillips både tilladt og værdsat at lave sin egen pakke. 

Det kan eventuelt gøres ved at kombinere pakken med andre tilgange (1999: 12). Jeg kombinerer derfor 

elementerne fra Faircloughs KDA med diskursteoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffes begreber 

momenter og nodalpunkter. Baggrunden for dette valg er, at Fairclough ikke anvender underbegreber i sin 
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tre-dimensionelle model.  

Fordelen ved at anvende Faircloughs KDA er, at han har lavet en brugbar tre-dimensionel model, hvor han 

deler fremgangsmåden op i tre dele. Modellen er særdeles anvendelig til analysearbejdet, og der er oplistet 

nogle begreber til, hvad man kan beskæftige sig med. Samtidig er det også fordelagtigt, at man har en 

samlet pakke, hvor man selv kan tilføje og fravælge elementer og derved selv sammensætte sin egen 

pakke. En ulempe ved Faircloughs KDA er ifølge Jørgensen og Phillips, at han er meget tekstorienteret, 

hvilket vil sige, at han ikke rigtigt selv beskæftiger sig med produktions- og konsumptionsprocesserne 

(1999: 93-94). Dette er imidlertid ikke en ulempe for mit vedkommende, da jeg udelukkende skal gøre brug 

af tekstanalyse. Det er imidlertid vanskeligt at finde frem til et tysk begreb for udkantsfænomenet og 

dermed finde frem til et tilsvarende begreb som det danske begreb Udkantsdanmark. Derfor kan KDA 

bidrage til både at identificere begreber for udkantsfænomenet og samtidig bidrage til at undersøge 

begreberne nærmere herunder, om begreberne er positivt eller negativt ladet samt hvilke ordvalg, der 

knytter sig til begreberne. KDA vil derfor være en hjælp til at kunne legitimere en oversættelse.     

Udkantsdanmark er som nævnt et landsdækkende fænomen, derfor er min formodning også, at et 

tilsvarende fænomen i Tyskland må være landsdækkende. Som empirisk materiale har jeg derfor udvalgt 

henholdsvis to tyske og to danske artikler fra landsdækkende medier.  

Jeg har fravalgt regionale artikler, da disse må formodes at være ensporede i deres skildring af 

udkantsfænomenet i forhold til landsdækkende medier. Det skyldes, at lokale medier må formodes at have 

et særligt tilhørsforhold til lokalområdet, hvilket kan influere journalisten. Jeg har derfor i stedet udvalgt to 

artikler fra det tyske magasin DER SPIEGEL, som er et internationalt anerkendt magasin, der bliver udgivet 

hver uge. Derudover går DER SPIEGEL i dybden med journalistikken og berører mange aktuelle emner af 

national og international karakter. Da der ikke er et tilsvarende magasin som DER SPIEGEL i Danmark, har 

jeg i stedet udvalgt to artikler fra avisen Berlingske. Berlingske er en seriøs avis, der udkommer hver dag, og 

som går i dybden med journalistikken.  

Jeg er imidlertid opmærksom på, at man kan så tvivl om, hvorvidt et magasin og en avis er sammenlignelig. 

Jeg har dog valgt at benytte disse to medier som empiri, da det ikke var muligt at finde tilsvarende tyske 

avisartikler. Det skyldes, at udkantsfænomenet i Tyskland tilsyneladende ikke har samme opmærksomhed, 

som fænomenet har i Danmark. DER SPIEGEL har imidlertid taget emnet op i forbindelse med reportager 

om demografi. Det var derfor oplagt at benytte DER SPIEGEL som empiri, da magasinet beskæftiger sig med 

udkantsfænomenet og de dertilhørende begreber. I modsætning til regionale medier der oftest kun har et 

lokalt perspektiv, tager DER SPIEGEL ikke kun et udsnit af udkantsproblematikken, men beretter derimod 

om problematikken set i forhold til hele Tyskland.  
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Ved hjælp af KDA og de fire udvalgte artikler vil jeg kunne indkredse og sammenligne anvendte begreber 

for udkantsfænomenet. I forbindelse med brugen af KDA undersøges der:  

Hvad kaldes udkantsfænomenet på tysk?  

Denne fremgangsmåde vil kunne legitimere de oversættelsesvarianter, som jeg kommer frem til i denne 

afhandling. Det er vigtigt at nævne, at metoden, som jeg anvender, er hensigtsmæssig i forhold til mit 

formål, men i praksis vil en oversætter ikke gøre brug af KDA for at lave en oversættelse. Jeg bruger 

imidlertid denne metodiske tilgang for at identificere ”udkantsord” på tysk for herefter at sammenligne de 

identificerede begreber med de danske. Det vil ske ved hjælp af en komparativ analyse.  

Efterfølgende vil de begreber som er blevet identificeret ved hjælp af KDA blive brugt til at afklare, om ét af 

disse begreber kan hjælpe til en oversættelse af Udkantsdanmark, som ifølge oversættelsesteorierne er 

hensigtsmæssig. Til det formål anvendes teorier, der hører ind under den funktionalistiske 

oversættelsesteori. Det vil sige, at der ved en funktionelle oversættelse er tale om en oversættelse:  

”.. der sikrer at den oversatte tekst opfylder den samme, eller en anden,  

funktion i den nye kontekst..” (Lundquist, 2007: 37).  

Jeg anvender derfor den tyske oversættelsesteoretiker Werner Kollers fem oversættelsesstrategier. 

Fordelen ved at anvende Kollers strategier er, at man har en rettesnor at følge, når et begreb som 

Udkantsdanmark skal oversættes. Der er naturligvis også ulemper ved at anvende Kollers strategier. Kollers 

strategier er meget kasseagtige, og derfor virker det som om, at et begreb skal kunne sættes ind i en 

strategi. Det er vigtigt at huske på, at selvom Koller har opstillet de fem oversættelsesstrategier, så er det 

ikke ensbetydende med, at en oversættelse bliver succesfuld. Kollers fem strategier bliver derudover 

suppleret med de to tyske oversættelsesteoretikere Katharina Reiß og Hans J. Vermeers skoposteori. Reiß 

og Vermeer har i forhold til Koller meget fokus på målsprogstekstens formål og ikke så meget fokus på 

kildesprogsteksten, da teksterne hver især har deres eget formål. Ifølge Reiß og Vermeer hører sprog og 

kultur sammen. Det betyder, at der både er tale om en sproglig og om en kulturel oversættelse. Det giver 

god mening. Dog er spørgsmålet, om det ikke i sidste ende kan blive en ulempe at være alt for 

målsprogsorienteret i forhold til kildesproget? Det er en vanskelig balancegang, hvor Koller med sine fem 

strategier er på den ene side af den funktionalistiske oversættelsesteori, og Reiß og Vermeer med deres 

skoposteori er på den anden side. De er altså hinandens modsætninger under den funktionalistiske 

oversættelsesteori. Det betyder, at jeg kan holde teorierne op mod hinanden, når jeg skal arbejde mig frem 

til en oversættelse af Udkantsdanmark til tysk.    
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1.3. Afgrænsning 

Jeg afgrænser mig fra at beskæftige mig yderligere med diskursteoretikerne Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffes teorier, fremgangsmåder og yderligere begreber end momenter og nodalpunkter, da det 

udelukkende er Norman Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalyse, der vil blive gjort brug af. Jeg 

afgrænser mig derfor også fra at beskæftige mig med andre tilgange, der hører under tilgangen kritisk 

diskursanalyse.  

Ydermere afgrænser jeg mig fra Faircloughs to dimensioner DISKURSIV PRAKSIS og SOCIAL PRAKSIS, da jeg 

ikke er interesseret i at undersøge forandring i teksterne, men derimod er interesseret i at undersøge, hvad 

udkantsfænomenet bliver kaldt på tysk. Jeg vil derfor udelukkende beskæftige mig med elementer fra 

dimensionen TEKST, hvor jeg kun vil lave en tekstanalyse. Så for at gøre det helt klart: Dele af KDA bruges 

som hjælp til at foretage en tekstanalyse. 

Werner Kollers fem oversættelsesstrategier danner grundlaget for at oversætte Udkantsdanmark til tysk. 

Dertil vil Reiß og Vermeers skoposteori under hver enkel af Kollers oversættelsesstrategier blive suppleret. 

Jeg afgrænser mig derfor fra at anvende andre oversættelsesteoretikere. Det skyldes, at jeg både vil 

afprøve validiteten af Kollers strategier og Reiß og Vermeers skoposteori, og samtidig vil jeg også forsøge at 

lave en hensigtsmæssig og fornuftig oversættelse af Udkantsdanmark. Det skal dog nævnes, at selvom man 

laver en hensigtsmæssig oversættelse, er det ikke ensbetydende med, at oversættelsen også bliver 

fornuftig og omvendt. En oversættelse har til formål at formidle og overføre et budskab fra et kildesprog til 

et målsprog.  

Jeg anvender under gennemgangen af Reiß og Vermeers teori ”Faktorenmodellen” for at vise 

oversætterens rolle. Jeg afgrænser mig derfor fra at beskæftige mig med andre dele af modellen. Det vil 

sige, at der udelukkende gøres brug af den lyseblå kasse (min fremhævning) i ”Faktorenmodellen”.    
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2. TEORI 

I dette kapitel bliver elementer fra KDA gennemgået, da disse danner rammen for (tekst)analysen af 

begreberne. Dernæst vil begrebet kulturem blive introduceret, hvorefter de kommunikative udfordringer 

ved oversættelse kort vil blive ridset op. Efterfølgende gennemgås den tyske oversættelsesteoretiker 

Werner Kollers tilgang til oversættelse af kulturemer. Til sidst vil de to tyske oversættelsesteoretikere 

Katharina Reiß og Hans J. Vermeers skoposteori blive gennemgået. 

2.1. Diskurs som begreb 

Overordnet kan det nævnes, at diskurs indeholder en strukturering af forskellige mønstre inden for en 

bestemt kommunikativ begivenhed. Eksempelvis er der en helt bestemt måde (en bestemt diskurs), at 

elever og skolelærere taler til hinanden set i forhold til, hvordan eleverne taler indbyrdes eller med deres 

forældre. Dette mønster i en kommunikativ begivenhed kan der analyseres og fortolkes på (Jørgensen og 

Phillips, 1999: 9).  

Jørgensen og Phillips definerer diskurs som:  

                     ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” (1999: 9).  

2.2. Kritisk diskursanalyse 

KDA er en tilgang, hvor man kan: 

”.. undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle udviklinger i 

forskellige sociale sammenhænge” (Jørgensen og Phillips, 1999: 72). 

Det er værd at nævne, at KDA også er en tilgang, der har flere teoretikere under sig. Det vil sige, at det ikke 

kun er Fairclough, som kan forbindes med KDA. Faircloughs KDA er med andre ord en teori, som han selv 

har udviklet, og samtidig er hans teori en del af en bredere retning, som også hedder KDA (Jørgensen og 

Phillips, 1999: 72).  

2.2.1. Faircloughs tre-dimensionelle model  

Fairclough har opstillet en tre-dimensionel model, hvor det væsentlige i forhold til denne afhandling er den 

inderste dimension TEKST, da man her kan undersøge tekstens egenskaber. Denne del er anvendelig, da jeg 

skal analysere frem til forskelle og ligheder ved de begreber, der anvendes i de fire artikler og som skal 

bidrage til en oversættelse af Udkantsdanmark. Der vil som nævnt derfor kun være fokus på dimensionen 

TEKST under Faircloughs tre-dimensionelle model. 
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         (Faircloughs tre-dimensionelle model, gengivet i Jørgensen og Phillips, 1999: 81) 

Fairclough anvender ikke underbegreber i sin tre-dimensionelle model til at fastlægge diskurser. Der vil 

derfor blive gjort brug af diskursteoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffes begreber momenter og 

nodalpunkter under dimensionen TEKST. Denne fremgangsmåde vil gøre det mere overskueligt for læseren 

dels at følge med i klarlægningen af diskursen og dels at følge med i klarlægningen af begreberne for 

udkantsfænomenet.  

2.2.2. Dimensionen TEKST 

Under dimensionen TEKST foreslås det, at man analyserer tekstens egenskaber. Det vil sige, at man her har 

mulighed for at se nærmere på områder som: vokabular, grammatik og kohæsion. Tekstens egenskaber er 

derfor en medvirkende faktor til at konstruere diskurser og genrer lingvistisk (Jørgensen og Phillips, 1999: 

82, Fairclough, 1992: 75).  

Først og fremmest vil begreber for udkantsfænomenet blive identificeret. Derefter vil der blive fokuseret på 

ordvalgene herunder, om begreberne er positivt eller negativt ladet. For at få sat begreber på denne 

fremgangsmåde anvendes Laclau og Mouffes begreber. Laclau og Mouffe kalder alle tegnene i en diskurs 

for momenter. Momenter adskiller sig fra hinanden ved hjælp af deres betydninger. Nodalpunkter er de 

såkaldte privilegeret tegn, som andre tegn er omkring. Det er vigtigt at påpege, at nodalpunkter og 

momenter først får deres betydning, når de sættes ind i en diskurs (Jørgensen og Phillips, 1999: 36-39).  

I forhold til hvordan man skal fortolke de ord, som bliver brugt i en tekst, er der nogle forhold, som man 

skal være opmærksom på: 

DISKURSIV PRAKSIS 

Dimensionen TEKST vil 

være omdrejningspunktet 

for de fire valgte artikler. 

DISKURSIV PRAKSIS og 

SOCIAL PRAKSIS vil blive 

udeladt, da det ikke er 

formålet at undersøge 

den sproglige forandring. 

tekstproduktion 

 

TEKST 

 tekstkonsumption 

 

SOCIAL PRAKSIS 
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”… words typically have various meanings, and meanings are typically ‘worded’ in various 

ways (though this is rather misleading, because different wordings change meaning..). This 

means that as producers we are always faced with choices about how to use a word and how 

to word a meaning, and as interpreters we are always faced with decisions about how to 

interpret the choices producers have made...” (Fairclough, 1992: 185). 

Fairclough gør endvidere opmærksom på, at valgene ikke kun er individuelt betinget, men i langt højere 

grad også kulturelt betinget (1992: 185). Det er derfor vigtigt i forhold til oversættelse, at man som 

oversætter tænker nøje over de ord som man vælger, samt hvilke forståelser valgene kan medføre hos 

modtageren.  

2.3. Hvad er et kulturem? 

Vermeer definerer et kulturem således:  

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

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

culture Y, is found to be specific to culture X” (Nord, 1997: 34). 

Et kulturem er således en betegnelse for et ord, som er kulturelt bundet til et sprogfællesskab. Der er 

kulturemer i alle lande, men vi tænker ikke over, at der er tale om kulturemer, fordi de er forankret i vores 

kultur. Der kan eksempelvis nævnes: ”Skt. Hans aften, højskolesangbogen og smørrebrød” (Vind Pedersen, 

2004: 5). Det er først, når kulturemet skal oversættes eller formidles, at man opdager, at der ikke er et 

tilsvarende begreb i målsproget. Det kan derfor give store kommunikative udfordringer at oversætte eller 

formidle et kulturem til et andet sprog (Vind Pedersen, 2004: 5).   

2.4. Oversættelse – en kommunikativ udfordring 

En oversættelse kan som nævnt skabe store kommunikative udfordringer for en oversætter. Det samme 

gør sig gældende, når et begreb som Udkantsdanmark skal oversættes. Dette skal ses i lyset af, at 

Udkantsdanmark er et dansk begreb, og samtidig er det et begreb for udkantsfænomenet i Danmark.  

Det vil sige, at det er et begreb, der både repræsenterer kulturen og sproget på samme tid. Koller adskiller 

imidlertid kultur og sprog, da han mener, at de sprogbarrierer som man møder når man skal oversætte altid 

er kommunikationsbarrierer. Derudover er de ofte også kulturbarrierer (1997: 26).  

Det kan alligevel diskuteres, om alt ikke er kommunikation, forstået på den måde, at sprog ikke 

nødvendigvis behøver at indgå for, at man kan tale om kommunikations- og kulturbarrierer. Eksempelvis 

siges det, at tyskerne er mere høflige end danskerne, og det er både kommunikativt og kulturelt bundet. 
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Dertil skal det påpeges, at høflighed er noget, som ligger til kulturen og dermed kan det variere, hvor 

høflige folk er (Reiß og Vermeer, 1991: 87). Det vil sige, at sprog og kultur hænger sammen, hvilket Reiß og 

Vermeer også mener:  

”Kulturen/Sprachen folgen nicht nur einander, sie sind natürlich und gleichzeitig 

nebeneinander..” (1991: 4).  

Kultur er derfor noget, der er indlejret i sproget, og man kan derfor ikke tegne en tyk streg imellem kultur 

og sprog. Det er netop dét, der er sagens kerne i forhold til de kommunikative udfordringer: Hvordan får 

man oversat det kulturelle aspekt?  

Et andet forhold som man skal være opmærksom på, når man oversætter, er den måde, som vi fortolker 

tekster på. Ifølge blandt andre Koller kan vi sagtens læse den samme tekst, men få noget ganske forskelligt 

ud af den. Oversættere kan også oversætte en originaltekst til et fremmedsprog og alligevel få forskellige 

oversættelser ud af det. Derfor er det vigtigt, at man som oversætter holder sig for øje, at der er en 

modtager i den anden ende af oversættelsen. En modtager kan have nogle ganske bestemte betingelser og 

forventninger til oversættelsen, hvor en anden modtager kan have nogle helt andre forventninger (1997: 

192-193). Det er fra en oversætters synspunkt umuligt at vide, hvad modtageren forventer, men dermed er 

det ikke sagt, at man ikke skal være modtagerorienteret. I forhold til oversættelse af kulturemer har Koller 

opstillet fem oversættelsesstrategier til, hvordan man kan oversætte kulturemer til et andet sprog. Dette vil 

blive belyst i nedenstående afsnit. 

2.5. Werner Koller  

Ifølge Werner Koller er enhver tekst forankret til en kultur. Derudover er måden, hvorpå man producerer 

eller modtager tekster forskellig fra et sprogsamfund til et andet. Det er derfor en kommunikativ udfordring 

for en oversætter at oversætte en tekst til et andet sprog.  

Der kan gøres brug af følgende to oversættelsesmetoder enten den adapterende oversættelse eller den 

transfererende oversættelse. Ved den adapterende oversættelse assimileres kildesprogsteksten til 

målsprogsteksten, mens oversætteren forsøger at bevare kulturspecifikke ord fra kildesproget (KS) til 

målsproget (MS) ved den transfererende oversættelse. Det kan gøres ved, at man formidler ordet. I tilfælde 

af at ordet ikke vil give nogen mening for modtageren, fordi der vil opstå en kulturel forståelseskløft 

mellem afsender og modtager, er der brug for mere information. Det betyder, at man ændrer eller fornyer 

den pågældende tekst (Koller, 1997: 59-60). Samtidig kan det også resultere i, at der opstår et nyt ord i MS. 

Det kan også forekomme at kulturemet, der skal oversættes allerede findes i et andet land, men i en anden 

variant. Derudover kan det også forekomme, at et kulturem i ét land ikke findes i et andet land (Vind 
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Pedersen, 2004: 9). De problemer, som opstår ved oversættelse fra KS til MS, kalder Koller for Lücken - 

såkaldte ”huller”. Det vil sige, at der opstår huller i målsprogets leksikalske system. Ifølge Koller er det 

oversætterens arbejde at få lukket de leksikalske huller, der opstår. Det er i særdeleshed i:  

”… Ausdrücken und Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller sozio-kultureller, 

geographischer Art, die spezifisch sind für bestimmte Länder” (1997: 232)       

For at oversætteren kan lukke de leksikalske huller, der eventuelt måtte være, har Koller opstillet fem 

oversættelsesstrategier, som der vil blive gjort rede for i næste afsnit. Det skyldes, at det må formodes at 

Udkantsdanmark vil være et leksikalsk hul, når det skal oversættes til tysk. 

2.6. Kollers fem oversættelsesstrategier 

De fem oversættelsesstrategier, som Koller har opstillet, er: Zitatwort/Lehnwort, Lehnübersetzung, analoge 

Übersetzung, erklärende Übersetzung og adaptierende Übersetzung. Ved Kollers fem 

oversættelsesstrategier bliver professor ved Copenhagen Business School Gyde Hansens betegnelser for de 

fem strategier anvendt1. Strategierne skal som tidligere nævnt være med til at hjælpe oversætteren med at 

lukke de leksikalske huller. Ifølge Koller kan oversætteren først anvende oversættelsesstrategierne 1 til 4, 

når oversætteren har gjort brug af relevante hjælpemidler eksempelvis ordbøger. Det vil sige, at når 

oversætteren har undersøgt, om det er et nyt begreb, der er tale om, kan han anvende 

oversættelsesstrategierne. Derefter kan han få lukket de leksikalske huller (Koller, 1997: 234).  

Ifølge Hansen er det nødvendigt, at oversætteren enten opholder sig i sprogområdet eller har kendskab til 

sprogområdet for at kunne forstå de leksikalske huller, som man kan komme ud for. Hansen har et 

eksempel med en sangskjuler, som hun oversætter til ”Gesangverstecker”. Problemet er imidlertid, som 

Hansen påpeger, at der ikke findes sangskjulere i Tyskland og dermed findes ordet ”Gesangverstecker” ikke 

på tysk. Det vil sige, at en tysk modtager ikke vil forstå ”Gesangverstecker”. Der knyttes derfor mere 

information til ordet: ”Es dreht sich dabei darum, die Lieder so phantasievoll wie möglich zu verpacken” 

(1995: 62). Til dels har Hansen ret i sin påstand, da det er rigtigt, at man skal have en viden om 

sprogområdet, som man beskæftiger sig med. Det kan imidlertid diskuteres, om man ikke forstår, at der er 

leksikalske huller alligevel, hvad enten man opholder sig i sprogområdet eller ej. I dette tilfælde hvor der er 

tale om oversættelse af Udkantsdanmark ligger det allerede i ordet, at der er tale om et kulturem, da der er 

tale om et kompositum af udkant og Danmark. Det vil sige, at det er et ord, der er specifik for den danske 

kultur.  

                                                           
1
 Hansen deler endvidere den første af Kollers strategier op i to strategier og får derfor seks strategier i sin bog.  

I denne afhandling vil der blive holdt fast i Kollers antal af strategier, og der vil ikke ske yderligere opdelinger. 
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2.6.1. Strategi 1: Zitatwort/Lehnwort 

Under den første strategi, hvor ordet fra KS ganske enkelt bliver overført til MS, finder man begrebet 

Zitatwort, som bliver til et fremmedord i MS. Der er mulighed for at sætte ordet i anførelsestegn, da der er 

tale om en direkte overførelse fra et sprog til et andet. Koller har et eksempel med det norske ord 

”flatbrød”, som bliver overført til tysk kontekst som ”das Flatbrød” (Koller, 1997: 232-233). I det øjeblik der 

bliver gjort brug af Zitatwort, går oversætteren ud fra, at modtageren allerede på forhånd ved, hvad ordet 

betyder (Hansen, 1995: 62). Foruden Zitatwort er der også Lehnwort under samme strategi. Ved Lehnwort 

er der tale om tilpasning eller delvis tilpasning fra KS til MS. Det vil sige, at ordet er tilpasset til MS 

eksempelvis morfologisk eller ortografisk. Det kan virke besynderligt, at Koller har delt denne strategi op i 

”(a) unverändert als Zitatwort (Fremdwort)” og ”(b) vollständige oder teilweise Anpassung.. (Lehnwort)” 

(1997: 233), da Koller har sat artikel på flatbrød. Det besynderlige ved eksemplet flatbrød er, at eksemplet 

er vist under strategi a, som vil sige, at det skal overføres direkte, og derfor skal der i princippet kun stå 

flatbrød. Koller har dog både givet flatbrød artikel og skrevet begyndelsesbogstavet med stort, da det er et 

substantiv. I det her tilfælde med ”das Flatbrød” er der jo netop tale om en delvis tilpasning i forhold til MS. 

Det kan derfor diskuteres, om den opdelte strategi ikke er to sider af samme sag. Det skal også nævnes, at 

dette ikke er et enkeltstående tilfælde i Kollers fremstilling af denne strategi.  

2.6.2. Strategi 2: Lehnübersetzung 

I denne strategi bliver ordet fra KS oversat ordret til MS, og her kan oversætteren også gøre brug af 

anførelsestegn, da oversætteren låner ordet fra KS (Koller, 1997: 233, Hansen, 1995: 63). Hansen har et 

eksempel i sin bog, som er fra Berlingske Tidende, hvor der bliver skrevet om oppositionsgruppen i det 

tidligere DDR. Gruppens navn er oversat til ”Nyt Forum” på dansk (Hansen, 1995: 63). Der er derfor tale om 

en Lehnübersetzung, da oppositionsgruppen hed ”Neues Forum”. Problemet ved denne strategi er, at 

selvom ordet bliver oversat ordret til MS, så skal der huskes på, at det ikke er givet, at modtageren forstår 

den pågældende oversættelse, selvom det er på modtagerens eget sprog. Der kan selvfølgelig 

argumenteres for, at ordet er blevet direkte oversat og sågar ordret, men det helt store problem viser sig, 

hvis modtageren ikke er i stand til at forstå, hvad ordet betyder og indeholder.  

2.6.3. Strategi 3: analoge Übersetzung 

I denne strategi skal der findes et tilsvarende ord fra KS til MS. Det kan godt forekomme at det ord som 

oversætteren anvender i MS ikke er fyldestgørende. Hansen har et eksempel angående oversættelse af 

Handelshøjskolen i København, hvor Handelshøjskolen i København er blevet oversat til 

”Wirtschaftsuniversität Kopenhagen”. Problemet ved denne oversættelse er som Hansen påpeger, at 

Handelshøjskolen og Wirtschaftsuniversität ikke kan sammenlignes grundet uddannelserne og 
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målsætningerne. Oversættelsesmæssigt kan det føre til misforståelser. Det er derfor ifølge Hansen 

nødvendigt med yderligere oplysninger i forbindelse med at oversætte Handelshøjskolen i København 

(Hansen, 1995: 63). Imidlertid opstår spørgsmålet om, Hansen ikke bevæger sig over i en helt anden 

oversættelsesstrategi i forhold til den, som hun prøver at forklare, når hun hævder, at der skal yderligere 

information til oversættelsen? Det er vigtigt at påpege, at yderligere information ikke hører ind under 

analoge Übersetzung, men derimod hører yderligere information ind under den fjerde strategi erklärende 

Übersetzung. Et andet væsentligt kritikpunkt i forhold til analoge Übersetzung er, hvordan findes et 

tilsvarende ord i forhold til MS? Det kan være en næsten umulig opgave at finde et tilsvarende ord, når der 

er tale om et kulturem, da et kulturem som tidligere nævnt er kulturelt bundet til et sprogfællesskab og 

derfor ikke findes i MS.  

2.6.4. Strategi 4: erklärende Übersetzung 

I denne strategi bliver ordet skrevet om eller forklaret i MS (Koller, 1997: 233). Det vil sige, at ordet bliver 

tilpasset til MS og dermed til modtageren. Det kan være en god ide at sætte ordet ind fra KS i MS. Det gøres 

ved, at man sætter ordet ind i en parentes bag det oversatte. Det vil betyde, at modtageren vil kunne finde 

tilbage til ordet i KS og selv søge mere information. Hansen har et eksempel med en tysk tekst, hvor der 

bliver skrevet om et dansk museum: ”Die alte Schmiede (Den gamle Smedie)…” (1995: 64). Eksemplet viser, 

at navnet på museet er blevet gjort forståeligt for en tysk modtager, da det er blevet oversat fra dansk til 

tysk. Samtidig er det danske navn for museet oplyst i parentesen, hvortil modtageren selv kan søge 

nærmere information om museet. Det er i og for sig en god ide. Der kan dog opstå en barriere i nogle 

tilfælde, hvis man ikke kan det pågældende sprog. Derudover kan selve ordet også miste sin kraft ved, at 

man forklarer eller omskriver ordet. Der kan eventuelt også opstå misforståelser, da det som nævnt er 

individuelt, hvordan man fortolker.       

2.6.5. Strategi 5: adaptierende Übersetzung 

I denne strategi finder man et passende ord i MS i forhold til KS. Det vil sige, at ordet skal have samme 

funktion fra KS til MS (Koller, 1997: 234). Hvis der er tale om en institution i KS, er det oversætterens 

opgave at finde ud af, om der er en tilsvarende institution i MS, der har et navn, som man kan anvende. 

Hansen har et eksempel med ”Dansk Husholdningsråd” som oversættes til ”Die dänische 

Haushaltsberatung” (1995: 64). Der vil alt andet lige altid være forskelle, da det er svært at finde noget 

tilsvarende på et fremmedsprog, som eksempelvis har samme værdisæt. I den tredje oversættelsesstrategi 

analoge Übersetzung blev det eksemplificeret af Hansen, at Handelshøjskolen i København ikke kunne 

oversættes til ”Wirtschaftsuniversität Kopenhagen”, fordi der var for store forskelle. Hansen nævnte, at der 

var brug for yderligere oplysninger. Der opstår derfor en vis form for skepsis med hensyn til brugen af den 
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adaptierende Übersetzung, da det kan diskuteres, om der ikke også er brug for yderligere oplysninger ved 

anvendelse af denne strategi.         

2.7. Katharina Reiß & Hans J. Vermeer 

Hvor Kollers teori går ud på at få lukket de leksikalske huller, der opstår i målsprogets leksikalske system, 

går de tyske oversættelsesteoretikere Katharina Reiß og Hans J. Vermeers skoposteori ud på at have fokus 

på målsprogstekstens formål. Skopos er græsk og betyder formål (Reiß & Vermeer, 1991: 96). Ifølge 

professor ved Copenhagen Business School Lita Lundquist er det anbefalet i skoposteorien at anvende en 

ekstrem grad af funktionel oversættelse (2007: 37). Det vil sige, at Reiß og Vermeer i forhold til Koller 

fokuserer mere på målsprogstekstens funktion og på det kulturelle end på kildesprogsteksten og det 

lingvistiske (Dorte Madsen, 1994: 398). Ifølge Reiß og Vermeer skal en oversætter være bikulturel. Det vil 

sige, at oversætteren skal kende til kulturerne i både KS og MS. Grunden til dette er, at der ikke kun er tale 

om en sproglig oversættelse, men også om en kulturel oversættelse, da sprog og kultur som nævnt hører 

sammen (1991: 26). Det betyder som tidligere nævnt i dette kapitel, at det kan give store problemer når et 

ord der er kulturelt bundet skal oversættes fra KS til MS. Derfor kan MS’s formål (skopos) afvige i forhold til 

det oprindelige formål i KS. Der er derfor ikke tale om en 1:1 oversættelse, hvilket vil sige, at der ikke er tale 

om en ækvivalent oversættelse. Ifølge Reiß og Vermeer kan man ikke lave en ækvivalent oversættelse, som 

har samme værdi og funktion fra KS til MS. Derudover vil ordenes værdi altid få ændringer ved 

oversættelser fra KS til MS (1991: 29, 100, 103, 122, 139, 140).  

2.7.1. ”Faktorenmodell” 

I Reiß og Vermeers bog har de opstillet den såkaldte ”Faktorenmodell”. I modellen der vises på næste side 

ses de forskellige trin, der er fra KS til MS. Det væsentlige i forhold til denne afhandlings sammenhæng er at 

vise oversætterens rolle ved hjælp af modellen. I modellens venstre del vises KS, og i modellens højre del 

vises MS. Det vigtige er fremhævet i den lyseblå kasse (min fremhævning), da det er her, at oversætterens 

rolle bliver vist. 
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(”Faktorenmodell”, Reiß og Vermeer, 1991: 148) 

Oversætteren har flere roller, idet han både er modtager af KS (E1), og samtidig er han producenten i MS 

(S2). Det betyder, at det er oversætteren, der bestemmer strategien for, hvordan KS skal oversættes til MS. 

Derudover er det igen værd at nævne, at oversættere tolker forskelligt, og derfor kan der komme noget 

ganske forskelligt ud af oversættelser (Reiß og Vermeer, 1991: 140, 153).  Det vil alt andet lige give 

oversættelsesproblemer at oversætte fra et sprog til et andet, da et ord som nævnt ikke altid blot kan 

overføres. Derfor er det ifølge Reiß og Vermeer vigtigt at finde ud af, hvilken status teksten har i KS, før 

man begynder at arbejde videre med MS og sine strategier (1991: 204). Reiß og Vermeer definerer 

forholdet mellem KS og MS således: 

”Eine Menge i von Ausgangswerten muß durch eine Menge j von Zielwerten repräsentiert werden. Dabei 

kann es Defizite und Überschüsse geben“ (1991: 122).  

Det er derfor muligt, at det ord som skal oversættes fra KS ikke eksisterer i målsprogets leksikalske system. 

Der er altså her tale om det samme, som de føromtalte ”Lücken”, som Koller beskæftiger sig med. Reiß og 

Vermeer anvender dog ikke samme betegnelse.  

Fælles for de tre oversættelsesteoretikeres teorier er, at ordet fra KS ikke har nogen funktion i MS. 

Afgørende for Reiß og Vermeers oversættelsesteori er: 

”.., daß j e d e s Translat (Übersetzung und Verdolmetschung) unabhängig von seiner 

Funktion.. und Textsorte als Informationsangebot in einer Zielsprache und deren -kultur (IAZ) 

über ein Informationsangebot aus einer Ausgangssprache und deren -kultur (IAA) gefaßt wird: 

  Trl. = IAZ (IAA)  “ (Reiß og Vermeer, 1991: 76). 
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3. TEKSTANALYSE AF TYSKE ARTIKLER 

I dette kapitel vil de udvalgte elementer fra KDA blive anvendt på de to artikler fra det tyske magasin DER 

SPIEGEL. Det betyder således, at dette kapitel for det første handler om, at den overordnede diskurs bliver 

klarlagt. Dernæst vil begreber for udkantsfænomenet blive identificeret på baggrund af nodalpunkter og 

momenter. Derudover vil begrebernes betydning blive analyseret herunder, hvilke ordvalg er der foretaget 

i forhold til nodalpunkterne, og er de positivt eller negativt ladet? Det skal nævnes, at dette kapitel hører 

sammen med de to næste kapitler henholdsvis kapitel 4 og 5. Det skyldes, at der i kapitel 4 vil blive 

foretaget en tilsvarende analyse af de to danske artikler. I kapitel 5 vil der efterfølgende blive foretaget en 

komparativ analyse af begreberne fra dette kapitel og kapitel 4. 

3.1. Artikel 1: ”Tod auf Raten” 

”Tod auf Raten” (2011) (se artiklen i bilag 1) handler om, hvordan blandt andet udkantsområder sygner 

hen. Journalisterne interviewer flere borgmestre i Tyskland, som står over for store problemer, da de ikke 

er i stand til at tiltrække og fastholde unge mennesker og børnefamilier. Derudover stiger 

gennemsnitsalderen i de mindre byer, huse står tomme, borgerne flytter væk og virksomheder lukker ned. 

Metropolerne er derimod attraktive, da der er arbejde at få, og samtidig er der alt, hvad man har brug for.  

Foruden de førnævnte problemer er der i Tyskland også et stort demografisk problem. Det vurderes, at der 

om 50 år vil være 17 millioner færre tyskere end i dag. Derudover vil hver syvende tysker være over 80 år i 

2060.  

Det særlige ved artiklen er, at udkantsfænomenet har ramt Vesttyskland2. Ifølge Steffen Kröhnert fra ”Das 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung” har politikerne i Vesttyskland ikke taget problemet 

alvorligt nok. Der er derfor ikke længere kun tale om udkantsproblemer i Østtyskland.   

I fremtiden vil der bo færre mennesker i færre byer, derfor anbefales det eksempelvis ikke at bevare 

infrastrukturen i tyndtbefolkede områder. Borgmestre kæmper derfor for deres byer og mod denne 

samfundsmæssige udvikling. Armin König der er borgmester i Illingen i Vesttyskland besluttede eksempelvis 

at gøre noget aktivt ved de huse, der stod tomme i byen. König blev opmærksom på problemet, da en 

studerende i sin kandidatafhandling havde undersøgt hvor mange huse, der stod tomme i byen. König er 

derfor gået aktivt ind i sagen og har ansat en ”Leerstandsmanagerin” til at forhandle med ejerne af de huse, 

der står tomme. Derefter bliver husene revet ned og en skamplet er fjernet fra byen.     

                                                           
2
 Ved brugen af Øst- og Vesttyskland i denne afhandling menes deres tidligere respektive geografiske områder inden Murens fald i 

1989.  
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3.1.1. Fastlæggelse af diskurs 

I artiklen ”Tod auf Raten” skal nodalpunkterne og momenterne identificeres ud fra en overordnet diskurs. 

Den mest iøjnefaldende diskurs må betegnes som en ”udkantsdiskurs”, da det forholder sig således, at 

artiklen handler om de problematikker, der har med udkantsfænomenet at gøre. Det kan måske virke som 

en søgt diskurs, da det er udkantsfænomenets begreber i Tyskland, der skal undersøges. Det er dog 

væsentligt, at de begreber som bliver identificeret også har potentiale til både denne analyse og 

oversættelsesstrategierne i kapitel 6.  

Det vil derfor sige, at den overordnede diskurs er en ”udkantsdiskurs”.  Det næste skridt er derfor, at 

nodalpunkter og momenter viser deres betydning i forhold til den overordnede diskurs, som de er sat ind i. 

Det skal nævnes, at ”udkantsdiskursen” også vil gøre sig gældende for både den næste artikel i dette 

kapitel og de to danske artikler, som vil blive undersøgt i kapitel 4. 

3.1.2. Identifikation af begreber for udkantsfænomenet 

I nedenstående figur vil de begreber, der anvendes i forhold til udkantsfænomenet, blive vist. De anvendte 

begreber for udkantsfænomenet er nodalpunkterne og de ordvalg, der knytter sig til nodalpunkterne er 

momenterne.   

UDKANTSDISKURS 

Nodalpunkt: 

Randgebiete 

Nodalpunkt: 

”Problemlagen” 

Nodalpunkt: 

”spezielle Gebiete” 

Nodalpunkt: 

strukturschwache 

Regionen 

 

Momenter: 

Entvölkerung, 

verkümmern, fallen 

zurück, Furcht, 

Verdrängung, Problem   

 

Momenter: 

steigende 

Landflucht 

Momenter: 

grenzübergreifend 

”orientieren”, aufgegeben 

Momenter: 

Entwicklung, Todesstoß  

Figur 1: Nodalpunkter og momenter i ”Tod auf Raten”.  

I ”Tod auf Raten” anvendes fire begreber for udkantsfænomenet: Randgebiete, ”Problemlagen”, ”spezielle 

Gebiete” og strukturschwache Regionen. I de følgende fire underafsnit vil de fire begreber hver især blive 

analyseret i forhold til den betydning, som begreberne får på baggrund af deres momenter.  
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3.1.3 Randgebiete 

Randgebiete betyder oversat udkantsområder på dansk, og begrebet bliver behandlet dybdegående i 

artiklen ved, at begrebet tilsættes nogle ord, som skaber værdi og mening i forhold til udkantsfænomenet 

og -diskursen. Det betyder, at de ordvalg, som journalisterne har anvendt i denne artikel, vil skabe 

betydning i forhold til Randgebiete. Det er stadig vigtigt at have in mente som nævnt i teoriafsnittet, at 

nodalpunkterne og momenterne først får deres betydning, når de bliver sat ind i en diskurs. Imidlertid er 

det derfor væsentligt at få nodalpunktet og de momenter, som kredser sig rundt om nodalpunktet 

undersøgt nærmere. 

I artiklen bliver Randgebiete nævnt tre gange, i henholdsvis brødteksten på side 403, dernæst side 41, 

spalte 1, linje 2 og til sidst på side 42, spalte 1, linje 67. Tre gange lyder i og for sig ikke af meget, når 

artiklen er på fire sider. Det er dog vigtigt at huske på, at DER SPIEGEL er et magasin, som går meget i 

dybden med de artikler og temaer, som de berører. Det betyder derfor, at der knyttes både information, 

fakta og interviews til de anvendte begreber. 

Begrebet Randgebiet(e) er nodalpunktet, og dertil kredser momenterne rundt om nodalpunktet. Det 

betyder som nævnt, at momenterne giver Randgebiet(e) betydning. Momenterne, som journalisterne har 

valgt til at indholdsudfylde Randgebiet(e) med, er som nævnt: 

Entvölkerung, verkümmern, fallen zurück, Furcht, Verdrängung, Problem. 

Fælles for disse momenter er, at de er negativt ladet. Det betyder, at hvis man havde den association, at 

Randgebiet(e) var et neutralt ord, vil der her foregå en betydningsændring ved hjælp af momenterne. I 

artiklen fremgår det, at Randgebiete ikke er blevet taget alvorligt nok i Vesttyskland af politikerne. Det 

betyder, at når journalisterne har valgt at anvende ovenstående momenter, så har de også givet 

Randgebiet(e) en betydning til læseren. Det handler således om at signalere, at Randgebiet(e) er et 

fænomen som tager til, og man bør være opmærksom på fænomenets udvikling.  

3.1.4. ”Problemlagen”  

”Problemlagen” bliver nævnt på side 40, spalte 2, linje 18. Der knytter sig følgende momenter til 

nodalpuntket: 

steigende Landflucht 

Selve nodalpunktet indikerer allerede ved første øjekast, at der er tale om et negativt begreb, da det 

oversat til dansk er ”problemområder”/”områder med problemer” (min oversættelse). Derudover er 

                                                           
3
 Der henvises til de oprindelige sidetal fra artiklen. Dette vil også være tilfældet med de tre øvrige artikler. 
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steigende Landflucht knyttet til nodalpunktet, hvilket vil sige, at der sker ”en stigende afvandring fra land til 

by”. Derudover bliver der skrevet:  

”Hier die Schickeria, dort die ”Problemlagen”” (side 40, spalte 2, linje 17-18)  

I forbindelse med ovenstående citat bliver München og Nordostbayern sat i forbindelse med ”die 

Schickeria” og ”die ”Problemlagen””. De er derfor hinandens modsætninger, da det går godt for München 

og dårligt for Nordostbayern.   

3.1.5. ”Spezielle Gebiete” 

”Spezielle(n) Gebiete” bliver nævnt på side 40, spalte tre, linje 13 og 18. ”Spezielle Gebiete” er sat i 

anførelsestegn, da der henvises til et forslag fra ”der Seehofer-Rat”. Det vil sige, at ”spezielle Gebiete” bliver 

brugt som en betegnelse i forslaget. I forhold til nodalpunktet anvendes momenterne: 

grenzübergreifend „orientieren“, aufgegeben 

Forslaget går ud på, at der skal effektiviseres i forhold til de penge, der tildeles. Det betyder, at de ”spezielle 

Gebiete” set ud fra et økonomisk synspunkt skal til at arbejde sammen med andre områder. Der nævnes 

eksempelvis, at Oberfranken skal arbejde sammen med Sachsen og så videre. I forhold til 

grenzübergreifend „orientieren“ får man det indtryk, at det er lidt op til det enkelte område at få en aftale i 

hus. Derudover er et andet moment som nævnt aufgegeben, hvilket viser tilstanden for de ”spezielle 

Gebiete”. De ”spezielle Gebiete” føler, at de er blevet opgivet. Dertil bliver det også nævnt i artiklen, at det 

er en følelse, som tager til i Tyskland.  

De ordvalg der anvendes i artiklen i forhold til ”spezielle Gebiete” har et negativt islæt. Det er dog vigtigt at 

påpege, at der er tale om et råd, som er kommet med nogle forslag. Det betyder, at definitionen ”spezielle 

Gebiete” hører ind under rådets betegnelse, og det er dermed deres definition, som gør sig gældende.  

3.1.6. Strukturschwache Regionen 

Strukturschwache Regionen bliver nævnt på side 41, spalte 2, linje 8. I forhold til strukturschwache 

Regionen bliver disse momenter anvendt: 

Entwicklung, Todesstoß 

Entwicklung er negativt ladet, da Entwicklung er et samlet begreb for den udvikling, som skønnes at komme 

i fremtiden, og som har med demografien at gøre i Tyskland. Dertil hører Todesstoß sammen med 

Entwicklung, da det er denne udvikling, som vil betyde dødsstødet for Strukturschwache Regionen. På 

baggrund af ordvalgene signaleres det, at struktursvage regioner i forvejen ikke har det nemt, og de vil 
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heller ikke få det på sigt. I tilfælde af at denne fremtidige udvikling viser sig at komme, vil det betyde 

dødsstødet for de struktursvage regioner i Tyskland. Dødsstødet er en metafor, og ordvalget er derfor med 

til at forstærke budskabet. Strukturschwache Regionen er således en betegnelse for nogle regioner, som er 

særdeles sårbare, og som er stærkt truet af samfundets fremtidige udvikling.  

Videre i artiklen berettes der om, at der er tale om en ændring i kulturen, da det er blevet in for den unge 

veluddannede generation at have alt tæt på sig. Det betyder, at de unge tiltrækkes af metropolerne, og 

dermed bliver de struktursvage regioner endnu svagere.  

3.2. Artikel 2: ”Der gespaltene Markt“ 

”Der gespaltene Markt” (2012) (se artiklen i bilag 2) tager udgangspunkt i det tyske ejendomsmarked, hvor 

huspriserne i metropolerne såsom München og Hamburg er tårnhøje, mens huse i udkantsområder 

nærmest usælgelige.  

I artiklen følger man to ejendomsmæglere Ingrid Imiela og Jens-Uwe Bahr, som fortæller om deres 

respektive områder. Imiela er ejendomsmægler i Goslar og kan ikke genkende det boom, som der ifølge 

overskrifter skulle være - tværtimod. Problemet er, at husene ligger for langt væk fra metropolerne. Det er 

derfor langt sværere at sælge huse og lejligheder i udkantsområderne. Fænomenet har længe været kendt i 

Østtyskland og er nu også gået over til at være et kendt fænomen i Vesttyskland. Priserne i Vesttyskland er 

stagneret både på huse og lejligheder, og nogle steder mister de sågar deres værdi. Det 

bemærkelsesværdige er, at der er tale om en kløft, der vokser sig større og større, selvom det kun er en 

femtedel af den tyske befolkning, der bor i de såkaldte ”Erfolgsstädten”. Denne kløft resulterer i en større 

ulighed. Eksempelvis har en husejer ikke økonomiske bekymringer, hvis han har et hus i et rigtigt godt 

område, da værdien stiger. Derimod skal en husejer bekymre sig, hvis han har et hus i et udkantsområde, 

da han ikke kan tjene de penge ind, som han har brugt på det. Det kan derfor blive til en økonomisk 

belastning for husejeren. Ifølge ejendomsmægleren Bahr i Neumünster, som er Schleswig-Holsteins fjerde 

største by med cirka 77.000 indbyggere, er det blevet sværere at sælge huse og lejligheder. Der er et for 

stort udbud i forhold til efterspørgslen. Eksempelvis er der alene i Neumünster 2.300 tomme boliger. 

Problemet for Neumünster er, at der er for langt til Kiel eller Hamburg. Derudover flytter de unge væk lige 

så snart, at de er færdige med skolen. På sigt vil udviklingen resultere i, at nogle byer udvikler sig til 

spøgelsesbyer, og det vil især gå hårdt ud over udkantsområderne. 

3.2.1. Identifikation af begreber for udkantsfænomenet 

I ”Der gespaltene Markt” er følgende begreber for udkantsfænomenet blevet identificeret sammen med 

momenterne i nedenstående figur: 
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UDKANTSDISKURS 

Nodalpunkt: 
 
Unterzentren 
 

Nodalpunkt: 
 
Sorgenlandstriche 

Nodalpunkt: 
 
Randlage 

Nodalpunkt: 
 
Schwundregionen  
 
 

Nodalpunkt: 
 
Peripherie 

Momenter: 
 
platzt keine Blase, 
entweicht langsam, 
aber kontinuierlich 
die Luft  
 

Momenter: 
 
in denen die große 
Mehrheit der 
Deutschen wohne, 
Diese Spaltung hat 
weitreichende 
Folgen, Sie 
verschärft die 
ohnehin ungleiche 
Verteilung der 
Vermögen und 
vergrößert so das 
soziale Gefälle im 
Land  

Momenter: 
 
das gleiche Objekt 
besitzt, steckt 
zuweilen mehr 
hinein, als er daran 
verdienen kann, 
finanzielle Last, 
Geisterstädte, das 
Sterben beginnt   

Momenter: 
 
Bis 2050 verliert 
Deutschland bis zu 
zwölf Millionen 
Einwohner, im 
Westen, absehbar, 
Nordhessen, 
Südniedersachsen, 
in Teilen Schleswig-
Holsteins, des 
Ruhrgebiets, 
Oberfrankens  

Momenter: 
 
sechziger und 
siebziger Jahren, 
Neubaugebiete, 
ausgewiesen, zehn 
Millionen..Wohnun
gen, altmodisch, 
unzureichend 
isoliert 
 

Figur 2: Nodalpunkter og momenter i ”Der gespaltene Markt”. 

I ”Der gespaltene Markt” anvendes fem begreber for udkantsfænomenet: Unterzentren, Sorgenlandstriche, 

Randlage, Schwundregionen og Peripherie. De fem begreber vil i de fem følgende underafsnit hver især 

blive analyseret i forhold til den betydning, som begreberne får på baggrund af deres momenter.  

3.2.3. Unterzentren 

Unterzentren bliver nævnt på side 65, spalte 1, linje 28. I forbindelse med brugen af Unterzentren bliver 

disse momenter anvendt: 

platzt keine Blase, entweicht langsam, aber kontinuierlich die Luft  

I forhold til situationen på boligmarkedet i Tyskland får man tegnet et billede af, hvordan følgerne rammer 

Unterzentren. Til at beskrive følgerne og dermed den aktuelle situation for Unterzentren anvendes 

metaforer. Eksempelvis mister Unterzentren ”langsomt luften”, hvilket må betyde, at i forhold til andre 

områder falder disse Unterzentren mere og mere tilbage. Årsagen dertil er som nævnt i artiklen, at 

boligpriserne falder og falder, hvilket kan få fatale konsekvenser, hvis denne udvikling fortsætter. 

Ordvalgene tenderer mod en trist og negativ retning i forhold til, hvordan begrebet Unterzentren skal 

fortolkes. Grunden til det er, at den negative udvikling er kontinuerlig, og derfor mistes luften lige så 

langsomt.  
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Det kunne i overført betydning tolkes som, at hvis der ikke bliver gjort noget drastisk, så vil Unterzentren på 

et tidspunkt lide så meget, at luften vil slippe helt op.  

3.2.4. Sorgenlandstriche 

Sorgenlandstriche bliver nævnt i billedteksten på side 64 og på side 65, spalte 2, linje 30. Til begrebet 

Sorgenlandstriche er disse momenter at finde: 

in denen die große Mehrheit der Deutschen wohne, Diese Spaltung hat weitreichende Folgen, 

Sie verschärft die ohnehin ungleiche Verteilung der Vermögen und vergrößert so das soziale 

Gefälle im Land 

Det særlige ved begrebet Sorgenlandstriche er, at størstedelen af tyskerne bor under betegnelsen 

Sorgenlandstriche. De bor dermed ikke i de såkaldte ”Erfolgsstädten”. Det gør kun en femtedel af den tyske 

befolkning. Det kan derfor konstateres, at Sorgenlandstriche er et negativt begreb, da det er en direkte 

modsætning til ”Erfolgsstädten”. Ifølge artiklen bliver kløften mellem ”Erfolgsstädten”/”prosperierenden 

Zentren” og Sorgenlandstriche større og større, og det har store konsekvenser, hvad angår social ulighed.  

Forskellen på byerne og områderne tydeliggøres med billederne på side 64 og 65, hvor Sorgenlandstriche 

bliver nævnt. På side 64 ses ”Hamburger HafenCity” og på side 65 ses ”Problemstraße” i Neumünster. 

Billederne er derfor med til at vise, hvad Sorgenlandstriche dækker over.    

3.2.5. Randlage 

Randlage bliver nævnt på side 65, spalte 3, linje 6 og på side 66, spalte 2, linje 15. Ved brugen af begrebet 

Randlage knytter der sig følgende momenter: 

das gleiche Objekt besitzt, steckt zuweilen mehr hinein, als er daran verdienen kann, 

finanzielle Last, Geisterstädte, das Sterben beginnt 

Fælles for momenterne er, at Randlage bliver til et negativt begreb. Dette eksemplificeres i artiklen ved, at 

hvis man har et hus i et Randlage (altså et udkantsområde), som man investerer i, kan det vise sig, at man 

ikke har en formue, men derimod en finansiel byrde. Hvorimod det selvsamme hus i Frankfurter Westend 

vil betyde, at man øger sin formue år for år. 

Begrebet Randlage bliver ikke mindre negativt af, at der anvendes en dødsmetafor i artiklen: 

”Das Sterben beginnt in der Randlage”  (side 66, spalte 2, linje 14-15). 

Inden dødsmetaforen bliver der skrevet, at inden for få årtier vil byer forvandle sig til spøgelsesbyer. Dette 

må formodes at have en sådan negativ effekt, at folk ikke vil flytte til udkantsområder.   
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3.2.6. Schwundregionen 

Schwundregionen bliver nævnt på side 66, spalte 1, linje 63. Der knytter sig følgende momenter til 

begrebet: 

Bis 2050 verliert Deutschland bis zu zwölf Millionen Einwohner, im Westen, absehbar, Nordhessen, 

Südniedersachsen, in Teilen Schleswig-Holsteins, des Ruhrgebiets, Oberfrankens 

Det vurderes i artiklen, at Tyskland indtil år 2050 vil miste op imod 12 millioner indbyggere. Dertil anvendes 

begrebet Schwundregionen. Det vil sige, at begrebet har noget med den fremtidige demografi at gøre, 

hvilket alt andet lige vil føre til udkantsområder i de pågældende regioner. I Vesttyskland ligger de store 

Schwundregionen i: “Nordhessen, Südniedersachsen, in Teilen Schleswig-Holsteins, des Ruhrgebiets und 

Oberfrankens”. Begrebet er derfor negativt ladet, da det udover den demografiske udvikling også hænger 

sammen med udkantsfænomenet og dets konsekvenser.          

3.2.7. Peripherie 

Peripherie bliver nævnt på side 66, spalte 3, linje 37. Følgende momenter kredser om begrebet: 

sechziger und siebziger Jahren, Neubaugebiete, ausgewiesen, zehn Millionen..Wohnungen, 

altmodisch, unzureichend isoliert 

I 1960’erne og 1970’erne var det in at bygge nye boliger i periferien. Der er cirka blevet bygget 10 millioner 

boliger i den tidsperiode. Ifølge artiklen er mange af boligerne i dag umoderne eller dårligt isoleret. Det 

forklares, at når der ikke bliver investeret tilstrækkeligt i boligerne, så bliver boligerne på et tidspunkt slidt 

op. Det betyder, at boligerne derfor ikke kan sælges, da de ikke længere er attraktive. Samtidig er boligerne 

måske heller ikke lige så meget værd, som ejerne forestiller sig. Det vil sige, at ejerne dermed ikke har den 

opsparing, som de regnede med. Dertil skal det nævnes, at mange stadig bor i de boliger, som de byggede i 

1960’erne og 1970’erne. Områderne er derfor præget af ældre mennesker.  

Peripherie er således et begreb, som i 1960’erne og 1970’erne var forbundet med positivitet. Begrebet har 

dog sidenhen ikke samme værdi som tidligere, da det i stedet må betegnes som et negativt ord. Det 

skyldes, at unge og børnefamilier tilsyneladende ikke vil bo i periferien, men derimod i metropolerne.         
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4. TEKSTANALYSE AF DANSKE ARTIKLER 

I dette kapitel vil de to danske artikler fra Berlingske blive analyseret med elementer fra KDA. Der vil gøres 

brug af den samme fremgangsmåde som nævnt i indledningen af kapitel 3, og derefter vil begreberne fra 

dette kapitel og kapitel 3 blive sammenlignet på baggrund af en komparativ analyse i kapitel 5. 

4.1. Artikel 3: ”Udkantsdanmark æder snart København” 

”Udkantsdanmark æder snart København” (2011) (se artiklen i bilag 3) handler om, hvordan 

udkantsfænomenet spreder sig. Ifølge eksperter er det kun Roskilde og København, som endnu ikke er 

blevet ”medlem” af Udkantsdanmark på Sjælland. Folketingspolitikerne vil derfor arbejde sammen for at 

stoppe den negative udvikling på Sjælland. Ifølge lektor i vækst og virksomhedsstrategi ved Syddansk 

Universitet Klaus Lindegaard har Region Sjælland det værre end andre udkantsområder, da der er høj 

arbejdsløshed, meget få vidensarbejdspladser, og samtidig har befolkningen i regionen et markant lavere 

uddannelsesniveau end resten af Danmarks befolkning. Region Sjælland har manglet vækst, og samtidig er 

arbejdsløsheden steget, hvilket betyder, at det er borgerne i området, der betaler regningen. Derudover 

bliver borgerne stavnsbundet, da boligpriserne er faldende, og samtidig bliver de nødt til at pendle længere 

og længere, hvilket er et produktivitetstab for samfundet. Ifølge professor ved Roskilde Universitet Jan 

Sundbo er der ikke længere den samme interesse for at købe huse i Slagelse, Ringsted, på Lolland eller på 

Falster, da boligpriserne er faldende i Region Hovedstaden.   

I Slagelse er arbejdsløsheden steget voldsomt, da store virksomheder enten er blevet lukket eller har haft 

store fyringsrunder. Det er store virksomheder som popcornfabrikken Popz, maskinfabrikken CFS og 

slikfabrikken Leaf Malaco. Leaf Malaco skal eksempelvis flyttes til Slovenien, hvilket betyder, at Slagelse 

dermed har mistet cirka 350 arbejdspladser på et år. Ifølge fagforeningen 3F er det meget svært at finde 

nye arbejdspladser i området. Til denne problematik skriver journalisterne følgende:  

”Den tendens sætter bare endnu en tyk streg under, at udkantsdanmark er meget andet end 

vestjyske kommuner, hvor et borgeropgør for halvandet år siden fik politikerne til at stå i kø 

med løfter om hjælp.” 

Løfter om hjælp til Slagelse kommer også fra (den daværende) økonomi- og erhvervsminister Brian 

Mikkelsen4 (K), som er villig til omgående at besøge Slagelse for at lytte til borgerne. Ole Sohn fra SF er 

derimod klar til et politisk bredt samarbejde for at stoppe den negative udvikling efter folketingsvalget5.  

                                                           
4
 Brian Mikkelsen var erhvervs- og økonomiminister fra 2010-2011 (Konservative, u.å.) 

5
 Det er værd at nævne, at denne artikel er fra d. 5. september 2011, og der var valg d. 15. september 2011, hvor Helle Thorning-

Schmidt (S) blev Danmarks nye statsminister. 
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4.1.1. Identifikation af begreber for udkantsfænomenet 

Ud fra artiklen ”Udkantsdanmark æder snart København” er følgende nodalpunkter og momenter blevet 

identificeret: 

UDKANTSDISKURS 

Nodalpunkt: 
 
Udkantsdanmark 
 

Nodalpunkt: 
 
Udkantsområde 

Momenter: 
 
æder snart København, eksperter advarer, 
nedtursklubben, rykket over Storebælt, andet end 
vestjyske kommuner, et borgeropgør fik politikerne 
til at stå i kø med løfter om hjælp, manglende 
vækst, voldsomme konsekvenser for økonomien i de 
enkelte kommuner, boligpriserne i området falder, 
stavnsbinder folk 

Momenter: 
 
Hele Region Sjælland, høj arbejdsløshed, meget få 
vidensarbejdspladser, markant lavere 
uddannelsesniveau 
 

 

Figur 3: Nodalpunkter og momenter i ”Udkantsdanmark æder snart København”. 

I artiklen anvendes to begreber for udkantsfænomenet henholdsvis Udkantsdanmark og udkantsområde. 

Begreberne vil i de to følgende underafsnit blive analyseret i forhold til de momenter, der kredser rundt om 

dem. 

4.1.2. Udkantsdanmark 

Udkantsdanmark bliver nævnt i henholdsvis overskriften, brødteksten linje 5, spalte 1, linje 9, 10, 37 og 

spalte 2, linje 33.  Følgende momenter kredser rundt om nodalpunktet: 

æder snart København, eksperter advarer, nedtursklubben, rykket over Storebælt, andet end 

vestjyske kommuner, et borgeropgør fik politikerne til at stå i kø med løfter om hjælp, 

manglende vækst, voldsomme konsekvenser for økonomien i de enkelte kommuner, 

boligpriserne i området falder, stavnsbinder folk 

I forhold til momenterne viser det sig meget hurtigt, at Udkantsdanmark er et negativt begreb, da de 

ordvalg der kredser rundt om begrebet må betegnes som negative. Det første som man møder i artiklen er 

en stor overskrift, hvor der står: ”Udkantsdanmark æder snart København”. Overskriften indikerer således 

ved brug af en metafor, at Udkantsdanmark snart ”æder” København og dermed ”æder” Danmarks 

hovedstad. Det vil således betyde, at hele befolkningen i Danmark rammes af udkantsfænomenet. Det er 

samtidig en meget fængende overskrift, da overskriften også indikerer, at magtforholdet mellem 

Udkantsdanmark og København er ændret. Udkantsdanmark er blevet kraftfuld og vinder mere og mere 
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terræn. I brødteksten advarer eksperter om, at det kun er København og Roskilde på Sjælland, som ikke er 

blevet ”medlem” af Udkantsdanmark. Dertil bliver Udkantsdanmark også associeret og betegnet som en 

”nedtursklub”, som de færreste byer vil være medlem af. Disse ordvalg er med til at gøre begrebet endnu 

mere negativt. Udkantsfænomenet har spredt sig fra Jylland og er ifølge artiklen ”for længst rykket over 

Storebælt”. Dertil bliver Udkantsdanmark defineret som noget, der:  

”.. er meget andet end vestjyske kommuner, hvor et borgeropgør for halvandet år siden fik 

politikerne til at stå i kø med løfter om hjælp”. 

Dette kan være med til at råbe vagt i gevær, da Udkantsdanmark er et seriøst og alvorligt problem. Det 

indikerer dog fortsat, at Udkantsdanmark er et særdeles negativt begreb, der har særdeles negative følger.  

Eksperternes ordvalg i forhold til Udkantsdanmark er også overvejende negative, da de blandt andre 

anvender følgende ordvalg:  

manglende vækst, voldsomme konsekvenser for økonomien i de enkelte kommuner, 

boligpriserne i området falder, stavnsbinder folk 

Disse ord er med til at skabe et billede af, at der i forhold til Udkantsdanmark er tale om en ond cirkel, som 

bliver særdeles vanskelig at bryde ud af.   

4.1.3. Udkantsområde 

Udkantsområde bliver nævnt i spalte 1, linje 14 og 16. I forbindelse med brugen af udkantsområde er der 

følgende momenter: 

Hele Region Sjælland, høj arbejdsløshed, meget få vidensarbejdspladser, markant lavere 

uddannelsesniveau 

I et citat i artiklen bliver der sagt, at: ”Hele Region Sjælland har præg af at være et udkantsområde…”. 

Kendetegnende for Region Sjælland er i den forbindelse: høj arbejdsløshed, meget få vidensarbejdspladser 

og markant lavere uddannelsesniveau. Dette giver således et billede af, hvad et udkantsområde indeholder, 

og hvad det dækker over. De etiketter som Region Sjælland får sat på sig, gør, at begrebet udkantsområde 

også bliver negativt ladet, da blandt andet høj arbejdsløshed er forbundet med noget, der ikke er godt for 

samfundet. Derfor bliver udkantsområde i denne sammenhæng til et begreb, som er overvejende negativt. 
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4.2. Artikel 4: ”2050: Vi bor i storbyer og landet er affolket - men gør det 

noget?” 

”2050: Vi bor i storbyer og landet er affolket - men gør det noget?” (2012) (se artiklen i bilag 4) handler om 

den forandring, der vil ske i Danmark frem til 2050. Artiklen er skrevet på baggrund af den omfattende 

rapport ”Danmark, der bli’r et yndigt land”, der er lavet på baggrund af interviews med 50 eksperter. I 2050 

vil ni ud af 10 danskere bo i de store byer og næsten hver anden bornholmer vil være mere end 65 år 

gammel. Landet vil være affolket, og det vil primært kun være beboet af ældre mennesker. De små byer vil 

være forsvundet, og Danmark vil være domineret af to store vækstregioner. Derudover vil der også være 

flere bycentre i byerne, og bygrænserne vil langsomt blive udvisket.      

Journalisten har talt med nogle eksperter i forhold til, hvad der skal gøres, hvis der skal være liv på landet i 

fremtiden. Eksperterne påpeger, at der skal gøres noget aktivt fra politisk side. Ifølge forsker i byudvikling 

ved Roskilde Universitet John Andersen er der dog ikke en klar strategi på området, og der mangler 

ligeledes vilje og mod til at diskutere, hvad der skal ske. Professor i geografi ved Københavns Universitet 

Christian Wichmann Matthiessen mener, at staten kan hjælpe, hvis der bliver skabt arbejdspladser uden for 

byerne. Det ville gøre områderne mere attraktive for folk, da man både kan bo og arbejde der. Ifølge 

artiklen er det jobkrisen, der skubber udviklingen. I den private sektor er der mistet mellem 100.000 og 

175.000 arbejdspladser, hvilket er gået hårdt ud over de små byer i Udkantsdanmark. Det er derfor endnu 

sværere at tiltrække folk til provinsen, hvis der ikke er noget arbejde at få i området. Dertil falder 

huspriserne, da folk flytter fra området, og salgstiderne bliver længere og længere. Derfor er boligselskaber 

ifølge professor ved Statens Byggeforskningsinstitut Claus Bech-Danielsen begyndt at rive boligblokke ned. 

Bech-Danielsen fortæller i øvrigt, at det er noget, som man har talt om i mange år, og som nu er blevet en 

realitet. Denne udvikling er imidlertid ikke kun en ulempe, da det ifølge seniorforsker ved Institut for 

Fremtidsforskning Anders Bjerre vil være fornuftigt, hvis nogle af de helt små byer bliver lukket. Det vil 

nemlig betyde, at folk bor tættere, og derved kan man udnytte ressourcerne på en helt anden måde. Der vil 

således være fordele ved at have store byer, da det eksempelvis kan betyde, at borgerne kan få bedre 

bredbånd eller bedre infrastruktur. I 2050 vil ni ud af 10 københavnere højst have 600 meter til en 

metrostation.  
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4.2.1. Identifikation af begreber for udkantsfænomenet 

Ud fra artiklen ”2050: Vi bor i storbyer og landet er affolket - men gør det noget?” er følgende nodalpunkter 

og momenter blevet identificeret: 

UDKANTSDISKURS 

Nodalpunkt: 
 
landdistrikterne 
 

Nodalpunkt: 
 
yderområder 
 

Nodalpunkt: 
 
udkantområder 

Nodalpunkt: 
 
Udkantsbyer 

Nodalpunkt: 
 
udkantsdanmark 

Momenter: 
 
jobbene 
forsvinder, 
husene falder i 
pris, bussen 
kører forbi 
 
 

Momenter: 
 
behovet for en 
stærk politisk 
strategi, hvad der 
konkret kan gøres 
for at.. ikke bliver 
affolket 

Momenter: 
 
løsning, flytte 
statslige 
arbejdspladser, vil 
tiltrække borgere, 
blive et attraktivt 
sted at bo, mangler 
en mere langsigtet 
strategi 

Momenter: 
 
er pressede, mister job, 
boligpriser falder, 
busserne kører forbi, 
udsigterne.. er 
forsvindende små, små 
byer helt udvisket i 
2050 

Momenter: 
 
en udvikling, der 
især er gået hårdt 
ud over mindre 
byer.., svært at 
lokke nye borgere 
til provinsen, folk 
flytter, yderligere 
afstand til de 
større byer, 
huspriserne falder, 
salgstiderne er 
lange, 
boligselskaber 
laver planer for 
nedrivning af 
almene 
boligselskaber i 
provinsen 

Figur 4: Nodalpunkter og momenter i ”2050: Vi bor i storbyer og landet er affolket - men gør det noget?” 

I artiklen anvendes fem begreber for udkantsfænomenet henholdsvis landdistrikterne, yderområder, 

udkantområder, udkantsbyer og udkantsdanmark. Begreberne vil i de fem følgende underafsnit blive 

analyseret i forhold til de momenter, der kredser rundt om dem. 

4.2.2. Landdistrikterne 

Landdistrikterne bliver nævnt på side 8 i billedteksten. Der knytter sig følgende momenter til begrebet: 

Jobbene forsvinder, husene falder i pris, bussen kører forbi 

Begrebet landdistrikt bliver på baggrund af ordvalgene til et negativt begreb, da det er skadeligt for 

landdistrikterne, at jobbene forsvinder, og husene falder i pris. Derudover indikerer ”bussen kører forbi” en 

stilstand, da landdistrikterne enten er gået i stå eller er ved at gå i stå, hvilket kan fortolkes på baggrund af 

momenterne. I billedteksten står der også:  



33 
 

”En grøn omstilling skal der til for at bringe nyt liv i landdistrikterne” 

 

Det kunne tyde på, at landdistrikterne er ved at nærme sig et kritisk stadie, og derfor bliver begrebet 

negativt. Der skal derfor handles, så der kan skabes liv i landdistrikterne igen. 

4.2.3. Yderområder 

Yderområder bliver nævnt på side 8, spalte 2, linje 18. Følgende momenter kredser rundt om nodalpunktet: 

behovet for en stærk politisk strategi,  

hvad der konkret kan gøres for at.. ikke bliver affolket 

Yderområder er ikke forbundet med samme negativitet, som de øvrige begreber for udkantsfænomenet er. 

Der er i forhold til yderområder brug for en stærk politisk strategi. Dernæst skal det undersøges, hvad der 

kan gøres for, at yderområderne ikke bliver affolket. Det er således et forholdsvist neutralt begreb, hvor 

ordvalgene ikke gør begrebet særdeles negativt. 

4.2.4. Udkantområder 

Udkantområder bliver nævnt på side 8, spalte 2, linje 21. Der er følgende momenter til begrebet: 

løsning, flytte statslige arbejdspladser, vil tiltrække borgere, blive et attraktivt sted at bo, 

mangler en mere langsigtet strategi 

Udkantområder er tæt forbundet med det føromtalte begreb yderområde, hvilket bliver vist i artiklen, da 

der med brugen af yderområder bliver stillet et retorisk spørgsmål, hvortil der svares med udkantområder: 

”… hvad der konkret kan gøres for at de danske yderområder ikke bliver affolket.  

En løsning kunne være, at flytte statslige arbejdspladser ud til udkantområder”. 

Momenterne indikerer, at der med begrebet udkantområde er tale om et område, der har brug for nogle 

løsninger og strategier. Et udkantområde kan således tiltrække folk og gøre det til et attraktivt sted at bo, 

hvis der er arbejdspladser. Problematikken er, at et udkantområde ikke længere kan tiltrække folk på 

samme måde, da der ikke er arbejdspladser, hvilket ovenstående citat også indikerer. Begrebet 

udkantområde er som udgangspunkt et neutralt ord. Dog bliver begrebet en anelse negativt grundet 

momenterne, da der som nævnt mangler arbejdspladser med mere.     
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4.2.5. Udkantsbyer 

Udkantsbyer bliver nævnt på side 8, spalte 3, linje 6. Følgende momenter knytter sig til nodalpunktet:  

er pressede, mister job, boligpriser falder, busserne kører forbi,  

udsigterne.. er forsvindende små, små byer helt udvisket i 2050 

Udkantsbyer har nogle af de samme momenter, som landdistrikterne havde (se 4.2.2.). Kendetegnende for 

både udkantsbyer og landdistrikterne er ifølge momenterne, at jobbene forsvinder, boligpriserne falder og 

busserne kører forbi. Derudover er udkantsbyer pressede, og udsigterne er forsvindende små. I 2050 vil de 

små byer være udvisket. Der er altså ikke bare tale om en by i al almindelighed, men en udkantsby, som har 

nogle særdeles negative momenter rundt om sig. En udkantsby kan således ikke associeres med en ganske 

almindelig by. 

4.2.6. Udkantsdanmark 

Udkantsdanmark bliver nævnt på side 9, spalte 2, linje 9. Der knytter sig følgende momenter til 

nodalpunktet: 

En udvikling, der især er gået hårdt ud over mindre byer.., svært at lokke nye borgere til 

provinsen, folk flytter, yderligere afstand til de større byer, huspriserne falder, salgstiderne er 

lange, boligselskaber laver planer for nedrivning af almene boligselskaber i provinsen 

Udkantsdanmark er et begreb, der dækker over rigtig meget, da Udkantsdanmark er blevet offer for 

Danmarks udvikling både af økonomisk og jobmæssig karakter. Udviklingen har gjort, at det er blevet svært 

at lokke nye borgere til provinsen, og samtidig flytter folk derfra. Det betyder, at huspriserne falder, og 

salgstiderne er lange. Der bliver sågar lavet planer for nedrivning af almene boligselskaber. Derudover 

bliver der større afstand til de større byer. Det betyder således, at Udkantsdanmark ifølge momenterne har 

noget med mindre byer og provinsen at gøre. Det betyder samtidig, at de større byer og de mindre byer er 

hinandens modsætninger, da afstanden bliver større og større. Udkantsdanmark er således et negativt 

begreb, der dækker over alle de samfundsmæssige problemer, som blandt andre de mindre byer i Danmark 

kæmper mod.   
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5. KOMPARATIV ANALYSE AF BEGREBERNE  

I dette kapitel vil der blive foretaget en komparativ analyse af begreberne fra artiklerne i kapitel 3 og 4. 

Begrebernes forskelle og ligheder for udkantsfænomenet vil her blive analyseret og diskuteret. Ydermere 

vil der i den komparative analyse blive forsøgt at finde frem til et eller flere begreber, der ligger tættest på 

begrebet Udkantsdanmark. Dette kapitel vil således bidrage til næste kapitel, hvor Udkantsdanmark skal 

oversættes til tysk.    

5.1. Udkantsfænomenets begreber på dansk og tysk 

I kapitel 3 og 4 blev det vist, at der er forskellige begreber for udkantsfænomenet på både dansk og tysk. 

I nedenstående figur vises de identificerede begreber: 

BEGREBER FOR UDKANTSFÆNOMENET 

Danske artikler: 

Udkantsdanmark (7) 

udkant(s)område (3) 

landdistrikterne (1) 

yderområder (1) 

udkantsbyer (1) 

 

 

 

(x)= antal gange begrebet bliver anvendt  

Tyske artikler: 

Randgebiete (3) 

”Problemlagen” (1) 

”spezielle Gebiete” (2) 

Strukturschwache Regionen (1) 

Unterzentren (1) 

Sorgenlandstriche (2) 

Randlage (2) 

Schwundregionen (1) 

Peripherie (1) 

 Figur 5: Begreber for udkantsfænomenet 

I ovenstående figur er der også tilføjet hvor mange gange, hvert enkelt begreb bliver anvendt i de danske 

og tyske artikler. I de danske artikler er det mest anvendte begreb Udkantsdanmark, som bliver anvendt 

syv gange. I de tyske artikler er det mest anvendte begreb Randgebiet, som bliver anvendt tre gange. 

Begreberne for udkantsfænomenet bliver anvendt 13 gange i de danske artikler, og 14 gange i de tyske 

artikler. Der er fem begreber for udkantsfænomenet i de danske artikler, og ni begreber for 

udkantsfænomenet i de tyske artikler.  

Begreberne i de danske artikler starter næsten alle med ”udkant”, og et enkelt starter med ”yder”, hvilket 

må vurderes til at ligge meget tæt op ad hinanden. Derudover er der et enkelt begreb, der hverken starter 

med ”udkant” eller ”yder”, som figur 5 viser, er der tale om landdistrikterne. Det er det eneste begreb, som 

adskiller sig fra de anvendte danske begreber. Begreberne i de tyske artikler har til gengæld ikke det helt 
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samme mønster, som de danske. Randgebiet og Randlage starter dog begge med ”Rand” og dækker stort 

set over det samme. De øvrige syv tyske begreber har ikke helt samme mønster.  

5.2. Overbegrebet Udkantsdanmark 

Begrebet Udkantsdanmark kan på baggrund af gennemgangen af de fire andre danske begreber i kapitel 4 

karakteriseres som et overbegreb for udkantsfænomenet i Danmark. Grunden til dette er blandt andet, at 

det i artikel 3 blev gjort klart, at Udkantsdanmark snart ”æder” København, da det for længst er rykket over 

Storebælt. Foruden Udkantsdanmark bliver begrebet udkantsområde som bekendt anvendt. 

Udkantsområde kan betegnes som et underbegreb til Udkantsdanmark, da Region Sjælland ifølge artikel 3 

kan betegnes som et udkantsområde. Region Sjælland har høj arbejdsløshed, meget få 

vidensarbejdspladser og markant lavere uddannelsesniveau end resten af Danmarks befolkning. Der er 

altså tale om et mindre geografisk afgrænset område. Udkantsdanmark dækker også over de 

problematikker, som Region Sjælland har. Derudover bliver der i artikel 4 også sat yderligere 

samfundsmæssige problemer på begrebet Udkantsdanmark, da det har fået Danmarks negative udvikling af 

økonomisk og jobmæssig karakter at føle. Udkantsdanmark er således et begreb, der er negativt ladet, og 

det er samtidig betegnende for udkantsfænomenet i Danmark. Det skal dog nævnes, at yderområder i 

forhold til de øvrige danske begreber ikke er et særdeles negativt begreb på baggrund af momenterne.  

I forbindelse med brugen af yderområder står der:  

”hvad der konkret kan gøres for at yderområder ikke bliver affolket”.  

Ovenstående kan på baggrund af artiklen og citatet fortolkes på følgende måde, at ved brugen af 

Udkantsdanmark er affolkningen begyndt og ved brugen af yderområder er affolkningen ved at ske. Det vil 

altså sige, at yderområder ikke har samme negativitet, som Udkantsdanmark har.  

I næste afsnit vil de ni tyske begreber derfor blive sammenlignet med Udkantsdanmark, da det som 

bekendt er et overbegreb for de øvrige danske begreber.  

5.3. Tyske udkantsbegreber versus Udkantsdanmark  

Da det er Udkantsdanmark, der skal oversættes til tysk, er det vigtigt at finde ud af hvilke forskelle og 

ligheder, der er på begrebet Udkantsdanmark og de ni tyske begreber. Udkantsdanmark er et begreb, der 

har slået sig fast og er blevet et særdeles anvendt overbegreb for udkantsfænomenet. Det er derimod mere 

diffust hvilket tyske begreb, der kan karakteriseres som et tilsvarende overbegreb. De tyske begreber vil 

derfor enkeltvis blive sammenlignet med Udkantsdanmark i de følgende underafsnit. 
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5.3.1. Randgebiet   

I Danmark taler politikerne om udkantsfænomenet og om Udkantsdanmark, og det virker som om, at de 

tager problemet alvorligt. Derimod tager politikerne i Vesttyskland tilsyneladende ikke udkantsfænomenet 

alvorligt nok, selvom det er et fænomen, der tager til i hele Tyskland. Begrebet for udkantsfænomenet der 

bruges i denne sammenhæng er Randgebiet.  

Randgebiet og Udkantsdanmark minder om hinanden. Dog er forskellen, at begreberne er på hvert deres 

stadie. Deres lighed er, at for nogle år siden var Udkantsdanmark noget, der fandtes i Jylland og noget, der 

havde med vestjyske kommuner at gøre. I dag er det et landsdækkende fænomen, der har spredt sig og 

som tilsyneladende ingen ende vil tage, da Danmark som bekendt vil se meget anderledes ud i 2050. Sat 

lidt på spidsen er udkantsfænomenet i Tyskland begrebsmæssigt på det stadie, som Udkantsdanmark var 

på for nogle år siden. Det skal dog endnu en gang nævnes, at udkantsfænomenet længe har været kendt i 

Østtyskland. Det må dog formodes som tidligere nævnt, at det har et historisk perspektiv grundet 

Berlinmurens fald. I forhold til udkantsfænomenet i hele Tyskland må det være et spørgsmål om tid, inden 

udkantsfænomenet slår sig rigtigt fast i både politikernes og den tyske befolknings bevidsthed. Det er dog 

også et spørgsmål om mediernes magt, og om de tyske medier vil koncentrere sig intensivt med 

udkantsfænomenet i fremtiden, ligesom medierne har gjort det i Danmark i de seneste år. Det er derfor 

interessant om Randgebiet om nogle få år vil få et overbegreb, ligesom udkantsområde eksempelvis har 

fået Udkantsdanmark som overbegreb.       

5.3.2. ”Problemlagen”  

”Problemlagen” har sine lighedspunkter med Udkantsdanmark. For det første kunne det have potentiale til 

at blive betegnet som et overbegreb for udkantsfænomenet i Tyskland, da der som tidligere nævnt er tale 

om ”problemområder”/”områder med problemer”. For det andet bliver begrebet sat i forbindelse med ”en 

stigende afvandring fra land til by”, hvilket er kendetegnende for udkantsfænomenet og den kulturelle 

samfundsudvikling i både Danmark og Tyskland. For det tredje bliver ”Problemlagen” sat i forbindelse med 

Nordostbayern, men det kunne i teorien lige så godt være et helt andet sted i Tyskland, hvor 

”Problemlagen” blev brugt, som begreb for udkantsfænomenet. Derfor egner dette begreb sig til at komme 

med i næste kapitel.     

5.3.3. ”Spezielle Gebiete” 

Begrebet ”spezielle Gebiete”, der stammer fra en rapport fra det føromtalte ”Seehofer-Rat”, bliver anvendt 

som betegnelse for de områder, der skal arbejde sammen med andre områder grundet effektiviseringer. De 

”spezielle Gebiete” føler sig opgivet, og det er en følelse, som tager til i hele Tyskland. Udkantsfænomenet 

har stille og roligt ramt Vesttyskland. ”Spezielle Gebiete” stammer som nævnt fra en rapport, og begrebet 
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vurderes derfor ikke til at være anvendelig i forsøget på at oversætte Udkantsdanmark til tysk, da det 

tilsyneladende ikke er et landsdækkende begreb. Det kan dog være, at ”spezielle Gebiete” kan udvikle sig til 

at blive et landsdækkende begreb for udkantsfænomenet i Tyskland, ligesom Udkantsdanmark er gået hen 

og blevet det i Danmark. Der er dog tale om gisninger, og der er intet belæg for dette. 

5.3.4. Strukturschwache Regionen 

Strukturschwache Regionen har sine ligheder med Udkantsdanmark, da strukturschwache Regionen ligesom 

Udkantsdanmark er truet af samfundsudviklingen. Derudover er der sket en ændring i kulturen, da de tyske 

veluddannede unge vil have alt lige i nærheden. Denne ændring gør det derfor svært for de 

strukturschwache Regionen, da de unge tiltrækkes af metropolerne og flytter væk. Der er således en kamp 

mellem land og by. Den samme tendens og ændring af kulturen ses også i Danmark, da folk flytter fra de 

mindre byer, og der kommer ikke nye folk til. Det betyder, at afstanden bliver større og større mellem land 

og by. Derudover falder priserne på husene, og salgstiderne er lange.  

Der bliver anvendt en dødsmetafor om følgerne for strukturschwache Regionen:  

”.. ist diese Entwicklung der Todesstoß”.  

Det vil sige, at der er en betragtelig forskel på strukturschwache Regionen og Udkantsdanmark. Det skyldes, 

at strukturschwache Regionen grundet Tysklands udvikling kan få dødsstødet og dermed ikke overleve. 

Udkantsdanmark er derimod et overbegreb for udkantsfænomenet og kan derfor ikke få dødsstødet på 

samme måde. Da det ifølge artikel 3 vinder mere og mere terræn i Danmark.  

5.3.5. Unterzentren 

Der er stor forskel på boligmarkedet i Tyskland. I Unterzentren er priserne på boligerne faldet markant, og 

de er langsomt ved at miste luften. I Udkantsdanmark ses en lignende tendens, hvor boligpriserne falder og 

falder. Det er derfor meget svært for de små byer at overleve, da faldende boligpriser betyder: færre 

mennesker, stort set ingen butikker og ingen arbejdspladser. Problemet ved at sammenligne Unterzentren 

og Udkantsdanmark er, at det først rigtig nu viser sig, at der er tale om to forskellige lande, hvor der er stor 

forskel på indbyggertallene og landenes geografiske arealer. Der er derfor nogle forhold, som gør, at 

Unterzentren ikke egner sig til at komme videre med i næste kapitel. Det er samtidig vigtigt at huske på, at 

Udkantsdanmark er et overbegreb for det danske udkantsfænomen, og derfor skal der findes frem til et 

tilsvarende begreb på tysk. Unterzentren er derfor ikke anvendelig, da det er et mere specifikt begreb. 

5.3.6. Sorgenlandstriche 

Sorgenlandstriche er et interessant begreb, da det har en del ligheder med Udkantsdanmark. Størstedelen 

af den tyske befolkning bor ifølge artikel 2 under betegnelsen Sorgenlandstriche. Derudover er det kun en 
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femtedel af den tyske befolkning, der bor i ”Erfolgsstädten”. I Danmark bor størstedelen af befolkningen 

under betegnelsen Udkantsdanmark, da eksperter som tidligere nævnt har advaret om, at det kun er 

Roskilde og København på Sjælland, der endnu ikke er blevet ”medlem” af Udkantsdanmark. 

Sorgenlandstriche dækker derfor over det tyske udkantsfænomen på en helt anden måde, end de øvrige 

tyske begreber gør.  

Den sociale ulighed i Tyskland bliver større og større mellem ”Erfolgsstädten”/”prosperierenden Zentren” 

og Sorgenlandstriche. Den samme tendens ses også i Danmark, hvor afstanden bliver større og større 

mellem de mindre og større byer. De er derfor hinandens modsætninger, ligesom 

”Erfolgsstädten”/”prosperierenden Zentren” og Sorgenlandstriche er hinandens modsætninger.  

Begrebet Sorgenlandstriche har således potentiale til at blive overbegreb for udkantsfænomenet i Tyskland, 

da det minder meget om Udkantsdanmark. 

5.3.7. Randlage  

Randlage dækker som tidligere nævnt stort set over det samme som Randgebiet. I forbindelse med brugen 

af Randlage bliver der i artikel 2 beskrevet, at der er forskel på, hvor man har sit hus liggende, da det kan 

have stor betydning for værdien af det. Derudover anvendes der en dødsmetafor, som tydeliggør alvoren 

ved udkantsfænomenet:  

”Das Sterben beginnt in der Randlage”   

I Danmark har det også stor betydning, hvor man har sit hus liggende. I Udkantsdanmark er salgstiderne 

lange, og priserne er lave, da folk flytter væk fra de små byer til fordel for de større byer. Denne udvikling 

stavnsbinder folk, da de ikke kan komme af med deres huse. Det er ligesom med Randgebiet interessant, 

om Randlage vil få et overbegreb med tiden.  

5.3.8. Schwundregionen 

Schwundregionen er et begreb, der dækker over de regioner, som vil mærke den fremtidige demografiske 

udvikling i Tyskland. Begrebet hænger således sammen med den fremtidige tyske demografi og med 

udkantsfænomenet, da den demografiske udvikling på sigt vil føre til udkantsområder. I forhold til 

Udkantsdanmark er ligheden, at der i fremtiden vil mangle folk. Der er dog igen stor forskel på antallet, da 

det som tidligere nævnt er to vidt forskellige lande, hvad angår indbyggertal og det geografiske areal. 

Derudover er forskellen, at det virker som om, at Schwundregionen mere er et udtryk for den demografiske 

udvikling end for udkantsfænomenet.  
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5.3.9. Peripherie 

Peripherie er et begreb som i første omgang viser sig at være in i 1960’erne og 1970’erne, men begrebet er 

sidenhen blevet negativt. Unge og børnefamilier vil tilsyneladende hellere bo i metropolerne end i 

periferien. Peripherie er derfor et område, der ikke længere er attraktivt. Det er husene heller ikke, og 

området er præget af ældre mennesker. Udkantsdanmark er heller ikke attraktivt, hvilket de lange 

salgstider og de lave priser på husene også indikerer. Derudover laver boligselskaber planer for nedrivning 

af almene boliger i provinsen. Der er således ligheder mellem Peripherie og Udkantsdanmark. Det må dog 

alligevel konstateres, at Peripherie ikke sig som et overbegreb for det tyske udkantsfænomen. 

5.4. Mulige tyske overbegreber for udkantsfænomenet 

Ifølge Reiß og Vermeer skal man som bekendt sætte sig ordentligt ind i KS, før man kan arbejde videre med 

MS og sine strategier. Dette er netop blevet gjort på baggrund af KDA og denne komparative analyse. Det 

er blevet vist hvilke begreber, der kan anvendes og hvilke begreber, der ikke er egnet til videre brug.  

I nedenstående figur vises de begreber, som vil blive brugt i næste kapitel og anvendt på Kollers strategier. 

Derudover vil Reiß og Vermeers oversættelsesteori som bekendt blive suppleret under Kollers strategier. 

Dette gøres dels for at vurdere og diskutere begrebernes anvendelighed og dels for at finde frem til et eller 

flere forslag i forbindelse med oversættelse af Udkantsdanmark.  

 

  

 

 

          

                    Figur 6: Tyske begreber til kapitel 6 

De fire begreber fra ovenstående figur har alle det tilfælles, at de har potentiale til at blive anvendt som 

overbegreb for udkantsfænomenet i Tyskland. Derudover er der nogle variationer med hensyn til selve 

betydningen af begreberne. Begreberne vil blive sammenholdt med Udkantsdanmark i næste kapitel og her 

vil det vise sig, hvorledes Udkantsdanmark bedst kan oversættes til tysk. 

Randgebiet 

”Problemlagen” 

Sorgenlandstriche 

Randlage 
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6. OVERSÆTTELSE AF UDKANTSDANMARK TIL TYSK 

I dette kapitel vil mulighederne for en oversættelse af begrebet Udkantsdanmark blive undersøgt på 

baggrund af de tyske begreber, som blev fundet anvendelige i kapitel 5. Begreberne kan være med til at 

bane vejen for en mulig oversættelse af Udkantsdanmark ved hjælp af Kollers fem oversættelsesstrategier. 

Derudover vil Reiß og Vermeers skoposteori som bekendt blive suppleret under hver strategi for at 

diskutere oversættelsesmulighederne pro og kontra. Derefter vil det blive vurderet hvilken strategi, der er 

mest hensigtsmæssig i forhold til en oversættelse. 

6.1. Definition af Udkantsdanmark 

I kapitel 4 blev det vist hvilke momenter, der kredsede om Udkantsdanmark i forhold til de to danske 

artikler fra Berlingske. Derfor er det her væsentligt at undersøge, hvordan Udkantsdanmark defineres 

officielt. På www.sproget.dk (u.å) defineres Udkantsdanmark således: 

”Udkantsdanmark egennavn – uofficiel, men alm. form: udkantsdanmark. De områder af Danmark der 

ligger langt fra større byer, og som er præget af ringere økonomisk aktivitet og færre 

beskæftigelsesmuligheder end resten af landet; SYNONYM udkantsområderne, yderområderne, 

randområderne” 

Det er værd at bemærke, at Udkantsdanmark bliver defineret til områder: ”der ligger langt fra større byer”. 

Dette kan imidlertid diskuteres, da Udkantsdanmark er et begreb, der efterhånden bruges i flæng som et 

overbegreb for de samfundsproblematikker, der findes i Danmark. Ifølge artiklen fra Berlingske Business, 

som blev anvendt i kapitel 4, advarer eksperter om, at det kun er København og Roskilde, der endnu ikke er 

kommet under betegnelsen Udkantsdanmark, hvorimod resten af Sjælland hører herunder (Benson m.fl., 

2011). Hvad angår Sjælland må det betegnes som særdeles problematisk, hvis Udkantsdanmark starter lige 

så snart, at man tager væk fra København.  

6.2. Udkantsfænomenet findes i Tyskland  

Det er på baggrund af kapitel 3 blevet vist, at udkantsfænomenet findes i Tyskland, ligesom det gør i 

Danmark. Derudover er der både for Danmarks og Tysklands vedkommende tale om et landsdækkende 

fænomen. I de danske og tyske artikler kom det desuden frem, at blandt andre politikerne er blevet klar 

over, at udkantsfænomenet findes, og at det har konsekvenser for deres respektive lande.  

Efter definitionen af Udkantsdanmark er det blevet slået fast, at blandt andre udkantsområde er synonym 

til Udkantsdanmark. Derudover blev det vist i henholdsvis kapitel 3 og 5, at Randgebiet er det mest 

anvendte begreb for udkantsfænomenet i de to tyske artikler. Randgebiet kan som tidligere nævnt 

http://www.sproget.dk/
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oversættes til udkantsområde på dansk. Det er derfor væsentligt at undersøge, hvad Randgebiet defineres 

som. Dette vil blive undersøgt i næste afsnit.  

6.3. IATE - Database for EU-relateret terminologi     

Som bekendt er udkantsfænomenet landsdækkende i både Danmark og Tyskland. I artiklerne bliver politik 

inddraget i forbindelse med udkantsfænomenet. Derfor er det væsentligt at undersøge, om eksempelvis 

medlemmer af Europa-Parlamentet har anvendt Udkantsdanmark, hvorefter begrebet er blevet optaget i 

InterActiveTerminology for Europe (IATE). IATE er en flersproget database med over 8,7 millioner termer. 

Databasen bliver anvendt af alle EU-institutionernes oversættelsestjenester. Databasen sikrer således en 

kvalitet, der gør en tekst pålidelig og samtidig kan tvetydige tekster undgås, da databasen som nævnt er 

flersproget (www.europa.eu, 2007). I databasen findes begrebet Udkantsdanmark ikke. Det er derfor i 

stedet fordelagtigt at undersøge synonymet udkantsområde. På søgningen udkantsområde bliver der under 

”region og regionalpolitik” fundet følgende: Region in Randlage, Randgebiet (Preferred), am Rande 

gelegenes Gebiet. Dertil er der ved Randgebiet tilføjet en parentes med ”preferred”, hvilket vil sige, at 

Randgebiet er at foretrække som en pålidelig oversættelse af ordet udkantsområde. Denne oversættelse 

blev som bekendt allerede fremvist i kapitel 4, men det væsentlige i denne sammenhæng er, at Randgebiet 

er taget ud af følgende kontekst: 

"Randgebiete sind durch ihre geographische Lage benachteiligt und generell von einer 

Abwanderung und Überalterung der Bevölkerung und sonstigen für den ländlichen Raum 

typischen Problemen gezeichnet, die sich in diesen Gebieten besonders stark 

manifestieren." (IATE, 2007). 

I EU-regi er der en vis sammenhæng mellem definitionen af Udkantsdanmark (se afsnit 6.1.) og definitionen 

af Randgebiet. Men hvis det danske udkantsområde bliver sat over for det tyske Randgebiet i forhold til 

begrebernes gennemgang med KDA, så opstår der et mismatch. Det skyldes, at der i kapitel 5 blev 

argumenteret for, at begrebet udkantsområde er et underbegreb i forhold til Udkantsdanmark, som i 

kapitel 5 blev betegnet som et overbegreb for udkantsfænomenet. Derfor er spørgsmålet fortsat, hvordan 

kan Udkantsdanmark bedst oversættes til tysk? 

6.4. Dansk: Udkantsdanmark --> Tysk: ? (1:0) 

I kapitel 2 blev Kollers fem oversættelsesstrategier forklaret og eksemplificeret. Disse fem strategier vil i 

denne del blive anvendt for at få undersøgt hvilken strategi, der er mest hensigtsmæssig at anvende til en 

oversættelse af Udkantsdanmark. Derudover vil Reiß og Vermeers skoposteori blive suppleret under 

strategierne. 

http://www.europa.eu/
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Det er blevet bevist, at udkantsfænomenet findes i Tyskland. Derudover var det som tidligere nævnt i afsnit 

1.1. vigtigt at finde ud af, hvilken type ord Udkantsdanmark er. Det er blevet vist, at Udkantsdanmark er et 

kulturem i forhold til oversættelsesteorien. Det har som bekendt ikke været muligt at slå Udkantsdanmark 

op i en dansk-tysk ordbog. Derudover har det som tidligere nævnt heller ikke været muligt at slå 

Udkantsdanmark op i databasen for EU-terminologi IATE. Der er således ikke mulighed for en 1:1 

oversættelse, da der er tale om en 1:0 oversættelse, idet der er opstået et leksikalsk hul i MS. I de følgende 

afsnit vil Kollers fem oversættelsesstrategier derfor blive anvendt til systematisk at gennemgå mulige 

oversættelsesforslag. 

6.5. Strategi 1: Zitatwort/Lehnwort 

Denne strategi har til formål at overføre ordet fra KS til MS, hvor anførelsestegn er med til at symbolisere, 

at der er tale om et fremmedord. Denne strategi er derfor på sin vis anvendelig, da Udkantsdanmark skal 

overføres til tysk. Det gøres således: 

                                         

 

 

 

Problemet ved Zitatwort er, at det forventes, at modtageren kender til ordet i forvejen. Det vil sige, at lige 

så snart en tysk læser møder ”Udkantsdanmark” i eksempelvis i en tysk avisartikel, så ved læseren, hvad 

ordet betyder og indeholder. Denne strategi kan imidlertid skabe store problemer i forhold til modtageren, 

da det på nuværende tidspunkt må formodes, at en tysk modtager ikke ved, hvad Udkantsdanmark 

betyder.  

I artiklerne fra DER SPIEGEL er Randgebiet blevet identificeret, og begrebet er også fundet i databasen for 

EU-relateret terminologi IATE. Det vil derfor sige, at udkantsfænomenet er kendt i Tyskland. Selvom 

tyskerne kender til fænomenet, er det dog ikke ensbetydende med, at de kender til Udkantsdanmark.  

Årsagen hertil er som bekendt, at Udkantsdanmark hører til det danske sprog og den danske kultur.  

I forhold til skoposteorien vil Kollers strategi heller ikke være en ideel strategi at anvende, da Reiß og 

Vermeer har fokus på MS’s formål. Det er derfor ifølge Reiß og Vermeers teori vigtigere, at oversættelsens 

formål bliver opfyldt. I det her tilfælde er formålet naturligvis, at Udkantsdanmark bliver oversat til tysk, 

men det skal samtidig også give mening for den tyske modtager. Det gør det imidlertid ikke ved anvendelse 

af Kollers første strategi. I stedet skal der ifølge Reiß og Vermeer som bekendt være meget mere fokus på 

Dansk: 

Udkantsdanmark 

Tysk: 

"Udkantsdanmark" 
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MS og på det kulturelle. Derudover skal man have sat sig ordentligt ind i KS, før man kan arbejde videre 

med MS og sine strategier. Ved denne første strategi har man netop ikke sat sig ordentligt ind i MS, hvis 

man blot overfører Udkantsdanmark uden videre. Det skyldes, at selvom udkantsfænomenet findes i både 

Danmark og Tyskland, så er der kulturelle variationer. Den kulturelle del af oversættelsen skal derfor også 

tænkes ind i oversættelsen.  

Det betyder samtidig, at en tilpasning heller ikke vil give en succesfuld oversættelse. Strategi 1 er som 

nævnt delt op i to metoder, hvor den anden metode er Lehnwort. Ved Lehnwort overføres 

Udkantsdanmark også direkte, men der er foretaget en tilpasning i forhold til MS. Det må alligevel 

formodes, at Udkantsdanmark stadigvæk ikke vil give mening for en tysk modtager, selvom ordet bliver 

tilpasset. Udkantsdanmark kan tilpasses således fra KS til MS: 

                                       

 

 

 

Ved denne tilpasning kan den tyske modtager få så meget ud af ordet, at det handler om Danmark. 

Derudover vil en tysk modtager ikke have en særlig stor chance for at vide, hvad ”Udkant” betyder. Det er 

et dansk ord, og derfor kræver det yderligere information og dermed en bedre oversættelse. Yderligere 

information hører dog som bekendt ikke ind under denne strategi. Det er derfor ikke muligt at komme en 

oversættelse nærmere ved anvendelse af denne strategi. 

6.6. Strategi 2: Lehnübersetzung 

Strategien Lehnübersetzung er lidt anderledes i forhold til strategi 1, da der her er tale om, at 

Udkantsdanmark bliver oversat ordret til tysk, hvor der før var tale om en direkte overførsel eller en 

tilpasning. Således oversættes Udkantsdanmark ordret til tysk: 

 

  

 

I det her tilfælde, hvor en direkte oversættelse resulterer i ”Randdänemark”, er der igen brug for mere 

information end blot ”Randdänemark”. Dette er som bekendt heller ikke en mulighed under denne strategi. 
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Det er dog væsentligt at slå fast, at der under denne strategi er tale om et direkte lån fra KS til MS. Det vil 

derfor sige, at der i forbindelse med ”Randdänemark” er tale om et lån fra KS, der ikke findes i MS’s 

leksikalske system. Det betyder, at selvom ”Randdänemark” ikke findes på tysk, burde det ifølge strategien 

være muligt for en tysk modtager at forstå ordet. Det viser sig imidlertid at være yderst tvivlsomt, da 

”Randdänemark” ikke vil give mening for en tysk modtager. Denne strategi er derfor ikke anvendelig i 

forhold til at oversætte Udkantsdanmark. Grunden til dette er, at Koller under denne strategi fokuserer 

mere på KS og det lingvistiske end på MS’s funktion og det kulturelle. Det skal nævnes til denne strategi, at 

hvis Koller havde mere fokus på MS, ligesom Reiß og Vermeer har, så kunne en tysk modtager få de 

”rigtige” associationer ved at anvende eksempelvis Randgebiet i stedet for ”Randdänemark”.   

6.7. Strategi 3: analoge Übersetzung 

I den tredje strategi skal der findes et tilsvarende ord fra KS til MS. Problemet er dog som tidligere nævnt i 

teoriafsnittet, at det godt kan forekomme, at det ord som bliver anvendt i MS ikke er fyldestgørende (se 

afsnit 2.6.3.). Der kan således være forskelle som gør, at begreberne for udkantsfænomenet på tysk ikke 

stemmer overens med Udkantsdanmark. I kapitel 3 blev der i de tyske artikler ”Tod auf Raten” og ”Der 

gespaltene Markt” i alt identificeret ni begreber for udkantsfænomenet. De ni begreber blev som bekendt i 

kapitel 5 sammenlignet med begrebet Udkantsdanmark på baggrund af en komparativ analyse. Heraf blev 

fire af de ni begreber erklæret egnet til videre brug. De oprindelige ni begreber for udkantsfænomenet kan 

ses på næste side, og er som bekendt: 
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 Figur 7: De ni identificerede begreber for udkantsfænomenet på tysk  

Grunden til at de ni begreber for udkantsfænomenet bliver vist igen er for at vise, at fem af begreberne er 

for ”snævre” i forhold til det, der er formålet under denne strategi. Begreberne er med andre ord ikke 

fyldestgørende nok i forhold til begrebet Udkantsdanmark. De øvrige fire begreber, som lignede 

Udkantsdanmark mest, vil blive anvendt under denne strategi. De blev som bekendt vist i kapitel 5 i figur 6, 

som så således ud: 

 

 

 

 

På baggrund af de identificerede begreber for udkantsfænomenet, som er vurderet til at egne sig som 
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matcher Udkantsdanmark i en sådan grad, at det er muligt at nå frem til et tilsvarende begreb i MS. 

Spørgsmålet er dog imidlertid, om ét af disse begreber vil vise sig at være fyldestgørende nok til, at 

begrebet ikke skaber mere forvirring end gavn?  

I de følgende underafsnit vil de fire forskellige begreber blive undersøgt. 

6.7.1. Randgebiet 

I forhold til begrebet Udkantsdanmark blev det ved definitionen af Udkantsdanmark vist, at 

udkantsområde er et synonym til Udkantsdanmark. Derefter blev på baggrund af IATE vist, at Randgebiet 

(udkantsområde) svarer til den danske definition af Udkantsdanmark. Dette kan måske virke lidt indviklet, 

men pointen er, at ordbogen siger, at et udkantsområde er et synonym til Udkantsdanmark. Det betyder 

derfor, at der i det store og hele kan sættes lighedstegn mellem Udkantsdanmark og udkantsområde. 

Imidlertid må det på baggrund af resultaterne fra KDA og kapitel 5 konstateres, at Udkantsdanmark er et 

overbegreb for det danske udkantsfænomen, mens udkantsområde et underbegreb i forhold til 

Udkantsdanmark. Der er derfor forskel på disse to begreber. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at 

anvende Randgebiet som et tilsvarende begreb i MS, selvom definitionen fra IATE viser, at der er store 

ligheder mellem Randgebiet og Udkantsdanmark. Dette skal ses i lyset af, at Koller er meget optaget af KS 

og det lingvistiske. Det vil derfor ikke være Udkantsdanmark, som bliver betegnende for 

udkantsfænomenet, men derimod udkantsområde.  

Reiß og Vermeer er derimod meget fokuseret på MS’s funktion og på det kulturelle, Randgebiet vil derfor 

ifølge deres teori være anvendelig. Det skyldes, at Randgebiet som nævnt i strategi 2 vil give de ”rigtige” 

associationer i forhold til, hvad Udkantsdanmark dækker over. I tilfælde af at Randgebiet bliver anvendt, vil 

det betyde, at der værdimæssigt vil gå noget tabt i forhold til begrebet Udkantsdanmark.  

Udkantsdanmark er som nævnt er et overbegreb for det danske udkantsfænomen, og samtidig indeholder 

begrebet også ”Danmark”. Dette vil en tysk modtager imidlertid ikke lægge mærke til ved brugen af 

Randgebiet. Hvis Tyskland derimod havde et overbegreb for udkantsfænomenet såsom ”Udkantstyskland”, 

så ville der være lighedstegn mellem det og Udkantsdanmark. Der vil selvsagt også være nogle kulturelle 

variationer med mere. Faktum er, at der ikke findes et tilsvarende begreb på tysk, og derfor må den gyldne 

middelvej findes.      

6.7.2. ”Problemlagen” 

”Problemlagen” har som bekendt lighedspunkter med Udkantsdanmark, da det har potentiale til at blive 

betegnet som overbegreb for udkantsfænomenet i Tyskland. Imidlertid er det interessant, hvorfor 

”Problemlagen” står i anførelsestegn? Henvises der til et citat? Eller er det fordi journalisterne fra DER 

SPIEGEL selv en enkelt gang kalder udkantsfænomenet for ”Problemlagen”? Dette er en interessant 
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iagttagelse, da det sat lidt på spidsen, pludselig kan blive til et ”almindelig kendt” begreb, som er 

karakteriserende for det tyske udkantsfænomen. I tilfælde af at det forholder sig sådan, at ”Problemlagen” 

er et helt nyt begreb, som journalisterne anvender eller finder på, så kan det betyde, at begrebet endnu 

ikke har slået sig fast hos de tyske modtagere. Derfor vil begrebet i forhold til Udkantsdanmark ikke give de 

”rigtige” associationer i forhold til, hvad der konkret menes med Udkantsdanmark. Det er derfor ikke et 

tilsvarende begreb. 

I forhold til Reiß og Vermeers teori vil ”Problemlagen” være anvendelig, da de som nævnt i teoriafsnittet 

mener, at der altid vil ske ændringer med ordenes værdi, når de oversættes fra KS til MS. Det er naturligvis 

klart, at begrebet ”Problemlagen” skal være et kendt begreb for de tyske modtagere, da det ikke er til at 

gisne om, må konklusionen være: ”Problemlagen” egner sig ikke som et oversættelsesforslag.  

6.7.3. Sorgenlandstriche 

Sorgenlandstriche er som nævnt et interessant begreb, da der hæfter sig nogle interessante oplysninger til 

begrebet. Eksempelvis bor størstedelen af den tyske befolkning under betegnelsen Sorgenlandstriche. 

Begrebets modsætning er ”Erfolgsstädten”, hvor en femtedel af tyskerne bor. Dette sammenlignet med 

Udkantsdanmark viser en meget stor lighed, da de fleste danskere også bor under betegnelsen 

Udkantsdanmark. I Danmark er der dog ikke et begreb, som kan betegnes som en ”modsætning” til 

Udkantsdanmark.  

Den sociale ulighed bliver desuden større og større i Tyskland imellem ”Erfolgsstädten”/”prosperierenden 

Zentren” og Sorgenlandstriche. En tilsvarende social ulighed ses også i Udkantsdanmark.  

Sorgenlandstriche kan derfor med forsigtighed betegnes som et overbegreb for udkantsfænomenet i 

Tyskland, når det sammenlignes med overbegrebet Udkantsdanmark. Det er imidlertid spørgsmålet, om 

den tyske befolkning også ser Sorgenlandstriche, som et overbegreb for det tyske udkantsfænomen? Det 

vides ikke, og spørgsmålet vil heller ikke blive viderebehandlet i denne afhandling.  

Det skal dog nævnes, at på baggrund af KDA, kapitel 5 og denne gennemgang af Kollers strategi er ligheden 

mellem Sorgenlandstriche og Udkantsdanmark den største i forhold til de begreber, der ellers er blevet 

undersøgt. Dertil skal det også nævnes at i forhold til oversætterens rolle i ”Faktorenmodellen” som blev 

vist i teorikapitlet, vil Sorgenlandstriche være et anvendeligt begreb for udkantsfænomenet set ud fra 

oversætterens synspunkt (mit synspunkt). Det skyldes, at Sorgenlandstriche og Udkantsdanmark på 

baggrund af både KDA og kapitel 5 dækker over det samme blot i hvert deres land. Derudover vil der ved 

brugen af Sorgenlandstriche blive lagt afstand til Randgebiete, og dermed vil der også blive lagt afstand til 

udkantsområde. Grunden til denne afstandstagen er, at det kan føre til misforståelser, hvis Randgebiete 
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bruges i stedet for Sorgenlandstriche som et tilsvarende begreb for Udkantsdanmark. Årsagen hertil er som 

førnævnt, at Randgebiete svarer til udkantsområde på dansk og ikke til Udkantsdanmark. 

6.7.4. Randlage 

Randlage har sine ligheder med Udkantsdanmark. Der er dog også i forbindelse med Randlage tale om et 

udkantsområde, ligesom det var tilfældet med brugen af Randgebiet. Der henvises derfor til gennemgangen 

af Randgebiet (se afsnit 6.7.1.), hvor argumentationen er den samme. Fordelen ved at anvende enten 

Randgebiet eller Randlage set i forhold til ”Problemlagen” og Sorgenlandstriche er, at det må formodes at 

være et alment kendt begreb, hvor den tyske befolkning som førnævnt får de ”rigtige” associationer i 

forhold til udkantsfænomenet. Randgebiet og Randlage er ikke fyldestgørende nok i forhold til Kollers 

strategi, og de er derfor ikke anvendelige set i forhold til, hvad Udkantsdanmark dækker over. 

Udkantsdanmark er derudover som tidligere nævnt et overbegreb for det danske udkantsfænomen. Derfor 

er hverken Randgebiet eller Randlage tilstrækkelig til at blive fuldt ud erstattes af Udkantsdanmark.  

6.8. Strategi 4: erklärende Übersetzung 

I denne strategi skal begrebet enten skrives om eller forklares i MS. Derved bliver begrebet fra KS tilpasset 

MS.  

Problemet ved denne strategi er, at begrebet Udkantsdanmark kan miste sin kraft ved, at det enten bliver 

skrevet om eller, at det bliver forklaret i MS. Dette ser Reiß og Vermeer ikke som et problem, da man som 

tidligere nævnt ikke kan undgå, at et begreb mister noget af sin betydning eller, at begrebet får ændringer 

ved en oversættelse. 

Med afsæt i Koller som fokuserer på KS og det lingvistiske, kan et oversættelsesforslag se således ud: 

 ”Die dänischen Randgebiete (Udkantsdanmark) sind ein landesweites Phänomen” 

I forsøget på at tilpasse Udkantsdanmark til tysk er der valgt oversættelsen Randgebiete. Baggrunden for 

dette valg er dels, at det er det begreb, der set ud fra et kildesprogsorienteret synspunkt stemmer bedst 

overens med udkantsfænomenet og dets associationer og dels, at definitionen af Randgebiet i databasen 

IATE svarer til definitionen af Udkantsdanmark fra www.sproget.dk. Derudover mangler det at blive oplyst, 

at det ikke blot drejer sig om ét enkelt ”udkantsområde”, men derimod om hele Danmark. Det tilføjes 

derfor, at det er et landsdækkende fænomen. En sådan oversættelse har således både taget hensyn til KS 

og samtidig også til MS. Problemet er imidlertid, at selve begrebet Udkantsdanmark ikke kommer til sin ret 

og får vist hvor kraftfuldt det egentlig er. Oversættelsen har således medført, at Udkantsdanmark har 

mistet en væsentlig del af sin betydning.  

http://www.sproget.dk/
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Det er væsentligt at nævne, at Udkantsdanmark både er et begreb for det danske udkantsfænomen og 

samtidig også en del af den danske kultur forstået på den måde, at når der henvises til Udkantsdanmark, 

menes der ikke kun områder af Danmark, som ”ligger langt fra større byer”. Der er i højere grad også tale 

om en stigende kulturel trend, hvor den unge generation og børnefamilier flytter fra land til by, mens den 

ældre generation bliver tilbage på landet. Denne kulturelle trend ses også i Tyskland, hvor metropolerne i 

stigende grad tiltrækker den unge generation.  

Ved Reiß og Vermeers teori er der som bekendt ikke kun tale om en sproglig oversættelse, men også om en 

kulturel oversættelse. Derudover er Reiß og Vermeer særdeles fokuseret på målsprogstekstens funktion og 

det kulturelle. Formålet med at oversætte Udkantsdanmark er, at begrebet skal kunne forstås af en tysk 

modtager. Ved gennemgangen af strategi 1 og 2 blev det vist, at en tysk modtager ikke vil få nogen mening 

ud af de muligheder, som blev foreslået dér. Det var således for kildesprogsorienteret. Reiß og Vermeers 

teori har lighedspunkter med denne fjerde strategi, da den er målsprogsorienteret.  

Med afsæt i Reiß og Vermeer kan en oversættelse af Udkantsdanmark se således ud: 

”Die dänischen Sorgenlandstriche sind ein landesweites Phänomen, 

 das sich in Dänemark breit macht. Sie strecken sich sogar in Richtung der dänischen 

Hauptstadt Kopenhagen aus”    

Ved ovenstående oversættelse bliver Udkantsdanmark ikke nævnt, men i stedet er der tænkt på den tyske 

modtager og den tyske kultur. Det vil sige, at der er tænkt på den tyske modtager i forhold til hvilket 

begreb, der kan anvendes for, at det danske udkantsfænomen kan forstås af en tysk modtager. Som 

bekendt sker der for tiden en ændring i kulturen i Tyskland, hvor unge flytter fra land til by. Derudover bor 

størstedelen af den tyske befolkning under betegnelsen Sorgenlandstriche, hvor den sociale ulighed i 

forhold til ”Erfolgsstädten” bliver større og større. Der kan derfor drages en parallel mellem 

Udkantsdanmark og Sorgenlandstriche. Der vil dog alt andet lige ikke være tale om en 1:1 oversættelse, da 

Udkantsdanmark er et begreb, som hører til Danmark, og Sorgenlandstriche er et begreb, som hører til 

Tyskland. Sorgenlandstiche vil dog i Reiß og Vermeers optik være anvendelig til at oversætte 

Udkantsdanmark med, da der ved denne oversættelse er blevet fokuseret på målsprogstekstens formål. 

6.9. Strategi 5: adaptierende Übersetzung 

I denne strategi skal begrebet have samme funktion i både KS og MS. På baggrund af den komparative 

analyse med de tyske begreber og Udkantsdanmark må det konstateres, at der ikke er et begreb, der har 

nøjagtig samme funktion fra KS til MS. Det nærmeste man kan komme på et tilsvarende begreb er som 

bekendt Sorgenlandstriche, som bliver anvendt med afsæt i Reiß og Vermeers teori under strategi 4. 
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Sorgenlandstriche har dog ikke nøjagtig samme funktion som Udkantsdanmark. Randgebiete bliver som 

bekendt defineret på nogenlunde samme måde som Udkantsdanmark. Der er dog stadig den forskel, at 

Randgebiete oversættes og associeres med udkantsområde (min association) og ikke med 

Udkantsdanmark.  

Udkantsdanmark er som tidligere nævnt et begreb, der har noget med den danske kultur at gøre. Det kan 

derfor være, at det er dét, der spænder ben for anvendelsen af strategi 5. Årsagen hertil er, at Koller som 

bekendt deler kommunikationsbarriererne op i henholdsvis sprogbarrierer og kulturbarrierer, hvorimod 

Reiß og Vermeer ser sprog og kultur som en helhed.  

6.10. Vurdering af Kollers strategier 

Efter Kollers oversættelsesstrategier er blevet anvendt i forsøget på at oversætte Udkantsdannmark til tysk, 

har det vist sig, at alle fem strategier samlet set kan betegnes som en rettesnor for, hvordan man kan gøre 

et forsøg på at få lukket de leksikalske huller i MS. Det er dog vigtigt at slå fast, at der er flere faktorer, der 

gør, at Kollers strategier ikke kan betegnes som fyldestgørende i forhold til oversættelse af kulturemer.  

For så vidt angår Kollers strategi 1 og 2 er de ikke anvendelige, da de er alt for kildesprogsorienteret. De to 

strategier vil med andre ord ikke lukke det leksikalske hul som opstår i MS. Strategi 3 og 4 er derimod 

brugbare. På baggrund af KDA og strategi 3 blev begrebet Sorgenlandstriche legitimeret i strategi 4.  

I forbindelse med brugen af Sorgenlandstriche under strategi 4 blev der med afsæt i Reiß og Vermeer tænkt 

på MS og det kulturelle. I strategi 4 blev Randgebiete også anvendt med afsæt i Kollers teori. Grunden til 

dette var, at det må formodes, at den tyske befolkning kender til begrebet Randgebiete og får dermed de 

”rigtige” associationer. Derudover bliver Udkantsdanmark tilføjet i en parentes, hvilket kan gøre begrebet 

genkendeligt, hvis det bruges hyppigt i Tyskland. Der er dermed både tænkt på KS og MS. Selvom et forslag 

set ud fra Kollers teori under strategi 4 er ”Die dänischen Randgebiete (Udkantsdanmark)”, og et forslag på 

baggrund af Reiß og Vermeer er ”Die dänischen Sorgenlandstriche”, så vil der være forskel på disse to 

forslag og det danske begreb Udkantsdanmark.   

Strategi 5 var meget vanskelig at anvende i forhold til begrebet Udkantsdanmark, da man skal finde et 

tilsvarende begreb på MS, som har samme funktion i både KS og MS. Det er imidlertid særdeles 

problematisk, da Tyskland efter alt at dømme ikke har et tilsvarende overbegreb for udkantsfænomenet, 

som Danmark har. Derudover knytter Udkantsdanmark sig til det danske sprog og den danske kultur.  

Den mest hensigtsmæssige strategi må derfor vurderes til at være strategi 4, da det ikke er muligt at lave 

en ækvivalent oversættelse, der har samme funktion og værdi i både KS og MS. I strategi 4 bliver ordet som 

bekendt enten skrevet om eller forklaret, hvilket i forhold til Udkantsdanmark vil være tilstrækkelig. Dette 
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skal ses i lyset af, at denne afhandlings formål var at finde ud af, hvordan Udkantsdanmark bedst kan 

oversættes til tysk. 
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7. KONKLUSION 

Udkantsdanmark er et kulturem, da det er kulturelt bundet til det danske sprog og dækker over det danske 

udkantsfænomen. Derudover er det et kompositum af ”udkant” og ”Danmark”, og derfor ligger det 

kulturelle aspekt allerede i begrebet. Det er derfor vanskeligt at overføre begrebet direkte til tysk, selvom 

et tilsvarende udkantsfænomen er at finde i Tyskland. Det tyske udkantsfænomen har dog tilsyneladende 

ikke lige så stor mediebevågenhed i Tyskland, som det danske fænomen har i Danmark.   

Gennem den kritiske diskursanalyse med fokus på dimensionen TEKST er følgende ni tyske begreber blevet 

identificeret:  

1) Randgebiete 2) ”Problemlagen” 3) ”spezielle Gebiete” 4) strukturschwache Regionen  

5) Unterzentren 6) Sorgenlandstriche 7) Randlage 8) Schwundregionen 9) Peripherie 

Der er derudover i den kritiske diskursanalyse også blevet fundet frem til følgende fem danske begreber for 

det danske udkantsfænomen: 

 1) Udkantsdanmark 2) udkant(s)område 3) landdistrikterne 4) yderområde 5) udkantsbyer 

Fælles for de identificerede begreber er, at de alle hører ind under en overordnet ”udkantsdiskurs”.  

De danske og tyske begreber har efterfølgende dannet grundlag for den komparative analyse, hvor deres 

forskelle og ligheder er blevet diskuteret. I forlængelse heraf er det blevet konstateret, at Udkantsdanmark 

er et overbegreb for det danske udkantsfænomen. Det skyldes, at de øvrige danske begreber i højere grad 

er udtryk for et mindre geografisk afgrænset område end begrebet Udkantsdanmark. Et tilsvarende tysk 

overbegreb er dog ikke blevet identificeret.  

Den største lighed mellem Udkantsdanmark og de tyske begreber er begrebet Sorgenlandstriche. Årsagen 

hertil er blandt andet, at størstedelen af den tyske befolkning bor under betegnelsen Sorgenlandstriche, 

ligesom størstedelen af den danske befolkning bor under betegnelsen Udkantsdanmark. Det har således på 

baggrund af KDA og den komparative analyse været muligt at legitimere en oversættelse med begrebet 

Sorgenlandstriche, da det er et begreb, der bliver brugt i Tyskland.   

Den største forskel er at finde på begreberne Unterzentren og Udkantsdanmark. Grunden til dette er, at det 

bliver synliggjort, at det er to forskellige lande med forskellige indbyggertal og geografiske arealer som 

sammenlignes. På baggrund af begrebernes forskelle og ligheder er det blevet konstateret, at Randgebiet, 

”Problemlagen”, Sorgenlandstriche og Randlage har potentiale til at være overbegreber for det tyske 

udkantsfænomen. 
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Da Udkantsdanmark ikke eksisterer på tysk, er der tale om et leksikalsk hul, når begrebet skal oversættes 

fra dansk til tysk. Det er derfor ikke muligt at lave en ækvivalent oversættelse, der har samme værdi og 

funktion. I forsøget på at oversætte Udkantsdanmark til tysk er de fire førnævnte tyske begreber derfor 

blevet anvendt og diskuteret under Kollers oversættelsesstrategier.  Reiß og Vermeers skoposteori er 

derudover blevet suppleret under strategierne, da det viste sig, at Kollers strategier af og til ikke er 

anvendelige. Eksempelvis var henholdsvis strategi 1 ”Zitatwort/Lehnwort” og strategi 2 ”Lehnübersetzung”  

for afsenderorienteret, mens strategi 5 ”adaptierende Übersetzung” krævede, at begreberne havde samme 

funktion i både kildesproget og målsproget. Strategi 3 ”analoge Übersetzung” og strategi 4 ”erklärende 

Übersetzung” viste sig derimod at være brugbare, men dog synes en kombination af disse strategier 

imidlertid at bidrage til den bedst mulige oversættelse af Udkantsdanmark. Dette fører derfor til følgende 

oversættelsesforslag: 

1) ”Die dänischen Randgebiete (Udkantsdanmark)  sind ein landesweites Phänomen” 

 

2) ”Die dänischen Sorgenlandstriche sind ein landesweites Phänomen,  das sich in 

Dänemark breit macht. Sie strecken sich sogar in Richtung der dänischen Hauptstadt 

Kopenhagen aus” 

Begge oversættelsesforslag må anses for at være legitime. Forskellen er dog, at mens oversættelsesforslag 

1 er meget kildesprogsorienteret, hvilket generelt er kendetegnende for Koller, så er oversættelsesforslag 2 

derimod meget målsprogsorienteret og har fokus på det kulturelle, hvilket er udtryk for Reiß og Vermeers 

skoposteori.  Det endelige oversættelsesvalg må derfor i sidste ende afhænge af afsenderen 

Det vil imidlertid være interessant at følge udkantsfænomenet i Tyskland, da det må formodes, at 

fænomenets fortsatte udbredelse på sigt kan føre til udviklingen af et overbegreb svarende til 

Udkantsdanmark. Denne udvikling vil dog i høj grad være afhængig af mediernes bevågenhed samt 

befolkningens deltagen i debatter med videre.  
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