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IN LEDNING 

Turist kaUas i Danmark, Norge och Sverige den som reser för sitt nöjes 
skull, och lägger man till ett i på slutet gäller det också Finland: turisti. 
På Island och på Färöarna är han däremot ferdama(Fur. Exemplet är 
intressant, det visar hur Danmark, Norge och Sverige håller ihop - låt 
vara kring ett internationellt ord (tourist på engelska och tyska, touriste 
på franska, toerist på nederländska och turista på italienska, portugisis-
ka och spanska) - att Island och Färöarna tillsammans slår vakt om 
det nordiska arvet och att Finland har accepterat det internationella 
ordet men gett det en anpassad finsk form. Det är ett av omkring 480 
begrepp med sina drygt 2 000 olika beteckningar i de sex nordiska språ-
ken som redovisas i den följande ordlistan. De valda turisttrafikorden 
berör järnväg och flyg, båt- och biltrafik, biljetter, bagage, hotell och 
restauranger, resebyråverksamhet, pass och försäkring, pengar, sport 
och nöjen mm. Urvalet ansluter sig närmast till ordförrådet i den 
svenska upplagan av Dictionnaire touristique international, utgiven av 
Académie Internationale du Tourisme, Stockholm 1965. 

Inventeringen är ett led i de nordiska språknämndernas granskning 
av terminologin på områden inom samhällslivet, där språklig överexis-
stäromelse är av praktisk betydelse. För uppgifterna står Dansk Sprog-
mnvn, Norsk språknemnd, Nämnden för svensk språkvård, Svenska 
språkvårdsnämnden i Finland, fslenzk målnefnd, Fr6skaparsetur FØr-
oya och Suomen akatemian kielilautakunta. Sammanställningen av 
materialet har ombesörjts av den svenska nämnden. 

Listan är ordnad på det sättet att under den svenska termen som 
uppslagsord, och med definition där så har ansetts behövligt, följer mot-
svarigheterna i D(anska), Fsv (finlandssvenska; anges bara vid avvikel-
se från rikssvenskan), N(orska), varunder bm (bokmål) och nyno 
(nynorsk), I(sländska), Fär(öiska) och F(inska). Det samlade ordför-
rådet är ordnat i en enda alfabetisk serie, och varje ord är försett med 
hänvisning till det ställe där dess ekvivalenter är angivna. 

Det visar sig att i över hälften av de ca 480 artiklarna råder överens-
stämmelse mellan de tre skandinaviska språken, DNS, om man bort-
ser från olikheter i stavning, höjning och oväsentliga skillnader i ord-
bildningen. Det är bl.a. följande fall, här angivna med de svenska upp-
slagsorden: 



annullering 
avbestllning 
bartender 
bensinstation (D van1. benzin- 

tank) 
betjiiningsavgift 
bilist 
biljett 
biljetthöfte 
bobsleigh 
bowling 
cafeteria 
camping 
campingplats 
chaufför 
datumparkering 
drickspengar 
eftersösong 
ekonomiklass 
enkel biljett 
etapp 
expresståg 
extratåg 
familjebiljett 
f amilj erabatt 
fasadhelysning 
festival 
festspel 
flygplats 
fribiljett 
försäsong 
garage 
genomgående vagn 
genomresa 
genomresevisum 
guide 
halvpension 
handbagage 
helikopterpiats 
helpension 
högsäsong 
identitetskort 
information 

inresevisum 
internationellt försäkringskort 
kabin 
kafé 
kaj 
klass 
kur 
legitimation 
logi 
luftkonditionering 
lunch (D vani. frokost) 
lågsäsong 
markering av plats 
middag 
mineralvatten 
måltidskupong 
nationalpark 
naturreservat 
omdirigering 
omstigning 
open-jawbiljett 
passagerare 
passersedel 
paying guest 
pensionat 
perrong 
perrongbiljett 
persontåg 
picknick 
platsbiljett 
platskort 
pulka 
reception 
reparationsverkstad 
resa 
resande 
resecheck 
resehandbok 
resekreditiv 
reseledare 
reseolycksfallsförsäkring 
reservation 
reserverad plats 



resevaluta teknisk landning 
resgodsförsäkring telegram 
resplan terminal 
restaurang tillägg 
returbiljett transfer 
rundresa transit 
räkning transithall 
service transitvisum 
servitris tryck(lufts)kabin 
sevärdhet tunnelbana 
sightseeing tur och retur 
singel (= enmanskupé) turism 
sittplatsbilj ett turistbroschyr 
självbetjäning turistbuss 
snackbar turistbåt 
snöskoter turisthotell 
souvenir turistklass 
sovplatsbilj ett turistvisum 
sovvagn tågfärja 
sovvagnskonduktör utflykt 
sportfiske utsiktstorn 
steward week-end 
stewardess vegetarisk restaurang 
stop-over vägpatrull(tjänst) 
sällskapsresa väntelista 
säsong växelkontor 
tax-free shop (växel)kurs 
taxi övernattning 

Skandinavisk enighet råder därutöver i följande fall, med tillägg 
av ytterligare något eller några av de övriga språken: 

å la carte - F 
badstrand - baströnd 1, ba(i)strond Fär 
bar - 1, barr Fär, baari F 
bensinkuponger - bensiinikupongit F 
bilfärja 	bilferja 1, bilferja För 
buss - bussur Fär 
carnet - F 
frihamn - frihöfn 1, frihavn För 
frimärke - frimerki IFär 
frivikt - frivigt 1, frivekt För 
färja - ferja IFär 



giltighetstid - gildistimi 1, gildisti5 För 
grönt kort - grnt kort 1, grØnt kort För 
gäst - gestur IFär 
hamn - höfn 1, havn För 
helikopter - helikoptari För, helikopteri F 
hotell - h6tel 1, hotell För, hotelli F 
hotellkupong - hotellikuponki F 
hundsiöde - hundaslei 1, hundasleta, -slea För 
husbåt - hilsbétur IFär 
kasino - F 
kiosk - Fär, kioski F 
koj - koja 1, koyggja För, koju F 
konditori - konditoria F 
kupé - För 
liggvagn - leguvagn 1, legu- el. liggivognur För 
mellanlandning - mihilending 1, millunilending För 
missionshotell .- missiénshotell För 
motell - måtel 1, motell För, motelli F 
motorväg - motorvegur För 
månadskort -. ménaarkort IFär 
nattklubb - nturkhTibbur 1, néttklubbi För 
parkering - För 
pass - För, passi F 
piccolo - pikkolo F 
portier - portieeri F 
postkontor - postikonttori F 
prishista - prislisti För 
purser - purseri F 
rally - ralli F 
(rund)smörjning - smurning 1, smyrjing För 
ryggsäck - ryggsekkur Fär 
sittvagn - stavagn 1, sitivognur För 
skoter - skutari För, skootteri F 
slalom - F 
släde - sle6i 1, sleta el. slea För 
sommargöst - summargestur Fär 
spårvagn - sporvagn 1, sporvognur För 
tivoli - IFärF 
tolk - ttilkur 1, tolkur För, tuikki F 
tullfri - tollfriur För 
turistkupong - turistikuponki F 
tåg - tok För 
upplysningar - upp1singar IFär 



vattenskidor - vatnskiåir För 
visum - viisumi F 
voucher - F 
värd - vertur Fär 
övervikt - yfirvigt 1, yvirvekt För 

1 inte så få fall går två av de skandinaviska språken samman, men 
inte det tredje. Dansk och norsk överensstämmelse råder sålunda bla. i 
följande fall. Av praktiska skäl har i det följande angivits blott bok-
målsformen eller den form som är gemensam för bokmål och nynorska; 
för den speciella nynorska varianten hänvisas till den fullständiga för-
teckningen. Det kan nämnas att nynorskan och s\enskan i vissa fall 
överensstämmer med varandra gentemot danskan och norskt bokmål. 

avis - tidning S 
badested DN, bastaur 1, baå(i)staur För -_ badort S 
campingvogn, caravan - husvagn S, hösvagn 1, hTisvognur Fär 
cruise - kryssning S 
dampskib D, dampskip NFär - ångbåt S 
depositum - handpenning S, handpeningur För 
familierum D, -rom N - barnfamiljsrum S 
fartgrnse D, fartsgrense N - hastighetsbegränsning S 
ferie, feriebillet D, ferie, feriebillett N - semester, semesterbiljett S 
fremmedbog D, fremmedbok N - resaridebok S 
hittegodskontor - hittegodsexpedition S 
hurtigtog - snälltåg S 
hydrofoilbåd D, hydrofoil(båt) N - bärpiansbåt S 
håndkkrde D, håndkle N, handkkråi IFär - handduk S 
forretning - affär S 
indrejsetiladelse D, innreisetillatelse N - inresetillstånd S 
jernbane (med sammansättningar) - järnväg S 
jetfly DN, jettflog För - jetplan S 
kanefart - slädparti S 
koldt bord D, koldtbord N, kalt bord IFär - smörgåsbord S 
kro DN, krå 1, krégv Fär - värdshus S 
kuffert DFär, koffert N - resväska S, kappsäck Fsv 
kursted - kurort S 
leje D, ieie N, leiga, leigja 1, leiga För - hyra S 
lejrplads D, leirpiass N - tältplats S 
luftpudebåd D, luftputebåt N - luftkuddebåt S 
nØdtelefon D, nØd(hjelps)telefon N - hjölptelefon S 
oldfrue - hotellliusfru S 



opholdstilladelse D, oppholdstfllatelse N - uppehållstillstånd S 
parkometer - parkeringsmätare S 
postkasse DN, p6stkassi 1, postkassi För - brevlåda S 
prospektkort - vykort S 
reserveret vogn D, reservert vogn N - abonnerad vagn S 
rute - rutt, route S 
ringvej D, ringveg N, hringvegur 1, ringvegur För - omfartsväg S 
skilØjpe D, skilØype N - skidspår S 
skinnebus D, skinnebuss N - rälsbuss S 
skØjtebane D, skøytebane N - skridskobana S 
snebil D, snØbil N, snj6bill 1 - snövessla S 
sommerophold D, sommeropphold N - sommarvistelse S 
stoppested - håliplats S 
telefonboks DNFär - telefonhytt S 
tovbane D, taubane N - linbana S 
ugekort D, ukekort N - veckokort S, vikukort För, viikkokortti F 
uldtppe D, ullteppe N - filt S 
ungdornsherberg(e) - vandrarhem S, vandre(r)hjem alt. D 
vejrmelding D vrmeIding N - väderleksrapport S 
vinkort D, vinkart N, vinkort IFär - vinlista S, viinilista F 

Norsk och svensk överensstönnneise råder bl.a. i följande fall: 

brer N, bärare S - drager D, ber(ar)i, dragari För 
ekstra seng N, extra säng S - opredning D 
fiskekort - fisketegn D 
fjellfØrer N, fjällförare S - bjergfØrer D 
flyvertinne N, flygvärdinna S - stewardesse D 
frokost N, frukost S morgenmad D 
hovmester N, hovmästare S - inspektØr D 
jernbaneovergang N, järnvägsövergång S 	jernbaneoverskring D 
luftferje N, luftfärja S - bilfly, autofly D 
oppbevaringsboks N, förvaringsbox S - garderobeboks D 
plattform - perron D 
rabattkort - ej D 
rideveg N, ridväg S - ridesti D 
riksveg N, riksväg S, rikisvegur För - hovedvej D 
rom for reisende N, rum för resande S - \relse hos privat, turist- 

vrelse D 
rom med frokost N, rum med frukost S - vre1se med morgenmad D 
rundreisebillett N, rundresebilj ett S - rundtursbillet D 
skjenkerett(igheter) N, utskänkningsrättigheter S - spiritusbevilling D 
teltpiass N, tältplats S - lejrplads D 



tidtabell - kØreplan, togplan, fartplan D (äv. tid(s)tabel) 
togbytte N, tågombyte S - togskifte D 
turistkort (på spårvagn) - ej D 
vegkant N, vägkant S - rabat D 

Dansk och svensk överensstämmelse visar hl.a. 

billods D, billots S - turistpilot N 
bio(graf) DS, bi6 1, biografur Fär - kino, kinematograf N 
bjergbane D, bergbana S - kabelbane N 
bjergbestigning D, bergbestigning S - fjellklatring N 
endagsbillet D, endagsbiljett S - dagsbilett N 
gruppebillet D, gruppresebiljett S - fellesbillett N 
internationalt kØrekort (fØrerbevis) D, internationellt körkort S - in- 

ternasj onaitt fØrerkort N 
kombineret bilet D, kombinerad biljett S - samtrafikkbillett N 
liftning, lift - haiking, haik N 
lyd- og lysspil D, ljud- och ljusspel S - ej N 
normaltakst D, normalltaxa S - normaipris N 
nota - regning N 
omfartsvej D, omfartsväg S - ringveg N, hringvegur 1, ringvegur För 
passerseddelhefte D, passersedelshäfte S - carnet NF 
selvrisiko D, självrisk S - selvassuranse N 
skilift D, skidlift S - skiheis, skitrekk N 
tarif D, tariff S - prisliste N 
turistbureau D, turistbyrå S - turistkontor N 
ventesal D, väntsal S - venterom N 

1 flera, väl de flesta, av de hör nämnda fallen där DNS går isär är 
de avvikande orden i och för sig välkända och vållar sålunda inte 
missförstånd. De fall i förteckningen där alla tre språken har skilda 
uttryck är rätt få, huvudsakligen följande: 

anmälningssedel S, tilmeldingsblanket D, fremmedskjema N 
enmanshytt S, enekammer D, enelugar N 
hemslöjd S, kunsthåndvmrk D, husflid N 
långtradare S, lastvognstog D, langdistansetrailer N 
markvärdinna S, groundhostess D, bakkevertinne N 
matsedel S, menukort D, meny N 
platta (på flygplats) S, perron D, plattform N 
sernesterby S, ferieby D, hytteby, -grend N 
sportstuga S, weekendhus D, bytte N 
stadsbud S, drager D, byhud N 



städerska S, stuepige D, vEerelsepike N 
utvärdshus S, traktØrsted D, friluftsrestaurant N 
vaktmästare (på hotell) S, hotelkari D, leietjener, hotellgutt N 
vaktmästare (på restauraxit) S, tjener D, servitør, kelner N 

Att de finska orden i det hela skiljer sig från de övriga är självklart, 
men i fråga om flera internationella termer av typen turisti råder lik-
het. Dessutom är många ord byggda enligt samma mönster som de 
skandinaviska, tex. rautatie (järnväg, av rauta, järn, och tie, väg) och 
rautatieasema (järnvägsstation) 

De isländska och färöiska orden, i skrift lättare att förstå än i tal, 
röjer genomgående sin nordiska karaktär, men visar ofrånkomliga 
skiljaktigheter, inte minst därför att de bägge språken i gammal tid 
inte varit så utsatta för främmande påverkan som de skandinaviska. 
Därav förklaras att t.ex. resa heter fcrcl IFär, resebprå fer&skrifstofa 1, 
feriaskrivstova För och markering av plats scetisfrdtaka 1, sessmerking 
Fär. Färöiskans sammanhang med danskan kommer fram i flera av de 
här behandlade orden. 

Gösta Bergman 
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aamiainen se frukost 
abit se frukost 
abonnementskort se periodkort 
abonnerad vagn, jörnvögsvagn som i förväg reserverats för grupp av 

resande. 
D reserveret vogn. N reservert vogn, leid vogn (bm), leigd vogn 
(nyno). 1 fråtekinn vagn. För hilagdur vognur. F tilattu vaunu. 

a5alvegur se riksväg 
afangi se etapp 
afbestilling se avbestälining 
affär, butik 

DN forretriing, D (äv.:) butik, N (äv.:) butikk. 1 verzlun. För handil, 
krambu. F puoti, liike, myymälä. 

afpöntun se av beställning 
afskittai'miöi se rabattkort 
aftensmad se middag 
aftur og fram se tur och retur 
ahkio se pulka 
aikataulu se tidtabell 
air-bus, flygtjänst enligt omnibusprincip, dvs, utan föregående bok- 
ning m.m. 
D Iuftbus. N bussfly, luftbuss. För flogbussur. F lentobussi. 

air-ferry se luftfärja 
air terminal se fly gterrninal 
ajokortti se körkort 
akbrautaskipti se omdirigering 
akkordrejse se allt-i-ett -resa 
akkreditiv se resekreditiv 
å la carte, måltid på restaurang där gästen fritt väljer mellan rötterna 

på matsedeln. 
DNF å la carte, F (äv.:) annoksia. 1 sérréttir. Far leysir rttir. 

alennuskortti se rabattkort 
allt-i-ett-resa, paketresa, av resebyrå o.d. organierad resa, där det 

överenskomna priset innefattar alla med resan förenade kostnader. 
D frdigpakket rejse, akkordrejse, inclusive tour. N ferdigpakket tur 
(bm), ferdigpakka tur, pakketur; i branschterminologin används mest 
de eng. beteckningarna inclusive tour el. packa ge tour. 1 fullråin 
fer. För fullfyrireikaö fer. F valmismatka. 

alinannaplåss se turist kl ass 
a1menningsfarr'mi se turist klass 

11 



altjéa koyrikort se internationellt körkort 
a1tjéa sknisetingarpr6gv se internationellt tiliståndsbevis 
a1tjoa tjaldingarloyvi se internationellt campingbevis 
a1tj6a tryggingarkort se internationellt försäkringskort 
alja tjaidskirteini se internationellt campingbevis 
alJ,jé1egt bifreiafryggingarskirteini se internationellt försäkringskort 
aljélegt sko5unarvottorä se internationellt tillståndsbevis 
alJ465legt ökuskirteini se internationellt körkort 
anddyrisvo.ur se hotellva ktiniistare 
anhalt, obemannad håliplats vid järnväg för av- och påstigning. 

D trinbrt, (officiellt:) holdested. Fsv haltpunkt. N holdeplass (bm). 
haldeplass (nyno). F seisake. 

anmalningsblankett se anmälningssedel 
anmälningssedel, blankett som vid ankomst till hotell o.d. skall ifyllas 

av den resande för att sedan överlämnas till polisen. 
D tilmeldingsblanket. Fsv anmälningsblankett. N frernmedskjema 
(bm), fremmend-, framandskjema (nyno). 1 skråningarmii, -spjald. 
För fremmandaseil. F ilmoittautumislomake. 

aimatimi, annir se säsong 
anniskeluoikeudet se vtskänkningsrättigheter 
annoksia se a la carte 
annullering se avbeställning 
anslutning, förbindelse, möjlighet att vid tågresa utan nämnvärd tidsut- 

dräkt övergå från ett tåg till ett annat. 
D forbindelse, (officiellt:) tilslutning. N korrespondanse, forbindelse 
(bm), samband. IFär samband. F (jatko)yhteys. 

anslutningsbiljett, biljett som kan lösas av resande på järnväg som 
redan löst biljett till viss sträcka men önskar fortsätta bortom denna 
sträcka. 
D tillgsbfflet, (officiellt:) tilslutningsbillet. N tilslutningsbillett. 1 
vib6tarmii. För eykaferaseil. F jatkolippu. 

irit å ferapass se visum, inresetillstånd 
iritun se visurn 
irsferaIeyfi, -loyvi se årspassersedel 
årskort, årsmii se årskort 
asemaravintola se byffé 
asemataso se platta 
asiakas se gäst 
asuntolaiva se husbåt 
asuntovaunu se husvagn 
ateriakuponki se måltidskupong 
aukagjald se tillägg 
aukalending se teknisk landning 
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aukalest se extrat&g 
aukarum se extra bädd 
aurinkohoito se solbehandhng 
autiomaja se fjällstuga 
autoasema se droskstation 
autofly se luftfärja 
autoilija se bilist 
autolautta se bilfärja 
autoluotsi se billots 
autonkuljettaja se chaufför 
autostop se liftning 
autotalli se garage 
avbestilling se avbeställning 
avbeställning, annullering 

D afbestilling, annullering. N avbestilling (bm), avtinging (nyno), 
annullering; kansellering (av flygbiljett). 1 afpöntun. För frä.siging. 
F peruutus. 

avis se tidning 
vising av innivist se rumscentral 
visunarbréf se resekreditiv 

avoin lippu se biljett med Öppet datum 
avsMttarkort se rabatt kort 
avtinging se avbeställning 
setlunarvagn se buss, linjebuss 

baari se bar 
baarimestari se bartender 
badebilet se badresebiljett 
badeby, badestad, badested se badort 
badestrand, baisfrond se badstrand 
badort 

D badested. N badested (bm), badestad (nyno), badeby. 1 bastaur. 
För ba(i)staur. F kylpylä. 

badresebiljett 
D badebilet. 

bastaur se badort 
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Bagagekärra 

badstrand 
DN badestrand. 1 baströnd. För ba(i)strond. F hiekkaranta, uima- 
ranta. 

bagage, resgods se hand bagage, polletterat resgods 
bagagekärra, tvåhjulig handkörra som på större stationer tillhanda- 

hålls resande för transport av bagage isiom stationsområdet. 
D perronkarre, -krre, -vogn. N bagasje- el. kofferttralle. 1 farang- 
urskerra. För. vifØriskerra, -.vognur. F matkatavarakörryt. 

bagasje se hand bagage, polletterat resgods 
bagasjeforsikiing se res godsförsäkring 
bagasjetralle se bagagekärra 
bagasjetrygding se resgodsförsäkring 
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bakkevertinne se markvärdinna 
bakpoki se ryggsäck 
banegård se järnvögsstation 
bar 1. mindre avdelning i restaurang för servering vid disken av drin- 

kar o.d. 
DNI bar. För barr. F baari. 
2. enklare matställe med sjölvservering. 
Fsv bar. För barr. F baari. - Se även cafeteria, mjölkbar, snackbar. 

barkeeper, -mann se bartender 
barnfamiljsrum, i vandrarhem. 

D famiierum. N familierom. 1 fjölskylduherbergi. För håskisrim. 
F perhehuone. 

barr se bar 
barrmaur se bartender 
bartender, person som blandar och tillhandahåller drinkar vid en bar. 

D bartender. N bartender, barkeeper, barmann. 1 barJj6nn. För 
barrmaur. F baarimestari. 

barj,jonn se bartender 
bensiiniasema se bensinstation 
bensiinikupongit se bensinkuponger 
bensinkuponger, kuponger som tillhandahålls turister och berlitigar 

till köp av bensin till reducerat pris. 
D benzinkuponer. N bensinkuponger (bm), -ar (nyno). 1 bensin- 
miar. För bensinseSlar. F bensiinikupongit. 

Bene nkupon ger 
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benshrnii5ar, bensinse1ar se bensinkuponger 
bensinstation, tappstation, ställe för tankning mm. av motorfordon. 

D benzintank, (äv.:) benzinstation. N bensinstasjon. 1 bensinstö. För 
bensinstØ. F bensiiniasema, huoltamo. 

bensinstö, bensinstøä se bensinstation 
benzinkuponer se ben.sinkupon ger 
benzinstation, -tank se bensinstation 
berar, ber(ar)i se bärare, stadsbucl 
bergbana, rälslinbana, rälsbana som möjliggör färd uppför brant höjd. 

D bjergbane. N kabelbane. 1 togbraut. För togbreyt. F vuoristorata, 
köysirata. 

bergbestigning 
D bjergbestigning. N fjellkiatring. 1 fjallganga. För fjallagonga. F 
vuoristokiipeily. 

betalande, betalende gjcst se paying guest 
betjeningsafgift se betjäningsav gift, drickspengar 
betjäningsavgift, service, den avgift för icke specificerade tjänster som 

på hotell mm. brukar påföras räkningen. 
D betjeningsafgift, betjening, (på restaurang äv.:) serveringsafgift. 
N betjeningsavgift, service, servicetillegg. 1 j6nustugjald. För 
tnastugjald. F palveluraha, palvelupalkkio. 

biäilisti se väntelista 
bii(ngar)hØll, -salur se väntsal 
biälisti se väntelista 
biäsalur se väntsal 
biskåli fyrir franihaldsfarjega se transit hall 
Wstöb se hållplats 
bilagdur vognur se abonnerad vagn 
bilagt seti se reserverad plats 
bilapass se carnef 
bilastai se parkering 
bilavegabréf se carnet 
bilferja, bilferje, se bilfärja 
bilfly se luftfärja 
bilfarge se bilfärja 
bilfärja, fartyg byggt för att transportera personbilar och som regel- 

bundet trafikerar en bestämd route. 
D bilfrge, (mellan Danmark och England:) bilskib. N bilferje. 1 bil- 
ferja. För bilferja. F autolautta. 

bilist 
DN bilist. 1 ökumaur. För bilmaur. F autoilija. 

biljett, färdbevis 
D billet. N billett. 1 farmii. För feraseil. F (matka)lippu. 
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biljetthäfte, biljetter till delsträckorna i en resa, sammanfästade i ett 
häfte, utlänmat av en resebyrå. 
D bfflethfte. N billetthefte, kuponghefte. 1 farmiahefti. Fär fera- 
selahefti. F matkalippuvihko. 

biljett med öppet datum, open return, tur och returbiljett på vilken 
återresedagen ar lämnad öppen; gäller särskilt flyg. 
D billet med åben tilbagerejse(dato). N åpen billett, åpen retur- 
(billett) (bm), open - (nyno). 1 opirin (6dagsettur) farmii. Fär 
opin (el. 6dagfestur) feraseil. F avoin lippu. 

bilkart, bilkarta, bilkort se vägkarta 
bi1eivisarj se billots 
billet se biljett, färdbiljett 
billethafte se biljetthäfte 
billet med åben tilbagerejse(dato) se biljett med öppet datum 
billett se biljett 
billetthefte se biljetthäfte 
bifiods, billedsur se billots 
billots, turistpilot, person som hjälper bilförare att finna vägen vid be- 

svärliga trafikförhållanden, särskilt i storstäder. 
D bilods, turistpilot. N turistpilot. 1 fararstj6ri. Fär bilosur, -1ei- 
visan. F autoluotsi. 

bi1niaur se bilist 

Billots 

17 



bilniannahotell se 'motell 
bilskib se bilfärja 
bilsk(ir, bilskur se garage 
bilstjéri se chaufför 
bi1st0 se droskstation 
bliverkstad, bilverksted, biIveiksted se reparationsverkstad 
biograf, bio 

D biograf. N kino, kinematograf. 1 kvikmyndahis, bf6. För kykmyn- 
dahiis, biografur. F elokuvateatteri. 

bitabarr se snaekbar 
bjergbane se bergbana 
bjergbestigning se bergbestigning 
bjergfØrer se fjällförare 
blad se tidning 
blaffe se liftning 
boarding pass se kontrollkort 
bobsleigh, bob 

D bobslmde, bobsleigh. N bobsleigh, bob. 1 hraslei. F bobsleigh, 
kelkka. 

bobslade se bobsleigh 
bokning, platsbestiillning, reservation 

D pladsbestilling, -reservering, (om flyg äv.:) booking. N plassbestil- 
ing (bm), -tinging, -reservering, booking. 1 farskråning. F paikan- 
varaus. 

bondeheim se hotell 
booking se bokning 
borreiöslugenta, -kona se servitris 
borsalur, -stofa se matsal 
borgarflugstöö se flygterminal 
bowling 

DN bowling. 1 kiiluspil. F keilailu. 
bre, brei se jökel 
brevlåda 

DN postkasse. 1 p6stkassi. För postkassi. F kirjelaatikko. 
brits se >couchette» 
brottfararspjald se kontrollkort 
brygge, bryggja, bryggje se kaj 
brre se jökel 
buffetvogn se kaj évagn 
buloyvi se uppehållstillstånd 
burarmaur se bärare, stadsbud 
buss 

D bus, (i lantdistrikt:) rutebil. N buss, rutebil. 1 å'mtlunarvagn, leiar- 
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vagn. Fär bussur. F linja-auto. 
bussfly se air-bus 
bussst05 se busstation 
busstation 

D rutebilstation. N busstasjon, rutebilstasjon. 1 umferarstö. För 
bussstØ. F linja-autoasema. 

busstop, busstopp se hållplats 
bussur se buss 
bussvertiime se värdinna 
butik se affär 
bybod, bybud se stadsbud 
byffé, mindre restaurang på järnvägsstation. 

D (mindre) jernbanerestaurant. Fsv stationsrestaurang. N kafeteria. 
1 matbar. För kaffistova (å jarnbreytarstØ). F asemaravintola. 

byffévagn, vagn på vissa tåg som tillhandahåller enklare rätter. 
1 snarivagn, småréttavagn. För kaffivognur. 

båtvertinne se stewardess, värdinna 
bärare, person som mot bestämd avgift transporterar bagage från tåg 

till bil o.d.; jfr stadsbud 
D drager. N brer (bm), berar (nyno). 1 burarmaur. För dragari. 
F kantaja. 

breplansbåd se bärplansbåt 
brer se bärare, stadsbud 
bärpiansbåt (eng. hydrofoil), snabbgående motorbåt för persontransport, 

byggd enligt vattenskideprincipen. 
D hydrofoilbåd, breplansbåd (detta rekommenderat av Dansk Sprog- 
nvn), flyvebåd. N hydrofoil(båt). 1 lyftibåtur. Får flogbåtur. F kan- 
totasoalus. 

båtvertinne se stewardess, värdinna 

c 
cabinciass se kabinklass 
café se kafé 
cafeteria, enklare serveringsställe av självbetjäningstyp eller med ser-

vering vid disk. 
D cafeteria, (liv.:) kafeteria. N kafeteria, kaffistove (nyno). 1 kaffi-
stofa. För kaffistova. F kahvio. 
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campare 
D campist, teitturist, (officiellt:) lejrpladssØgende. N campingturist. 
1 tjaldbdi. Får tjaldbgvi. F retkeilijä, teittailija. 

camping 
DN camping. 1 iltilega. Får tjalding, iitilega. F leirintå. 

campingpass se internationellt campingbevis 
campingplats, tältplats 

D campingplads, lejrplads. N campingplass, teitpiass, leirpiass. 1 tjald- 
sti, tjaldstaur. Får tja1d(a)staur. F leirintäalue. 

canipingturist se campare 
campingvogn se husvagn 
campist se campare 
caravan se husvagn 
carnet, passersedeishäfte, tu.11handling som berättigar till upprepade re- 

sor i bil till flera hinder och i princip är giltig ett år. 
D carnet, passerseddellfte. N carnet. 1 bilavegabréf. Får hilapass. 
F carnet, tullilupakirja. 

charterfly se chartrat plan 
chartrat plan 

DN charterfly. 1 leiguflugvél. Får leiga3 flogfar. F tilauskone. 
chaufför 

D chauffør. N sjåfØr. 1 biLstj6ri. Får bilstj6ri. F autonkuljettaja. 
couchette, brits, liggplats, enkel liggplats på tåg för vilken endast 
huvudkudde och filt tihlhandahålls. 
D higgeplads. Fsv liggplats. 1 legurtim. Får lega, liggiplåss. F lepo- 
(vaunu)paikka. 

eruise se kryssning 
cruisebåt se turist båt 
cykelsti, -vei se cykelväg 
cykelväg, speciell för cyklister anlagd väg el. del av väg. 

D (väg:) cykelvej, (del av väg:) cykelsti. N (del av väg:) sykkelbane, 
sykkelsti (bm), sykkelstig (nyno). 1 hj6labraut. Får siikklubreyt. F 
(polku)pyörätie. 

LIJ 
dagens meny, dagens middag, dagens ret se table d'hiite 
dagsbillett, dagsferaseil, dagsmii se enda gsbiljett 
dampari, damper, dampskib, -skip se ångbåt 
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dansevogn se udflugts- og dansevogn 
datumparkering 

DN datoparkering. 
debarkeringskort se landstigningskort 
depositum se förskottsbetalning, handpenning 
depot for fundne sager se hittegodsexpedition 
direktevogn, direktvagn se genomgående vagn 
dobbeltbilet se returbiljett 
dobbellkainmer, -lugar se dubbeihytt 
dobbeitrom, -mvrelse se dubbelrum 
double, tosengskupé, kupé med två sängar. D. 

Motsvarar i FsvNS normal 1 kl. sovkupé för två personer. 1 tvib1is- 
klefi. För tviklivi, -kupé. F 1. lk:n makuuvaunuosasto, kahdenosasto. 

dragari, drager se bärare, stadsbud 
drickspengar, dricks, ersättning utöver det fastställda priset, som kim- 

nas åt viss personal. 
D procenter, (mera officiellt:) betjeningsafgift, (ej i samtal med be- 
tjöningen:) drikkepenge. N drikkepenger (bm), -pengar (nyno), 
drikks, tips. 1 Jjérfå. För drykkjupeningur. F juomaraha. 

drikkepengar, drikkepenge, -penger se drickspengar 
drosje se taxi 
drosjehaldeplass, -holdeplass se droskstation 
droskstation, taxistation, uppstäliningsplats för taxibilar. 

D (taxa)holdeplads. Fsv taxistation (droska endast om hästfordon). 
N drosjeholdeplass (bm), drosjehaldeplass (nyno). 1 leigubilastmi, 
-stö. För bilstØ. F autoasema. 

drykkjupeningur se drickspengar 
dubbelhytt, på båt sovhytt för två personer. 

D dobbeitkammer. N dobbeitlugar. 1 tviblisklefi. För tvikamar, 
tveggjamannakamar. F kahdenhytti. 

dubbelrum, hotellrum för två personer. 
D dobbeitvierelse. N dobbeitrom, dobbeltvairelse (bm). 1 tvfb'lis- 
herbergi. För tviriim, tveggjamannaräm. F kahden hengen huone, 
kahdenhuone. 

duravØrur se hotellvaktmästare 
dvalarleyfi se uppehållstillstånd 
dØguri se middag 
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E 
effektförvaring se resgodsförvaring 
eftersäsong 

D eftersmson. N ettersesong. 1 eftir annatima, eftir annir. F matkailu- 
kauden päätyttyä. 

eftir annatima, eftir annir se eftersösong 
eftirlitsseilil se kontroll kort 
eigin åbyrgå se självrisk 
einb1isherbergi se enkelrum 
einbylisldefi se enmanshytt, singel 
einelugar se enmanshytt 
einfaldur farmii, einfaldur ferasei1 se enkelbiljett 
einsmanskamar se enmanshytt - einsmansklivi, -kupé se singel 
einsmansriini se enkelrum 
einvegs billett se enkelbiljett 
ekonomiklass, den billigaste klassen på interkontinentala flyglinjer. 

DN Økonomiklasse. 1 hagrmi. F säästöluokka. 
ekspederet rejsegods se polletterat resgods 
eksprestog, ekspresstog se expresståg 

Ekonoinik lass 
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ekstra seng se extra bädd 
ekstratog se extratåg 
elevator se hiss 
elevatorfier se hisspojke 
elokuvateatteri se biograf 
embarkeringskort se kontrollk ort 
emannöitsijä, emäntä se hotellhusfru,  värdinna 
endagsbiljett 

D endagsbillet. N dagsbilett. 1 dagsmiåi. Får dagsferåaseåil. F yhden- 
päivänlippu. 

enekammer, -lugar se e'iv,nanshytt 
enkel biljett 

D enkeitbillet. N enkel billett; enveis billett (bm), einvegs billett 
(nyno). 1 einfaldur farmiåi. Får einfalclur feråaseåil. F menolippu. 

enkelrum, hotellrum för en person. 
D enkeltvrelse. N enkeitrom; enkeltvmrelse (bm). 1 einb'lisherbergi. 
Får einsmansriim. F yhden hengen huone, yhdenhuone. 

enkeltbilet se enkel biljett 
enkeitrom, -vserelse se enkelrum 
ennianshytt, på båt sovhytt för en person. 

D enekammer. N enelugar (hm), einelugar (nyno). 1 einblisk1efi. 
Får einsmanskamar. F yhdenliytti. 

ennakko se handpenning 
ennakkomaksu se förskottsbetalniug 
ennen matkailukautta se försäsong 
ensiapuasema se hjälpstation 
enveis billett se enkel biljett 
etapp, avstånd mellan två punkter på resrouten, eller plats där man gör 

uppehåll. 
D etape, strmkning (båda bara om avstånd). N etappe, strekning (det 
sista bara om avstånd). 1 åfangi. Får teinur. F välimatka, pysähdys- 
paikka. 

eteisvahtimestari se portier 
ettersesong se eftersäsong 
eväspakkaus se ,natsäck 
exkursionsvagn, för ungdom reserverad järnvägsvagn, där man kan 

vistas t.ex. under sportiov. Fsv. 
F retkeilyvaunu. - Se även udflugts- og dansevogn. 

expresståg, tåg som går direkt eller gör färre uppehåll än snälltåg. 
D eksprestog, (inom landet äv.:) lyntog. N ekspresstog. 1 hraålest. 
Får snartok. F kiitojuna. 

extra bädd (säng) 
D opredning. N ekstra seng. 1 aukarim. Får eykasong. F lisävuode. 
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extratåg, tåg utanför den ordinarie tabellen. 
D ekstratog, (officiellt:) srtog. N ekstratog. 1 aukalest. Får eykatok. 
F ylimääräinen juna. 

eykaferasei1 se anslutningsbiljett, prisskillnadsbiljett 
eykagjald se tillägg 
eykalending se teknisk landning 
eykasong se extra bädd 
eykatok se extratåg 

11 
facadebelysning, -illumination se fasadbeljsning 
fainiliebillet, -billett se familjebiljett 
familiekupé jfr tourist 
fainilierom, -ruin se barn familj srum 
fanilijebiljett 

D familiebillet. N familiebillett. 1 fjö1sky1dufarmii. Får h(iskisfera- 
seil. F perhelippu. 

fainiljerabatt 
D familierabat. N famiierabatt. 1 fjölskylduafslåttur. F perhealennus. 

farangursgeymsla se förvaringsbox, resgodsförvaring 
farangurskerra se bagagekärra 
farangurstrygging se resgodsförsä kring 
fararstjéri se billots, guide 
farfuglahehnili se vandrarhem 
farsniahefti se biljett häfte 
farinii se biljett 
farmii fram og aftur se returbiljett 
farr'ini se klass 
farseting se parkering 
farskifti se övergång 
farskråning se bokning 
fartbegrainsning, fartgiuense se hastighetsbegränsning 
fartplan se tidtabell 
fartsgrense se hastighetsbegränsning 
far],egi se passagerare 
fasadbelysning 

D facadebelysning, facadeillumination. N fasadebelysning (bm), fa- 
sadelys; flomlys (bm) och flaumlys (nyno) används om fasadbelys- 
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ning med hj1p av strålkastare. 1 f161sing. Fär framsiulsing. F 
julkisivuvalaistus. 

fastir réttir, fastir rattir se tabie d'håte 
feittletlurstivli se pjäxa 
fellesbilett se gruppresebiljett 
fellespass se kollektiv pass 
65-billet se efter sevcerdighed 
fer5 se resa 
feraåvisan se resekreditiv 
feraiatlun se respian, tidtab eli 
ferilabaklingur se turist broschyr 
ferafélk se passagerare, resande 
ferllafuglaheim se vandrarhem 
ferllagjaldeyrir, -oyra se resevaluta 
ferahandb6k se resehand bok 
ferakekkur se resecheck 
ferlSalag se sällskapsresa 
fera1agsferaseil se gruppresebiljett 
feralagspass se kollektivpass 
feraleiari se guide 
fera1eyfi se passersedel 
ferama5ur se resande, turist, passagerare 
ferainål se turism 
ferl5aniaimaårit, -åritun se turistvisum 
ferllamannabatur se turist båt 
feramannab6klingur se turist broschyr 
feramannabussur se turistbuss 
ferlaniannaber se turi stort 
feramannagisti(ngar)hits se turist hotell 
feramannah6tel, -hotell se turist hotell 
feramannakort se turistkarta, turistkort 
ferainannaskip se turistbåt 
ferilamannaskirteini se turist kort 
ferlamaimaskrivstova se turistbyrå 
feramannastaur se turi stort 
feramannavirisseöil se turistkupong 
ferapass se Pass 
feraseil se biljett, färdbiljett 
ferase5il aftur og fram se returbiljett 
fer5aselahefti se biljett häfte 
feraskjåtta se resväska 
feräaskrifstofa, -skrivsto'va se resebyrå 
ferast é tunilinuni, å J,unilinum (puttanuin) se liftning 



ferlataska se resväska 
feratékki se resecheck 
feratok se persontåg 
feratrygging, feravanlukkutrygghig se reseolycksf aUsförsä kring 
feraverämiäi, feravirisseil se turist kupong 
fertlal4énusta se turistbyrå 
feräatlan se tidtabell, respian 
ferdigpakka tur, ferdigpakket tur se allt-i-ett-resa 
fering(ar) se turism 
ferämark se hastighetsbegränsning 
ferslureglur se vägtrafikförordning 
ferie se ferier, semester 
feriebiflet, -billett se semesterbiljett 
ferieby se semesterby 
ferie med løn se lagstadgad semester 
ferier, skollov; jfr semester 

D ferie (i modern danska bara i sing.). Fsv skollov, ferie. N ferie. 
1 orlof. För fritf. F loma. 

feriering se sommarvistelse 
ferja, ferje se för ja 
festspel, festival 

D festspil, festival. N festspill (bm), festspel (nyno), festival. 1 lista- 
httf. För håtiarleikur, -stevna. F juhlanäytiintö, juhlat. 

filt 
D u1dteppe. N ullteppe. 1 u1iarå.breia. Far ullteppi, hvitil. F huopa, 
viltti. 

fiskekort, tillståndsbevis för sportfiske. 
D fisketegn. N fiskekort. 1 veiiIeyfi. Far fiskioyvi. F kalastuskortti. 

fiskiloyvi se fiskekort 
fjallagonga se bergbestigning 
fjallaleiäsögumaur, fjallaleiiSvis(ar)i se fjällförare 
fjallaskåli, fjallasmåtta se fjällstnga 
fjallastö5 se fjällstation 
fjallganga se bergbestigning 
fjarflutningsbilur se långtradare 
fjarrit se telegram 
fjelildatring se bergbestigning 
fjellstove, -stue, ursprungligen hörbärge, nu ofta namn på vanligt fjäll- 

hotell. N. 
fjällförare 

D bjergfØrer. N fjellfØrer (bm), fjellfØrar (nyno). 1 fjalla1eisöguma- 
ur. För fjalla1eivis(ar)i. F vuoristo-opas, tunturiopas. 

fjällstation, större anläggning i fjällt-rakterna med personal och mat- 
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hållning (i Sverige t.ex. Abisko fjällstation). 
N turisthytte (både större och mindre). 1 fjallasto5. För fjallastØ. 
F tunturimatkailukeskus. 

fjällstuga, stuga i fjälitrakterna som ger möjlighet till övernattning och 
matlagning, men utan betjäning. 
N. 1 Nordnorge Øydestue, Ødestue (bm) (ägs av staten); i Sydnorge 
har turistföreningarna s.k. ubetjente turisthytter och sk. seivbetjente 
turisthytter el. selvbetjeningshytter (de senare är försedda med pro- 
viant). 1 fjallaskåli. Far fjallasmåtta. F tunturimaja, autiomaja. 

fjölskylduafsldttur se familjerabatt 
fjölskyldufarmilSi se familjebiljett 
fjölskylduherbergi se barnfamiljsrum 
flaumlys, f161sing se fasadbelysijing 
flogbåtur se bärplansbåt 
f1ogbussur» se air-bus - flogferja se lizftfärja 

floghavn se flygplats 
flogstØ (inni 1 bi) se fly gterminal 
flogterna se flygvärdinna 
flogvØllur se flygfält, flygplats 
flomlys se fasadbelysning 
fiugferja se luftfärja 
flugfreyja se flygvärdinna, stewardess 
flughöfn se flygfält - flugvöllur se flygfält, flygplats 
fIugJ,jnn se steward 
flutningabill, flutningsbilur se långtradare 
flutningar, flutningur se transfer 
flygfält, del av flygplats som används för start och landning av luft- 

fartyg. 
D (närmast:) flyveplads. N flyplass. 1 flughöfn, flugvöllur. Fär f log- 
vøllur. F lentokenttä. 

flygplats, flygfält jämte därtill hörande byggnader och övriga anlägg. 
ningar. 
D (större:) lufthavn, (mindre:) flyveplads. Fsv flygplats, (öv.:) flygsta- 
tion. N flyplass, lufthamn, lufthavn (bm). 1 flugvöllur. För fog- 
vøllur, floghavn. F lentoasema. 

flygstation se flygplats 
flygterminal, terminal, plats i stad varifrån flygbolagets bussar för pas- 

sagerarna till flygplatsen. 
D terminal, air terminal. N flyterminal, terminal. 1 borgarflugstö. 
För flogstØ (imii 1 bi). F lentotoimisto, terminaali. 

flygvärdinna 
D stewardesse. N flyvertinne, stewardess. 1 flugfreyja. För flogterna. 
F lentoemöntö. 

27 



flyplass se flygfält, flygplats - flyterminal se flygterminal 
flyvebåd se bärplansbåt 
flyveplads se flygfält, flygplats 
flyvertinne se fly gvärdinna, stewardess, värdinna 
félkslest se persontåg 
forbiudelse se anslutning 
forgre(i)ningsstasjon se järnvägsknut 
fornnilnne, -minni se kulturminnesmärke 
forretning se affär 
forsesong se försäsong 
forskeisbillet se prisskillnadsbiljett 
forskottsbetaling, forskuddsbetaling se förskottsbetalning 
forsason se försäsong 
fortidsminne(smerke) se kulturminnesmärke 
forudbetaling se förskottsbetalning 
fotturrute se vandringsled 
framandbok se resandebok 
framandskjema se anmälningssedel 
framhaldsäritun se genornresevisum 
frambaldsfer3 se genomresa 
framhaldsvagn, -vognur se genomgående vagn 
franunanundangjald se förskottsbetalning 
frammistöåuniaåur se purser 
fram og aftur, fram- og tilbakereLs(e) se tur och retur 
framreiåslukona se servitris 
framreiåslumaur se vaktmästare 
framsiulsing se fasadbelysning 
fråsiging se avbeställning 
fråtekM sseti se reserverad plats 
fråtekinn vagn se abonneracl vagn 
fredet bygning, fredet mirnlesmurke, fredet område se kulturminnes- 

märke 
fremmandaseli1 se anmälningssedel 
freminedbog, -bok, fremmendbok se resandebok 
fremmed-, fremniendskjema se anmälningssedel 
fribijett 

D fribillet, (officiellt:) fripas. N fribillett. 1 frimii. För åkeypis fera- 
seil. F vapaalippu. 

frilst svei, friålst Øki se natvrreservat 
frihafnarbul5 se tax-free shop 
frihamn 

D frihavn. N frihamn, frihavn (bm). 1 frlhöfn. För frfhavn. F vapaa- 
satama. 
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frfhavnarbu se tax-free shop 
friluftsrestaurant se utviirdshus 
frinierke, frimerki se frimärke 
frimiäi se fribiljett 
friinärke 

D frimrke. N frimerke. ifär frimerki. F postimerkki. 
fripas se fri biljett 
frit iII se ferier, semester 
fritillarbygd, -bur se semesterby 
fritiäarferäaseäil se semesterbiljett 
friflö vi3 lØn se lagstadgad semester 
frivikt, högsta tillåtna vikt på bagage som resande får medföra på tåg, 

flyg mm. utan att erlägga särskild avgift. 
D frivgt. N frivekt. 1 frivigt. För frivekt. F maksuton matkatavara. 

frukost, morgonmåltid 
D morgenmad. N frokost (bm), frukost (nyno). 1 morgunveräur. För 
morgundrekka, åbit. F aamiainen. 

fuld pension, full pension  se helpension 
fullfyrireika5 fer, fullré.äin fer3 se allt-i-ett-resa 
fullt freäi, fult vistarhald se helpension 
fyrir annatinia, fyrir annir se försäsong 
fyrirframgreiäsla se förskottsbetalning, handpenning 
frellesbillet, biljett till både S-tog på KØbenhavns bybane och spår- 

vagn/buss. D. 
färdbiljett, grundbiljett för resa med järnväg, vartill kan komma snäll- 

tågstillägg, sittplats- och sovvagnsbiljett mm. 
D (jernbane)billet, (officiellt:) rejsehjemmel. Fsv. resebijett. N reise- 
billett. 1 jårnbrautarmiäi. För (jarnbreytar)feräaseil. F matkalippu. 

ferdigpakket rejse se allt-i-ett -resa 
furdselslov, -regler se vägtrafikförordning 
färja 

D frge. N ferje. IFör ferja. F lautta. 
förare se guide 
fØrarkort se körkort 
förbifartsväg se omfartsväg 
förbindelse se anslutning 
fØrerbevis, fØrerkort se körkort 
fØrsesong se försäsong 
förskottsbetalning 

D depositum, forudbetaling. N forskottsbetaling, forskudds- (bm), 
depositum. 1 fyrirframgreisla. För frammanundangjald. F ennakko- 
maksu. 
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försäsong 
D forsmson. N forsesong, fØrsesong. 1 fyrir armatima, fyrir annir. 
F enrien matkailukautta. 

förvaringsbox, förvaringsfack, box på järnvägsstation där den resande 
för kortare tid kan ställa in handbagage. 
D garderobeboks. N oppbevaringsboks. 1 farangursgeymsla. För 
goymsluskåp. F säilytyslokero. 

G 
gangstigur se prornenadväg 
garage 

D garage. N garasje. 1 bilskdr. Fär bilskiir. F autotalii. 
garderobe se resgodsförvaring 
garderobeboks se förvaringsbox 
gegnferä se genomresa 
gengi se växelkurs 
gennemgående vogn se genomgående vagn 
gennemrejse se genomresa - gennemrejsevisum se genomresevisum 
genomgående vagn, direktvagn, på en viss bana insatt vagn som, desti- 

nerad till en plats på en annan bana, befordrar de resande ända fram, 
varigenom de slipper tågombyte. 
D gennemgående vogn. N gjennomgående vogn (bm), gjennomgåande 
vogn (nyno), direktevogn. 1 framhaldsvagn. Fär framhaldsvognur. 
F suora yhteys, suoranaisvaunu. 

genomresa, transit 
D gennemrejse, transit. N gjennomreis(e), transitt. 1 framhaldsfer. 
gegnfer. För gjØgnumfer. F kauttakulku. 

genomresevisuin, transitvisum 
D gennemrejsevisum, transitvisum. N gjennomreisevisum, transitt- 
visum. 1 framhaldsåritun. För gjØgnumferarårit (å fer&passi). F 
kauttakulkuviisumi. 

gestab6k se resandebok 
gestgjafi se värd 
gestur se gäst 
gildisti, gildistimi se giltighetstid 
giltighetstid 

D gyldighedstid. N gyldighetstid (bm), gyldig tid. 1 gildistimi. För 
gildistf. F kelpoisuusaika. 
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gistiheim, gistihehnili se pensionat 
gistiherbergi se rum för resande 
gistihusvøröur se porticr 
gistimiålun se rumscentral 
gisting se logi, övernattning 
gistingarheim se pensionat 
gistingarh(s se hotell 
gistirum heirna hjå félki se rum för resande 
gjaldandi gestur se paying guest 
galdeyrisskipti se växelkontor 
gjennomgangsbillett se kombinerad biljett 
gjennomgåande, gjennomgående vogn se genomgående vagn 
gjennomreis(e) se genomresa 
gjennomreisevistun se genomresevisum 
gjest se gäst 
gjesteheim se hotell - gjestgiveri se kro, hotell 
gjognumferä se genomresa 
gjgnumferåartrit se genomresevisum 
gjøgnumgonguhøll se transit hall 
gletscher se jökel 
gonguvegur se promenadväg 
gosdrykkur se mineralvatten 
goymsla fil funnar lutir se hittegodsexpedition 
goymsluskåp se förvaringsbox 
greiöslugestur se paying guest 
groundhostess se markvärdinna 
gruppebillet se gruppresebiljett 
grupperejse se sällskapsresa 
gruppresebijett 

D gruppebillet. N fellesbillett. 1 h6pferarmii. För (fera)1agsfera- 
sebil. F seuruelippu. 

ginunmetisstofa, grØnmetismatstova se vegetarisk restaurang 
grnt kort, grønt kort, grönt kort se internationellt försäkringskort 
gufuskip, guvuskip se ångbåt 
guide, förare, turistförare, reseledare 

D guide, turistfØrer, (på längre resa:) rejseleder. N guide, reisefØrer 
(bm), reisefØrar (nyno), reiseleder (bm), reiseleiar (nyno). 1 farar- 
stj6ri. För feröaieiöari. F opas. 

gyldighedstid, gyldighetstid, gyldig tid se giltighetstid 
gäst, person som bor på hotell eller intar måltid på restaurang. 

D gasst. N gjest. IFör gestur. F asiakas, vieras. 
gästgivargård se kro 
göngulei, gøta se vctndringsled 
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H 
haannatinii, håannir se högsäsong 
hdegisverur se lunch 
hagrini se ekonomik lass 
haik, haiking se liftning 
haldeplass se hållplats, anhalt 
haift fai se halv pension 
haitpunkt se anhalt 

Halv pension 
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halvpension, system enligt vilket gasten betalar ett pris som berättigar 
till logi samt första frukost och ett av dagens huvudmål. 
D halvpension. N halvpensjon. 1 hélft fi. För hålvt vistarhald. F 
puolihoito. 

hélvt vistarhald se halvpension 
hamn 

D havn. N hamn, havn (bm). 1 höfn. Fär havn. F satama. 
handbagage, det bagage som den resande har rätt att föra med sig i 

kupé, hytt, kabin o.d. och för vilket han själv bär ansvar. 
D håndbagage. N håndbagasje (bm), handbagasje. 1 handfarangur. 
Fär handviåfØri. F käsimatkatavara, 

handbagasje se handbagage 
handduk 

D håndklde. N handkle, håndkle (bm), handduk. IFör handkli. 
F käsipyyhe. 

handfarangur se handbagage 
handil se affär 
handklaåi se handduk 
handpeningur se handpenning 
handpenning, viss del av kostnader som inbetalas i förskott. 

DN depositum. 1 fyrirframgreisla. För handpeningur. F kösiraha, 
ennakko. 

handviføri se handbagage 
hastighetsbegränsning 

D fartgrmnse, hastighedsgrnse, fartbegrnsning, hastighedsbegrns- 
ning. N fartsgrense. 1 hraatakmörkun. För fermark. F nopeusra- 
joitus. 

Mtfarleikur, -stevna se festspel 
havn se hamn 
heilpensjon se helpension 
heilsub6tarsta5ur se kuro'rt 
heiniavirki, heiinilisiänaur se hemslöjd 
heis se hiss 
heis(e)førar, -fører se hisspojke 
heitto-onkj se spinnspö 
helg se veckoslut 
helgarmjj se veckoslutsbiljett - helgi se veckoslut 
helikopter 

DN helikopter. 1 J,yrla. För helikoptari. F helikopteri. 
helikopterplats 

D helikopterlandingspiads, N helikopterpiass. 1 1,yrlustö. F helikop- 
terikenttä, helikopteriasema. 

helioterapi se solbeharidling 
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helpension, helinackordering, inackordering innefattande rum och alla 
måltider. 
D helpension, fuld pension. N helpension (bm), heilpensjon, full 
pensjon. 1 fullt fi. Får fult vistarhald. F täysihoito. 

hemslöjd 
D kunsthåndvrk. N husflid. 1 listinaur, heimilisina&ir. Får hei- 
mavirki. F käsiteollisuus, kotiteollisuus. 

henkilöjima se persontåg 
henkilöllisyystoclistus se legitimation 
hen og tilbage se tur och retur 
herbergi me5 morgunnat se rum med frukost 
hiekkaranta se badstrand 
hiihtohissi se skidlift 
hiihtomaja se sportstuga 
hiihtoratsastus se tolkning 
hiljainen kausi se lågsä song 
hinnasto se prislista 
hiss 

D elevator. N heis, elevator. IFär lyfta. F hissi. 
hisspojke 

D elevatorfØrer. N heis(e)fØrer (bm), heis(e)fØrar (nyno). 1 lyftu- 
ma&ir. Får lyftudrongur. F hissipoika. 

hitchhike se liftning 
hittegodsexpedition 

D depot (el. kontor) for fundne sager, (hos polisen:) hittegodskontor. 
Fsv hittegodsbyrå. N hittegodskontor. 1 6skilageymsla. Får goymsla tu 
funnar lutir. F löytötavaratoimisto. 

hjäleill se omfartsväg 
hjålparsto3 se hjälpstation 
hjölabraut se cykelväg 
hjälpstation, plats vid större väg på vilken - i Sverige genom Röda 

Korsets försorg - hjälp länmas vid olycksfall. 
N nØdhjelpsstasjon. 1 slysavarsstofa. Får hjålparstØ. F ensiapu- 
asema. 

hjälptelefon, telefon vid större väg varigenom hjälp kan tillkallas vid 
olycksfall. 
D 	nØdtelefon. N nØd(hjelps)telefon, vegtelef on, veitelefon (bm). 1 
neyarsimi. Får neytelefon. F hätäpuhelin. 

hla5 se platta, plattform 
1-1afreyja se markvärdinna 
hoito se kur 
holdeplads se droskstation 
holdeplass se hållplats, anhalt 
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holdested se anhalt 
honnØrbilett se 67-kort 
höpferö se sällskapsresa 
hépfer5abill se turistbiss 
h6pferarinii se gruppresebiljett 
hépvegabréf se kollektivpass 
hospits 1. N se hotell, 2. Fsv se missionshotell 
hospitsi se mlssionshotell 
hotel se hotell 
hoteleentral se rumscentral 
hotelkari se hotellvaktmästare, vaktmästare 
hotelkupon se hotellkupong 
hotell 

D hotel. N hotell, bondeheim, gjesteheim, gjestgiveri, hospits, turist- 
heim; se nedan. 1 h6tel. Får hotell, gistingarhds. F hotelli. 1 Norge är 
beteckningen hotell lagligen skyddad; äv. bondeheim, som drivs av 
ungdomsorganisationer o.d., har vanlig hotellstandard; något enklare 
hotell är gjesteheim, gjestgiveri, hospits, turistheim. 

hotellcentral se rumscentral 
hoteildrongur se piccolo 
hotellgut, -gutt se hotellvaktmästare, piccolo 
hotellhirja se hotellhusf ra 
hotellhusfru, husmor, dam som på vissa hotell, pensionat, gästhem o.d. 

svarar för hushållningen och representerar företaget gentemot gös- 
tema. 
DN oldfrue (har tills3m över tjiinstepersonal, linneförråd, inventarier 
mm.). På en del norska hotell finns turistvertinner (med specialut- 
bildning) som representerar företaget inför gästerna. 1 håtelrååskona. 
Får matm6åir, hotellhirja. F emåntä, emännöitsijä. 

hotellikeskus se rumscentral 
hotellipoika se piccolo 
hotellkupong, hotellvoucher, kupong som lämnas på hotell som betal- 

ning för rummet. 
D hotelkupon, hotelvoucher. N hotellkupong, hotellvoucher. 1 håtel- 
mii. Får hotellseåil. F hotellikuponki. 

hoteilpojke se piccolo 
hoteilportier se portier 
hotellseäil se hotellkupong 
hotellvaktmästare, hotellanställd som har till huvudsaklig uppgift att 

hjälpa de resande med bagaget. 
D hotelkarl. N leietjener (bm), leigetenar (nyno); hotellgutt (bm), 
-gut (nyno). 1 anddyrisvöråur. Får duravØrur (å gistingarhiini). F 
vahtimestari. 



hotellvoucher, h6teIniii se hotellkupong 
hotelportier se portier 
hételraäskoiia se hotellhus fru 
hotelvoucher se hotellkupong 
hovedvej se riksväg 
hovercraft se svävare 
hovirnestari, hovmeister se hovmästare 
hovmeistari se hovmästare, purser 
hovmester se hovmästare, purser 
hovmästare, person som i matsalen eller restaurangen är ansvarig för 

personalen och serveringen, som tar emot gösterna och anvisar dem 
plats. 
D inspektØr. N hovmester (bm), hovmeister (nyno). 1 yfirjj6nn. Fär 
yvirtnri, hovmeistari. F hovimestari. 

hraatakmörkun se hastighetsbegränsning 
hra6braut se motorväg, riksväg. 
hralest se expresståg, snälltåg 
hra5lestargjald se snälltågstillägg 
hraslei se bobsleigh 
hreindras1ei se pulka 
hressingarhe1i se kurort 

Hurtdsläde 
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hringfer3 se rundresa 
hringferabdtur se rundtursbåt 
hringferl5armii se rundresebiljett 
hringvegur se omfartsvög 
hundas1ea, -s1ei, -sleta se hundsidde 
hundsläde 

D hundeskede. N hundeslecie. 1 hundas1ei. Fär hundasleta, -sIea. 
F koira-ahkio. 

huoltaino se bensinstation 
huolto se service 
huoneita matkustaville se rum för resande 
huone ja kahviaaniiainen se rum med frukost 
huopa se filt 
hus tigtog se snälltåg 
hfssbåtur, husbåd se husbåt 
husbåt, fartyg som förtöjt vid kaj tjänar som bostad. 

D husbåd. N husbåt. rFär hänbétur. F asuntolaiva. 
husflid se hemslöjd 
hlskisferaseil se familjebiljett 
hllskis rum se barnfamiljsrum 
husmor se hotellhusfru 
hfsnai, husrom se logi 
husvagn, släpvagn inredd som bostad, använd särskilt vid camping. 

D campingvogn, caravan, (äv.:) husvogn. N campingvogn, caravan. 
1 hisvagn. För hfisvognur. F asurstovaunu. 

huvipuisto se tivoli 
huviretki se picknick 
hviffl se filt 
hydrofoil, hydrofoilbåd, -båt se bärplansbåt 
hyra, subst. o. verb 

D leje. N leie (bm), leige (nyno). 1 (subst.) leiga; (verb) leigja. 
För leiga. F (subst.) vuokra; (verb) vuokrata. 

hyrbil med (utan) chaufför 
D udlejningsvogn med (uden) chauffØr. N leiebil (bm), leigebil 
(nyno) med (uten) sjåfØr. 1 leigubill, istleigubi11. För leigubilur vi 
(uttan) bilstj6ri. F vuokra-auto ja (ilman) kuljettaja(a). 

hruvognur se taxi 
hytt, sovutrymme för passagerare på båt. 

D kahyt. N lugar, kahytt. 1 klefi. För kahiitt, koyta. F hytti. 
hytte se sportstuga 
hytteby, -grend se seinesterby 
hytti se hytt, kabin 
hyttiluokka se kabinklass 
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håliplats, plats där spårvagn eller buss stannar; jfr droskstation 
D stoppested, busstop. N stoppested (bm), stoppestad (nyno), buss- 
stopp, holdeplass (bm), haldeplass (nyno). 1 vikomustaur, bistö. 
Fär stegiplåss, stans. F pysäkki. - Se även anhalt. 

håndbagage, -bagasje se handbagage 
håndkle, -kliede se handduk 
hätäpuhelin se hälptelefon 
höfn se hamn 
hØgfjellshotell, høyfjellshotell N (lagligen skyddad beteckning; har hög- 

ra standard än vanligt hotell). 
högsäsong 

D hØjseson. N hØgsesong, høysesong (bm). 1 håannir, håannatfmi. 
F (vilkkain) matkailukausi. 

høyfjellshotell se hØgfjellshotell 
höyrylaiva se ångbåt 
håliptats 	håndidtede se efter hyttiluokka 

1 
identitetskort se legitimation 
ilandstigningskort se landstigningskort 
ilmahoitola se luftkurort 
ilniastointi se luftkonditionering 
ilmoittautumislomake se anmälningssedel 
iltog se snälltåg 
inciusive tour se allt-i-ett-resa 
indregistreringsbevis se internationellt tillståndsbevis 
indrejsetilladelse, -visum se inresetillstånd 
indskrevet rejsegods se polletterat resgods 
information, upplysningar 

D information, oplysning(er). N informasjon, opplysning(er) (bm), 
opplysning(ar) (nyno). IFär upp1singar. F neuvonta. 

innfararloyvi se inresetillstånd 
innivist se logi 
innkvarteringssentral se rumscentral 
inresetillstånd, inreseviswn 

D indrejsetilladelse, indrejsevisum. N innreisetillatelse (bm), mii- 
reiselØyve, inrireisevisum. 1 vegabréfsåritun. Fär årit å ferapass, 
innfararloyvi. F maahantuloviisumi. 
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inskrivet resgods se polletterat resgods 
inspektØr se hovmästare 
intendent se purser 
internasjonalt cainpingpass se internationellt cainpingbevis 
internasjonalt forsikringskort se internationellt försäkringskort 
internasjonalt førarkort, førerkort se internationellt körkort 
internasjonalt trygdekort se internationellt försäkringskort 
internasjonalt vognkort se internationellt tiilståndsbevis 
internationalt forsikringskort se internationellt försäkringskort 
internationalt førerbevis (kØrekort) se internationellt körkort 
internationalt lejrpas se internationellt campingbevis 
internationellt campingbevis, cainpingpass 

D internationalt lejrpas, lejrpas. N internasjonalt campingpass. 
1 allj65a tjaidskirteini. Får altj6a tjaldingarloyvi. F kansainvälinen 
leirintäkortti. 

internationellt försäkringskort, grönt kort, handling som styrker att 
bilisten har gällande trafikförsäkring. 
D internationalt forsikringskort, grØnt kort. N internasjonalt forsik-
ringskort, internasjonalt trygdekort, grØnt kort. 1 grmnt kort, al-
Jj6ölegt bifrei&tryggingarskfrteini. Får altj65a tryggingarkort, grØnt 
kort. F kansainvälinen liikennevakuutuskortti, vihreä kortti. 

internationellt körkort 
D internationalt kørekort, (officiellt:) int. fØrerbevis. N internasjonalt 
fØrerkort (bm), - fØrarkort (nyno). 1 allj65legt ökuskfrteini. Får 
altj6a koyrikort. F kansainvälinen ajokortti. 

internationellt tillståndsbevis för bil, dokument som motsvarar för for-
donet vad det internationella körkortet är för bilisten. 
D indregistreringsbevis. N internasjonalt vognkort. 1 alJj6Megt skog-
unarvottor (bifreiar). Får altj6a skråsetingarpr6gv (til bil). 
F kansainvälinen autolupatodistus. 

istumavaunu se sittvagn 
isäntä se värd 
itsepalvelu se självbetjäning 

J 
jafnjrstildefi se tryckluftskabin 
jirnbraut se järnväg 
jirnbrautaket1un se tågtidtabell 
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jårnbrautarferja se tågfärja 
j.rnbrautannitö se färdbiljett 
jårnbrautarstöö se järnvägsstation 
jsrnbrautarvagn se järnvägsvagn 
jarnbreyt se järnväg 
jarnbreytamét se järnvägsövergång 
jarnbreytarf er ja se tågfärja 
jarnbreytarsto5 se järnvägsstation 
jarnbreytarvognur se järnvägsvagn 
jatkolippu se anslutningsbiljett 
jatkoyhteys se anslutning 
jernbane se järnväg 
jernbaneferje, -fterge se tågfärja 
jernbanekøreplan se tågtidtabell 
jernbaneovergang, -overskering se järnvägsövergång 
jernbanerestaurant se byffé 
jernbanestasjon, -station se järnvägsstation 
jernbanevogn se järnvägsvagn 
jetplan 

DN jetfiy. 1 j,ota. För jettflog(far), tr"stf1og(far). F suihkukone. 
jettflog(far) se jetplan 
jonotuslista se väntelista 
juhlanaytäntö, juhlat se festspel 
julkisivuvalaistus se fasadbelysning 
juna se tåg 
juna-aikataulu se tågtidtabell 
junakoti se tåghern 
junalautta se tågfärja 
junanvaihto se tågornbyte 
juomaraha se drickspengar 
järnväg 

DN jernbane. 1 jårnbraut. För jarnbreyt. F rautatie. 
ja••rnvgsfrja se tågfärja 
järnvägsknut, knutpunkt för järnvägslinjer. 

D knudestation. Fsv korsningsstation. N forgre(i)ningsstasjon. 
F risteysasema. 

järnvägsstation, station 
D jernbanestation, station, (i stora städer:) banegård. N jernbane- 
stasjon, stasjon. 1 jårnbrautarstö. För jarnbreytarstØ. F rautatie- 
asema. 

järnvägsvagn 
DN jernbanevogn. 1 jé.rnbrautarvagn. För jarnbreytarvognur. F rau- 
tatievaunu. 
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järnvägsövergång, korsning mellan järnväg och gata eller landsväg. 
D jernbaneoverskring. N jernbaneovergang. Får jarnbreytam6t. 
F ylikäytävä, tasoristeys. 

jäätikkö se jökel 
jökel 

D gletscher, brm, jØkel. N bre. 1 jökull, brei. Får jØkul. F jäätikkö. 

kabelbane se bergbana 
kabin, rum för passagerare på flygplan, äv. hytt på fartyg, på bad- 

strand o.d. 
D kabine. N kabin. 1 klefi. Får klivi, kahitt. F hytti, pukukoppi. 

kabinklass, mellanklass på passagerarfartyg som för tre klasser. 
N kabinklasse, cabinciass. 1 klefafarr.mi. F hyttiluokka. 

kafé, 1. enklare serveringsställe för kaffe mm. 
D kafé, café. Fsv bar. N kafé (också delvis om större och finare ser- 
veringsställe), kaffistove. 1 kaffistofa. Får kaffistova. F kahvila. 
2. avdelning i hotell eller restaurang för servering av kaffe, van- 
ligen även av spritdrycker, men icke för servering av större måltider. 
D kafé, café. Fsv kafé. 1 kaffistofa. Får kaffistova. F kahvila. 

kafeteria se byffé, cafeteria 
kafévagn, del av järnvägsvagn där endast kaffe o.d. samt smörgåsar och 

smårätter serveras. 
D buffetvogn. 1 kaffivagn. Får kaffivognur. F kahvilavaunu. 

kaffeservering se konditori 
kaffistofa, -stova se cafeteria, kafé, konditori 
kaffistova å jarnbreytarst05 se byffé 
kaffistove se cafeteria, kafé 
kaffivagn se kafévagn 
kaffivognur se byffévagn, kafévagn 
kahden hengen huone, kahdenhuone se dubbelrum 
kahdenhytti se dubbelhytt 
kahdenosasto se double 
kahutt se hytt, kabin 
kahvila se kafé, konditori 
kahvilavaunu se kafévagn 
kahvio se cafeteria 
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kahyt, kahytt se hytt 
kahytsjomfru se stewardess 
kaj 

D kaj. N kai, brygge, bryggje (nyno). IFär bryggja. F laituri. 
kalastuskortti se fiskekort 
kaldtbord, kalt bor5 se smörgåsbord 
kane se släde 
kanefart se slädparti 
kansainvälinen ajokortti se internationellt körkort 
kansainvälinen autolupatodistus se internationellt tillståndsbevis 
kansainvälinen leirintäkortti se internationellt campingbevis 
kansainvälinen liikennevakuutuskortti se internationellt 

försäkringskort 
kansallispuisto se naturreservat 
kansellering se avbeställning 
kantaja se bärare, stadsbud 
kantotasoalus se bärplansbåt 
kappsäck se resväska 
kasino, etablissemang på större turistorter för nöje och underhållning, 

ofta i förening med lyxbetonad restaurang och spelsal. 
DNTF kasino. 1 spilabanki, spilavfti. Får spmlihös. 

kasteslukstang, -stong se spi nnspö 
kasvisravintola se vegetctrisk restaurang 
kausi se säsong 
kausihotelli se säsonghotell 
kausilippu se periodkort 
kauttakulku se genomresa 
kauttakulkuhaffi se transit hall 
kauttakulkuvilsumi se genoniresevisum 
kavabilur se snØvessla 
keilailu se bowling 
keikka se bobsleigh 
kelner se vaktmästare 
kelpoisunsaika se giltighetstid 
kenttäemäntä se markvärdinna 
kestikievari se värdshus 
kesäloma se sommarvistelse 
kesäravintola se utvärdshvs 
kesävieras se sommargäst 
kiertoajelu se sightseeing 
kiertoajelulaiva se rundtursbåt 
kiertomatka se rundresa 
kiertomatkalippu se rundresebiljett 
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kiertotie se omdirigering 
kiitojuna se expresståg 
kiitolinja-auto se långtradare 
kinematograf, kino se biograf 
kiosk, stånd för försäljning av tidningar, tobak rn.m. 

DN kiosk. 1 söluturn, söluop. Fär sØ1ubi, kiosk. F kioski. 
kirjattu matkatavara se polletterat resgods 
kirjelaatikko se brevlåda 
kiskoauto se rälsbuss 
kivennäisvesi se mineralvatten 
klass, slag av passagerarplatser på tåg, flyg och båt. På tåg i Sverige 

1 och 2 klass, på flygplan 1 klass, turistklass och (för långlinjer) 
ekonomiklass, på fartyg 1 klass, kabinklass och turistklass. 
D klasse, (på tåg officiellt:) vognklasse. N klasse. 1 farrmi. Fär pliss, 
F luokka. 

klefafarrmi se kabinklass 
klefi se h?jtt, kctbin, kupé 
klivi se kabin, kupé 
klivi til tr se tourist 
knallert se moped 
knudestation se järnvägsknut 
koffert se resväska 

Kollektiv pass 
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koffertiralle se bagagekärra 
koira-ahkio se hundsläde 
koj, sovplats på fartyg. 

D kØje. N kØy(e). 1 nxm, koja. Får koyggja. F koju. 
koja, koju se koj 
koldt bord, koldtbord se smörgåsbord 
kollektivpass, pass för en grupp resande. 

D kollektivpas. N fellespass. 1 h6pvegabréf. Får feralagspass. 
F yhteispassi, seurueassi. 

kolmenosasto se tourist 
kombinerad biljett, biljett för resa med flera trafikmedel, t.ex. tåg - 

båt, flyg - bil. 
D kombineret bilet. N samtrafikkbillett, gjennomgangsbillett. 1 sam- 
settur farmii. Får samansettur feraseil. F matkailulippu, yhdis- 
telniälippu. 

konditori 
DN konditori. Fsv kaffeservering. 1 kaffistofa. Får kaffistova. 
F konditoria, kahvila. 

kontor for fundne sager se hittegodsexpedition 
kontrolbillet se kontrollkort, landstigningskort 
kontrollkort, embarkeringskort 

D kontroibillet, (på flyg ofta:) boarding pass. N kontrollkort, (på 
flyg ofta:) boarding pass. 1 brottfararspjald. Får eftirlitsseil, 
F tarkastuskortti. 

korjaamo se reparationsverkstad 
korrespondanse se anslutning 
korsningsstation se järnvögsknut 
kotiteollisuu.s se hemslöjd 
koyggja se koj 
koyggjuseil se sovplatsbiljett 
koyrikort se körkort 
koyta se hytt 
kré se kro, värdshus 
krambåä se affär 
kro, värdshus, gästgiveri på landet. D. 

N gjestgiveri, kro, 1 krå. Får kr6gv, vertshiis. S värdshus, gästgivar- 
gård (krog används skämtsamt el. nedsättande om spritrestaurang). 

krog, krégv se kro 
kryds, krydstogt se kryssning 
kryssning, turistresa med passagerarfartyg med i förväg bestämda land- 

ningsplatser, där deltagarna bereds tillfälle deltaga i sightseeingturer. 
D krydstogt, cruise, (äv.:) kryds. N eruise. 1 skemmtiskipsfer. Får 
skemtiferö vi5 skipi. F risteily. 
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kuffert se resvciska 
kulluilupa se passersedel 
kulttuuriniuistomerkki se kulturminnesmärke 
kulturniinne se kulturminnesmärke 
kulturminnesmärke, enligt lag skyddad fornliimning, kulturhistoriskt 

värdefull byggnad mm. 
D fredet område, fredet bygning, fredet mindesmmrke. N fortids- 
rninne(smerke), fornminne, kulturminne(smerke). 1 sögustaur, merk- 
isstaur. Fär fornminni, merkisstaur. F kulttuurimuistomerkki. 

kuluspil se bowling 
kunsthåndvark se hemslöjd 
kupé, avdelning i järnvägsvagn. 

DN kupé. 1 klefi. För klivi, kupé. F osasto. 
kupé lii tr se tourist 
kupong se turi st kupong 
kuponghefte se biljetthäfte 
kupongpris se normaltaxa 
kur, sjukdomsbehandling, läkemetod. 

DN kur. 1 lknismeMer5. För (sjdku)viger. F hoito. 
kurort 

D kursted. N kursted (bm), kurstad (nyno), rekreasjonssted (bm), 
rekreasjonsstad (nyno). 1 hressingarluuli. Far heilsub6tarsta5ur. 
F kylpylä. 

kurs se växelkurs 
kurstad, kursted se kurort 
kuukausiippu se månadsbiljett, -kort 
65-kortti se efter seve2rdighed 
kvikmyndahfis se biograf 
kvöldverur se middag 
kykmyndahiis se biograf 
kylpylä se badort, kurort 
kynnisfer5 se sightseeing 
käsimatkatavara se hand bagage 
käsipyyhe se handduk 
käsiralia se handpenning 
käsiteollisuus se hemslöjd 
kävelytie se promenadväg 
køje se koj 
kØrekort se körkort 
køreplan se tidtabell, tågtidtabell 
körkort 

D kØrekort, (officiellt:) fØrerbevis. N fØrerkort (bm), fØrarkort (ny- 
no), sertifikat. 1 ökuskirteini. För koyrikort. F ajokortti. 
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kØy(e) se koj 
köysikunta se replag 
köysirata se bergbana, linbana, sittlift 

L 
kigaimir se lågsäsong 
lagsferaseil se gruppresebiljett 
lagstadgad semester 

D ferie med lØn. N lovfesta ferie, lovfestet - (bm). 1 lögskipaiN  
orlof. Fr fritid vi5 lØn, lågskipaö frftf 6. F lakimääräinen loma. 

laituri se kaj, 1. plattform 
laiturilippu se perrongbiljett 
lakimääräinen loma se lagstadgad semester 
landgongukort se landstigningskort 
landgönguspjald se landstigningskort 
landstigningskort, debarkeringskort 

D kontrolbilet. N ilandstigningskort. 1 lanclgönguspjald. Fär land- 
gongukort. F maihinnousulippu. 

landsvegur se riksväg 
langdistansefrailer se långtradare 
langfer6aibussur, langtursbus, langtursbuss se linjebuss 
lasku se räkning 
lastvognstog se långtradare 
latu se skidspår 
lautta se färja 
lavsesong, lavseson se lågsäsong 
lega se »couchette»  
legitimation, identitetskort 

D legitimation, identitetskort. N legitimasjon, identitetskort. 1 nafn- 
skfrteini. Fär navnapr6gv, samleikakort. F henkilöllisyystodistus. 

legurum se »couchette»  
leguse6il se sov platsbiljett 
legustSlur se liggfåtölj 
leguvagn, -vognur se liggvagn 
leiö se linje, sträcka 
lei6arbrav se pass 
lei6arvagn se buss, linjebuss 
leid vogn se abonnerad vagn 
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leie se hyra 
leiebil se hyrbil 
Ieietjener se hotellvaktmästare 
leiga se hyra 
leiga5 flogfar se chartrat plan 
leigd vogn se abonnerad vagn 
leige se hyra - leigebil se hyrbil 
leigetenar se hotellvaktmästare 
leigja se hyra 
Ieigubilasti, -stö5 se droskstation 
leigubil, -bilur se hyrbil, taxi 
leiguflugvél se chartrat plan 
leirikylä se tältby 
Ieirintä se camping 
leirintiialue se campingplats 
leirpiass se campingplats 
leje se hyra 
Jejrpas se internationallt campingbevis 
lejrplads se campingplats 
Iejrpladssøgende se campare 
lentoasema se flygplats 
lentobussi se '>air-bus» 
lentoemäntii se flygvärdinna 
lentokenttä se flygfält 
lentolautta se luftfdrja 
lentotoimisto se flygterminal 
lepopaikka se »couchette»  
lepotuoli se liggfåtölj 
lepovaunu se liggvagn 
lepovaunupaikka se 'couchette' 
Jeserom, lesevasrelse, lesistova, lesstofa se läsrum 
lest se tåg 
lestaskipti se tågombyte, övergång 
léttadrengur se piccolo 
leysir rattir se å la carte 
liftning, lift, fri skjuts för fotgöngare som genom tecken söker förmå 

bilist att stanna. 
D lift (et 1.), autostop, hitchhike; (det at) hitchhike, (det at) blaffe, 
(det at) rejse på tommelfingeren. N haiking, haik. 1 a5 ferast å 
Jumlinum (puttanum). Fär taö at ferast å tumlinum. F peukalo- 
kyyti. 

liggeplads se »couchette»  
liggestol se liggfåtölj 
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liggevogn se liggvagn 
liggfåtölj, sovstol, fåtölj på flygplan. 

D sleeperette. N liggestol, liggjestol (nyno). 1 svefnst6ll, svefnsti. 
För legust6lur, sovist6lur. F lepotuoli. 

liggiplåss se .couchette 
liggivognur se liggvagn 
liggplats se »couchette» 
liggvagn, järnvögavagn som erbjuder enkla liggplatser (britsar) för 

vilka huvudkudde och filt tillhandahålls. 
D liggevogn. N liggevogn, liggjevogn (nyno). 1 leguvagn. För legu- 
vognur, liggivognur. F lepovaunu. 

lijke se affär 
liikennemääraykset se vägtrafikförordning 
linbana 

D tovbane. N taubane. 1 togbraut. För togbreyt. F köysirata. 
linja se linje 
linja-auto se buss, linjebuss 
linja-autoasema se busstation 
linje, route, rutt, kcsnrnunikationsförbindelse mellan två orter, t.ex. lin- 

jen Stockholm—Malmö. 
D linje, rute, straskning. N strekning, rute. 1 lei. För lei, ruta. 
F linja, reitti. 

linjebuss, buss för passagerartrafik på långlinjer. 
D langtursbus. N langtursbuss, turistbuss. 1 åtlunarvagn, lei- 
arvagn. För langferarbussur. F linja-auto. 

lippu se biljett 
listabåti3 se festspel 
listinaur se hemslöjd 
lisä se tillägg 
lisälippu se prisskillnadsbiljett 
lisämaksu se tillägg 
lisavuode se extra bädd 
ljskekningar se solbehandiing 
ljud- och ljusspel, kvälisföreställning vid historiska slott och andra 

monument, varvid fasadbelysning och andra ljuseffekter kombineras 
med det talade ordet, sång och musik. (Fr. son et lumiåre). 
D lyd- og lysspil. F ääni- ja valonäytäntö. 

lofa3 seti se reserverad plats 
loftbeting se luftkonditionering 
logi 

D logi. N losji, husrom. 1 gisting, hiisni. För innivist, tillhald. 
F majoitus. 

lögskipaö friti5 se lagstadgad semester 
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loistohytti se lyxhytt 
loma se ferier, semester 
lomailu se sommarvi.stelse 
lomakylä se semesterby 
lomalippu se semesterbiljett 
lomanvietto se sommarvistelse 
losji se logi 
lounas se lunch 
lovfesta, lovfestet ferie se lagstadgad semester 
lufthus, -buss se air-bus» 
luftfarja, flygplan för transport av motorfordon. 

D bilfly, autofly. N luftferje, air-ferry. 1 flugferja. För flogferja. 
F lentolautta. 

lufthamn, -havn se flygplats 
lultkoddabåtur se svävare 
luftkonditionering 

D luftkonditionering. N luftkondisjonering. 1 loItbating. För luft- 
nfggjan. F ilmastointi. 

luftkuddebåt se svävare 
Iuftkurort 

DN se kurort. F ilmahoitola. 
1uftnggjan se luftkonditionering 
luftpudebåd, 1uftputebt se svävare 
lugar se hytt 
lugarjente, -pike se stewardess 
luiste!u se skridskoåkning 
luistinrata se skridskobana 
luksuskahyt, -lugar se lyxhytt 
lukuhuone, -sali se läsrum 
luniikiitäjä se snövessla 
lunch, måltid som intages vanligen mellan kl. 12 och 14. 

D frokost, lunch. N lunsj. 1 hådegisverur. Fär morgunmatur. 
F lounas. 

Iunchkorg se matsäck 
lunnavognur se spårvagn 
lunsj se lunch - lunsjpakke se matsäck 
luokka se klass 
luonnonpuisto, luonnousuojelualue se naturreservat 
lyd- og lysspil se ljud- och ljusspel 
lyfta se hiss 
lyftiMtur se bdrplansbåt 
lyftudrongur, -maur se hisspojke 
lyntog se expresståg 
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lysbehandling se solbehandling 
lystfiskeri se sportfiske 
lyxhytt, hytt luxuösare inredd än övriga förstaklasshytter. 

D luksuskahyt. N luksuslugar. 1 vihafnarkIefi. För stfiskah(itt, -koyta. 
F loistohytti. 

lågsäsong 
D lavsmson. N lågsesong, lavsesong (bm). 1 utan anna, utan anna- 
tima, lågannir. F hiljainen kausi. 

långtradare 
D lastvognstog. N langdistansetrailer, trailer. 1 flutningabill. För 
(fjar)flutningsbilur. F rahtiauto, kiitolinja-auto. 

laeknisme5fer5 se kur 
kesevere1se se läsrum 
läsrum 

D lmsevmrelse. N leserom, lesevre1se (bm). 1 lesstofa. För lesistova. 
F lukuhuone, lukusali. 

lögskipa5 orlof se lagstadgad semester 
löytötavaratoimisto se hittegodsexpeditiou 
lågsäsong - långtradare se efter lyxhytt 

MLA 

maahantuloviisumi se inresetillstånd 
maanalainen rautatie se tunnelbana 
madpakke se matsäck 
maihinnousulippu se landstigningskort 
maiseniakortti se vykort 
maitobaari se mjölkbar 
majatalo se värdshus 
majoitus se logi 
maksava vieras se paying guest 
maksuton matkatavara se frivikt 
makuupaikkalippu se sovplatsbiljett 
makuuvaunu se sovvagn 
makuuvaunujunailuja se sovvagnskonduktör 
makuuvaunuosasto jfr double, tourist 
månaäarferaseäi1 se månadsbilj ett 
månaarkort se månadskort 
månaäannii se månadsbiljett 
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Markering av plats 

markering av plats, att be1igga en sittplats med ett klädespiagg ed, för 
att ge till känna att den ar upptagen. 
D pladsmarkeririg. N plassmarkering. 1 stisfrtaka. Fär sessmer- 
king. F paikan varaus. 

markvärdinna 
D groundhostess. N bakkevertinne. 1 hlafreyja. F kenttäemäntä. 

matarhØll se matsal 
matarmii se maltidskupong 
matarvognur se restaurangvagn 
matbar se byffé 
matka se resa, sträcka 
matkailija se turist 
matkailijakortti se turi st kort 
matkailu se turism 
matkailuesite se turistbroschyr 
matkailukartta se turi st karta 
matkailukauden päiityttyä se eftersäsong 
matkailukausi se högsäsong, säsong 
matkailulippu se kombinerad biljett 
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matkailupaikka se turi stort 
matkailutohuisto se turistbyrå 
matkailuvlisumi se turistvisum 
matkakreditiivi se resekreditiv 
matkalaukku se resväska 
matkalippu se biljett, färd biljett 
matkalippuvihko se bil jetthäfte 
matkamuisto se souvenir 
matkanosa se sträcka 
matkaopas se resehandbok 
matkalekki se resecheck 
matkasuunnitehna se resplan 
matkatapaturinavakuutus se reseolycksfallsförsäkring 
matkatavara se polletterat res gods 
matkatavarakärryt se bagagekärra 
inatkatavarasailö se resgodsförvaring 
matkatavaravakuutus se resgodsf örsä kring 
matkatoimisto se resebyrå 
matkavaluutta se resevaluta 
matkupong se måltidskupong 
matkustaja se passagerare, resande 
matkustajakoti se rum för resande 
mattn6ir se hotellhusfru 
matpakke, matpakki se matsäck 
matsal 

D spisesal. N spisesal, matsal. 1 borsa1ur, bor5stofa. Fär rnatarhØll, 
matsalur. F ruokasali. 

matsedel 
D menukort, spisekort. N meny, spisekart, matsetel (nyno). 1 mat- 
sei11. Fär matseSil. F ruokalista. 

matseSil, matsedil, matsetel se matsedel 
matstova se restaurang 
matsäck, lunchkorg, mediförd färdkout. 

D madpakke. Fsv vägkost. N lunsjpakke, matpakke, nistepakke. 
1 nesti. Fär matpakki. F eväspakkaus. 

matvognur se restaurangvagn 
melkebar se mjölkbar 
mellanlandning 

D mellemlanding. N mellomlanding. 1 mihilending. Fär millum- 
lending. F välilasku. 

meno ja paluu se tur och retur 
menolippu se enkel biljett 
meno-paluuhippu se returbiljett 
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menukort se matseclel 
meny se inatsedel 
merkisstaur se kulturminnesmärke, sevärdhet 
metro se tunnelbana 
middag, dagens sena huvudmåltid 

D middag, aftensmad. N middag. 1 miiSdegisverUr, kvöldver&ir. 
Får dØguri. F päivällinen. 

mi5degisverur se middag 
millilending, miluinlending se mellanlandning 
mineralvatten 

D mineralvand, sodavand. N mineralvann (bm), mineralvatn. 1 gas- 
drykkur. Får sodavatn. F kivennäisvesi. 

minjagripur, minnisgripur, -Intur se souvenir 
missionshotell 

D missionshotel. Fsv hospits. N misjonshotell. Får missi6nshotell. 
F hospitsi. 

mjSlkarbarr, mj6lkurhar se mjölkbar 
mjölkbar 

ID m1kebar. N melkebar (bm), mjØlkebar. 1 mj6lkurbar. Får mj6lk- 
arbarr. F maitobaari 

moottorikelkka se motorsläde 
moottoritie se motorväg 

Mökbar 

53 



moped 
D knallert. N moped. 1 skellinara. För pruti. F mopedi. 

morgenmad, morgundrekka se frukost 
morgunmatur se lunch 
morgunverSur se frukost 
motell 

D motel. N motell (lagligeii skyddad beteckning). 1 m6tel. För mo- 
tell, bilmannahotell. F motelli. 

motors1ea, -sleta se motorsläde 
motorsläde 

N motorslede. 1 vélslei. För motorsleta, -sle&. F moottorikeikka. 
motorvegur se motorväg 
motorväg, väg med planskilda korsningar, byggd uteslutande för snabb 

motortrafik. 
D motorvej. N motorveg, -vei (bm). 1 hrabraut. För motorvegur. 
F moottoritie. 

mottagning, ni6ttaka, méttpka se reception 
méttökustjéri se portier 
rnyymälä se affär 
ma1kebar se mjölkbar 
måltidskupong 

D måltidskupon. N måltidskupong, matkupong. 1 matarmii. För 
verarseåil. F ateriakuponki. 

månadsbiljett 
D månedskort. N månedsbillett (bm), måriads-. (nyno); sesongbiliett. 
1 mdnaarmiäi. För månaäarferaseiil. F kuukausilippu. 

månadskort 
D månedskort. N månedskort (bm), månads- (nyno). IFör månaar- 
kort. F kuukausilippu. 

månedsbillett, månedskort se månadsbiljett, -kort 
madkebar se rnölkbar 

N 
nafnskirteini se legimitation 
naisstuertti se stewardess 
nasjonalpark, nationalpark se naturreservat 
nattklubb 

D natkiub. N natlklubb. 1 nmturkhibbur. För nåttklubbi. F yökerho. 
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Nattklubb 

naturfredningsområde, -park se naturreservat 
naturreservat, nationalpark 

D naturreservat, naturfreclningsområde, nationalpark, naturpark. 
N naturreservat, naturvernområde, nasjonalpark, naturpark. 1 1j6- 
garur, fri51st svsei. Fär fri51st Øki. F luonnonsuojelualue, luon- 
nonpuisto, kansallispuisto. 

naturvernområde se naturreservat 
navnaprégv se legitimation 
neSanjarSarbraut se tunnelbana 
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nesti se matsiick 
neuvonta se information 
neyarsmi, neytelefon se hjälptelefon 
nistepakke se inatsäck 
nopeusrajoitus se hastighetsbegränsning 
normaalihinta, normaipris, -takst, -tarif se normaltaxa 
normaltaxa, den taxa som gäller då inga särskilda omständigheter på- 

verkar priset. 
D normaltakst, normaltarif. N normaipris, kupongpris (genomsnitts- 
pris som uppges till resebyråer). 1 sta5la3 ver. Fär vanligur prisur. 
F normaalihinta, vakiohinta. 

nota se räkning 
nähtiivyys se sevärdhet 
näkötorni se utsiktstorn 
naiturklCtbbur se nattklubb 
nØdhjelpsstasjon se hjälpstation 
nødhjelpstelefon, ndtelefon se hjälptelefon 

Me 
ddagfestur feraseil, édagsettur farrniöi se biljett med öppet datum 
odotuslista se väntelista 
odotussali se väntsal 
ohikulkutie se omfartsväg 
okeypis feröaseSil se fribiljett 
oldfrue se hotellhtLsfTu 
oleskelulupa se uppehållstillstånd 
omapalvelu se självbetjäning 
omavastuu se självrisk 
omdirigering, tillfällig omläggning av trafiken till annan väg eller gata, 

föranledd av vägarbeten m.m. 
D oxnkØrsel, omdirigering. N omdirigering, omkjØring. 1 akbrauta- 
skipti. F kiertotie. 

omfartsväg, förbifartsväg, för snabb genomgångstrafik avsedd huvudväg 
som kringgår stadseentrum. 
D omfartsvej, ringvej. N ringveg, ringvei (bm). 1 hjå1ei, hringvegur. 
Fär ringvegur. F ohilsulkutie. 

omkjØring, -kØrsel se omdirigering 
omregningskurs, omrekningskurs se växelkurs 
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omstigning se övergång 
opas se guide 
open billett se biljett med öppet datum 
open-jawbiljett, inom flyget tur- och returbiljett där återresekupongen 

kan användas för resa från annan plats än den ursprungligen be- 
stämda med bibehållen rabattförmån. 
D open-jaw-billet. N open-jaw-billett. 1 rofinn (hringfer3ar)mii. 
F open-jaw-lippu. 

open retur(bfflett), open return se biljett med öppet datum 
opholdstilladelse se uppehållstillstånd 
opin feraseil, opinn farmii se biljett med öppet datum 
oplysnhig(er) se information 
oppbevaring se resgodsförva'ring 
oppbevaringsboks se förvaringsbox 
opphaldslØyve, oppholdstillatelse se uppehållstillstånd 
opplysning(ar), opplysning(er) se information 
opredning se extra bädd 
orlof se ferier, semester 
orlofshverfi se semesterby 
orlofsmii se semesterbiljett 
osasto se kupé 
oskilageymsia se hittegodsexpedition 
6tollaur se tullfri 
overgang se övergång 
overnatning, -natting se övernattning 
overvekt, -vegt se övervikt 

package tour se allt-i-ett-resa 
paikanvaraus se bokning, platsmarkering 
paikkalippu se platsbiljett, -kort 
paikoitus se parkering 
painehytti se tryckluftskabin 
paketresa, pakketur se allt-i-ett-resa 
pallse5il se perrongbiljett 
pallur se plattform 
palvelu se service 
palvelupalkkio, palveluraha se betjäningsav gift 
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Paketresa 

parkering 
DN parkering. 1 bi1asti. Fär farseting, parkering. F pysäköinti, 
paikoitus. 

parkeringsautomat, parkeringsmätare 
DN parkometer. 1 stöum1ir. F pysäköintimittari. 

parkometer se parkeringsautornat 
pass 

D pas. N pass. 1 vegabréf. Far ferapass, pass, 1eiarbrv. F passi. 
passagerare 

D passager. N passaajer. 1 farj,egi. Far feramaur, feraf6Ik. F mat.- 
kustaja. 

passerseddel se passerseclel, årspassersedel 
passerseddelhsefte se carnet 
passersedel 

D passerseddel. N passerseddel (bm), passersetel (nyno). 1 fera1eyfi. 
F kuikulupa. 
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Paying guest 

passersedelshiifte se carnet 
passersetel se passersedel, årspassersedel 
passi se pass 
paying guest, person som bor i familj och behandlas som inbjuden gäst, 

men betalar för sig. 
D paying guest. N betalende gjest (bm), betalande - (nyno), paying 
guest.1 greislugestur. För gjaldandi gestur. F maksava vieras, 
täysihoitolainen. 

pensionat 
D pensionat. N pensjonat. 1 gistiheimili. För gisti(ngar)heim. F täy- 
sihoitola. 
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pensionistkort se 67-kort 
perhealennus se familjerabatt 
perhehuone se barnfarn%ljsrum 
perhelippu se familjebiljett 
periodkort, kort till järnväg el. annat trafikmedel gällande för viss tid, 

vecka, månad osv. 
D abonnementskort. N sesongbillett, sesongkort. 1 tfmabilsmii. 
För tiarbilskort. F kausilippu. 

perron se platta, 1. plattform 
perrong se 1. plattform 
perrongbijett 

D perronbillet. N plattformbillett, perrongbillett. 1 stéttarmii. 
För pallseil. F laiturilippu. 

perronkarre, -krre, perronvogn se bagagekärra 
persontåg, tåg för persorLbefordran som i regel gör uppehåll vid alla 

stationer. 
DN persontog. 1 f6ikslest. Fär fer5atok. F henkilöjuna. 

peruutus se av beställning 
peukalokyyti se liftning 
piccolo, hoteilpojke 

D piccolo. N pikkolo, hotellgutt (bm), -gut (nyno). 1 léttadrengur. 
För hoteildrongur. F pikkolo, hotellipoika. 

picknick, utflykt i det gröna med matsödk. 
D skovtur, udfiugt, (äv.:) picnic. Fsv utfärd. N piknik. 1 sk6garfer, 
För itfer. F huviretki. 

pieksu se pjäxa 
pikabaari se snackbar 
pikajuna se snälltåg 
pikajunan lisäniaksu se snälltågstillägg 
pikkolo se piccolo 
piknik se picknick 
pintaliitäjä se svävare 
pitopöytä se smörgåsbord 
pjäxa 

D skistøvle. N skistØvel. 1 skiäask6r. För feittleurstivli. F pieksu. 
pladsbestilhing se bokning 
pladsbilet se platsbiljett 
pladskort se platskort 
pladsmarkering se inarkering av plats 
pkiss se klass 
plassbestihing se bokning 
plassbillett se platsbiljett 
plasskort se platskort 
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pla.ssmarkering se markering av plats 
plassreservering, -tinging, platsbeställning se bokning 
platsbijett, sittplatsbiljett, på tåg. 

D pladsbillet, siddepladsbilet. N plassbillett; sitteplassbfflett (bm), 
sitje- (nyno). 1 smtismii. Far stisseil. F paikkalippu. 

platskort, på flyg. 
D pladskort (föga brukligt). N plasskort. IFiir setiskort. F paikka- 
lippu. 

platta, stationspiatta, plattform på flygplats. 
D perron. N plattform. 1 hIa. F asemataso. 
plattform, perrong, upphöjt plan utmed järnvgsspår för av- och 

påstigning av passagerare. 
D perron. N plattform, perrong. 1 stétt, hlaå. Fär pallur. F laituri. 
plattform se platta 

plattforinbfflett se perrongbiljett 
polkupyörätie se cykelväg 
polletterat resgods, inskrivet resgods, registrerat bagage 

D rejsegods, indskrevet rejsegods, (officiellt:) ekspederet rejsegods. 
N reisegods. 1 sknlåur farangur. Fiir skråsett viåfØri. F kirjattu 
matkatavara. 

portieeri se portier 
portier, hoteliportier 

D portier, hotelportier. N portier, hoteliportier. 1 m6ttökustjåri. 
Fär gistihfisvØrur. F eteisvahtimestari, portieeri. 

postbil, péstbil, postbilur se postbuss 
postbuss, postdiligens 

N postbuss, postbil. 1 p6stbill. Far postbilur, postbussur. F postiauto, 
postin linja-auto. 

posthus, posthfts se postkontor 
postiauto se postbuss 
postikonttori se postkontor 
postinierkid se frimärke 
postin linja-auto se postbuss 
postkasse, postkassi, påstkassi se brevlåda 
postkontor 

D postkontor, posthus. N postkontor. 1 p6ststofa. Far posthfo. 
F postilconttori. 

postkort se vykort 
påststofa se postkontor 
prislista, -liste, -listi se tariff 
prisskillnadsbiljett, 1. tilläggsbiljett för övergång till 1 klass. 2. till- 

läggsbiljett för passagerare som med bibehållande av resans slut- 
station önskar förlänga resvägen. 

61 



D 1. tiikØbsbillet, 2. forskeisbillet. N 1. tileggsbillett. 2. tilslutrJngs- 
hilett. 1 vib6tarmii. Fär eykaferaseil. F lisälippu. 

privat innkvartering se rum för resande 
procenter se drickspen par 
promenade se promenadväg 
promenadväg, vid sommarorter anlagd och ofta särskilt markerai väg 

för kortare promenader. 
D promenade, spadseresti. N spaserveg, -vei (bm). 1 gangstigur. Fär 
gonguvegur. F kävelytie. 

prospektkort se vykort 
pruti se moped 
puhelhikioski, puhelinkoppi se telefonhytt 
pujottelu se slalom 
pukukoppi se kabirt 
pulka, släde av lapsk typ, dragen av renar, hundar eller människor. 

D pulk, (bådformet) rensdyrsände. N pulk. 1 hreind'rasleii. Fär 
reindj6rasleta. F ahkio. 

puolihoito se halvpension 
puoti se affär 
purjehdus se segling 
purser, (på fartyg äv.:) intendent, på större passagerarfartyg och på 

flygplan tjänsteman som sköter räkenskaperna, handhar proviant- 
inköp mm. och uppehåller kontakten med passagerarna. 
D (på båt:) hovmester, (på flyg:) purser. N purser. 1 framrnistöu- 
maiur. Fär hovmeistari. F purseri. 

purseri se purser 
pyhänseutu se veckoslut 
pysähdyspaikka se etapp 
pysäkki se hållplats 
pysäköinti se parkering 
pysäköintimittari se parkeringsautomat 
pyörätie se cykelväg 
päivällinen se middag 
päivän ruokalista se table d'höte 
päivävaunu se sittvagn 

'Il 
rabat se vägkant 
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rabattkort, kort som berättigar till 50 % rabatt vid resor på Statens 
Järnvägar (Sverige). 
N rabattkort. 1 afslittarmii. Fär avslåttarkort. F alennuskortti. 

rahanvaihto se växelkontor 
rahtiauto se långtradare 
raitiovaunu se spårvagn 
ralli se rally 
rally, prestationstävling i vilken deltagarna startar från olika håll men 

har gemensamt mål. 
DN rally (väsentligen om biltävling). F ralli (landsvägslopp för bilar 
med snabbsträckor). 

ratsastustie se ridväg 
rautatie se järnväg 
rautatieasema se järnvägsstation 
rautatievaunu se järnvägsvagn 
ravintola se restaurang 
ravintolavaunu se restaurangvagn 
reception, mottagning, den plats i entréhallen till ett hotell där gäs- 

terna tas emot. 
D reception. N resepsjon. 1 m6ttaka. För måttØka. F (vieraiden) 
vastaanotto. 

redarhytt, hytt som hålls reserverad för passagerare med särskild för- 
tursrätt. 
N rederlugar (bm), reiarlugar (nyno). 1 itgerarklefi. För reiara- 
kamar. F varustamon hytti. 

rederlugar se redarhytt 
registrerat bagage se polletterat res gods 
regning se räkning 
reiarlugar, reiarakainar se redarhytt 
reigata se ridväg 
reikningur se räkning 
reindjirasleta se pulka 
rei.s se resa 
reisande se resande 
reisanderom se rum för resande 
reise se resa 
reiseakkreditiv se resekredjtiv 
reisebillett se färdbiljett 
rei.sehyrå se resebyrå 
reiseførar, -frer se guide 
reisegods se polletterat res gods 
reisegodsforsikring se resgodsförsäkring 
reisegodsoppbevaring se resgodsförvaring 
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reisehandbok se resa hand bok 
reisehåndbok se resehand bok 
reiseleder, -leiar se guide 
reisende se resande 
reisenderom se rum för resande 
reiseopplysningskontor se turistbyrå 
reiseplan, -rute se respian 
reisesjekk se resecheck 
reiseulykkesforsikring, -trygding se reseolycksfallsförsäkring 
reisevaluta se resevaluta 
reitti se linje 
rejse se resa 
rejseakkreditiv se resekreditiv 
rejsebureau se resebyrå 
rejsecheck se resecheck 
rejsegods se polletterat res gods 
rejsegodsforsikring se resgodsförsä kring 
rejsehjemmel se färdbdiett 
rejsehåndhog se resehandbok 
rejseleder se guide 
rejsende se resande 
rejseplan se resplan 
rejse på tommellingeren se liftuing 
rejseulykkesforsikring se reseolycksfalls försäkring 
rejsevaluta se resevaluta 
reki se släde 
rekiretki se slädparti 
rekning se räkning 
rekreasjonsstad, -sted se kurort 
rennistrongur se sitt lift 
rensdyrsbede se pulka 
reparationsverkstad, bilverkstad 

D reparationsvrksted, bi1varksted. N bilverksted (bm), -stad 
(nyno), reparasjonsverksted (bm), -stad (nyno). 1 vigeraverksti. 
Fär umvlingarverkstaäur. F korjaamo. 

replag, sällskap på högfjällstur vars deltagare av säkerhetsskäl går 
bundna vid varandra med rep. 
N taulag. F köysikunta. 

resa 
D rejse. N reis(e). IFör fer& F matka. 

resande, resenär 
D rejsende. N reisende (bm), reisande (nyno). 1 fer&maur. Fär 
feramaur, -f6ik. F matkustaja. 
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resandebok 
D fremmedbog. N fremmedbok (bm), fremmendbok, framandbol 
(nyno). IFär gestab6k. F vieraskirja. 

resandehem se rum för resande 
resebiljett se färd bil jett 
resebyrå 

D rejsebureau. N reisebyrå (lagligen skyddad beteckning). 1 fera- 
skrifstofa. Fär feraskrivstova. F matkatoimisto. 

resecheck, traveller's check 
D rejsecheck. N reisesjekk. 1 feratékki. För ferakekkur. F matka.- 
ekki. 

resehandbok 
D rejsehåndbog. N reisehåndbok (bni), reisehandbok. IFör ferahand- 
bék. F matkaopas. 

resekreditiv 
D rejseakkreditiv. N (reise)akkreditiv. 1 åvisunarbréf. För fera- 
åvisan. F matkakreditiivi. 

resenär se resande 
reseledare se guide 
reseolycksfallsförsäkring 

D rejseulykkesforsikring. N reiseulykkesforsikring, reiseulykkestryg- 
ding. 1 feratrygging. För feravanIukkutrygging. F matkatapatur- 
rnavakuutus. 

resepsjon se reception 
reservation se bokning 
reserverad plats 

D reserveret plads. N reservert plass. 1 1ofa, fråteki sseti. För bf- 
lagt sti. F varattu paikka. 

reserveret plads se reserverad plats 
reserveret vogn se abonnerad vagn 
reservering se bokning 
reservert plass se reserverad plats 
reservert vogn se abonnerad vagn 
resevaluta 

D rejsevaluta. N reisevaluta. 1 feragja1deyrir. För feragjaldoyra. 
F matkavaluutta. 

resgods se handbagage, polletterat resgods 
resgodsförsäkring 

D rejsegodsforsikring. N reisegods- el. bagasjeforsikring, -trygding. 
1 farangurstrygging. För viMØri.strygging. F matkatavaravakuutus. 

resgodsförvaring, effektförvaring 
D garderobe. N oppbevaring. 1 farangursgeymsla. För viMØrisgoymsla. 
F matkatavarasäilö. 
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Reseolycksf allsf örsä kring 

respian 
D rejseplan. N reiserute, reLseplan. 1 feratlun. Fär ferat1an. 
F matkasuunnitehna. 



restaurang 
DN restaurant. 1 veitingasalur, -stofa. Fär matstova. F ravintola. 

restaurangvagn 
D spisevogn. N restaurantvogn, spisevogn. 1 veitingavagn. Fär mat- 
(ar)vognijr. F ravintolavaunu. 

restaurant se restaurang 
restaurantvogn se restaurangvagn 
resvaska 

D kuffert. Fsv kappsäck. N koffert. 1 ferataska. Far kuffert, fera- 
skjåtta. F matkalaukku. 

retkeilijä se campare 
retkeilymaja se vandrarhem 
retkeilyvaunu se exkursionsvagn 
retki se utflykt 
returbiljett, biljett för resa fram och tillbaka. 

D returbillet, tur-retur-billet, (officiellt:) dobbeitbillet. N tur-retur- 
bilett. 1 farmiäi fram og aftur. För feraseil aftur og fram. F meno- 
paluulippu. 

ridesti, rideveg, ridevei, riäi(ngar)gota se ridväg 
ridväg 

D ridesti. N rideveg, ridevei (bm). 1 reigata. För rii(ngar)gØta. 
F ratsastustie. 

rikisvegur se riksväg 
riksväg 

D hovedvej. N riksveg (om vög som underhålls av staten). 1 aal- 
vegur, hralest. För rikisvegur, landsvegur. F valtatie. 

ringveg, ringvegur, ringvei, ringvej se omfartsväg 
risteily se kryssning 
risteysasema se järnvägsknut 
rofinn (hringfertlar)miåi se open-jawbiljett 
rokning se räkning 
rom for reisande, reisende se rum för resande 
rom med frokost, frukost se rum med frukost 
route se linje 
ruin se koj 
rum för resande, enklare hotell utan restaurang, ofta ett antal rum i 

privatbostad upplåtna åt resande mot betalning. 
D varelse hos privat, turistvrelse. Fsv resandehem. N reisende- 
rom (bm), rom for reisende (bm), reisanderom (nyno), rom for rei- 
sande (nyno), privat innkvartering. 1 gistiherbergi. För gistirim 
(heima hjå f6lki). F matkustajakoti, huoneita matkustaville. 

rum med frukost 
D vre]se med morgenmad. N rom el. varelse med frokost (bm), 
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rom med frukost (nyno). 1 herhergi me3 morgunmat. För rim vi 
morgundrekka. F huone ja kahviaamiainen. 

runiscentral, rumsförmedling, hotellcentral 
D vrelseanvisning, hoteicentral. N iimkvarteringssentral. 1 gisti- 
milun. För åvising av innivist. F hotellikeskus. 

ruinsförinedling se rumscentral 
rftm vi5 morgundrekka se rum med frukost 
rundferä se rundresa, sightseeing 
rundferabatur se rundtursbåt 
rundferarsei1 se rundresebiljett 
rundreis(e), rundrejse se rundresa 
rundreisebillett se rundresebiljett 
rundresa 

D rundrejse. N rundreis(e). 1 hringfer. För rundferö. F kierto- 
matka. 

rundresebiljett 
D (för resor inom Norden:) rundtursbillet, (för resor inom Dan- 
mark:) udflugtsbilet. N rundreisebillett. 1 hringferarmii. Far rund- 
ferarseil. F kiertomatkalippu. 

rundsmörjning, av bil. 
D smØring. N rundsmØring (bm), rundsmØrjing (nyno). 1 smurning 
(å bil). För smyrjing (av bii). F yleisvoitelu. 

rundtur se sightseeing 
rundtursbiljett se rundresebiljett 
rundtursbåt, sightseeingbåt 

D sightseeingbåd. N sightseeingbåt. 1 hringferabdtur. För rund- 
ferabåtur. F kiertoajelulaiva. 

ruokalista se matsedel 
ruokasali se 'inatsal 
rfsdrekkaloyvi se utskänkuingsrättigheter 
ruta, rute se linje 
rutebil se buss 
rutebilstasjon, rutebilstation se busstatiort 
rutetabell se tidtabell 
rutt se linje 
ryggsekkur se ryggsäck 
ryggsäck 

D rygsk. N ryggsekk. 1 bakpoki. För ryggsekkur. F selkäreppu. 
räkning, nota (på restaurang vanligare ön rökning). 

D regning, nota. N regning (bm), rekning. 1 reikningur. För rok- 
ning. F lasku. 

rälsbuss 
D skinnebus. N skinnebuss (bm), skjenebuss (nyno). 1 sporbill. 
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För skinnarabussur. F kiskoauto. 
rälslinbana se bergbana 
rättigheter se utskänkningsrättigheter 

s 
saippua se tvål 
sasnansettur feraseäi1 se kombinerad biljett 
samband se anslutning 
samleikakort se legitimation 
samsettur farmii, samtrafikkbillett se kombinerad biljett 
sanomalehti se tidning 
såpa se tvål 
sataina se hamn 
scooter se skoter 
segling 

D sejlads, sejisport. N seiing (bm), segling (nyno). 1 siglingar. 
Pär sigling. F purjehdus. 

seiing, sejlads, sejisport se segling 
seisake se anhalt 
selkäreppu se ryggsäck 
selskabsrejse, selskapsreise se .sällskapsresa 
selvassuranse se sjtilvrisk 
seivbetjening se självbetjäning - selvbetjeningshytte se fjällstugo 
seivrisiko se självrisk 
semester, årlig ledighet med lön; jfr lagstadgad semester 

DN ferie. 1 oriof. För friti. F loma. 
semesterbiljett 

D feriebillet. N feriebilett, sparebillett. 1 orIofsmii. För fritfäarfer- 
aseil. F lomalippu. 

semesterby, en samling sommarstugor, vanligen i någon turistorgani- 
sations regi, där möjlighet till en billig semester erbjuds. 
D ferieby. N hytteby, -grend. 1 orlofshverfi. För fritfarbur, -bygd. 
F lomakylä. 

sérklefi se special 
sérréttir se å la carte 
sertifikat se körkort 
serveringsafgift se betjäningsav gift 
ser'eringsdame se servitris 
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service, översyn som en bil genomgår på reparationsverkstäder och 
tjänster som lämnas vid de större ben sinstationerna. Även i allmän.. 
het tjänster som ett företag gör sina kunder på vissa områden; jfr 
betjäningsav gift 
DN service. 1 J,j6nusta. För tmnasta. F huolto, palvelu. 

servicetillegg se betjäningsav gift 
servitris 

D servitrice, serveringsdame. N serveringsdame, servitrise. 1 fram- 
reislukona. Fär borreis1ukona. -genta, tmnastugenta. F tarjoilija. 

servitØr se steward, vaktmästare 
sesong se säsong 
sesongbillett se månadsbiljett, -kort, periodkort 
sesonghotell se säsonghotell 
sesongkort se periodkort 
sessmerking se markering av plats 
setuvagn se sittvagn 

Sevärdhet 
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seuramatka se sällskaps'resa 
seuruelippu se gruppresebiljett 
seuruepassi se kollektiv pass 
severdighet se sevärdhet 
sevärdhet 

D sevmrdighed. N severdighet (bm), turistattraksjon. IFör merkis- 
staäur. F nöhtävyys. 

sevardighed se sevärdhet 
65-billet, 65-kort, 65-kortti se 67-kort 
67-kort, kort som berättigar person över 67 år till rabattbiljetter. 

D 65-bilet, (spårvagn och buss:) pensionistkort. Fsv 65-kort. N hon- 
nørbillett (för personer över 70 år eller med invalidpension). F 65- 
kortti. 

siddepladsbilet se platsbiljett 
siddevogn se sittvagn 
sightseeing, rundtur 

DN sightseeing, rundtur. 1 kynnisfer. För rundferä. F kiertoajelu. 
sightseeingbåd, -båt se rundtursbcit 
sigling, siglingar se segling 
silvooja se städerska 
sirnaklefi se telefonhytt 
simskeyti se telegram 
singel, enmanskupé i sovvagn. 

D (stor:) single, (liten:) special. N single, singel. 1 einblisklefi. 
För einsmansklivi, -kupé. F yhdenosasto. 

single se singel 
sitivognur se sittvagn 
sitteplassbilett se platsbiljett 
sittevogn se sittvagn 
sittlift, transportanordning för befordran i bergsterräng. 1 linan, vilken 

tjänstgör både som draglina och bärkabel, är stolar fästa. 
D stolelift, svmvestol. N stolheis. 1 st6llyfta. För rennistrongur. F 
köysirata. 

sittplatsbiljett se platsbiljett 
sittvagn, i motsats till sovvagn. 

D siddevogn. N sittevogn, sitjevogn (nyno). 1 smtavagn, setuvagn. 
För sitivognur, smtisvognur. F istumavaunu, pöivävaunu. 

sjélfsébyrgé se självrisk 
sjélfsafgreiäsla, sjélvavgreiäsla se självbetjäning 
sjålvsåbyrgd se självrisk 
sjélvtøka se självbetjäning 
sjénartorn se utsiktstorn 
sjéskiäi se vattenskidor 
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sjftkuviägerå se kur 
sjåfør se chaufför 
självbetjäning 

D selvbetjening. N selvbetjening (bm), sjØlvbetjenirtg. 1 sjilfsaf- 
greiåsla. För sjålvavgreiåsla, sjålvtØka. F itsepalvelu, omapaivelu. 

självrisk, det belopp för vilket vid försäkring försäkringstagaren själv 
står risk vid förlust eller skada. 
D selvrisiko. N selvassuranse (bm), sjØlvassuranse. 1 eigin åbyrg, 
sjålfsåbyrg. För sjålvsåbyrgd. F omavastuu. 

sjØlvassuranse se självrisk 
sjØlvbetjening se självbetjäning 
skautählaup se skridskoåkning 
skautasvell se skridskobana 
skeisebane se skridskobana 
skeiserenn(ing) se skridskoåkning 
skellinaära se moped 
skenimtifer25 se utflykt 
skemnitiferäabåtur se turi st båt 
skemintiferåaniaåur se turist 
skemnitiferäir se turism 
skenuntiskipsferå, skemtiferå viä skipi se krysming 
skemtigaråur se tivoli 
skiäalyfta se skidlift 
skiäaskår se pjäxa 
ski5as16 se skidspår 
skidlift 

D skilift. N skiheis, skitrekk. IFär skfalyfta. F hiihtohissi. 
skidspår, utlagt skidspår. 

D skilØjpe. N skilØype. IFär skiasI6å. F latu. 
skiheis, skilift se skidlift 
skiløjpe, skiiøype se skidspår 
skinnarabussur, skinnebus, -buss se rälsbuss 
skistøvel, -støvle se pjäxa 
skitrekk se skidlift 
skjenebuss se rälsbuss 
skjenkerett, skjenkerettighet(er), skjenkjerett se utskänkningsrättiqbeter 
skégarfertl se picicnick 
skollov se ferier 
skootteri se skoter 
skoter 

DN scooter. 1 skutla, skottuhj61. För skutari. F skootteri. 
skottuhjél se skoter 
skovtur se picknick 
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skoyting se skridskoåkning 
skoytuisur se skridskobana 
skoytuskreiing se skridskoåkning 
skrur farangur se polletterat resgods 
skråningarmii, -spjald se anmälningssedel 
skråsett vitifØri se polletterat resgods 
skridskobana 

D skØjtebane. N skØytebane (bm), skeisebane (nyno). 1 skautasvell. 
Fär skoytuisur. F luistinrata. 

skridskoåkning 
D skØjtelØb. N skØytelØp(ing) (bm), skeiserenn(ing) (nyno). 1 skauta- 
hlaup. Fär skoyting, skoytuskreiing. F luistelu. 

skutari, skutla se skoter 
skØjtebane se skridskobana 
skØjteløb se skridskoåkning 
skøytebane se skridskobana 
skøyteløp(ing) se skridskoåkning 
slalom 

D slalom. N slalåm. 1 svig. F pujottelu, slalom. 
slalåm se slalorn 
s1ea se släde 
sleMfer3 se slädparti 
slede, slei se släde 
sleeperette se ligg fåtölj 
sleta se släde 
sletuferl5alag se slädparti 
slukstang, -stong se spinnspö 
slysavarilstofa se hjälpstation 
släde 

D slde, kane. N siade. 1 slei. För sleta, slea. F reki. 
slädparti, större sällskap med häst och släde och faeklor på vinter- 

kvällar. 
DN kanefart. 1 sleaferö. För sletuferalag. F rekiretki. 

småfer5 se utflykt 
småréttavagn se byffévagn 
smurning i bil, smyrjing (av bill) se rundsmörjning 
smörgåsbord 

D koldt bord. N koldtbord (bm), kaldthord, smØrgåsbord. IFär kalt 
bor. F voileipäpöytä, pitopöytä. 

smØring se rund slnörjning 
snackbar, snabbrestaurang där lätta rätter kan intagas. 

DN snackbar. 1 snarlbar. För bitabarr. F pikabaari. 
snaribar se snackbar 
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snarivagn se byjfe'vagn 
snartok se expresståg, snälltåg 
snartokseykagjald se snälltågstillägg 
snebil se snövessla 
snescooter se snöskoter 
snjbfil se snövessla 
snälltåg 

D hurtigtog, (officiellt:) iltog. N hurtigtog (bm), snØggtog (nyno). 
1 hralest. Fär snartok. F pikajima. 

snälltågstillägg 
1 hra1estargjald. Fär snartokseykagjald. F pikajunan lisämaksu. 

snøbil se snövessla 
snØggtog se snälltåg 
snØrekjøring se tolkning 
snöskoter 

D snescooter. N snøscooter. 
snövessla, motoriserad banddragen släde för post- och persobefordran. 

D snebil. N snØbil, weasel(bil). 1 snj6bill. För kavabilur. F lumi- 
kiitäjä. 

sodavand, sodavatTn se mineralvatten 
solbehandling, helioterapi 

D solbehandling. N solbehandling, lysbehandling, helioterapi. 1 1j6s- 
1akningar. För s6lviger. F aurinkohoito, valohoito. 

sölvi5gerö se solbehandling 
sommargäst 

D sommergst. N sommergjest (bm), sommargjest (nyno). 1 sumar- 
dvalargestur. För summargestur. F keslivieras. 

somniaropphald se sommarvistelse 
somniarrestaurang se utvärdshus 
sonnnarvistelse, semesterfirande 

D sommerophold, ferieophold. N sommeropphold (bm), sommaropp- 
hald (nyno), feriering. 1 sumardvöl. För summarvist. F kesäloma, 
lomanvietto, lomailu. 

somnsergjest, -gest se sommorgäst 
sonunerhotel se säsonghotell 
sommerophold, -opphold se sommarvistelse 
sommerrestaurant se utvärdshus 
souvenir 

D souvenir. N suvenir. 1 minjagripur. För minnislutur, -gripur. 
F matkamuisto. 

sovepladsbillet, soveplassbillett se sovplatsbiljett 
sovevogn se sovvagn 
sovevognskonduktr se sovvagnskonduktör 
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sovistélur se liggfåt6l 
sovivognseftir1itsmaur, -konduktørur se sovvagnskonduktör 
sovivognsseil se sov platsbiljett 
sovivognur se sovvagn 
sovkupé :jfr double, tourist 
sovplatsbiljett 

D sovepladsbillet. N soveplassbillett. 1 svefnvagnsmini. För sovi- 
vognssei1, koyggjuseil, leguseil. F makuupaikkalippu. 

sovstol se liggfåtölj 
sovvagn 

DN sovevogn. 1 svefnvagn. Fär sovivognur, svØvnvognur. F rna- 
kuuvaunu. 

sovvagnskonduktör 
DN sovevognskonduktØr. 1 svefnvagnsj6nn. För sovivognseftirlits- 
ma5ur, -konduktØrur. F makuuvaunujunailija. 

spadseresti se promenadväg, vandringsled 
sparebillett se semesterbiljett 
spaserveg, spaservei se promenadvdg 
special, liten enmanskupé i sovvagn. D. - jfr singel 

1 sérklefi. 
spilabanki, spilaviti se kasino 
spinnestang se spinnspö 

spinnspö 
D spinnestang. N (kaste)slukstang (brn), -stong (nyno). F heitto- 
onki. 

spiritusbevilling se utskänkningsrattigheter 
spisekart, spisekort se matsedel 
spisesal se matsal 
spisevogn se restaurangvagn 
sporbill se rälsbuss 

sportfiske 
D lystfiskeri, sportsfiskeri. N sportsfiske. 1 stangarveiéi. För stutt- 
leikaveii. F urheilukalastus. 

sportstuga, liten stuga, använd för utflykter sommar och vinter. 
D weekedhus. N hytte. 1 veiimannakofi. För itferarsmåtta. F ur- 
heilumaja, hiihtomaja. 

sporvognur se spårvagn 

spårvagn 
D sporvogn. N trikk, sporvogn. 1 sporvagn. För sporvognur, lunna- 
vognur. F raitioaunu. 

splihus se kasino 
sta51a5 ver5 se normaltaxa 
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stad.sbud, bärare vid järnvägsstation eller inne i en stad. 
D drager. Fsv bärare (vid järnvägsstation). N bybud (bm), bybod 
(nyno); brer (bm), berar (nyno). 1 burarmaur. Fär ber(ar)i, 
dragari. F kantaja. 

stangarveii se sportfiske 
stans se hållplats 
stasjon se järnvägsstation 
stdskahfttt, -koyta se lyxhytt 
station se järnvägsstation 
stationspiatta se platta 
stationsrestaurang se byffé 
stegipläss se hållplats 
stei3gur se stop-over 
stétt se plattform 
stéttarmiåi se perrongbiljett 
steward, uppassare 

D steward. N (på flyg:) steward; (på båt:) tjener (bm), tenar (nyno) 
(om en som arbetar i hyttavdelningen), servitØr (om en som serverar). 
1 (på flyg:) flugj,jånn; jj6nn. För tnari. F stuertti, tarjoilija. 

stewardess, uppasserska jfr fly gvärdinna, värdinna 
D (på flyg:) stewardesse; (på båt:) kahytsjomfru. N (på flyg:) fly- 
vertinne, stewardess; (på båt:) lugarpike (bm), lugarjente; båtver- 
tinne. 1 },erna. För tema. F naisstuertti, tarjoilija. 

stofustiilka se städerska 
sti se vandringsled 
stolelift, stolheis, stéll'fta se sittlift 
stop-over, särskilt inom lufttrafiken använt uttryck för att beteckna 

att en resande vid mellanlandning avbryter sin resa för att fortsätta 
med en senare lägenhet till vilken hans biljett gäller. 
DN stop-over. 1 vidvöl. Fär stegur. F völikeskeytys. 

stoppestad, -sted se hållplats 
stovugenta se städerska 
strekki se sträcka - strekning se etapp, linje, sträcka 
sträcka, vägsträcka 

D strkning, vejstrmkning. N strekning, vegstrekning, veistrekning 
(bm). 1 vegalengd, lei. För (veg)strekki. F matka, matkanosa. 

strkning se etapp, linje, sträcka 
stuepige se städerska 
stuertti se steward 
stutt1eilcaveii se sportfiske 
städerska 

D stuepige. N vrelsepike, -jente. 1 stofustäilka. För stovugenta. F 
siivooja. 
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stöuin1ir se parkeringsauton at 
suihkukone se jetplan 
siikklubreyt se cykelväg 
sumardvalargestur se sommar gäst 
sumardvöl se sommarvistelse 
sumarh6tel se sdsonghotell 
summargestur se sommar gäst 
summarhotell se säsonghotell 
stumnarvist se sommarvistelse 
suoranaisvaunu, suora yhteys se genomgående vagn 
suvenir se souvenir 
svefnstéll, -sati se ligg fåtölj 
svefnvagn se sovvagn 
svefnvagnsmii se sovvagnsbiljett 
svefnvagnsl,j6nn  se sovvagnskonduktör 
sveimbåtur, svevebåt, svifbétur se svävare 
svig se slalom 
svävare, luftkuddebåt 

D luftpudebåd, svvebåd. N luftputebåt, svevebåt, hovercraft. 1 svif- 
båtur. För sveimbåtur, luftkoddabåtur. F pintaliitöjä. 

svasvebåd se svävare 
svasvestol se sittlift 
svØvnvognur se sovvagn 
sykkelbane, -sti, -stig se cykelväg 
såpe, sasbe se tvål 
sähke, sähkösanoma se telegram 

Svävare, luftkuddebåt 
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säilytyslokero se förvaringsbox 
sällskapsresa 

D grupperejse, selskabsrejse. N selskapsreis(e). 1 h6pfer. Fär fera- 
lag. F seuramatka. 

srtog se extratåg 
säsong 

D sa?son. N sesong. 1 annir, annatimi. Far ti (å årinum). F kausi, 
matkailukausi. 

säsonghotell 
D sommerhotel, (mindre vanligt:) ssonhotel. N sesonghotell. 1 sum- 
arh6tel, vetrarh6tel. Fär summarhotell, vetrarhotell. F kausihotelli. 

sntavagn se sittvagn 
stisfritaka se markering av plats 
satiskort se platskort 
stismii, stisse5i1 se platsbilett 
setisvognur se sittvagn 
säästöluokka se ekonomiklass 
säiitiedotus se väclerleksrapport 
sögustaur se kulturminnesmärke 
sØ1ub6, söluop, söluturn se kiosk 
såpe se tvål 

T 
table d'höte, en av restaurangen komponerad och till visst pris tillhan- 

dahållen måltid; motsatsen är å la carte. 
D dagens middag, (äv.:) dagens ret. N dagens meny, table d'håte. 
1 fastir réttir. För fastir rttir. F päivän ruokalista. 

taksi se taxi 
talhytt se telefonhytt 
talviniatkailukeskus, talviurheilukeskus se vintersportort 
talvivieras se vintergäst 
tappstation se bensinstation 
tariff, prislista 

D tarif, prisliste. N prisliste. 1 verskrå. För prislisti. F hinnasto. 
tarjoilija se servitris, steward, stewardess, vaktmästare 
tarkastuskortti se kontrollkort 
tasorLsteys se järnvägsövergång 
taubane se linbana 
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taulag se replag 
taxa se taxi 
tax-free shop 

DN tax-free shop. 1 frihafnarbiiå. Fär fr{havnarbu. F veroton 
myymälä. 

taxi 
D taxa, taxi. N drosje, taxi. 1 leigubill. För leigubilur, hruvognur. 
F taksi, vuokra-auto. 

taxistation se droskstation 
T-bana, T-bane se tunnelbana 
teinur se etapp 
tekninen välilasku, teknisk landing se teknisk landning 
teknisk landning, landning som flygplan gör av tekniska skäl, t.ex. för 

tankning, översyn, reparation. 
D teknisk landing. N teknisk (mellom)landing. 1 aukalending. 
För eykalending. F tekninen välilasku. 

teknisk mellomlanding se teknisk landning 
telefonboks se telefonhytt 
telefonhytt, talhytt 

D (litet rum med offentlig telefon inne i byggnad:) telefonboks, (fri- 
stående liten byggnad på gatan med offentlig mynttelefon:) telefon- 
skab, (tidningskiosk med offentlig telefon:) telefonkiosk. Fsv telefon- 
hytt, (fristående på gatan:) telefonkiosk. N telefonboks, (fristående 
på gatan:) telefonkiosk. 1 simaklefi. För telefonboks, -klivi. F puhe- 
linkoppi, puhelinkioski. 

telefonkiosk, telefonklivi, telefonskab se telefonhytt 
telegram 

DN telegram, 1 simskeyti. För fjarrit. F söhkösanoma, söhke. 
teitpiass se campingplats 
teittailija, teitturist se campare 
tenar se steward 
terminaall, terminal se flygterminal 
tema se stewardess, uppasserska, värdinna 
ti (ä årinmn) se säsong 
tiarbilskort se periodkort 
tidning 

DN avis. IFör bla& F sanomalehti. 
tidtabell 

D (tåg:) togplan, (tåg, spårvagn, buss:) kØreplan, (sjöfart, flyg:) fart- 
plan, (generellt öv.:) tid(s)tabel. N tidtabell, rutetabell. 1 fera- 
åtlun. För feramtlan. F aikataulu. - Se även tågtidtabell. 

tiekartta se vägkarta 
tieliikenneasetus se vägtrafikförordning 
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tienvieri se vägkant 
tiepartiointi se vägpatrulltjänst 
tilattu vaunu se abonnerad vagn 
tilauskone se chartrat plan 
tilhald se logi 
tilkbsbillet se prisskillnadsb iljett 
tillegg se tillägg 
tilleggsbillett se prisskillnadsbiljett 
tillägg, extra kostnad 

D tillg. N tillegg. 1 aukagjald. För eykagjald. F lisämaksu, lisö. 
tillsegsbillet se anslutningsbiljett 
tilmeldingsblanket se anmälningssedel 
tilslutnhig se anslutning 
tilslutningsbillet se anslutningsbiljett 
tilslutningsbillett se anslutningsbiljett, prisskillnadsbiljett 
timabilsmii se periodkort 
tips se drickspengar 
tivoli, större nöjesetablissemang 

DN tivoli. 1 tivoli. Fär tivoli, skemtigarur. F tivoli, huvipuisto. 
tjaldastaåur se campingplats 
tjaidborg se tältby 
tjaldbftgvi, tjaldbfii se campare 
tjaidbygd, -byur se tältby 
tjalding se camping 
tjaldstaur, -stsei se campingplats 
tjener se steward, vaktmästare 
tj6argarur se naturreservat 
tog se tåg 
togbraut, togbreyt se bergbana, linbana 
togbyte, -bytte se tågombyte 
togferje, -farge se tågfärja 
togplan, togrutetabell se tidtabell, tågtidtabell 
togskifte se tågombyte, jfr övergång 
tog(tid)tabell se tågticltabell 
togvertinne se värdinna 
tok se tåg 
tokferasetlan se tågtidta bell 
tokskifti se tågombyte, övergång 
toldfri se tullfri 
toidpapirer se tullhandlin ger 
tolk, person som står till tjänst med att översätta från ett språk till 

ett annat. 
DN tolk. 1 tilkur. För tolkur. F tulkki. 
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tolkning, skidåkning efter häst eller fordon. 
N snØrekjØring. F hiihtorat.sastus. 

tolkur se tolk 
tolldoktunent se tullhandlingar 
tollfri, tollfriur, tollfrjdls se tullfri 
tollskjöl se tullhandlingar 
tosengskupé se double 
tourist, tresengskupé, kupé med tre sangar. D. 

Motsvarar i N och S vanlig 2 kl. sovkupé. Om en sådan brukas av 
familj kallas den i N familiekupé. 1 J,rfbHisklefi. Fär klivi, kupé tu 
tr. F 2. tk:n makuuvaunuosasto, kolmenosasto. 

tovbane se linbana 
frafikbestämnielser, trafikkreglar, -regler se vii gtraf ikförordning 
trailer se långtradare 
traktørsted se utvärdsivus 
fransfer, överföring av enskilda resande eller grupper från järnvägs- 

station, flygplats mm. till hotell eller omvänt. 
DN transfer. 1 flutningar. Fär flutningur. F vieraskuijetus. 

transit se genomresa 

Tolk 
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transithall 
D transithal. N transitthall. 1 biskåli fyrir framhaldsfarl,ega. Fär 
gjØgnumgonguhØll. F kauttakulkuhalli. 

transitt se genomresa 
Iransittvisuin, fransitvisum se genomresevisurn 
traveller's check se resecheck 
tresengskupé se tourist 
trikk se spårvagn 
trinbrat se anhalt 
triptyk, triptyykki se årspassersedel 
tryckluftskabin 

D trykluftskabine. N trykkabin. 1 jafnJrstiklefi. Far tr3rstiuftrum. 
F painehytti. 

trykkabin, lrykluftskabine se tryekluftskabin 
trysfflog(far) se jetplan 
trystluftruin se tryckluftska bin 
tuikki, tiilkur se tolk 
tullfri 

D toldfri. N tollfri. 1 tollfrjMs. Fär tollfriur, 6tol1aur. F tulliton. 
tullhandlingar 

D toidpapirer. N tolldokument. 1 tollskiöl. Fär tolLskjØl. F tullipaperit. 
tuffilupakirja se carnet 
tullipaperit se tullhandlingar 
tulliton se tullfri 
tunnelbana, T-bana 

D tunnelbane, undergrundsbane. N tunnelbane, T-bane, undergrunns- 
bane. 1 neanjararbraut. Fiir tunnilbreyt. F metro, maanalainen rau- 
tatie. 

tunnilbreyt se tunnelbana 
tunturimaja se fjällstuga 
tunturiniatkailukeskus se fjällstation 
tunturiopas se fjällförare 
tur se utflpkt 
turism 

DN turisme. 1 feraméI, skemmtiferir. För fering(ar). F matkailu. 
turist 

DN turist. 1 skemmtiferamaur, feramaur. Fär feramaur. F 
turisti, matkailija. 

turistattraksjon se sevärdhet 
turistbroschyr 

D turistbrochure. N turistbrosjyre. 1 ferabEeklingur. För feraman- 
nab6klingur. F matkailuesite. 

turistbureau se turistbyrå 
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turistbuss jfr linjebuss 
D turistbus. N turistbuss. 1 h6pferabfl1. Fär feramannabussur. F 
turistiauto. 

turistbyrå, byrå för kostnadsfria upplysningar åt turister, vanligen av 
officiell karaktär i motsats till resebyrå. 
D turisthureau, -kontor. N turistkontor, reiseopplysningskontor. 1 
feraJ,j6nusta. För feramannaskrivstova. F matkailutoimisto. 

turistbåt 
D turistbåd, turistskib. N turistbåt, turistskip, cruisebåt. 1 skemmti- 
ferabåtur. För feramannabétur, -skip. F turistilaiva. 

turistförare, -fØrer se guide 
turisthehn se hotell 

turisthotell 
D turisthotel. N turisthotell (lagligen skyddad beteckning; har högre 
standard ön vanligt hotell). 1 feramannah6te1. För feramanna- 
gisti(ngar)hiis, feramannahotell. F turistihotelli. 

turisthytte se fjällstation, fjällstuga 
turisti se turist 
turistiauto se turistbuss 
turistihotelli se turisthotell 
turistikuponid se turi st kupong 
turistilaiva se turistbåt 
turistiluekka se turistklass 

turistkarta, karta eller stadsplan med turistiska sevärdheter särskilt 
utmärkta. 
D turistkort. N turistkart. IFär fer&mannakort. F matkailukartta. 

turistklass, på flyg: avdelning för passagerare som betalar lägre av-
gift än för 1 klass; på fartyg: en klass som i fråga om pris och kom-
fort närmast motsvarar den tidigare 2 klass. 
DN turistklasse. 1 almenningsfarrmi. För almannaplåss. F turisti-
luokka. 

turistkontor se turistbprå 
turistkort, kort som utfärdas i vissa länder och berättigar innehavaren 
till särskilda förmåner under viss tid. 
N (på spårvägen i Oslo:) turistkort. 1 fer&mannask{rteini. För fera-
mannakort. F matkailijakorttj. 
turistkort se turistkartct 

turistkupong, voucher, av trafikföretag, resebyrå m.fl. utställt värde-
papper varmed en turist under resan kan reglera olika slag av ut-
gifter. 
D turistkupon, voucher. N kupong, voucher. 1 feravermii, vers-
mii. För fera(manna)virissei1. F voucher, turistikuponki. 
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turistort 
D turiststed. N turiststed (bm), turiststad (nyno). 1 feramannastaur, 
feramannaber. För feramannastaur. F matkailupaikka. 

turistpilot se billots 
turistskib, -skip se turistbåt 
turiststad, -sted se turistort 
turistvertinne se hotellhusfru 
turistvisum, i vissa länder tillämpat visum för kortvarig vistelse och 

ev. med andra begränsningar. 
DN turistvisum. 1 feramannaéritun. För feramannaårit (é fera- 
pass). F matkailuviisurni. 

turistverelse se rum för resande 
tur och retur 

D hen og tilbage, tur og retur, tur retur. N tur-retur, fram- og tu- 
bakereis(e). 1 fram og aftur. För aftur og fram. F meno ja paluu. 

tur retur se tur och retur 
tur-retur-bilet, -billett se returbiljett 
t(trur se utflykt 
tveggjamannakainar se dubbelhytt 
tveggjamannar(im, tvib1isherbergi se dubbelrum 
tviblisk1efi se clouble, dubbelhytt 
tvikamar se dubbelhytt 
tviklivi, -kupé se double 
tviruni se dubbelrum 
tvål 

D ssebe. N såpe. IFär såpa. F saippua. 
tåg 

DN tog. 1 lest. För tok. F juna. 
tågfärja 

D togfurge, (officiellt:) jernbanefarge. N jernbaneferje, togferje. 
1 jårnbrautarferja. För jarnbreytarferja. F junalautta. 

tåghem 
F junakoti. 

tågombyte 
D togskifte. N togbytte (bm), togbyte (nyno). 1 lestaskipti. För tok- 
skifti. F junanvaihto. 

tågtidtabell 
D (jernbane)kØreplan, togplan. N togrutetabell, tog(tid)tabell. 1 jårn- 
brautaåetlun. För tokferéamtlan. F juna-aikataulu. 

tiilthy, anläggning med völutrustade tält grupperade kring en restau- 
rang, avsedd att bereda sommarvistelse av en typ som ligger mellan 
camping i vanlig mening och traditionell turism. 
1 tjaldborg. För tja1db'ur, -bygd. F leirikylö. 
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tältplats se campingplats 
tnari se steward, uppassare, vaktmästare 
tenasta se service 
tenastugenta se servitris 
tenastugja1d se betäningsav gift 
täysilioito se helpension 
tiiysihoitola se pensionat 
täysihoitolaiuen se paying guest 
tåg - tågtidtabell se efter tvål 

U 
ubetjent turisthytte se fjällstuga 
udfiugt se picknick, utflykt 
udflugtsbillet se rundresebiljett 
udflugts- og dansevogn, på tåg vagn med cafeteriaservering och möj-

lighet att dansa till grammofonmusik. D. - Se även exkursionsvagn. 
udlejningsvogn se hyrbil 

mo 

Udflugts- og dansevogn 
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udsigtssärn se utsiktstorn 
ugekort se vecko kort 
uhnaranta se badstrand 
ukekort se veckokort 
ukeslutt se veckoslut 
ukesluttbillett se veckoslutsbiljett 
uldtsuppe, ullaräbreit5a, ullteppe, ullteppi se filt 
ulkoravintola se utvärdshus 
umferarregIur se vägtrafikförordning 
umferarstö5 se busstation 
umvelingarverkstaur se reparationsv erkstad 
undergrundsbane, undergrtmnsbane se tunnelbana 
ungdomsherberg(e), -härbärge se vandrarhem 
uppassare se steward 
uppasserska se stewardess 
uppehällstillstånd, särskilt tillstånd för utlanniig att vistas i landet. 

D opholdstilladelse. N opphoidstilatelse (bm), opphaldslØyve (nyrio. 
1 dvalarleyfi. Får vistarloyvi, biloyvi. F oleskelulupa. 

upplysingar, upplysningar se information 
urheilukalastus se sport fiske 
urheiluniaja se sportstuga 
utan anna, utan annatima se lågsösonu 
utferd se utflykt 
fitfer5 se picknick, utflykt 
(ttferarsmatta se sportstuga 
utflykt, utfärd, tur 

D udflugt, tur. N tur, utfiukt, utferd. 1 skemmtifer, småfer. 
Får dtfer, «irur. F retki. 

utfärd se picknick, utflykt 
utgerark1efi se redarhytt 
utilega se camping 
utleigubill se hyrbil 
utsiktstorn 

D udsigtstårn. N utsiktstårn. 1 itsnisturn. Får fitsnistorn, sjénar- 
torn. F näkötorni. 

utskänkningsrä ttigheter 
D spiritusbevffling. N skjenkerett, skjenkjerett (nyno), skjen- 
kerettighet(er) (bm). 1 vinveitingaleyfi. Får rilsdrekkaloyvi. F an- 
niskeluoikeudet. 

utsnistorn utsnisturn, se utsiktstorn 
utvärdshus, sominarrestaurang 

D traktØrsted. N friluftsrestaurant. F ulkoravintola, kesäravintola. 
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vaellusreitti se vandringsled 
vagnskipti se övergång 
vahtimestari se hotellvaktmästare, vaktmästare 
vaihto se övergång 
vaihtokurssi se växelkurs 
vaihtotoimisto se växelkontor 
vakiohinta se nornialtaxa 
vaktmastare, manlig uppassare på restaurang; jfr hotellvaktmästctre. 

D tjener. N servitØr, kelner. 1 Jj6nn, framreisIumaur. Fär tnari. 
F vahtimestari, viinuri, tarjoilija. 

vahuismatka se allt-i-ett-resa 
valohoito se solbehandling 
valtatie se riksväg 
valutakurs se växelkurs 
vandrarhem, ungdomshärbärge 

D vandre(r)hjem, ungdomsherberg(e). N ungdomsherberge. 
1 farfuglaheimii. Fär ferafug1aheim. F retkeilymaja. 

vandringsled, väg för fotgängare över större sträckor, t.ex. i fjällen. 
D (spadsere)sti. N vardeveg, vardevei (bm), oppmerkt sti (bm), - 
stig (nyno). 1 göngulei. För gØta. F vaellusreitti. 

vandski, vannski se vattenskidor 
vanligur prisur se norm altaxa 
vapaalippu se fribiljett 
vapaasatama se frihamn 
varattu paikka se reserverad plats 
vardeveg, -vei se vandringsled 
varustainon hytti se redarhytt 
vasski se vattenskidor 
vastaanotto se reception 
vatnskiöfr se vattenskidor 
vattenskidor 

D vandski. N vannski (bm), vasski. 1 sj6skii. För vatnskiir. F vesi- 
sukset. 

weasel(bil) se snövessla 
veckokort 

D ugekort. N ukekort (bm), vekekort. 1 vikumii. För vikukort. 
F viikkokortti. 

veckoslut, weekend 
D weekend. N weekend, ukeslutt (bm), vekeslutt, helg. 1 helgi. För 
vikuskifti. F viikonloppu, viikonvaihde, pyhänseutu. 
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veckoslutsbiljett, weekendbiljett 
D weekendbillet. N ukesluttbillett (bm), vekesluttbillett. 1 heigar.- 
mii. Fr vikuskiftisferaseil. F viikonloppulippu. 

veurfréttir se väderleksrapport 
veurtiindi se väderieksrapport 
weekend se veckoslut 
weekendbijett, weekendbillet se veckoslutsbiljett 
weekendhus se sportstuga 
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vegabréf se pass 
vegabréfséritun se inresetillstånd, visum 
vegakort se vägkarta 
vegalengd se sträcka 
vegarbrun se vägkant 
vegatanasta, vegal,jénusta se vägpatrulltjänst 
vegetarisk restaurang 

D vegetarisk restaurant, vegetarrestaurant. N vegetarrestaurant. 
1 grnmetisstofa. Fär grØnmetismatstova. F. kasvisravintola. 

vegjaari, vegkant se vägkant 
vegkart se vägkarta 
vegpatruljeteneste, -tjeneste se vägpatrulltjänst 
vegstrekki, vegstrekning se sträcka 
vegtelefon se hjälptelefon 
veii1eyfi se fiskekort 
veiimannakofi se sportstuga 
veikant se vägkant 
veikart se vägkarta 
veipatruljetjeneste se vägpatrulltjänst 
veistrekning se sträcka 
veitelefon se hjälptelefon 
veitingasali se värd 
veitingasalur, -stofa se restaurang 
veitingavagn se restaurangvagn 
vejkort se vägkarta 
vejpatrulje se vägpatrulltjänst 
vejrmelding se väderleksrap port 
vejstrakning se sträcka 
vekekort se veckokort 
vekeslutt se veckoslut 
vekesluttbillett se veckoslutsbiljett 
vekselkontor se växelkontor 
vekselkurs se växelkurs 
veksi1(gang)viri se växelkurs 
veksiekontor, vekslingarskrivstova se växelkontor 
vé1slei se motorsläde 
venteliste se väntelista 
venterom, ventesal se väntsal 
verarseil se måltidskupong 
vermi6i se turist kupong 
verskni se tariff 
vermelding se väderleksrapport 
veroton myyinälä se tax-free shop 
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vert se värd 
vertiime se värdinna 
vertshus se värdshus 
vertshus se kro, värdshus 
vertur se värd 
verzlun se affär 
vesisukset se vattenskidor 
vetrargestur se vintergäst 
vetrarh6tel, vetrarhotell se säsonghotell 
vetraritréttastaur, vetrariIréttasvei se rnntersportort 
vib6tarmii se anslutningsbiljett, prisskillnadsbiljett 
vilSdvöl se stop-over 
vifØrisgoyms1a se resgods förvaring 
viäfØriskerra se bagagekärra 
vifØristrygging se resgodsförsäkring 
vifØrisvognur se bagagekiirra 
vi5ger5 se kur 
vigeraverksti se repa ra tonsverkstad 
viähafnarkLefi se l'yxhytt 
vikomustaur se hållplats 
vieraiden vastaanotto se reception 
vieras se gäst 
vieraskirja se resandebok 
vieraskuljetus se transfer 
vihreä kortti se internationellt försäkringskort 
viikkokortti se veckokort 
viikonloppu se veckoslut 
viikonloppulippu se veckoslutsbiljett 
viikonvaihde se veckoslut 
viinilista se vinlista 
vlinuri se vaktmästare 
viisuini se visum 
vikukort, vikuini3i se veckokort 
vikuskiffi se veckoslut 
vikuskiftisferaseäi1 se veckoslutsbiljett 
vilkkain matkailukausi se högsäsong 
viltti se filt 
vinkart, vinkort, vinkort se vinlista 
vinlista 

D vinkort. N vinkart. IFär vinkort. F viinilista. 
vintergäst, den som under vintern vistas på semesterort, kurort o.d. 

D vinterturist. N vintergjest, vinterturist. IFär vetrargestur. F talvi- 
vieras. 
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vintersportort, vintersportplats 
D vintersportssted. N vintersportssted (bm), vintersportsstad (nyno). 
1 vetrarij,r6ttasvi. Fär vetraritr6ttastaur. F talvimatkailukeskus, 
talviurheilukeskus. 

vintersportsstad, -sted se vintersportort 
vinterturist se vintergäst 
vinveitingaleyfi se utskänkningsrättigheter 
vistarloyvi se uppehållstillstånd 
visuin 

DN visum. 1 vegabréfsåritun, é.ritun. För årit å ferapass (um inn- 
fararloyvi). F viisumi. 

vognkiasse se klass 
vognkort jfr internationellt tillståndsbevis för bil 
vognskifti se övergång 
voileipiipöytä se smörgåsbord 
voimassaoloaika se giltighetstid 
voucher se turistkupong 
vuokra, vuokrata se hyra 
vuokra-auto se hyrbil, ta.ri 
vuoristokiipeily se bergbestigning 
vuoristo-opas se fjällförare 	vuoristorata se bergbana 
vykort 

D postkort, prospektkort. N prospektkort. 1 p6stkort. Fär postkort. 
F maisemakortti. 

väderleksrapport 
D vejrmelding. N vrmelding (bm), vermelding (nyno). 1 veur- 
fréttir. Fär veurtiindi. F säätiedotus, 

vägkant, vägren 
D rabat. N vegkant, veikant (bm). 1 vegarbriin. Fär vegjaari. 
F tienvieri. 

vägkarta, bilkarta 
D vejkort, bilkort. N vegkart, veikart (bm), bilkart. IFär vegakort. 
F tiekartta. 

vägkost se matsäck 
vägpatrulltjänst, motorcykelpatruller som på huvudvögar (motorvägar) 

hjälper bilister som fått svårigheter med bilen. 
D vejpatrulje. N veg- el. veipatruljetjeneste (bm), vegpatruljeteneste 
(nyno). 1 vegaJ,j6nusta.  För vegatnasta. F tiepartiointi. 

vägren se vägkant - vägsträcka se sträcka 
vägtrafikförordning, trafikbestänunelser 

D frdse1slov, frdseLsreg1er. N trafikkregler (bm), trafikkreglar 
(nyno). 1 umferarregIur. För ferslureglur. F tieliikenneasetus, 
liikennemääräykset. 
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välikeskeytys se stop-over 
välilasku se mellanlandning 
välimatka se etapp 
väntelista, lista på personer som väntar på tur att få plats på flyg, båt, 

att få sovvagnsbilj ett, hotellrum o.d. 
DN venteliste. 1 bilisti. För biiisti. F odotuslista, jonotuslista. 

väntsal 
D ventesal. N venterom. 1 bisalur. Fär bii(ngar)salur, -hØll. F odo- 
tussali. 

värd, person som förestår mindre hotell, värdshus o.d. 
D vrt. N vert. 1 veitingasali, gestgjafi. För vertur. F isäntä. 

värdinna, dam som på flyg, båt, tåg, turistbussar mm. bistår de resande 
och sörjer för deras trevnad. 
D (tåg och flyg:) stewardesse, (båt:) kahytsjomfru. N vertinne (fly-, 
båt-, tog-, bussvertinne). 1 Jerna. För tema. F emöntä. 

värdshus, mindre hotell eller restaurang; numera mest använt om nä- 
ringsstiille som söker bibehålla en ålderdomlig prägel. 
1 D betecknar vrtshus en restaurang av lägre art. N vertshus 
(föga brukligt), 1 krå. För vertshi:is. F majatalo, kestikievari. - 
Se även kro. 

varelseanvisning se rumscentral 
varelse hos privat se rum för resande 
varelsejente, -pike se städerska 
varelse med frokost, varelse med morgenmad se rum med frukost 
vurt se värd 
vurtshus jfr värdshus 
vurme1ding se väderleksrap port 
växelkontor 

D vekselkontor. N veksiekontor. 1 gjaldeyrisskipti. För veksiingar- 
skrivstova. F rahanvaihto, vaihtotoimisto. 

växelkurs 
D (valuta)kurs, vekselkurs. N kurs, valutakurs, omregningskur5 
(bm), omrekningskurs. 1 gengi. För veksil(gang)viri. F vaihto- 
kurssi. 

fl 
yfirvigt se övervikt 
yfirl4énn se hovmästare 
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yhden hengen huone, yhdenliuone se enkelrum 
yhdenliytti se enmanshytt 
yhdenosasto se singel 
yhdenpäiviinlippu se endagsbiljett 
yhdistehnälippu se kombinerad biljett 
yhteispassi se kollektivpass 
yhteys se anslutning 
yfeislippu se årskort 
yleisvoitelu se rund smör jning 
ylikäytävä se järavägsövergång 
ylimaäräinen juna se extratåg 
ylipaino se övervikt 
yvirtenari se hovmästare 
yvirvekt se övervikt 
yökerho se nattklubb 
yöpyminen se övernattning 

l'erna se stewardess, värdinna 
I,jégarur se naturreservat 
146nn se steward, vaktmästare 
}j6nusta se service 
Jjénustugjald se betjäningsav gift 
1jSrfé se drickspengar 
l'ota se jetplan 
J,rib31isk1efi se tourist 
},yrla se helikopter 
Dyrlustö5 se helikopterpiats 

ångbåt, -fartyg 
D dampskib, damper. N dampskip. 1 gufuskip. Far guvuskip, damp-
skip, dampari. F höyrylaiva. 

åpen bifiett, åpen retur(bfflett) se biljett med öppet datum 
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årskort, kort som gäller tolv månader för obegränsat antal järnvägs-
resor. 
N årskort. 1 årsmii, årskort. För årskort. F yleislippu. 

årspassersedel, triptyk, tullhandling som berättigar till upprepade resor 
med bil till ett visst angivet land och med ett års giltighet. 
1 årsferaleyfi. För årsfera1oyvi. F triptyykki. 

ääni- ja valonäytänto se ljud- och ljusspel 

Ødestue se fjällstuga 
konomiklasse se ekonorniklass 

ökuniaur se bilist 
övergång, omstiguing, ombyte av spårvagn, tum elbanetåg eller buss 

från en linje till en annan. 
D (spårvagn, buss:) omstigning, (järnväg:) togskifte. N overgang, 
omstig(n) ing. 1 vagnskipti, lestaskipti. För farskifti, vognskifti, tok- 
skifti. F vaihto. 

övernattning, natt som tillbringas av en person på hotell. 
D overnatning. N overnatting. IFär gisting. F yöpyminen. 

övervikt, vikt på bagage överstigande frivikt. 
D overvgt. N overvekt. 1 yfirvigt. För yvirvekt. F ylipaino. 

Øydestue se fjällstuga 

Å se före Ä 
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övervikt 
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