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adresse sb  

 adresse 75 

 adr. 5 

 adressen 7 

 

afsnit sb  

 afsnit 34 

  

aften sb  

 aften 71 

 aftenen 17 

 aftenens 7 

 

aktieselskab sb  

 a/s 79 

 aktieselskabet 5 

  

alder sb  

 alder 26 

 alderen 20 

 aldre 4 

   

ansigt sb  

 ansigt 33 

 ansigter 7 

 ansigtet 10 

 

antal sb  

 antal 21 

 antallet 5 

  

april sb  

 april 31 

  

1. arbejde sb  

 arbejde #90 

 arb 4 

 arb. 6 

 arbejder #30 næsten alle i

   andet lemma 

 arbejdet #44 

  

 

 

 

 

1.  arm sb  

 arm #4 alle 

 arme #11 

 armen 10 

 armene 9 

  

artikel sb  

 artikel 19 

 artikler 6 

  

1.  avis sb  

 avis #9 alle 

 avisen 8 

 aviser 9 

  

b sb 

 b 21 

  

baggrund sb 
 baggrund 12 

 baggrunden 20 

 

barn sb 

 barn 62 

 barnet 16 

 barns 5 

 børn 203 

 børnene 50 

 børnenes 12 

  

begyndelse sb 

 begyndelse 8 

 beg. 5 

 begyndelsen 17 

 

behandling sb 

 behandling 17 

 behandlingen 4 

   

1.  behov sb 

 behov #30 alle 

  

1.  ben sb 

 ben #34 næsten alle 

 benene 15 

 benet #5  alle 
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besøg sb 

 besøg #32 næsten alle 

   

bil sb 

 bil 50 

 bilen 29 

 bilens 6 

 biler #29  alle 

 bilerne 4 

  

billede sb 

 billede 40 

 billeder 26 

 billederne 8 

 billedet 49 

  

blad sb 

 blad #9  alle 

 blade #17  alle 

 bladet #19  alle 

 bladets 8 

  

blomst sb 

 blomst 7 

 blomster 23 

  

1.  bog sb (RO(-en, bøger)) 

 bog #20 

 bog- #4 

 bogen #16 

 bøger #18 alle 

 bøgerne 4 

  

bogstav sb 

 bogstav 4 

 bogstaver 17 

 bogstaverne 4 

  

bolig sb 

 bolig 12 

boliger 7 

 boligerne 4 

  

 

 

 

brev sb 

 brev 46 

 breve 21 

 brevet 4 

  

brochure sb 

 brochure 20 

 brochurer 7 

 

broder sb 

 bror #18 

 brødre 7 

 

1.  brug sb (RO (-en)) 

 brug #89 

  

brød sb 

 brød #30 

 brødet 6 

   

bund sb 

 bund 6 

 bunden #20  alle 

  

1.  by sb 

 by #64 næsten alle 

 byen 39 

 byens 13 

 byer 4 

  

1.  c sb 

 c #29 næsten alle 

   

centimeter sb 

 centimeter 4 

 cm 224 

 cm's 8 

  

chance sb 

 chance 18 

 chancen 16 

 chancer 4 
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dag sb 

 dag 304 

 dage 144 

 dagen 43 

 dagens 35 

 dages #17  alle 

 dags 4 

  

dame sb 

 dame 20 

 damer 17 

 damerne 12 

  

datter sb 

 datter 56 

 datteren 10 

 

december sb 

 december 32 

  

deciliter sb 

 dl 34 

  

1.  del sb 

 del #102 næsten alle 

 dele #41 

 dels #25 næsten alle i  

   andet lemma 

 

design sb 

 design 23 

 designet #5 

  

direktør sb 

 direktør 48 

  

doktor sb 

 doktor 12 

 dr. #28 næsten alle 

 

dollar sb 

 $ 164 

  

 

 

 

dreng sb 

 dreng 42 

 drenge 21 

 drengen 13 

 drengene 5 

  

dronning sb 

 dronning 33 

 dr. #28 næsten alle i  

   andet lemma 

 dronningen 12 

 dronningens 7 

 

drøm sb 

 drøm #16  alle 

 drømme #12 

 drømmen 5 

  

1.  dyr sb 

 dyr #33 

 dyrene 5 

 dyret 6 

   

2.  død sb 

 død #38 

 døden 11 

 dødens 4 

  

døgn sb 

 døgn 10 

 døgnet 12 

  

dør sb 

 dør #14 

 døre 9 

 døren 36 

   

efterår sb 

 efterår 4 

 efteråret 20 

 

eksempel sb 

 eksempel 41 

 eks. 38 

 eksempler 4 
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1.  ende sb 

 ende #22 

 enden 4 

 ender #11 

   

1.  engelsk sb 

 engelsk #46 

   

erfaring sb 

 erfaring 19 

 erfaringer 5 

  

f sb 

 f #263 alle 

  

fabrik sb 

 fabrik 9 

 fabrikken 9 

 fabrikker 9 

  

fader sb 

 fader 4 

 faderen 10 

 far #129 alle 

 fars #13 

  

fald sb 

 fald #48  alle 

 faldet #13 næsten alle i  

   andet lemma 

 

familie sb 

 familie 68 

 familien 59 

 familiens 17 

 familier 4 

  

 

1.  farve sb 

 farve #78 alle 

 farven 6 

 farver #82  alle 

 farverne #10 

 

 

 

februar sb 

 februar 20 

 

fedt sb 

 fedt #25 næsten alle 

 fedtet #10 næsten alle i  

   andet lemma 

ferie sb 

 ferie 37 

 ferien 5 

  

fest sb 

 fest #24  alle 

 festen 4 

 fester #7 

 

figur sb 

 figur 13 

 fig. 4 

 figurer 4 

  

film sb 

 film 52 

 filmen 25 

 filmens 5 

  

firma sb 

 firma 13 

 firmaet 11 

   

fisk sb 

 fisk #16 alle 

 fisken 8 

 fiskene 4 

  

1.  flaske sb 

 flaske #19 alle 

 flasken 9 

 flasker #7 alle 

 

fluor sb 

 fluor 31 
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1.  fod sb 

 fod #12 

 foden 10 

 fods #8 

 fødder 15 

 fødderne 9 

  

1.  folk sb 

 folk #88 næsten alle 

 folket 4 

 folkets 4 

 folks 4 

  

forbindelse sb 

 forbindelse 36 

   

fordel sb 

 fordel #26 

 fordele #16  alle 

 fordeles #4 

  

forfatter sb 

 forfatter 7 

 forfattere 6 

 forfatteren 16 

   

forhold sb 

 forhold #51  alle 

 forholdene 5 

 forholdet 6 

   

formand sb 

 formand 11 

 formanden 26 

   

forretning sb 

 forretning 14 

 forretningen 5 

 forretninger 9 

  

forsøg sb 

 forsøg #34 næsten alle 

 forsøgene 4 

 

 

 

forældre sb 

 forældre 40 

 forældrene 11 

   

forår sb 

 forår 7 

 foråret 13 

  

foto sb 

 foto 91 

 fotos 9 

  

fotograf sb 

 fotograf 10 

 fotografen 5 

 fotografer 5 

  

frakke sb 

 frakke 13 

 frakker 8 

  

fredag sb 

 fredag 25 

 fredagen 4 

  

fremtid sb 

 fremtid 13 

 fremtiden 15 

 fremtidens 6 

   

frue sb 

 frue 22 

 fr. #6 

 fru 84 

 fruen 5 

  

fætter sb 

 fætter 23 

  

1.  gade sb 

 gade #17 

 gaden 13 

 gader 8 
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1.  gang sb (RO (bevægelse: -en)) 

 gang #235 

 gangen #10 

 

2.  gang sb (RO (korridor: -en, -e)) 

 gang #235 

 gange #83 næsten alle 

 gangen #10 

 

garanti sb 

 garanti 35 

  

gave sb 

 gave 13 

 gaver 10 

 

gengæld sb 

 gengæld 25 

  

genudsendelse sb 

 genudsendelse 39 

 genuds. #19 

  

gisp sb 

 gisp #23 alle 

  

2. glas sb  (RO (drikke- : -set, glas, -sene)) 

 glas #36 

 glassene 7 

 glasset #11 

   

2. glæde sb 

 glæde #42 

 glæden 4 

 glæder #32 

  

grad sb 

 grad 17 

 gr. #4 ingen 

 grader #20  alle 

 

1. gram sb 

 gram #19 

 g #71 næsten alle 

 gr. #4 alle 

  

1. grund sb 

 grund #60  alle 

 gr. #4 ingen 

 grunde #12 alle 

 grunden 7 

 

gruppe sb 

 gruppe 20 

 gr. #4 ingen 

 gruppen 9 

  

gud sb 

 gud 14 

 guder 4 

 guds 8 

  

guld sb 

 guld 25 

   

gulv sb 

 gulve 5 

 gulvet 20 

 

gæst sb 

 gæst #13 alle 

 gæster #37 alle 

 gæsterne 9 

  

hals sb 

 hals 13 

 halsen 13 

  

halvdel sb 

 halvdel 9 

 halvdelen 12 

  

1. have sb 

 have #321 

 haven 27 

 havens 8 

 haver 4 

 haves #4 

  

hemmelighed sb 

 hemmelighed 18 

 hemmeligheden 10 
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hensyn sb 

hensyn 27 

  

herre sb 

 herre 26 

 herrer 14 

 hr. 60 

 

hest sb 

 hest 12 

 heste 16 

 hestene 6 

   

hestekraft sb 

 hk #23  alle 

  

historie sb  

 historie 35 

 historien 12 

  

1. hjem sb 

 hjem #141 

 hjemmet #28 

 hjemmets #10 

 

hjerte sb 

 hjerte 24 

 hjerter 6 

 hjertet 8 

  

hjul sb 

 hjul 15 

 hjulene 7 

 

hjælp sb 

 hjælp #72 

 hjælpen 4 

  

hjørne sb 

 hjørne 22 

 hjørnerne 6 

 hjørnet 5 

  

 

 

 

hold sb 

 hold #48 

 holdet 5 

 

hospital sb 

 hospital 6 

 hospitalet 17 

 

hotel sb 

 hotel 16 

 hoteller 7 

 

hoved sb 

 hoved 12 

 hovedet 34 

  

1. hul sb 

 hul #14 næsten alle 

 huller #16 alle 

  

humør sb 

 humør 20 

 humøret 4 

  

hund sb 

 hund 28 

 hunde 23 

 hunden 8 

  

hus sb 

 hus #100 alle 

 huse #18  alle 

 husene 4 

 huset #80  alle 

  

hverdag sb 

 hverdag 14 

 hverdage 5 

 hverdagen 8 

 hverdagens 6 

   

1. hænde sb 

 hænde #24 alle 
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højde sb 

 højde 21 

 højden 6 

   

hånd sb 

 hånd 30 

 hænder #31 næsten alle 

 hænderne 21 

 hånden 32 

  

hår sb 

 hår 67 

 håret #33  alle 

  

ide sb 

 ide 11 

 ideen 8 

 ideer 23 

 idé 26 

   

indhold sb 

 indhold 19 

 indholdet 8 

  

interesse sb 

interesse 16 

 interessen 7 

 interesser #16 alle 

  

januar sb 

 januar 28 

 jan. 7 

 

1. job sb 

 job #30 alle 

 jobbet #5 alle 

journal sb 

 journalen 12 

 journalens 14 

  

juli sb 

 juli 41 

   

juni sb 

 juni 46 

   

k sb 

 k 25 

  

kaffe sb 

 kaffe 38 

 kaffen 12 

  

kalorie sb 

 kalorier 22 

  

1. kamp sb (RO (-en,-e)) 

 kamp #12 

 kampe 9 

 kampen #14 

  

1. kant sb 

 kant #15 alle 

 kanten 5 

 kanter #11 næsten alle 

 kanterne 6 

   

kartoffel sb 

 kartofler 20 

 

kasse sb 

 kasse 8 

 kassen 11 

 kasser #5 alle 

 

kat sb 

 kat 15 

 katte 12 

 katten 8 

  

 

kilo sb 

 kilo 10 

 kg 79 

  

kirke sb 

 kirke 16 

 kirken 5 
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kjole sb 

 kjole 36 

 kjolen 12 

 kjoler 9 

  

klasse sb 

 klasse 14 

 kl. #89 næsten alle i  

   andet lemma 

 klassen 4 

  

1. klokke sb 

 kl. #89 næsten alle 

 klokken 19 

  

1. knap sb 

 knap #26 

 knappen 4 

 knapper #10 alle 

  

1. kone sb 

 kone #67 alle 

 konen 5 

 koner 4 

  

konge sb 

 konge 9 

 kong #22 

 kongen 16 

 kongens 10 

 konger 5 

  

konkurrence sb 

 konkurrence 11 

 konkurrencen 10 

 

kontakt sb 

 kontakt #30 

 

kop sb 

 kop 16 

 kopper 9 

  

1. kraft sb 

 kraft #15 næsten alle 

 kræfter 15 

krig sb 

 krig 13 

 krigen 8 

 krigens 5 

 

1. krone sb 

 krone #10 

 kr #6 alle 

 kr. #740 næsten alle 

 kronen 4 

 kroner #84 alle 

  

krop sb 

 krop 14 

 kroppen 14 

  

kryds sb 

 kryds #23 næsten alle 

 x #52 

  

kunde sb 

 kunde #10 alle 

 kunder 16 

   

kupon sb 

 kupon 38 

 kuponen 63 

  

kursus sb 

 kursus 12 

 kurser #6 

 kurset 4 

 

kuvert sb 

 kuvert 14 

 kuverten 27 

 kuverter 4 

 

kvalitet sb 

 kvalitet 58 

 kvaliteten 6 

 kvaliteter 7 

 

 

 

 



Hanne Ruus • Danske Kerneord (1995) • danske ugeblade 1970-1974 • substantiver 
© Hanne Ruus, 1995 

 

11 
 

kvinde sb 

 kvinde 56 

 kvinden 8 

 kvinder 67 

 kvinderne 4 

 kvindes 8 

  

kylling sb 

 kylling 15 

 kyllinger 5 

  

kærlighed sb 

 kærlighed 35 

  

kød sb 

 kød 29 

 kødet #12 alle 

  

køkken sb 

 køkken 24 

 køkkener 9 

 køkkenet 21 

   

køleskab sb 

 køleskab 13 

 køleskabet 10 

 

1. land sb 

 land #43 alle 

 lande #47 alle 

 landet #51 alle 

 landets 20 

 

landmand sb 

 landmand 5 

 landmænd 19 

 landmændene 4 

  

landsby sb 

 landsby 11 

 landsbyen 4 

 landsbyens 4 

 landsbyer 5 

  

 

 

leg sb 

 leg #14 næsten alle 

 lege #13 

 legene 5 

  

lejlighed sb 

 lejlighed 53 

 lejligheden 12 

 lejligheder 5 

 

linie sb 

 linie 6 

 l. #16  ingen 

 linier 5 

 linje 9 

 linjer 5 

  

liter sb 

 liter 29 

 l #18 

  

1. liv sb 

 liv #90 næsten alle 

 livet #55 alle 

 livets 6 

 livs 17 

 

luft sb 

 luft 24 

 luften 24 

  

1. lykke sb 

 lykke #30 

 lykken 7 

 lykkes #5 ingen 

 

1. lys sb 

 lys #56 

 lysene 7 

 lyset 16 

   

lyst sb 

 lyst #47 
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1. læge sb 

 læge #22 alle 

 lægen 16 

 læger #10 alle 

 lægerne 7 

 

læser sb 

 læser #22 

 læsere 11 

 læserne 15 

  

løb sb 

 løb #34 

 løbet #28 

  

løg sb 

 løg 39 

 løgene 15 

  

lørdag sb 

 lørdag 40 

 

løsning sb 

 løsning 34 

 løsningen 30 

 løsninger 31 

   

låg sb 

 låg 10 

 låget 11 

   

1. maj sb 

 maj #38 næsten alle 

 majs #5 ingen 

 

mand sb 

 mand 197 

 manden 30 

 mands 11 

 mænd 52 

 mændene 5 

  

mandag sb 

 mandag 27 

 

 

marts sb 

 marts 36 

   

maske sb 

 m #69 

 m. #115 

  

maskine sb 

 maskine 11 

 maskinen 18 

 maskiner 11 

 maskinerne 5 

 

masse sb 

 masse 31 

 masser 35 

 

materiale sb 

 materiale 13 

 materialer 18 

 materialerne 4 

 materialet 5 

  

medlem sb 

 medlem 15 

 medlemmer 16 

 medlemmerne 5 

  

mening sb 

 mening 16 

 meningen 6 

   

menneske sb 

 menneske 32 

 mennesker 107 

 mennesket 4 

 menneskets 7 

 

meter sb 

 meter 40 

 m #69 

  

middag sb 

 middag 20 

 middagen 8 
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midte sb 

 midten 21 

   

millimeter sb 

 mm #24 alle 

  

million sb 

 million 15 

 mill. 18 

 millioner 35 

  

minut sb 

 minut 5 

 min. #9 alle 

 minutter 53 

  

mode sb 

 mode #21 næsten alle 

 moden #8 

 moderne #84 næsten alle i  

   andet lemma 

 

model sb 

 model 74 

 modellen 13 

 modeller 35 

 modellerne 5 

 

moder sb 

 moderen 8 

 mor #115 

 mors #21 

 mødre 8 

  

moms sb 

 moms 27 

 

morgen sb 

 morgen 64 

 morgenen 14 

  

1. motor sb 

 motor #21 

 motoren 8 

  

 

mulighed sb 

 mulighed 28 

 muligheder 27 

 mulighederne 5 

  

mund sb 

 mund 13 

 munden 12 

  

musik sb 

 musik 36 

 musikken 6 

 

mælk sb 

 mælk 22 

  

1. møde sb 

 møde #31 

 møder #23 

 mødes #12 ingen 

 mødet 4 

  

mønster sb 

 mønster 30 

 mønsteret 5 

 mønstre #24 alle 

 mønstrene 10 

 

måde sb 

 måde 111 

 måder 12 

   

mål sb 

 mål #37 alle 

  

måned sb 

 måned 42 

 mdr. 6 

 mdrs. 8 

 måneder 39 

 måneders 10 

 måneds 4 
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1. nat sb 

 nat #32 

 natten 18 

 nætter 5 

  

natur sb 

 natur 6 

 naturen 13 

 naturens 13 

  

navn sb 

 navn 129 

 navne #22 alle 

 navnene 5 

 navnet 22 

   

nederdel sb 

 nederdel 14 

 nederdelen 10 

 

nummer sb 

 nummer 33 

 nr 10 

 nr. 209 

  

nyhed sb 

 nyhed 31 

 nyheder 51 

  

nål sb 

 nål 5 

 nåle 4 

 nålen 11 

  

oktober sb 

 oktober 26 

 okt. 8 

  

1. olie sb 

 olie #34 alle 

 olien 4 

  

2. omgang sb (RO (runde: -en, -e)) 

 omgang #8 

 omg 9 

 omg. #5 

  

område sb 

 område 15 

 områder 11 

  

onkel sb 

 onkel 75 

  

opgave sb 

 opgave 19 

 opgaven 23 

 opgaver 5 

 opgaverne 4 

  

oplevelse sb 

 oplevelse 10 

 oplevelser 14 

  

oplysning sb 

 oplysning 7 

 oplysninger 35 

  

opskrift sb 

 opskrift 15 

 opskriften 8 

 opskrifter 16 

 opskrifterne 7 

 

opvask sb 

 opvask 25 

 opvasken 4 

  

ord sb 

 ord 52 

 ordene 5 

 ordet 11 

  

1. orden sb (RO (holde o.: ord(e)nen)) 

 orden #31 

  

ovn sb 

 ovn 9 

 ovnen 19 
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1. pande sb 

 pande #6 alle 

 panden 14 

  

papir sb 

 papir 16 

 papirer 4 

  

1. par sb 

 par #138 næsten alle 

 parret #10 alle 

  

penge sb 

 penge 80 

 pengene 33 

  

person sb 

 person 19 

 pers. 5 

 personer 20 

 personerne 4 

  

pige sb 

 pige 86 

 pigen 13 

 piger 65 

 pigerne 14 

 pigers 4 

  

pind sb 

 pind 8 

 p #59 

 p. #64 

 pinde #15 alle 

  

plade sb 

 plade 12 

 pladen 4 

 plader 17 

 pladerne 4 

  

plads sb 

 plads 53 

 pladsen 7 

 pladser 7 

 

1. plante sb 

 plante #7 

 planter #15 alle 

 planterne #10 

 planternes #4 alle 

 plantes #4 ingen 

 

politi sb 

 politi 6 

 politiet 45 

  

porto sb 

 porto 18 

 portoen 5 

  

1. pose sb 

 pose #17 alle 

 posen 7 

 poser #4 alle 

  

postboks sb 

 postboks 29 

 postbox (ukorrekt) 10 

 

postnummer sb 

 postnummer 5 

 postnr. 27 

 

prins sb 

 prins 44 

 prinsen 5 

  

prinsesse sb 

 prinsesse 24 

 prinsessen 13 

  

1. pris sb (RO (betaling)) 

 pris #135 

 prisen #35 

 priser #39 

 priserne #13 
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problem sb 

 problem 20 

 problemer 39 

 problemerne 5 

 problemet 8 

  

procent sb 

 procent 14 

 % 14 

 pct. 29 

  

professor sb 

 professor 20 

 

program sb 

 program 60 

 programmer 10 

 programmet 7 

  

præmie sb 

 præmie 55 

 præmien 4 

 præmier 27 

 præmierne 12 

   

2. prøve sb 

 prøve #42 

 prøver #34 

  

radio sb 

 radio 29 

 radioen 5 

  

radioavis sb 

 radioavis 56 

 radioavisen 5 

  

redaktion sb 

 redaktion 16 

 redaktionen 9 

 redaktionens 4 

  

regel sb 

 regel 20 

 reglen 5 

  

1. rejse sb 

 rejse #37 

 rejsen 9 

 rejser #29 

  

rest sb 

 rest 8 

 resten 32 

   

resultat sb 

 resultat 18 

 resultater 7 

 resultatet 21 

  

1. ret sb (RO (retfærd: -ten)) 

 ret #108 

 rette #20 

 retten #13 

  

1. ro sb 

 ro #20 alle 

  

rolle sb 

 rolle 22 

 rollen 9 

  

1. roman sb 

 roman #23 alle 

 romaner 9 

  

1. ryg sb 

 ryg #19 

 ryggen 32 

   

2. række sb 

 række #50 næsten alle 

 rk #10 alle 

 rækken 4 

 rækker #15 

  

1. råd sb (RO (-et, -ene)) 

 råd #40 

 

s sb 

 s #41 alle 
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sag sb 

 sag 23 

 sagen 27 

 sager 8 

  

salg sb 

 salg 15 

 salget 10 

 

1. salt sb 

 salt #50 næsten alle 

 saltet #4 

  

sang sb 

 sang #21 

 sange 15 

 sangen 4 

  

 

selskab sb 

 selskab 22 

 selskaber 6 

   

seng sb 

 seng 25 

 sengen 9 

  

september sb 

 september 23 

  

serie sb 

 serie 24 

 serien 20 

 

side sb 

 side #149 alle 

 s. #28 ingen 

 siden #202 

 sider 32 

 siderne 5 

  

sikkerhed sb 

 sikkerhed 20 

 

sinde sb 

 sinde #30 alle 

situation sb 

 situation 16 

 situationen 18 

 situationer 4 

  

1. skive sb 

 skive #10 

 skiver #42 næsten alle 

  

1. skole sb 

 skole #24 alle 

 skolen 11 

 skoler #11 alle 

  

skuespiller sb 

 skuespiller 17 

 skuespillere 12 

 skuespilleren 8 

 

skuespillerinde sb 

 skuespillerinde 10 

 skuespillerinden 12 

 skuespillerinder 4 

  

skyld sb 

 skyld #29 alle 

 skylden 5 

  

slags sb 

 slags #65 

  

smag sb 

 smag #57 

 smage #9 ingen 

 smagen 18 

  

smil sb 

 smil #37 næsten alle 

 smilet #8 

  

smule sb 

 smule 23 

  

smør sb 

 smør #51 næsten alle 
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1. sommer sb 

 sommer #32 

 sommeren 22 

 sommerens 14 

  

spiseskefuld sb 

 spsk 6 

 spsk. 20 

 spskf. 10 

 

spor sb 

 spor #23 alle 

  

sprog sb 

 sprog 21 

 sproget 4 

  

spørgsmål sb 

 spørgsmål 46 

 spørgsmålene 6 

 spørgsmålet 15 

  

3. stand sb (RO (en, i god stand)) 

 stand #32 næsten alle 

  

sted sb 

 sted 68 

 stede #4 alle 

 steder #33 alle 

 stedet #58 alle 

  

1. stemme sb 

 stemme #32 næsten alle 

 stemmen 4 

 stemmer #11 

  

stilling sb 

 stilling 23 

 stillingen 4 

  

stof sb 

 stof 41 

 stoffer 11 

 stoffet 12 

  

 

stue sb 

 stue 10 

 st. #21 

 stuen 12 

  

1. stykke sb 

 stykke #39 alle 

 stk. #76 

 stykker #27 alle 

 stykket #4 

  

størrelse sb 

 størrelse 35 

 st. #21 

 str 12 

 str. 46 

 størrelser 14 

 størrelserne 7 

 

succes sb 

 succes 26 

   

sukker sb 

 sukker #28 alle 

  

1. svar sb 

 svar #29 

 svaret #11 

  

sygdom sb 

 sygdom 11 

 sygdomme 7 

 sygdommen 4 

  

søn sb 

 søn 51 

 sønnen 7 

 sønner 13 

  

søndag sb 

 søndag 29 

 søndagen 6 

 søndags 5 
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2. tak sb (RO (selv tak: -ken)) 

 tak #59 næsten alle 

 takke #7 

 

1. tale sb 

 tale #71 

 taler #28 næsten alle i  

   andet lemma 

 

tampon sb 

 tamponer 20 

 

tand sb 

 tand 4 

 tænder #29 

 tænderne #33 

  

1. tanke sb 

 tanke #7 

 tanken #14 

 tanker #17 alle 

 tankerne 6 

   

1. te sb 

 te #24 næsten alle 

 the (ukorr.) #47 

 

teater sb 

 teater 22 

 teatret 12 

  

tegning sb 

 tegning 11 

 tegninger 14 

   

tekst sb 

 tekst #39 alle 

 teksten 4 

 tekster #4 alle 

  

telefon sb 

 telefon 46 

 telefonen 13 

 telf. (ukorr.) 24 

 tlf. 10 9 

  

terning sb 

 terning 4 

 terninger 21 

  

tid sb 

 tid 180 

 tide 13 

 tiden 91 

 tidens 11 

 tider 14 

 tiderne 4 

 tiders 20 

 tids #7 alle 

  

tidspunkt sb 

 tidspunkt 20 

 

tilbud sb 

 tilbud 36 

   

tilfælde sb 

 tilfælde 32 

 tilfældet 6 

   

tilværelse sb 

 tilværelse 32 

 tilværelsen 8 

  

1. time sb 

 time #38 alle 

 t. #35 ingen 

 timer #46 alle 

 timers 15 

 times #9 

  

1. ting sb  (RO (genstand)) 

 ting #123 

 tingene #19 

  

tirsdag sb 

 tirsdag 26 

   

ton sb 

 t #4 

 tons 23 
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1. top sb 

 top #11 næsten alle 

 toppen 18 

 tops 4 

  

torsdag sb 

 torsdag 21 

  

traktor sb 

 traktor 8 

 traktoren 8 

 traktorer 9 

  

1. træ sb 

 træ #32 

 træer 18 

 træerne 11 

 træet #4 

  

1. tråd sb (RO (-en, -e)) 

 tråd #11 alle 

 tråde #14 alle 

 tråden 5 

   

tur sb 

 tur 31 

 ture #8 alle 

 turen 16 

   

tv sb 

 tv 97 

 tv. #11 

  

tvivl sb 

 tvivl #24 alle 

  

type sb 

 type 34 

 typer 8 

  

1. tæppe sb 

 tæppe #23 alle 

 tæpper #16 alle 

 tæppet #6 alle 

  

 

udsendelse sb 

 udsendelse 15 

 udsendelsen 11 

 udsendelser 9 

 udsendelserne 7 

 

udvikling sb 

 udvikling 14 

 udviklingen 10 

 

uge sb 

 uge 88 

 ugen 41 

 ugens 51 

 uger 40 

 ugers 8 

 uges 13 

  

unge sb 

 unge #128 næsten alle i  

   andet lemma 

 unger #11 

 ungerne 13 

  

valg sb 

 valg 14 

 valget 9 

  

1. vand sb (RO (-et, -e)) 

 vand #100 

 vandet #42 

 vandets 4 

  

1. vare sb 

 vare #7 

 varer #30 

 varerne 5 

   

vaskemaskine sb 

 vaskemaskine 23 

 vaskemaskinen 4 

 vaskemaskiner 7 
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vej sb 

 vej #78 alle 

 veje #12 

 vejen #38 næsten alle 

  

vejr sb 

 vejr 10 

 vejret #47 alle 

  

ven sb 

 ven 45 

 vennen 8 

 venner 60 

 vennerne 7 

 

verden sb 

 verden 115 

 verdens 47 

 

vers sb 

 vers 22 

  

vin sb 

 vin 13 

 vine 4 

 vinen 6 

   

vinder sb 

 vinder #16 

 vindere 20 

 vinderne #4 

 vindernes #8 

  

vinter sb 

 vinter 12 

 vinteren 12 

  

virkelighed sb 

 virkeligheden 31 

  

virkning sb 

 virkning 20 

 

 

 

 

vogn sb 

 vogn 28 

 vogne 6 

 vognen 33 

 vognene 4 

  

væg sb 

 væg 17 

 vægge 5 

 væggen 17 

 

vægt sb 

 vægt 25 

 vægten 12 

  

z sb 

 z 29 

  

æble sb 

 æble 6 

 æbler 12 

 æblerne 4 

  

2. æg sb (RO (-get: afkom)) 

 æg #41 

 æggene #6 

    

ægtepar sb 

 ægtepar 13 

 ægteparret 5 

 ægteparrets 4 

  

ægteskab sb 

 ægteskab 22 

 ægteskabet 11 

  

2. ø sb (RO (geo.)) 

 ø #19 

 øen 9 

 øens 7 

 øer 6 

    

1. øje sb 

 øje #15 alle 

 øjne #62 alle 

 øjnene 16 
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øjeblik sb 

 øjeblik 40 

 øjeblikket 26 

    

1. ønske sb 

 ønske #25 

 ønsker #65 

 ønskes #7 ingen 

 ønsket #6 ingen 

 

1. øre sb (RO (penge)) 

 øre #31 næsten alle 

  

år sb 

 år 531 

 årene 9 

 årenes 4 

 året #26 alle 

 årets 18 

 års #57  

 

  

 

   

 

  

  



Hanne Ruus • Danske Kerneord (1995) • danske ugeblade 1970-1974 • verber 
© Hanne Ruus, 1995 

 
 

23 
 

anbefale vb 

 anbefale 9 

 anbefaler #13  alle 

 anbefales 8 

  

anbringe vb 

 anbragt 12 

 anbringes 8  alle 

  

2. ane vb 

 anede 12 

 aner #8 

  

anvende vb 

 anvende 6 

 anvender 5 

 anvendes 28 

 anvendt 5 

  

2. arbejde vb 

 arbejde #90 

 arbejdede 10 

 arbejder #30 næsten alle 

 arbejdet #44 

  

1. bede vb (RO (bede, bad, bedt)) 

 bede #15 næsten alle 

 bad #34 

 bed #6 

 beder #9 

 bedes #15 

  

begynde vb 

 begynde 16 

 begynd 13 

 begyndende 5 

 begynder #49 næsten alle 

 begyndt 22 

 begyndte 45 

  

behandle vb 

 behandle 8 

 behandles 6 

 behandlet 9 

  

 

beholde vb 

 beholde 11 

 beholder #7 

 beholdt 4 

  

behøve vb 

 behøvede 5 

 behøver 49 

  

benytte vb 

 benytte 7 

 benyt 12 

 benytter #6 alle 

  

beregne vb 

 beregnes 5 

 beregnet 19 

  

beskytte vb 

 beskytte 13 

 beskyttede 5 

 beskyttende 5 

 beskytter #19 alle 

  

beslutte vb 

 besluttede 6 

 beslutter #7 alle 

 besluttet 7 

 

bestemme vb 

 bestemme 7 

 bestemmer 18 

 bestemt #39 

 bestemte #7 

 

bestille vb 

 bestille 14 

 bestil 9 

 bestiller #22 alle 

 bestilles 4 

 bestilte 4 
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bestå vb 

 bestod 7 

 bestående 5 

 består 30 

 

besøge vb 

 besøge 4 

 besøg #32 næsten alle i  

   andet lemma 

 besøgende 5 

 besøger #11 alle 

 besøgt 5 

 besøgte 9 

  

betale vb 

 betale 24 

 betaler #17 alle 

 betales 4 

 betalt 21 

  

betragte vb 

 betragte 7 

 betragtede 9 

 betragter #8 alle 

 betragtes 4 

 betragtet 7 

 

1. betyde vb (RO (betyde, betød)) 

 betyde #4 alle 

 betyder #47 alle 

 betydet #4 alle 

 betød 10 

 

bevare vb 

 bevare 16 

 bevarer 7 

 bevares #6 

 bevaret 4 

  

binde vb 

 bind #17 næsten alle i  

   andet lemma 

 binder #7 alle 

 bindes 6 

 bundet #7 alle 

  

blande vb 

 bland 9 

 blandede 7 

 blander #8 alle 

 blandes 7 

 blandet 22 

  

blive vb 

 blive 223 

 blev 412 

 blevet 162 

 bli'r (ukorrekt) 30 

 blir (ukorrekt) 5 

 bliv 12 

 bliver 329 

  

3. bo vb 

 bo #28 

 boede 20 

 boet #14 

 bor #47 næsten alle 

  

1. bringe vb 

 bringe #16 alle 

 bragt 9 

 bragte 10 

 bringer #18 alle 

 bringes #8 alle 

  

bruge vb 

 bruge 71 

 brug #89 

 bruger #47 alle 

 bruges 50 

 brugt 20 

 brugte 10 

 

 

bryde vb 

 bryde 5 

 brudt 5 

 bryder #7 alle 

 brød #30 
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2. brænde vb 

 brænde #11 

 brændende 8 

 brænder #5 alle 

 brændt 5 

 brændte 4 

  

burde vb 

 burde 19 

 bør #56 alle 

  

bygge vb 

 bygge 14 

 byg #12 næsten alle i  

   andet lemma 

 byggede 7 

 bygger 13 

 bygges 4 

 bygget 18 

   

bære vb 

 bære 6 

 bar #19 

 bær #5 ingen 

 bærer #9 alle 

 båret 5 

  

danne vb 

 danne 9 

 danner #12 næsten alle 

 dannes 5 

  

danse vb 

 danse #5 alle 

 dans #10 næsten alle i 

   andet lemma 

 dansende 4 

 danser #11 alle 

  

dele vb 

 dele #41 

 del #102 næsten alle i 

   andet lemma 

 deler 7 

 delt 6 

   

deltage vb 

 deltage 10 

 deltager #12 næsten alle 

 deltog 9 

  

dreje vb 

 drej #5 alle 

 drejede 9 

 drejer #21 næsten alle 

  

2. drikke vb 

 drikke #10 næsten alle 

 drak 9 

 drik #4 alle 

 drikker 7 

 drikkes 4 

  

dræbe vb 

 dræbe 5 

 dræber #4 

 dræbt 12 

 dræbte 5 

  

drømme vb 

 drømme #12 

 drøm #16 ingen 

 drømmer #13 alle 

 drømt 4 

 drømte 6 

   

2. dukke vb 

 dukke #14 

 dukkede 10 

 dukker #14 

  

2. dække vb 

 dæk #13 

 dækker #11 alle 

 dækkes #4 alle 

 dækket #11 næsten alle 

  

dø vb (RO: dør, døde, død og døet) 

 dø 5 

 død #38 

 døde #26 

 dør #14 
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elske vb 

 elske 7 

 elskede 18 

 elsker #41 

 elsket 6 

   

1. falde vb 

 falde #14 

 fald #48 ingen 

 falder 17 

 faldet #13 næsten alle 

 faldt 27 

 

fejre vb 

 fejre 6 

 fejrede 10 

 fejret 6 

   

finde vb 

 finde 80 

 fandt 47 

 find 5 

 finder #66 alle 

 findes #70 

 fundet #45 alle 

  

fjerne vb 

 fjerne #21 

 fjerner 19 

 fjernes 9 

 fjernet 6 

  

flytte vb 

 flytte 11 

 flyt 5 

 flyttede 7 

 flytter 5 

 flyttes 4 

 flyttet 5 

  

flyve vb 

 flyve 5 

 flyvende 5 

 flyver #13 

 fløj #5 

 fløjet 4 

foregå vb 

 foregik 7 

 foregår 14 

  

forelske vb 

 forelskede 8 

 forelsket 12 

  

foretage vb 

 foretage 9 

 foretager 4 

 foretages 7 

 foretaget 6 

 foretog 10 

 

foretrække vb 

 foretrukne 4 

 foretrækker 17 

 

forlade vb 

 forlade 10 

 forlader #9 alle 

 forladt 8 

 forlod 7 

 

forlange vb 

 forlang 21 

 forlanger 11 

 forlangte 4 

  

forstå vb 

 forstå 15 

 forstod 12 

 forstående 4 

 forstået 7 

 forstår 27 

 

forsvinde vb 

 forsvandt 11 

 forsvinder 17 

 forsvundet 9 
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forsøge vb 

 forsøge 9 

 forsøg #34 næsten alle i  

   andet lemma 

 forsøger 7 

 forsøgt 6 

 forsøgte 10 

 

fortsætte vb 

 fortsætte 12 

 fortsat 17 

 fortsatte 7 

 fortsæt 11 

 fortsætter #15 alle 

  

fortælle vb 

 fortælle 49 

 fortalt #15 alle 

 fortalte #16 næsten alle 

 fortæl 5 

 fortæller #85 alle 

 fortælles 5 

  

fremstille vb 

 fremstille 5 

 fremstiller 7 

 fremstillet 28 

   

2. fylde vb 

 fylde #12 

 fyld #6 

 fylder 15 

 fyldes 7 

 fyldt 24 

 fyldte 9 

  

føle vb 

 føle 23 

 føl #4 

 føler #31 alle 

 føles 6 

 følt 5 

 følte 23 

  

 

 

1. følge vb 

 følge #28 

 fulgt 6 

 fulgte 18 

 følg 8 

 følgende 32 

 følger #26 

   

2. føre vb 

 føre #15 

 før #204 

 førende 21 

 fører #16 

 føres 9 

 ført 7 

 førte 11 

  

1. få vb 

 få #362 

 fik 188 

 fået 118 

 får #326 næsten alle 

 fås #114 alle 

  

1. gemme vb 

 gemme #4 alle 

 gemmer #10 

 gemt 6 

 gemte 4 

 

gennemføre vb 

 gennemføre 7 

 gennemført 17 

 

gifte vb 

 gifte #14 

 gift #54 ingen 

 giftede 5 

 gifter 5 

 giftes 6 

 giftet 5 
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give vb 

 give 89 

 gav 46 

 gi' (ukorrekt) 11 

 gi'r (ukorrekt) 39 

 giv 20 

 giver #166 næsten alle 

 gives 9 

 givet #40 

 

1. glemme vb 

 glemme #13 alle 

 glemmer 10 

 glemt 15 

 glemte 11 

  

1. glæde vb 

 glæde #42 

 glæd 6 

 glædede 6 

 glæder #32 

  

gribe vb 

 gribe 13 

 greb #10 

 grebet #7 alle 

 griber #8 alle 

  

gælde vb 

 gjaldt 5 

 gældende 5 

 gælder 39 

  

gøre vb 

 gøre 176 

 gjorde #62 alle 

 gjort 69 

 gør #223 næsten alle 

 gøres 11 

  

 

 

 

 

 

 

gå vb 

 gå 150 

 gik 158 

 gående 4 

 gået 63 

 går #183 næsten alle 

 gås #5 ingen 

 

hakke vb 

 hakke #4 

 hak #5 

 hakkede 8 

 hakket #18 alle 

  

handle vb 

 handler #16 alle 

 handlet 4 

  

2. have vb 

 have #321 

 ha' (ukorr.) 43 

 haft 60 

 har #2152  næsten alle 

 hav #6 

 havde 554 

 haves #4 

  

hedde vb 

 hed #14 

 hedder 57 

 

hente vb 

 hente 18 

 hent 5 

 henter 5 

 hentet 6 

  

hjælpe vb 

 hjælpe 46 

 hjalp 5 

 hjælp #72 

 hjælper #22 næsten alle 
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holde vb 

 holde 79 

 hold #48 

 holder #96 næsten alle 

 holdes 14 

 holdt #54 næsten alle 

  

huske vb 

 huske 27 

 husk 30 

 huskede 10 

 husker #25 alle 

  

hækle vb 

 hækl 23 

 hækles 8 

 hæklet 5 

  

høre vb 

 høre 39 

 hør #49 næsten alle 

 hører #47 alle 

 høres 5 

 hørs  (kun del af navn) #8 alle 

 hørt #27 alle 

 hørte 19 

   

håbe vb 

 håbe 7 

 håb #7 ingen 

 håbede 5 

 håber 22 

 håbet #5 

  

illustrere vb 

 illustreret 21 

  

indeholde vb 

 indeholde 4 

 indeholder 53 

  

 

 

 

 

 

indsende vb 

 indsende 5 

 indsend 12 

 indsender #6 

 indsendes 20 

 indsendt 7 

 

1. kalde vb (RO (kaldte, kaldt el. kaldet)) 

 kalde #17 

 kalder #25 

 kaldes #10 

 kaldet #6 alle 

 kaldt 11 

 kaldte 7 

 

3. kende vb 

 kende #20 næsten alle 

 kender #48 alle 

 kendes 4 

 kendt 42 

 kendte 46 

   

kigge vb 

 kigge 4 

 kig #6 alle 

 kiggede 5 

 kikke 9 

 kikkede 7 

 kikker #5 alle 

  

klare vb 

 klare #43 

 klar  (imp) #51 ingen 

 klarede 4 

 klarer 19 

   

1. klippe vb 

 klippe #12 alle 

 klip #20 

 klipper #13 næsten alle 

 klippes #11 alle 

 klippet #23 alle 
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koge vb 

 koge #7 alle 

 kog #8 

 kogende 4 

 koger #4 alle 

 koges 8 

 kogt 5 

 kogte 4 

  

1. komme vb 

 komme #124 alle 

 kom 250 

 kommen #5 ingen 

 kommende 24 

 kommer 260 

 kommes 10 

 kommet 57 

 

koste vb 

 kost  (imp) #4 ingen 

 kostede 6 

 koster #95 alle 

 kostet 7 

 

kræve vb 

 kræve 4 

 kræver 27 

 

kunne vb 

 kunne 337 

 ka'  (ukorrekt) 8 

 kan 1426 

 ku'  (ukorrekt) 4 

 kunde (gl. retskrivning) #10 ingen 

 kunnet 17 

 

købe vb 

 købe 49 

 køb #33 

 køber #32 næsten alle 

 købes 12 

 købt 22 

 købte 15 

  

 

 

1. køre vb 

 køre #42 alle 

 kør 4 

 kører #39 alle 

 køres 7 

 kørt 14 

 kørte 24 

  

2. lade vb (RO (lod, ladet: i stikken)) 

 lade #51 

 lad #79 

 lader #36 

 ladet #7 

 lod #24 

  

2. lave vb 

 lave #80 

 lav #18 

 lavede 8 

 laver #34 alle 

 laves #13 alle 

 lavet #34 alle 

  

lege vb 

 lege #13 

 leg #14 næsten alle i  

   andet lemma 

 legede 7 

 legende #6 alle 

 leger 7 

 

1. leve vb 

 leve #27 alle 

 levede 7 

 levende #22 næsten alle i  

   andet lemma 

 lever #31 

 levet 8 

  

levere vb 

 lever #31 ingen 

 leverer 5 

 leveres 32 

 leveret 6 
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2. lide vb  (RO (synes om; stole på)) 

 lide #39 

 li' 15 

 lider #5 

  

ligge vb 

 ligge 17 

 lig #4 ingen 

 liggende 6 

 ligger 79 

 ligget 6 

 lå 44 

  

ligne vb 

 lignede 5 

 lignende 9 

 ligner 16 

   

1. love vb 

 love #9 

 lov #67 ingen 

 lovede 6 

 lover #9 

 lovet 9 

  

1. lukke vb 

 lukke #6 alle 

 luk 24 

 lukkede 9 

 lukker #7 

 lukkes #16 alle 

 lukket #12 alle 

  

2. lyde vb 

 lyder #21 alle 

 lød #10 alle 

  

lykkes vb 

 lykkes #5 alle 

 lykkedes 17 

 

 

 

 

 

 

1. lægge vb (RO (lagde, lagt)) 

 lægge #28 

 lagde 15 

 lagt 15 

 læg #27 

 lægger #33 

 lægges #37 

 

1. lære vb 

 lære #41 

 lær 6 

 lærer #18 

 lært 18 

 lærte 12 

  

læse vb 

 læse 24 

 læs #21 næsten alle 

 læser #22 

 læst 13 

 læste 8 

  

1. løbe vb  (RO (løb, løbet)) 

 løbe #18 

 løb #34 

 løber #21 

 løbet #28 

  

2. løfte vb 

 løfte #10 

 løftede 5 

 løfter #4 alle 

 løftes #4 alle 

  

mangle vb 

 manglede 9 

 mangler #19 

  

medvirke vb 

 medvirkede 4 

 medvirkende 15 

 medvirker 6 
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mene vb 

 men #1288 næsten alle i 

   andet lemma 

 mener 50 

 mente #14 alle 

  

miste vb 

 miste 6 

 mistede 8 

 mister #6 

 mistet 11 

  

modtage vb 

 modtage 9 

 modtager #15 næsten alle 

 modtaget 9 

 modtog 8 

  

1. mærke vb 

 mærke #33 

 mrk. 9 

 mærk 6 

 mærkede 9 

 mærker #15 

 mærkes #11 alle 

 mærket #11 

  

2. møde vb 

 møde #31 

 møder #23 

 mødes #12 

 mødt 7 

 mødte 21 

  

måle vb 

 mål #37 ingen 

 måler #22 alle 

  

1. måtte vb 

 måtte #69 næsten alle 

 må #360 alle 

 måttet 9 

  

 

 

 

nyde vb 

 nyde 9 

 nyd 5 

 nyder #11 næsten alle 

 nød #5 

  

1. nå vb 

 nå #86 

 nåede 21 

 nået 13 

 når #523 

  

opdage vb 

 opdage 4 

 opdagede 13 

 opdager #6 alle 

 opdaget 5 

  

opleve vb 

 opleve 10 

 oplev 13 

 oplevede 5 

 oplever 7 

 oplevet 4 

  

opnå vb 

 opnå 13 

 opnået 8 

 opnår 6 

 opnås 8 

 

optage vb 

 optager #4 alle 

 optages 8 

 optaget #21 

 optog #5 

  

optræde vb 

 optræde 5 

 optræder 10 

 optrådt 7 

 optrådte 5 
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ordne vb 

 ordne 14 

 ordner #9 alle 

 ordnet 4 

  

2. passe vb 

 passe #37 alle 

 pas #24 

 passende #10 

 passer #57 næsten alle 

 passet #6 

   

2. pleje vb 

 pleje #12 

 plejer #20 alle 

  

2. presse vb 

 presse #9 

 pres #7 

 pressede 4 

 presses #6 alle 

  

præsentere vb 

 præsentere 6 

 præsenterer 5 

 præsenteres 8 

 præsenteret 7 

 

1. prøve vb 

 prøve #42 

 prøv 58 

 prøvede 15 

 prøver #34 

 prøvet 23 

  

redde vb 

 redde 5 

 red #6 

 reddede 9 

 redder #6 alle 

 reddet 4 

  

 

 

 

 

regne vb 

 regne 12 

 regn #9 ingen 

 regner #10 næsten alle 

 regnet 13 

  

2. rejse vb 

 rejse #37 

 rejsende #4 alle 

 rejser #29 

 rejst 10 

 rejste 11 

  

1. ringe vb 

 ringe #19 

 ring #37 

 ringede 14 

 ringer #7 alle 

  

1. rive vb 

 rive #4 

 reven 4 

 revet #9 alle 

 riv 12 

  

1. røre vb 

 røre #7 alle 

 rør #8 

 røres 7 

 rørt #4 

  

samle vb 

 samle 19 

 samlede 12 

 samler #10 næsten alle 

 samles 9 

 samlet 25 

  

se vb 

 se 348 

 ser 148 

 ses 36 

 set 86 

 så #1582 
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sende vb 

 sende 22 

 send 54 

 sender #25 alle 

 sendes 50 

 sendt 17 

 sendte 8 

  

servere vb 

 servere 4 

 server #5 alle 

 serverer 6 

 serveres 24 

 serveret 7 

 

sidde vb 

 sidde 26 

 sad 43 

 sidder 52 

 siddet 8 

  

sige vb 

 sige 96 

 sae (ukorrekt) #6 ingen 

 sagde 215 

 sagt 50 

 sagte #7 

 sig #932 næsten alle i  

   andet lemma 

 siger 174 

 siges 10 

 

sikre vb 

 sikre #30 

 sikrer 14 

 sikret 11 

  

skaffe vb 

 skaffe 12 

 skaffede 5 

 skaffer #5 alle 

 skaffet 7 

 

 

 

 

2. ske vb 

 ske #32 næsten alle 

 sker 44 

 sket 24 

 skete 27 

 

1. skifte vb 

 skifte #12 alle 

 skift #19 

 skiftende 4 

 skifter #5 alle 

 skiftes #4 alle 

 skiftet #4 alle 

  

skrive vb 

 skrive 33 

 skrev 12 

 skrevet 20 

 skriv 34 

 skriver #26 næsten alle 

 skrives 7 

 

skulle vb 

 skulle 257 

 skal #767 næsten alle 

  

skyde vb 

 skyde 5 

 skudt 8 

 skyder #7 

 skød #8 

  

2. skynde vb  (RO (skynde sig: -te)) 

 skynde #4 

 skynd #8 

 skynder #5 

 skyndte 6 

   

skære vb 

 skære 8 

 skær #25 

 skærer 10 

 skæres 15 

 skåret #19 alle 
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1. slippe vb 

 slippe #9 alle 

 slap #14 

 slip #5 

 slipper #11 alle 

 sluppet 5 

  

slutte vb 

 slutte 8 

 slut #17 

 sluttede 5 

 slutter 12 

 sluttet 5 

  

1. slå vb 

 slå #41 næsten alle 

 slog 18 

 slået 18 

 slår 13 

 slås #12 

  

smage vb 

 smage #9 alle 

 smag #57 næsten alle i  

   andet lemma 

 smager 36 

 smages 5 

  

smile vb 

 smile 5 

 smil #37 næsten alle i  

   andet lemma 

 smilede 14 

 smilende 7 

 smiler 4 

 smilet #8 

  

snakke vb 

 snakke 10 

 snak #8 

 snakkede 7 

 snakker 9 
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sove vb 

 sove 15 

 sov 9 

 sover 9 

 sovet 4 

  

spare vb 

 spare 8 

 spar #10 

 sparer #15 alle 

 sparet 7 

  

spille vb 

 spille 36 

 spil #8 

 spillede 9 

 spiller #38 næsten alle 

 spilles 5 

 spillet #16 

   

1. spise vb 

 spise #29 alle 

 spis #4 alle 

 spiser #19 næsten alle 

 spist 8 

 spiste 5 

  

springe vb 

 springe 9 

 sprang 10 

 spring #6 

 springer #7 

  

spørge vb 

 spørge 12 

 spurgt 12 

 spurgte 51 

 spørg 11 

 spørger #22 alle 

  

standse vb 

 standse 13 

 standsede 11 

 standser 5 
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starte vb 

 starte 14 

 start #12 

 startede 9 

 starter #14 næsten alle 

  

2. stege vb 

 steg #18 

 steger 6 

 steges #4 alle 

 stegt 7 

  

1. stige vb 

 stige #4 alle 

 steg #18 

 steget 5 

 stig #9 

 stigende 8 

 stiger #14 

  

stikke vb 

 stak #8 

 stik #16 

 stikker #8 

 stukket 7 

  

 

3. stille vb 

 stille #50 

 stiller #13 alle 

 stilles 11 

 stillet 7 

  

strikke vb 

 strikke #6 alle 

 strik #58 næsten alle 

 strikkede 4 

 strikker #4 alle 

 strikkes #13 alle 

 strikket #8 

  

 

 

 

 

 

1. stå vb 

 stå #39 

 stod #71 

 stående 18 

 stået 13 

 står 140 

 

svare vb 

 svare #4 alle 

 svar #29 

 svarede 35 

 svarende 6 

 svarer #23 alle 

 svaret #11 

  

sy vb 

 sy 42 

 syet 10 

 syr 10 

 sys 9 

  

synes vb 

 synes #75 

 syntes 19 

  

synge vb 

 synge 5 

 sang #21 

 synger 12 

  

sælge vb 

 sælge 20 

 solgt 14 

 solgte 8 

 sælger #19 

 sælges 12 

  

sætte vb 

 sætte 59 

 sat #48 alle 

 satte #27 alle 

 sæt #41 

 sætter #31 alle 

 sættes 23 

  

 



Hanne Ruus • Danske Kerneord (1995) • danske ugeblade 1970-1974 • verber 
© Hanne Ruus, 1995 

 
 

37 
 

søge vb 

 søge 9 

 søger #26 alle 

 søges 10 

 søgte #12 alle 

  

sørge vb 

 sørge 8 

 sørgede 6 

 sørger 16 

 sørget 5 

  

tabe vb 

 tabe 5 

 tab #9 

 taber #4 alle 

 tabt 8 

 tabte 12 

  

1. tage vb 

 tage #116 næsten alle 

 ta' 9 

 ta'r 20 

 tag #57 

 tager 66 

 tages #27 alle 

 taget #70 næsten alle 

 tog #71 næsten alle 

  

2. tale vb 

 tale #71 

 tal #17 

 taler #28 næsten alle 

 talt #20 

 talte #22 

  

tegne vb 

 tegne 7 

 tegn #19 

 tegner #12 

 tegnet #15 

 

 

 

 

  

tilbyde vb 

 tilbyde 7 

 tilbyder 7 

 tilbydes 4 

 tilbød 5 

  

tilsende vb 

 tilsendt 25 

  

tilsætte vb 

 tilsat 12 

 tilsæt #6 alle 

 tilsættes 9 

  

tjene vb 

 tjene 8 

 tjener #11 

 tjent 6 

   

2. tro vb 

 tro #37 

 troede 25 

 troet 7 

 tror 92 

  

træde vb 

 træde 6 

 træder 10 

 trådte 4 

  

træffe vb 

 træffe 4 

 traf 10 

 truffet 8 

 træf #4 

 træffes #7 alle 

  

trække vb 

 trække 16 

 trak 9 

 trukket 11 

 træk #25 

 trækker #17 alle 

 trækkes 7 
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trænge vb 

 trænge 5 

 trænger 27 

 trængt 6 

   

tænke vb 

 tænke 43 

 tænk #41 alle 

 tænker #26 alle 

 tænkt 24 

 tænkte 48 

  

2. tørre vb 

 tørre #18 

 tør #44 

 tørrede 5 

 tørrer 6 

 tørret 4 

  

udføre vb 

 udføre 4 

 udfører 7 

 udført 14 

  

undersøge vb 

 undersøge 7 

 undersøgt 11 

 undersøgte 4 

 

undgå vb 

 undgå 15 

 undgår 9 

  

vaske vb 

 vaske #9 alle 

 vask #16 

 vasker 21 

 vaskes #11 alle 

 vasket 8 

  

vende vb 

 vende 10 

 vend 4 

 vender #11 alle 

 vendt 8 

 vendte 17 

1. vente vb 

 vente #32 næsten alle 

 vent 14 

 ventede 22 

 ventende 4 

 venter 34 

 ventet 7 

  

1. vide vb 

 vide #60 

 ved #840 

 vidst 6 

 vidste 31 

  

2. ville vb 

 ville #239 næsten alle 

 vil 608 

 vilde  (gl.dags) #15 ingen 

 villet 4 

  

1. vinde vb 

 vinde #18 

 vandt 13 

 vind #34 næsten alle 

 vinder #16 

 vundet 13 

  

1. virke vb 

 virke #11 

 virkede 9 

 virker #27 alle 

  

2. vise vb 

 vise #34 

 vis #30 

 viser #62 næsten alle 

 vises #8 alle 

 vist #72 

 viste 40 

 

vælge vb 

 vælge 27 

 valgt 15 

 valgte 7 

 vælg 13 

 vælger #16 næsten alle 
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være vb 

 være 589 

 er  (præs. af være) 4951 

 var #1335 alle 

 vær #18 alle 

 været 265 

  

1. yde vb 

 yde #10 alle 

 yder #8 alle 

 ydes #7 alle 

 ydet 4 

  

ødelægge vb 

 ødelægge 6 

 ødelagt 17 

  

2. ønske vb 

 ønske #25 

 ønskede 35 

 ønsker #65 

 ønskes #7 alle 

 ønsket #6 alle 

  

åbne vb 

 åbne #11 

 åbnede 10 

 åbner #10 alle 

 åbnes 6 

 åbnet 4 
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absolut adj 

 absolut #27 alle 

  

aktuel adj 

 aktuelle 6 

 aktuelt #38 alle 

  

2. al adj 

 al #49 alle 

 alle #547 næsten alle 

 alt #296 

   

almindelig adj 

 almindelig 46 

 alm. 8 

 almindelige 27 

 almindeligt 17 

  

alvorlig adj 

 alvorlig 7 

 alvorlige 7 

 alvorligt 10 

 

amerikansk adj 

 amerikansk 16 

 amerikanske 30 

 

automatisk adj 

 automatisk 18 

 automatiske 9 

  

bange adj 

 bange 23 

  

behagelig adj 

 behagelig 8 

 behagelige 5 

 behageligt 13 

  

berømt adj 

 berømt 10 

 berømte 19 

  

bestemt adj 

 bestemt #39 

 bestemte #7 

billig adj 

 billig #13 alle 

 billige #7 alle 

 billigere 21 

 billigste 10 

 billigt 8 

  

1. blød adj 

 blød #24 

 bløde #22 alle 

 blødere 7 

 blødt #24 alle 

  

1. blå adj 

 blå #32 alle 

  

2. bred adj 

 bred #12 

 brede #23 

 bredere 5 

 bredt #9 

  

1. brun adj 

 brun #28 

 brune #8 alle 

 brunt 10 

 

daglig adj 

 daglig 23 

 daglige 25 

  

2. dansk adj 

 dansk #113 næsten alle 

 danske 127 

  

dejlig adj 

 dejlig 53 

 dejlige 58 

 dejligste 4 

 dejligt 49 

  

direkte adj 

 direkte 53 
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dobbelt adj 

 dobbelt 19 

 dobbelte 7 

  

1. dyb adj 

 dyb #4 alle 

 dybe 4 

 dybere 6 

 dybt 18 

  

dygtig adj 

 dygtig 16 

 dygtige 8 

  

2. dyr adj 

 dyr #33 

 dyre 15 

 dyrere 6 

 dyreste 6 

 dyrt 9 

  

1. død adj 

 død #38 

 døde #26 

   

dårlig adj 

 dårlig 13 

 dårlige 11 

 dårligste 6 

 dårligt 13 

  

effektiv adj 

 effektiv 22 

 effektive 17 

 effektivt 24 

  

ekstra adj 

 ekstra 63 

 extra  (ukorrekt) 4 

  

elegant adj 

 elegant 18 

 elegante 7 

  

eneste adj 

 eneste 111 

2. engelsk adj 

 engelsk #46 

 engelske 21 

  

enkel adj 

 enkel 15 

 enkelt #45 

 enkle 8 

  

enkelt adj 

 enkelt #45 

 enkelte 30 

 

eventuel adj 

 eventuelle 6 

 eventuelt 11 

 evt. 30 

 

faktisk adj 

 faktisk 52 

  

fantastisk adj 

 fantastisk 32 

 fantastiske 12 

  

farlig adj 

 farlig 7 

 farlige 8 

 farligt 14 

  

1. fast adj 

 fast #65 alle 

 faste #12 alle 

 fastere 5 

 

festlig adj 

 festlig 11 

 festlige 21 

 festligt 11 

  

fin adj 

 fin 21 

 fine 32 

 fineste 10 

 fint 32 

  



Hanne Ruus • Danske Kerneord (1995) • danske ugeblade 1970-1974 • adjektiver 
© Hanne Ruus, 1995 

 

42 
 

flere adj 

 flere 149 

  

flest adj 

 flest 7 

 fleste 55 

  

forkert adj 

 forkert 23 

  

forleden adj 

 forleden 31 

  

forskellig adj 

 forskellig 8 

 forskellige 84 

 forskelligt 4 

  

2. fransk adj 

 fransk #55 

 franske 21 

  

fremmed adj 

 fremmed 10 

 fremmede #13 alle 

  

1. fri adj 

 fri #52 alle 

 frie 8 

 frit 15 

  

frisk adj 

 frisk #43 alle 

 friske #36 næsten alle 

 friskere 9 

  

fuld adj 

 fuld 48 

 fulde 15 

 fuldt 24 

  

færdig adj 

 færdig 22 

 færdige 15 

 færdigt 9 

  

først adj 

 først 135 

 første #202 

  

2. få adj 

 få #362 

 færre 10 

 færreste 5 

 fås #114 ingen 

 

2. gal adj 

 gal #5 alle 

 galt #21 

  

gammel adj 

 gammel 54 

 gamle 153 

 gammelt 17 

 gl. 17 

 ældre 32 

 ældste 12 

  

2. gift adj 

 gift #54 næsten alle 

 gifte #14 

  

glad adj 

 glad 40 

 glade 31 

  

glat adj 

 glat #24 alle 

 glatte #8 

  

god adj 

 god 171 

 bedre #95 alle 

 bedst 36 

 bedste #145 

 go'  (Ukorrekt) 9 

 gode #116 næsten alle 

 godt 359 

  

gratis adj 

 gratis 73 
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grøn adj 

 grøn 25 

 grønne 21 

 grønt #15 

  

grå adj 

 grå 17 

 gråt 7 

  

gul adj 

 gul 23 

 gule 16 

 gult 10 

 

2. gylden adj 

 gylden #8 alle 

 gyldne 24 

  

halv adj 

 halv 31 

 halve 19 

 halvt 25 

  

hel adj 

 hel 31 

 hele #328 alle 

 helt #293 næsten alle 

  

herlig adj 

 herlig 7 

 herlige 6 

 herligt 7 

  

hurtig adj 

 hurtig 21 

 hurtige 10 

 hurtigere 21 

 hurtigt 88 

  

2. hvid adj 

 hvid #50 næsten alle 

 hvide #48 alle 

 hvidere 14 

 hvidt 39 

  

 

hyggelig adj 

 hyggelig 7 

 hyggelige 9 

 hyggeligt 9 

  

1. høj adj 

 høj #45 næsten alle 

 høje #27 alle 

 højere 23 

 højeste 14 

 højt 30 

 

2. højre adj 

 højre #41 alle 

  

hård adj 

 hård 24 

 hårde 16 

 hårdeste 4 

 hårdt 37 

  

1. international adj 

 international #29 

 internationale #16 næsten alle 

 internationalt 4 

 

klar adj 

 klar #51 alle 

 klare #43 

 klart 34 

  

klog adj 

 klog 5 

 kloge 4 

 klogere 4 

 klogt 10 

 

kold adj 

 kold 23 

 kolde 5 

 koldt 11 

  

kongelig adj 

 kongelig 5 

 kgl. 12 

 kongelige 8 
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2. kort adj 

 kort #73 

 korte #16 alle 

 kortere 4 

  

kraftig adj 

 kraftig 22 

 kraftige 12 

 kraftigere 4 

 kraftigt 14 

  

1. kær adj 

 kære #28 alle 

  

2. køn adj 

 køn #15 

 kønne 14 

  

1. lang adj 

 lang #70 næsten alle 

 lange #77 alle 

 langt 95 

 længere #72 

 længst #18 næsten alle i  

   andet lemma 

 

3. lav adj 

 lav #18 

 lave #80 

 lavere 7 

 laves #13 ingen 

 laveste 4 

 lavt 8 

 

1. let adj 

 let #130 næsten alle 

 lette #20 

 lettere 28 

  

levende adj 

 levende #22 alle 

  

 

 

 

 

1. lidt adj (RO (mindre, mindst)) 

 lidt #289 alle 

 mindre #85 

 mindst #41 

 mindste #28 

  

lille adj 

 lille 271 

 mindre #85 

 mindst #41 

 mindste #28 

 små #155 

  

lykkelig adj 

 lykkelig 18 

 lykkelige 9 

 lykkeligt 12 

  

2. lys adj 

 lys #56 

 lyse #9 

 lyst #47 

  

lækker adj 

 lækker #8 alle 

 lækkert 16 

 lækre 14 

  

løs adj 

 løs #18 

 løse #21 

 løst #6 

   

mange adj 

 mange 327 

  

megen adj 

 megen 15 

 meget 422 

  

mere adj 

 mere 320 

 m.m. 7 
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mest adj 

 mest 157 

 meste 13 

  

mild adj 

 mild 28 

 milde 12 

 mildeste 4 

  

moderne adj 

 moderne #84 næsten alle 

  

mulig adj 

 mulig 8 

 mulige 7 

 muligt 44 

  

mærkelig adj 

 mærkelig 8 

 mærkelige 6 

 mærkeligt 8 

  

1. mørk adj 

 mørk #17 

 mørke #22 

 mørkt 22 

  

naturlig adj 

 naturlig 20 

 naturlige 20 

 naturligste 4 

 naturligt 13 

  

nederst adj 

 nederst 7 

 nederste 20 

 

nem adj 

 nem 17 

 nemmere 16 

 nemt 48 

  

nordisk adj 

 nordisk 21 

 nordiske 4 

  

2. normal adj 

 normal #12 alle 

 normale 4 

 normalt 18 

  

1. norsk adj 

 norsk #18 alle 

 norske 9 

  

2. ny adj 

 ny #242 alle 

 nye 216 

 nyeste 12 

 nyt 106 

   

1. nær adj 

 nær #19 

 nære #11 

 nærmere #25 

 nærmest #15 

 nærmeste 29 

 nært 4 

  

2. næste adj 

 næste #128 næsten alle 

  

nødt adj 

 nødt #21 alle 

  

nødvendig adj 

 nødvendig 7 

 nødvendige 7 

 nødvendigt 27 

  

omgående adj 

 omgående 20 

 omg. #5 

  

ond adj 

 onde #14 alle 

 ondt 23 

  

parat adj 

 parat 21 
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personlig adj 

 personlig 7 

 personlige 23 

 personligt 6 

   

politisk adj 

 politisk 12 

 politiske 15 

  

populær adj 

 populær 9 

 populære 25 

 populært 4 

 

praktisk adj 

 praktisk 28 

 praktiske 13 

  

privat adj 

 privat 11 

 private 18 

  

pæn adj 

 pæn 6 

 pæne 13 

 pænt 22 

  

rar adj 

 rare 15 

 rart 21 

  

3. ren adj 

 ren #34 alle 

 rene #23 næsten alle 

 renere 4 

 rent 57 

  

3. ret adj 

 ret #108 

 r #48 

 r. #25 

 rette #20 

 rettere 4 

  

 

 

2. rig adj 

 rig #14 næsten alle 

 rige #16 

 rigere 4 

  

rigtig adj 

 rigtig 67 

 rigtige 77 

 rigtigt 65 

  

rolig adj 

 rolig 10 

 roligt 13 

 

romantisk adj 

 romantisk 11 

 romantiske 9 

  

rund adj 

 rund #10 næsten alle 

 runde #11 næsten alle 

 rundt 107 

  

rød adj 

 rød 32 

 røde 34 

 rødt 17 

  

samme adj 

 samme 200 

 

3. sand adj 

 sand #13 

 sande #5 

 sandt 14 

  

selve adj 

 selve 22 

  

sen adj 

 senere 104 

 senest 34 

 seneste 9 

 sent 23 
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1. sidst adj 

 sidst #50 næsten alle 

 sidste 169 

  

1. sikker adj 

 sikker #34 alle 

 sikkert 55 

 sikre #30 

 

simpel adj 

 simpelt 24 

  

2. sjov adj 

 sjov #12 

 sjove 16 

 sjovere #6 alle 

 sjovt 17 

 

sjælden adj 

 sjældent 21 

  

1. skøn adj 

 skøn #14 

 skønne #27 næsten alle 

 skønneste 6 

 skønt #32 

  

slank adj 

 slank #19 alle 

 slanke #14 alle 

  

smart adj 

 smart 22 

 smarte 13 

  

smuk adj 

 smuk 32 

 smukke 47 

 smukkere 8 

 smukkeste 4 

 smukt 28 

  

2. sort adj 

 sort #48 næsten alle 

 sorte 27 

  

speciel adj 

 speciel 12 

 specielle 21 

 specielt 32 

  

spændende adj 

 spændende #104 alle 

  

2. stille adj 

 stille #50 

 

stor adj 

 stor 151 

 st. #21 

 store 259 

 stort 69 

 større 80 

 størst 10 

 største 79 

  

strålende adj 

 strålende #25 alle 

  

stærk adj 

 stærk 18 

 stærke 14 

 stærkere 16 

 stærkeste 5 

 stærkt 22 

  

2. sund adj 

 sund #14 alle 

 sunde #11 alle 

 sundt 11 

  

1. svensk adj 

 svensk #33 alle 

 svenske #26 alle 

  

2. svær adj 

 svær #16 

 svære 13 

 sværere 4 

 svært 46 
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sædvanlig adj 

 sædvanlig 6 

 sædvanlige 15 

  

særlig adj 

 særlig 54 

 særlige 17 

 særligt 24 

  

sød adj 

 sød #23 alle 

 søde #29 alle 

  

sådan adj 

 sådan 185 

 sådanne 4 

  

teknisk adj 

 teknisk 9 

 tekniske 13 

  

tidlig adj 

 tidlig 10 

 tidligere 63 

 tidligt 23 

  

tilsyneladende adj 

 tilsyneladende 24 

  

travl adj 

 travl 5 

 travle 4 

 travlt 17 

  

træt adj 

 træt #28 alle 

 trætte #10 

 

tydelig adj 

 tydeligt 23 

  

tyk adj 

 tyk 5 

 tykke #15 næsten alle 

 tykt 5 

  

tynd adj 

 tynd 8 

 tynde #13 alle 

 tyndt 7 

  

2. tysk adj 

 tysk #13 

 tyske 24 

 

tæt adj 

 tæt #24 alle 

 tætte #4 alle 

  

tør adj 

 tør #44 

 tørre #18 

 tørt 7 

  

ung adj 

 ung 74 

 unge #128 næsten alle 

 ungt 13 

 yngre 6 

 yngste 14 

  

vanskelig adj 

 vanskelig 7 

 vanskelige 8 

 vanskeligt 7 

  

varm adj 

 varm 26 

 varme #38 

 varmeste 4 

 varmt 21 

  

venlig adj 

 venlig 10 

 venligst 19 

 venligt 4 

  

2. venstre adj 

 venstre #58 alle 
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vidunderlig adj 

 vidunderlig 8 

 vidunderlige 9 

 vidunderligt 9 

  

vigtig adj 

 vigtig 8 

 vigtige 14 

 vigtigste 13 

 vigtigt 21  

 

vild adj 

 vild 12 

 vilde #15 alle 

 vildt #8 

  

2. vis adj (RO (sikker)) 

 vis #30 

 visse #16 alle 

 vist #72 

  

voksen adj 

 voksen 12 

 voksne 28 

  

2. vrang adj 

 vrang #7 

 v #12 

 v. #41 

 vr 15 

  

2. værd adj 

 værd #21 alle 

  

yderlig adj 

 yderligere 28 

  

3. ægte adj 

 ægte #38 alle 

  

økonomisk adj 

 økonomisk 18 

 økonomiske 22 

  

 

 

øverst adj 

 øverst 12 

 øverste 13 

  

øvrig adj 

 øvrige 27 

 øvrigt 39 

  

åben adj 

 åben 11 

 åbent 16 

 åbne #11
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2. af adv  

 af #2938 næsten alle i  

   andet lemma 

 

aldrig adv 

 aldrig 187 

  

alene adv 

 alene 79 

  

allerede adv 

 allerede 79 

  

alligevel adv 

 alligevel 85 

  

3. alt adv 

 alt #296 

   

altid adv 

 altid 159 

  

altså adv 

 altså 91 

  

3. bag adv 

 bag #95 

  

bagefter adv 

 bagefter 25 

  

2. bare adv 

 bare #219 

  

3. blot adv 

 blot #91 næsten alle 

  

2. bort adv 

 bort #33 

  

3. både adv 

 både #156 

   

 

 

 

cirka adv 

 cirka 16 

 c. #32 ingen 

 ca. 194 

  

1. da adv 

 da #529 

  

dels adv 

 dels #25 

  

1. dengang adv 

 dengang #41 

  

2. der adv 

 der #2613 

 dér 38 

  

derefter adv 

 derefter 67 

 

derfor adv 

 derfor 157 

 

dermed adv 

 dermed 24 

  

desuden adv 

 desuden 49 

  

desværre adv 

 desværre 32 

  

dog adv 

 dog 144 

  

2. efter adv 

 efter #517 

 

efterhånden adv 

 efterhånden 44 

  

2. egentlig adv 

 egentlig #39 
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ellers adv 

 ellers 67 

 

2. endelig adv 

 endelig #47 

 

endnu adv 

 endnu 159 

  

1. engang adv 

 engang #57 alle 

  

1. enten adv 

 enten #34 

  

fat adv 

 fat #34 alle 

  

3. for adv 

 for #2646 

   

frem adv 

 frem 101 

  

3. før adv 

 før #204 

  

ganske adv 

 ganske 87 

 

gerne adv 

 gerne 112 

  

heller adv 

 heller #52 alle 

  

hellere adv 

 hellere 38 

  

helst adv 

 helst 65 

  

hen adv 

 hen 100 

 

 

her adv 

 her #478 næsten alle 

  

herhjemme adv 

 herhjemme 23 

  

hertil adv 

 hertil 22 

  

2. hjem adv 

 hjem #141 

  

hjemme adv 

 hjemme 82 

  

hverken adv 

 hverken 38 

  

hvor adv 

 hvor 470 

 

hvordan adv 

 hvordan 132 

  

hvorfor adv 

 hvorfor 119 

  

4. i adv 

 i #6576 næsten alle i  

   andet lemma 

 

igen adv 

 igen 202 

  

ikke adv 

 ikke 2033 

  

2. imellem adv 

 imellem #54 

  

ind adv 

 ind 291 

  

inde adv 

 inde 46 
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2. inden adv 

 inden #113 

  

især adv 

 især 31 

  

3. jo adv 

 jo #305 

  

kun adv 

 kun 364 

  

3. lige adv 

 lige #305 næsten alle 

  

2. længe adv 

 længe #87 alle 

 længere #72 

 længst #18 næsten alle 

  

3. med adv 

 med #3336 

   

midt adv 

 midt 51 

  

2. mon adv 

 mon #43 

  

måske adv 

 måske 178 

  

naturligvis adv 

 naturligvis 73 

  

ned adv 

 ned 163 

  

nemlig adv 

 nemlig 75 

  

netop adv 

 netop 82 

  

2. nok adv 

 nok #204 

2. nu adv 

 nu #758 næsten alle 

  

2. nær adv 

 nær #19 

 nærmere #25 

 nærmest #15 

  

næsten adv 

 næsten #117 alle 

  

ofte adv 

 ofte 56 

 oftest 5 

  

også adv 

 også 595 

 osse (ukorrekt) 12 

  

2. om adv 

 om #1271 

  

2. omkring adv 

 omkring #71 

  

op adv 

 op 420 

 

2. oppe adv 

 oppe #29 alle 

  

3. over adv 

 over #504 

  

overalt adv 

 overalt 38 

  

2. pludselig adv 

 pludselig #64 næsten alle 

  

1. på adv 

 på #3256 næsten alle i  

   andet lemma 

4. ret adv 

 ret #108 
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sammen adv 

 sammen 305 

  

2. samtidig adv 

 samtidig #74 alle 

  

3. selv adv 

 selv #487 

 

2. selvfølgelig adv 

 selvfølgelig #49 alle 

  

2. siden adv 

 siden #202 

  

2. slet adv 

 slet #62 næsten alle 

  

snart adv 

 snart #64 alle 

  

2. stadig adv 

 stadig #89 næsten alle 

  

1. straks adv 

 straks #54 næsten alle 

  

3. så adv 

 så #1582 

  

således adv 

 således 40 

 

2. til adv 

 til #3628 næsten alle i  

   andet lemma 

tilbage adv 

 tilbage 145 

  

1. tit adv 

 tit #27 alle 

  

tværs adv 

 tværs 21 

 

  

ud adv 

 ud 537 

 

ude adv 

 ude 67 

 

2. uden adv 

 uden #262 

  

3. vel adv 

 vel #64 

  

videre adv 

 videre #44 

  

vidt adv 

 vidt #20 alle 

  

væk adv 

 væk #63 næsten alle  
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1. and pers 

 and #51 

 ands #4 alle 

  

anders pers 

 anders 53 

  

andersen pers 

 andersen 47 

 andersens 6 

   

2. arne pers 

 arne #25 alle 

  

bent pers 

 bent 45 

  

2. bjørn pers 

 bjørn #21 næsten alle 

  

christensen pers 

 christensen 20 

 

christian pers 

 christian 24 

  

erik pers 

 erik 65 

  

1. eva pers 

 eva #56 

   

1. fedtmule pers 

 fedtmule #40 alle 

  

flemming pers 

 flemming 20 

 

hans pers 

 hans #362 

  

hansen pers 

 hansen 59 

 hansens 4 

  

 

3. helle pers 

 helle #23 alle 

  

henrik pers 

 henrik 35 

  

jan pers 

 jan 23 

  

jens pers 

 jens 34 

  

jensen pers 

 jensen 71 

 jensens 5 

  

john pers 

 john 57 

 

jørgen pers 

 jørgen 71 

  

jørgensen pers 

 jørgensen 31 

  

karen pers 

 karen 21 

  

kirsten pers 

 kirsten 37 

 

knud pers 

 knud 20 

 

larsen pers 

 larsen 31 

  

2. lise pers 

 lise #25 alle 

  

lone pers 

 lone 20 

 

margrethe pers 

 margrethe 22 
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mickey pers 

 mickey 45 

  

mogens pers 

 mogens 21 

  

2. møller pers 

 møller #26 alle 

  

niels pers 

 niels 27 

 

nielsen pers 

 nielsen 65 

 nielsens 4 

  

nørgaard pers 

 nørgaard 21 

  

ole pers 

 ole 74 

  

pedersen pers 

 pedersen 26 

   

1. per pers 

 per #47 alle 

  

peter pers 

 peter 72 

 peters #4 

  

petersen pers 

 petersen 24 

  

poul pers 

 poul 48 

  

rasmussen pers 

 rasmussen 25 

  

1. søren pers 

 søren #21 næsten alle 

  

sørensen pers 

 sørensen 24 

torben pers 

 torben 21 
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2. a præp 

 a #49 ingen 

 à 27 

 

1. ad præp 

 ad #86 

   

1. af præp 

 af #2938 næsten alle 

  

2. bag præp 

 bag #95 

  

blandt præp 

 blandt 63 

 bl.  (delaf"bl.a.") 43 

  

1. efter præp 

 efter #517 

 

2. for præp 

 for #2646 

   

1. foran præp 

 foran #50 

 

1. fra præp 

 fra #1196 næsten alle 

  

2. før præp 

 før #204 

  

gennem præp 

 gennem 141 

  

hos præp 

 hos 205 

  

5. i præp 

 i #6576 næsten alle 

  

1. igennem præp 

 igennem #54 

 

1. imellem præp 

 imellem #54 

1. imod præp 

 imod #26 

   

1. inden præp 

 inden #113 

  

1. indtil præp 

 indtil #54 

  

inklusive præp 

 inklusive #9 alle 

 incl.  (ukorrekt-inkl.) 17 

 inkl. 15 

  

2. med præp 

 med #3336 

 m. #115 

  

mellem præp 

 mellem 147 

 

3. mod præp 

 mod #190 næsten alle 

  

3. om præp 

 om #1271 

  

1. omkring præp 

 omkring #71 

 o. #17 ingen 

 

2. over præp 

 over #504 

  

2. per præp  (pr.) 

 per #47 ingen 

 pr. #146 alle 

  

2. på præp 

 på #3256 næsten alle 
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1. til præp 

 til #3628 næsten alle 

 t.h. 5 

 t.v. 6 

 th. #5 

 tv. #11 

  

1. uden præp 

 uden #262 

  

3. under præp 

 under #222 næsten alle 

  

1. ved præp 

 ved #840  
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2. anden num 

 anden #162 

 2. 50 

 andet #142 

  

atten num 

 18 59 

  

elleve num 

 11 87 

 

1. en num 

 en #4062 

 1 422 

 een 9 

 eet 8 

 et #1678 

 én #87 

 ét 28 

  

fem num 

 fem 77 

 5153 

  

femte num 

 femte 4 

 5. 21 

  

femten num 

 femten 5 

 15 92 

  

1. fire num 

 fire #72 alle 

 4 173 

  

fjerde num 

 fjerde 10 

 4. 25 

  

fjorten num 

 14 82 

  

fyrre num 

 40 51 

 

første num 

 første #202 

 1. 79 

  

halvtreds num 

 50 108 

  

2. hundred num 

 100 98 

 hundrede #12 

  

2. i num (romertal) 

 i #6576 næsten alle i 

   andet lemma 

ni num 

 ni 20 

 9 40 

 

nitten num 

 19 34 

  

otte num 

 otte 31 

 8 98 

  

seks num 

 seks 41 

 6 94 

  

seksten num 

 16 54 

  

syv num 

 syv 28 

 7 54 

  

ti num 

 ti #31 næsten alle 

 10 156 

   

1. to num 

 to #382 næsten alle 

 2 375 
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tolv num 

 tolv 7 

 12 122 

  

tre num 

 tre 143 

 3 247 

 

tredive num 

 30 75 

  

tredje num 

 tredje 21 

 3. 30 

 tredie (ukorrekt.) 8 

  

tres num 

 60 36 

   

tretten num 

 tretten 4 

 13 60 

 

1. tusind num 

 tusind #10 alle 

 1000 16 

 tusinde #5 

  

tyve num 

 tyve #8 

 20 72  
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1. anden pron 

 anden #162 

 andet #142 

 andre 225 

 andres 4 

  

begge pron 

 begge 81 

  

de pron 

 de #3426 

 dem #662 

 deres #654 

  

den pron 

 den 2870 

 de #3426 

 dem #662 

 dens 33 

 deres #654 

 det 4384 

 dets 13 

 dét 4 

  

denne pron 

 denne 304 

 dette 190 

 disse #97 alle 

  

1. din pron 

 din #105 næsten alle 

 dine 20 

 dit #36 alle 

  

2. du pron 

 du #676 næsten alle 

 dig 193 

  

3. en pron 

 en #4062 

 ene #59 næsten alle 

 ens #17 ingen 

 én #87 

 éns 4 

 

  

enhver pron 

 enhver 42 

 ethvert 10 

 

2. han pron 

 han #1376 alle 

 ham #318 næsten alle 

 hans #362 

  

hinanden pron 

 hinanden 78 

  

1. hun pron 

 hun #943 alle 

 hende 225 

 hendes 203 

  

hvad pron 

 hvad 430 

 hva'  (ukorrekt) 12 

  

hvem pron 

 hvem 83 

 hvis #363 næsten alle i 

   andet lemma 

 

hver pron 

 hver 256 

 hvert 106 

   

hvilken pron 

 hvilken 23 

 hvilke 19 

 hvilket 38 

  

3. i pron 

 i #6576 næsten alle i 

   andet lemma 

 jer 47 

 jeres 12 

  

ingen pron 

 ingen 205 

 intet #60 alle 
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ingenting pron 

 ingenting 24 

  

1. jeg pron 

 jeg #2185 næsten alle 

 mig 519 

  

2. man pron 

 man #912 alle 

  

min pron 

 min 344 

 mine #103 alle 

 mit #120 næsten alle 

  

nogen pron 

 nogen 165 

 noget 460 

 nogle 188 

  

2. selv pron 

 selv #487 

 

sig pron 

 sig #932 næsten alle 

  

sin pron 

 sin 408 

 sine #124 alle 

 sit 146 

   

1. vi pron 

 vi #1088 alle 

 os #262 alle 

 vores #91 

  

vor pron 

 vor 66 

 vore 74 

 vort 41 
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at konj 

 at 4295 

 

2. da konj 

 da #529 

  

3. efter konj 

 efter #517 

 

eller konj 

 eller 733 

 el. 17 

 

2. end konj 

 end #283 næsten alle 

  

4. for konj 

 for #2646 

   

fordi konj 

 fordi 179 

  

4. før konj 

 før #204 

  

2. gange konj 

 gange #83 

 x #52 

  

hvis konj 

 hvis #363 næsten alle 

  

idet konj 

 idet 32 

  

3. inden konj 

 inden #113 

  

2. indtil konj 

 indtil #54 

  

jamen konj 

 jamen 50 

 

2. ligesom konj 

 ligesom #39 

2. men konj 

 men #1288 næsten alle 

  

mens konj 

 mens 103 

 medens #15 alle 

  

2. når konj 

 når #523 næsten alle 

  

og konj 

 og 7955 

  

1. om konj 

 om #1271 

  

2. plus konj 

 plus #27 næsten alle 

 + #42 

  

samt konj 

 samt 80 

 

som konj 

 som 1765 

  

4. så konj 

 så #1582 

  

3. til konj 

 til #3628 næsten alle i 

   andet lemma 



Hanne Ruus • Danske Kerneord (1995) • danske ugeblade 1970-1974 • diverse 
© Hanne Ruus, 1995 

 

63 
 

Forkortelser 
 

a.  fork 

 a. 73 

  

b.  fork 

 b. 28 

  

bl. a.  fork 

 bl.a. 27 

 

c.  fork 

 c. #32 alle 

  

e.  fork 

 e. 21 

  

f.  fork 

 f. 73 

  

h.  fork 

 h. 39 

  

j.  fork 

 j. 24 

  

k.  fork 

 k. 78 

  

m.  fork 

 m. #115 

  

m2 fork (<kvadratmeter>) 

m 222 

  

p.  fork 

 p. #64 alle 

  

s.  fork 

 s. #28 alle 

  

v.  fork 

 v. #41 næsten alle 

 

 

Stednavne 

danmark stn 

 danmark 129 

 danmarks 84 

  

england stn 

 england 27 

 englands 7 

 

københavn stn 

 københavn 196 

 kbh 7 

 kbh. 28 

 kbhvn. 14 

 københavns 17 

 

london stn 

 london 36 

 londons 4 

  

odense stn 

 odense 35 

  

paris stn 

 paris 28 

  

sverige stn 

 sverige 44 

 sveriges 7 

 

usa stn 

 usa 31 

 usas 5 

  

valby stn 

 valby 28 

  

ålborg stn 

 ålborg 8 

 aalborg 30 

 

århus stn 

 århus 46 

 aarhus 6 
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Broknavne 
 

ajax bn 

 ajax 38 

  

colgate bn 

 colgate 35 

  

2. dynamo bn 

 dynamo #26 næsten alle 

  

2. eva bn 

 eva #56 

   

fdm bn 

 fdm 15 

 fdms  (gen.afFDM) 17 

 

fiat bn 

 fiat 22 

  

hjemmet bn 

 hjemmet #28 

 hjemmets #10 

 

nilfisk bn 

 nilfisk 21 

  

søndags-b. t.  bn 

 søndags-b.t. 18 

 søndags-b.t.s 6 

 

Interjektioner 
 

ih intj 

 ih 20 

 

1. ja intj 

 ja #254 næsten alle 

  

2. jo intj 

 jo #305 

  

2. nej intj 

 nej #136 næsten alle 

  

 

2. nå intj 

 nå #86 

   

3. å intj 

 å #4 ingen 

 åh 32 

Ord uden ordklasse 

1. der ukl (RO (formelt grundled)) 

 der #2613 

  

3. lov ukl  (RO (give lov)) 

 lov #67 

 

Udenlandske ord 
 

of udl 

 of 20 

 

the udl 

 the #47 
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