
Rejse
Almen

Almen - Essentielle
dansk tysk
Kan du hjælpe mig, tak? Können Sie mir bitte helfen?

At spørge efter hjælp

Snakker du engelsk? Sprechen Sie Englisch?
At spørge efter om en person snakker engelsk

snakker du _[language]_? Sprechen Sie _[Sprache]_?
At spørge efter om en person snakker et bestemt sprog

Jeg snakker ikke_[language]_. Ich spreche kein _[Sprache]_.
At tydeliggøre at du ikke snakke et bestemt sprog

Jeg forstår det ikke Das verstehe ich nicht.
At forklare at du ikke forstår noget

Almen - Samtale
dansk tysk
Hej! Hallo!

Almindelig hilsen

Hej! Hi!
Uformel hilsen

Godmorgen! Guten Morgen!
Hilsen brugt om morgenen

Godaften! Guten Abend!
Hilsen brugt om aftenen

Godnat! Gute Nacht!
Hilsen brugt når man tager afsted om aftenen/natten eller før man går i seng

Hvordan har du det? Wie geht es Dir?
Venlig småsnak om hvordan den anden person har det
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Rejse
Almen
Godt, tak. Gut, danke.

Venligt svar til 'Hvordan har du det?'

Hvad er dit navn? Wie heißt du?
At spørge efter den anden persons navn

Mit navn er ___. Mein Name ist___.
At fortælle en dit navn

Hvor kommer du fra? Woher kommst Du?
At spørge efter nogens oprindelse

Jeg er fra___. Ich bin aus___.
At svare på din oprindelse

Hvor gammel er du? Wie alt bist du?
At spørge efter nogens alder

Jeg er___år gammel. Ich bin___Jahre alt.
At svare på din alder

Ja Ja
Positivt svar

Nej Nein
Negativt svar

Vær så venlig at Bitte
Et fyldeord som tilføjer et positivt præg

Værsgo! Bitteschön!
Brugt når man giver noget til en

Tak. Danke.
At takke nogen

Mange tak. Vielen Dank.
At takke nogen meget med varme
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Almen
Det var så lidt. Gern geschehen.

At svare venligt på et "tak"

Det er jeg ked af. Es tut mir Leid.
At undskylde for noget

Undskyld mig. Entschuldigung.
At få ens opmærksomhed

Det er okay. Schon gut.
At svare på en undskyldning hvis du accepterer den

Det er ikke noget problem. Kein Problem.
At svare på en undskyldning hvis du accepterer den

Pas på! Aufpassen!
At gøre en opmærksom på fare

Jeg er sulten. Ich habe Hunger.
Brugt når du er sulten

Jeg er tørstig. Ich habe Durst.
Brugt når du er tørstig

Jeg er træt. Ich bin müde.
Brugt når du er træt

Jeg er syg. Ich bin krank.
Brugt når du er syg

Det ved jeg ikke. Ich weiß nicht.
Du kender ikke svaret på et spørgsmål

Det var godt at møde dig. Es war nett, Sie kennenzulernen.
Venlig fravel frase efter det første møde

Farvel! Auf Wiedersehen!
At sige farvel

Almen - Klager
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Almen

dansk
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Rejse
Almen

tysk
Jeg vil gerne lave en klage. Ich möchte mich beschweren.

En venlig måde at starte din klage på

Hvem har ansvaret her? Wer ist hier der Verantwortliche?
At finde ud af hvem der er ansvarlig

Dette er fuldstændigt uacceptebelt! Das ist wirklich inakzeptabel.
At vise din utilfredshed meget stærkt

Jeg vil have mine penge tilbage! Ich will mein Geld zurück!
At spørge efter en tilbagebetalelse

Vi har ventet i over en time. Wir warten seit über einer Stunde.
At klage over meget lange ventetider

Almen - At bande
dansk tysk
Maden smager af lort! Dieses Essen schmeckt scheiße!

Uhøflig måde at vise man er utilfreds med sit mad på

Drinken smager af pis! Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med sin drink på

Dette sted er lorte sted! Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med et sted på

Denne bil er et vrag! Dieses Auto ist Schrott!
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med en bil på

Servicen stinker! Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med servicen på

Dette er totalt snyd! Das ist eine totale Abzocke!
At klage uforskammet over en høj pris
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Det er noget vrøvl! Das ist doch Blödsinn!

Uforskammet måde at vise tvivl over noget en sagde

Du er en dum idiot! Du bist ein Vollidiot!
At fornærme en person ved at kritisere hans/hendes intelligens

Du ved ikke en skid! Du verstehst einen Dreck davon!
At fornærme en person ved at kritisere hans/hendes viden

Skrid! Verpiss dich!
At fortælle en person på en uforskammet måde at han/hun skal gå med det samme

Lad os ordne det her udenfor! Lass uns das draußen regeln!
At spørge en person om at slås udenfor et sted
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