
Oversigt

Forbudte ord, dvs. ord med religiøs betydning eller oprindelse.

Top 5:

gud 'ved .. gu' 've' .. a) bruges spørgende for at udtrykke tvivl om hvordan noget forholder 
sig, ofte uden at der forventes et svar fra samtalepartneren; syn jeg gad nok vide .. ; b) 
bruges sammen med en nægtelse for at udtrykke en formodning om at noget forholder sig på 
en bestemt måde; syn det kan tænkes at .. ; c) bruges sammen med et spørgende led for at 
udtrykke at der er noget man ikke ved, men at det præcise svar også er ligegyldigt (ofte med 
ironisk distance); 

      pokker sb. 

bruges som mindre stærkt bandeord for at udtrykke vrede, ærgrelse, foragt el. anden følelse 
(især talesprog); syn dælen, søren, (stærkere) fanden 2) (jf. sv. pocker i lign. anv.; især 
talespr.) som en mildere betegnelse for djævelen, fanden, den onde, satan.

dælen sb. – omskrevet form af djævelen, se →djævel

             Sgu (=så Gud hjæpe mig)

            Herregud!

       Søren - Sytten. at erstatte ordet med et mere acceptabelt ord, fx Satan i for satan med 
mandsnavnet Søren, så det bliver til for søren i stedet.

Jøsses. egl. propr. Jesus brugt som udraab;

Den længere liste. Med regler for bandeord.

Religiøse bandeord

Gud, Fanden, Helvede og Satan indgår i gruppen af religiøse bandeord, fx i udtrykkene for fanden
og for satan i helvede.

Den største gruppe af bandeord er netop de religiøse bandeord, og det er også her de ældste 
bandeord findes: Nogle af bandeordene stammer helt tilbage fra før reformationen, dvs. før 1500-
tallet.
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Omskrevne bandeord

Man kan mildne et bandeord, så det ikke støder så meget, ved at omskrive det.

Eksempler på omskrivninger er at:

• stave ordet, fx kan man sige det er noget l-o-r-t

• udtale ordet på en anden måde, fx for hæwlede

• ændre ordet lidt, ved at sige fx sgi i stedet for sgu

• erstatte ordet med et mere acceptabelt ord, fx Satan i for satan med mandsnavnet Søren, så det 
bliver til for søren i stedet.

Unges top-3

En top-3 over de mest anvendte bandeord blandt undersøgelsens unge er:

1. sgu
2. skide, ikke en skid 
3. fandeme, hvor/hvordan fanden.

Midaldrendes top-3

En top-3 over de mest anvendte bandeord blandt undersøgelsens midaldrende er:

1. sgu 
2. gud, du godeste, gudskelov
3. søreme, for søren, hvad søren og sørens.

Ældres top-3

En top-3 over de mest anvendte bandeord blandt undersøgelsens ældre er:

1. gud, du godeste, gudskelov og herregud
2. søreme, for søren og hvad/hvor søren
3. sgu.

af Guds nåde med myndighed direkte fra Gud selv og derfor kun ansvarlig over for Gud; ; 

blive kaldt hjem til Gud dø (nu sj.; forskønnende); syn sove ind, gå bort 



en guds velsignelse en gudsvelsignelse en stor og kærkommen mængde af noget 
behageligt; syn en overdådighed 

for guds/himlens skyld bruges insisterende el. forstærkende i forb. med en inderlig bøn, 
opfordring m.m. el. som udråb for at udtrykke utålmodighed, bestyrtelse, vrede el. anden 
følelse; syn for alt i verden 

Gud bedre det bruges for at udtrykke hovedrystende, let nedladende afstandtagen el. 
forarget overraskelse; syn gudhjælpemig 

gud bevares se →gudbevares 

guderne må vide .. det er ubegribeligt ..; det er gådefuldt .. (uformelt); syn fanden må vide 
.. 

guderne skal vide .. bruges for at udtrykke en forsikring om at noget er hævet over enhver 
tvivl; syn jeg skal love for .. 

Gud forbyde det bruges for at udtrykke et stærkt ønske om at noget ikke må ske el. ikke er 
tilfældet (undertiden spøgende); 

Gud give .. bruges for at udtrykke et ønske el. håb om at noget sker el. går i opfyldelse (gl.); 
syn bare .., gid .. 

gud hjælpe mig se →gudhjælpemig 

Gud nåde (og trøste) dig bruges som en trussel om hård straf hvis ikke samtalepartneren 
gør noget nærmere bestemt; 

Gud og hvermand en hel masse forskellige mennesker; hvem som helst; syn alle og enhver 

Guds fred brugtes som hilsen ved møde el. afsked (gl.); 

Guds gave noget enestående dejligt og mirakuløst; 

Guds hus kirke el. lignende sted som er viet til dyrkelse af Gud • også om kirken som 
institution; jf gudshus 

gud ske (tak og) lov = →gudskelov 

Guds ord udsagn som i kristen, islamisk el. jødisk tradition menes at stamme fra Gud og 
derfor er helligt el. religiøst forpligtende for den troende; 

guds ord fra landet uerfaren og naiv ung pige; 

Guds rige a) himmerige; syn gudsrige ; b) tilstand på jorden hvor menneskene lever i fred 
under Guds herredømme



gud 'ved .. gu' 've' .. a) bruges spørgende for at udtrykke tvivl om hvordan noget forholder 
sig, ofte uden at der forventes et svar fra samtalepartneren; syn jeg gad nok vide .. ; b) 
bruges sammen med en nægtelse for at udtrykke en formodning om at noget forholder sig på 
en bestemt måde; syn det kan tænkes at .. ; c) bruges sammen med et spørgende led for at 
udtrykke at der er noget man ikke ved, men at det præcise svar også er ligegyldigt (ofte med 
ironisk distance); 

.. gud ved hvad alt muligt andet af lignende (besværlige) slags; syn fanden og hans 
pumpestok 

Gud være lovet bruges for at udtrykke glæde og lettelse el. taknemmelighed over noget; 
syn gudskelov, heldigvis 

i Guds navn se i nogens/nogets→navn 

med Guds hjælp bruges for at udtrykke et ønske om at noget (takket være Gud) må gå som 
man venter og håber; 

spildte Guds ord på Balle-Lars forgæves forsøg på at overbevise el. belære en person der 
synes ganske uimodtagelig for fornuft

takke sin Gud og skaber være meget taknemmelig

ved Gud (i himlen) bruges forstærkende el. forsikrende eller for at udtrykke overraskelse, 
bestyrtelse el. anden følelse; 

 bevare vb. 

gud fader bevares se →gud (3).

 herre sb. fk. 

herre gud se →herregud .

 lov3 sb. fk. el. itk. 

gud ske lov se →gudskelov .

 trøste vb. 

gud nåde og trøste dig se →gud .

Retskrivningsordbogen

 pokker sb.; for pokker; pokker i vold. 

Den Danske Ordbog (i uddrag) 



 pokker sb. 

bruges som mindre stærkt bandeord for at udtrykke vrede, ærgrelse, foragt el. anden følelse 
(især talesprog); syn dælen, søren, (stærkere) fanden 

bryde sig pokker om overhovedet ikke bryde sig om; være fuldstændig ligeglad med (mildt 
kraftudtryk); syn (stærkere) bryde sig fanden om 

det gør pokker (gør det) = (stærkere) det gør→fanden (gør det)

det tror pokker = (stærkere) det tror→fanden 

give pokker i noget = (stærkere) give→fanden i noget

pokker heller = (stærkere) →fanden heller

pokker i vold meget langt væk (mildt kraftudtryk); syn (stærkere) fanden i vold 

pokker stå i det = (stærkere) →fanden stå i det

pokker tager ved nogen = (stærkere) →fanden tager ved nogen

pokker til .. = (stærkere) →fanden til ..

som bare pokker = (stærkere) som bare→fanden 

 bar4 adj. 

som bare pokker se →pokker .

 vold1 sb. fk. 

pokker i vold se →pokker .

Retskrivningsordbogen

 fanden sb., en (som proprium Fanden); fanden gale mig. 

Den Danske Ordbog (i uddrag) 

 fanden sb. fk. – i bet. 2, for at gengive udtale i et lavere stilleje, også i formerne fa'enfaen
og fa'n

1 personifikation af den højeste ondskab, i modsætning til den kristne gud; syn Djævelen, 
Satan 



● overnaturligt, ondt væsen, ofte fremstillet med horn i panden, hale og bukkeben; syn 
djævel 

● ondskabsfuld, modbydelig person (undertiden ironisk); .

2 bruges som bandeord for at udtrykke vrede, afmagt, irritation el. anden følelse (især 
talesprog); syn satan, helvede 

bryde sig fanden om se bryde sig→pokker om

da Fanden blev gammel, gik han i kloster (talemåde) selv den mest oprørske el. 
uudholdelige person bliver blidere og mere omgængelig med alderen; 

det gør fanden (gør det) bruges som en stærk benægtelse af det foregående (kraftudtryk); 
syn gu gør det så/ej, fanden heller 

det har fanden skabt det er en plage; det er ubehageligt el. modbydeligt; jf Djævelens værk 

det hjælper fanden det hjælper overhovedet ikke (kraftudtryk)

det tror fanden det er da indlysende; det er da ikke så mærkeligt (kraftudtryk); 

fanden er løs (i Laksegade) der bliver ballade; den er helt gal; 

fanden gale mig bruges som forstærkende kraftudtryk for at understrege en personlig 
holdning, forsikring e.l.; syn fandeme, eddermaneme, kraftedeme 

fanden heller a) bruges som kraftudtryk til at modsige noget af det der er blevet sagt el. kan 
udledes af det foregående; syn det gør fanden, gør det ; b) så kan det også være lige meget 
(uformelt); syn pokker stå i det 

Fanden hytter sine (talemåde) man kan slippe godt fra et tvivlsomt, umoralsk forehavende 
hvis man er beskyttet af ligesindede; der er ingen retfærdighed til; 

fanden i vold = →pokker i vold

fanden med det det er fuldstændig lige meget med det (kraftudtryk); syn til helvede med 
det, hul i det 

fanden må vide = guderne må vide; 

fanden og hans pumpestok alt muligt andet af lignende (besværlige) slags • bruges i 
opremsninger; (uformelt); syn hvad ved jeg, hist op og kom herned 

fandens fødselsdag (ubehagelig) dag der er fastsat som tidspunkt for betaling af 
terminsydelse på huslån; 

fandens mælkebøtte (nedsættende el. spøgende) = →mælkebøtte 



fanden stå i det bruges for at udtrykke vrede, ærgrelse el. anden følelse (især talesprog)

fanden tage mig om (ikke) .. = →fandeme om (ikke) ..

Fanden tager de sidste (talemåde) der er ingen der vil gøre noget for dem der er dårligst 
stillet; 

fanden tager ved nogen nogen får en pludselig og uventet indskydelse og gør noget 
overraskende; nogen får pludselig uventede kræfter og gør noget genialt; syn der farer en 
djævel i nogen 

fanden til .. a) bruges som kraftudtryk for at betegne noget som ubehageligt, irriterende, 
tåbeligt e.l.; syn fandens til .. ; b) bruges som forstærkende kraftudtryk; syn fandens til .., 
stor, meget 

før fanden får sko på meget tidligt om morgenen; 

give fanden i noget være fuldstændig ligeglad med noget; 

have fanden i hælene (ofø) løbe meget hurtigt; have meget travlt; 

hvad fanden a) bruges som udråb for at udtrykke at det foregående ikke anses for særlig 
alvorligt, vigtigt e.l. (uformelt); syn så er det heller ikke værre, det kan da også være lige 
meget ; b) bruges som udråb for at udtrykke overraskelse, forbløffelse e.l. (uformelt); syn 
det var pokkers 

læse noget som Fanden læser Bibelen læse noget med dårlig forståelse; udlægge noget til 
egen fordel uden at der er belæg for det; 

male fanden på væggen (ofø) fremstille noget overdrevent negativt; straks tro det værste;

når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele hånden (talemåde) hvis man i en 
sag viser den mindste smule imødekommenhed, udnytter modparten det straks til sin egen 
(urimelige) fordel; 

snakke fanden et øre af snakke (for) meget og hurtigt; overbevise andre med sin talestrøm; 

som bare fanden a) bruges som forstærkende kraftudtryk; syn som ind i helvede, (neutralt) 
i høj grad ; b) på en meget dårlig måde; overhovedet ikke (kraftudtryk); ; c) på en meget 
dygtig måde; forbandet godt (kraftudtryk); 

 bar4 adj. 

som bare fanden se →fanden .

 gale vb. 

fanden gale mig se →fanden .



 pumpestok sb. 

fanden og hans pumpestok se →fanden .

 snakke vb. 

snakke fanden et øre af se →fanden .

 stejle3 vb. 

kraft/fanden stejle mig bruges som forstærkende kraftudtryk for at understrege en 
personlig holdning, en overbevisning e.l.; syn fanden gale mig.

 tro2 vb. 

det tror fanden se →fanden .

 fa'en el. faen sb. – alm. skrivemåder for en udtalevariant af →fanden (2).
 fa'en el. faen sb. – alm. skrivemåder for en udtalevariant af →fanden (2).
 fanden sb. fk. – i bet. 2, for at gengive udtale i et lavere stilleje, også i formerne fa'enfaen

og fa'n.

Retskrivningsordbogen

 dælen sb.

Den Danske Ordbog (i uddrag) dælen sb. – omskrevet form af djævelen, se →djævel

 (2).

Ordbog over det danske Sprog

 Dælen, subst. se Djævel. (... se hele artiklen i ODS på nettet) 

Søgeresultat

Du har søgt efter: onde lyneme

Se evt. søgetips for en mere præcis søgning.

Bevares!
For Guds skyld
For himlens skyld
God damn!
Gud Fader på lokum
Gud!



Gudhjælpemig
Herregud!
Jøsses!
Kors i røven!
Kors!
Sgu (=så Gud hjæpe mig)
Vorherre bevares!


