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15.000 udtryk og vendinger.

Ordbogen er et genoptryk af Gads stribede Svensk-Dansk/Dansk-Svensk Ordbog. Den er et effektivt redskab
til hurtig oversættelse såvel for danskere på rejse, weekend- eller dagstur til Sverige som for danskere bosat i

Sverige.
Hovedvægten er lagt på det moderne dagligsprog. Der er fokus på vendinger og sammensætninger, der volder
problemer for danskere. I den svensk-danske del er kun medtaget opslagsord, der adskiller sig fra dansk, eller
som i sammensætninger bruges på en anden måde end i dansk. I den dansk-svenske del får man oplysning om
det svenske ords bøjning, også når den er regelmæssig. Der er udtale på de svenske opslagsord, der kan volde

problemer for danskere, fx g eller j, k eller sj?
Bag i bogen er der et udførligt afsnit om grammatik og udtale samt markering af ´lumske ord og vendinger´ -

farlige faldgruber mellem dansk og svensk.
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