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Die Problematik der Untertitelung von deutschen Stand-up 
Comedy und Sketch Comedy 
 

Viele Menschen und auch wir selbst haben  Filme gesehen, wo im Film etwas 

Komisches gesagt wurde, das nicht aus den Untertiteln hervorging. Deswegen haben 

wir uns oft  gefragt, ob die Übersetzer die Sprache nicht genau beherrschen, und 

warum Sie die Untertitelung auf diese Weise formuliert haben. Diese Fragen liegen 

unsere vorliegende Arbeit zu Grunde, in der es uns gleichzeitig darum geht, inwieweit 

die Übertragung von deutschem Humor in bzw. Stand-up Comedy und Sketch 

Comedy ins Dänische möglich ist. Viele amerikanische Unterhaltungsprogramme 

sind ins Dänische mittels Untertiteln übertragen worden, aber warum sind keine 

deutsche Unterhaltungsprogramme ins Dänische übersetzt worden?  

Um dies zu untersuchen haben wir einen Auszug der Stand-up Comedy Show von 

dem deutsch-türkischen Komiker Kaya Yanar und zwei seiner Sketch Comedies mit 

einbezogen. Diese Auszüge haben wir mit Hilfe von drei verschiedenen Aspekten 

analysiert, nämlich der sprachliche und kulturelle Aspekt und der Aspekt der 

Begrenzungen der Untertitelung. Weil es zum Thema Untertitelung keine genaue 

Theorie und Methode gibt, haben wir uns auf Koller als Haupttheoretiker und seine 

Übersetzungstheorie und Methode gestützt, indem er sich mit zwei unserer 

ausgewählten Aspekte, Sprache und Kultur, beschäftigt.  

Koller schlägt fünf verschiedene Äquivalenz-Typen vor, von der wir uns nur mit der 

denotativen Äquivalenz beschäftigt haben. Unter seiner denotativen Äquivalenz 

befindet sich auch seine Methode zur Übersetzung von kulturspezifischen Elementen. 

Diese Methode teilt Koller in weitere fünf Entsprechungstypen auf: Die Eins-zu-eins-

Entsprechung, die Eins-zu-viele-Entsprechung, die Viele-zu-eins-Entsprechung, die 

Eins-zu-Null-Entsprechung und die Eins-zu-Teil-Entsprechung. Die fünf 

Entsprechungstypen haben wir als Werkzeug in unsere Analyse benutzt, um die 

verschiedenen sprachlichen Wendungen zu klassifizieren. Wenn eine Eins-zu-Null-

Entsprechung besteht, sogenannte Lücken in Verbindung mit kulturspezifischen 

Elementen, gibt Koller fünf weitere Übersetzungsverfahren an.  
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Zur Theorie des dritten Aspektes, Begrenzungen der Untertitelung, haben wir die 

Theorien von Ib Lindberg und Henrik Gottlieb mit einbezogen. Lindberg bringt auf 

Grund seiner vieljährigen Erfahrung in dieser Branche verschiedene Regeln für 

Untertitelung vor,. Er beschreibt unter anderem Faktoren wie die Länge und die 

Einteilung der Untertitel, und diese Regeln haben wir als Richtlinien in unsere 

Analyse benutzt. Desweiteren hat Gottlieb vorgeführt, was er als „Relationstypen“ 

bezeichnet, die wir zur Feststellung der Reduzierung eines Untertitels verwendet 

haben, damit der Untertitel mit dem, was gesagt wurde, so gut wie möglich 

übereinstimmt. 

Nachdem wir die Theorien in der Analyse benutzt haben, sind wir zu der 

Schlussfolgerung gekommen, dass es im Großen und Ganzen nicht möglich ist, eine 

verwendbare Untertitelung der Sketch Comedies und Stand-up Comedy Show zu 

machen. In den Sketch Comedies haben wir feststellen können, dass die Ursache 

einer nicht verwendbaren Untertitelung an dem sprachlichen und kulturellen Aspekt 

liegt, wobei es in Verbindung mit der Stand-up Comedy Show hauptsächlich an den 

Begrenzungen der Untertitelung liegt. 

Unserer Meinung nach lässt sich der Humor deshalb nicht ohne weiteres ins dänische 

überführen. Zur Lösung unserer Problemstellung haben wir uns alternative 

Möglichkeiten wie Synchronisation für die Stand-up Comedy Show wegen des hohen 

Sprachtempos überlegt. Dies muss aber als Untersuchungsgegenstand offen bleiben. 
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Indledning 
Underteksterne er et hyppigt diskussionsemne, når alle samles foran fjernsynet. De 

fleste har en holdning til, om noget er godt eller dårligt oversat, specielt i forbindelse 

med amerikanske film, da næsten alle i Danmark efterhånden kan tale og forstå 

engelsk rigtig godt. Alle har da også oplevet at have set en film, hvor en dialog er 

tekstet, og det ikke præcist var det, der blev sagt i originaldialogen. Derfor kan man 

ofte stille sig selv spørgsmålene: Behersker de pågældende tekstere ikke sproget 

særlig godt, og har de måske derfor misforstået pointen i dialogen? Eller hvorfor har 

de valgt at tekste det på den måde? 

Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, som gør, at vi synes, at emnet tekstning er 

interessant at undersøge. Det er svært specielt som oversætter eller sprogmenneske at 

undgå at lægge mærke til sproglige fejl og mangler ved tekstningsoversættelse, men 

ved vi som almindelige oversættere nok om teksternes oversættelsesmæssige 

begrænsninger til at kunne komme med en vurdering af teksterens arbejde?  

Vi har tit undret os over, hvordan tekstere kan afkorte oversættelserne så meget, at de 

stadigt kan formidle det vigtigste, eksempelvis inden for genren stand-up comedy, 

hvor der tales enormt hurtigt, og hvor det derfor er hastigheden, der er den afgørende 

faktor for, om hele budskabet (humoren) kommer igennem til modtagerne. Det var 

sådan vi fik ideen til at undersøge, hvordan selve tekstningsprocessen foregår med 

udgangspunkt i stand-up- og sketch comedy-genren set i relation til 

oversættelsesteori. 

Med tiden har vi i Danmark fået stor indsigt i, hvad der foregår specielt på 

amerikansk tv. En stor del af de amerikanske underholdningsprogrammer er i dag 

tekstet til dansk, heriblandt også stand-up-comedy og sketch comedy. Amerikansk 

stand-up og amerikanske sketches er blevet mere og mere udbredt i Danmark, mens 

det samme ikke er tilfældet for tysk stand-up og tyske sketches.  Vi mener faktisk, at 

tysk stand-up comedy og tysk sketch comedy er lige så morsomt som amerikansk 

stand-up og sketch comedy og dansk stand-up og sketch comedy, idet vi begge har 

boet i Tyskland og har set meget tysk stand-up og tyske sketches i fjernsynet. Vi har 

derfor tit spurgt os selv, hvorfor tysk stand-up og tyske sketches ikke er tekstet til 
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dansk, når nu Tyskland er vores naboland, og det tyske sprog er beslægtet med det 

danske. 

Med vores interesse inden for tekstning samt vores undren over hvorfor tysk stand-up 

og tyske sketches ikke er udbredt i Danmark, fandt vi frem til en kombination af disse 

to interesseområder, som vi vil beskæftige os detaljeret med i nærværende opgave.  

Hypotese 
Det er vores hypotese, at tysk stand-up comedy og tysk sketch comedy ikke er 

udbredt i Danmark pga. de sproglige forskelle mellem tysk og dansk og dermed også 

forskelle i kulturen, eftersom sprog og kultur er tæt forankret. Vi formoder, at de 

kulturelle forskelle samt sproglige vendinger vil gøre det svært for en tekster at 

overføre den tyske humor til dansk, uden at noget i humoren vil gå tabt. Endvidere 

antager vi, at tekstningens begrænsninger1

 

 hovedsagligt inden for genren stand-up vil 

gøre det til en utrolig vanskelig opgave for en tekster at få alt med i en undertekst og 

stadig bevare samme pointe og samme grad af humor.  

Problemstilling 
Det kan være kompliceret for en tekster at skulle gengive ordspil f.eks. i forbindelse 

med homonymer, da disse ofte er kulturbundne og tit ikke kan gengives direkte i en 

oversættelse. Det kan være svært at finde en oversættelse, der gengiver samme 

mening. Derfor skal teksteren ikke alene være fortrolig med udgangssproget (det 

sagte) og dermed kende til det sprogs kulturspecifikke udtryk, men også være i stand 

til at omsætte det til målsproget uden meningsforstyrrende gengivelse. Her støder 

mange tekstere på et problem, for selvom de kan være meget fortrolige med 

udgangssproget, findes der stadig udtryk, som de ikke har hørt før, og som kun kan 

forstås af modersmålstalende personer. Hvis teksteren heller ikke har været bosat i det 

pågældende land, har han eller hun ikke udtømmende kendskab til de kulturelle 

forskelle, der ligger i sproget og ordvalget, og dermed heller ikke et dybt indblik i 

humoren, som er forankret i kulturen. Vi har bemærket, at den danske tekstning til 
                                                           

1 Tekstningens begrænsninger vil blive behandlet senere i dette speciale 
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tyske film og programmer ikke altid gengiver meningen med det sagte, men holder 

sig meget ordret til, hvad der blev sagt. Dette medfører, at noget af meningen går tabt 

ved oversættelsen og eksempelvis noget, der er humoristisk, ikke bliver gengivet, som 

det egentlig var formålet. Derved bliver det af seerne ikke længere opfattet som 

humoristisk. 

Det kan være svært at finde løsningsforslag i ordbøger og opslagsværker til mindre 

kendte udtryk på fremmedsproget, og derfor forekommer det ofte, at ordspillet bliver 

ordret oversat og derved mister sin egentlige betydning. Endvidere kan det bl.a. af 

pladshensyn være et problem for tekstere at få alt det med, som bliver sagt. 

Ved tekstning af stand-up comedy og sketch comedy er det specielt hastigheden og 

kulturforståelsen af humoren i det pågældende sprog, der vil volde en tekster flest 

problemer. Der findes dog meget amerikansk stand-up og mange amerikanske 

sketches tekstet til dansk. Hvordan formår teksterne alligevel at frembringe humoren i 

teksterne ved de begrænsninger, der er i forbindelse med tekstning? Arbejder de ud 

fra bestemte metoder og teknikker? Men hvorfor findes der så ikke tysk stand-up og 

tyske sketches, der er tekstet til dansk, nu hvor vi er så nært beslægtet med vores 

naboland? Er det kulturforskellene, som er forankret i sproget, der ligger til grund, 

eller er det helt andre faktorer, der gør sig gældende og gør det problematisk at 

oversætte?  

Svarene på disse spørgsmål vil samtidig give svar på, om det sprogligt vil være for 

svært at tekste tysk stand-up og tyske sketches. Vi finder det derfor interessant og 

nærliggende at undersøge de nævnte forhold. Dette fører til følgende 

problemformulering: 

 

Problemformulering 
• Hvilke faktorer kan være medvirkende til, at tysk stand-up 

comedy og tysk sketch comedy tekstet til dansk ikke er udbredt? 

o Er det tv-tekstningens begrænsninger? 
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o Er det det sproglige2

o Er det det kulturelle? 

? 

• Hvordan kan teksteren på bedst mulig vis bevare humoren i 

tekstningen af stand-up comedy og sketch comedy? 

Emneafgrænsning 
Vi vil ikke komme nærmere ind på, om der evt. vil være et marked for tysk stand-up 

og tyske sketches i Danmark. Vi vil derfor heller ikke medtage faktorer som seertal, 

definition og segmentering af målgruppe til seere af tysk stand-up og sketches. 

Endvidere vil vi afgrænse os fra, hvordan man evt. kunne markedsføre tysk stand-up 

comedy og tysk sketch comedy og hvilken tv-kanal, der evt. skulle vise disse 

programmer. Vi vil heller ikke beskæftige os med teksteres lønforhold og tidsfrister, 

og hvilken indflydelse de kan have på kvaliteten af tekstningen. Ydermere vil vi 

afgrænse os fra nærmere at undersøge seernes tyske sprogviden, men kun gå ud fra, at 

de ikke forstår tysk. Derudover vil vi ikke komme nærmere ind på kulturelle 

stereotyper om danskernes syn på tyskere og en specifik kulturteori, som giver et 

billede af kulturforskellene mellem danskere og tyskere. Det er også vores antagelse 

at den begrænsede udbredelse af tysk stand-up og tyske sketches hænger sammen 

med det tyske sprog, idet der er flere danskere, der forstår engelsk end tysk. Man 

oversætter eller fortolker ofte ubevidst det, der bliver sagt, samtidig med at man læser 

underteksten3

- Det sproglige 

, men dette ville være en hel anden problemstilling at skulle klarlægge, 

og derfor vil vi heller ikke komme nærmere ind på, hvorfor amerikanske programmer 

er mere udbredte end tyske. Vi vil blot nævne, at dette evt. kunne være en af 

årsagerne til forskellen i udbredelsen af henholdsvis amerikanske og tyske 

programmer. Vi vil derfor have tekstning som vores hovedemne og kun fokusere på 

følgende aspekter for tekstningen: 

                                                           

2 Med det sproglige mener vi, at vi tager udgangspunkt i sproget. Det vil sige, at vi vil gribe det an som 
en almindelig, skriftlig oversættelse, i første omgang uden at inddrage kultur og tekstningens 
begrænsninger. 

3 Dette kaldes også for ”sladreeffekten” og vil blive uddybet senere i specialet. 
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- Det kulturelle 

- Tv-tekstningens begrænsninger 

I vores analyse af tv-tekstningens begrænsninger vil vi ikke komme nærmere ind på 

klip i hverken de tyske sketches eller stand-up-showet, da det kun er meget få 

personer og scener, der vises i løbet af disse programmer. 

 

Specialets opbygning 
Idet vores speciale fokuserer på tekstning som overordnet emne, vil vi bygge det op 

på en sådan måde, at vi vil starte med at introducere emnet tekstning. Denne 

introduktion har vi valgt at give for kort at vise, hvor meget det rent faktisk kræver at 

tekste, og hvor mange ting, der efterhånden skal tages i betragtning, når tekstere skal 

oversætte trin for trin. Vi vil derfor i introduktion til tekstning overordnet tage 

udgangspunkt i, at det kan handle om et hvilket som helst program eller en hvilken 

som helst udsendelse, der skal tekstes. Senere i specialet vil vi komme ind på vores 

specifikke genre og derefter diskutere komplikationerne ved tekstning af stand-up og 

sketches.  

 

Inden vi kan påbegynde vores analyse og dermed tekstningen af selve stand-up 

programmet eller sketchen, vil vi give en teoretisk tilgang, hvor vi beskriver og 

fremfører oversættelsesteori- og tekstningsteori for at give læseren en baggrundsviden 

inden for begge områder. Med udgangspunkt i denne viden kan man beslutte, hvilken 

tekstningsteori der vil være mest gavnlig.  

Efterfølgende vil vi i vores analysemetode beskrive, hvordan vi vil analysere vores 

udvalgte eksempler samt til hvilket formål, vi vil benytte de beskrevne teorier i det 

foregående kapitel.  Vi har som introduktion til genren og til vores analysemateriale 

valgt at beskrive de tyske sketches og stand-up-showet i vores empirikapitel. Vi vil 

her også forklare lidt om den stand-up komiker, vi har valgt at tage udgangspunkt i og 

hvorfor. Således får læseren en overordnet beskrivelse af, hvilken genre vi har med at 

gøre og bliver introduceret til det indhold, der skal analyseres. 
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 I vores analysedel inddrager vi den sproglige, den kulturelle og den 

tekstningsmæssige teori som værktøjer. Vi vil analysere og diskutere vores tre 

førnævnte analyseaspekter, der skal tages i betragtning, samt se på de samlede 

begrænsninger i at lave en funktionel tekstning. Herefter vil vi i vores konklusion 

afslutningsvis konkludere, om det er muligt at lave en funktionel tekstning og 

samtidig bevare humoren. I stedet for tekstning som mulighed for oversættelse af det 

tyske stand-up-show og de tyske sketches har vi fremført et alternativ under 

perspektivering.   
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Introduktion til tekstning 
Vi vil i dette afsnit give en introduktion til tekstning for at give et overblik over, 

hvordan en tv-tekster griber sin opgave an samt belyse nogle af ting, en tekster skal 

fokusere på i løbet af oversættelsesprocessen. Dette er baseret på personlig erfaring4

Nedenstående oversigt indeholder nogle af de begreber fra tekstningsterminologien, 

som man ofte støder på inden for tv-tekstning: 

 

og kan derfor variere fra tekster til tekster. Det samme gør sig gældende for det 

eksempel, vi har givet på, hvordan et skærmbillede i et tekstningsprogram kan se ud 

samt det antal anslag, der kan stå i en undertekst. Begge disse ting kan også variere 

fra tekstningsbureau til tekstningsbureau.  

 

Begrebsdefinitioner: 

Dubbing Originaldialogen erstattes med en 

eftersynkroniseret, indtalt dialog (fiktion) 

(Gottlieb 1994: 8). 

Eksponeringstid Angiver, hvor længe en undertekst vises på 

skærmen. 

Frame Et billede. Der går 25 frames på et sekund i 

et tv-medie (24 frames på et sekund i en 

biograffilm).  

Indtid Det tidspunkt, hvor underteksten vises på 

skærmen, eller med andre ord kommer ind 

på skærmen. 

Klip Når der skiftes scene i en film eller et tv-

program. Et klip kan også være, når der 

skiftes vinkel med kameraet i den samme 

                                                           

4 Den ene af os har arbejdet fuld tid som tekster hos SDI Media Group ved siden af studiet. 
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scene.  

Kodning Blandt tekstere også kaldet ”cueing”. Det er 

en betegnelse for selve processen med at 

inddele ind- og udtiderne. 

Tegn (anslag) I tekstning er et tegn det samme som et 

anslag. Man har normalt max. 37 anslag 

inklusiv mellemrum på hver linje i en 

undertekst. 

Tekster En oversætter, der laver undertekster til 

film og tv-programmer. 

Tidskode Hver undertekst har en ind- og en udtid. De 

angiver, hvornår underteksten kommer ind 

på tv-skærmen, og hvornår den skal tages af 

igen. I Danmark angives tidskoder efter 

PAL-systemet, der ser ud som følger: 

TT:MM:SS:FF= 

Timer:Minutter:Sekunder:Frames 

Udtid Det tidspunkt, hvor underteksten fjernes og 

ikke længere vises på skærmen. 

Versionering Originaldialogen erstattes med en 

eftersynkroniseret, indtalt dialog (fakta-

programmer) (Gottlieb 1994: 8). 

Voice-over En fortæller gengiver indholdet af 

originaldialogen, der ikke fjernes fra 

programmet, men tones ned (Gottlieb 1994: 

8). 
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Filmtekstning er som udgangspunkt en skriftlig gengivelse af noget mundtligt, hvor 

oversætteren sommetider kan få et manuskript til hjælp. En tv- og filmtekster arbejder 

inden for nogle meget stramme begrænsninger.  Ikke alene skal teksteren udvælge 

det, der er relevant at oversætte, han eller hun skal også holde sig inden for 

undertekstens begrænsninger bl.a. i forhold til tid og længde. 

Tekstningsprocessen set fra en teksters synspunkt 
Hvis man skal kigge på tekstningsprocessen helt fra bunden, foregår den som følger5

1) Teksteren får udleveret det, der skal tekstes, og får adgang til to forskellige 

ting, hvis de begge er til stede: Selve filmen eller programmet samt et 

manuskript. Nu skal teksteren danne sig et overblik over, hvad det er for en 

genre, det drejer sig om samt hvilken målgruppe, der skal tekstes til. Som 

oftest kan teksteren være med til at vælge, hvad han/hun vil tekste, da man 

naturligvis kan være bedre til at tekste nogle genrer end andre. 

: 

2) Filmen eller programmet åbnes i tekstningsprogrammet, og der tekstes med 

udgangspunkt i det, der kan høres, ses og læses i manuskriptet. Som 

udgangspunkt har det, man hører, den højeste prioritet. Hvis der står en ting i 

manuskriptet, men teksteren hører noget andet, så tekstes der ud fra det, 

teksteren hører. På skærmen ser man en film. Der kører en boks nedenunder 

med plads til at skrive undertekster i og til højre to bokse med tidskoder, 

såkaldte ind- og udtider for underteksterne (se eksempel på skærmbillede i 

tekstningsprogram bagerst i dette afsnit). 

3) Som oftest fastsættes ind- og udtider for underteksterne som det første 

(kodning). Teksteren skal danne sig et generelt overblik over, hvor meget der 

skal kunne stå i hver undertekst. Programmet afspilles samtidig med, at 

teksteren lytter til det, der bliver sagt. Ved brug af en eller flere taster angives 

der, hvornår underteksten skal vises på skærmen, og hvornår den skal væk 

igen  (se skærmprint længere fremme). 

4) Når alle undertekster har fået en ind- og en udtid, begynder teksteren fra 

starten af programmet og går i gang med at tekste. Manuskriptet inddrages, 
                                                           

5 Denne beskrivelse er baseret på egne erfaringer. 
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samtidig med at teksteren selvfølgelig også ser den udsendelse, der skal 

tekstes. Undervejs må ind- og udtider tit ændres, hvis tekstens længde ikke 

passer, eller noget ikke kan tekstes, som det først var planlagt. Kodning kan 

nemt være rigtig tidskrævende, når alle teksterne skal indkodes præcist: Det 

vil virke forstyrrende på seeren, hvis nogle tekster står unormalt længe eller 

omvendt meget kort. Når teksteren er færdig med at tekste hele udsendelsen, 

læses der korrektur og foretages stavekontrol af teksteren selv. Dette gøres 

ved at overføre filen til et andet program, som f.eks. Word, og foretage 

stavekontrol. Derefter rettes eventuelle slåfejl mv. i selve 

tekstningsskærmbilledet, og udsendelsen løbes igennem af en anden tekster 

for at sikre, at tekstningen er så fejlfri som muligt, før udsendelsen endelig 

kan sendes til den tv-station, som har fået den tekstet.  

 

Tekstning giver teksteren forholdsvis stor frihed i sin oversættelse, så længe 

budskabet på målsproget gengives på kildesproget. Det er op til teksteren selv at finde 

et udtryk, der passer, hvis f.eks. et bandeord eller lignende skal oversættes. Der er 

ingen faste regler om, at et begreb skal hedde det samme, hver gang det forekommer. 

Samtidig kan det også være lidt utilfredsstillende at være tekster, da man pga. 

pladsmangel ofte må tage til takke med en oversættelse, der ikke præcist gengiver det, 

der bliver sagt. Dette er et irriterende element for seeren, men også for teksteren, da 

teksteren jo godt ved, at underteksten ikke 100 procent afspejler det, der bliver sagt. 

Heldigvis findes der ofte synonymer, som gør det lettere at finde et ord, der kan 

bruges inden for undertekstens længdemæssige begrænsninger. Det er måske ikke 

præcist den løsning, teksteren i første omgang havde i tankerne, men det kan være en 

brugbar løsning. 

Hvis der oveni det hele også skal slås mange ord op i diverse opslagsværker, kan 

tekstningsprocessen hurtigt blive en langsommelig affære, som ikke rigtig lønner sig. 

Da mange tekstere er freelancere, der f.eks. har tekstning som et studiejob, og lønnen 

i forhold til den tid, der skal bruges på tekstningen, kun lige får det til at løbe rundt, er 

resultatet af tekstningen ofte en middelmådig, men brugbar oversættelse, der dog ind i 

mellem bærer præg af, at der var mere fokus på at blive hurtigt færdig end at levere 
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kvalitet. Det vil altså sige, at teksternes lønforhold også kan påvirke tekstningen. Det 

vil vi ikke komme nærmere ind på i dette speciale, det skal blot nævnes i forbindelse 

med forhold, der spiller ind, når man arbejder som tekster6

 

. 

 

 

                                                           

6 I 2008-2009 har der bl.a. kørt en stor sag omkring lønforholdene hos SDI Media Group, som fik flere 
freelancere til at frabede sig arbejde i en længere periode. Tekstere og tekstningsbureauet kom til 
enighed om en midlertidig løsning, som skal genevalueres i august 2009. 

Tidskode for aktuel 
undertekst 

Foregående undertekst 

 

Foregående tidskode 

Filmen, der afspilles 

Undertekst, der 
oversættes 

Efterfølgende 
undertekst 

Efterfølgende tidskode 

Eksempel på et skærmbillede i et tv-tekstningsprogram 

Bjælke mellem underteksterne, der angiver, 
om seeren kan følge med i forhold til ordenes 
sværhedsgrad, længde og læsehastighed. Den 
bliver rød, hvis seeren ikke kan følge med. 
Der kan godt være plads til 37 anslag, men det 
er ikke altid, at teksteren ”får lov” til at skrive 
de 37 tilladte anslag, hvis teksten kun kan stå 
kort tid på skærmen. Bjælken angiver altså 
her, at seeren ikke kan nå at læse det skrevne 
inden for det tidsrum, hvor teksten står på 
skærmen. (Læs mere om det tilladte antal 
anslag under Tekstningsteoriafsnittet). 
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Teoretisk tilgang 

Oversættelsesbegrebet 
Oversættelse byder på mange problemer og vanskeligheder både af sproglig og 

kulturel art, og måske er det netop derfor, at oversættelse er så fascinerende og 

udfordrende. Vi vil ganske kort klarlægge, hvad der egentlig ligger i betydningen af 

oversætte/oversættelse, inden vi ser nærmere på nogle af oversættelsens teoretikere. 

Nudansk Ordbog beskriver ordene således:  

1. oversætte ngt til ngt: overføre tekst el. tale fra et sprog til et andet. 

2. oversættelse: det at oversætte noget til et andet sprog, el. en tekst der er oversat. 

 

Der er op igennem tiderne blevet brugt mange forskellige formuleringer for, hvordan 

”oversætte/ oversættelse” defineres og beskrives (Stolze 1997: 13-14). Vi har her 

valgt at gengive den korte og, efter vores mening, mest præcise formulering.  

Vores kultur hviler på oversættelse, uden at vi gør os det klart 

(Oversættelseshåndbogen 1992: 11), for vi har læst og hørt meget om, hvad der står i 

bibelen og eksempelvis lært om de græske filosoffer og deres teorier. Al denne viden 

havde vi været i besiddelse af, hvis ikke det var fordi, vi gennem tiderne har haft 

nogle dygtige oversættere, som har tolket og gengivet denne viden, da den ikke 

oprindeligt findes på dansk.  Så længe der eksisterer mennesker, der taler andre sprog, 

som er kulturforankret, vil vi mennesker ligeledes bruge oversættelse til at bryde 

sprogbarriererne for at kunne videreformidle viden og kultur. 

Kultur og sprog er med andre ord to tæt knyttede begreber, og som oversætter støder 

man ofte på udtryk og begreber, som synes at være næsten umulige at oversætte til 

målsproget. Derfor må man ind imellem benytte forskellige oversættelsesstrategier, 

som kan give oversætteren nogle værktøjer til at gribe sådanne, ofte kulturforankrede, 

udtryk an i en oversættelsessituation. 

Der findes utallige bøger og teorier om oversættelse, og det kan som oversætter derfor 

være svært at finde frem til den ”rigtige” metode, da det afhænger meget af, hvilken 

type oversættelse man sidder med.  
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Indledning til teori 
Vi har valgt Werner Kollers Ækvivalensteori som den primære teori, da Koller 

opstiller oversættelsesmetoder i forbindelse med kulturspecifikke elementer. 

Endvidere har han fokus på ækvivalens, da det i forbindelse med oversættelse er 

vigtigt, at kildesprogsteksten og målsprogsteksten gengiver samme budskab. 

Ækvivalens defineres dog på mange måder af forskellige teoretikere7

Vi vil også nævne de franske teoretikere Vinay og Darbelnet, da deres teori 

Stylistique Comparée ligner Kollers, og ligeledes meget kort nævne Peter Newmark. 

Vi vil endvidere inddrage den tyske teoretiker Radegundis Stolze, hvor det er 

relevant, da hun beskriver både Kollers, Vinay og Darbelnets og Peter Newmarks 

metoder. Vi vil endelig meget kort nævne Michael Schreiber. Han beskæftiger med 

sig med bearbejdning af tekster. Bearbejdning er relevant for os, da tv-tekstning 

udover at være en oversættelse også er en form for bearbejdning.  

, men det vil vi 

ikke komme nærmere ind på i dette speciale. Vi vil kun koncentrere os om Kollers 

denotative ækvivalens, da det er herunder, vi finder den kulturspecifikke 

oversættelsesmetode, men vil kort nævne de andre ækvivalenstyper for at give et 

overordnet overblik. Denne metode er relevant for os, fordi den giver et redskab til at 

kunne identificere de kulturspecifikke elementer, der indgår i de sketches, vi herefter 

vil analysere.  

Da Koller primært beskæftiger sig med sprogene tysk og svensk, vil vi i eksemplerne, 

hvor det er muligt, overføre den svenske oversættelse til dansk. Vil vi også angive 

vores egne eksempler. I beskrivelsen af Kollers teorier vil vi beholde hans begreber 

på tysk, da hans teori er på tysk, og vi dermed vil undgå sproglige misforståelser frem 

for at oversætte Kollers begreber.   

Da der ikke findes specifik teori til den genre, vi beskæftiger os med i specialet, er vi 

nødt til at benytte os af de teorier og metoder, der foreligger til rent sproglig 

oversættelse.  

Vi vil opstille teorien i denne rækkefølge: 
                                                           

7 Af andre teoretikere kan bl.a. nævnes Reiß/Vermeer (Reiß 1991: 124-171). 



 19 

- Teori med fokus på sproget 

- Teori med fokus på kultur 

- Teori med fokus på tv-tekstning 

-  

Dette vil vi gøre, da vi i vores analyseafsnit vil analysere de tyske sketches samt et 

uddrag af en tysk stand-up comedy, vi har valgt i henhold til ovenstående punkter. 

Det vil sige, at vi vil gennemgå, hvad der gør det problematisk at lave en oversættelse 

af det sproglige uden hensyn til det kulturelle eller tv-tekstningens begrænsninger. 

Derefter vil vi inddrage kulturteorien og vurdere, om det er det kulturelle, der skaber 

problemer. Endelig vil vi inddrage tekstningsteorien for at kunne afgøre, om det er 

begrænsningerne inden for tv-tekstning, der gør det vanskeligt at oversætte de tyske 

sketches og den tyske stand-up comedy. 

 

Werner Kollers Ækvivalensteori 
Vi har valgt at anvende Werner Kollers Ækvivalensteori til vores analyse, da den går 

frem trin for trin og er overskuelig, relevant og nyttig for den gren af oversættelse, vi 

beskæftiger os med i dette speciale, nemlig tv-tekstning. Da Kollers teori er 

omfattende, har vi udvalgt kun den specifikke teori, som vi vil anvende. Vi vil 

beskrive den udvalgte teori nedenfor. 

Ifølge Koller skal en oversætter bygge bro mellem to kulturer, og det, der især volder 

mange problemer, er oversættelse af kulturspecifikke elementer. Han taler bl.a. om, at 

jo større forskelle der er mellem kulturerne, desto sværere er det at lave en god 

oversættelse. Overordnet går Kollers teori altså ud på, at målet med en oversættelse er 

at opnå ækvivalens mellem kildeteksten og målteksten.  

”Die Qualitäten X des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, funktioneller 

ästhetischer etc. Art) müssen in der Übersetzung gewahrt werden, wobei sprachlich-

stilistische, textuelle und pragmatische Bedingungen auf der Seite der Empfänger zu 

berücksichtigen sind”(Koller 2004: 215). 

Kort fortalt siger han, at oversætteren skal forsøge at bevare de indholdsmæssige, 

stilistiske, funktionelle og æstetiske kvaliteter fra kildeteksten i sin oversættelse. 
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Ifølge Koller er ækvivalens en målestok for relationen mellem kildesprogstekst og 

målsprogstekst og dermed også, om en tekst er oversat godt nok (eller med Kollers 

egne ord: Adäquat).  

Radegundis Stolze citerer Koller: 

”Eine Übersetzung ist das Resultat einer sprachlich-textuellen Operation, die von 

einem AS-Text zu einem ZS-Text führt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine 

Übersetzungs- (oder Äquivalenz-)relation hergestellt wird”(Stolze 1997: 101). 

Med andre ord opstår der ved en oversættelse en oversættelses- eller 

ækvivalensrelation mellem kildesprogstekst og målsprogstekst. Endvidere skriver 

Stolze, at Koller angiver fem forskellige Bezugsrahmen (dvs. forhold eller 

betingelser), der spiller ind, når man skal fastslå hvilken ækvivalensrelation, der er 

tale om (Koller 2004: 216):  

1) der auβersprachliche Sachverhalt 

2) die Art der Verbalisierung  

3) die Text- und Sprachnormen 

4) der Empfänger 

5) ästhetische Eigenschaften 

 

Baseret på disse fem Bezugsrahmen definerer Koller fem forskellige typer af 

ækvivalens8

1) Denotativ ækvivalens 

: (Koller 2004: 228-258) 

2) Konnotativ ækvivalens 

3) Tekstnormativ ækvivalens 

4) Pragmatisk ækvivalens 

5) Formal-æstetisk ækvivalens 

 

                                                           

8 Vi har valgt at oversætte de fem Bezugsrahmen til dansk, da de kan overføres til dansk uden sproglige 
misforståelser. 
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 Vi har besluttet os for ikke at komme nærmere ind på konnotativ, tekstnormativ, 

pragmatisk og formal-æstetisk ækvivalens. Koller sætter dem ikke i relation til den 

denotative ækvivalens og angiver dermed ikke, om de optræder hver for sig eller i 

forbindelse med hinanden. Derudover lægger Koller mindst vægt på de øvrige 

ovennævnte ækvivalenstyper og fremfører ikke nogle oversættelsesmetoder, som han 

gør ved den denotative ækvivalens. Vi har derfor valgt kun at fokusere på den 

denotative ækvivalens, da den beskæftiger sig med metoder til oversættelse af 

kulturspecifikke elementer og derfor er mest relevant for det, vi beskæftiger os med i 

dette speciale. Under denne type af ækvivalens, tager Koller udgangspunkt i, at 

oversættelsesvidenskabens opgave er at beskrive og angive sprogpars potentielle 

ækvivalensrelationer dvs. hvilke tekstfaktorer, der bestemmer valget af en bestemt 

type af ækvivalens i konkrete tilfælde af oversættelse (Koller 2004: 228). Under 

denotativ ækvivalens fremfører Koller yderligere fem Entsprechungstypen, eller med 

andre ord fem ækvivalensrelationer: die Eins-zu-eins Entsprechung, die Eins-zu-viele 

Entsprechung, die Viele-zu-eins-Entsprechung, die Eins-zu-Null-Entsprechung og die 

Eins-zu-Teil-Entsprechung. 

 

Eins-zu-eins-Entsprechung 

 

 

 

Denne relation eksisterer, når kildesprogsudtrykket findes oversat på målsproget. 

Som eksempel angiver Koller f.eks. tal og lande. Ved denne ækvivalensrelation 

opstår der problemer med oversættelsen, når der er mere end en mulighed for 

oversættelse på målsproget, dvs. når der er forskellige synonymer. Som eksempel 

angiver Koller det engelske car, som både kan oversættes med Auto og Wagen på 

tysk (Koller 2004: 229).  

 

Kildesprogsudtryk 
(KS-udtryk) 

Målsprogsudtryk (MS-
udtryk) 
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Eins-zu-viele-Entsprechung 

Denne relation forekommer, når findes mange målsprogsudtryk for et 

kildesprogsudtryk.  

 

 

 

 

Det kan f.eks. være ord som Großvater på tysk, som kan oversættes med farfar eller 

morfar på svensk. Koller angiver tre forskellige muligheder, når en situation som 

denne forekommer: 

- Oversætteren kan ud fra konteksten afgøre, hvilken situation der er 

tale om, og om f.eks. Großvater skal oversættes med farfar eller 

morfar i den specifikke situation. 

- Det kan også være uden betydning, om Großvater skal oversættes 

med farfar eller morfar i den pågældende oversættelse. 

- Det kan være umuligt at se ud fra konteksten, om Großvater skal 

oversættes med farfar eller morfar  f.eks. ved spørgsmålet Wer 

möchte nicht gern Großvater sein?, og hvis dette er tilfældet, er 

der endnu to løsninger: 

 

Oversætteren kan oversætte Großvater med både morfar og farfar, eller oversætteren 

kan omskrive udtrykket, men bibeholde meningen. Koller angiver som eksempel, at 

Wer möchte nicht gern Großvater sein? er oversat på svensk med Vem skulle inta 

gärna ha barnebarn? Her er udtrykket omskrevet, men meningen er bibeholdt. Dog 

MS-udtryk-c 

KS-udtryk 

MS-udtryk-a 

MS-udtryk-b 
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volder dette eksempel ikke de store problemer på dansk, da vi jo har udtrykket 

”bedstefar” som netop dækker over det samme som det tyske Großvater. De 

ovennævnte problemer forekommer oftest i forbindelse med oversættelse af udtryk, 

der på tysk har køn. Koller giver som eksempel a friend of mine (Koller 2004: 231), 

som på tysk kan oversættes med mein Bekannter og meine Bekannte eller ein 

Bekannter og eine Bekannte (Koller 2004: 231).  

 

Viele-zu-eins-Entsprechung 

Denne relation forekommer, når der med for mange kildesprogsudtryk kun findes et 

målsprogsudtryk. Denne form for ækvivalensrelation kaldes også for Neutralisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koller angiver eksempler som de svenske udtryk leka, spela, hvor begge ord kan 

oversættes til tysk med spielen. Det samme gør sig gældende på dansk med ordene 

”lege” og ”spille”, som kan oversættes til tysk med spielen. Oversætteren kan, hvis 

det er nødvendigt ud fra tekstsammenhængen, gøre brug af attributter, 

sammensætninger og adverbier (Koller 2004: 232). Han nævner eksemplet fra 

tidligere med Großvater, hvor det svenske udtryk morfar eller farfar så kunne 

oversættes til tysk med Großvater mütterlicherseites eller Großvater 

vaterlicherseites, hvis det skønnes nødvendigt.  

KS-udtryk-a 

KS-udtryk-b 

KS-udtryk-c 

MS-udtryk 
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Eins-zu-Null-Entsprechung 

Denne form for ækvivalensrelation forekommer, når der ikke findes et 

målsprogsudtryk for kildesprogsudtrykket. Koller kalder det echte Lücken (Koller 

2004: 232).  

 

 

 

Denne form for ækvivalensrelation forekommer især ved realiabetegnelser og 

kulturspecifikke elementer, det vil sige udtryk for og navne på politiske, 

institutionelle, sociokulturelle og geografiske forhold, der er specifikke for bestemte 

lande, hvilke vi vil uddybe senere. Oversætteren vil mangle et præcist udtryk, når 

han/hun oversætter. Koller angiver fem forslag til, hvordan dette problem kan løses, 

forslag som vi blot vil nævne i denne del af teorien, og som vil blive uddybet senere i 

afsnittet ”Kollers metode i forbindelse med oversættelse af kulturspecifikke 

elementer”. De fem forslag, han angiver, er: Zitatwort, Lehnwort, Lehnübersetzung, 

Entsprechung, Explikation, Adaption. 

Eins-zu-Teil-Entsprechung 

 

 

 

Denne ækvivalensrelation dækker over de ord, hvor oversættelsen på målsproget kun 

delvist dækker over ordets betydning. Koller giver nogle eksempler, som f.eks. 

farvebetegnelser, idet der er forskel på, i hvilken sammenhæng farvebetegnelser 

udtrykkes fra sprog til sprog. Dette gælder udtryk, hvor man på tysk f.eks. siger rot 

wie Blut, grün wie der Tannenbaum, og hvor disse udtryk kan være anderledes på 

andre sprog.  Vi synes dog ikke, at Kollers eksempler med farvebetegnelser er helt 

entydige. Eins-zu-Teil-Entsprechungen dækker over udtryk, som Koller kalder 

KS-udtryk MS-udtryk 

KS-udtryk MS-udtryk  
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uoversættelige. Her kan nævnes det svenske trivas, der på tysk oversættes med sich 

wohl fühlen. Koller mener, at det ikke er en helt præcis oversættelse. Han skriver: 

 

„Der Vergleich größerer und kleinerer Wortfelder in verschiedenen Sprachen führt 

immer wieder zur Feststellung von Eins-zu-Teil-Entsprechungen. Ein schönes 

Beispiel wird von E. Leisi (1973:94f) analysiert: 

Deutsch Hexe und englisch witch entsprechen sich nicht ganz: das englische Wort hat 

neben sich das Wort hag mit den Elementen “alt”, “häßlich”, “Frau (ohne 

Zauberkraft)”; sollen diese Elemente betont werden, so wird hag gebraucht. Die 

Folge ist, daß bei witch die Elemente des Schönen, Jugendlichen, Zauberhaften 

stärker oder häufiger in den Vordergrund treten als bei Hexe“ (Koller 2004: 236). 

Det vil altså sige, at selvom der findes en oversættelse af f.eks. et dansk ord på et 

fremmedsprog, er det ikke sikkert, at ordet har de helt samme associationer på 

fremmedsproget som på dansk. Koller mener dog, at en oversættelse, der delvis giver 

de samme associationer sagtens kan fungere i mange sammenhænge.  

 

Kultur i forbindelse med oversættelse 
 

Kulturbegrebet og kulturspecifikke elementer 

Kulturbegrebet har altid spillet en stor rolle for os mennesker med hensyn til at prøve 

at forstå forskelligheder. Igennem mange år har teoretikere diskuteret begrebet, og de 

har forsøgt at komme med en entydig forklaring på, hvad der ligger i begrebet. Der 

findes derfor utallige definitioner på, hvad kultur er, men der findes ingen entydig 

forklaring på begrebet, da hver teori og teoretiker har hver sin tilgang til det.  

Vi er i vores søgen efter materiale i forbindelse med oversættelse af kultur stødt på 

mange forskellige begreber, eksempelvis kulturbundne elementer og kulturspecifikke 

forhold (Pedersen 2004: 9), men vi har i dette afsnit valgt konsekvent at bruge termen 

kulturspecifikke elementer, da Koller bl.a. benytter sig af dette begreb.  
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Vi har i dette afsnit, og som beskrevet i indledningen til afsnittet om teori, endvidere 

valgt at tage udgangspunkt i Kollers teori i forbindelse med oversættelse af 

kulturspecifikke elementer. Vi vil gøre rede for, hvorledes Werner Koller definerer 

kulturspecifikke elementer, og hvordan han grupperer dem. Koller selv anvender 

mange forskellige udtryk for kulturspecifikke elementer, heraf kan bl.a. nævnes 

Kulturspezifik (Koller 2004: 166), kulturspezifisches Element (Koller 2004: 167) 

kulturgebundene Wörter (Koller 2004: 177) og Realiabezeichnungen (Koller 2004: 

232). Kollers definition af disse begreber vil blive gengivet senere under punktet om 

Kollers gruppering af kulturspecifikke elementer. 

 

Kollers teori til oversættelse af kulturspecifikke elementer 

Ifølge Koller indbefatter oversættelse et såvel kulturelt som et sprogligt aspekt 

(Koller 2004:59). Med andre ord så arbejder oversætteren både med sin egen kultur 

og den fremmede kultur og herefter sit eget sprog og det fremmede sprog. Da 

oversætter og modtager højst sandsynligt har hver deres kulturelle baggrund, og fordi 

der arbejdes på tværs af disse kulturer, vil en oversætter altid støde på problemer. Det 

sker oftest ved, at oversætteren opbygger sin tekst om det, Koller betegner som 

Wissensvoraussetzung (Koller 2004: 115) hos kildesprogsmodtageren, som 

målsprogsmodtageren ikke er i besiddelse af. Kildesprogssenderen kan evt. undlade 

fakta eller udtrykke ting implicit, og dette problem betegner Koller som værende en 

del af den Kulturelle Übersetzungsproblematik (Koller 2004:115).   

Koller behandler endvidere den nærmere sammenhæng mellem kultur og sprog i sin 

forklaring på Übersetzbarkeit, og denne sammenhæng er relevant for vores speciale, 

da vi ligeledes beskæftiger os med sammenhængen mellem kultur og sprog i forhold 

til oversættelse af tysk humor (stand-up comedy og sketches) til dansk. Koller mener 

således, at mennesker opfatter verden forskelligt alt afhængig af, hvilken kultur de 

lever i. Mennesker opdrages til at opfatte, føle og bedømme ting alt efter den 

samfundskultur, de er opvokset i, hvilket Koller omtaler som menneskets 

Wirklichkeitsinterpretation.  Koller nævner som eksempler syn på død og seksualitet, 

som ofte er tabuemner (Koller 2004: 162). Denne Wirklichkeitsinterpretation kommer 
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til udtryk gennem sproget, da mennesker agerer efter den verdensopfattelse, de 

besidder. Således er Koller af den overbevisning, at sprog og kultur har en 

afsmittende effekt på hinanden. 

 

”In der Sprache schlagen sich die Wirklichkeitsinterpretation nieder und mit der 

Sprache werden sie zugleich vermittelt“ (Koller 2004: 162). 

Ifølge Koller er der fire forskellige muligheder inden for begrebet Übersetzbarkeit:  

• Absolute übersetzbarkeit (Koller 2004:165) 

• Absolute nicht-Übersetzbarkeit (Koller 2004:165) 

• Teilweise Übersetzbarkeit (Koller 2004:166) 

• Abnehmende Übersetzbarkeit (Koller 2004:166) 

 

Ovennævnte oversættelsesproblematik forekommer kun i forbindelse med 

oversættelse mellem sprogpar med forskellige kulturer, men såfremt der er tale om 

samme kultur, så die Wirklichkeitsinterpretation dermed er ens for såvel kilde- og 

målsprog, er det den ideelle oversættelsessituation. Dette kunne eksempelvis 

forekomme i områder, hvor befolkningen er tosproget (evt. områder i Schweiz), og 

hvor deres Wirklichkeitsinterpretation er ens. I Kollers første nedenstående figur er 

det, han betegner som den Kommunikative Zusammenhang9

                                                           

9 Kollers definition af Kommunikativer Zusammenhang: ”Was hier in einem weiten Sinne Kultur 
genannt wird, ist bei der Darstellung des Übersetzungsprozesses (…) als kommunikativer 
Zusammenhang bezeichnet worden“ (Koller 2004: 164). 

, identisk for både AS 

(Ausgangssprache) og ZS (Zielsprache): 
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Som modstykke til den første figur finder vi: Absolute Nicht-Übersetzbarkeit. Dette 

kan illustreres således:  

 

 

I dette eksempel drejer det sig om kulturer, der slet ikke har noget til fælles. Der 

kunne eksempelvis i dette tilfælde være tale om stammer, hvor man har lavet sit helt 

eget sprog, og hvor deres verdensopfattelse er baseret på et helt andet begrebssystem 

end det, vi kender. Denne ekstreme situation vil efter vores mening forekomme yderst 

sjældent.  

 

Ved teilweise Übersetzbarkeit foreligger der nogle ligheder mellem kildesprogs- og 

målsprogsteksten, og dermed nogle ligheder i den kommunikative Zusammenhang: 

Kommunikativer 

Zusammenhang 

 

Kommunikativer 

Zusammenhang 

 

AS ZS 
absolute Nicht-Übersetzbarkeit 

Kommunikativer Zusammenhang 

 AS = ZS 

AS ZS 
absolute Übersetzbarkeit 
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Denne oversættelsessituation, mener vi, er den dominerende ved arbejdet mellem tysk 

og dansk kultur. 

Ved den sidste oversættelsessituation abnehmende Übersetzbarkeit mener Koller, at 

det er sværere at oversætte ved en større afstand (større forskelle) mellem de enkelte 

kulturer. 

 

 

Oversættelse af kulturspecifikke elementer, som stammer fra to helt forskellige 

kulturer f.eks. dansk og kinesisk, er ifølge Kollers teori umiddelbart et større problem 

end at oversætte fra to kulturer, som har nogle ligheder som f.eks. dansk og tysk. Dog 

kan en oversætter hurtigt komme til at overvurdere forudsætningerne til 

målsprogstekstens modtagere (Koller 2004: 167), og på den baggrund er det, ifølge 

Kommunikativer 

Zusammenhang 

 

Kommunikativer 

Zusammenhang 

 

AS ZS 
abnehmende Übersetzbarkeit  

zunehmende 

Übersetzbarkeit 

 

Kommunikativer  

Zusammenhang 

 

Kommunikativer 

Zusammenhang 

 

 

AS AS 
teilweise 

Übersetzbarkeit 
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Koller, alligevel ikke altid nemmere at oversætte mellem sprog, hvor kulturen og den 

sproglige struktur har mange ligheder (Koller 2004:175).  

Selvom Koller ikke direkte modsiger sig selv, når han skriver, at jo større afstand der 

er mellem de enkelte kulturer, desto sværere er det at oversætte, men samtidig mener, 

at selvom kulturerne ligger tættere på hinanden, er det ikke nødvendigvis lettere at 

oversætte. Han giver dermed ikke noget entydigt svar på, mellem hvilke kulturer det 

er sværest at oversætte.  

 

 Kollers gruppering af kulturspecifikke elementer 

Som nævnt ovenfor benytter Koller sig af fire forskellige termer for kulturspecifikke 

elementer, herunder Realiabezeichnungen og kulturspezifische Elemente, og han 

definerer begreberne således:  

„Realiabezeichnungen (sog. Landeskonventionellen, in einem weiteren Sinne: 

kulturspezifischen Elemente), d.h. Ausdrücke und Namen für Sachverhalte politischer, 

institutioneller, soziokultureller, geographischer Art, die spezifisch sind für bestimmte 

Länder“ (Koller 2004: 232). 

Han anvender altså ikke én betegnelse, men som før nævnt, hele fire, der ikke 

defineres særlig uddybende. Han forklarer ikke, hvad han forstår ved udtryk og navne 

for politiske, institutionelle og sociokulturelle og geografiske forhold, men skriver 

kun, at de er specielle fra land til land. Vi har derfor angivet vores egne eksempler 

under hver gruppe. 

Ifølge Kollers definition af kulturspecifikke elementer, opdeles de således i fire 

grupper (Koller 2004: 232): 

1) Udtryk og navne for politiske forhold 

2) Udtryk og navne for institutionelle forhold 

3) Udtryk og navne for sociokulturelle forhold 

4) Udtryk og navne for geografiske forhold 
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1) Udtryk og navne for politiske forhold: Begreber, fænomener, genstande, 

situationer, politiske personer, dvs. fænomener, som er udsprunget af og afspejler 

kildesprogslandets politiske historiske og udvikling. Her kunne der f.eks. være tale 

om de tyske Hartz-reformer.  

2) Udtryk og navne for institutionelle forhold: Navne og betegnelser på 

organisationer, virksomheder, foreninger, institutioner, som har bestemte funktioner, 

arbejdsområder og opgaver til specifikke formål i det enkelte land, men som f.eks. 

ikke eksisterer eller er forskelligt opbygget i andre lande. Som eksempler herpå kan 

nævnes: Uddannelsessystemer, restsystemer, politiet mv.  

 3) Udtryk og navne for sociokulturelle forhold: Forhold, der vedrører og betegner 

en bestemt livsstil samt deres kulturelle værdier i samfundet. Som eksempel kan 

nævnes en begivenhed som julefrokost, da det er en typisk dansk tradition. 

4) Udtryk og navne for geografiske forhold: Her er der tale om egennavne i ét land. 

Sagt med andre ord stednavne, der er karakteristiske for det land. Det kan være byer, 

gadenavne, pladser mv.  

 

Kollers metode til oversættelse af kulturspecifikke elementer 

Vi har i dette afsnit udover at benytte os af Koller også inddraget en Ph.d. afhandling 

af Lone Vind Pedersen, som også behandler Kollers oversættelsesmetode i 

forbindelse med oversættelse af kulturspecifikke elementer. Denne afhandling vil vi 

henvise til, hvor vi skønner det nødvendigt. Som nævnt under afsnittet ”Werner 

Kollers Ækvivalensteori” arbejder Koller med fem forskellige typer af ækvivalens. 

Under disse fem typer af ækvivalens finder vi den denotative ækvivalens, hvorunder 

Koller inddeler yderligere fem ækvivalensrelationer, herunder die Eins-zu-Null-

Entsprechung, og netop denne ækvivalensrelation beskæftiger sig med 

kulturspecifikke elementer. I forbindelse med de kulturspecifikke elementer mener 

Koller, at der er tale om leksikalske ”huller” i målsproget (Koller 2004: 232), og at 

der dermed ikke findes en tilsvarende ækvivalens på målsproget. Det er således 

oversætterens opgave at løse problemet og ”udfylde disse huller”. Koller har til dette 
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formål udarbejdet fem forskellige oversættelsesmetoder ved oversættelse af 

kulturspecifikke elementer (Koller 2004: 232-240): 

1) Fremdwort og Lehnwort  

2) Lehnübersetzung  

3) Entsprechung 

4) Explikation  

5) Adaption  

 

1) Fremdwort og Lehnwort: Ved metoden Fremdwort overføres den leksikalske 

kildesprogsenhed uforandret til målsproget (evt. i anførselstegn eller kursiv) 

(Koller 2004: 232f). Koller angiver som eksempler det svenske Ombudsman, 

(som vi jo også har på dansk i form af ”Ombudsmand”), som på tysk overføres til 

der Ombudsman, og det engelske joint venture, som på tysk kan bruges enten 

som ”joint venture” eller Joint-venture. 

 

Flere eksempler kunne være : 

 

Ved metoden Lehnwort overføres den leksikalske enhed helt eller delvist til 

målsproget, mens ordet enten ortografisk, morfologisk eller fonetisk tilpasses 

målsprogets struktur (Koller 2004: 233). Her bruger Koller igen det svenske 

Ombudsman som eksempel, hvor man på tysk tilpasser det: der Ombudsmann, 

des Ombudsmannes, die Ombudsmänner. 

 

Et andet eksempel kunne være: 

Forskellige sprog, 

man låner fra: 

Tysk: Dansk: 

Baguette das Baguette Baguetten 
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2) Lehnübersetzung: Ved denne metode oversættes kildesprogsudtrykket til 

målsprogsudtrykket del for del. Der er dog den risiko ved brug af denne metode, 

at hvis et kildesprogsudtryk er kulturbundet og dermed vækker nogle 

associationer hos kildesprogsmodtageren, kan dette gå tabt ved oversættelsen af 

den leksikalske enhed (Pedersen 2003:35). Kollers eksempel er bl.a. det engelske 

bomb carpet, som bliver til Bombenteppich på tysk. 

 

Et andet eksempel kunne være: 

 

3) Entsprechung: Her er der tale om, at et kildesprogsudtryk oversættes med et 

målsprogsudtryk, der har samme eller lignende betydning. Dvs. at det 

målsprogsudtryk, der benyttes indholdsmæssigt, skal svare til 

kildesprogsudtrykket, men at de godt kan være lidt afvigende. Som eksempel 

angiver Koller det engelske ord public relations, som på tysk kan oversættes med 

Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege, Werbung eller Propaganda. 

 

Et andet eksempel kunne være: 

 

Forskellige sprog, 

man låner fra: 

Tysk: Dansk: 

the email das Email e-mailen 

Forskellige sprog, 

man låner fra: 

Tysk: Dansk: 

bank connection Die Bankverbindung Bankforbindelse 
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4) Explikation: Her omskrives, kommenteres, defineres eller ekspliciteres der noget 

til kildesprogsudtrykket i målsprogsteksten eventuelt vha. en fodnote eller 

anmærkning. Denne metode anvendes ofte sammen med metode 1-3, hvor 

kildesprogsudtrykket enten overføres som citat, låneord eller ved 

låneoversættelse, og efterfølgende kombineres med en ekstra kommentar eller 

definition (Pedersen 2003: 35). Fordelen ved denne metode er, at tabet i det 

betydningsmæssige indhold bliver mindre i forbindelse med oversættelsen af et 

kulturspecifikt udtryk. Ulempen er dog, at såfremt der er tale om en tekst, kan 

teksten blive tung og forstyrrende for læseren (Pedersen 2003: 35). Som 

eksempel giver Koller det engelske non-foods, hvor man på tysk kunne skrive: 

”Produkte, die keine Lebensmittel sind.” 

 

Et andet eksempel kunne være: 

Dansk: Tysk: 

Jantelov Das Jantegesetz / das Jantelov11 

(das "keiner darf den anderen 

überragen" Prinzip)  

 

5) Adaption: Ved brug af denne metode erstattes kildesprogsudtrykket med et 

målsprogsudtryk, der i målsprogets kommunikative sammenhæng har den 
                                                           

10 Her menes der ”velbekomme” i betydningen, hvis man f.eks. går forbi nogle, der sidder og spiser, og 
man så siger: ”Velbekomme”. 

11 Man kan enten benytte sig af metode 1 (Fremdwort) og lade Jantelov stå i anførselstegn i 
målsprogsteksten eller metode 2 (Lehnübersetzung) og oversætte Jantelov med das Jantegesetz. Begge 
disse metoder kan benyttes i kombination med metode 4 (Explikation), hvor man ved hjælp af en 
fodnote eller anmærkning forklarer ordet eller udtrykket. 

Tysk: Dansk: 

Guten Appetit/Mahlzeit Velbekomme10 
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tilsvarende (kulturspecifikke) funktion, som kildesprogsudtrykket har i 

kildesprogets kommunikative sammenhæng (Pedersen 2003: 35). Man benytter 

med denne metode en kulturel tilpasning af kildesprogsudtrykket, så det passer til 

en ny kommunikativ sammenhæng. Koller nævner i den forbindelse, at der ved 

brug af Adaption er tale om tekstproduktion og ikke om oversættelse (Koller 

2004: 235f).  

 

Et eksempel kunne være: 

Tysk: Dansk: 

Götterspeise / Wackelpeter Frugtdessert / blæverbudding 

 

Sammenligning af Kollers metode og Vinay og Darbelnets metode 

I vores søgen efter oversættelsesteorier stødte vi på to andre metoder, der ligger tæt 

op af Kollers. Den ene, som er Vinay og Darbelnets (herefter benævnt V.D.) 

”Stylistique Comparée”, vil vi nævne her for at vise nogle afvigelser fra Kollers 

metode samt begrunde vores valg af Kollers metode frem for deres. Den anden 

metode, som ligger tæt op af Kollers er Peter Newmarks ”Translation rules”12

                                                           

12 Peter Newmark inddeler sin metode i syv forskellige punkter : Transferance, Cultural equivalent, 
Through translation, Literal translation, Functional equivalent, Descriptive equivalent og Translation 
couplet. Om den siger Stolze : « So könnte man transference als Direktentlehnung im emprunt 
auffassen, das cultural equivalent entspricht der équivalence, die through translation ist eine 
Lehnübersetzung als calque, die literal translation entspricht der traduction littérale als wortgetreuer 
Übersetzung, das functional und descriptive equivalent sind so etwas wie die adaptation (Stolze 1997: 
80). 

 (Stolze 

1997: 80), som vi ikke vil behandle yderligere i dette speciale. Vi vil benytte os af 

Radegundis Stolzes gengivelse af V.D.’s metode, da hun gennemgår den på tysk og 

eksemplificerer og overskueliggør hvert punkt i metoden. Vi vil kort beskrive 

franskmændenes metode og sammenligne den med Kollers for at se, hvor der er 

sammenfald, og hvor metoderne ikke er helt identiske. 
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V.D.’s teori går på, hvordan man sprogligt skal operere for at skabe en såkaldt lighed 

og integration mellem kildeteksten og målteksten, og hvordan man neutraliserer de 

interlinguale strukturelle forskelle på den indholdsmæssige og stilistiske side (Stolze 

1997: 73). Sagt med andre ord: Den illustrerer de strukturelle forskelle mellem to 

sprog på langue-planet og giver samtidig eksempler på de forskellige kategorier, som 

også illustrerer forskellene på parole-planet (Stolze 1997: 75).  

Ifølge Vinay & Darbelnets metode har oversætteren syv forskellige metoder at 

arbejde med. De inddeler de syv metoder på følgende måde: 

 

1) Emprunt (Direktentlehnung) 

2) Calque (Lehnübersetzung) 

3) Traduction littérale (Wortgetreue Übersetzung) 

4) Transposition (Wortartwechsel) 

5) Modulation 

6) Équivalence  Inhaltliche Perspektivenverschiebungen 

7) Adaption 

 

1) Emprunt (Direktentlehnung): 

Ved denne metode overføres den leksikalske enhed uforandret fra kildesprog til 

målsprog (Stolze 1997: 75). 

 

2) Calque (Lehnübersetzung): 

Ved denne metode drejer det sig om ord, et udtryk, eller en sprogstruktur, der er 

typisk for et sprog, og som derfor oversættes ordret til målsproget. Der er tale om en 

særlig form for lån, hvor man eksempelvis låner en konstruktion f.eks. et syntagme, 
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substantivsammensætninger eller en struktur fra kildesproget og oversætter hvert ord 

til målsproget (Stolze 1997: 76). 

 

3) Traduction littérale (Wortgetreue Übersetzung): 

Med denne metode overfører man hvert enkelt ord fra det ene sprog til det andet, men 

således at sætningen på målsproget stadig er syntaktisk korrekt (Stolze 1997: 76).   

 

4) Transposition (Wortartwechsel): 

 Ved brug af denne metode omformulerer eller omskriver man indholdet af de 

sproglige tegn på kildesproget, og de transformeres til andre sproglige tegn og 

ordklasser på målsproget. Sagt med andre ord, så udskifter man en ordklasse eller en 

syntagmetype med en anden ordklasse eller en anden syntagmetype (Stolze 1997: 76). 

 

5) Modulation13

Ved brug af modulationsmetoden ændrer man synsvinkel i oversættelsen fra 

kildesproget til målsproget, men budskabet gengives (Stolze 1997: 79).  

: 

 

6) Equivalence: 

Ved ækvivalens vælger oversætteren et helt andet udtryk på målsproget, som dog er 

ækvivalent, fordi det udtrykker det samme i samme situation som på kildesproget14

                                                           

13 Radegundis Stolze har i sin gengivelse af dette punkt i Vinay og Darbelnets metode valgt at 
sammenlægge disse tre metoder og overordnet betegne dem som Inhaltliche 
Perspektivenverschiebungen (Stolze 1997: 79). Vi har ,for at overskueliggøre disse tre metoder ,valgt 
at opddele dem. 

. 

 



 38 

Dvs. at det på målsproget stadig gengiver budskabet og indholdet, dog formuleret på 

en helt anden måde. 

 

7) Adaptation: 

Denne metode bruges i en situation, hvor der ikke er mulighed for, at kildesprog og 

målsprog kan referere til samme situation eller fænomen, fordi situationen eller 

fænomenet ikke eksisterer på målsproget. I forbindelse med adaption er der derfor 

tale om en tekstuel kompensation af sociokulturelle forskelle inden for de to 

sprogområder.  

 

Vi har opstillet nedenstående skema over disse to metoder for at visualisere, hvor de 

har ligheder og dermed kan sidestilles med hinanden.  

 

Kollers metode: V.D.’s metode: 

Fremdwort  Emprunt 

Lehnübersetzung Calque, Traduction littérale 

Entsprechung Transposition,Modulation, Équivalence 

Explikation Équivalence 

Adaption Adaption 

 

Der er forskel på Kollers og V.D.’s metode i den forstand, at Koller diskuterer 

begreber, der kan oversættes i forbindelse med kultur, og de franske teoretikere ikke 

har kulturen som deres primære fokus. Det er hovedårsagen til, at vi har valgt Kollers 

metode til brug for analysen frem for V.D.’s.  
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Der er lighed mellem Kollers Fremdwort og V.D.’s Emprunt, Koller har dog et punkt 

yderligere med under denne metode, nemlig Lehnwort, hvor den leksikalske enhed, 

som tidligere nævnt, tilpasses målsprogets struktur. Der er også lighed mellem 

Kollers Lehnübersetzung og V.D.’s Calque og Traduction litérale, idet alle 

metoderne involverer ordret oversættelse. 

V.D.’s Transposition, Modulation og Équivalence kan alle passes ind under Kollers 

Entsprechung, da de alle omhandler bibeholdelsen af den samme betydning i 

oversættelsen fra kildesproget til målsproget. 

Kollers Explikation og V.D.’s Équivalence er ens på den måde, at udtrykket under 

begge metoder omskrives. Koller vil dog have en uddybende forklaring i 

målsprogsteksten.  

Adaption defineres nogenlunde ens i begge metoder. Begge metoder er hovedsageligt 

baseret på oversættelse af tekster og er ikke udarbejdet specifikt til genren tekstning. 

Der findes umiddelbart ikke nogen specifik metode, der har fokus på tv-tekstning, 

dog beskæftiger teoretikeren Michael Schreiber sig med emnet bearbejdning i 

forbindelse med oversættelse af tekster. Hans teori kan dog heller ikke tilpasses vores 

genre, da han, selvom han beskæftiger sig med oversættelse mellem flere medier, 

primært beskæftiger sig med bearbejdning af drama (teater) (Schreiber 1993: 106). 

Vi har valgt at fokusere på Koller som vores hovedteoretiker, da han anvender 

metoden i forbindelse med oversættelse af kulturspecifikke elementer. Endvidere ser 

vi Kollers metode som mere overskuelig, da han ikke inddeler den i så mange punkter 

som V.D.  

 

Tekstningsteori 
Som tidligere nævnt under tekstningsprocessen, er der mange ting, en tekster skal 

tage i betragtning, når han eller hun tekster. Da der er mange rammer inden for tv-

tekstning, vil vi her uddybe dem, der er mest relevante for den genre, vi beskæftiger 

os med i dette speciale.  
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Vi har valgt at inddrage Henrik Gottlieb og Ib Lindberg som vores primære kilder i 

dette afsnit. Henrik Gottlieb har mange års erfaring inden for tekstningsområdet, da 

han selv har arbejdet som tekster for DR, og han har skrevet meget om emnet. Ib 

Lindberg er direktør for Dansk Video Tekst, som er Danmarks ældste 

tekstningsbureau, og han nævnes ofte i forbindelse med retningslinjer inden for 

tekstningsområdet, idet han giver nogle gode eksempler på, hvad man som tekster 

skal og ikke skal gøre. Vi vil endvidere trække på vores egen erfaring og dermed 

opstille forskellige rammer for tekstningens begrænsninger.  

I Danmark importerer vi de fleste film og tv-programmer og tekster dem, og tv-

tekster var ifølge Gallup de mest læste oversættelser i 1993 (Heine 2005). På det 

tidspunkt udgjorde danskernes tv- og videoforbrug 4 timers ugentlig læsning af 

oversatte undertekster. Det har ikke været muligt at finde en nutidig statistik omkring 

danskernes tv- og videoforbrug, men vi vil gå ud fra, at det er steget markant i takt 

med den teknologiske udvikling inden for tv- og filmbranchen gennem de seneste år. 

Det har været diskuteret, om tekstning kan føres ind under begrebet oversættelse, idet 

det er en skriftlig gengivelse af noget mundtligt og ikke litterær oversættelse. Vi 

mener dog godt, at man kan tale om litterær oversættelse i forbindelse med tekstning, 

da teksteren sommetider må oversætte baseret på et manuskript. 

 

Talesprog og skriftsprog 

I forbindelse med tekstning af et program er det nødvendigt at se på, hvilke træk der 

adskiller talesproget fra skriftsproget, da det netop er skiftet mellem disse to 

sprogtyper, man foretager i sin oversættelse: 

- Der forekommer mange pauser, og der kan være mange fyldord 

- Der er en del uafsluttede sætninger 

- Der er hyppigt fortalelser, selvmodsigelser og tvetydigheder 

- Folk taler i munden på hinanden, og det er svært at gengive på 

tryk. 
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Specifikke personer i et program (reelle eller fiktive) kan også have nogle 

karakteristiske træk: 

- Deres sprog kan indeholde dialekt, som skriftsproget ikke rummer 

- Deres sprog kan indeholde træk, som er unikke 

- Udtalen af visse ord kan være utydelig og svær at forstå. 

 

Disse ting skal udover alle de andre aspekter, vi efterfølgende vil nævne, også tages i 

betragtning.  

Tekstningsforløbet 

Selve tv-teksten gennemgår et forløb, før den når fra filmselskabet ud til seeren. 

Henrik Gottlieb stiller det op på følgende måde (Gottlieb 1994: 31): 

 

Fremmed sprogområde Hjemligt sprogområde  

Udenlandsk film-/tv-selskab 

 

Instruktør/producer 

 

 

 

Original 

 

 

 

 

Indenlandsk tv-station 

 

Indkøber/producer/journalist 

 

(indenlandsk tekstningsfirma) 

 

Tv-oversætter/tekster 

 

Undertekster 

 

Tekstet version 

Afsendere 

 

 

 

 

 

Formidler 

 

 

 

Translat 
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Egentlig målgruppe 

(udenlandske seere) 

 

 

 

Tilføjet målgruppe 

(indenlandske seere) 

 

 

Modtagere 

 

Heraf kan man udlede, at teksteren er sidste led i processen, før underteksten kommer 

ud til seerne. Baseret på vores egen erfaring ved vi, at der ikke altid bliver lagt så 

meget vægt på en grundig korrekturlæsning, og derfor kan der efter teksterens egen 

gennemlæsning af oversættelsen sagtens slippe nogle stave- og indkodningsfejl uset 

igennem. I de tilfælde, hvor der lægges meget vægt på korrekturlæsning, er 

situationen, at teksteren ved, at han eller hun ikke behøver at fange de små fejl, da det 

alligevel bliver en anden persons ansvar. Med et sådant ”sikkerhedsnet” er der en 

risiko for, at teksteren ikke gør sig ligeså meget umage med oversættelsen. 

Tekstning og kultur 

Henrik Gottlieb citerer Shochat & Stam: 

„...language is culture, and those who ‘inhabit’ different languages might be said to 

inhabit different worlds (Gottlieb 1994: 45).” 

Kultur og sprog er som nævnt tidligere tæt forankret, og det kan som tekster være 

svært at overføre kulturspecifikke holdninger eller begreber i en undertekst på 5-7 

sekunder. Henrik Gottlieb nævner endvidere, at det fra sprog til sprog kan være 

forskelligt, hvad man kan sige (”Det grammatisk umulige” (Gottlieb 1994: 46) og i 

hvilke situationer man vil udtrykke sig på en bestemt måde (”Det pragmatisk 

umulige”). 
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Tv-tekstningens begrænsninger 

En undertekst består af en eller to linjer med omkring 3515 anslag i hver linje, og en 

fuld dobbeltlinjet tekst rummer 70 anslag. Eksponeringstiden er cirka 12 anslag pr. 

sekund. Det betyder, at en fuld dobbeltlinjet tekst skal stå på skærmen i seks 

sekunder. Seks-sekundersreglen er teksterens første og vigtigste arbejdsregel16

 

.  

Eksempel på en dobbeltlinjet undertekst: 

 

37 anslag pr. linje i en undertekst  Denne undertekst skal stå på skærmen i cirka   

37 anslag pr. linje i en undertekst  seks sekunder (74 anslag i alt) 

 

 

En regel siger følgende:  

 

- En fuld dobbeltlinjet tekst: 5-7 sekunder.  

- En fuld enkeltlinjet tekst: 3 sekunder.  

- Ingen tekst bør stå på skærmen i mindre end 2 sekunder (Lindberg). 

 

En tekster har omkring 10 undertekster pr. minut, men jo kortere eksponeringstid17

                                                           

15 Ifølge Ib Lindberg er det 35 anslag, men dette varierer dog også fra bureau til bureau eller alt 
afhængigt af den tv-kanal, der tekstes for, og hvilken skrifttype der skal anvendes. Hos SDI Media 
Group var standarden f.eks. 37 anslag, og det er det, vi vil tage udgangspunkt i i dette speciale, da det 
anvendes mange steder. Dette omtales bl.a. også af DR-teksteren Jytte Heine (Heine 2005). 

, 

desto mindre plads bliver der i underteksten, og desto mindre komplicerede må 

ordene i underteksten være.  Det nytter altså ikke noget, hvis teksteren skal oversætte 

en meget kompliceret, juridisk sætning, og den kun kan stå på skærmen i tre 

sekunder. Det tager tid for seeren at flytte øjnene fra en tekst til den næste, og 

teksteren skal være sikker på, at seeren har tid til at læse og forstå de juridiske 

begreber.  

16 Vi vil holde os til denne regel, selvom vi vil tage udgangspunkt i 37 anslag pr. linje i underteksten, 
da de 2 ekstra tegn ikke gør den store forskel på dette område. 

17 Se skema med begrebsdefinitioner på side 9. 
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 Undertekster, der indeholder megen gentagelse, kan stå på skærmen i kortere tid, 

eller teksteren kan vælge at udelade nogle af gentagelserne. Det samme gælder for 

undertekster, der indeholder navne, som nævnes mange gange i løbet af udsendelsen. 

Selvom navnet kan være langt eller kompliceret at læse, er det kun de første par 

gange, det tager seeren lang tid at læse navnet. Når navnet nævnes for 20. gang i en 

udsendelse, kan det tåle en meget kortere eksponeringstid. Tekster, der er dårligt 

inddelt i de to linjer i underteksten, kræver længere læsetid, hvorimod en god 

inddeling af teksterne kan hjælpe seeren meget på vej. 

 

”Tests have shown that if viewers are given the chance to read subtitles at their own 

pace, more than 90 % read a full two-line subtitle in less than four seconds, and some 

need only half that time. So why it is often recommended that two-line subtitles 

remain on the screen for five or six or even up to seven seconds? […] The explanation 

is quite simple, and it is an easy matter to prove empirically; when you watch a subtitled film 

or television programme there is a great deal more for the eye (and brain) to absorb than just 

the subtitles.” (Ivarsson & Carroll 1998: 63) 

 

Når det drejer sig om opdelingen af en undertekst, kan teksteren forsøge at dele 

sætningen et logisk sted f.eks. mellem hovedsætning og bisætning. Man skal også 

lægge vægt på balancen i undertekstens to linjer, dvs. at man skal tage hensyn til 

sætningernes længde i de to linjer. Det er nemmere at læse sætningerne, hvis den 

øverste tekst er kortere end den nederste: 

 

Det var helt ud på   

de små timer, før jeg sov.   

frem for 

Det var helt ud på de små timer,   

før jeg sov. 

 

Meningen er dog altid det vigtigste, når man tekster, og det har altid prioritet over 

æstetikken. Tegnsætning skal bruges til at inddele sætningerne på den lettest læselige  

måde, de er med andre ord et hjælpemiddel primært for seerne. 
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En tekst bør ikke stå kortere end tre sekunder på skærmen med mindre, det er et udråb 

som f.eks..: ”Øv”, og underteksten skal maksimalt stå på skærmen i otte sekunder. Er 

det f.eks. en komedieserie, kan teksterne godt have en lidt kortere eksponeringstid, da 

det som oftest er en dialog, der går hurtigt frem og tilbage mellem personerne, og det, 

der bliver sagt, er let forståeligt. 

 Skal man tekste stand-up comedy eller lignende, vil man med stor sikkerhed været 

tvunget til at udelade noget og lade noget gå tabt i oversættelsen, da man, på grund af 

hastigheden eller eksponeringstiden alene, ikke vil være i stand til at tekste alt, hvad 

der bliver sagt. Traditionelt er eksponeringstiden en smule kortere i biografen end på 

tv-skærmen. Det skyldes bl.a., at man umiddelbart skulle kunne koncentrere sig bedre 

i biografens mørke uden for mange forstyrrende elementer.  

Hvis to personer fører en dialog, skal hver person have en linje i underteksten, som 

starter med en bindestreg. F.eks.: 

- Skal du med?   

- Ja, det vil jeg gerne.   

 

Det vil altså sige, at højst to personer kan tale sammen pr. undertekst. Hvis fire 

personer når at sige noget inden for 3-4 sekunder, må teksteren udvælge de to, der 

siger det mest relevante. Teksteren vil som udgangspunkt så vælge at oversætte den 

person, som bliver vist og taler som den sidste, inden underteksten forsvinder fra 

skærmen, samt den af de andre personer, der indgik mest i dialogen.  

En tekster skal altså også tage stilling til, om der vil være plads til oversættelsen eller 

i så fald, hvad der er relevant at oversætte, hvis noget må udelades. Tekstning er 

derfor også komprimering. I forhold til de forskellige programgenrer er det 

selvfølgelig også forskelligt, hvor meget man skal kondensere. Henrik Gottlieb 

skelner mellem tre forskellige kategorier af genrer inddelt efter udtryksform (Gottlieb 

1994: 70): 
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1. Sprog i udsendelser som satire, comedies og sangprogrammer. Her 

forekommer ofte ordspil, rim og sproglig rytme. Sproget er i centrum. 

2. Sprog i udsendelser som portrætudsendelser, tv-teater, spillefilm og shows. 

Der har den sproglige form afgørende betydning i beskrivelsen af den talendes 

personlighed. Mennesket er i centrum.  

3. Sprog i udsendelser som nyhederne, dokumentarprogrammer og sport. Her 

drejer det sig om det, som sproget i programmet henviser til. Begivenheden er 

i centrum (Oversættelseshåndbogen 1992: 199).  

 

I kategori 1 handler det om, at teksteren skal bibeholde en pointe. Det nytter derfor 

ikke, at man bare skærer ned med hård hånd, så noget vigtigt måske går tabt. Her ville 

det nok være at foretrække, at teksteren omskrev i stedet for at udelade for meget. 

I kategori 2 skal teksteren ramme sprogtonen hos den talende, og i kategori 3 skal 

teksteren formidle mest mulig information inden for de stramme rammer. 

Tekstning handler om at være i stand til at skære ned de rigtige steder, men samtidig 

være kreativ, så der ikke er for mange gentagelser, og for meget ikke må udelades. 

Reduktionen fra forlægget til tekstningen ligger på mellem 20 % og 50 % 

(Oversættelseshåndbogen 1992: 200), og kort sagt så er der fire ting, teksteren skal 

tage i betragtning, når han eller hun tekster: Billedsiden, dialogen, mediets tekniske 

begrænsninger (den plads, der er til rådighed) samt tale- og klipperytmen.  

Endnu en regel drejer sig om de mange klip mellem scener, der er i en film eller et 

program. Teksteren må som hovedregel ikke ”trække” tekster henover klip, dvs. at 

teksteren ikke må lade en oversættelse fra en scene stå på skærmen, mens den næste 

scene starter, da det kan virke forvirrende for seeren. Der kan selvfølgelig altid være 

undtagelse fra reglen, hvis skiftet mellem scenerne ”fader ud”, eller man kan se flere 

scener på skærmen på en gang. Nogle tekster kan have en pause, efter de er 

forsvundet fra skærmen, hvorimod andre kommer lige efter hinanden. Når der tekstes 

omkring klip mellem scener, findes en hovedregel, som siger, at teksten skal have en 
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udtid én frame18

« DET, EN TEKST ALDRIG MÅ, er at slabre ind over et billedklip med nogle få 

billeder. Det ser hæsligt ud, når der klippes til et nyt billede, og teksten derefter 

følger med af et kvart eller et halvt sekund senere. Med andre ord: Hvis ikke en tekst 

kan (og bør) holdes mindst et sekund ind over et billedklip, skal og bør den tages af 

på klippet » (Lindberg: 23).  

 før klippet, og næste undertekst først må have en indtid på tredje 

frame efter klippet. Der skal gå fire frames, fra en undertekst tages af skærmen til den 

næste kommer ind. Her skal teksteren altså sidde og tælle mellemrum mellem 

teksterne, og det kan være en langsommelig proces selv for en rutineret tekster. Der er 

ofte uoverensstemmelse mellem de forskellige tekstningsbureauer og deres krav om, 

hvornår en undertekst skal på efter et klip. Det virker logisk at sætte underteksten på 

lige efter klippet, men oftest sættes den på lidt senere, da det på øjet ellers kan virke, 

som om at teksten kommer på for tidligt. Ib Lindberg siger følgende om klip: 

Endelig skal en tekster være opmærksom på det, der kaldes sladreeffekten (Gottlieb 

1994: 123). Det vil sige, at enhver, der forstår udsendelsens originalsprog, kan 

sammenligne det sagte med det, der står i underteksten. Det kan selvfølgelig være en 

fordel, da sladreeffekten fra billedsiden kan hjælpe seeren med at få en bedre 

forståelse af det, der foregår i udsendelsen. Sladreeffekten i dialogen kan dog også 

være en ulempe, hvis en sætning ikke er oversat direkte med det, der bliver sagt. Det 

kan f.eks. være en situation, hvor et ordspil skal gengives, og teksteren må benytte sig 

af et ordspil på dansk, som gengiver samme mening som på fremmedsproget. Derved 

kan det, der står i underteksten, afvige fra det, der bliver sagt, og skabe forvirring for 

seeren. Som udgangspunkt skal det sagte og det, der står i underteksten, så vidt muligt 

stemme overens. 

Der skal også tages stilling til, hvornår f.eks. et engelsk navn skal oversættes med et 

dansk, og hvornår teksteren skal lade det stå på engelsk. Det er både acceptabelt og 

normalt at anvende fremmede titler fra visse sprog, som f.eks.: Mr., Mrs. Herr, Frau 

og Signora for blot at nævne nogle. Disse titler kan også bidrage med en form for 

                                                           

18 Se begrebsdefinitionerne i skemaet på side 9. 
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lokalkolorit, som kan være relevant i nogle tekstninger. Teksteren bør bevare 

udenlandske titler og ord, når de umiddelbart er forståelige for et dansk publikum. 

Hele sætninger kan også gengives på fremmedsprog, hvis der ligger en pointe i det 

(Lindberg: 16). 

Endvidere forekommer ofte situationer med fremmedsprog, hvor der bliver svaret 

”nej” på fremmedsproget, men hvor svaret på dansk bliver til et ja og omvendt: 

Ib Lindberg giver et eksempel (Lindberg: 9).: 

 

Engelsk:     Dansk: 

- Are you okay?   - Kom du noget til? 

- Yes..     - Nej? 

 

I ovenstående dialog vil personen på skærmen altså nikke og sige Yes, mens der i den 

danske undertekst vil stå Nej. Det handler altså også om det kropssprog, personerne i 

udsendelsen viser. Teksteren må omformulere sin oversættelse, hvis den ikke passer 

med kropssproget.  

Man skal være klar over, at skrevne udtryk, som f.eks. bandeord og slangord, virker 

meget stærkere end sagte. Derfor skal man som tekster helst benytte et ”svagere” ord 

tekstningen end det, der bliver sagt. 

Uanset hvad, så gælder det om, at: 

a) Teksteren kan få mest muligt med i oversættelsen,  

 og at 

b) seeren kan få mest muligt ud af programmet. 

 

Dette opnås via:  

1) Sprogligt velformulerede tekster, der følger talerytmen. 

2) Semantisk velbegrundede linjedelinger i de enkelte tekster. 
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3) Præcist indkodede tekster, der harmonerer med billedsiden (Gottlieb 1994: 

72). 

 

Henrik Gottlieb har også opstillet en model til forståelse af tv-tekstninger (se bilag 1). 

I dette bilag kalder han de faktorer, som teksteren selv er bestemmende over for 

åbne19

Typologi over tekstningens strategier: 

, og de øvrige faktorer for lukkede.  

Selvom Gottlieb mener, at tekstere oftest handler per intuition, har han alligevel 

opstillet en Typologi over tekstningens strategier (Gottlieb 1994: 75) til at fastsætte 

reduktionsgraden i en given tekstning. Jo hyppigere teksteren vælger at benytte sig af 

relationstyper, der beskærer dialogen, desto større er reduktionsgraden. Ved valg af 

de første syv relationstyper opnår teksteren korrespondens mellem den originale og 

den tekstede version. Ved valg af relationstyperne 8-10 er der nærmere tale om en 

”nødløsning” end korrespondens mellem original og tekstet version. Relationstyperne 

hænger også sammen med det sproglige, da en tekster er nødt til at tage begge dele i 

betragtning, når han eller hun tekster. Det vil sige, at sproget i kombination med tv-

tekstningens rammer fører til klassificeringen af følgende relationstyper: 

 

Relationstype:  Translatets karakteristika: 

 

1) Eksplicitering  Udvidet udryk, dækkende indhold (f.eks. ved  
kulturspecifikke referencer) 

 

2) Parafrase:  Divergerende udtryk, dækkende indhold 
(f.eks.  

ved ikke-kalkerbare idiomer) 

 

                                                           

19 Dem, der i bilaget er markeret med gult, er de åbne faktorer.  
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3) Transponering:  Uforkortet udtryk, dækkende indhold (ved  
langsom tale) 

 

4) Identitet:   Identisk udtryk, identisk indhold (bl.a. ved  
proprier) 

 

5) Transskribering:  Grafisk markeret udtryk, dækkende indhold  
(ved dialekt mv.) 

 

6) Konformering:  Parallelt udtryk, tilpasset indhold (f.eks. ved  
sangtekster og metaforisk sprog) 

 

7) Kondensering:  Forkortet udtryk, dækkende indhold (ved  
normal tale) 

 

8) Decimering:  Forkortet udtryk, beskåret indhold (ved 
hurtig  

tale, der tillægges betydning) 

 

9) Annullering:  Udeladt replik (ved hurtig tale ”uden  
betydning”) 

 

10) Lakune:   Parallelt udtryk, divergerende indhold (ved  
uerkendte idiomer, svære ordspil mv. ) 

 

Tekstning, dubbing, voice-over, versionering 

I lande rundt om i verden har tekstning forskellige funktioner. I de større 

sprogsamfund i Vesten er tv og film enten indspillet på landets eget sprog (som i 

Storbritannien og USA), eller også er det eftersynkroniseret (som i Tyskland, 

Frankrig, Italien og Spanien). I tredjeverdenslande oversættes film og tv-programmer 
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oftest ved hjælp af metoden ”voice-over”. Denne metode bruges også i Danmark og 

går ud på, at en skuespiller lægger stemme til alle de personer, der taler i et program, 

mens originallyden tones ned i sekvenser med indtaling. ”Man hører som oftest de 

første og sidste stavelser på originalsproget med voice-over indimellem” 

(Oversættelseshåndbogen 1992: 188). 

Eftersynkronisering eller i daglig tale ”dubbing” udføres på helt anden vis. Det gøres 

ved at: 

1) Den originale dialoglyd fjernes 

2) Stemmerne ”dubbes” (indtales) af hver sin skuespiller 

3) Replikkerne indtales synkront med mundbevægelser og mimik 

4) Musik og lydeffekter bevares eller genskabes som i originalen. 

(Oversættelseshåndbogen 1992: 188). 

 

Faktaprogrammer oversættes normalt med versionering, hvilket vil sige, at interviews 

bliver tekstet, mens speakerens stemme erstattes af en indtaling. Disse typer af 

tekstning har det til fælles, at originalen og oversættelsen er udarbejdet på forhånd og 

som regel i god tid før udsendelsen. Det giver teksteren god tid til at lave en korrekt 

og gennemarbejdet oversættelse. Andre typer af tekstning som f.eks. nyhederne har 

en meget kortere deadline, og da der jo netop er tale om nyheder, foreligger 

originalen, der først skal oversættes, lige inden programmet skal sendes. På grund af 

den stramme tidshorisont kan teksterne til denne type programmer ikke blive lige så 

grundigt gennemarbejdet som tekster til andre typer programmer. I nedenstående 

figur skelner Henrik Gottlieb mellem tre typer af billedmedieoversættelser: De 

synkrone, hvor der tilstræbes synkroni i dialogoversættelsen, de asynkrone, hvor 

spørgsmålet om synkroni ikke er relevant, og de simultane, hvor synkroni ikke kan 

lade sig gøre (Oversættelseshåndbogen 1992: 190). 
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Oversættelsestyper i billedmedierne 

 Indtaling Indtaling + tekst Tekst 

Synkron Dubbing  Tekstning 

Asynkron Voice-over Versionering  

Simultan Kommentar   

 

Tekstningens grundtyper  

Interlingval oversættelse: Tekstning mellem to kultursprog 

Intralingval oversættelse: Tekstning inden for et og samme kultursprog 

 

1. Interlingval tekstning, udsendt som åben tekst. Åbne tekster er en del af tv-

billedet og kan ikke fravælges. Det kan f.eks. være de tekster, der vises på 

fremmedsprogede programmer på DR og TV2.  

 

2. Interlingval tekstning, der udsendes som teletekst. Benyttes især ved 

satellittransmission. Her kan seeren gå ind på teksterne under tekst-tv-

funktionen på fjernbetjeningen og finde de nationale tekster. Seerne kan ikke 

vælge at få en anden tekstning eller helt fravælge teksterne. 

  

3. Intralingval tekstning af ikke-fremmedsprogede programmer, der udsendes 

som åben tekst. F.eks. være tekstning til hørehæmmede, og da der er tale om 

åben tekstning, har seeren ikke mulighed for at fravælge den.  

 

4. Intralingval tekstning af ikke-fremmedsprogede programmer, der udsendes 

som teletekst. Denne type tekstning kaldes TTV-tekst (Tekst-Tv-Tekstning) 

og kan fravælges. Den giver derfor flere muligheder end tekstning til 

hørehæmmede.  
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5. Intralingval tekstning på fremmedsprog, der udsendes som åben tekst. F.eks. 

tekstning til hjælp ved indlæring af et fremmedsprog.  

 

6. Intralingval tekstning på fremmedsprog, der udsendes som teletekst. F.eks. 

være tekstning til seere, der nemmere kan læse end forstå et fremmed sprog. 

Henrik Gottlieb nævner ingen eksempler på, at tv-stationer har anvendt denne 

type af tekstning (Gottlieb 1994: 56). 

 

For at kunne lægge en god strategi for oversættelsen er det for en tekster nyttigt at 

vide, hvilken form for tekstning, man skal i gang med. F.eks. skal tekster til 

hørehæmmede stå forholdsvis lang tid på skærmen samt være let læselige, og sådan 

har hver tekstningstype sin egen karakteristik. 

Det er teksterens opgave at gengive det sagte så troværdigt og præcist som muligt. 

Målet for en tekster er at lave en tekstning, som Ib Lindberg beskriver den: 

”Den gode tekstning er den, man aldrig lægger mærke til”. (Lindberg: 24) 
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Analysemetode 
Kultur og sprog er to tæt knyttede begreber, og som oversætter støder man ofte på 

udtryk og begreber, som synes næsten umulige at oversætte til målsproget. En 

oversætter må derfor benytte forskellige oversættelsesstrategier som et hjælpeværktøj 

til at oversætte eksempelvis kulturforankrede udtryk.  Da der ikke findes specifik 

teori til den genre, vi beskæftiger os med i specialet, har vi været nødt til at benytte os 

af de teorier og metoder, der foreligger til skriftlige oversættelser og prøve at tilpasse 

dem til dette speciale. Dermed har vi benyttet os af den deduktive metode, hvor vi er 

gået fra det generelle til det specifikke.  

Vi vil bygge analysen op som en omvendt trekant, hvilket skal forstås sådan, at vi vil 

starte med at se på, om man kan lave en oversættelse af det sagte ud fra en sproglig 

betragtning, dvs. som var det en skriftlig oversættelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Til hjælp med det sproglige vil vi inddrage Kollers Ækvivalensteori, hvor målet med 

en oversættelse er at opnå ækvivalens mellem kildeteksten og målteksten og bygge en 

bro mellem de kulturer, der indgår i oversættelsen.  

Vi vil derefter inddrage det kulturelle for at se, om det ændrer noget ved 

oversættelsen, når man både skal tage det sproglige og det kulturelle i betragtning. 

Derved skærper vi kriterierne for at lave en brugbar oversættelse og tekstning, idet vi 

inddrager flere ting, der skal tages hensyn til. Ved en oversættelse opstår der en 

ækvivalensrelation mellem kildesprogstekst og målsprogstekst, og Koller definerer 

Oversættelse baseret på det rent 
sproglige, dvs. som var det en 
skriftlig oversættelse 

Oversættelse baseret på det rent 
sproglige, samt det kulturelle 

Oversættelse baseret på det 
sproglige, det kulturelle samt tv-
tekstningens begrænsninger 
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fem forskellige typer af ækvivalens, hvoraf vi kun vil tage udgangspunkt i den 

denotative ækvivalens, fordi den beskæftiger sig med metoder til oversættelse af 

kulturspecifikke elementer. Koller tager udgangspunkt i, at 

oversættelsesvidenskabens opgave er at beskrive og angive sprogpars potentielle 

ækvivalensrelationer, dvs. beskrive og angive hvilke tekstfaktorer, der bestemmer 

valget af en bestemt type af ækvivalens i konkrete tilfælde af oversættelse. Han 

fremfører fem Entsprechungstypen: die Eins-zu-eins Entsprechung, die Eins-zu-viele 

Entsprechung, die Viele-zu-eins-Entsprechung, die Eins-zu-Null-Entsprechung og die 

Eins-zu-Teil-Entsprechung. Disse vil vi anvende i vores analyse til hjælp for 

oversættelse ud fra en rent sproglig betragtning. Såfremt et begreb falder ind under 

Eins-zu-Null-Entsprechung, vil vi beskrive begrebet yderligere ud fra en kulturel 

betragtning, da Koller under ovennævnte Entsprechung angiver flere metoder til 

anvendelse for oversættelse af kulturspecifikke elementer. Koller grupperer disse 

kulturspecifikke elementer i fire forskellige grupper for oversættelse af navne og 

udtryk for henholdsvis politiske, institutionelle, sociokulturelle og geografiske 

forhold. Denne gruppering har vi valgt at medtage for at kunne klassificere disse 

kulturspecifikke udtryk og de udtryk Koller også betegner som Realiabezeichnungen, 

da de er specielle fra land til land.  

 Vi har endvidere fremført Kollers mening om, at oversættelse inkluderer såvel et 

kulturelt som et sprogligt aspekt, og at oversætteren dermed arbejder både med sin 

egen kultur og den fremmede kultur, og samtidig anvender oversætteren både sit eget 

sprog og det fremmede sprog. Vi har beskrevet den nærmere sammenhæng mellem 

kultur og sprog under Kollers syn på Übersetzbarkeit. Det er relevant for vores 

speciale, da vi ligeledes beskæftiger os med sammenhængen mellem kultur og sprog 

set i forhold til oversættelse af tysk humor (stand-up comedy og sketches til dansk).  

Vi tager udgangspunkt i, at der i oversættelsen af det tyske i vores speciale er tale om, 

hvad Koller kalder teilweise Übersetzbarkeit, dvs. at der foreligger nogle ligheder 

mellem kildesprogs- og målsprogsteksten, og dermed nogle ligheder i den 

kommunikative Zusammenhang. Til formål for oversættelse af kulturspecifikke 

elementer har Koller udarbejdet fem forskellige oversættelsesmetoder, som vi har 

beskrevet og eksemplificeret. Vi vil dog på forhånd udelukke metode 4, Explikation, 
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hvor noget omskrives, kommenteres, defineres eller ekspliciteres i målsprogsteksten 

eventuelt vha. en fodnote eller anmærkning. I en undertekst, kan vi ikke indsætte 

fodnoter eller anmærkninger, og det vil være svært at eksplicitere inden for 

undertekstens korte længde. Vi vil derfor ikke anvende denne metode i vores analyse. 

Med udgangspunkt i oversættelsen ud fra en sproglig samt kulturel betragtning vil vi 

endelig inddrage tv-tekstningens begrænsninger for at indskærpe rammerne for 

oversættelsen eller tekstningen yderligere. Derved når vi til den nederste del af den 

omvendte trekant, hvor alle faktorer for en brugbar tekstning inddrages. Dette betyder 

også, at forsøget på at lave en oversættelse, hvor humoren er gengivet indenfor de 

sproglige, de kulturelle, samt de tekstningsmæssige begrænsninger, besværliggøres.  

Tekstning skiller sig ud fra andre former for oversættelse, idet tekstning er en 

overførsel fra talt sprog til skrevet sprog. I talesproget forekommer der mange pauser, 

der kan være mange fyldord og uafsluttede sætninger, og der forekommer hyppigt 

fortalelser og selvmodsigelser. Folk taler også tit i munden på hinanden, og det er 

svært at gengive på tryk. 

Der er mange rammer inden for tv-tekstning, hvoraf de fleste skal tages i betragtning 

hver gang noget tekstes. Således kan det som tekster være svært at tekste 

kulturspecifikke begreber primært på grund af undertekstens længde- og tidsmæssige 

begrænsninger.  

Vi vil inddrage Henrik Gottliebs tekstningsteori samt hans oversigt over 

tekstningsrelationstyper til brug for at analysere tv-tekstningens begrænsninger og 

fastsætte reduktionsgraden ved en tekstning. En undertekst kan bestå af en eller to 

linjer med omkring 35 anslag i hver linje, og en fuld dobbeltlinjet tekst rummer 70 

anslag. I dette speciale er vi dog ligesom mange danske tekstningsbureauer gået ud 

fra 37 anslag i hver linje. Eksponeringstiden er cirka 12 anslag pr. sekund. Det 

betyder, at en fuld dobbeltlinjet tekst skal stå på skærmen i seks sekunder. Seks-

sekunders reglen er teksterens første og vigtigste arbejdsregel. En fuld enkeltlinjet 

tekst skal derfor stå på skærmen i cirka 3 sekunder, og ingen tekst bør stå på skærmen 

mindre end 2 sekunder. 

Som beskrevet i teorien er der hovedsageligt fire punkter, der skal tages i betragtning, 

når der tekstes: Billedsiden, dialogen, mediets tekniske begrænsninger (den plads, der 

er til rådighed) samt tale- og klipperytmen. Vi har dog valgt at afgrænse os fra 
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klipperytmen. De tre øvrige punkter vil vi også tage udgangspunkt i i vores analyse, 

idet vi vil inddrage billedsiden som supplement til tekstningen. Dette vil især være en 

vigtig faktor ved tekstning af stand-up, da kropssproget og mimikken indgår som en 

stor del af showet.  Dialogen kan tekstes på forskellige måder, der gør det nemmere 

for seeren at forstå underteksten, der som oftest er komprimeret pga. talehastigheden. 

Her vil vi bl.a. gøre brug af kursiv til eventuelt at fremhæve, når en person, der 

omtales, ikke vises på skærmen, eller f.eks. ved parodier. Endvidere vil vi gøre brug 

af citationstegn og/eller kursiv til at fremhæve, hvis noget i tekstningen skal 

bibeholdes på målsproget. Vi vil forsøge at lave en så æstetisk korrekt tekstning som 

muligt, så underteksten balancerer visuelt, hvilket gør den mere læservenlig. Endeligt 

vil vi indenfor mediets tekniske begrænsninger lave en optælling af tegnene i 

underteksten for at sikre os, at den passer indenfor de længdemæssige begrænsninger. 

Samtidig vil vi også vurdere, om eksponeringstiden stemmer overens med 

undertekstens længde og indhold, og om eksponeringstiden ligger inden for den 

maksimalt tilladte tid, underteksten må stå på skærmen. Henrik Gottlieb har 

endvidere opstillet ti relationstyper til bestemmelse af reduktionsgraden i en 

tekstning, som vi vil anvende i vores analyse for at kunne fastslå, hvor meget vores 

tekstning afviger fra det sagte.  

Vi vil analysere to tyske sketches samt et uddrag af et stand-up show. I de to sketches 

vil vi ved hvert eksempel analysere det ud fra det sproglige, det kulturelle og det 

tekstningsmæssige aspekt.  

Anderledes vil vi i analysen af vores stand-up uddrag kun analysere eksemplerne ud 

fra de aspekter, der er de mest fremtrædende. Det vil formentlig være tekstningens 

begrænsninger i kombination med det sproglige, der vil skabe problemer, da 

taletempoet i stand-up er meget hurtigere end i en sketch. Disse problemer vil vi 

efterfølgende analysere og diskutere. Vi vil afslutningsvis, i det omfang det er muligt, 

prøve på at komme med løsningsforslag til, hvordan teksteren på bedst mulig vis kan 

bevare humoren i tekstningen af stand-up og sketches. 
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Genrebeskrivelse 
Som indlednings til vores empiriafsnit vil vi kort give en definition af begreberne 

humor og komik20

 Vi mener, at ordet humor har en dybere betydning end ordet komik, og vi betegner 

humor som overbegreb (hyperonym) til komik (hyponym til humor). Bevæger vi os 

længere ned i hyponymhierarkiet, har vi valgt at kategorisere forskelligere 

hyponymer til komik, dvs. forskellige undergenrer og former for komik som f.eks. 

satire, vits, parodi, sketch og stand-up comedy. I dette speciale vil vi koncentrere os 

om de to sidstnævnte genrer og hovedsageligt genren stand-up comedy og sketch. 

Derfor finder vi det relevant også at få defineret og klarlagt, hvad der ligger i genren 

stand-up comedy og historien bag fænomenet, som opstod i USA. 

, og dernæst vil vi vha. et hyponymhierarki visualisere, hvordan vi 

har valgt at kategorisere begreberne i forhold til hinanden. 

Hyponymhierarki: 

  

 

     

 

 

 

                                                           

20 Humor og komik har helt tilbage fra antikken givet anledning til talrige spekulationer og talrige forsøg på at 

finde frem til fænomenernes egentlige betydning.  Der findes i dag stadig mange forskellige teorier om humor og 

komik. Teorien bag humoren og komikken vil ikke blive behandlet yderligere, da den ligger uden for rammerne 

for den foreliggende afhandling. Vi vil blot nævne hvordan fremmedordbogen definerer disse begreber: Humor: 1. 

Sans for livets komiske side, blandet med medfølelse, evnen til at se den muntre side ved modgang og til at smile 

gennem tårer. 2. Morsom eller grotesk fremstilling med alvorlig undertone. Komik defineres: morsom, pudsig 

virkning eller fremstilling.  

 

 Humor 

 

Komik 

 

Satire               Vits             Parodi                      Sketch            Stand-up comedy  
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Definition af genren sketch 
”En sketch er et komisk skuespil på mellem et og ti minutter, som enten kan udføres 

på en scene eller udsendes som et tv-program. Kun få personer er involveret i en 

sketch, som har en overraskende og sjov pointe til slut f.eks. som et indslag i en revy” 

(Sproget.dk). 

Sketches er som oftest improviseret af komikere og skrevet ned, så de kan forbedres 

undervejs (Wikipedia.org). Dette gør sig dog ikke gældende ved alle former for 

sketches. I dag indgår sketches i mange former for satireprogrammer, 

børneprogrammer samt talkshows, og de er blevet et populært fænomen, også i 

Danmark.  

Genren, som kaldes sketch comedy opstod omkring 1970 fra improviserede, 

humoristiske handlinger, der blev sammensat til større shows. Fænomenet opstod 

primært i The Second City (Secondcity.com) i Chicago, som i dag er en stand-up 

comedy club, der siden har bredt sig til andre byer som Toronto og Los Angeles. Af 

populære amerikanske sketch-shows kan nævnes bl.a. Chapelle’s show og Saturday 

Night Live. I USA er sketch comedy meget udbredt, og der findes sketch-festivaler 

mange forskellige steder i Nordamerika. 

I Danmark er sketch comedy først rigtig blevet populært inden for de seneste 10 år. 

De to danske sitcoms21

Definition af genren stand-up comedy 

 Langt fra Las Vegas (da.wikipedia.org) og Klovn 

(da.wikipedia.org) fik premiere i henholdsvis 2001 og 2005, og de fik hurtigt mange 

tilhængere.  

Stand-up comedy er en form for scenekomik med enkle virkemidler, hvor komikeren 

møder publikum alene og kun udstyret med en mikrofon. Det eneste hjælpemiddel er 

komikerens viden og evne til at spille andre roller. 

                                                           

21 Sitcom kan oversættes på dansk med situationskomedie og består normalt af tilbagevendende roller i 
et format, hvor en eller flere fortsatte humoristiske historier primært foregår i et kendt miljø som for 
eksempel i en families hjem eller på en arbejdsplads (da.wikipedia.org).   
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Stand-up-komikerens scene er ofte i pub-miljøer. Formen er sædvanligvis personlig 

og udleverende. Komikken er tit rettet mod aktuelle personer enten fra politik. 

Vitserne, som fremføres, er ikke sjældent under bæltestedet afhængig af, hvilken stil 

komikeren benytter. 

Publikum klapper og griner, når de synes komikeren er god. En ordinær eller dårlig 

komiker står stille og fremfører pinlige vitser. En dygtig komiker har et levende 

kropssprog og drager publikum med ind i vittighederne f.eks. ved hjælp af 

improvisation. 

Efterfølgende vil vi beskrive, hvordan stand-up-genren har taget form i henholdsvis 

Tyskland og Danmark, da det er de to landes sprog, vores speciale beskæftiger sig 

med, samt USA, eftersom det var der stand-up-genren opstod, og der andre lande 

henter deres inspiration. 

 

Stand-up comedy i USA 

Stand-up har sine rødder i forskellige traditioner med populær underholdning i det 19. 

århundrede. Der gjorde komikerne ofte grin med forskellige nationaliteter, og det er 

stadig et udbredt tema inden for genren i dag, hvor de fleste stand-up komikere henter 

inspiration fra stand-up shows i USA. 

 

I USA startede moderne stand-up med komikere som Jack Benny, Bob Hope og Fred 

Allen. På natklubber rundt omkring blev stand-up hurtigt meget populært. Omkring 

1950 opstod der flere og flere små comedy clubs, som kun havde stand-up, og 

komikerne gjorde grin med alt fra politik og forskellige nationaliteter til sex. Omkring 

1970 begyndte mange komikere at blive store stjerner. De hentede inspiration fra 

f.eks. Bill Cosby, Richard Pryor, Phyllis Diller og Joan Rivers. Teatrene blev større 

og større, og komikernes optræden længere og længere. Derefter fulgte tv-

programmer som Saturday Night Live og The Tonight Show, der banede vej for endnu 

flere komikere. 

I 1980’erne blev mange diskoteker lavet om til comedy clubs, hvor der kun var live-

optræden med forskellige komikere hver aften. Mange komikere, som vi kender i dag, 
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har også prøvet kræfter med stand-up-genren, f.eks. Billy Crystal, Robin Williams, 

Eddie Murphy og Jerry Seinfeld, men i 1990’erne begyndte populariteten at falde. 

Der var kommet så mange komikere, at det blev svært at finde et fast publikum og 

opkræve de høje billetpriser. Endvidere var tv-stationen Comedy Central blevet 

meget populær på det tidspunkt, og det gav mulighed for at se et god stand-up 

hjemme foran fjernsynet. 

 

I 1996 kom Chris Rock for alvor frem på scenen, og med ham blev stand-up igen 

populært, og er det stadig i dag. 

 

Danmark 

Stand-up-komikerne revolutionerede mediebilledet i Danmark op igennem 90'erne. 

Der blev født store stjerner, men de startede alle sammen på en lillebitte scene i 

Restaurant DIN's i København sidst i 80'erne. De første komikere, der brugte 

Restaurant DIN's scene var bl.a. Casper Christensen, Jan Gintberg, Mette Lisby, 

Thomas Wivel og Lars Hjortshøj. 

Tyskland 

Tyskland begyndte først forholdsvis sent at sætte pris på stand-up comedy. Landet 

havde førhen været domineret af en form for politisk kabaret, hvor showet gik ud på 

at iscenesætte sig selv på en f.eks. politisk orienteret og godt indøvet måde. Den 

mere amerikanske stil rodfæstede sig ikke før end i 1990’erne, hvor tyskere, der 

opholdt sig eller var bosiddende i USA, bragte denne stil med tilbage til Tyskland, 

da de vendte hjem. Den første kendte comedy club i Tyskland var Quatsch Comedy 

Club (Quatsch-Comedy-Club.de), der blev grundlagt i 1992 i Hamburg. 

Populariteten tog til, og forestillinger på Quatsch Comedy Club blev senere vist i 

fjernsynet. Derefter fulgte en tysk version af tv-kanalen Comedy Central. 

I dag er stand-up comedy meget populært i Tyskland, og der gøres grin med mange 

forskellige genrer. Flere komikere har udgivet dvd’er med deres shows, og af de 

mest populære komikere kan nævnes f.eks. Mario Bart og Kaya Yanar. 
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Tysk humor er blevet inspireret af de engelsktalende comedy shows i Tyskland, 

hvor englændere og amerikanere optræder med shows på deres modersmål, f.eks. 

Hollywood's Comedy Nights (Hollywoodscomedynights.de) i Köln og English 

Comedy Club (Englishcomedyclub.de) i München. De har også rodfæstet sig blandt 

andet pga. den mængde af engelsktalende mennesker, der bor i Tyskland samt 

tyskere med engelsk som deres andet sprog. 
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Empiri  

Kaya Yanar og hans udgivelser 
Kaya Aynar er af tyrkisk afstamning og blev født i 1973 i Frankfurt am Main. I 

gymnasiet havde han et studiejob som animatør, og han elskede med det samme at stå 

på scenen og begyndte at arbejde på at skrive sin egen sketch, som han opførte i 1999 

ved Köln-Comedy-Cup. Det vakte interesse hos forskellige tv-stationer, og kort tid 

efter fik han sit eget tv-show: Was guckst du. 

De to sketches, vi har valgt at bruge, er fra ovennævnte tv-show. Sketchen Polizei (se 

bilag 2) omhandler en dialog mellem en tysk politibetjent, der har stoppet en tyrker, 

som bliver ved med at misforstå det, betjenten siger. Bilisten overreagerer på alt, hvad 

betjenten siger, og bliver ved med at drage associationer til Hitler-tiden. Man finder 

senere i sketchen ud af, at det er fordi, bilisten ikke har noget kørekort og derfor 

prøver at skræmme betjenten væk med sin reaktion. Det udvalgte klip er lidt over et 

minut langt. 

Den anden sketch hedder Kindergeld (se bilag 3) og er også lidt over et minut. Den er 

ligeledes fra tv-showet Was guckst du? Her kommer en udlænding ind på det, som 

tilsyneladende er en sagsbehandlers kontor, for at få vejledning om sine muligheder 

om for at få finansielt tilskud fra kommunen. Her får han dog at vide, at han kun kan 

få 50 Cent udbetalt fra to af tilskuddene, idet sketchen gør grin med systemet, og 

sagsbehandleren drejer kravet om udbetaling til ”noget for noget”. Da udlændingen 

ikke har arbejdet nok eller lært nok på studiet, kan han tilsvarende kun få lidt 

udbetalt. Til sidst får han dog sine børnepenge udbetalt, som er en trillebør fyldt med 

penge. 

Vi har endvidere valgt at analysere et uddrag fra Kaya Yanars stand-up-show, der 

senere er blevet udgivet på dvd. Showet hedder Made in Germany, og vi har valgt et 

klip fra den scene, der hedder die deutsche Sprache. Uddraget er på omkring to 

minutter og omhandler det tyske sprog og problemerne ved at lære det. Komikeren 

omtaler blandt andet de tyske artikler og laver parodier på henholdsvis en udlænding, 

der har svært ved at forstå, hvornår der er tale om hankøn og hunkøn, og en tysklærer, 
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der retter udlændingen, når han gætter forkert i forhold til de tyske køn. Resten af 

stand-up showet handler om andre fremmedsprog og kulturer. 

Kaya Yanar beskæftiger sig primært med multikulturel humor, der gør grin med de 

misforståelser, der kan opstå mellem to forskellige kulturer. Han har flyttet grænser 

for tyskernes accept af humor, der har med kulturforskelle at gøre. Kaya Yanar er, 

som før nævnt, tyrker, men født og opvokset i Tyskland og kan derfor gøre grin med 

begge disse kulturer uden at træde nogle over tæerne. Han omtaler bl.a. selv, hvordan 

han altid bliver bedt af pressen om at udtale sig om, hvorvidt han føler sig som tysker 

eller tyrker. 

Stort set alt, hvad vi har kunnet finde omkring hans sketches og stand-up, beskæftiger 

sig med grammatiske, fonetiske og idiomatiske fænomener. Han gør især grin med 

den tyrkiske kultur set med tyske øjne. Han har et bredt publikum rent aldersmæssigt 

og er meget populær i Tyskland. 
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Analyse 
På baggrund af vores afsnit om teori vil vi gå videre med analysen for at kunne 

konkludere, hvad der gør det problematisk at tekste stand-up-comedy og sketches fra 

tysk til dansk. Vi vil i vores analyse gennemgå eksemplerne i forhold til: 

- Det sproglige (Kollers ækvivalensteori, den denotative ækvivalens) 

- Det kulturelle (Kollers oversættelsesmetode i forbindelse med kulturteori) 

- Tv-tekstningens begrænsninger (Tekstningsteori, Henrik Gottlieb og Ib 

Lindberg) 

Vi vil så vidt muligt fremføre løsningsforslag til, hvordan teksteren på bedst mulig vis 

kan bevare humoren i tekstningen af sketchen, og lægge mest vægt på oversættelsens 

pragmatiske funktion. Derved vil vi lade sprogets strukturelle form komme i anden 

række og forsøge at gøre vores løsningsforslag så genuine som muligt.  

Vi har derudover gennemgående valgt at oversætte de tyske tiltaleformer (Sie, Ihre 

mm.) med du og dine, da vi ikke anvender høflige tiltaleformer på dansk i samme 

grad. Under tv-tekstningens begrænsninger vil vi ikke angive tidskoder med frames, 

da vi som allerede nævnt, ikke vil behandle tekstning i forhold til klip. I både de to 

sketches og stand-up-delen bliver der aldrig klippet væk fra den 

kommunikationssituation, vi beskæftiger os med, og endvidere er der rigtig mange 

klip. Der bliver klippet i forskellige vinkler mellem personerne, men da vi hele tiden 

befinder os samme sted og i samme situation, kan teksteren godt trække nogle af 

teksterne henover klip, uden at det skaber forvirring.  

Vi tager udgangspunkt i, at de forskellige sketches og den tyske stand-up kunne blive 

vist på f.eks. TV2 Zulu, da denne tv-kanal meget ofte sender dansk stand-up og 

danske sketches. Som nævnt i afgrænsningen vil vi ikke komme nærmere ind på 

målgruppen, men blot nævne, at vi går ud fra, at vores målgruppe ikke forstår tysk. 

Derved vil den overordnede tekstningsgrundtype blive type 1: Interlingval tekstning, 

usendt som åben tekst, der altså ikke kan fravælges. 

Da vi har udvalgt nogle enkelte sætninger i de to tyske sketches og taget et cirka to 

minutter langt uddrag af stand-up showet, er inddelingen af underteksterne kun 
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baseret på disse uddrag. Hvis en tekster skulle tage udgangspunkt i en hel sketch eller 

et helt stand-up show, ville underteksterne eventuelt kunne inddeles anderledes. 

 

Kaya Yanars sketches 
Vi vil analysere nogle eksempler fra nogle tyske sketches af Kaya Yanar, der handler 

om de sproglige misforståelser, der kan opstå i mødet mellem to forskellige kulturer. 

Vi har udvalgt de eksempler, der efter vores mening er mest interessante i forhold til 

de ovennævnte aspekter. Vi beskæftiger os med genren sketch, hvor der ofte indgår 

flere personer. Der forekommer hyppigt ordspil, og det vigtigste er at bibeholde 

pointen. Vi vil her fokusere mere på enkelte ord eller dele af sætninger, da 

problematikken ved tekstning af disse sketches ligger i de ord eller dele.  

 

Sketchen Polizei 
Vi har udvalgt følgende eksempler (se bilag 2): 

Polizei eksempel 1 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Politibetjent: Ich sagte…na, 

vergessen Sie es. 

Können Sie sich 

ausweisen? 

 

0:16 Bilist: Ausweisen…aus 

Deutschland? 

 

0:19  (Næste sætning)  

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 1 

Vi vil starte med at efterprøve eksemplet ud fra det sproglige aspekt og dermed 

benytte os af Werner Kollers teori. I eksempel 1 opstår misforståelsen ved, at den 

tyrkiske bilist forbinder ordet ausweisen med ordets anden semantiske betydning på 
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tysk, da der her er tale om polysemi. Ifølge Kollers ækvivalensteori under die 

denotative Äquivalenz er sich ausweisen et eksempel på en Eins-zu-eins-

Entsprechung, det vil sige, at kildesprogsudtrykket findes oversat på målsproget. Hvis 

man ikke vil gøre brug af samme sproglige struktur, kan man omformulere 

oversættelsen til dansk ved brug af substantivering, og så er der tale om en Eins-zu-

viele-Entsprechung. Det vil sige, at der er mange målsprogsudtryk for 

kildesprogsudtrykket. Vi har i første omgang valgt at bibeholde den sproglige struktur 

og holde os til Eins-zu-eins-Entsprechung. 

Hvis vi vil tage den strukturelle oversættelse til dansk i betragtning og bevare formen 

fra tysk, altså prøve at gøre brug af et refleksivt verbum, må vi omformulere 

spørgsmålet på dansk. Man kan ikke bruge oversættelsen af ordet ausweisen (på 

dansk udvise) alene til at udtrykke samme mening som på tysk, nemlig at legitimere 

sig eller vise id. Oversættelsen kunne blive som følger: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Politibetjent: Ich sagte…na, 

vergessen Sie es. 

Können Sie sich 

ausweisen? 

1) Kan du legitimere 

dig? 

2) Kan du 

identificere dig? 

 

Hvis vi i bilistens svar også ønsker at bibeholde den sproglige struktur, kunne svaret 

blive som følger:   

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Politibetjent: Ich sagte…na, 

vergessen Sie es. 

Können Sie sich 

ausweisen? 

1) Kan du 

legitimere dig? 

2) Kan du 

identificere dig? 

0:16 Bilist: Ausweisen…aus 

Deutschland? 

Udvise…fra 

Tyskland? 
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På tysk hedder det at legitimere sig, som betjenten siger, sich ausweisen, men vi 

formoder, at den tyrkiske bilist ikke opfatter, at verbet er refleksivt, og derfor kun 

forbinder ordet ausweisen med ordets anden semantiske betydning: At udvise eller 

blive udvist. Oversættelsen af politibetjentens spørgsmål giver mening på dansk, og 

det gør bilistens svar også, men i forhold til konteksten vil en oversættelse af 

spørgsmålet og svaret på dansk ikke give nogen mening. Der er ingen sammenhæng 

mellem spørgsmålet og svaret, og man kunne med andre ord sige, at betjenten spørger 

i øst i den danske oversættelse, og bilisten svarer i vest. Det bliver også en 

oversættelse, der lægger sig meget tæt op ad det tyske, og på dansk ville man spørge 

lidt mere uformelt, f.eks.: Må jeg se noget id eller Har du noget id? 

Heraf kan vi udlede, at det er muligt at finde en ækvivalent oversættelse på dansk, 

men da ausweisen har flere betydninger på tysk og derfor kan bruges som et ordspil 

på tysk, skaber det nogle problemer på dansk. For at forsøge at bevare selve ordspillet 

og dermed skabe sammenhæng mellem spørgsmål og svar, vil vi benytte os af en 

pragmatisk oversættelse og anvende et andet verbum, forevise, som ikke er refleksivt. 

Vi vil derfor benytte os af Eins-zu-viele-Entsprechung for at opnå sammenhæng 

mellem spørgsmål og svar samt forsøge at bibeholde den fonetiske misforståelse, der 

opstår mellem betjenten og bilisten. 

Så kunne spørgsmålet lyde således: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Politibetjent: Ich sagte…na, 

vergessen Sie es. 

Können Sie sich 

ausweisen? 

1) Kan du forevise 

id? 

2) Kan du forevise 

legitimation? 

 

Her kan vi bruge forvise, som fonetisk minder meget om ordet forevise, men dog har 

en anden semantisk betydning: 
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MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Politibetjent: Ich sagte…nah, 

vergessen Sie es. 

Können Sie sich 

ausweisen? 

1) Kan du forevise 

id? 

2) Kan du forevise 

legitimation? 

0:16 Bilist: Ausweisen…aus 

Deutschland? 

Forvise….fra 

Tyskland? 

0:19  (Næste sætning)  

 

Konklusionen på oversættelsen i henhold til Werner Kollers Ækvivalensteori må 

være, at det ikke er muligt at få sammenhæng mellem betjentens spørgsmål og 

bilistens svar. I den sidstnævnte løsning forsøger vi at bevare ordspillet, men det er 

dog ikke rigtig muligt. At forevise id er ikke en særlig pragmatisk oversættelse, fordi 

vi nærmere siger: Må jeg se noget id. Vi anvender efter vores mening heller ikke 

hyppigt ordet forvise i forbindelse med at blive udvist. 

 

Det kulturelle i forbindelse med eksempel 1 

Eftersom dette eksempel og vores forsøg på en oversættelse ikke falder ind under 

Kollers Eins-zu-Null-Entsprechung, er der i dette tilfælde ikke tale om oversættelse af 

kulturspecifikke elementer. Det kulturelle aspekt er i dette eksempel forankret i det 

sproglige, da den tyrkiske bilist foregiver ikke at forstå forskellen mellem sich 

ausweisen og ausweisen.  

 

Tv-tekstningens begrænsninger i forbindelse med eksempel 1 

Som nævnt i afsnittet om tekstningsteori består en undertekst af en eller to linjer med 

omkring 37 anslag i hver linje. Som hovedregel har man omkring 10 undertekster pr. 

minut, men jo kortere eksponeringstid desto mindre plads bliver der i underteksten. 

En tekst skal ikke stå mindre end to sekunder på skærmen, medmindre det er et udråb. 

Vi vil i forbindelse med den tyske sketch ikke fokusere på tekstning i forhold til klip, 
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for selvom der er mange klip i sketchen, ser man konstant den samme 

kommunikationssituation. Det er de samme personer, der bliver klippet mellem 

igennem hele sketchen, så det vil ikke skabe forvirring, hvis en tekst bliver trukket 

henover et klip. Endvidere er der så mange klip, at teksteren af hensyn til 

eksponeringstiden vil blive tvunget til at trække nogle tekster henover klip, men da 

dette som sagt ikke er noget, der komplicerer tekstningen af denne sketch, har vi valgt 

ikke at kommentere det yderligere i vores analyse. 

På bilag 2 kan vi se, at spørgsmålet og svaret kan stå på skærmen i seks sekunder, og 

da hverken spørgsmålet eller svaret indeholder svært læselige eller meget lange ord, 

burde der uden problemer være plads til hele oversættelsen. Spørgsmålet Kan du 

forevise id? indeholder 20 tegn, og spørgsmålet Kan du forevise legitimation? 

indeholder 29 tegn. Svaret Forvise…fra Tyskland? indeholder 21 tegn.  Der er altså 

plads begge sætninger og uanset hvilken løsning, der vælges, kan de længdemæssigt 

fint passe i hver deres linje. Endvidere skal begge sætninger starte med en tankestreg 

og et mellemrum, da teksteren dermed indikerer, at det er to personer, der taler. Det er 

ikke nødvendigt at udelade dele af oversættelsen i dette eksempel, og tempoet i 

forhold til læsehastigheden er fint.  

Den endelige tekstning kunne se ud som følger: 

a) 

0:13-0:16 Politibetjenten: - Kan du forevise id? 

   Eller 

   - Kan du forevise legitimation? 

0:16-0:19 Bilisten:  - Forvise…fra Tyskland? 

 

Vi mener dog ikke, at vores mulige løsningsforslag vil kunne anvendes i praksis, da 

vi som før nævnt anvender nogle ord på dansk, man ikke normalt ville anvende til at 

beskrive den samme situation. Som tekster er man tvunget til at skrive noget i 

underteksten og dermed forsøge at lave en oversættelse af det, der bliver sagt. Man 

kan udelade enkelte ord, men ikke flere sætninger i rækkefølge, og derfor må man 
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sommetider acceptere en mindre god eller dårlig oversættelse. Man kunne kalde vores 

løsningsforslag for et desperat forsøg på at beholde en form for ordspil, men derved 

bliver oversættelsen mindre pragmatisk. Vi mener, at forevise og forvise i denne 

sammenhæng ikke er særlig hyppig sprogbrug. Det optimale ville være, hvis 

ordspillet kunne oversættes, men det kan ordspil som oftest ikke. Som tekster skal 

man opveje, om man vil vælge at lave en god dvs. pragmatisk oversættelse, som man 

normalt ville formulere spørgsmålet, hvis man blev stoppet af politiet.  

b) 

0:13-0:16 Politibetjenten: - Må jeg se noget id? 

   Eller 

   - Må jeg se noget legitimation? 

0:16-0:19 Bilisten:  - Udvise…af Tyskland? 

 

Derved mister vi dog humoren i sketchen, da der ikke er nogen sammenhæng mellem 

spørgsmål og svar. Alternativt kan man vælge at benytte en oversættelse svarende til 

løsningsforslag a), hvor vi forsøger at bibeholde ordspillet, men oversættelsen bliver 

derved en lidt unormal formulering. Efter vores mening er ingen af oversættelserne 

tilfredsstillende.  

 

Polizei eksempel 2 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:19 Politibetjent: Haben Sie die 

Fahrzeugpapier und 

den Führerschein 

dabei? 

 

0:24 Bilist: Füh…Füh  

0:26 Politibetjent: Führer…  

0:27 Bilist: Füh…Füh…Führer  
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0:30 Politibetjent: Füh-rer…  

0:31 Bilist: Führer. Adolf 

Führer? Adolf, 

Führer, hilfe. 

 

0:33  (Næste sætning)  

 

I eksempel 2 vil vi fokusere på oversættelsen af politibetjentens første spørgsmål og 

bilistens sidste svar. De mellemliggende to kommentarer er blot medtaget for at 

klarlægge kommunikationssituationen.  

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 2 

Vi har valgt at klassificere politibetjentens spørgsmål under Kollers Eins-zu-Eins-

Entsprechung, idet Führerschein findes oversat på dansk. Så kunne den danske 

oversættelse blive som følger: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:19 Politibetjent: Haben Sie die 

Fahrzeugpapiere und 

den Führerschein 

dabei? 

Må jeg se 

registreringsattesten 

og dit kørekort? 

 

Her fokuserer vi på ordet Führerschein, da det er det ord, bilisten misforstår. Selve 

oversættelsen af ordet i politibetjentens spørgsmål volder ingen problemer på dansk, 

hvis man ikke inddrager bilistens svar. Bilisten hører dog kun første del af ordet og 

forbinder det med Adolf Hitler, som også havde tilnavnet der Führer i Tyskland. Det 

vil vi komme nærmere ind på under Det kulturelle i forbindelse med eksempel 2. 
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Oversættelsen af ordet Führer kategoriserer vi som en Eins-zu-viele-Entsprechung, da 

der findes flere oversættelser22

Så kunne oversættelsen blive som følger: 

 af ordet på dansk. Umiddelbart kan vi ikke afgøre, 

hvilken oversættelse af ordet Führer der skal anvendes her, men Koller angiver tre 

muligheder for hjælp til at afgøre, hvilken oversættelse der er den rigtige i 

sammenhængen. Vi har anvendt Kollers første mulighed, som er at afgøre det ud fra 

konteksten, og deraf kan vi udlede, at der er tale om ordet ”fører”, her fungerende 

som et proprium og henvisende til Hitler. 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:19 Politibetjent: Haben Sie die 

Fahrzeugpapiere 

und den 

Führerschein dabei? 

Må jeg se 

registreringsattesten 

og dit kørekort? 

0:24 Bilist: Füh…Füh Fø…Fø… 

0:26 Politibetjent: Führer… Køre… 

0:27 Bilist: Füh…Füh…Führer Fø…Fø…Fører. 

0:30 Politibetjent: Füh-rer… Kø-re… 

0:31 Bilist: Führer. Adolf 

Führer? Adolf, 

Führer, hilfe. 

Fører. Adolf Fører? 

Adolf, Fører, hjælp. 

0:33  (Næste sætning)  

 

Umiddelbart er der ikke de store problemer i denne oversættelse bortset fra, at man 

kan diskutere, om fører og køre fonetisk ligger tæt nok op ad hinanden, til at det giver 

mening, at bilisten hører kørekort som fører eller Fører. Som tekster kunne man for at 

udbedre dette problem vælge et andet ord end kørekort, som f.eks. førerbevis, som er 

                                                           

22 Ifølge Gyldendals røde ordbog: Fører, leder, anfører; chauffør; flyver; lokomotiv-, turist-, rejse-, 
elevatorfører; vognstyrer; omviser; lærebog, ledetråd 



 74 

synonym for kørekort, men som er mindre brugt. Derved bevares også ordspillet 

mellem betjentens spørgsmål og bilistens svar med association til Hitler. 

 

Det kulturelle i forhold til eksempel 2 

Da vores valg af oversættelse ikke falder ind under Kollers Eins-zu-Null-

Entsprechung, er der i dette tilfælde heller ikke tale om oversættelse af 

kulturspecifikke elementer. Der er dog stadig tale om noget kulturelt i forhold til de 

associationer, bilisten får af det, han hører betjenten sige. Vi mener ikke, at alle 

danske seere i første omgang vil opfange, at ordet fører sættes i forbindelse med 

Hitler, da Hitler ikke omtales som ”Føreren” på dansk. Tyske seere vil hurtigere 

kunne knytte denne association, da de hyppigere har hørt ordet omtalt i forbindelse 

med Hitler, og relationen mellem ordet Führer og Hitler er forankret i den tyske 

kultur. På den baggrund mener vi, at det ville være bedre at bruge ordet førerbevis 

som oversættelse for Führerschein for at henlede seernes opmærksomhed på ordet 

fører; også selvom førerbevis ikke er ligeså brugt på dansk som kørekort. Så kunne 

oversættelsen blive som følger: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:19 Politibetjent: Haben Sie die 

Fahrzeugpapiere 

und den 

Führerschein dabei? 

Må jeg se 

registreringsattesten 

og dit førerbevis? 

0:24 Bilist: Füh…Füh Fø…Fø… 

0:26 Politibetjent: Führer… Føre… 

0:27 Bilist: Füh…Füh…Führer Fø…Fø…Fører. 

0:30 Politibetjent: Füh-rer… Fø-re… 

0:31 Bilist: Führer. Adolf 

Führer? Adolf, 

Führer, hilfe. 

Fører. Adolf Fører? 

Adolf, Fører, hjælp. 
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0:33  (Næste sætning)  

 

Tv-tekstningens begrænsninger i forhold til eksempel 2 

Her er der igen tale om flere dobbeltlinjede undertekster, som i henhold til Ib 

Lindberg skal stå på skærmen 5-7 sekunder hver, hvis sætningerne er meget lange. 

Endvidere må der, som før nævnt, maksimalt være 37 anslag i hver linje af 

underteksten. Spørgsmålet Må jeg se registreringsattesten og dit førerbevis? er på 50 

anslag i alt, så det er for langt til at kunne stå i en linje. Spørgsmålet skal derfor enten 

kortes ned eller omformuleres eller eventuelt begge dele.  

Det kunne f.eks. være: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:19 Politibetjent: Haben Sie die 

Fahrzeugpapiere 

und den 

Führerschein dabei? 

Registreringsattest 

og førerbevis? 

0:24 Bilist: Füh…Füh Fø…Fø… 

0:26 Politibetjent: Führer… Føre… 

0:27 Bilist: Füh…Füh…Führer Fø…Fø…Fører. 

0:30 Politibetjent: Füh-rer… Fø-re… 

0:31 Bilist: Führer. Adolf 

Führer? Adolf, 

Führer, hilfe. 

Fører. Adolf  

Fører? Adolf, 

Fører, hjælp. 

0:33  (Næste sætning)  

 

Ved denne formulering er betjentens spørgsmål på 36 anslag, og selvom spørgsmålet 

ikke er formuleret lige så høfligt som det tidligere eksempel, kan det 

forståelsesmæssigt godt bruges i sammenhængen. Det passer ind i 

kommunikationssituationen. Vi har altså benyttet os af den relationstype, som Henrik 

Gottlieb kalder for Annullering, da vi har udeladt første del af sætningen. I forhold til 
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den tid underteksterne som minimum skal stå på skærmen, passer sætningen nu også 

fint. Den første dobbeltlinjede undertekst kommer ind på skærmen 0:19 med 

betjentens spørgsmål og bilistens svar.  

0:19-0:26 Politibetjent:  - Registreringsattest og førerbevis? 

 Bilisten:  - Fø…Fø… 

 

Den første undertekst står altså på skærmen i cirka syv sekunder. På syv sekunder har 

seeren god tid til at læse og forstå det, der står i underteksten (Ivarsson & Carroll 1998: 

63-64).  

Den anden dobbeltlinjede undertekst kommer ind på skærmen cirka 0:26 og står på 

skærmen i cirka fire sekunder. Den indeholder ingen lange ord eller svært forståelige 

sætninger, så fire sekunder er rigeligt.  

0:26-0:30 Politibetjent:  - Føre… 

 Bilisten:  - Fø…Fø…Fører. 

 

Den tredje dobbeltlinjede undertekst kommer på skærmen 0:30 og står på skærmen i 

tre sekunder: 

 0:30-0:33 Politibetjent:  - Fø-re… 

 Bilisten:  - Fører. Adolf Fører? Adolf, Fører, hjælp. 

 

Her bliver den sidste sætning igen længere end de 37 tilladte anslag og skal derfor 

kortes ned ved hjælp af Annullering, men det har ikke den store betydning for 

forståelsen, om der står Adolf Fører en eller to gange. Da vi anvender relationstypen 

Annullering flere gange er reduktionsgraden af denne tekstning rimelig stor. 

Denne tekstning er heller ikke tilfredsstillende, da ordet førerbevis i daglig tale ikke 

er et hyppigt anvendt ord. Teksten bliver også mindre læsevenlig, hvis man som seer 

vil studse over den. Endvidere omtales Hitler som før nævnt ikke som ”Føreren” på 
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dansk, og vi mener derfor ikke, at seerne automatisk vil associere ordet Fører med 

Hitler før i bilistens sidste replik, hvor han siger: Adolf Fører. Der går derfor nogle 

sekunder, før seeren helt opfanger humoren. Indtil da er det blot en masse 

gentagelser, som ikke giver mening. Derfor er vores konklusion igen, at 

løsningsforslaget kan anvendes, hvis man som tekster skal finde på en oversættelse, 

men det humoristiske i vores forslag vil ikke skinne igennem som på tysk.  

 

Polizei eksempel 3 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:33 Politibetjent: Nein, ich möchte doch 

nur den Führerschein 

sehen.  

 

0:36 Politibetjent: Den Führerschein. Die 

Fahrerlaubnis. 

 

0:40 Politibetjent: Na, Sie wissen schon.  

0:42 Bilist: Na…Na…Na… 

Nazi…Nazi…Nazi..Nazi. 

Hilfe, Führer, Adolf, 

Nazi, hilfe. 

 

0:48  (Næste sætning)  

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 3 

I eksempel tre har vi valgt at medtage politibetjentens to foregående sætninger for at 

opstille hele kommunikationssituationen og dermed beskrive konteksten. Den 

sætning, vi vil fokusere på, er sætningen: Na, Sie wissen schon. Det, der skaber 

problemer ved oversættelsen af denne sætning, er ordet Na,, som er en interjektion, 

der bruges inden for mange forskellige situationer. Ifølge Gyldendals røde ordbog er 

der seks forskellige måder at formulere en oversættelse med na på:  
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1. nå!; 

[Udtryk]  

(ærgerligt eller opmuntrende:) na, kommst du?; 

(lettet:) na, endlich; 

(ved beslutning:) na, dann gehen wir; 

(ved spørgsmål:) na, was meinst du?; 

na schön nå, det kan godt være; 

na also! der kan du bare se! nå det var da godt!; 

na bitte! nej hør nu!; 

2. nåda! ( fx na, der ist aber fein!); 

3. (som udfyldningsord:) joh, tja; 

4. [Udtryk] 

na und? nå, og hvad så? ja hvad gør det?; 

na, und ob det skulle jeg mene!, det kan du tro!; 

na, so was! nej sikke da ngt.!, det må jeg nok sige! 

 

5. [Udtryk]  

uoversat:  

na, ich danke ellers tak; 

6. �[na:] (SD ÖR) = nein 

 

Hvis vi kigger på betjentens sætning isoleret og ikke tager konteksten med, kan det 

være svært at bedømme, hvilken oversættelse der skal bruges i denne sammenhæng. 

Vi vil derfor forsøge at udlede det ved hjælp af konteksten, da na i sig selv ikke har 

nogen semantisk betydning.  

Betjentens na kan være ment på mange måder alt afhængigt af intonationen, men her 

virker det mest som et udtryk for tålmodighed, altså at betjenten forsøger at få bilisten 

til at forstå, hvad han mener, fordi han er træt af alle misforståelserne. I henhold til 
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ordbogen kunne en formulering af na så være nå.  Ser vi det herudfra kunne 

betjentens bemærkning blive som følger: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:33 Politibetjent: Nein, ich möchte doch 

nur den Führerschein 

sehen.  

 

0:36 Politibetjent: Den Führerschein. Die 

Fahrerlaubnis. 

 

0:40 Politibetjent: Na, Sie wissen schon. Nå, du ved da, hvad 

jeg mener. 

0:42 Bilist: Na…Na…Na… 

Nazi…Nazi…Nazi..Nazi. 

Hilfe, Führer, Adolf, 

Nazi, hilfe. 

 

0:48  (Næste sætning)  

 

Selvom nå kan bruges i forbindelse med at udtrykke utålmodighed (Sporget.dk), 

mener vi ikke, at det passer i den aktuelle sammenhæng, da det ikke giver mening i 

forhold til resten af sætningen. Da na ikke er et udfyldningsord i denne sammenhæng, 

mener vi heller ikke, at joh eller tja kan bruges som oversættelse her, da disse to ord 

bruges i forbindelse med tøven eller usikkerhed. Hvis vores mål er at prøve at 

udtrykke det samme som betjenten, kommer jamen23

Oversættelsen kunne blive følgende: 

 derfor tættest på.  

 

                                                           

23 ”jamen ● bruges udråbsagtigt for at give talen liv og udtrykke en personlig følelse, fx overraskelse 
el. begejstring; synonymerne ih, næh ● bruges i udråb for at udtrykke mild bebrejdelse el. 
misbilligelse” (Sproget.dk) 
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MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:33 Politibetjent: Nein, ich möchte doch 

nur den Führerschein 

sehen.  

 

0:36 Politbetjent: Den Führerschein. Die 

Fahrerlaubnis. 

 

0:40 Politibetjent: Na, Sie wissen schon. Jamen, du ved da, 

hvad jeg mener. 

0:42 Bilist: Na…Na…Na… 

Nazi…Nazi…Nazi..Nazi. 

Hilfe, Führer, Adolf, 

Nazi, hilfe. 

 

0:48  (Næste sætning)  

 

Ordbogen foreslår ganske vist ikke jamen som en oversættelse af na. En sidste 

mulighed ville være at udelade na og derved ikke oversætte det. Umiddelbart synes 

vi, det ville være en god løsning at udelade na, hvis ikke Na, Sie indgik som del af 

det, bilisten misforstår og opfatter som Nazi.  

Vi vil således forsøge at medtage ordet, selvom vi ikke har en passende formulering 

på dansk, som kan være medvirkende til at bevare humoren og ordspillet. Vi vil 

inddrage bilistens svar i vores overvejelser omkring en udeladelse eller passende 

formulering af na på dansk. Bilistens svar kan klassificeres som en Eins-zu-eins-

Entsprechung, da Nazi kan oversættes direkte til dansk: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:33 Politibetjent: Nein, ich möchte doch 

nur den Führerschein 

sehen.  

 

0:36 Politbetjent: Den Führerschein. Die 

Fahrerlaubnis. 
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0:40 Politibetjent: Na, Sie wissen schon. Jamen, du ved da, hvad 

jeg mener. 

0:42 Bilist: Na…Na…Na… 

Nazi…Nazi…Nazi..Naz

i. Hilfe, Führer, Adolf, 

Nazi, hilfe. 

Na…Na…Na…Nazi…N

azi…Nazi…Nazi. Hjælp, 

Fører, Adolf, Nazi, 

hjælp. 

0:48  (Næste sætning)  

 

Bilistens svar kan oversættes til dansk uden problemer, men i de to ovenstående 

oversættelser af henholdsvis politibetjentens kommentar og bilistens svar er der ingen 

sammenhæng mellem sætningerne. Humoren går endvidere tabt, og det har ingen 

betydning for meningen, om jamen medtages i oversættelsen eller ej. Ordspillet går 

på det fonetiske på tysk, idet Sie udtales med stemt s, og det kan ikke gengives på 

dansk. Efter mange overvejelser har vi ikke kunnet finde frem til et ordspil, der kan 

fungere lige som det tyske. Det primære må være at finde frem til en oversættelse, 

hvor spørgsmål og svar meningsmæssigt hænger sammen. Et forslag kunne være: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:33 Politibetjent: Nein, ich möchte doch nur 

den Führerschein sehen.  

 

0:36 Politbetjent: Den Führerschein. Die 

Fahrerlaubnis. 

 

0:40 Politibetjent: Na, Sie wissen schon. Facit er: Du ved, hvad 

jeg mener. 

0:42 Bilist: Na…Na…Na… 

Nazi…Nazi…Nazi..Nazi. 

Hilfe, Führer, Adolf, 

Nazi, hilfe. 

Fa…Na…Na…Nazi…

Nazi…Nazi…Nazi. 

Hjælp, Fører, Adolf, 

Nazi, hjælp. 

0:48  (Næste sætning)  
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Vi har forsøgt os med en løsning med ordet facit, som med lidt god vilje kan rime på 

nazi. Vi har dog måttet tilpasse både betjentens kommentar og bilistens svar for at få 

kommunikationssituationen til at hænge sammen. Vi har forsøgt at bevare ordspillet 

og humoren, og sidstnævnte, mener vi, især er formålet med sketchen.  Na er et typisk 

tysk udtryk og kan derfor være svært at finde en præcis formulering for, da det bruges 

i mange forskellige sammenhænge, og trykket kan lægges på flere forskellige måder 

afhængigt af intonationen.  

Da der ikke er noget specifikt kulturelt at diskutere i dette eksempel, vil vi gå direkte 

videre til tv-tekstningens begrænsninger. 

 

Tv-tekstningens begrænsninger i forhold til eksempel 3 

Længdemæssigt kan vores oversættelsesforslag til betjentens kommentar godt være i 

den ene linje af den dobbeltlinjede undertekst, da det samlet er på 35 anslag inklusiv 

tankestregen, der angiver, at to personer taler i denne undertekst. Bilistens svar er dog 

på 63 anslag og er derfor alt for langt. I forhold til det tidsmæssige aspekt kan 

underteksten stå på skærmen i otte sekunder (0:40 til 0:48), og det er også forholdsvis 

lang tid. En tekster må derfor inddele bilistens svar i to separate undertekster, og det 

kunne samlet blive: En dobbeltlinjet undertekst med betjentens kommentar i en linje 

og bilistens svar i den anden, og en anden dobbeltlinjet undertekst med resten af 

bilistens svar: 

 

0:40-0:44 Betjenten: - Facit er: Du ved, hvad jeg mener. 

 Bilisten: - Fa…Na…Na…Nazi…Nazi…Nazi…Nazi. 

 

0:44-0:48 Bilisten: Hjælp, Fører, Adolf, Nazi, hjælp. 

 I dette forslag er der snarere tale om tekstproduktion end oversættelse i et forsøg på 

at bibeholde en form for sammenkobling mellem na, Sie og nazi, dvs. facit og nazi. 

Denne løsning er dog ikke anvendelig, da vi igen støder ind i problemet med, hvad en 
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dansker ville sige i denne kommunikationssituation. Facit er virker malplaceret i 

sammenhængen. 

Som tekstere har vi to andre valgmuligheder for at tekste dette ordspil på bedst mulig 

vis: Enten kan vi vælge helt at se bort fra ordspillet og prøve at finde en mere normalt 

brugt formulering, som vi kan anvende i sammenhængen, eller vi kan udelade 

sætningen og se, om det er muligt at ”trække” den foregående og efterfølgende 

undertekst sammen. 

Hvis vi vælger at se helt bort fra ordspillet og forsøger os med en anvendelig 

oversættelse, kunne tekstningen blive som følger: 

0:40-0:44 Betjenten: - Du ved da godt, hvad jeg mener. 

 Bilisten: - Na…Na…Na…Nazi…Nazi…Nazi…Nazi. 

 

0:44-0:48 Bilisten: Hjælp, Fører, Adolf, Nazi, hjælp. 

 

Denne oversættelse af betjentens sætning flyder bedre på dansk, men den fjerner 

sammenhængen, og det skaber forvirring for seeren. I dette eksempel skal man også 

inddrage sladreeffekten, som tidligere nævnt, da vi går ud fra, at seeren, også selv om 

vedkommende ikke forstår tysk, godt kan opfange, at humoren går på det fonetiske i 

det tyske. Således skulle et ord i henholdsvis betjentens og bilistens replik gerne rime, 

for at seeren ikke skal undre sig over, hvorfor det i tekstningen er udeladt. Vi 

formoder, at seeren vil blive forvirret over at høre et rim, uden at der forekommer et i 

underteksten.  

Det eneste humoristiske ved denne oversættelse er bilistens overdrevne reaktion på 

betjentens spørgsmål. Vi mener dog stadig, at seeren vil blive forvirret over samme 

reaktion, da det ikke fremgår af tekstningen, hvordan bilisten kan drage en association 

til nazi på baggrund af det, betjenten siger.  Konklusionen må blive, at dette eksempel 

heller ikke er anvendeligt. 
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Vælger vi i stedet at benytte os af Annullering, kan vi udelade betjentens replik og 

”trække” den foregående og efterfølgende undertekst sammen for at skabe en 

sammenhæng og et ordspil mellem Førerbeviset og Fører (med henvisning til Hitler). 

Tekstningen kunne da blive som følger:    

0:36-0:40 Betjenten: Førerbeviset. (foregående sætning) 

0:40-0:44 Betjenten: - Du ved da godt, hvad jeg mener. (udelades) 

Bilisten: - Na…Na…Na…Nazi…Nazi…Nazi…Nazi. (må også 
udelades, da vi jo skal skabe sammenhæng mellem 
Førerbeviset og Fører) 

0:44-0:48 Bilisten: Hjælp, Fører, Adolf, Nazi, hjælp. (efterfølgende sætning,  

her må ”hjælp” udelades for skabe en klar sammenhæng 
mellem ”Førerbeviset” og ”Fører”) 

Det vil sige, at tekstningen kommer til at således ud: 

0:36-0:46 Betjenten: Førerbeviset. 

0:46-0:48 Bilisten: Fører, Adolf, Nazi, hjælp. 

Denne løsning kan imidlertid heller ikke anvendes, da vi, ved at trække betjentens 

foregående replik henover den replik, vi vil udelade, får en undertekst med en 

eksponeringstid på ti sekunder, og det er for længe. Ydermere siger betjenten kun et 

ord inden for de ti sekunder, og dette vil virke meget mærkeligt for seeren. Endelig 

har vi jo også udeladt bilistens ene replik for at skabe sammenhæng mellem 

Førerbevis og Fører, så inden for de ti sekunder siger både betjenten og bilisten 

noget, men der er kun en linje i underteksten. Dette vil også medvirke til, at seeren 

tror, der mangler noget i tekstningen. Bilistens sidste replik får også kun en 

eksponeringstid på to sekunder, som er meget lidt til de fire ord, han siger.   

Vi må derfor forsøge at redigere tekstningen for at se, om vi ad denne vej kan nå frem 

til en brugbar løsning.  

0:36-0:40 Betjenten: Førerbeviset. (foregående sætning) 

0:40-0:44 Betjenten: - Du ved da godt, hvad jeg mener. (skal fortsat udelades) 
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Bilisten: - Na…Na…Na…Nazi…Nazi…Nazi…Nazi. (her kunne vi 
erstatte ”Na…” med ”Fø…” forrest i sætningen for 
hurtigere at skabe sammenhæng med ”Førerbevis”, 
selvom bilisten ikke siger ”Fører” her) 

0:44-0:48 Bilisten: Hjælp, Fører, Adolf, Nazi, hjælp. (efterfølgende sætning,  

så behøver vi ikke at udelade ”hjælp”) 

 

Så kunne tekstningen se således ud: 

0:36-0:45 Betjenten: - Førerbeviset. 

Bilisten: - Fø…Fø…Na…Nazi…Nazi…Nazi…Nazi.  

0:45-0:48 Bilisten: Hjælp. Fører, Adolf, Nazi, hjælp. 

Vi har på denne måde fået mere med i den første dobbeltlinjede undertekst, så seeren 

ikke undrer sig over, hvorfor der er to personer, der taler, når der kun er en linje i 

underteksten. Endvidere siges der samlet mere inden for de ti sekunder, end tilfældet 

før. Den dobbeltlinjede undertekst har stadig en meget lang eksponeringstid, men dog 

et sekund kortere end i det foregående løsningsforslag. På den måde har den sidste 

sætning fået en eksponeringstid, der er et sekund længere. I forhold til det foregående 

løsningsforslag fungerer denne tekstning bedre, da seeren ikke får en fornemmelse af, 

at der mangler noget. Endvidere har vi skabt en fonetisk sammenhæng mellem de to 

replikker. Løsningen er stadig ikke optimal, men den er den mest anvendelige ud af 

de tre løsninger, vi er kommet frem til, eftersom humoren til dels er bevaret. 

Sketchen Kindergeld 
Vi vil analysere eksemplerne i denne sketch (se bilag 3) ud fra samme tre aspekter 

som den ovenstående sketch og også her fremføre løsningsforslag til, hvordan 

teksteren på bedst mulig vis kan bevare humoren i tekstningen af sketchen. Sketchen 

indeholder ord, der falder ind under Kollers Udtryk og navne for politiske forhold. En 

udførlig forklaring af disse begreber kunne være et speciale i sig selv, men det er ikke 

vores fokuspunkt i dette speciale. Vi vil derfor ikke gå nærmere ind i en diskussion 

af, hvad disse begreber står for på henholdsvis tysk og dansk. 
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Kindergeld eksempel 1 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Sagsbehandler 

(SB): 

Ja, ganz recht. Das 

Sozialgeld richtet sich nach  

Ihrem¨bisherigen Verdienst. 

 

0:17 SB: Sie haben bisher wenig 

verdient, da gibt es auch 

wenig Sozialgeld. 

 

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 1 

Vi vil igen starte med at efterprøve eksemplet ud fra det sproglige aspekt og i henhold 

til Werner Kollers Ækvivalensteori. I ovenstående eksempel er det første problem, en 

tekster støder på, begrebet Sozialgeld, da der umiddelbart ikke findes nogle 

oversættelsesforslag i ordbøgerne, og heller ikke findes en direkte oversættelse af 

begrebet. Vi vil derfor klassificere begrebet som en Eins-zu-Null-Entsprechung, men 

det er ikke ensbetydende med, at der ikke findes en oversættelse, der kan anvendes i 

ovenstående kommunikationssituation. I vores oversættelse til dansk vil vi i 

sagsbehandlerens første replik endvidere benytte os af verbalstil frem for nominalstil, 

som hyppigt anvendes på tysk. Der er ingen åbenlyse oversættelsesproblemer med 

resten af ordene i sagsbehandlerens sætning. 

 

Det kulturelle i forbindelse med eksempel 1 

Begrebet Sozialgeld er det, som Koller kalder en Realiabezeichnung, og som han 

inddeler i fire grupper. Begrebet falder ind under Udtryk og navne for politiske 

forhold. I forbindelse med kulturspecifikke elementer mener Koller også, at der kan 

være tale om leksikalske ”huller”. Det mener vi dog ikke, at der er i dette tilfælde, da 

der findes et lignende begreb på dansk, som dog ikke er 100 procent identisk med det 
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tyske. Med andre ord: Selvom der findes et lignende begreb, der kan bruges i 

kommunikationssituationen, vil eksemplet ikke kunne klassificeres som en Eins-zu-

eins-Entsprechung.  

I denne kommunikationssituation, mener vi, at det er vigtigt, at humoren bevares. 

Derfor skal vi finde et ord for Sozialgeld på dansk, som kan passe ind i 

sammenhængen. Vi vil benytte os af Kollers fem metoder til brug for oversættelse af 

kulturspecifikke elementer. I denne sammenhæng kan vi gøre brug af metoden 

Entsprechung, da vi vil anvende et målsprogsudtryk, der har samme eller lignende 

betydning som kildesprogsudtrykket. På trods af forskelle inden for det politiske 

system i Danmark og Tyskland og dermed også de forhold, der gør sig gældende for 

at få henholdsvis Sozialgeld og kontanthjælp, mener vi godt, at begrebet kontanthjælp 

kan anvendes i denne sammenhæng. Det humoristiske går på, at HG er forbavset 

over, at han kun kan få så lidt Sozialgeld udbetalt, fordi han ikke har haft en stor 

indkomst. Efter vores mening giver oversættelsen med kontanthjælp mening her, da 

kontanthjælp også er en social ydelse, man får fra staten, når man er arbejdsløs. Vores 

løsningsforslag kunne derfor være som følger: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Sagsbehandler 

(SB): 

Ja, ganz recht. Das 

Sozialgeld richtet sich nach 

Ihrem bisherigen 

Verdienst. 

Det er rigtigt. 

Kontanthjælpens 

størrelse retter sig efter, 

hvad du har tjent. 

0:17 SB: Sie haben bisher wenig 

verdient, da gibt es auch 

wenig Sozialgeld. 

 

Du har tjent lidt, og 

derfor får du også kun 

lidt kontanthjælp. 
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Tv-tekstningens begrænsninger i forhold til eksempel 1 

Som Henrik Gottlieb skriver, er eksponeringstid og komprimering nogle af de 

væsentligste rammer inden for tv-tekstning. Især sidstnævnte kommer til at gøre sig 

gældende i dette eksempel. Sagsbehandlerens sætning kan kun stå på skærmen i fire 

sekunder (0:13-0:17), og vi kan allerede se, at sætningen, medmindre den er meget 

kort, ikke kan inddeles i to separate undertekster. Den skal altså holde sig inden for 

begrænsningerne i én dobbeltlinjet undertekst, det vil sige 37 anslag pr. linje og 

maksimalt 74 anslag på to linjer. Sagsbehandlerens sætning er på 78 anslag, og vi vil 

derfor benytte os af tekstningsrelationstypen Annullering. I den første danske sætning 

Det er rigtigt, kan vi erstatte hele sætningen med ordet ja, da det blot er en 

bekræftelse af det, Herr Gülec lige har sagt. Så kunne oversættelsen blive som følger: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Sagsbehandler 

(SB): 

Ja, ganz recht. Das 

Sozialgeld richtet sich 

nach  

Ihrem bisherigen 

Verdienst. 

Ja. Kontanthjælpens 

størrelse retter sig efter, 

hvad du har tjent. 

0:17 SB: Sie haben bisher wenig 

verdient, da gibt es auch 

wenig Sozialgeld. 

Du har tjent lidt, og 

derfor får du også kun 

lidt kontanthjælp. 

 

Derved har vi komprimeret den ene sætning og fået det samlede antal anslag ned på 

66. Vi har endvidere bevaret den vigtigste del af sagsbehandleren budskab, som netop 

er en forklaring på, at kontanthjælpens størrelse hænger sammen med indkomsten.   

Sagsbehandlerens anden sætning er på 63 anslag og passer derfor inden for den 

længdemæssige begrænsning.  Den har dog ligeledes en kort eksponeringstid på tre 
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sekunder (0:17-0:20), som er lige i underkanten af, hvad der nødvendigt i forhold til 

læsehastigheden. Det ville være at foretrække, hvis den var lidt kortere end de 63 

anslag eller lettere læselig. Da sagsbehandleren i den foregående undertekst lige har 

forklaret, at der er sammenhæng mellem kontanthjælp og indkomst, gentager han sig 

selv i denne sætning. Derfor mener vi, at der er belæg for at udelade noget, da seeren 

kender situationen, og det derfor ikke vil føre til misforståelser. Vi vil igen benytte os 

af Annullering. En løsning kunne være således: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:13 Sagsbehandler 

(SB): 

Ja, ganz recht. Das 

Sozialgeld richtet sich nach  

Ihrem bisherigen 

Verdienst. 

Ja. Kontanthjælpens 

størrelse retter sig efter, 

hvad du har tjent. 

0:17 SB: Sie haben bisher wenig 

verdient, da gibt es auch 

wenig Sozialgeld. 

Du har tjent lidt, og så 

fortjener du også kun 

lidt. 

 

Denne oversættelse er lettere læselig end den foregående, og samtidig er det samlede 

antal anslag reduceret til 52. Endvidere er der opstået et ordspil i form af tjene og 

fortjene, som ikke eksisterede før. Reduktionsgraden i dette eksempel er forholdsvis 

stor, men komprimeringen har ikke ændret på budskabet og forstyrrer derfor ikke 

kommunikationssituationen. Den endelige tekst kunne se sådan ud: 

0:13-0:17 Sagsbehandler: Ja. Kontanthjælpens størrelse 

   retter sig efter, hvad du har tjent. 

 

0:17-0:20 Sagsbehandler: Du har tjent lidt,  

   og så fortjener du også kun lidt. 
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Tekstningen passer inden for rammerne, men da det også er vigtigt at hjælpe seerne 

på vej med hensyn til undertekstens læsevenlighed, ville det være at foretrække, at 

retter sig efter i den første dobbeltlinjede undertekst kunne flyttes op efter størrelse, 

da subjekt og verbum helst skal komme efter hinanden. Det er der dog ikke plads til, 

og da det rent æstetiske ikke har prioritet over at indpasse meningen, må vi igen 

acceptere tekstningen som vist ovenfor. 

Efter vores mening fungerer dette løsningsforslag godt i sammenhængen. Endvidere 

har vi fået et ekstra ordspil med, og replikkerne flyder på dansk. Dette skyldes bl.a., at 

humoren går på sagsbehandlerens ”noget for noget”-princip, og vi på den måde ikke 

skal tage stilling til, om det danske begreb kontanthjælp indebærer præcis det samme 

som det tyske Sozialgeld. Seeren skal overordnet bare forstå, at der er tale om en 

social ydelse, som hænger sammen med ens indkomst, og det skinner igennem her. 

Kindergeld eksempel 2 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:25 SB: Hier. Ihre Bildungsförderung.  

0:28 HG: Aber, das sind auch nur 50 

Cent! 

 

0:30  (Næste sætning)  

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 2 

Begrebet Bildungsförderung i dette eksempel kan også klassificeres som en Eins-zu-

Null-Entsprechung, fordi der ikke findes en direkte oversættelse på dansk, som svarer 

præcis til det tyske, eftersom det tyske begreb er forankret i det tyske system. Der er 

ikke noget problem med oversættelsen af de andre ord i denne sætning, og derfor vil 

vi fokusere på oversættelsen af Bildungsförderung. Da begrebet Bildungsförderung er 

en Realiabezeichnung som i det foregående eksempel, vil vi behandle det i afsnittet 

om Det kulturelle i forbindelse med eksempel 2, også fordi det kulturelle er det mest 

interessante ved dette eksempel. 
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Det kulturelle i forbindelse med eksempel 2 

Ordet Bildungsförderung falder ind under Udtryk og navne for politiske forhold, og 

der er forskel i ordets betydning på tysk og på dansk. Overordnet handler dette 

eksempel igen om en social ydelse, man får fra staten. Det er nødvendigt at inddrage 

konteksten for at få et overblik over den sammenhæng, hvori begrebet 

Bildungsförderung indgår. Hvis vi kigger længere ned i sketchen, fremgår det, at SB 

omtaler sin førnævnte regel om, at det er noget for noget. I denne sammenhæng 

mener SB, at udbetalingen er afhængig af, hvor meget Herr Gülec har læst. Humoren 

her går ikke på, hvornår man kan få Bildungsförderung, men at SB selv fordrejer 

reglerne til ”noget for noget”.  

Koller har angivet fem oversættelsesmetoder til brug for oversættelse af 

kulturspecifikke elementer, hvoraf vi kan argumentere for brugen af to i denne 

sammenhæng. Den første metode, er Lehnübersetzung, hvor målsprogsudtrykket 

oversættes del for del. Ved brug af denne metode ville oversættelsen af 

Bildungsförderung blive uddannelsesstøtte. Det kan godt bruges i sammenhængen, og 

man forstår godt, hvad der menes med uddannelsesstøtte, men i Danmark er ordet SU 

(Statens Uddannelsesstøtte) efter vores mening mere kendt. Vi mener, at 

oversættelsen af Bildungsförderung enten skal være SU, eller hvis man vil bruge 

ordet uddannelsesstøtte så Statens Uddannelsesstøtte, og derfor er denne metode ikke 

den mest optimale til brug for oversættelse i dette eksempel. 

Den anden metode til oversættelse er Entsprechung, hvor et kildesprogsudtryk 

oversættes med et målsprogsudtryk, der har samme eller lignende betydning. Denne metode 

kan også benyttes i denne sammenhæng, hvor oversættelsen på dansk derfor godt kan være 

SU, da begrebet har nogenlunde samme funktion i Danmark som det tyske har i Tyskland.  

Efter vores mening er sidstnævnte oversættelsesmetode den mest hensigtsmæssige i 

denne sammenhæng. Vi har valgt at oversætte Bildungsförderung med SU, da denne 

oversættelse ikke ændrer på SB’s budskab. Vi mener, at dette udtryk er mere brugt i 

Danmark end betegnelsen Statens uddannelsesstøtte eller uddannelsesstøtte. Vi 
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mener også, at det er en knap så funktionel oversættelse af ovenstående sætning at 

sige: Her er din Statens uddannelsestøtte, Her er din uddannelsesstøtte eller Her. Din 

uddannelsesstøtte.   

 Oversættelsen kunne se således ud: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:25 SB: Hier. Ihre Bildungsförderung. Her er din SU. 

0:28 HG: Aber, das sind auch nur 50 

Cent! 

 

0:30  (Næste sætning)  

 

I forhold til HG’s svar skal teksteren tage stilling til, om 50 Cent skal oversættes. 

Som hovedregel lader man måle- og møntenheder stå på fremmedsproget, såfremt det 

giver mening i sammenhængen. Vælger man at oversætte måle- og møntenheder, 

konverterer man dem dermed også til danske forhold og runder som regel op til 

nærmeste hele tal. Det skaber forvirring for seeren, hvis vi ikke vælger at oversætte 

Cent i denne sammenhæng, da SU jo udbetales i kroner og er en ydelse fra den 

danske stat. Vi vælger at oversætte det og dermed også konvertere Cent til kroner: 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:25 SB: Hier. Ihre Bildungsförderung. Her er din SU. 

0:28 HG: Aber, das sind auch nur 50 

Cent! 

Men det er jo også 

kun 4 kroner! 

0:30  (Næste sætning)  

 

Tv-tekstningens begrænsninger i forbindelse med eksempel 2 

Dette eksempel får samlet en eksponeringstid på fem sekunder (0:25-0:30), og 

længdemæssigt vil både sagsbehandlerens og HG’s kommentarer sagtens kunne være 
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i hver deres linje i en dobbeltlinjet undertekst. Det endelige eksempel kunne derfor se 

således ud: 

0:25-0:30 SB:  Her er din SU... 

 HG:  Men det er jo også kun 4 kroner! 

 

Dette er efter vores mening en brugbar tekstning i denne sammenhæng. Humoren er 

bevaret med SU som oversættelse af Bildungsförderung, og idet vi har valgt at 

oversætte Cent til kroner, får seeren også en god forståelse af, hvor småt beløbet rent 

faktisk er. Budskabet med ”noget for noget” bevares også ved denne tekstning. 

 

Kindergeld eksempel 3 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:52 SB: Ihr Kindergeld, Herr Gülec.  

0:55 HG: Ahh, das Kindergeld. Bitte, 
danke schön. Das Kindergeld. 

 

1:02  (Sketch slut)  

 

Det sproglige i forbindelse med eksempel 3 

Ved første øjekast kan dette eksempel med ordet Kindergeld godt falde under Kollers 

Eins-zu-eins-Entsprechung, da ordet findes oversat i ordbogen og eksisterer, når der 

oversættes direkte til dansk, nemlig børnepenge. Som i de øvrige eksempler er tale 

om et begreb, der er forankret i Tysklands socialpolitiske system, men som ikke er 

helt identisk med det danske. Vi har valgt at behandle eksemplet som en Eins-zu-

Null-Entsprechung og dermed analysere det under det kulturelle aspekt.  

 

Det kulturelle i forbindelse med eksempel 3 
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Begrebet Kindergeld falder igen under Kollers Realiabezeichnungen nærmere 

betegnet Udtryk og navne for politiske forhold. Reglerne for at få Kindergeld og 

børnepenge i henholdsvis Tyskland og Danmark afviger fra hinanden, men i dette 

eksempel går humoren på, at jo flere børn man har, desto flere penge får man fra det 

offentlige i tilskud til børnene. Det er således ikke relevant at fremhæve 

forskellighederne i begge systemer, men nærmere at fokusere på selve associationen 

med, at flere børn er lig med flere penge fra det offentlige. Vi skal altså finde frem til 

et ord, der vil kunne skabe samme association frem for et ord, der vil fremhæve 

forskellene i systemet. På den baggrund kan vi benytte os af to af Kollers metoder, 

nemlig Lehnübersetzung og Entsprechung. Ved brug af førstnævnte metode 

oversætter vi ordet del for del, og derved bliver det til børnepenge fra det offentlige, 

som vi også kender på dansk. Vi kan ved en oversættelse til ordet børnepenge stadig 

drage samme association og få samme mening frem i oversættelsen af dette eksempel, 

da flere børn også betyder flere penge fra det offentlige i Danmark. Samtidig med at 

vi benytter os af metoden Lehnübersetzung, kombineres den i dette eksempel med 

metoden Entsprechung, da det danske ord børnepenge er oversat del for del fra tysk 

og også har lignende betydning på dansk, selvom der er afvigelser i opbygningen af 

børnepengesystemet.  Oversættelsen kunne således blive: 

 

MM:SS  Tysk: Dansk: 

0:52 SB: Ihr Kindergeld, Herr 
Gülec. 

Her er dine 

børnepenge, Herr24 

Gülec. 

0:55 HG: Ahh, das Kindergeld. 

Bitte, danke schön. Das 

Kindergeld. 

Ahh, børnepenge. Tak, 

tak. Børnepenge. 

                                                           

24 Det er ikke blot acceptabelt, det er ligefrem almindeligt at benytte fremmede titler fra visse sprog: 
Mr. - Mrs. - Ms. - Miss - Monsieur - Madame - Mademoiselle (men kun nødigt: M. - Mme - Mlle) Herr 
- Frau - Fräulein - Señor - Señora - Señorita - Signor - Signora - Signorina. (Lindberg :16)  
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1:02  (Sketch slut)  

 

Tv-tekstningens begrænsninger i forbindelse med eksempel 3 

I eksempel 3 spiller tv-tekstningens begrænsninger ikke den store rolle, da denne 

undertekst på grund af den lange eksponeringstid (0:52-1:02) skal deles op i to 

separate tekster. Det vil sige, at de to sætninger får en dobbeltlinjet undertekst hver, 

og da de begge er under de 74 tilladte anslag pr. undertekst, er det pladsmæssigt intet 

problem at få sætningerne til at passe. Det endelige resultatet kunne være som følger: 

0:52-0:55 SB:  Her er dine børnepenge, Herr Gülec... 

0:55-1:02 HG:  Ahh, børnepenge. Tak, tak. 

   Børnepenge. 

 

Dette er efter vores mening også en brugbar tekstning, da den som i det foregående 

løsningsforslag blot skal gengive meningen af ordet Kindergeld, så det passer ind i 

sagsbehandlerens ”noget for noget” princip.  

 

Kaya Yanars stand-up 
Vi har udvalgt et cirka to minutter langt uddrag af Kaya Yanars stand-up show Made 

in Germany (se bilag 4), som vi vil analysere og forsøge at tekste uddrag af for at 

kunne afgøre, hvor problematikken ligger i henhold til aspekterne anført forrest i 

dette afsnit. Vi vil i tekstningen og analysen af stand-up-uddraget stadig ikke fokusere 

på frames og klip. Vi har inddelt replikkerne på forhånd i forhold til eksponeringstid, 

som en tekster også ville gribe det an. Vi vil gribe analysen lidt anderledes an end i de 

to ovennævnte sketches, idet vi vil fokusere på både ord og hele sætninger. Vi vil 

derfor, stadig med udgangspunkt i de tre aspekter anført først i dette afsnit, kun 

fremføre det der, efter vores mening, er interessant ved hver sætning. Det vil sige, at 

vi vil beskæftige os med det dominerende aspekt frem for at analysere hver sætning i 

forhold til at alle tre aspekter. Ved nogle sætninger kan det f.eks. være, at det kun er 

det sproglige, der er interessant, og så vil vi ikke inddrage de andre to aspekter.  
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Made in Germany eksempel 1 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:14-0:18 Wir haben Scheiß viele 
Wörter, echt. Die können 
wir alle gar nicht 
gebrauchen, was sollen wir 
zu…Ich gebe euch ein 
Beispiel, okay?  

 

 

Det, en tekster først skal være opmærksom på i denne sætning, er primært tv-

tekstningens begrænsninger. Sætningen er i alt på 131 anslag på tysk og skal derfor 

på dansk kortes ned til de maksimale 74 anslag for en dobbeltlinjet undertekst. Som 

tekster kan man derfor benytte sig af tekstningsrelationstypen Annullering og 

eventuelt Kondensering og således udvælge det mest relevante til at medtage i 

underteksten. Ordene Scheiß, echt og okay kan med det samme udelades, da de er 

fyldord og ikke har nogen relevant betydning. I talesproget på tysk hjælper disse 

fyldord komikeren med at henvende sig til og inddrage publikum, men da en tekster 

skal gengive det, der bliver sagt, og samtidig holde sig inden for begrænsningerne, er 

det kun det vigtigste, der kan komme med i underteksten. Da vi her ikke taler om 

synkronisering, hvor det kunne være mere relevant at få de små fyldord med, får 

seeren stadig fornemmelsen af, at komikeren inddrager publikum ved hjælp af mimik 

og kropssprog. Det er dog ikke sikkert, at det er nødvendigt at udelade alle fyldord, 

såfremt der plads i underteksten. Derfor vil vi i første omgang beholde oversættelsen 

af Scheiß, da det understreger komikerens påstand om, at det drejer sig om rigtig 

mange ord. Det kan vi fjerne igen senere, hvis det viser sig, at der ikke er plads. 

Endvidere er bandeord og fyldord også med til at inddrage publikum og seerne og 

skabe dynamik i stand-up showet. 

I første omgang kunne løsningsforslaget til den første del af sætningen se sådan ud: 
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MM:SS Tysk: Dansk: 

0:14-0:18 Wir haben Scheiß viele 
Wörter, echt. Die können 
wir alle gar nicht 
gebrauchen, was sollen wir 
zu…Ich gebe euch ein 
Beispiel, okay?  

Vi har vildt mange ord. 

  

Når man oversætter bandeord fra fremmedsprog, skal man huske på, at skrevne ord 

virker meget stærkere end sagte. Derfor er det ikke altid nødvendigt at gengive et sagt 

bandeord med en direkte skriftlig oversættelse. Et bandeord på fremmedsprog skal af 

samme grund ikke nødvendigvis altid gengives med et bandeord på dansk. Vi mener, 

at man her sagtens kan gengive Scheiß med et ord som vildt mange eller sindssygt 

mange og dermed stadig bevare samme effekt som med det tyske ord. Vi har af 

pladsmæssigt hensyn valgt at oversætte det med vildt mange. 

Den efterfølgende sætning er uafsluttet på tysk, hvilket ofte forekommer i stand-up, 

og vi kan derfor også udelade oversættelsen af den sidste del af sætningen, da vi ikke 

ved, hvad det er, komikeren vil sige. Den sidste sætning kan på tysk ved hjælp af 

relationstypen Kondensering, derfor kortes ned til zum Beispiel for at spare plads. 

Den kunne på dansk også gengives med f.eks.: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:14-0:18 Wir haben Scheiß viele 
Wörter, echt. Die können 
wir alle gar nicht 
gebrauchen, was sollen wir 
zu…Ich gebe euch ein 
Beispiel, okay?  

Vi har vildt mange ord, og vi 

kan ikke bruge dem alle 

sammen, f.eks.: 

 

Vi har valgt at indsætte et og for at få sætningen til at flyde, da talesproget jo netop er 

vigtigt for stand-up-genren. Den endelige sætning er nu på 69 anslag, hvilket er 
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passende i forhold til længden i en dobbeltlinjet undertekst og eksponeringstiden på 

fire sekunder. Endvidere har vi bevaret meningen uden at måtte udelade noget vigtigt.  

Her er det altså primært tv-tekstningens begrænsninger, der skal tages i betragtning. 

Tekstningen kunne altså blive som følger: 

0:14-0:18   Vi har vildt mange ord, og vi kan ikke 

   bruge dem alle sammen, f.eks.: 

Da den øverste sætning nu er på 38 anslag, er der for mange anslag i forhold til det 

maksimalt tilladte, og derfor må vi enten udelade noget eller rykke noget ned i 

undertekstens nederste linje. Hvis vi vælger at rykke noget fra den øverste linje ned i 

den nederste, vil det dog give en ulogisk opdeling af underteksten, som gør den 

mindre læsevenlig for seeren. Da en af teksterens primære opgaver er at hjælpe seeren 

på vej, vil vi vælge at udelade vildt, da det ikke er forståelsesmæssigt nødvendigt i 

sætningen. Det endelige løsningsforslag kunne på den baggrund se således ud: 

0:14-0:18   Vi har mange ord, og vi kan ikke 

   bruge dem alle sammen, f.eks.: 

Der er skåret meget ned i dette løsningsforslag i forhold til det, der bliver sagt på tysk, 

men det er nødvendigt på grund af den store mængde sagte ord. Da den ene af 

komikerens sætninger er en uafsluttet sætning, er det heller ikke nødvendigt at 

inddrage den i oversættelsen. På trods af komprimeringen i den danske tekstning er 

der dog ikke noget forståelsesmæssigt gået tabt.  Der er selvfølgelig altid mange 

forskellige måder at oversætte en sætning på, men vi mener, at ovenstående 

løsningsforslag godt ville kunne bruges i en tekstning, da det både er forståeligt, 

læseligt og holder sig inden for tekstningens begrænsninger.  

 

Made in Germany eksempel 2 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:18-0:21 Artikel: Der, die, das.  
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 I eksempel to volder det sproglige flest problemer, da der, die, das ikke eksisterer på 

dansk og derfor heller ikke kan overføres direkte. Normalt står disse artikler foran 

substantiver, der har et semantisk indhold og ville kunne klassificeres som en af 

ækvivalensrelationerne. I denne situation kan vi ikke klassificere artiklerne, da de står 

alene uden et efterfølgende substantiv. Vi kan blot konkludere, at de i denne 

sammenhæng er uoversættelige.  

Vi har på den baggrund kigget på konteksten for at danne os et overblik, og da 

komikeren tidligere i stand-up showet har omtalt det tyske sprog, er det ikke muligt at 

skabe en lignende situation ved en gengivelse med danske artikler. Hvis vi kigger 

længere fremad i konteksten, gentages de tyske artikler flere steder, og der vil 

humoren ikke kunne bevares ved en oversættelse med eksempelvis "hankøn, hunkøn 

og intetkøn". Kaya Yanars pointe er jo netop, at det sprogligt er svært at lære tysk, og 

den går tabt, hvis vi begynder at overføre pointen til dansk.  

På trods af at vi tager udgangspunkt i at lave en oversættelse og dermed tekstning til 

danskere, der ikke forstår tysk, er vi dog alligevel af den overbevisning, at de fleste 

danskere har lært et fremmedsprog på et eller andet tidspunkt i deres skoleforløb. 

Derfor mener vi, at de er klar over, hvilken funktion en artikel har, uanset om de har 

beskæftiget sig med det tyske sprog eller ej. Seerne vil altså efter vores mening godt 

kunne opfange humoren, når artiklerne bibeholdes på tysk; også selvom seerne ikke 

forstår tysk. Tekstningen kunne se således ud: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:18-0:21 Artikel: Der, die, das. Artikler: Der, die, das. 

 

Endvidere skal artiklerne stå i kursiv i underteksten, så det fremgår for seeren, at 

artiklerne er gengivet på et fremmedsprog, men derudover passer sætningen fint 

indenfor tv-tekstningens længdemæssige begrænsninger. 

I dette eksempel skal teksteren fokusere på det sproglige og dermed også kulturelle, 

når løsningen skal findes. Den endelige tekstning kunne se således ud: 
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0:18-0:21   Artikler: Der, die, das.. 

Man har som tekster ikke så mange muligheder, hvis man vil forsøge at bevare 

humoren. På trods af at vi går ud fra, at seerne ikke forstår tysk, vil man som tekster 

være nødsaget til at beholde de tyske artikler på tysk i underteksten. Man vil ikke 

kunne gengive humoren ved hjælp af danske artikler, hvis man inddrager konteksten 

fra de efterfølgende sætninger. Her handler det netop om de tyske substantivers køn 

og ved at overføre dette til dansk og anvende danske artikler, vil humoren i forhold til 

det tyske hankøn og hunkøn gå tabt. Ud fra vores synspunkt vil det skabe mere 

forvirring at forsøge at gengive humoren ved hjælp af danske artikler, så uanset om 

seerne forstår tysk eller ej, ser vi os nødsaget til at overføre det tyske til underteksten 

for at bevare pointen. 

 

Made in Germany eksempel 3 

MM:SS Tysk: Dansk: 

 Ausländer kommen her und 

sagen halt: De Bus, de…de… 

 

0:47-0:52 Der nicht, der nicht, näh, ist 

nicht männlich die, 

weiblich. Das Bus! 

 

 

I dette eksempel har vi kun medtaget den øverste sætning for at inddrage konteksten, 

idet vi vil fokusere på den fremhævede sætning. Det sproglige er atter i fokus. 

Artiklen der kan som nævnt i det foregående eksempel ikke overføres direkte til 

dansk. Ordet männlich er en Eins-zu-viele-Entsprechung, da det kan oversættes på 

flere forskellige måder alt afhængigt af sammenhængen. Vi vil derfor inddrage 

konteksten for at finde frem til, hvilken oversættelse vi skal bruge i denne 

sammenhæng. Her fokuseres på det det pragmatiske, og derfor mener vi, at männlich 

skal oversættes med hankøn. Teksteren kunne også anvende ordet maskulinum, som 
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er den latinske betegnelse for det samme. Dette vil dog være et for avanceret valg i 

denne sammenhæng, da den danske oversættelse vil kunne forstås af flere seere end 

den latinske. Det samme gør sig gældende for ordet weiblich, som også falder ind 

under samme type Entsprechung som männlich. Så oversættelsen kunne se således 

ud: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

 Ausländer kommen her und 

sagen halt: De Bus, de…de… 

 

0:47-0:52 Der nicht, der nicht, näh, ist 

nicht männlich die, 

weiblich. Das Bus! 

Ikke ”der”, ikke ”der”, nej, det 

er ikke hankøn, ”die”, hunkøn. 

”Das Bus”! 

 

Her laver komikeren en parodi på en udlænding, og derfor skal hele underteksten stå i 

kursiv for at vise, at udlændingen ikke er fysisk til stede. Vi har benyttet os af 

citationstegn for at fremhæve det, vi har gengivet på tysk. 

Vi kan udelade den ene gentagelse forrest i sætningen. Endvidere gør de mange 

citationstegn tekstningen lidt forvirrende for seeren. Vi vil derfor omformulere 

sætningen en smule, samt anvende tegnsætning til hjælp for at skabe bedre forståelse 

for seeren og gøre teksten mere læsevenlig, samt beholde das Bus på tysk i et forsøg 

på at bevare humoren: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

 Ausländer kommen her und 

sagen halt: De Bus, de…de… 

 

0:47-0:52 Der nicht, der nicht, näh, ist 

nicht männlich die, 

weiblich. Das Bus! 

Det er ikke ”der”, nej, det er 

ikke hankøn. ”Die”, ikke 

hunkøn. ”Das Bus”! 
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Her har vi indsat nogle enkelte ord for at skabe sammenhæng mellem sætningerne. 

Endvidere har vi inddelt sætningen i to separate sætninger ved hjælp af et punktum 

for at give seeren et bedre overblik. Teksten passer ind under tv-tekstningens 

længdemæssige begrænsninger, og vi mener, at humoren stadig skinner igennem. 

Tekstningen kunne således se ud som følger: 

0:47-0:52   Det er ikke ”der”, nej, det er ikke. 

   hankøn. „Die“, ikke hunkøn. „Das Bus“!. 

 

I eksemplet støder vi igen ind i problemet med balancen, det vil sige det æstetiske i 

sætningen. Vi ville foretrække at have hankøn med i undertekstens øverste linje, da 

ordet afslutter sætningen, og den derved bliver mere læsevenlig for seeren. Det vil 

dog give for mange anslag i forhold til det maksimalt tilladte pr. linje og kan derfor 

ikke lade sig gøre. Vi har på indeværende tidspunkt allerede for mange anslag i den 

nederste linje af underteksten.  

For at løse dette problem kan vi undersøge, om eventuelle fyldord kan udelades for at 

skabe mere plads. Dertil vil vi benytte os af tekstningsrelationstypen Annullering. 

Ordet nej i øverste linje kan efter vores mening udelades, da det ikke har en funktion, 

udover at komikeren dermed vil vise, at han imiterer en udlænding, der gør sig 

overvejelser omkring brugen af de tyske artikler. Inden for genren stand-up har 

kropssprog og mimik som nævnt en stor betydning, og derfor kan man som tekster 

bedre udelade ord. Komikerens kropssprog og mimik kan hjælpe seeren med at tolke, 

hvad situationen drejer sig om, på trods af at det måske ikke fremgår af underteksten. 

”Nej” kan altså udelades også for at gøre underteksten mere læsevenlig, men der er 

dog stadig for mange anslag i den øverste linje, til at hankøn kan flyttes derop. Vi må 

altså annullere noget mere for at give plads, og det kunne være ordene det er, der 

støder op til ikke hankøn, da de ikke er nødvendige for at forstå sætningen som 

helhed. Underteksten kunne derefter se således ud: 

0:47-0:52   Det er ikke ”der”, ikke hankøn.. 

   “Die“, ikke hunkøn. „Das Bus“!. 
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Dette er stadig ikke en tilfredsstillende løsning, da den er usammenhængende. Vi har 

forsøgt at forbedre sammenhængen i den danske tekstning, men vi måtte udelade en 

del ord for stadig at få det meste af det sagte ind i tekstningen. Derved bliver der 

kortet så meget ned, at tekstningen i det store og hele bliver usammenhængende. 

Endvidere er det jo en parodi på en udlænding, der gør sig tanker om det tyske sprog, 

og det er svært at sætte sig i udlændingens sted og forstå de slutninger, han drager 

baseret på tekstningen alene. En mere optimal tekstning kunne være: 

0:47-0:52   Det er ikke ”der”, så det er ikke hankøn.. 

Det er ikke „die“, så det er heller ikke 

hunkøn. Så må det være „das Bus“!. 

Her sætter tekstningens længde dog en begrænsning, og da eksponeringstiden samlet 

kun er på fem sekunder, vil dette problem ikke kunne løses ved at inddele denne 

tekstning i to separate, dobbeltlinjede undertekster. Det første, komprimerede 

løsningsforslag er forståeligt, men er ikke en klar og læsevenlig tekstning. 

Made in Germany eksempel 4 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:56-1:01 Der Bus? Wieso der? Hat 

der Schwanz oder was ist da 

los, na? 

 

 

I eksempel 4 fokuserer vi atter primært på det sproglige. Vi vil igen lade der Bus stå 

på tysk for at bevare humoren med de tyske køn. Derefter støder vi på et 

polysemantisk ord, der her bliver brugt som et slangord25

                                                           

25 slang sb. fk. el. itk. Sprogbrug der på en uhøjtidelig, fantasifuld og ofte stødende måde afviger fra 
almensproget, især ved brug af nye ord el. metaforiske og metonymiske udtryk • typisk for at skabe et 
ironisk, spøgende el. ekspressivt udtryk; jf jargon, argot  

. Ordet Schwanz kan 
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klassificeres som en Eins-zu-viele-Entsprechung, idet det kan overføres til dansk på 

mere end en måde. Ifølge Koller skal vi derfor inddrage konteksten for at finde frem 

til, hvilken oversættelse der skal bruges i denne sammenhæng. Her henviser ordet til 

der Bus, som jo er hankøn, og udlændingen undrer sig over, hvorfor det skal være 

hankøn, idet en bus rent logisk set jo ikke burde have noget køn. I den sammenhæng 

anvender han ordet Schwanz som et slangord for penis. For at bevare humoren og 

metaforen skal den danske oversættelse derfor også være et slangord. Vi vil benytte 

ordet handyr, da det passer godt i sammenhængen og i humoren med de tyske ords 

køn. Det er ikke så stærkt et ord som Schwanz, men ord virker som før nævnt 

stærkere på tryk. Så bliver resultatet som følger: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:56-1:01 Der Bus? Wieso der? Hat 

der Schwanz oder was ist da 

los, na? 

”Der Bus”? Hvorfor ”der”? Er 

den et handyr eller hvad? 

 

Vi har igen ladet hele underteksten stå i kursiv for at fremhæve, at komikeren laver en 

parodi på en på en udlænding, og vi har som det fremgår brugt citationstegn omkring 

de tyske ord.   

Her er der en forskel i sprogbrugen på tysk og dansk, da ordet Schwanz på tysk 

anvendes i overført betydning som et slangord for penis. Hvis ordet Schwanz stod 

alene og skulle oversættes til dansk, er den efter vores mening nok mest normale 

oversættelse af ordet hale. På dansk drager man dog ikke en association til ordet 

penis, når man bruger ordet hale. Man kan man altså sige, at der ligger noget kulturelt 

i slangordet her, da man på forskellige sprog har forskellige metaforer for det samme 

ord. Handyr er ikke en metafor, men i denne sammenhæng skal teksteren blot 

pointere overfor seeren, at der er tale om det mandlige køn, og det er efter vores 

mening entydigt ved brugen af dette ord. 

Med hensyn til oversættelsen af was ist da los, kan det oversættes på flere måder på 

dansk, eksempelvis: Hvad sker der, hvad eller hvordan. Vi har valgt hvad, da det 
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længdemæssigt kan passe ind i den nederste del af underteksten, og samtidig bevarer 

vi balancen i de to tekstlinjer. 

Den endelige undertekst kunne derfor blive som følger: 

0:56-1:01   ”Der Bus”? Hvorfor ”der”? 

   Er den et handyr eller hvad? 

Der er mange forskellige måder at oversætte Schwanz på her. Man kunne f.eks. 

sagtens oversætte Schwanz med et mere perverst slangord, hvis man har valgt den 

tone i underteksterne helt fra starten af stand-up showet. I forhold til bande- og 

slangord er det meget op til teksteren selv, hvad han eller hun vælger og synes passer 

i sammenhængen. Vi har endvidere valgt at udelade det tyske na, da det ikke har 

nogen betydning i denne kontekst. 

Der er stadig mange citationstegn med i underteksten, som kan gøre den sværere at 

forstå for seeren, men da det ikke er første gang i tekstningen af stand-up uddraget, de 

forekommer, burde det være forståeligt her. Overordnet mener vi godt, at denne 

tekstning ville kunne fungere i kommunikationssituationen, og vi har forsøgt at tekste 

eksemplet på den mest pragmatiske måde. Tekstningen passer længemæssigt også 

inden for tv-tekstningens begrænsinger. 

 

Made in Germany eksempel 5 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:10 Männlich, okay. Karotte. 

Karotte,  männlich, 

männlich, Karotte. 

Männlich. 

 

1:15 Die Karotte. Wa! Das macht 

die Leute…warum der, die 

das? Drei Artikel. 
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I ovenstående eksempel vil vi primært fokusere på de fremhævede sætninger. De 

nederste sætninger er medtaget for at inddrage konteksten i forhold til tv-tekstningens 

begrænsninger. Ved de fremhævede sætninger er det sproglige i fokus, og i de 

nedenstående sætninger er det hovedsageligt tv-tekstningens begrænsninger. Da 

komikeren først nævner ordet männlich med et efterfølgende spørgsmålstegn og 

derefter ordet Karotte, som er hunkøn, skaber det lidt forvirring. Tyskere ved jo, at 

Karotte er hunkøn, og at det derfor er en modsætning til det, komikeren lige har sagt. 

Den fremhævede tekst i ovenstående eksempel er dog stadig komikerens parodi på en 

udlændings tankegang og de slutninger, han drager derudfra. Det er på grund af de 

tanker, udlændingen gør sig, at der opstår forvirring. 

Karotte er en Eins-zu-eins-Entsprechung, da det kan overføres direkte til dansk, men 

det vælger vi ikke at gøre her, da sætningen netop omhandler de tyske artikler og 

deres forskellige køn. Det er derfor vigtigt, at Karotte kursiveres, så det er forståeligt 

for seeren, at det stadig er det tyske, der er tale om, selvom ordet findes på dansk. Idet 

vi tekster med udgangspunkt i, at seerne ikke forstår tysk, kan vi ikke gå ud fra, at 

seerne ved, at Karotte er tysk alene blot ved at bibeholde stort forbogstav. 

Som før nævnt er Karotte hunkøn, og derfor må komikeren bruge sit kropssprog og 

sin mimik til at dreje tankegangen hen på den association, han ønsker, at seeren eller 

publikum skal drage. Associationen her er, at Karotte bruges i overført betydning, 

dvs. som et slangord for penis. Komikeren har bevidst valgt et hunkønsords for i sin 

parodi på en udlænding at understøtte sin påstand om, at det tyske sprog er svært for 

udlændinge at lære pga. de tyske artikler. Derfor vil han i sin parodi have, at seerne 

eller publikum skal drage en association mellem Karotte i overført betydning og en 

penis, som hører til det mandlige køn. Dette understøttes endvidere af hans 

kropssprog.  

Det er svært for udlændinge at forstå, at ordet Karotte visuelt minder om noget 

maskulint, men alligevel er et hunkønsord på tysk. Det er det humoren går på, og 

derfor kan den ved en oversættelse af ordet Karotte være svær at bevare, især for 
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seere, der ikke har stor indsigt i det tyske sprog. Oversættelsen kunne blive som 

følger: 

MM:SS Tysk: Dansk: 

0:10 Männlich, okay. Karotte. 

Karotte,  männlich, 

männlich, Karotte. 

Männlich. 

Hankøn, okay. „Karotte“. 

„Karotte“, hankøn, hankøn, 

„Karotte“. Hankøn. 

1:15 Die Karotte. Wa! Das macht 

die Leute…warum der, die 

das? Drei Artikel. 

 

 

Oversættelsen holder sig inden for tv-tekstningens begrænsninger, dog opstår der et 

andet problem. Her er hele sætningen kursiveret for at gøre opmærksom på, at det er 

en parodi på en udlænding, der gør sig overvejelser omkring det tyske sprog. Vi vil 

dog også fremhæve Karotte, da det jo skal forblive på tysk, og derfor har vi valgt at 

sætte det i citationstegn. Vi kunne alternativt have valgt at skrive det med fed skrift. 

Underteksten kommer til at se således ud: 

1:10-1:15   Hankøn, okay. ”Karotte”. ”Karotte”, 

   hankøn, hankøn, ”Karotte”. Hankøn. 

 

Da der forekommer mange gentagelser i underteksten, kunne vi benytte 

tekstningsrelationstypen Annullering og udelade nogle af dem, men da der er plads 

nok i underteksten, har vi valgt at lade dem stå. En yderligere begrundelse er, at 

teksten skal hjælpe seeren med at få en bedre forståelse af 

kommunikationssituationen, og vi mener, at gentagelserne er medvirkende dertil. 

Underteksten er i kursiv for at vise, at komikeren fortsat parodierer en udlænding.  
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I de efterfølgende sætninger, som vi har inddraget for at se på tv-tekstningens 

begrænsninger, vil vi primært se på oversættelsen af de kursiverede ord. Her opstår 

der et nyt problem: 

 

MM:SS Tysk: Dansk: 

1:15 Die Karotte. Wa! Das macht 

die Leute…warum der, die 

das? Drei Artikel. 

 

1:20 (Næste sætning)  

 

 Komikeren parodierer både den før omtalte udlænding og en tysklærer i samme 

sætning (det, der står i kursiv). I de tidligere sætninger har parodierne ikke været et 

problem, fordi hver undertekst kun indeholdt en parodi på en person, og komikerens 

kropssprog så kunne være med til at vise publikum, hvilken person han lavede 

parodien på. Hvis vi blot vælger at kursivere dette eksempel på dansk, kan der godt 

opstå forvirring for seeren, fordi det ikke klart fremgår, hvilken person komikeren 

parodierer. Endvidere er Die Karotte. Wa! to meget korte sætninger, og publikum vil 

inden for den korte tid, hvor oversættelsen af dem står på skærmen, ikke kunne nå at 

se både på komikerens kropssprog og underteksten for at kunne skelne mellem, hvem 

der siger hvad. Vi er derfor nødt til at foretage os noget yderligere for at hjælpe 

seeren med en læsevenlig undertekst, som kan hjælpe på forståelsen.  

Da vi ikke kan lave flere forskellige former for kursiv for at adskille de to parodier, 

vil det mest optimale være at opdele underteksten i to separate undertekster, hvis det 

kan lade sig gøre i forhold til eksponeringstiden. Derved kan de oversatte parodier 

enten få hver deres dobbeltlinjede undertekst, eller de kan stå i samme undertekst og 

få hver deres linje. Eftersom alt det sagte i det ovenstående eksempel får en 

eksponeringstid på fem sekunder, kan sætningerne (dvs. Die Karotte. Wa! og Das 

macht die Leute…warum der, die das? Drei Artikel.) derfor kun inddeles i hver deres 

dobbeltlinjede undertekst, såfremt sætningerne er meget korte. De to undertekster vil 
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få en eksponeringstid på henholdsvis to og tre sekunder, og der er derfor ikke plads til 

ret meget tekst, hvis seeren skal nå at læse det26

1:15-1:17   - ”Die Karotte”. 

. Die Karotte. Wa! er meget kort, så 

her vil teksteren godt kunne give parodierne hver deres linje i en dobbeltlinjet 

undertekst med en eksponeringstid på to sekunder. Derved er det muligt at skelne 

mellem parodierne, og selvom det ikke fremgår, hvilke personer komikeren laver en 

parodi på, kan man i hvert fald se, at der er tale om to forskellige personer, som ikke 

er fysisk til stede på stand-up scenen. Dette vil kunne hjælpe seeren et stykke på vej 

med forståelsen. Resten af det sagte i eksemplet vil så skulle passes ind i en 

undertekst med en eksponeringstid på tre sekunder. Den endelige tekstning kunne se 

således ud: 

   - Hvad! 

 

Denne tekstning skaber forvirring. Begge sætninger er i kursiv for at angive, at den 

person, der siger noget, ikke er til stede på stand-up scenen, og derfor må vi sætte den 

øverste sætning i citationstegn for at angive, at den er bibeholdt på tysk. Derudaf kan 

seeren stadig kun udlede, at to personer siger noget, men ikke hvem der bliver 

parodieret. Seeren skal altså udlede, hvem der er hvem ved hjælp af komikerens 

kropssprog, mimik og intonation, og det er meget svært inden for to sekunder. 

Komikeren har tidligere nævnt, hvem det er, han parodierer, men vi kan ikke gå ud 

fra, at seeren stadig er bevidst om det. For seeren er der mange ting, der skal tages i 

betragtning inden for den korte eksponeringstid. Da vi i dette speciale ikke har 

mulighed for at undersøge seernes evne til at opfatte disse ting, er det svært at 

konkludere, om denne tekstning vil kunne fungere. På baggrund af at seeren før har 

set, hvem der bliver parodieret, mener vi dog godt, at underteksten vil kunne fungere i 

sammenhængen.  

 

                                                           

26 Henvis til skema under tekstningsprocessen 
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Konklusion 
 

Kaya Yanars sketches 
Vores hypotese var, at tyske sketches ikke er udbredt i Danmark pga. de sproglige 

forskelle mellem tysk og dansk og dermed også forskelle i kulturen. De kulturelle 

forskelle samt sproglige vendinger vil gøre det svært for en tekster at overføre den 

tyske humor uden at noget i humoren vil gå tabt. 

Ud fra vores analyse af de ovenstående sketches er det primært sproglige og 

kulturelle problemer, der skal løses. Vi har med omhu udvalgt nogle kulturspecifikke 

ord for at kunne analysere problemerne ved oversættelse af sådanne ord. I sketchen 

Polizei er det mest tekstningen af ordspil og det sproglige, der volder problemer, fordi 

ordspillene som oftest skal omformuleres på dansk og samtidig passe ind i 

sammenhængen. I de fleste af eksemplerne er det efter vores mening ikke lykkedes at 

overføre de tyske ordspil til dansk og samtidig bevare humoren i tekstningen. Vi vil 

på den baggrund konkludere, at ordspil sjældent kan oversættes, fordi sprogene 

sjældent hænger så meget sammen, at man kan bevare ordspillene. Vi mener derfor 

ikke, det er muligt at bevare humoren i den danske tekstning i samme grad som på 

tysk, og i et enkelt tilfælde er det stort set helt umuligt. I forhold til tv-tekstningens 

begrænsninger har vi primært benyttet os af Annullering, da underteksterne bliver for 

lange, og som før nævnt mener vi ikke, at det er muligt både at bevare humoren og 

gengive det, der bliver sagt.  

Sketchen Kindergeld indeholder derimod flere kulturspecifikke elementer, og derfor 

har vi primært analyseret oversættelsen af det kulturelle, der som før nævnt hænger 

tæt sammen med det sproglige. I forhold til de kulturspecifikke elementer gælder det 

her mest om at gengive humoren i forhold til sammenhængen og ikke om at gengive 

begrebernes betydning i forhold til systemets sammenhæng. En oversættelse af 

begreberne volder ikke de store problemer i denne sketch, da vi ved brug af de danske 

begreber stadig kan bevare samme humor som på tysk. I forhold til tv-tekstningens 

begrænsninger har vi atter benyttet os af Annullering, men udeladelsen af de 
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forskellige ord har ikke haft indflydelse på, om humoren og budskabet kunne 

gengives i denne sketch. 

Da de to sketches indeholder dialoger og ikke monologer, bliver underteksterne 

automatisk inddelt, så hver person får sin egen linje i underteksten. Det er med til at 

skabe en læsevenlig tekst for seeren, og det formindsker de forståelsesmæssige 

problemer i forhold til, hvem siger noget, fordi seeren hele tiden ser de to personer, 

der taler. Da der ikke forekommer parodier på andre end dem, der selv medvirker i de 

to sketches, er der ikke så mange ting andet at fokusere på i forhold til tv-tekstningens 

begrænsninger udover længden af underteksterne og udeladelsen af småord, der ikke 

har indflydelse på budskabet. Hovedsageligt er det derfor sproget og det kulturelle, 

der skaber problemer ved tekstning af sketches. Det kan være de medvirkende 

faktorer til, at tyske sketches ikke er tekstet til dansk. Humoren kan nogenlunde 

bevares i den ene sketch, men i den anden vil en stor del efter vores mening gå tabt.  

Kaya Yanars stand-up 
Vores hypotese var også at tysk stand-up heller ikke er udbredt i Danmark pga. de 

sproglige og kulturelle forskelle. Disse forskelle ville være medvirkende til, at en 

tekster ikke i tilfredsstillende omfang ville kunne overføre den tyske humor til dansk. 

Derudover antog vi også, at tekstningens begrænsninger inden for stand-up ville 

medføre, at en tekster ikke ville kunne få nok med i en undertekst og dermed stadig 

bevare den samme humoristiske grad. 

Iuddraget af Made in Germany, er taletempoet langt hurtigere end i de to sketches, så 

derfor er det primære fokuspunkt tv-tekstningens begrænsninger. I netop dette stand-

up show giver det sproglige og dermed også det kulturelle problemer, idet sketchen 

omhandler problematikken ved det tyske sprog. Da stand-up jo er en monolog, og der 

i denne stand-up indgår parodier på andre personer, slangord, overførsel af 

fremmedord, gentagelser samt uafsluttede sætninger, gør disse faktorer et forsøg på 

en tekstning endnu mere kompliceret. Ud fra vores analyserede eksempler kan vi 

overordnet konkludere, at der er utrolig mange aspekter at tage i betragtning alene 

ved tekstningen af dette uddrag på to minutter. Tekstningen er tilmed meget 

tidskrævende, fordi man som tekster konstant skal gøre sig overvejelser om, hvordan 



 112 

man løser de forskellige problemer med at indikere parodier og overføre ord på 

fremmedsprog.  

Der forekommer også mange uafsluttede sætninger, som ofte må udelades på grund af 

tekstens længdemæssige begrænsninger. Dette er medvirkende til, at der bliver sagt 

meget mere, end der kan skrives i en undertekst, og det efterlader seeren med en 

fornemmelse af, at der mangler noget. Den største sproglige udfordring her er 

forsøget på at bevare humoren Samtidig med at vi tager udgangspunkt i, at seerne 

ikke forstår tysk, ser vi os nødsagede til at anvende det tyske i en tekstning, da 

pointen ellers ville gå tabt. Endvidere er det i forhold til oversættelsen af slangord 

svært at finde et dansk ord, hvormed man kan drage den samme association som på 

tysk, og som er lige så stærkt som det tyske udtryk, idet skrevne udtryk virker 

stærkere end sagte. 

Endelig spiller kropssprog og mimik, dvs. det visuelle, en meget stor rolle i 

formidlingen af det, der bliver sagt, og dette kan ikke gengives skriftligt. Det gør det 

svært at oversætte ord, der på tysk understøttes af komikerens intonation og 

kropssprog.  

Overordnet inden for genren stand-up kan vi konkludere, at tv-tekstningens 

begrænsninger i kombination med det sproglige er medvirkende til, at tysk stand-up 

tekstet til dansk ikke er udbredt. Humoren kan delvis bevares ved at overføre en del af 

de tyske ord, men i og med at seeren skal have så meget fokus på tekstningen, mister 

han eller hun den anden side af humoren, som ligger i komikerens kropssprog og 

mimik. Idet størstedelen af problemerne ved tekstning af stand-up ligger i tv-

tekstningens begrænsninger, kunne man overveje, om brug af en anden billedmedie-

oversættelsestype, f.eks. synkronisering, kan være relevant her. 
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Perspektivering 
Det er altså muligt at tekste nogle former for sketches og stand-up, men spørgsmålet 

er, om der ikke findes andre og bedre muligheder. En anden form for ”oversættelse”, 

der er populær i en del lande, er synkronisering. Den har vi valgt at afgrænse os fra i 

dette speciale, men vi har dog stadig gjort os nogle overvejelser omkring den. For at 

få et endeligt overblik over, om det virkelig er muligt at tekste stand-up, så udfaldet 

bliver næsten lige så godt som stand-up på originalsproget, skal der inddrages mange 

andre faktorer end dem, vi har udvalgt i dette speciale. Det kunne bl.a. være seertal, 

hvilke kanaler det ville være bedst at sende stand-up på, statistikker om læsehastighed 

og seernes evne til at forstå tysk, undersøgelser om tekstskrifttyper mm. Endvidere 

kunne man inddrage mere specifikke oplysninger om teksteres arbejdsforhold og løn, 

da de også arbejder under en stor tidsmæssig begrænsning, men alle disse faktorer 

ville hver især kunne udgøre deres eget speciale. 

Vi har fået et lille overblik over, om det er muligt at tekste stand-up med et 

tilfredsstillende udfald. I forhold til de to sketches, var det muligt at tekste Kindergeld 

på nogenlunde fornuftig vis - Polizei voldte derimod mange problemer og ville ikke 

kunne oversættes uden videre.  

Efter vores mening ville en anden form for medieoversættelse i form af f.eks. 

synkronisering27

                                                           

27 Det vil sige, at komikerens tyske tale erstattes med dansk tale, så der ikke er undertekster. 

 ikke ændre noget særligt ved udfaldet. Idet kropssproget og 

mimikken i disse to sketches har mindre indflydelse på seernes forståelse af teksterne 

og kommunikationssituationen end i stand-up, mener vi ikke, at det ville være 

relevant at overveje synkronisering i denne sammenhæng. Synkronisering er for det 

første ikke så udbredt i Danmark som i mange andre lande, og for det andet hjælper 

det ikke på gengivelsen af de ordspil, der volder problemer. Det er heller ikke tv-

tekstningens længde, der primært er problemet ved oversættelsen af de to sketches, og 

derfor kan man som tekster i de fleste tilfælde godt få alt, som har betydning for 

meningen, indenfor de henholdsvis 37 eller 74 anslag i underteksten.  
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Man kunne derimod overveje, om en synkronisering af stand-up showet ville være en 

bedre løsning end en tekstning. Hastigheden i stand-up er høj, og der bliver sagt 

utrolig meget inden for kort tid. Tempoet alene gør det svært at passe det hele ind i en 

undertekst. Talesprog er også en utrolig vigtig del af stand-up, og komikerens 

intonation, kropssprog og mimik har meget at skulle have sagt i forhold til stand-up 

showets kvalitet. Disse ting kan ikke gengives i en undertekst, og hvis seeren både 

skal koncentrere sig om at nærlæse underteksten, idet vi stadig går ud fra, at seerne 

ikke forstår tysk, samt lytte efter intonationen og se, hvad komikeren udtrykker med 

sit kropssprog og sin mimik, skal der være fuld koncentration under hele udsendelsen. 

Vi mener ikke, at det vil være muligt for seeren at følge med og kunne holde øje med 

alle tre ting, når talesproget er tysk. Havde vi beskæftiget os med stand-up på engelsk, 

ville situationen være en smule anderledes, idet vi så kunne inddrage sladreeffekten 

som en faktor.  

Synkronisering ville løse det, som har skabt mest forvirring i tekstningen af stand-up 

uddraget; nemlig parodier. På trods af at der er mange muligheder for at anvende 

forskellige indikatorer som kursivering, citationstegn og tankestreger til hjælp for 

seernes forståelse, kan vi ikke direkte gøre det klart for seeren, hvornår der er tale om 

en parodi. Det kan til gengæld lade sig gøre med synkronisering, fordi den danske 

stemme, der erstatter komikerens tyske tale, kan udtales, så dette er klart for seeren. 

Det kan kun gøres klart i en undertekst, hvis vi direkte kunne skrive f.eks.: ”Så 

kommer der en tysklærer og siger …”, og ”så tænker udlændingen …”, men det er 

der ikke plads til. 

Synkronisering kunne også løse et mindre problem, som involverer de slangord, der 

nævnes i stand-up uddraget. Slangord og bandeord virker som tidligere nævnt 

stærkere på papiret end de gør i tale, og derfor ville man i synkroniseringen kunne 

anvende stærkere ord, end man kan i underteksterne. På den måde ville oversættelsen 

af stand-up showet kunne lægge sig tættere op ad den tyske version, og det er jo som 

udgangspunkt det, man som tekster gerne vil have, såfremt det kan lade sig gøre.  

Som før nævnt har vi udvalgt et stand-up show, der omhandler forskellige 

fremmedsprog og derfor er særligt svært at tekste, og ud fra den betragtning ville en 

synkronisering også kunne give en hjælpende hånd. Ved synkronisering kan vi igen 
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undgå problemerne med kursivering og eventuel forvirring for seerne, hvis der 

nævnes et tysk ord, som kan overføres direkte til dansk, og seeren dermed kan blive i 

tvivl om, om der på det pågældende tidspunkt er tale om et tysk eller dansk ord.  

Alt i alt mener vi derfor, at en synkronisering af stand-up showet ville lette seernes 

forståelse, og at vi dermed ville undgå, at seeren skal holde hovedet koldt under hele 

udsendelsen for at kunne følge med i komikerens intonation, kropssprog og mimik 

samt det, der står i underteksten. Vi ville også kunne medtage de sætninger, der ikke 

afsluttes, men er med til at inddrage publikum i komikerens tankegang. Disse må af 

plads- og forståelsesmæssige hensyn udelades i en tekstning. Man kunne eventuelt 

også overveje at anvende de steder, hvor komikeren siger en uafsluttet sætning, til at 

uddybe ting, der kan være svære at forstå for seeren.   

Vi vil afsluttende konkludere, at når vi tager ovenstående faktorer i betragtning, 

kunne en synkronisering af stand-up showet kunne være en bedre løsning end en 

tekstning.   
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Bilag 1 
Niveau 

I. Det enkelte tegn 

 

 

II. Den enkelte tekst 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tekstrækken 

 

 

IV. Tekstningen som 
helhed 

 

IV + V. Program + seer 

 

V. Seeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvirkende faktorer 

1) Bogstavtype 

2) Bogstavstørrelse 

3) Kontrast i billedet 

4) Antal tegn pr. tekst28

5) Antal ord pr. tekst 

 

6) Sproglig udformning 

7) Grafisk udformning 

8) Statisk placering 

9) Dynamisk placering 

10) Eksponeringstid 

11) Information fra 
billede og lyd 

12) Opdeling af dialogen 

13) Sætningslængde 

14) Sammenhæng 
mellem teksterne 

15) Sproglig 
abstraktionsgrad 

16) Programmets 
tekstningsgrad 

17) Synsevne 

18) Vanthed med tv-
tekstlæsning 

19) Læsehastighed 

20) Indstilling til 
programmet 

21) Kigge-situationen i 
hjemme 

22) Kendskab til 
udgangssproget 

 

                                               

28 De åbne faktorer, dvs. dem 
teksteren selv er bestemmende 
over, er markeret med gråt. 

Effekt 

Tekstens læselighed 

 

 

Tekstens læsbarhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstrækkens læsbarhed 

 

 

 

 

Tekstningens forståelighed 

Den faktiske forståelse 

 

Seerens forståelsesevne 
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23) Kendskab til emne 
og programgenre 

24) Intelligens og 
modenhed 
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Bilag 2 
  

Kaya Yanar: Polizei 

Personer i sketchen: En tysk politibetjent samt en tyrkisk bilist med sin kone. 

Det, der er fremhævet med fed skrift, er de sætninger, vi vil inkludere i vores analyse. 

http://www.youtube.com/watch?v=xTBMb5O1zrI 

 

0:08 Politibetjent:  Guten Tag. 

0:09 Bilist:  Hmm. 

0:10 Politibetjent:  Guten Tag. 

0:11 Bilist:  Hmm. 

0:12 Politibetjent:  Ich sagte, Guten Tag. 

0:13 Bilist:  Hmm. 

0:13 Politibetjent:  Ich sagte…na, vergessen Sie es. Können Sie 
   sich  

ausweisen? 

0:16 Bilist:  Ausweisen…aus Deutschland? 

0:19 Politibetjent:  Haben Sie die Fahrzeugpapier und den  

Führerschein dabei? 

0:24 Bilist:  Füh..Füh… 

0:26 Politibetjent:  Führer. 

0:27 Bilist:  Füh…Füh…Führer. 

0:30 Politibetjent:  Füh-rer.... 

0:31 Bilist:  Führer. Adolf Führer? Adolf Führer.  

   Adolf, Führer, hilfe. 

http://www.youtube.com/watch?v=xTBMb5O1zrI�
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0:33 Politibetjent:  Nein, ich möchte doch nur den Führerschein 

   sehen.  

0:36 Politibetjent:  Den Führerschein. Die Fahrerlaubnis.  

0:40 Politibetjent:  Na, Sie wissen schon. 

0:42 Bilist:   Na…Na…Na… Nazi…Nazi…Nazi..Nazi. 

   Hilfe, Führer, Adolf, Nazi, hilfe. 

0:48 Politibetjent:  Mensch, nicht Nazi, ich sagte: Nah, Sie… 

0:52 Politibetjent:  Ich raste gleich aus. 

0:54 Bilist:   Raser, raser, raser, Razist. Hilfe, Führer, 

   Adolf, Nazi, Razist. 

0:58 Politibetjent:  Nein, es ist ein Irrtum.  

1:01 Politibetjent:  Aber wissen Sie was, fahren Sie einfach 

   weiter. Aber geben Sie in Zukunft nicht so 

   viel Gas. 

1:05 Bilist:  Gas!  

1:07 (Politibetjenten går væk) 

1:09 Frau:  Mann, Mann, Mann, das war knapp. 

1:12 Bilist:  Das kannst du laut sagen, ich muss diesen 

  Scheiß durchziehen, bis ich mein  

  Führerschein zurückkriege. 

1:16 (Bilisten kører væk) 
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Bilag 3 
 

Kaya Yanar: Herr Gülec und das Kindergeld 

Personer i sketchen: En sagsbehandler (SB) og Herr Gülec (HG). 

http://www.youtube.com/watch?v=aM_qciGcIlE 

 

0:01 SB:  Herr Gülec. Auf Grund Ihrer persönlichen 

   Daten habe ich endlich die Ihnen zustehende 

   Unterstützung errechnet. 

0:05 HG:  Freut mich sehr. 

0:06 SB:  Das können Sie auch mein Lieber. 

0:08 SB:  Hier. Ihr Sozialgeld. 

0:11 HG:  Aber…aber das sind nur 50 Cent. 

0:13 SB:  Ja, ganz recht. Das Sozialgeld richtet sich 

   nach Ihrem bisherigen Verdienst.  

0:17 SB:  Sie haben bisher wenig verdient, da gibt es 

   auch wenig Sozialgeld. 

0:20 HG:  Aber, das sind nur 50 Cent. 

0:22 SB:  Nur die Ruhe, das ist ja noch nicht alles. 

0:25 SB:  Hier. Ihre Bildungsförderung. 

0:28 HG:  Aber, das sind auch nur 50 Cent! 

0:30 SB:  Ja, ich habe es leider nicht passend. Sie  

   müssen mir noch 20 Cent rausgeben. 

0:33 HG:  Das können Sie doch gar nicht machen. 

0:35 SB:  Die alte Regel, Herr Gülec. Sie haben bisher 

   wenig gelernt, deswegen gibt es auch wenig  

http://www.youtube.com/watch?v=aM_qciGcIlE�
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Bildungsförderung. Wenig gleich wenig. 

0:40 HG:  Ich gehe, das kann man… 

0:41 SB:  Nicht so vorschnell, wir sind hier noch nicht 

   fertig. 

0:45 SB:  Fräulein Rubrecht, in Sachen Gülec bitte. 

0:47   (Pause) 

 

0:50 HG:  Aber…aber, was soll das? 

0:52 SB:  Ihr Kindergeld, Herr Gülec. 

0:55 HG:  Ahh, das Kindergeld. Bitte, danke schön. 

   Das Kindergeld. 

1:02   (Sketch slut) 
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Bilag 4 
 

Kaya Yanar: Made in Germany (stand-up) 

http://www.youtube.com/watch?v=07DMDx_u98o 

 

0:08 

Ich finde mit der deutschen Sprache kann man gut beschreiben, mit der kann man gut 
definieren. Ja, wir haben viele Wörter, wir haben zu viele Wörter.  

0:14 

Wir haben Scheiß viele Wörter, echt. Die können wir alle gar nicht gebrauchen, 
was sollen wir zu…Ich gebe euch ein Beispiel, okay?  

0:18 

Artikel: Der, die, das. 

0:21 

Warum haben wir drei Artikel, was soll der Scheiß.  

0:24 

Warum muss alles so kompliziert sein, hm? 

Ausländer macht das wahnsinnig, wenn Sie Deutsch lernen müssen.  

0:29 

Guck mal, die…es gibt sehr viele, die bemühen sich…deutsch zu sprechen, aber 
Sie… 

0:32 

Ihr habt es ja wirklich wahnsinnig, wenn du nicht mit der deutschen Sprache 
aufgewachsen bist, du kannst‘s eigentlich fast vergessen. 

0:37 

Weil es ist sehr schwierig und die stolpern zuerst über der, die, das.  

Der, die, das. 

0:44 

Ausländer kommen her und sagen halt: De Bus, de…de… 

http://www.youtube.com/watch?v=07DMDx_u98o�
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0:47 

Der nicht, der nicht, näh, ist nicht männlich die, weiblich. Das Bus! 

0:52 

Das Bus. Und der Deutschlehrer: Nein, nein, nein, der Bus.  

0:56 

Der Bus? Wieso der? Hat der Schwanz oder was ist da los, na? 

1:01 

Warum der Bus? Das… (pause) 

1:10 

Männlich, okay. Karotte. Karotte,  männlich, männlich, Karotte. Männlich. 

1:15 

Die Karotte. Wa! Das macht die Leute…warum der, die das? Drei Artikel. 

1:20 

Guck mal, wir gucken uns hier anderen Sprachkulturen an: Englisch, nicht wahr. 

Ah, die halbe Welt wurde erobert mit dem Englisch. 

1:24 

Fast die ganze Welt labert Englisch. Ein Artikel: The. 

1:30 

Die haben nicht: Thi, tha, the. (pause) 

1:37 

Die haben: The. Und wir in Deutschland immer: Der, die, das.  

1:41 

Und die Ausländer macht es wenn…wir können nur nicht richtig jemand beleidigen, 

weil wir vor immer der, die, das.  

1:45 

Was, der, die Arsch, das Arschloch, de…de Drecksack, de Scheiß. 

Und deswegen helfen wir uns Ausländer immer ein bisschen,  

1:51 
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und zwar machen wir statt der, die, das immer nur ein universal Artikel: De. (pause) 

1:57 

De Arschloch, de Drecksack, de Karotte, de Bus…de de de…ddd…de! 

2:06 (Afsnit slut)   
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