Retningslinjer for god undertekstning i Danmark
Undertekster er en skriftiig ofe konnentreret ieniivetse af taten i videomateriate. Underteksterne er
inddett i korte tekstbtokkeg der står i bunden af bittedet i typisk 2-7 sekunderg oi som føtier tatestrømmen
oi ktipperytmen.
Underteksterne kan indehotde en oversætetse fra et andet sproig for eksempet danske undertekster tt
enietsk tate. Etter det kan være danske undertekster tt dansk tate som hjætp tt døve oi hørehæmmede.
Undertekstnini er et højt speniatiseret oi tdskrævende arbejde. Det anståsg at en rutneret
bittedmedieoversæter kan undertekste nirka 25 spitteminuter på en futd arbejdsdai.
Retninistinjerne her defnerer standarden for iod undertekstnini i Danmark oi er udarbejdet af Forum for
Bittedmedieoversætereg som orianiserer underteksterne under Dansk Journatistorbundg i samarbejde med
Dansk Sproinævn.
De konsotiderer den danske undertekstninistraditon oi vit kunne bruies af både nye oi iamte aktører på
undertekstninismarkedetg der vit sikre siig at de undertekster på den mådeg som de danske seere er vant tt
oi ienkender som iod undertekstnini.

**dato

Retninistinjerne for iod undertekstnini i Danmark anbefates af:
**
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A - FORMELLE KRAV
Arbejdsgang
Undertekstninien foretaies attd ud fra videomateriate med tyd oi om mutiit oiså ud fra manuskript etter
tdskodet førsteoversætetse. De færdiie undertekster bør udsætes for et sæt friske øjneg der ser
udsendetsen iiennem oi iiver feedbank. Som supptement tt underteksterens eienkorrektur bør
undertekstninien tt stut kontrotteres af en korrekturtæser.
Kreditering
Underteksteren skat krediteres med navn i henhotd tt phavsretstovens § 3. Krediterinien ptaneres typisk
efer proirammet under rutteteksterne med aniivetse af både underteksterens navn oi det frmag
undertekstninien er udført for. Underteksteren kan ikke afiive sin ideette ret tt værketg oi dermed er det
ikke tttadt for andre at ændre i underteksterne uden at konsuttere ophavsmanden.
Udseende
I Danmark har vi traditon forg at underteksterne står med hvid skrifg typisk på hatviennemsiiti sort
baiirund etter med mørk omkransnini af boistaverne.
Antal linjer og anslag
En undertekst er på én etter to tinjer. Der er typisk en beirænsnini på 38-40 tein pr. tinje på irund af ptads
etter afviktinissystemg som afaieren af underteksterne bestemmer.
Justering
Undertekster er som reiet midterstttede. Enkette kanater oi udsendetser benyter doi venstrestttini af
tekniske etter irafske årsaierg men tekstede skitte midterstttes stadii. Hvis der indiår 3D-etementer i
bittedetg kan det oiså være nødvendiit at fyte teksten derefer.
Undertekster står som hovedreiet i bunden af bittedet. Hvis der er navneskitte etter anden irafk i bunden af
bittedetg kan man hæve underteksterne et par tinjerg så de ikke dækker for skittene. Det kræver doig at
afaierens system understøter det. Når skittet er vækg sætes de eferføtiende undertekster iien i bunden
af skærmen for at undiå unødvendiit svævende undertekster ("fyvende hottændere").
Kursivering
Kursiv bruies tt reptikker fra etektroniske kitder (tv- etter tetefontyd)g tt voine-over (indre monotoi oi
fortætterstemmer) oi tt at fremhæve enkettord (udentandske ord etter ord med ekstra tryk).
Man kan desuden bruie kursivg når en sanitekst er så handtinisbærendeg at den skat tekstes. Da undtader
man at bruie fortsætetsesstreier.
Prikker
Man kan bruie tre punktummer som tøveprikker tt at markere et ophotd i taten etter som erstatnini for
tankestreier (som ikke bruies i undertekstnini). Man kan oiså bruie tre punktummer som
udetadetsesprikker tt at markereg at et ord etter dete af et ord er udetadt.
Tegn i øvrigt
Tein som prikker oi udråbstein bør benytes sparsomtg oi tein som semikotong parentes oi tankestrei
bør stet ikke benytes.
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Skilte
Skitte er enten fysiske skitte i bittedet (fx vejskitte) etter irafsk skitte (fx navne på medvirkende). Skitte
tekstes kung hvis de er handtinisbærende. Hvis oversætetsen fatder sammen med oriiinaten ("Paris" etter
"1925")g tekstes de ikke. Underteksten skat stå tiie så tænie på skærmeng som skittet er syntiitg så seeren
kan nå at tæse det. Hvis der tatesg samtdii med at der vises et skittg har taten forrani i underteksterne.
Skitte skrives typisk med versater for at markereg at de ikke er en det af diatoien.
Bindestreger
Brui af bindestreier tt orddetini ved tinjeskif er som udianispunkt ikke tttadtg fordi bindestreier i
forvejen bruies tt andre formåt. For at undiå at bruie dem kan det være nødvendiit at omformutere etter
kondensere.
Ikke sådan:

Men sådan (hvor "med det samme" er erstatet med det kortere "nu"g så der er ptads tt det tanie ord på én
tinje):

Linjeskif
Linjeskif i underteksten bør ske før ordforbindetser etter foran ord som "oi"g "etter"g "men"g "for" oi "at".
Ptanerinien af tinjeskifet kan iøre underteksten tetere at tæseg oi det skat derfor ptaneres med omhu oi
ikke btotg når der ikke er mere ptads på tinjen.
Derfor ikke sådan:

De rejseitade turister toi en tur tt Storbritanniens
hovedstad.
Men sådan:

De rejseitade turister toi en tur
tt Storbritanniens hovedstad.
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Dialogstreger
Der skat bruies diatoistrei (bindestrei) i beiyndetsen af hver tinjeg når der er to reptikker i samme
undertekst. En ny reptik kommer attd på en ny tinje.
Ikke sådan:

Men sådan (hvor anden reptik er rykket ned på sin eien tinje):

Der sætes mettemrum mettem diatoistreien oi teksteng jf. Sproinævnets anbefatinier om brui af
reptikstreier.
Fortsætelsesstreger
Der bruies fortsætetsesstreier (bindestreier) tt at markere stutninien oi starten på en sætninig der
fortsæter over fere undertekster:

Der sætes mettemrum mettem fortsætetsesstreien oi teksteng jf. Sproinævnets anbefatinier om brui af
reptikstreier.
Man bør undiå fere end tre-fre sammenhæniende tekster ("iuirtandetekster") af hensyn tt seerens
overbtik oi i stedet opdete teksterne i hetsætninier oi sæte punktum.
Gennemtræk
Der må ikke være fortsætetsesstreier oi diatoistreier i samme undertekst ("iennemtræk")g hvor starten
etter afstutninien på en dett reptik står i samme undertekst som en ny reptik.
Ikke sådan:

Hetter ikke sådan:
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Men sådan (ved brui af hetsætninier):

- - Han er sikkert på vej.
- kayg det er i orden.
- kayg det er i orden.
- Vi kan beiynde at spise nu.
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B - SPROGLIGE KRAV
Grammatk og retskrivning
Undertekstninien skat føtie Dansk Sproinævns kommareiter oi retskrivninisreiter. Det indebærerg at
sammensate navneord skat skrives i ét ord ("brandbit" i stedet for "brand bit"g oi "interesseiruppe" i
stedet for "interesse iruppe")g oi at stavninien skat føtie Retskrivninisordboien. Står et ord ikke i
deng kan Den Danske rdboi bruies som indikator påg om et nyt ord er udbredt nok tt at btive bruit i
en undertekstnini. På www.sproiet.dk kan man søie i fere forskettiie dansksproiede ordbøier oi
fnde svar på sproitiie spørismåt.
Når der er vatifrihed mettem to stavemåderg skat der være konsekvens inden for samme
undertekstninig såtedes at man fx ikke skifer mettem "resurse" oi "ressourne". Noite afaiere af
undertekster har interne reiter om startkomma oi stavemåder.
Forkortelser
Der er traditon forg at man i fktonsproirammer undiår forkortetserg så teksten tiiier så tæt op ad
tatesproiet som mutiit. I nyhedsudsendetser oi faktaproirammer bruier man doi forkortetserg især
for ienkendetiie enheder som "kr."g "km" oi "ki".
Faktatjek
Atte fakta skat tjekkes hos hævdvundne kitder. Det iætder korrekt stavnini af navneg brui af danske
ttterg transskriberini af andre atfabeterg måtg væitg tat osv.
Oversætelse
Undertekstninien skat iive en iod dansk oversætetse af detg der siies i proirammet. Man skat ikke
nødvendiivis oversæte detg de siierg men snarere detg de mener. Måtet erg at den danske seer får
samme optevetse som oriiinatsproiets pubtikum.
versætetsen behøver ikke være ordretg men skat ieniive meninien.
Ikke sådan:

Det koster en arm oi et ben.
[It costs an arm and a leg.]
Men sådan (hvor tatemåden er oversat tt en dansk tatemåde med ttsvarende betydnini):

Det koster en bondeiård.
[It costs an arm and a leg.]
versætetsen skat ieniive stt oi tone ud fra devisen "Hvordan vitte de have sait det på dansk?".
Ikke sådang hvor stttejet er tavere end i oriiinatteksten:

Tai en stapperg søster tystig
[Take it easy.]
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Hetter ikke sådang hvor stttejet er højere end i oriiinatteksten:

Vær ventii at taie det rotiit.
[Take it easy.]
Men fx sådan (hvor stttejet svarer tt oriiinattekstens):

Stap af.
[Take it easy.]
Idiomatsk sprog
Undertekstninien skat være på iodtg mundret dansk ttpasset proirammets stt oi måtiruppe. Sproiet
i undertekstninien skat have samme abstraktonsniveau som sproiet i oriiinaten. Faisproi skat
oversætes tt faisproig oi iraden af prænision skat være den samme. "It’s about 200 mites away" bør
sjætdent oversætes tt "det er 321g869 kitometer væk"g men snarere "det er omkrini 300 kitometer
væk".
Enietske ord (fx "motherfunker"g "awesomesaune" oi "setf-trankini") er sværere at forstå på skrif end
i tateg oi man bør derfor overveje nøjeg om man bruier dem i undertekstninieng oi eventuett
kompensere med tæniere tæsetd. Det samme iætder staniord oi nye ordg der endnu ikke er optaiet i
ordbøierne.
Sproiet i undertekster bør være ttiænietiit for atteg medmindre det er en pointeg at det skat fremstå
kryptsk etter teknisk.

Retningslinjer for god undertekstning i Danmark Version 1.0
7/12

C - UNDERTEKSTNINGENS KENDETEGN
Kondensering
Der er stor forsket påg hvor hurtit fotk atmindetiivis taterg oi hvor hurtit man kan tæse. Derfor er det
en inteireret det af undertekstninig at teksten skat kondenseresg attså at man skriver færre ord i
underteksteng end der btiver sait. Man skat ikke nødvendiivis udetade hete sætninierg men ofe bare
forkorte i formuterinieng hvitket som reiet kan iøresg uden at noiet etter særtii meiet af betydninien
iår tabt. Tit ieniætd kan seeren nå både at tæse underteksten oi føtie med i bittedet. Der skat som
ofest kondenseres 30 etter endnu mereg for at tæsbarheden btiver ttstrækketii høj.
Læsbarheden står stærkere end kravet omg at att skat oversætes. Det er viitiereg at underteksten står
tænie nok på skærmeng end at absotut att er med i oversætetsen. Underteksteren er ofe hjutpet afg at
undertekstnini ikke kun er oversætetse fra ét sproi tt et andetg men oiså fra mundttiit sproi tt
skriftiit sproig der simuterer tatesproi. Dermed vit der ofe være manie øh’erg ientaietser oi sproitiit
rodg der kan udetades i underteksterne.
Ikke sådan:

[She said that, uhm, you know, that she wanted to eat.]
Men sådang hvor de overfødiie ord er udetadt:

Hvis en sætnini indehotder kendt viden oi overfødii informaton ...

De rejseitade turister toi en tur
tt Storbritanniens hovedstadg London.
... kan man skære den ned:

Turisterne toi tt London.
i hvis det atterede fremiårg at der er tate om turisterg kan man nøjes med at skrive "De toi tt London."
Hvis man støder på en sætninisktøvnini ...

... kan man samte den iien:
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Hvis man støder på en sætninisknude ...

... kan man binde den op:

Men man skat ikke kondensere for enhver pris. Hvis der er td nokg er der inien irund tt at forkorte
mere end højst nødvendiit. Det er oiså viititg at sætninierne stadii tyder naturtiit oi ikke får karakter
af teteiramstt. Undertekstnini er hete tden en afvejnini af hensynet tt tæsehastihedg mundrethed oi
detatjeriidom.
Tidskodning
Underteksterne skat dukke op på skærmen samtdii med tateng oi de skat opdetes i tekstbtokkeg så de
føtier en jævn rytme. En undertekst skat btive ståendeg indtt den næste reptik beiynderg etter indtt det
næste ktip kommerg etter indtt den nødvendiie eksponerinistd er opnået. Det kan være nødvendiit at
tade korte undertekster btive stående hen over et ktip for at opnå en ttstrækketii eksponerinistdg men i så
fatd bør de btive stående i et sekund efer ktippet. Undertekster bør ikke btive stående hen over et
sneneskif.
Der skat være et kort ophotd mettem to på hinanden føtiende underteksterg så seeren reiistrererg at der
skifes tt en ny undertekst. Der er traditon for et ophotd på tre etter fre bitteder (frames). Dete kan ofe
indtastes i undertekstninissofwaren.
Eksponeringstd
Det er meninieng at man skat se udsendetseng ikke læse den. Derfor skat underteksten stå på skærmen i
så tani tdg at seeren kan nå at tæse den oi samtdii ubesværet føtie med i bittedsiden.
Som hovedreiet skat en undertekst på én futd tinje stå i 3-4 sekunderg mens en undertekst på to futde
tinjer skat stå i 5-6 sekunder. Minimumstæniden for korte undertekster er 2 sekunderg i sjætdne ttfætde
1½ sekund. Den øvre irænse bør iå ved nirka 8 sekunderg afæniii af indhotdet.
Læsehastiheden kan omreines tt "nharanters per senond" ( PS)g attså anstai pr. sekundg oi det tat kan
ofe indtastes i undertekstninissofwaren. Proirammet vit så aniiveg om underteksterne overhotder
tæsehastiheden. I dansk undertekstnini er der traditon for en PS på 10-15 anstai pr. sekund.
I nyhedsproirammer kan tæsetden være hurtiereg mens den i børneproirammer er noiet tavereg så
hver undertekst står i tæniere td på skærmen. Der er traditon forg at underteksterne har en tidt kortere
eksponerinistd i bioirafeng fordi seeren formodes at være mere konnentreret oi fri for forstyrrende
etementer.
Hvis en undertekst rummer svært stof etter skitte samtdii med underteksteng bør man kompensere for
det med tæniere tæsetd. Det er ikke attd matematske formter oi fremmedordg der iør en tekst svær
at tæse. Knudret sproi kan oiså være svært:

Mindre end hatvdeten af jer hotder jei
ikke hatvt så meiet afg som I fortjener.
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Sladree/ekten
Underteksteren bør taie højde for "stadreefekten"g attså at de feste seere kan høre oi tt dets forstå
oriiinatsproiet oi dermed sammentiine oriiinaten med underteksten. Det kan forvirre seeren etter
svække tttiden tt undertekstninieng hvis den adskitter sii meiet fra detg som seeren kan høreg der
btiver sait.
Ikke sådan (hvor seeren hører ordet "Yes" btive saitg men samtdii tæser oversætetsen "Nej."):

[- Are you all right?
-Yes.]
Men sådan (hvor der er omformuteretg så tyd oi bittede stemmer overens):

[- Are you all right?
-Yes.]
Stadreefekten kan oiså være visuet. Hvis tatemåden "it nosts an arm and a tei” btiver ittustreret med
en arm oi et beng kan oversætetsen "det koster en bondeiård " virke forvirrende oi ødetæiie en
visuet pointe.
Opdeling af undertekster
Hver undertekst skat hetst udiøre en naturtii oi meninisfutd enhed. Hvis en sætnini tøber over fere
underteksterg skat den opdetes et stedg der fatder naturtiit rytmisk etter irammatsk.
Derfor ikke sådan:

De rejseitade turister toi en tur tt Storbritanniens - hovedstad.
Men sådan:

De rejseitade turister toi en tur - tt Storbritanniens hovedstad.
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Opdeling af dialog
Når en diatoi skat inddetes i underteksterg bør spørismåt oi svar stå i samme undertekstg hvis det er
mutiit.
Sådan:

En undtaietse erg hvis svaret udiør en punnhtine etter en anden type overraskende svarg som i så fatd vit
btive afstøret for tdtiit.
Ikke sådan (hvor seeren kan tæse vinderens navn i tekst nummer tog atterede når spørismåtet btiver stttet):

Men sådan (hvor det undiås med en anden opdetini):
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Tak
Tak for opmærksomheden. Undertekster er en af de mest tæste tekstienrer i Danmark. De hjætper børn oi
nydanskere med at tære at tæseg skrive oi forstå danskg iiver døve oi hørehæmmede mutiihed for at se tv
oi ftm på tinje med hørende oi åbner en verden af fremmedsproiede proirammer oi ftm for atte.
Det er dermed et stort ansvar at undertekste. Føtier man retninistinjerne herg er man et stort skridt
tætere på at forvatte det ansvar bedst mutiit.

På veine af Forum for Bittedmedieoversætere
Peter Bjerre Rosa oi Kirsten Marie Øveraas
** dato
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