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a 
abe apa 

ad åt, på, genom, mot 

adfærd uppträdande, beteende 

adgang tillträde, tillgång 

advarsel varning 

affældig skröplig, orkeslös 

afføde framkalla, förorsaka, alstra 

aflejre avlagra 

afsind vanvett 

afsløre avslöja 

afstive stötta, stödja, stärka 

agtpågivende uppmärksam 

akkurat noggrann, alldeles, precis 

albue armbåge 

alfons hallick 

allevegne överallt 

alligevel likväl 

anelse aning 

angst ångest, oro, rädsla 
anliggende angelägenhet 

anskuelse åskådning 
arne, arnested härd, eldstad, hemort 

ave aga 
 holde i ave hålla i schack 

b 
bag bakom 

bagude bakom, bakåt 

ballade bråk, gräl 

bange rädd  
bebrejde förebrå 

befænge angripa, smitta 

begivenhed händelse 

begrundelse motivering, grund 

bejler friare, älskare 

belæring kunskap, lärdom 

berolige lugna 

beskeden anspråkslös, enkel 

beskæftige sig syssla 

bestaltet utnämnd, officiell 

betød imperfekt av betyde 
bevidst medveten 

bevidsthed medvetande 

bevirke  medföra, göra, förorsaka 

bevæge röra, beveka, förmå 

bevægelse rörelse 

billede bild 

billedstøtte bildstod 

billige gilla, godkänna 

bindeled mellanled, förbindelselänk 

bivåne bevista, övervara 

blaffe fladdra, flämta 

blive ved fortsätta, framhärda  
blufærdig blygsam, försynt 

blød mjuk 

bolig bostad, (bibl. ”boning”) 

boltre vältra 

brak träda, i träda  
branke sveda, bränna sig 

brat brant, bråd, plötslig 

brud (av)brott, brytning 

brystkasse bröstkorg 

brøde brott, överträdelse 

Världsbild Förlag   
Ordlistan kompletteras efter hand med fler ord. Denna versions utgivningsdatum:  2007-01-28 



DANSK – SVENSK ORDLISTA 
för läsare av Martinus böcker 

Sida 2 av 15

 
brødebetynget ångerfull, förkrossad 

brødebevidst skuldmedveten 

brødnid avund 

brøl böl, vrål, skrik 

bue båge 
buk (geta)bock 

bukke bocka    

bukke under duka under 

bund botten, grund 

bunde bottna 

by stad, samhälle 
byg korn (sädesslaget) 

bytte byte, byta 

bærme drägg, avskum 

bøde böta, bota, laga, avhjälpa 

bøf biff 
bølge våg 
børn barn 
båret perfekt particip av bære 

d 
damp ånga 
danne dana, skapa, bilda 

dannelse bildning, skapelse, uppkomst 

defensorat försvar 
dejlig vacker,  skön, behaglig 
der som, där 
discipel lärjunge 
doven lat, slö 
dovenskab lättja, slöhet 

dranker drinkare 

dreje vrida, vända 

drysse strö, översålla, slösa 

dug dagg, imma 

dulme dämpa, lindra 

dvæle uppehålla sig 

dyb djup (adj. och subst.) 

dybde djup (subst.) 

dybe fördjupa 

dyd dygd 

dygtiggøre förkovra 

dynd dy, gyttja 

dyrke dyrka, odla, idka, utveckla 

dæmre dagas, gry 

dølgsmål hemlighet, lönndom 

dåb dop 

e 
edderkop spindel 

efterlade efterlämna, underlåta 

efterladenskab kvarlåtenskap 

efterlod imperfekt av efterlade 

efterår höst 

egn nejd 

eje äga 

elskov älskog 

end än 

endnu ännu, fortfarande, alltjämt 

endog till och med 
 endog om även om  

endsige än mindre, för att inte tala om 

enemærker domäner, ”jaktmarker” 

ener etta, enstöring 

enkelt enstaka, enskild 

ens lika 

enten antingen 
 hvad enten vare sig 

erhvervelse förvärv 

erkende förstå, uppfatta 
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erkendelse kunskap, insikt 

erkendtlig erkännsam 

erkendtlighed erkänsla 

ernæring (liv-)näring, föda, utkomst 

erstatte ersätta 

eventyr saga, äventyr 

evne förmåga, egenskap 

f 
facit slutsats, sammanfattning,   

besked, slutresultat, svar, lösning, facit 

falme blekna, vissna 

falsum falsarium, förfalskning 

farve färg, färga 

fetere fira, hylla 

finde sted äga rum 

fjols dumbom, fåne 

flade yta 

flattere försköna, kläda, smickra 

flink snäll, trevlig, duktig  
flosse nötas, slitas 

flov förlägen, snopen 

fløde grädde 

fnug fjun, dammkorn, grand 

fold veck, rynka 

foran framför 

forbavse förvåna, överraska 

fordi emedan 

fordøjelse matsmältning 

foregøgle förespegla 

forekomme förekomma, finnas, förefalla 

foreløbig tillfällig, provisorisk 

forfladige förytliga, göra flat 

forfængelighed fåfänga 

forfærdes förfäras 

forjette lova, förebåda 

forkert felaktig, oriktig 

forkrænkelig förgänglig 

forkrøble (för)krympa 

forkvakle trassla till, förvränga,   
 fördärva 

forkæle skämma bort 

forlade lämna, överge 

forlange begära, kräva 

forloren oäkta, falsk, konstgjord 

forlængst för länge sedan 

formaste sig til understå sig 

formastelig förmäten, oförsynt 

formere föröka 

formue förmögenhet, förmåga 

formål ändamål, syfte, avsikt 

forneden nedtill, nederst 

fornemme förnimma, märka, känna 

fornægte förneka 

fornøden behövlig, nödvändig 

foroven upptill, överst 

forrest främst 

forret, forrettighed företräde,  
 förmån, privilegium 

forretning affär 

forreven sönderriven 

forskel skillnad 

forskellig olik 

forskubbe förskjuta, rubba 

forstyrre störa, förvirra, fördärva 

forsyne förse 

forsæt föresats 

fortabe förlora 

fortov trottoar 

fortryde ångra, förtryta, beklaga 

fortræd skada, illa 

forældet föråldrad 
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forår vår (årstiden) 

frakke (över)rock, kappa (jfr. kjole) 

frembringelse produkt, produktion 

fremefter framåt 

fremelske vårda, främja 

fremragende framstående,  betydande, 
 påtaglig 

fremtoning företeelse, fenomen 

fremture framhärda 

fryde fröjda 

funkle tindra, gnistra 

fylde överflöd, uppfyllelse 

fyldesgøre tillfredsställa 

fælles gemensam 

færrest fåtaligast 
 de færreste ytterst få 

fært lukt, doft, väderkorn 

fødselsvéer födslovåndor 

føle känna, märka, erfara 

følelse känsla 

følgeskab sällskap 

følsom känslig, finkänslig, känslosam 

før förut, förr, innan 

føre föra, leda 
 førelse ledning 
førlig frisk, arbetsför 

førlighed hälsa, arbetsförhet 

g 
gal arg, galen 

ganske hel, helt, alldeles 

gave gåva 

gebærde åtbörd 

gejstlig andlig, kyrklig 

gejstlighed prästerskap 

gelænder räcke, ledstång 

gen- åter-, om-, mot- 

gene obehag, besvär, hinder,   
 olägenhet 

genfødelse återfödelse, reinkarnation 

genkende känna igen 

genløser återlösare, frälsare 

gensidig ömsesidig 

genskær återsken, återglans 

genstand föremål 

gentage upprepa 

genvordig besvärlig, vedervärdig 

gerrig girig 

geråde i råka i 

glippe klicka, slå fel 

gnaven sur, gnällig, grinig 

gnier girigbuk, gnidare, snåljåp 

gode något gott, förmån 

gold ofruktbar, steril 

goldhed ofruktsamhet 

gravmæle gravvård 

grib gam 
gridsk, grisk girig, sniken 

gru avsky, fasa, skräck 

grundrids plan, skiss, grunddrag 

grusom grym, gräslig, enorm 

græde gråta 

gungre gunga, dundra, dåna 

gusten blek, glåmig 

gætte gissa 

gø skälla (på någon), vara ovettig 

h 
hale svans 
hank handtag 
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have trädgård 

hede hetta 

hedenskab hedendom 

held lycka, tur 

heldig lyckad, tursam, framgångsrik 

hellige helga, viga, ägna 

henhold: i henhold til enligt,  
 med  avseende på                   

henholdsvis respektive 

hensigt avsikt, syfte, ändamål 

hige åtrå, eftersträva, trängta 

hilde binda, fånga 

hin, hint den där, det där 

hinanden varandra 

hist där borta 

hist  og her här och där 

hjemmel hemul, berättigande 

hjemstavn hemort, hembygd, hemtrakt 

hjemstev hemort, hemvist 

hovere jubla, triumfera 

hoveri dagsverke, slavgöra 

hovmod högmod, högfärd  
 (jfr højmod) 

hovmodig högmodig, högfärdig, stolt 

hukommelse minne 

hul hål, håla (huller hålor) 

humpe linka, halta 

hurtig snabb, hastig 

huske komma ihåg, minnas 

hvedebrødsdage smekmånad   

hvis om, ifall 

hvordan hur, hurudan 

hygge trevnad, trivsel, ge trivsel 

hyldest hyllning 

hyppig ofta förekommande, talrik 

hyrde herde 

hytte skydda 

hæld lutning, sluttning 
 hælde til vara böjd för 

hændelig oförutsedd 
hængedynd gungfly 

hævn hämnd 

højmod högsinthet, storsinthet 
 (jfr hovmod) 

højmodig högsint, storsint, ädel 

høst skörd 

håb hopp 

hånt: lade hånt om förakta, ringakta, 
 negligera 

i 
ifølge enligt 
ild eld 

ildhu hänförelse, entusiasm 

ilt syre 

ilter ivrig, hetsig, het 

inden innan, inom, inuti 

indhylle inhölja 

indlysende tydlig, uppenbar 

indpas insteg, tillträde 

indpode (in)ympa, vaccinera 

indsnævre göra trängre, inskränka 

indstille inställa 

indvi, indvie inviga, viga 

indvillige, indvilge samtycka 

indvinde förvärva 

indvolde inälvor 

indynde sig ställa (nästla) sig in 

isse hjässa 

især särskilt, speciellt, i synnerhet,  
  framför allt 
 hver især var och en, var för sig 

Världsbild Förlag   
Ordlistan kompletteras efter hand med fler ord. Denna versions utgivningsdatum:  2007-01-28 



DANSK – SVENSK ORDLISTA 
för läsare av Martinus böcker 

Sida 6 av 15

 

j 
jag sting, stick, hugg 

jalousi svartsjuka 

jeg jag 

jog imperfekt av jage 
jordbund jordmån 

jysk jylländsk 

jævndøgn dagjämning 

jævnlig vanlig, ofta förekommande 

jævnligt ofta, ständigt 

jøde jude 

k 
ked ledsen, trött 

kede ledsnad, tråka ut 

kedelig, kedsom tråkig, obehaglig 

kendsgerning faktum 

kendskab kännedom 

kikkert kikare 

kilde källa 

kim grodd 

kjole klänning, frack  
 (jfr frakke och nederdel) 
klam fuktig 

klode (jord)klot, himlakropp, planet 

klæbe klibba, klistra 

klæbrig klibbig, sammanfogande 

klædning kostym, dräkt, beklädnad 
 (jfr kjole) 

klækkelig ansenlig, avsevärd,  
 betydande 

knuse krossa, slå sönder 

komme ud for råka ut för 

kone hustru 

korn säd, spannmål, (sädes)korn,  
 smula (jfr byg) 

kort karta, kort (subst.), kort (adj.) 

kortlægge kartlägga 

kostald ladugård 

kraft kraft, styrka; plur.: kræfter 
 i kraft af till följd av, genom 

krat snår 

krave krage 

kredsløb kretslopp 

krog krok, hörn, vrå 

krydse korsa  

kræft cancer 

kræfter pluralis av kraft 
kugle kula, klot 

kul kol 

kulde köld, kyla 

kulsort kolsvart 

kun bara, endast 

kunstig konstgjord, konstlad 

kuppel kupol 

kurv korg 

kvæg (nöt)boskap, kreatur 

kvæle (kvalte, kvalt) kväva  
 (kvävde, kvävt) 

kyndig kunnig, skicklig, erfaren 

kæde kedja 

kæfert rus 

kæle kela med 

kæmpe jätte 

kæmpemæssig jättelik 

kærlig kärleksfull 
kærlighed kärlek 

kærtegn smekning 

kærtegne smeka, visa tillgivenhet 

køb köp 
 oven i købet till på köpet 
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kår villkor, förhållanden 

l 
lade   låta,  lämna 

lag    skikt 

lagkage    tårta 

lammelse    förlamning, slöhet 

landby   by (jfr by) 

landvæsen    lantbruk 

las     trasa 

latter   skratt, åtlöje 

latterlig    löjlig 

latterliggøre    förlöjliga 

lattermild   skrattlysten 

lav   låg 

lave   göra 

lavre   laga, göra, bereda, utföra 

lazaron   tiggare, trashank 

le    skratta (jfr smile och skratte) 

lediggænger   dagdrivare 

legeme    kropp 

lejlighed    lägenhet, tillfälle 

lejre   lagra, placera 

lektie   läxa 

lempelse   lättnad, lindring, förmån  

lette   underlätta 

levemåde   levnadssätt 

levere   leverera, lämna, ge 

lidelse   lidande 

lidenskab   lidelse 

lige   jämn, slät, lika, genast, just   

ligefra   alltifrån  

ligefrem klar, tydlig, fullständig,  
 rättfram, rent av 

ligegyldigt likgiltigt, oberoende av 

ligelig jämn, likformig, rättvisa 

ligemeget lika mycket, likgiltigt 

ligetil enkel, klar, naturlig 

ligevægt jämvikt, balans 

lod imperfekt av lade 

lomme ficka 

lov lag, stadga 

lue låga, luva 

lukke stänga, låsa 

lukt direkt, rakt (= lige lukt) 
lun ljum, varm och skön, lugn 

lune lynne, humör, humor, gemyt 

lunken ljum 

lutter idel 

luxus lyx 

ly lä, skydd 

lyn blixt 

lyne blixtra 

lynsnar blixtsnabb 

lyslevende livslevande 

lædere skada, såra 

lækkerbid(bisken) läckerbit 

længes längta 

længsel längtan, förhoppning 

læresætning lärosats 

lærred lärft, linne, duk 

læsion skada, läsion 

løve lejon 

låg lock 

låge lucka, grind 

m 
mage make, passa ihop (jfr mave)  

mage sig para sig, gifta sig 
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magte mäkta, orka 

male måla, mala (jfr måle) 

mangel brist, fel 

mangle sakna, saknas, lida brist på 

mareridt mardröm 
martre tortera, plåga 

mave mage 

med (äv. øjemed) syfte, ändamål 

medbejler rival, medtävlare 

medgå åtgå 

mening mening, åsikt, uppfattning 
midlertidig provisorisk, tillfällig,  

 temporär, nuvarande   

milepæl milstolpe 

moden mogen 

mon månne, månntro 

more roa 

morsam rolig 

mulig möjlig 

mælk mjölk 

mælkevej vintergata, galax 

må måste, måtte, få 

måde sätt, vis 

mål mått 
måle mäta (jfr male) 

n 
nabo granne 

nabolag grannskap 

nadver nattvard 

nag agg, groll, kval 

navn namn 

navnlig särskilt 

nederdel kjol (jfr kjole) 

nederdrægtig tarvlig, nedrig, simpel 

nedværdige förnedra 

negl nagel 

nem lätt 

netop just 

nul noll 

nyde njuta, äta, intaga mat eller dryck 

nydelse njutning 

nyre njure 

nysgerrig nyfiken 

nær nära, tillnärmelsevis, på långt när  

næsegrus framstupa, på näsan,  
 kritiklös, devot 

nøgen naken 

nøgle nyckel 

nøjagtig noggrann, exakt, precis 

o 
offre offra, ägna 
olding åldring 

ombringe döda, förgöra 

omegn omnejd, trakt 

omgang omgång, umgänge 

omgås umgås (med), handskas (med) 

omhu omsorg, omtanke, vård 

omhyggelig omsorgsfull 

omrids kontur, grunddrag,  
 kort framställning 

opblusse flamma upp 

opdrage uppfostra 

opelske uppodla, uppdraga, uppfostra 

ophav upphov 

opirre irritera, upphetsa 

orden ordning 

orm mask, vurm, samvetskval 
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ovenikøbet till på köpet 

overbevisning övertygelse 

overdøve överrösta, döva 

overfor gentemot 

overholde uppfylla, iakttaga 

overlast övergrepp, skada, misshandel 

overlevere föra vidare (t.ex. genom tradition) 

overlevered traditionell, vedertagen 

overlevering (bl.a.) tradition  

overordentlig utomordentlig, oerhörd 

p 
pagtens ark (bibl.) förbundsarken 

parring parning 

passiar pratstund 

pattedyr däggdjur 

pendul pendel 

pille pelare 

pinse pingst 

pinsel pina, plåga, kval 

pjalt trasa 

plante växt, planta 

plejeforældre fosterföräldrar 

politi polis 

postulat antagande, förmodande 

pote tass 

prale pråla, skryta 

prelle af mod studsa (falla) tillbaka på 

præke predika 

pur, pure ren, rent, hel, helt 

pæl påle, stolpe, stör 

pølse korv 

påføre åsamka 
pågældende ifrågavarande 

påkrævet nödvändig,  
 av behovet påkallad 

pårørende anhöriga, släktingar 

r 
ralle rossla 

ramme träffa, drabba 

ravage oordning, oreda, förstörelse 

refundere återbetala 

regne räkna, regna 

reol hylla 

ribben revben 

rift rispa, skråma 

rig rik 

risiko risk 

risle porla, sorla 

rolig lugn 

ror roder, ratt 

ruge ruva, härska, råda, utbreda sig 

rum plats, utrymme, (världs)rymd 

rumdragt rymddräkt 

rædsel fasa, skräck 

række rad, räcka 

rækkefølge ordningsföljd 

røbe röja, avslöja, vittna om 

råbe ropa 

rådighed herradöme, makt,  
 disposition 
 til r. stående till buds stående 

s 
sagtens lätt, väl, nog, visst, allt 

salme psalm 

samfund samhälle 
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samkvem umgänge, samfärdsel 

samleje samlag 

sammenligne jämföra 

samvittighed samvete 

sans sinne 

sanse förnimma 

sansning förnimmelse, förnimmande 

sart ömtålig, fin, späd 

sejgpine plåga långsamt 

selvfølge självklar sak 

selvfølgelig självklar, naturligtvis 

selv om även om 

selvopholdelsesdrift självbevarelse- 
 drift 
sidestille jämställa, jämföra 

sige säga 

sige sig fri förneka 

simpelthen helt enkelt 

sive sippra, rinna, sila, tränga sig in 

sjov skoj, skämt 

sjældent  sällan 

skafot schavott 

skalkeskjul förevändning, täckmantel 

skam verkligen 

skarn smuts, träck, avfall 

skarnbøtte soptunna 
skeje ud göra utsvävningar 

skel åtskillnad, gräns, omdöme, rättvisa 

skelne (ur)skilja, uppfatta 

skelsættende epokgörande 

skelsår mogen ålder 

skikkelse gestalt, figur, skepnad 

skin sken 

skind skinn 

skratte skrälla, smattra, raspa (jfr le) 

skrue skruv, skruva 

skrå (bl.a.) sned, göra sned 

skråne luta, slutta 

skue skåda, se 

skuffelse besvikelse 
skybrud skyfall 

skyde skjuta 

skydeskive måltavla 

skylde var skyldig, ha att tacka för 
skyldes bero på 

skylle skölja, spola, ösregna 
skypumpe skydrag, tromb 
skæbne öde 
skæbnesvanger ödesdiger 
skær (bl.a.) sken, glimt 

skæve flisa, (bibl.) grand 
skødesløs vårdslös, nonchalant 
skøge sköka   
skøn mening, åsikt, omdöme,  
 uppskattning 

skønt fastän, ehuru 
skår skärva, skåra, ”malört” 

slange orm 

slem elak, svår, ond 

slette (ud) utplåna 

slippe släppa, slippa 
 give slip släppa, avstå ifrån 

slud slask(väder) 

slukke släcka 

sløj dålig, eländig 

slør slöja 

smide kasta, slänga 

smile le 

smuk vacker, vänlig 

smuldre smula sönder, krossa 

smålig småaktig, småsint 

snavs smuts, skräp 

snedker  snickare 
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snes tjog 

snige smyga, smussla 

snobberi fjäsk 

snyde lura 

sold (bl.a.) fest, dryckeslag 

solhverv solstånd 

sort svart 

sortseer pessimist 

sortsyn svartsyn, pessimism 

sovs sås 

spagfærdig stillsam, saktmodig 

spedalskhed spetälska 

spejl spegel 

spekulere grubbla, överväga, 
 (äv.) bedriva ekonomisk s. 

spinkel spinkig, mager, torftig 

spise äta (jfr nyde) 
splintre splittra, slå sönder 

spring språng, hopp, källsprång 

spurv sparv 

spøg skämt, skoj 

spøgefuld skämtsam 

spørgsmål fråga 

spørgsmålstegn frågetecken 

stadig ständig, ständigt 

stadigvæk ständigt, fortfarande 

stakkel stackare 

standhaftig ståndaktig 

standse stanna, stoppa, hejda, sluta 

sted ställe 
 av sted iväg, åstad 
 finde sted äga rum 
 
stejl brant, omedgörlig, stram, sträng 

stile rikta, sträva, syfta 

stilfærdig stillsam, lugn 

stilk stjälk 

stillads (byggnads)ställning 

stive stödja, stärka 

stivne styvna, stelna 

stjernekaster tomtebloss 

stodder tiggare, rackare 

stof ämne, material, stoff 

stok käpp 

stole lita 

streg streck, linje 

strejf strimma, beröring 

strejfe ströva, beröra 

strejflys ljusglimt, belysning 

stribe rand, strimma, remsa 

stråtag halmtak 

støj bråk, oväsen, larm 

størrelse storlek, storhet 

støv damm, stoft 

subsistens livsuppehälle 

subsistensløs utan existensmedel 

sult hunger 

supplement komplement, tillägg 

supplere supplera, utfylla, tillägga 

svangerskab havandeskap 

svinde in krympa 

svulme svälla, svullna 

svække försvaga 

svækkelse försvagning, försämring 

svækling sjukling, stackare 

svælge svälja, frossa 

sværge svära 
sværge til någet tro blint på något, 
  försvära sig åt något 

svøb linda, (foster)hinna 

svøbe gissel, linda, svepa 

synes tycka, anse 

syv sju 

særkende kännetecken 

særlig särskild, speciell, viss 
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særsyn sällsynthet    

sæt uppsättning, sats, samling 

sætning sats, mening 

sød snäll, rar, söt 

søskende syskon 

såre mycket 

t 
tab förlust 

tabe förlora, tappa, mista 

tag tak 

tage til takke hålla till godo 

talent talang, förmåga 

talsmanden (bibl.) hjälparen 

tankedril tankefel 

tavs tyst 

tegn tecken 

tegnebog plånbok, ritbok 

ternet rutig 

tid: til tider  ibland, stundom 

tilbyde erbjuda 

tilbøjelig benägen 
 tilbøjelighed böjelse 

tildanne uforma 

tilfælde fall, händelse, tillfällighet 

tilfældighed slump 

tilgive förlåta 

tilhør tillbehör, samhörighet 

tilpas lämplig(t), lagom 

tilsigte åsyfta, avse 

tilskikkelse (ödets) skickelse 

tilsløre beslöja, dölja 

tilstrækkelig tillräcklig 

tilsyneladende skenbar(t) 

tiltrække dra till sig, attrahera 

tilværelse tillvaro 
tinge köpslå 

tit ofta 

told tull 

torden åska, tordön 

tordne dundra, mullra 

tossegodhed dumsnällhet 

travl jäktad, bråttom 

trekant triangel 

trin (trapp)steg, nivå 

trindelt uppdelad 

trold troll 

true hota 

trukke dra 

trygle tigga, bönfalla, tjata 

træk (luft)drag, (karaktärs)drag 

trække dra, dra till sig 

trængsel trängsel, trångmål 

træt trött 

tværs: på tværs af i strid med 

ty til ta sin tillflykt till 

tynd tunn 

tyr tjur 

tyv tjuv 

tyveri stöld 

tælle räkna, tälja, talg 

tæppe matta, överkast, duk 

tærskel tröskel 

tærskelens vogtere (bibl.) tröskelns 
 väktare 

tøddel prick, dugg, grand 

tøj tyg, kläder 

tømre timra, bygga, forma 

tørre torka 

tåbelig fånig, dum, meningslös 

tåge dimma 
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tågeaktig dimmig 

tålelig dräglig, skaplig  

u 
uadskillelig oskiljbar 

uanset oavsett, trots 

udbedre reparera 

uddanne utbilda 

uddybe fördjupa 

udelade utelämna 

udelukkende uteslutande 
 udelukkende kun endast och 
  allenast 

udfolde utveckla 

udfri af befria från 

udsagn utsaga, påstående 

udskejelse utsvävning, avvikelse 

udslette utplåna 

udspring källa, ursprung 

udviske utplåna 

uegnet olämplig 

uens olika 

uformuenhed medellöshet  

uge vecka 

ugentlig varje vecka återkommande 

ugidelig maklig, trög, lat 

uglese se snett (misstroget) på 

uheld otur, olycka 

uheldig olycklig, otursam 

uheldsvanger olycksdiger 

uhildet oförvillad, opartisk, obunden 

uhyre oerhörd, enorm, odjur 

uigendrivelig ovedersäglig 

ukrudt ogräs 

ukærlig kärlekslös 

ulempe olägenhet, nackdel 

uligevægt bristande jämvikt, obalans 

ulme glöda, pyra 

umælende stum, dum, oskälig (om djur) 

umådelig omätlig, oerhörd, enorm 

undertiden ibland, stundom 

undertrykke undertrycka, förtrycka 

undfangelse befruktning, avlelse 

uomstødelig ovedersäglig,  
 oomkullrunkelig 

uret orätt 

urokkelig orubblig 

ustandselig omöjlig att hejda,  
 oavbruten 

uundværlig oumbärlig 

uvidenhed okunnighet 

uvægerlig oundviklig 

v 
vaks raskt, snabbt 

vand vatten 

vandret vågrät(t) 

vansire vanpryda 

varetage tillvarata 

varetægt vård, beskydd 

varig varaktig 

ved vid, genom, med, av 

vedligeholde vidmakthålla 

vedvare fortfara, fortsätta 

vegne vägnar, håll 
 alle vegne överallt 

vejr väder, andedräkt 
 trække vejret andas 

velhavende förmögen 

velvære välmåga, välbefinnande 

vi, vie viga 
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vide veta, vidga 

viden vetande 

vidunder underverk 

vidunderlig underbar, fantastisk 

vielse vigsel 

vige vika 
 vige tilbage fra dra sig för 
vilkårlig godtycklig, nyckfull 

vindue fönster 

virkemåde verkningssätt 

vished visshet 

vitterlig veterligen, som bekant 

vogte vakta 

voks vax 

vove våga 

vrøvl struntprat, gräl 

vurdere värdera 

vægt vikt 

vækst (till)växt,, växande, utveckling 

væld källa, flöde, överflöd, flod 

vænne vänja 

værdi värde 

værelse rum (t.ex. i bostad) 

væremåde sätt att vara, uppträdande, 
 livsföring, väsen, väsensart 

våben vapen 

våge vaka, vara vaken 

vågen vaken, vaksam 

y 
yde skänka, ge, bjuda, prestera 

ydeevne prestationsförmåga 

ydmyg ödmjuk 

ynde tycka om, gilla 

yndig förtjusande, söt, rar, snygg, härlig 

yndlings- älsklings-, favorit- 

ypperstepræst överstepräst 

 

å kommer sist i danska alfabetet! 

æ 
æde äta (glupskt) 

ædru nykter 

ægtefælle maka, make 

ældes åldras 

ældgammel urgammal 

ærbødighed vördnad 

ærgerrig äregirig 

ærgrelse förargelse, förtret, harm 

æsel åsna 

ø 
ødselhed slöseri, överflöd 
øgle ödla 
øje öga 
øjemed  ändamål, syfte 
øjensynlig uppenbarligen 

økonomi ekonomi 
ørken öken 
øvelse övning 

å 
åben öppen 

åbenbaring uppenbarelse 

åbenlys uppenbar, påtaglig 

åbne öppen 
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åg ok 

ånd ande 

åre åder, ådra, åra 

årsag orsak
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