
Nye danske 
kerneord
Danske aviser 2012-2016

Nye og ældre danske kerneord

Af Jørgen Schack og Philip Diderichsen

Udgivet af Dansk Sprognævn på www.dsn.dk, 2022



Nye danske kerneord 

Danske aviser 2012-2016 

 

Indhold 

substantiver 2 
verber 29 
adjektiver 47 
adverbier 57 
personnavne 61 
præpositioner 63 
pronomener 65 
konjunktioner 69 
talord 70 
stednavne 67 
diverse 71 

  



Diderichsen & Schack • Nye danske kerneord • danske aviser 2012-2016 • substantiver 
©Forfatterne og Dansk Sprognævn, 2022 

2 
 

adgang sb. 

 adgang 22 

 adgangen 5 

 

advokat sb. 

 advokat 21 

 advokaten 2 

 advokater 7 

 advokaterne 1 

 

afdeling sb. 

 afdeling 18 

 afdelingen 7 

 afdelinger 5 

 afdelingerne 1 

 

1. aftale sb. 

 aftale #48 

 aftalen 28 

 aftaler #16 

 aftalerne 3 

 

aften sb. 

 aften 63 

 aftenen 17 

 aftenens 7 

 

aktie sb. 

 aktie 4 

 aktien 3 

 aktier 17 

 aktierne 5 

 aktiers 1 

 

aktivitet sb. 

 aktivitet 8 

 aktiviteten 3 

 aktiviteter 12 

 aktiviteterne 1 

 

album sb. 

 album 21 

 albummer 1 

 albummet 10 

 albums 1 

 

alder sb. 

 alder 20 

 alderen 10 

 

alvor sb. 

 alvor 30 

 alvoren 2 

 

ambition sb. 

 ambition 6 

 ambitionen 1 

 ambitioner 9 

 ambitionerne 5 

 

analyse sb. 

 analyse 21 

 analysen 3 

 

angreb sb. 

 angreb #24 

 angrebene 3 

 angrebet #13 

 

ansvar sb. 

 ansvar 31 

 ansvaret 17 

 

ansøgning sb. 

 ansøgning 7 

 ansøgningen 5 

 ansøgninger 8 

 

antal sb. 

 antal 28 

 antallet 72 

 

april sb. 

 april 26 

 

1. arbejde sb. 

 arbejde #101 

 arbejdet #41 

 arbejder #40 

 arbejderne 3 

 

 



Diderichsen & Schack • Nye danske kerneord • danske aviser 2012-2016 • substantiver 
©Forfatterne og Dansk Sprognævn, 2022 

3 
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hånd sb. 
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 hænderne 13 
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interesse sb. 
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interview sb. 

 interview 18 
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 investering 10 

 investeringer 21 
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 jobbet 18 

 jobs 10 
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 journalister 17 

 journalisterne 5 

 journalisternes 1 
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kamp sb. 
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 kampen 40 

 kampene 4 

 kampens 6 

 

kandidat sb. 

 kandidat 11 

 kandidaten 2 

 kandidater 10 

 kandidaterne 1 
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 karakter 12 
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1. kilde sb. 
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 kilden 2 
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kirke sb. 
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klasse sb. 
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1. klokke sb. 
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klub sb. 

 klub 18 

 klubben 17 

 klubbens 9 

 klubber 4 

 klubberne 2 

 klubbernes 1 

 klubbers 1 

 klubs 1 

 

kollega sb. 

 kollega 6 

 kollegaen 2 

 kollegaer 11 

 kolleger 8 

 kollegerne 3 

 kollegers 1 

 

kommune sb. 

 kommune 76 

 kommunen 54 

 kommunens 17 

 kommuner 27 

 kommunerne 29 

 kommunernes 8 

 kommunes 8 

 

koncert sb. 

 koncert 11 

 koncerten 5 

 koncerter 12 

 koncerterne 1 

 

kone sb. 

 kone 21 

 konen 1 

 konens 1 
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konflikt sb. 
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konkurrence sb. 
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 konkurrencen 13 

 konkurrencens 1 

 

konkurrent sb. 

 konkurenter 1 

 konkurrent 4 

 konkurrenten 1 

 konkurrenter 8 

 konkurrenterne 9 

 

konsekvens sb. 

 konsekvens 7 

 konsekvensen 3 

 konsekvenser 31 

 konsekvenserne 8 

 

kontakt sb. 

 kontakt 22 

 kontakten 1 
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 kontakterne 1 

 

kontrakt sb. 

 kontrakt 16 
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kontrol sb. 

 kontrol 28 

 kontrollen 6 

 

kraft sb. 

 kraft 13 

 kræfter 18 

 kræfterne 2 

 kræfternes 1 

 

krav sb. 

 krav 46 

 kravene 7 

 kravet 9 

 

 

 

krig sb. 

 krig 17 

 krige 3 

 krigen 22 
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krise sb. 
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 krisen 26 

 krisens 1 

 kriser 6 

 

kritik sb. 

 kritik 32 

 kritikken 12 

 

1. krone sb. 

 kr 1 

 kr. #138 

 krone 6 

 kronen 1 

 kronens 2 

 kroner 240 

 kroners 1 

 

kræft sb. 

 kræft 17 

 kræften 1 

 kræftens 4 

 

kunde sb. 

 kunde 12 

 kunden 7 

 kunder 43 

 kunderne 27 
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 kunstnere 7 
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 kunstnerens 1 
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kurs sb. 
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 kurser #3 
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kvalitet sb. 

 kvalitet 14 

 kvaliteten 10 

 kvaliteter 5 

 kvalitets 1 

 

kvartal sb. 
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kvinde sb. 
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 kvinden 17 

 kvindens 2 
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 kvinderne 10 

 kvindernes 1 

 kvinders 2 

 kvindes 1 

 

kærlighed sb. 

 kærlighed 15 

 kærligheden 5 

 

land sb. 

 land 47 

 lande #94 

 landene 8 

 landes #12 

 landet #82 

 landets 69 

 lands 2 

 

landbrug sb. 

 landbrug 15 

 landbruget 10 

 landbrugets 1 

 

 

 

landmand sb. 

 landmand 5 

 landmanden 5 

 landmænd 6 

 landmændene 4 

 

landsret sb. 

 landsret 12 

 landsrets 2 

 landsretten 10 

 landsrettens 1 

 

ledelse sb. 

 ledelse 20 

 ledelsen 14 

 ledelsens 2 

 ledelser 1 

 

leder sb. 

 leder #51 

 ledere #11 

 lederen 1 

 lederne 9 

 

lejlighed sb. 

 lejlighed 16 

 lejligheden 7 

 lejligheder 8 

 lejlighederne 3 

 

linje sb. 

 linien 1 

 linje 14 

 linjen 2 

 linjer 10 

 linjerne 1 

 

1. liste sb. 

 liste #15 

 listen 14 

 lister #3 
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liv sb. 

 liv 81 

 livet 52 

 livets 1 

 livs 6 

 

1. lov sb. 

 lov #55 

 love #6 

 loven 13 

 lovens 1 

 

lovgivning sb. 

 lovgivning 15 

 lovgivningen 9 

 lovgivningens 2 

 

luft sb. 

 luft 12 

 luften 18 

 luftens 1 

 

1. lys sb. 

 lys #29 

 lyset 16 

 

lyst sb. 

 lyst 36 

 lysten 3 

 

1. læge sb. 

 læge 13 

 lægen 8 

 lægens 2 

 læger 22 

 lægerne 12 

 lægernes 1 

 

lærer sb. 

 lærer #20 

 lærere 12 

 læreren 1 

 lærerne 7 

 lærernes 2 

 

 

løb sb. 

 løb #23 

 løbet #70 

 

1. løn sb. 

 løn 36 

 lønnen 10 

 

lørdag sb. 

 lørdag 40 

 lørdage 2 

 lørdagen 4 

 lørdagens 5 

 lørdags 6 

 

løsning sb. 

 løsning 36 

 løsningen 9 

 løsninger 15 

 løsningerne 1 

 

lån sb. 

 lån 41 

 lånet 5 

 

magt sb. 

 magt 15 

 magten 18 

 magtens 1 

 magter #2 

 

maj sb. 

 maj 39 

 majs #1 

 

mand sb. 

 mand #96 

 manden 29 

 mandens 2 

 mands 4 

 mænd 60 

 mændene 9 

 mændenes 1 
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mandag sb. 

 mandag 42 

 mandagens 3 

 mandags 3 

 

marked sb. 

 marked 17 

 markeder 12 

 markederne 5 

 markedet 33 

 

marts sb. 

 marts 23 

 

masse sb. 

 masse 20 

 masser 32 

 

medarbejder sb. 

 medarbejder 10 

 medarbejdere 38 

 medarbejderen 3 

 medarbejderens 2 

 medarbejderes 2 

 medarbejderne 9 

 medarbejdernes 5 

 

medie sb. 

 medie 8 

 medier 45 

 medierne 18 

 mediernes 6 

 

medlem sb. 

 medlem 27 

 medlemmer 34 

 medlemmerne 8 

 medlems 1 

 

mening sb. 

 mening 21 

 meningen 7 

 meninger 2 

 

 

 

menneske sb. 

 menneske 9 

 menneskene 1 

 mennesker 108 

 menneskers 1 

 mennesket 3 

 

meter sb. 

 meter 26 

 meters 4 

 

miljø sb. 

 miljø 16 

 miljøer 2 

 miljøet 6 

 

milliard sb. 

 mia. 44 

 milliard 10 

 milliarder 45 

 

million sb. 

 million 22 

 millioner 128 

 millionerne 1 

 mio 3 

 mio. 70 

 

minister sb. 

 minister 13 

 ministeren 24 

 ministerens 2 

 ministre 8 

 ministrene 5 

 ministres 1 

 

minut sb. 

 minut 3 

 minutter 25 

 minutters 8 

 

morgen sb. 

 morgen 39 

 morgenen 5 
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mulighed sb. 

 mulighed 68 

 muligheden 12 

 muligheder 31 

 mulighederne 8 

 muligheders 2 

 

museum sb. 

 museer 18 

 museerne 5 

 museernes 2 

 museers 2 

 museet 2 

 museets 1 

 museum 21 

 

musik sb. 

 musik 29 

 musikken 12 

 musikkens 1 

 musiks 2 

 

myndighed sb. 

 myndighed 2 

 myndigheder 22 

 myndighederne 25 

 myndighedernes 1 

 myndigheders 1 

 

1. møde sb. 

 møde #44 

 møder #41 

 møderne 4 

 mødes #18 

 mødet 9 

 

måde sb. 

 måde 122 

 måden 6 

 måder 18 

 

mål sb. 

 mål 71 

 målene 1 

 målet 29 

 

måned sb. 

 måned 40 

 måneden 16 

 månedens 1 

 måneder 67 

 måneders 7 

 måneds 3 

 

nat sb. 

 nat 7 

 nats 2 

 natten 22 

 nattens 1 

 nætter 1 

 

natur sb. 

 natur 22 

 naturen 19 

 naturens 3 

 

navn sb. 

 navn 38 

 navne 20 

 navnene 1 

 navnet 20 

 

1. net sb. 

 net 1 

 nettet 25 

 

niveau sb. 

 niveau 31 

 niveauer 2 

 niveauerne 1 

 niveauet 5 

 

november sb. 

 november 25 

 

nummer sb. 

 nr. 13 

 nummer 23 

 nummeret 5 

 numre 3 
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nyhed sb. 

 nyhed 18 

 nyheden 3 

 nyheder 8 

 nyhederne 3 

 

oktober sb. 

 oktober 31 

 

2. omgang sb. 

 omgang 24 

 omgange 5 

 

omkostning sb. 

 omkostninger 13 

 omkostningerne 7 

 

område sb. 

 område 38 

 områder 27 

 områderne 4 

 områdernes 1 

 området 41 

 områdets 3 

 

omsætning sb. 

 omsætning 14 

 omsætningen 8 

 

onsdag sb. 

 onsdag 39 

 onsdagen 1 

 onsdagens 1 

  

opgave sb. 

 opgave 24 

 opgaven 14 

 opgaver 24 

 opgaverne 4 

 

oplevelse sb. 

 oplevelse 25 

 oplevelsen 3 

 oplevelser 11 

 

 

oplysning sb. 

 oplysning 4 

 oplysningen 1 

 oplysninger 47 

 oplysningerne 8 

 

opmærksomhed sb. 

 opmærksomhed 20 

 opmærksomheden 3 

 

oprører sb. 

 oprørere 11 

 oprørerne 12 

 oprørernes 1 

 

ord sb. 

 ord 63 

 ordene 5 

 ordet 13 

 

organisation sb. 

 organisation 8 

 organisationen 16 

 organisationens 4 

 organisationer 13 

  

par sb. 

 par 90 

 parret 14 

 parrets 2 

 

parti sb. 

 parti 25 

 partier 30 

 partierne 13 

 partiernes 2 

 partiers 3 

 partiet 34 

 partiets 15 

 partis 3 
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patient sb. 

 patient 3 

 patienten 5 

 patientens 1 

 patienter 33 

 patienterne 9 

 patienternes 3 

 

pave sb. 

 pave 20 

 paven 1 

 

penge sb. 

 penge 132 

 pengene 28 

 

periode sb. 

 periode 35 

 perioden 17 

 perioder 8 

 

person sb. 

 person 26 

 personen 4 

 personer 55 

 personerne 2 

 personers 2 

 

personale sb. 

 personale 9 

 personalet 16 

 

pige sb. 

 pige 11 

 pigen 6 

 piger 21 

 pigerne 15 

 pigernes 1 

 

plads sb. 

 plads 74 

 pladsen 8 

 pladser 8 

 pladserne 1 

 

 

point sb. 

 point 29 

 pointene 2 

 points 1 

 

politi sb. 

 politi 49 

 politiet 119 

 politiets 13 

 politis 4 

 

politik sb. 

 politik 47 

 politikken 2 

 

politiker sb. 

 politiker 12 

 politikere 44 

 politikeren 1 

 politikerne 28 

 politikernes 2 

 

praksis sb. 

 praksis 22 

 praksis’ 1 

 praksissen 1 

 

pres sb. 

 pres 20 

 presset #18 

 

2. pris sb. 

 pris 41 

 prisen #30 

 priser 17 

 priserne 19 

 

problem sb. 

 problem 44 

 problemer 68 

 problemerne 7 

 problemet 35 

 

 

 

 



Diderichsen & Schack • Nye danske kerneord • danske aviser 2012-2016 • substantiver 
©Forfatterne og Dansk Sprognævn, 2022 

20 
 

procent sb. 

 pct. 124 

 procent 171 

 procents 1 

 % 2 

 

produkt sb. 

 produkt 6 

 produkter 18 

 produkterne 4 

 produktet 7 

 

professor sb. 

 professor 34 

 professoren 3 

 

projekt sb. 

 projekt 27 

 projekter 13 

 projekterne 1 

 projektet 31 

 projektets 1 

 

præsident sb. 

 præsident 46 

 præsidenten 8 

 præsidentens 3 

 præsidenter 1 

 præsidents 1 

 

rapport sb. 

 rapport 21 

 rapporten 20 

 rapportens 1 

 rapporter 2 

 

redaktion sb. 

 red. #31 

 

regel sb. 

 regel 14 

 reglen 8 

 regler 28 

 reglerne 15 

 

 

regering sb. 

 regering 51 

 regeringen 121 

 regeringens 42 

 regeringer 13 

 regerings 4 

 

region sb. 

 region 33 

 regionen 9 

 regionens 6 

 regioner 12 

 regionerne 8 

 regionernes 5 

 

rente sb. 

 rente 13 

 renten 11 

 renter 7 

 renterne 5 

 

rest sb. 

 resten 40 

 rester 1 

 

resultat sb. 

 resultat 12 

 resultater 23 

 resultaterne 6 

 resultatet 23 

 

1. ret sb. 

 ret #70 

 retten #35 

  

2. ret sb. 

 ret #70 

 retten #35 

 retter 10 

 retterne 1 

 

retning sb. 

 retning 30 

 retningen 3 

 retninger 3 
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risiko sb. 

 risici 1 

 risiko 22 

 risikoen 11 

 

rolle sb. 

 rolle 35 

 rollen 10 

 roller 4 

 rollerne 2 

 

roman sb. 

 roman 12 

 romanen 11 

 romanens 1 

 romaner 4 

 

1. rum sb. 

 rum 20 

 rummet 6 

 

1. række sb. 

 række #122 

 rækken 6 

 rækker #10 

 rækkerne 1 

 

1. råd sb. 

 råd #41 

 rådet #8 

 

sag sb. 

 sag 47 

 sagen 90 

 sagens 6 

 sager 34 

 sagerne 9 

 sags 3 

 

salg sb. 

 salg 21 

 salget 10 

  

 

 

 

1. samarbejde sb. 

 samarbejde #42 

 samarbejdet #9 

 samarbejdets 1 

 

samfund sb. 

 samfund 33 

 samfundet 15 

 samfundets 6 

 

1. sang sb. 

 sang #16 

 sange 7 

 sangen 12 

 sangens 1 

 

scene sb. 

 scene 13 

 scenen 10 

 scener 7 

 

sejr sb. 

 sejr 28 

 sejre 8 

 sejren 10 

 sejrene 2 

 sejrens 1 

 

selskab sb. 

 selskab 32 

 selskaber 29 

 selskaberne 4 

 selskabernes 2 

 selskabet 32 

 selskabets 11 

 

september sb. 

 sep. 2 

 september 27 

 septembers 1 
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side sb. 

 side 59 

 siden #316 

 sider 25 

 siderne 6 

 

sikkerhed sb. 

 sikkerhed 18 

 sikkerheden 7 

 

situation sb. 

 situation 29 

 situationen 27 

 situationer 5 

 

2. skat sb. 

 skat 49 

 skats 6 

 skatten 4 

 skatter 9 

 skatterne 2 

 

1. skole sb. 

 skole 23 

 skolen 18 

 skolens 6 

 skoler 9 

 skolerne 7 

 skolernes 2 

 

skridt sb. 

 skridt 28 

 

slags sb. 

 slags 47 

 slagsen 3 

 

slutning sb. 

 slutning 2 

 slutningen 30 

 

smule sb. 

 smule 20 

 

 

 

socialdemokrat sb. 

 socialdemokrat 6 

 socialdemokraten 2 

 socialdemokrater 2 

 socialdemokraterne 23 

 socialdemokraternes 7 

 

sommer sb. 

 sommer 23 

 sommeren 21 

 sommerens 7 

 somre 1 

 

1. spids sb. 

 spidsen 23 

 

spil sb. 

 spil #41 

 spillene 1 

 spillet #34 

 spillets 1 

 

spiller sb. 

 spiller #53 

 spillere 33 

 spilleren 2 

 spillerne 16 

 spillernes 3 

 

sport sb. 

 sport 18 

 sporten 4 

 sportens 1 

 sports 4 

 

spørgsmål sb. 

 spørgsmål 57 

 spørgsmålene 4 

 spørgsmålet 37 

 

start sb. 

 start 20 

 starten 20 

 starter #18 
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stat sb. 

 stat 34 

 staten 12 

 statens 18 

 stater 1 

 stats 3 

  

statsminister sb. 

 statsminister 33 

 statsministeren 19 

 statsministerens 6 

 

sted sb. 

 sted 92 

 steder 52 

 stederne 2 

 stedet 104 

 stedets 1 

 

1. stemme sb. 

 stemme #27 

 stemmen 5 

 stemmer #26 

 stemmerne 6 

 stemmes #2 

 

stemning sb. 

 stemning 13 

 stemningen 8 

 

stigning sb. 

 stigning 24 

 stigningen 4 

 stigninger 4 

 

stilling sb. 

 stilling 15 

 stillingen 5 

 stillinger 8 

 

stof sb. 

 stof 12 

 stoffer 9 

 stofferne 2 

 stoffers 1 

 stoffet 7 

studerende sb. 

 studerende 21 

 

1. stykke sb. 

 stk. #1  

 stykke 18 

 stykker 7 

 stykkerne 1 

 

størrelse sb. 

 str. 1 

 størrelse 18 

 størrelsen 2 

 størrelser 4 

 

1. støtte sb. 

 støtte #43 

 støtten 3 

 støtter #11 

 

succes sb. 

 succes 39 

 succesen 2 

 succeser 1 

 successen 1 

 

1. svar sb. 

 svar 31 

 svarene 2 

 svaret #18 

 

sygdom sb. 

 sygdom 11 

 sygdomme 5 

 sygdommen 8 

 

sygehus sb. 

 sygehus 12 

 sygehus’ 1 

 sygehuse 4 

 sygehusene 4 

 sygehuset 1 

 sygehusets 1 
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sygeplejerske sb. 

 sygeplejerske 4 

 sygeplejersken 1 

 sygeplejersker 16 

 sygeplejerskerne 5 

 

system sb. 

 system 18 

 systemer 3 

 systemerne 1 

 systemet 12 

 

sæson sb. 

 sæson 26 

 sæsonen 13 

 sæsonens 5 

 sæsoner 2 

 sæsonerne 1 

 sæsons 2 

 

søn sb. 

 søn 28 

 sønnen 8 

 sønnens 1 

 sønnerne 1 

 søns 1 

 

søndag sb. 

 søndag 62 

 søndage 2 

 søndagen 7 

 søndagens 5 

 søndags 3 

 

tal sb. 

 tal #49 

 tallene 15 

 tallet 8 

 

1. tale sb. 

 tale #116 

 talen 2 

 taler #49 

 talerne 3 

  

 

1. tanke sb. 

 tanke #19 

 tanken #3 

 tanker 15 

 tankerne 4 

 

team sb. 

 team 27 

 teamet 3 

 teams 1 

 

telefon sb. 

 telefon 10 

 telefonen 11 

 telefonens 1 

 telefoner 6 

 telefonerne 1 

 telefons 1 

 tlf. 2 

 

tendens sb. 

 tendens 16 

 tendensen 6 

 tendenser 3 

 tendenserne 2 

 

tid sb. 

 tid 162 

 tide 6 

 tiden 65 

 tidens 5 

 tider 23 

 tiderne 2 

 tidernes 1 

 tiders 4 

 tids #9 

 

tidspunkt sb. 

 tidspunkt 46 

 tidspunkter 3 

 tidspunktet 1 

 

tilbud sb. 

 tilbud 36 

 tilbuddene 4 

 tilbuddet 2 
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tilfælde sb. 

 filfældet 1 

 tilfælde 33 

 tilfældene 1 

 tilfældet 10 

 

1. time sb. 

 time 16 

 timen 4 

 timer 48 

 timerne #5 

 timers 4 

 times 5 

 

1. ting sb. 

 ting #66 

 tingene #18 

 tingenes #1 

 

tirsdag sb. 

 tirsdag 32 

 tirsdagen 1 

 

titel sb. 

 titel 11 

 titlen 14 

 titler 7 

 

1. top sb. 

 top 17 

 toppe 1 

 toppen 22 

 tops 2 

 

torsdag sb. 

 torsdag 22 

 torsdags 3 

 

trafik sb. 

 trafik 17 

 trafikken 14 

 

 

 

 

 

trussel sb. 

 truslen 3 

 trusler 14 

 truslerne 2 

 trussel 11 

 

tur sb. 

 tur 24 

 ture #4 

 turen 18 

 turene 2 

 

turist sb. 

 turist 2 

 turister 20 

 turisterne 5 

 

tv sb. 

 tv 54 

 tv’et 1 

 tv’s 1 

  

tvivl sb. 

 tvivl 46 

 tvivlen 1 

 

type sb. 

 type 18 

 typen 1 

 typer 10 

 

uddannelse sb. 

 uddannelse 27 

 uddannelsen 2 

 uddannelser 8 

  

udfordring sb. 

 udfordring 12 

 udfordringen 1 

 udfordringer 37 

 udfordringerne 3 

 

udgangspunkt sb. 

 udgangspunkt 22 

 udgangspunktet 3 
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udgift sb. 

 udgift 1 

 udgiften 3 

 udgifter 17 

 udgifterne 4 

 

udland sb. 

 udland 2 

 udlandet 33 

 udlandets 2 

 

udsigt sb. 

 udsigt 19 

 udsigten 2 

 udsigter 5 

 udsigterne 4 

 

udstilling sb. 

 udstilling 13 

 udstillingen 11 

 udstillingens 3 

 udstillinger 3 

 

udtryk sb. 

 udtryk 31 

 

udvalg sb. 

 udvalg 16 

 udvalget 8 

 udvalgets 2 

 

udvikling sb. 

 udvikling 53 

 udviklingen 20 

  

uge sb. 

 uge 100 

 ugen 21 

 ugens 7 

 uger 38 

 ugerne 1 

 ugers 3 

 uges 5 

 

 

 

undersøgelse sb. 

 undersøgelse 49 

 undersøgelsen 22 

 undersøgelser 20 

 undersøgelserne 2 

 

universitet sb. 

 universitet 44 

 universiteter 4 

 universiteterne 3 

 universiteternes 2 

 universitetet 6 

 universitets 1 

 

valg sb. 

 valg 34 

 valget 21 

 valgets 2 

 

1. vand sb. 

 vand 22 

 vandet 5 

 

vej sb. 

 vej 83 

 veje 12 

 vejen 58 

 vejene 3 

 

vejr sb. 

 vejr 10 

 vejret 20 

 vejrs 2 

 

ven sb. 

 ven 13 

 vennen 1 

 venner 48 

 vennerne 3 

 vennernes 1 

 venners 1 
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verden sb. 

 verden 110 

 verdenen 1 

 verdener 1 

 verdens 42 

 verdner 1 

 

1. viden sb. 

 viden 28 

 

virkelighed sb. 

 virkelighed 20 

 virkeligheden 28 

 virkelighedens 3 

 

virksomhed sb. 

 virksomhed 36 

 virksomheden 24 

 virksomhedens 10 

 virksomheder 90 

 virksomhederne 23 

 virksomheders 3 

 

vurdering sb. 

 vurdering 20 

 vurderingen 5 

 vurderinger 6 

 vurderingerne 1 

 vurderingernes 1 

 

1. vækst sb. 

 vækst #50 

 væksten 12 

 

vælger sb. 

 vælgere 19 

 vælgerne 18 

 vælgernes 2 

 

værdi sb. 

 værdi 22 

 værdien 5 

 værdier 19 

 værdierne 2 

 

 

2. værk sb. 

 værk 12 

 værker 27 

 værkerne 1 

 værket 2 

 værks 1 

 

våben sb. 

 våben 23 

 våbenet 1 

 våbnene 2 

 

weekend sb. 

 weekend 11 

 weekenden 17 

 weekendens 5 

 

1. øje sb. 

 øje 22 

 øjet 1 

 øjne 14 

 øjnene 23 

 

øjeblik sb. 

 øjeblik 6 

 øjeblikke 1 

 øjeblikket 28 

 

økonomi sb. 

 økonomi 43 

 økonomien 17 

 økonomiens 1 

 økonomier 4 

 

1. ønske sb. 

 ønske #24 

 ønsker #79 

 ønsket #9 

 

år sb. 

 år 831 

 årene 18 

 årenes 1 

 året 53 

 årets 44 

 års 50 
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årsag sb. 

 årsag 8 

 årsagen 15 

 årsager 7 

 årsagerne 2 
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advare vb. 

 advare 2 

 advarede 7 

 advarer 8 

 advaret 8 

 

afgøre vb. 

 afgjorde 1 

 afgjort #6 

 afgør 2 

 afgøre 4 

 afgørende #39 

 afgøres 1 

 

afsløre vb. 

 afsløre 9 

 afslørede 5 

 afslørende 1 

 afslører 10 

 afsløret 8 

 

afvise vb. 

 afvise 10 

 afvisende 2 

 afviser 22 

 afvises 3 

 afvist 8 

 afviste 6 

 

anholde vb. 

 anholde 1 

 anholdt 22 

 

ansætte vb. 

 ansat #27 

 ansatte #28 

 ansætte 7 

 ansætter 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. arbejde vb. 

 arbejd 1 

 arbejde #101 

 arbejdede 18 

 arbejdende 2 

 arbejder 40 

 arbejdes 2 

 arbejdet #41 

 

2. bakke vb. 

 bakke #4 

 bakkede 5 

 bakker #8 

 bakkes 4 

 bakket 8 

 

2. bede vb. 

 bad #17 

 bed #3 

 bede #15 

 bedende 2 

 beder 2 

 bedt 18 

  

begrænse vb. 

 begrænse 7 

 begrænsende 1 

 begrænser 6 

 begrænses 6 

 begrænset #10 

 

begynde vb. 

 begynde 15 

 begynder 35 

 begyndt 16 

 begyndte 41 

 

begå vb. 

 begik 4 

 begå 6 

 begået 13 

 begår 4 
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behandle vb. 

 behandle 14 

 behandlede 2 

 behandler 7 

 behandles 3 

 behandlet 7 

 

behøve vb. 

 behøvede 1 

 behøver 20 

 

bekræfte vb. 

 bekræfte 6 

 bekræfter 15 

 bekræftes 2 

 bekræftet 6 

 

beskrive vb. 

 beskrev 8 

 beskrevet 9 

 beskrive 4 

 beskrivende 1 

 beskriver 9 

 beskrives 4 

 

beslutte vb. 

 beslutte 6 

 besluttede 17 

 beslutter 3 

 besluttet 19 

 

bestå vb. 

 bestod 4 

 bestå 1 

 bestående 3 

 bestået 5 

 består 20 

 

besøge vb. 

 besøge 8 

 besøgende 9 

 besøger 5 

 besøgt 3 

 besøgte 3 

 

 

betale vb. 

 betal 1 

 betale 62 

 betalende 2 

 betaler 15 

 betales 4 

 betalt 23 

 betalte 8 

 

2. betyde vb. 

 betyde 14 

 betyder 109 

 betydet 14 

 betød 9 

 

bidrage vb. 

 bidrage 16 

 bidrager 10 

 bidraget #7 

 bidrog 2 

 

blive vb. 

 blev 617 

 blevet 250 

 bliv 1 

 blive 251 

 blivende 1 

 bliver 470 

 

2. bo vb. 

 bo 10 

 boede 11 

 boende 3 

 boet #7 

 bor 32 

 

2. bringe vb. 

 bragt 8 

 bragte 5 

 bringe 7 

 bringer 4 

 bringes 5 
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bruge vb. 

 brug #85 

 bruge 73 

 bruger #52 

 bruges 35 

 brugt 48 

 brugte 17 

 

bryde vb. 

 brudt 7 

 brudte 1 

 bryde 9 

 brydende 1 

 bryder #10 

 brød #20 

 

burde vb. 

 burde 34 

 bør 47 

 

byde vb. 

 budt 3 

 byde 9 

 byder 8 

 bød 10 

 

bygge vb. 

 bygge 23 

 byggede 3 

 bygger 16 

 bygges 2 

 bygget 25 

 

bære vb. 

 bar #13 

 båret 5 

 bære 5 

 bærende 1 

 bærer 14 

 bæres 1 

 

 

 

 

 

 

dele vb. 

 dele #40 

 deler 15 

 deles 5 

 delt 13 

 delte 2 

 

deltage vb. 

 deltage 12 

 deltager #9 

 deltaget 7 

 deltog 7 

 

dræbe vb. 

 dræbe 7 

 dræbende 3 

 dræber 2 

 dræbt 19 

 dræbte 13 

 

2. dække vb. 

 dække 8 

 dækkede 4 

 dækker 4 

 dækkes 2 

 dækket #9 

 

dø vb. 

 dø 3 

 døde #25 

 dør #13 

 

dømme vb. 

 dømme 5 

 dømmes 2 

 dømt 11 

 dømte 9 

 

2. eje vb. 

 eje 2 

 ejede 3 

 ejer #24 

 ejes 2 

 ejet 7 
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eksistere vb. 

 eksistere 1 

 eksisterende 11 

 eksisterer 5 

 eksisteret 5 

 

elske vb. 

 elskede 4 

 elskende 1 

 elsker 18 

 elsket 1 

 

2. ende vb. 

 ende #45 

 ender 24 

 endt 8 

 endte 31 

 

erkende vb. 

 erkende 1 

 erkender 25 

 erkendt 10 

 erkendte 5 

 

falde vb. 

 falde 14 

 faldende 10 

 falder 23 

 faldet #28 

 faldt 23 

 

2. fange vb. 

 fange #8 

 fangede 1 

 fanger #12 

 fanget 14 

 

fastslå vb. 

 fastslog 10 

 fastslå 1 

 fastslår 17 

 

 

 

 

 

finde vb. 

 fandt 47 

 find 1 

 finde 110 

 finder 44 

 findes #56 

 findez 1 

 fundet #38 

 fandtes #3 

  

fjerne vb. 

 fjerne #23 

 fjernede 4 

 fjerner 6 

 fjernet 9 

 

flytte vb. 

 flytte 24 

 flyttede 11 

 flytter 16 

 flyttet 10 

 

flyve vb. 

 flyve 12 

 flyvende 5 

 flyver #8 

 flyves 1 

 fløj #6 

 fløjet 3 

 

foregå vb. 

 foregik 13 

 foregå 3 

 foregået 2 

 foregår 20 

 

foretage vb. 

 foretag 1 

 foretage 4 

 foretager 4 

 foretages 5 

 foretaget 33 

 foretog 2 
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forklare vb. 

 forklare 9 

 forklarede 8 

 forklarende 1 

 forklarer 87 

 forklares 1 

 forklaret 4 

 

forlade vb. 

 forlade 19 

 forlader 2 

 forladt 4 

 forlod 16 

 

forstå vb. 

 forstå 27 

 forstående 2 

 forstået 11 

 forstår 11 

 forstås 1 

 

forsvinde vb. 

 forsvandt 5 

 forsvinde 5 

 forsvindende 2 

 forsvinder 15 

 forsvundet 6 

 

forsøge vb. 

 forsøge 11 

 forsøger 24 

 forsøgt 13 

 forsøgte 19 

 

fortsætte vb. 

 fortsat #51  

 fortsatte 9 

 fortsætte 27 

 fortsætter 34 

 

 

 

 

 

 

 

fortælle vb. 

 fortalt 13 

 fortalte 33 

 fortæl 1 

 fortælle 24 

 fortæller #173 

 fortælles 2 

 

forvente vb. 

 forvente 14 

 forventede 2 

 forventer 31 

 forventes 5 

 forventet 7 

 

fremgå vb. 

 fremgik 2 

 fremgå 1 

 fremgår 32 

 

2. fylde vb. 

 fylde #7 

 fylder 19 

 fyldt 18 

 fyldte 6 

 

føle vb. 

 føle 11 

 føler 30 

 føles 12 

 følt 3 

 følte 16 

 føltes 3 

 

3. følge vb. 

 fulgt 20 

 fulgte 5 

 følge #55 

 følger 26 

 følges #3 
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2. føre vb. 

 føre 15 

 førende 15 

 fører 20 

 føres 6 

 ført 13 

 førte 15 

 

3. få vb. 

 fik 227 

 få #426 

 fået 172 

 får #272 

 fås 2 

 

3. gemme vb. 

 gem 1 

 gemme 6 

 gemmer 9 

 gemt 7 

 gemte 2 

 

gennemføre vb. 

 gennemføre 15 

 gennemfører 1 

 gennemføres 1 

 gennemført 19 

 gennemførte 3 

 

give vb. 

 gav 42 

 gi’ 1 

 giv 3 

 give 120 

 givende 1 

 giver #107 

 gives 5 

 givet #61 

 

2. glæde vb. 

 glæde #26 

 glædede 2 

 glæder 16 

 

 

 

gribe vb. 

 greb #12 

 grebet 4 

 gribe 7 

 gribende 3 

 griber 5 

 

gælde vb. 

 gjaldt 1 

 gælde 4 

 gældende 7 

 gælder 57 

 

gøre vb. 

 gjorde 43 

 gjort 73 

 gør 168 

 gøre 151 

 gøres 11 

 

gå vb. 

 gik 105 

 gå 136 

 gående 2 

 gået 68 

 går 299 

 

handle vb. 

 handle 12 

 handlede 8 

 handler 69 

 handles 1 

 handlet 7 

 

2. have vb. 

 ha’ 1 

 haft 101 

 har 3056 

 havde 417 

 have #389 

 

hedde vb. 

 hed 12 

 hedde 3 

 hedder 35 

 heddet 1 
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hente vb. 

 hente 8 

 hentede 3 

 henter 5 

 hentes 2 

 hentet 16 

 

hjælpe vb. 

 hjalp 10 

 hjulpet 4 

 hjælpe 43 

 hjælpende 3 

 hjælper #16 

 hjælpes 2 

 

holde vb. 

 hold #51 

 holde 82 

 holder 67 

 holdes 12 

 holdt 40 

 

huske vb. 

 husk 4 

 huske 23 

 husker 18 

 husket 2 

 

2. hænge vb. 

 hang 5 

 hænge 10 

 hængende 3 

 hængene 1 

 hænger 25 

 hængt 1 

 

høre vb. 

 hør 7 

 høre 28 

 hører 31 

 hørt 15 

 hørte 15 

 

 

 

 

håbe vb. 

 håbe 6 

 håbede 1 

 håber 34 

 håbet #8 

 

indeholde vb. 

 indeholde 5 

 indeholder 15 

 indeholdt 4 

 

indføre vb. 

 indføre 15 

 indfører 1 

 indføres 5 

 indført 9 

 indførte 2 

 

indgå vb. 

 indgik 4 

 indgå 10 

 indgående #1 

 indgået 9 

 indgår 15 

 indgås 2 

 

indlede vb. 

 indlede 3 

 indledende 3 

 indleder 8 

 indledes 6 

 indledt 5 

 indledte 5 

 

1. kalde vb. 

 kalde 15 

 kalder 36 

 kaldes 11 

 kaldet 8 

 kaldt 8 

 kaldte 6 
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2. kaste vb. 

 kaste 6 

 kastede 6 

 kaster 12 

 kastes 1 

 kastet 5 

 

3. kende vb. 

 kende #6 

 kender 42 

 kendes 2 

 kendt #62 

 kendte #29 

 kendtes #1 

 

kigge vb. 

 kig 6 

 kigge 10 

 kiggede 6 

 kigger 23 

 kigget 3 

 

klare vb. 

 klare #32 

 klarede 2 

 klarer 8 

 klares 1 

 klaret 12 

 

2. komme vb. 

 kom 169 

 komme 140 

 kommende 63 

 kommer 280 

 kommet 72 

 

konstatere vb. 

 konstatere 12 

 konstaterede 3 

 konstaterer 18 

 konstateres 1 

 konstateret 13 

 

 

 

 

2. koste vb. 

 koste 11 

 kostede 4 

 koster 33 

 kostet 8 

 

kritisere vb. 

 kritisere 3 

 kritiserede 8 

 kritiserer 7 

 kritiseres 5 

 kritiseret 9 

 

kræve vb. 

 kræv 1 

 kræve 11 

 krævede 8 

 krævende 3 

 kræver 41 

 kræves 2 

 krævet 2 

 

kunne vb. 

 kan 1275 

 kunne 373 

 kunnet 21 

 

3. kæmpe vb. 

 kæmpe #37 

 kæmpede 5 

 kæmpende 2 

 kæmper 20 

 kæmpes 1 

 kæmpet 13 

 

købe vb. 

 køb #10 

 købe 40 

 køber #26 

 købes 6 

 købt 32 

 købte 13 

 

 

 

 



Diderichsen & Schack • Nye danske kerneord • danske aviser 2012-2016 • verber 
©Forfatterne og Dansk Sprognævn, 2022 

 

37 
 

2. køre vb. 

 køre 27 

 kørende 5 

 kører 41 

 køres 5 

 kørt 22 

 kørte 20 

 

2. lade vb. 

 lad #10 

 lade #45 

 lader #22 

 ladet #9 

 ladt #4 

 lod #9 

 

lande vb. 

 lande #94 

 landede 6 

 lander 5 

 landes #12 

 landet #82 

 

2. lave vb. 

 lave #83 

 lavede 18 

 laver 24 

 laves 8 

 lavet 61 

 

2. leve vb. 

 leve 33 

 levede 9 

 levende #10 

 lever #34 

 levet 8 

 

levere vb. 

 lever #34 

 levere 15 

 leverede 4 

 leverer 12 

 leveres 4 

 leveret 12 

 

 

ligge vb. 

 ligge 23 

 liggende 5 

 ligger 100 

 ligget 7 

 lå 21 

 

ligne vb. 

 ligne 5 

 lignede 5 

 lignende #21 

 ligner 15 

 

2. love vb. 

 love #6 

 lovede 10 

 lovende 5 

 lover 10 

 lovet 5 

 

2. lukke vb. 

 luk 1 

 lukke 23 

 lukkede 15 

 lukker 11 

 lukkes 4 

 lukket #15 

 

2. lyde vb. 

 lyde 6 

 lyder 111 

 lød 32 

 

lykkes vb. 

 lykkedes 31 

 lykkes #16 

 

1. lægge vb. 

 lagde 13 

 lagt 36 

 lægge #29 

 lægger #36 

 lægges #3 
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2. lære vb. 

 lær 1 

 lære #22 

 lærer #20 

 lært 9 

 lærte 9 

 

læse vb. 

 læs #6 

 læse 24 

 læser #12 

 læses 3 

 læst 10 

 læste 8 

 

3. løbe vb. 

 løb #23 

 løbe 12 

 løbende 11 

 løber 29 

 løbes 1 

 løbet #70 

 

2. løfte vb. 

 løfte #20 

 løftede 2 

 løfter #8 

 løftes 1 

 løftet #5 

 

løse vb. 

 løs #7 

 løse #24 

 løser 3 

 løses 6 

 løst #10 

 

låne vb. 

 låne 16 

 låner 5 

 

mangle vb. 

 mangle 3 

 manglede 4 

 manglende 24 

 mangler #27 

melde vb. 

 melde 6 

 melder 11 

 meldes 1 

 meldt 23 

 meldte 4 

 

mene vb. 

 mene 6 

 mener 189 

 menes 3 

 ment 4 

 mente 21 

 

miste vb. 

 miste 15 

 mistede 14 

 mister 14 

 mistet 20 

 

modtage vb. 

 modtage 8 

 modtager #15 

 modtages 3 

 modtaget 22 

 modtog 10 

 

3. mærke vb. 

 mærk 1 

 mærke #20 

 mærkede 1 

 mærker 8 

 mærkes 2 

 mærket #7 

 

2. møde vb. 

 mød 1 

 møde #44 

 møder #41 

 mødt 13 

 mødte 10 

 mødes #18 

 mødtes #6 
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2. måtte vb. 

 må #178 

 måtte 61 

 måttet 9 

 

nyde vb. 

 nyde 18 

 nyder 9 

 nydes 4 

 nydt 3 

 nød #7 

 

nævne vb. 

 nævne 3 

 nævner 9 

 nævnes 4 

 nævnt 7 

 nævnte 2 

 

1. nå vb. 

 nå #31 

 nåede 23 

 nået 23 

 når #533 

 nås 2 

 

offentliggøre vb. 

 offentliggjorde 7 

 offentliggjort 16 

 offentliggør 2 

 offentliggøre 5 

 offentliggøres 3 

 

opdage vb. 

 opdage 3 

 opdagede 6 

 opdager 2 

 opdages 2 

 opdaget 14 

 

 

 

 

 

 

 

opleve vb. 

 oplev 1 

 opleve 21 

 oplevede 8 

 oplever 23 

 opleves 5 

 oplevet 21 

 

oplyse vb. 

 oplys 2 

 oplyse 7 

 oplyser 39 

 oplyses 1 

 oplyst 3 

 oplyste 7 

 

opstå vb. 

 opstod 7 

 opstå 4 

 opstået 4 

 opstår 9 

 

overraske vb. 

 overraske 2 

 overraskede 3 

 overraskende 28 

 overrasker 9 

 overrasket 7 

 

overtage vb. 

 overtage 5 

 overtager 12 

 overtaget #2 

 overtog 9 

 

overveje vb. 

 overvej 1 

 overveje 9 

 overvejede 1 

 overvejende #5 

 overvejer 13 

 overvejet 1 
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passe vb. 

 pas #8 

 passe 8 

 passede 1 

 passende #9 

 passer 15 

 passes 1 

 passet 2 

 

pege vb. 

 pege 5 

 pegede 1 

 peger 27 

 peget 1 

 

placere vb. 

 placere 5 

 placerede 3 

 placerer 3 

 placeres 1 

 placeret 15 

 

2. presse vb. 

 presse #14 

 pressede 5 

 presser 3 

 presses 4 

 presset #18 

 

producere vb. 

 producere #10 

 producerede 3 

 producerer 7 

 produceres 1 

 produceret 6 

 

præsentere vb. 

 præsentere 8 

 præsenterede 10 

 præsenterer 10 

 præsenteres 6 

 præsenteret 5 

 

 

 

 

2. prøve vb. 

 prøve #16 

 prøvede 5 

 prøver 8 

 prøvet 11 

 

påvirke vb. 

 påvirke 6 

 påvirkede 2 

 påvirker 9 

 påvirket 7 

 

3. ramme vb. 

 ramme #17 

 rammende 2 

 rammer #22 

 ramt 29 

 ramte 19 

 

regne vb. 

 regne 13 

 regnede 4 

 regner 15 

 regnes 3 

 regnet 12 

 

2. rejse vb. 

 rejs 2 

 rejse #19 

 rejsende #8 

 rejser #25 

 rejses 2 

 rejst 12 

 rejste 8 

 

2. rette vb. 

 rette #27 

 rettede 6 

 retter #10 

 rettes 2 

 rettet 11 
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2. ringe vb. 

 ringe #12 

 ringede 10 

 ringer 14 

 ringes 1 

 

risikere vb. 

 risikere 9 

 risikerer 22 

 

ryge vb. 

 ryge 7 

 rygende 1 

 ryger 17 

 røg #11 

 røget #8 

 

rykke vb. 

 rykke 7 

 rykkede 7 

 rykker 6 

 rykket 3 

 

samle vb. 

 saml 4 

 samle 15 

 samlede 32 

 samledes 1 

 samlende 1 

 samler #11 

 samles 7 

 samlet 46 

 

sammenligne vb. 

 sammenligne 6 

 sammenligner 5 

 sammenlignes 5 

 sammenlignet 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

se vb. 

 se 180 

 ser 164 

 ses #28 

 set 139 

 sete 1 

 så #1249 

 sås #3 

  

sende vb. 

 send 3 

 sende 25 

 sender 26 

 sendes 12 

 sendt 29 

 sendte 21 

 

sidde vb. 

 sad 32 

 sidde 12 

 siddende 7 

 sidder 56 

 siddet 10 

 

sige vb. 

 sagde 119 

 sagt 45 

 sige 103 

 sigende #4 

 siger 826 

 siges 4 

 

sikre vb. 

 sikre #48 

 sikrede 9 

 sikrer 14 

 sikres 2 

 sikret 9 

 

2. ske vb. 

 ske #31 

 sker 57 

 sket 30 

 skete 31 
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2. skifte vb. 

 skifte #13 

 skiftede 4 

 skiftende 6 

 skifter 11 

 skiftes #4 

 skiftet 13 

 

skjule vb. 

 skjule 7 

 skjuler 3 

 skjules 1 

 skjult 13 

 skjulte 4 

 

skrive vb. 

 skrev 39 

 skrevet 43 

 skrevne 1 

 skrive 38 

 skriver 103 

 skrives 4 

 zkriver 1 

 

skulle vb. 

 skal #979 

 skulle 232 

 skullet 2 

 

skyde vb. 

 skudt 13 

 skyde 8 

 skyder 4 

 skydes 1 

 skød 12 

 

skyldes vb. 

 skyldes 44 

 skyldtes 2 

 

skære vb. 

 skar 2 

 skåret 7 

 skære 12 

 skærer 7 

 

2. slippe vb. 

 slap #6 

 slip #4 

 slippe 10 

 slipper 11 

 sluppet 4 

 

slutte vb. 

 slutte 4 

 sluttede 7 

 slutter 10 

 sluttet 1 

 

2. slå vb. 

 slog 21 

 slå 29 

 slået 30 

 slår 27 

 slås #4 

 

smide vb. 

 smed #8 

 smide 5 

 smider 5 

 smides 1 

 smidt 5 

 

spare vb. 

 spare 33 

 sparede 2 

 sparer 6 

 spares 5 

 sparet 3 

 

spille vb. 

 spil #41 

 spille 42 

 spillede 28 

 spiller #53 

 spilles 10 

 spillet #34 
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2. spise vb. 

 spis 1 

 spise 12 

 spiser 13 

 spist 8 

 spiste 1 

 

spørge vb. 

 spurgt 10 

 spurgte 10 

 spørg 2 

 spørge 16 

 spørgende 1 

 spørger 24 

 zpurgt 1 

 

starte vb. 

 starte 9 

 startede 20 

 starter #18 

 startet 6 

 

2. stige vb. 

 steg #22 

 steget 20 

 stige 16 

 stigende 46 

 stiger 23 

 

3. stille vb. 

 stille #48 

 stillede 7 

 stiller 23 

 stilles 4 

 stillet 13 

 

stoppe vb. 

 stoppe 12 

 stoppede 8 

 stopper #17 

 stoppet 8 

 

 

 

 

 

2. støtte vb. 

 støt #3 

 støtte #43 

 støttende 1 

 støtter #11 

 støttet 4 

 

1. stå vb. 

 stod #56 

 stå 47 

 stående 5 

 stået 20 

 står 178 

 

svare vb. 

 svar #31 

 svare 14 

 svarede 12 

 svarende 7 

 svarer 41 

 svaret #18 

 

synes vb. 

 synes #107 

 syntes 12 

 

synge vb. 

 sang #16 

 sunget 6 

 synge 7 

 synger 8 

 

sælge vb. 

 solgt 30 

 solgte 9 

 sælge 25 

 sælgende 2 

 sælger #18 

 sælges 9 

 

sætte vb. 

 sat 73 

 satte 25 

 sætte 64 

 sætter 34 

 sættes 8 
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søge vb. 

 søge 17 

 søger 16 

 søgt 14 

 søgte 13 

 

tabe vb. 

 tabe 9 

 taber 8 

 tabes 2 

 tabt 16 

 tabte 11 

 

tage vb. 

 tag #16 

 tage #118 

 tager 89 

 tages 7 

 taget #80 

 tog #72 

 

2. tale vb. 

 tal #49 

 tale #116 

 taler #49 

 tales 2 

 talt #22 

 talte #16 

 

tilbyde vb. 

 tilbudt 6 

 tilbyde 12 

 tilbyder 8 

 tilbydes 1 

 tilbød 3 

 

tilføje vb. 

 tilføje 2 

 tilføjede 4 

 tilføjer 43 

 tilføjet 5 

 

 

 

 

 

2. tiltale vb. 

 tiltaler 1 

 tiltales 1 

 tiltalt 15 

 tiltalte 8 

 

tjene vb. 

 tjene 14 

 tjener #15 

 tjenes 2 

 tjent 11 

 tjente 3 

 

3. tro vb. 

 tro #29 

 troede 11 

 troende 2 

 troet 4 

 tror 81 

 

true vb. 

 true 10 

 truede 11 

 truende 4 

 truer 10 

 trues 1 

 truet 12 

 

træde vb. 

 træd 1 

 træde 7 

 træder 10 

 trædes 1 

 trådte 6 

 

træffe vb. 

 traf 4 

 truffet 9 

 træffe 7 

 træffer 2 

 træffes #2 
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trække vb. 

 trak 20 

 trukket 19 

 trække 28 

 trækker 17 

 trækkes #2 

 

2. tvinge vb. 

 tvang #5 

 tvinge 5 

 tvinger 3 

 tvinges 2 

 tvunget 12 

 

tyde vb. 

 tyde 1 

 tydede 1 

 tyder 20 

 

tænke vb. 

 tænk 14 

 tænke 24 

 tænker 26 

 tænkes 6 

 tænkt 23 

 tænkte 10 

 

udgøre vb. 

 udgjorde 1 

 udgør 24 

 udgøre 2 

 

udsætte vb. 

 udsat #24 

 udsatte #20 

 udsætte 3 

 udsættes 7 

 

2. udtale vb. 

 udtale 7 

 udtaler 5 

 udtalt #7 

 udtalte 7 

 

 

 

udvikle vb. 

 udvikle 22 

 udviklede 5 

 udvikler 1 

 udvikles 1 

 udviklet 23 

 

udvælge vb. 

 udvalgt 3 

 udvalgte 16 

 udvælge 5 

 

understrege vb. 

 understrege 6 

 understregede 6 

 understreger 34 

 

undersøge vb. 

 undersøge 23 

 undersøger 1 

 undersøges 3 

 undersøgt 11 

 undersøgte 2 

 

undgå vb. 

 undgå 26 

 undgået 3 

 undgår 6 

 undgås 3 

 

vende vb. 

 vende 12 

 vender 18 

 vendt 9 

 vendte 8 

 

2. vente vb. 

 vent 4 

 vente 13 

 ventede 9 

 venter 29 

 ventes 15 

 ventet 10 
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1. vide vb. 

 ved #750 

 vide #23 

 vidst 3 

 vidste 15 

 

ville vb. 

 vil 782 

 ville 240 

 villet 7 

 

2. vinde vb. 

 vandt 32 

 vinde #28 

 vinder #28 

 vindes 2 

 vundet 21 

 

2. virke vb. 

 virke #14 

 virkede 9 

 virker 39 

 virket 4 

 

2. vise vb. 

 vise #34 

 viser 188 

 vises 4 

 vist #40 

 viste 41 

  

vokse vb. 

 vokse 8 

 voksede 13 

 voksende 11 

 vokser 14 

 vokset 22 

 

vurdere vb. 

 vurdér 1 

 vurdere 13 

 vurderede 4 

 vurderer 43 

 vurderes 2 

 vurderet 5 

  

vælge vb. 

 valgt 44 

 valgte 36 

 vælg 4 

 vælge 20 

 vælger 22 

 vælges 2 

 

være vb. 

 er 5719 

 var #1238 

 vær 6 

 være 646 

 værende 5 

 været 404 

 

ændre vb. 

 ændre 15 

 ændrede 5 

 ændrer 13 

 ændres 7 

 ændret 18 

 

øge vb. 

 øge 26 

 øgede 10 

 øger 9 

 øges 1 

 øget 26 

 

2. ønske vb. 

 ønske #24 

 ønskede 14 

 ønsker #79 

 ønskes 4 

 ønsket #9 

 

åbne vb. 

 åbne #22 

 åbnede 13 

 åbner 24 

 åbnes 4 

 åbnet 5 
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2. absolut adj. 

 absolut 18 

 absolutte 8 

 

afgørende adj. 

 afgørende 39 

 

3. aktiv adj. 

 aktiv 12 

 aktive 5 

 aktivt 12 

 

2. al adj. 

 al 26 

 alle 391 

 alles 1 

 alt #224 

 

almindelig adj. 

 alm 1 

 alm. 3 

 almindelig 13 

 almindelige 22 

 almindeligt 7 

 

alvorlig adj. 

 alvorlig 12 

 alvorlige 18 

 alvorligt 22 

 

amerikansk adj. 

 amerikansk 13 

 amerikanske 97 

 

anderledes adj. 

 anderledes 29 

 

angivelig adj. 

 angiveligt 20 

 

ansat adj. 

 ansat #27 

 ansatte #28 

 

bange adj. 

 bange 26 

bestemt adj. 

 bestemt #35 

 bestemte 8 

 

billig adj. 

 billig 5 

 billige 7 

 billigere 11 

 billigst 3 

 billigste 6 

 billigt 5 

 

borgerlig adj. 

 borgerlig 2 

 borgerlige 17 

 borgerligt 4 

 

2. bred adj. 

 bred 13 

 brede #16 

 bredere 4 

 bredeste 1 

 bredt #9 

 

britisk adj. 

 britisk 8 

 britiske 22 

 

2. central adj. 

 central 3 

 centrale 17 

 centralt 7 

 

daglig adj. 

 daglig 6 

 daglige 11 

 dagligt 11 

 

2. dansk adj. 

 dansk #215 

 danske 352 

 

daværende adj. 

 daværende 21 
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direkte adj. 

 direkte 51 

 

2. dyb adj. 

 dyb 3 

 dybe 8 

 dybere 4 

 dybest 1 

 dybeste 1 

 dybt 22 

 

2. dyr adj. 

 dyr #32 

 dyre 6 

 dyrere 5 

 dyrest 1 

 dyreste 2 

 dyrt 12 

 

dårlig adj. 

 dårlig 23 

 dårlige 21 

 dårligere 8 

 dårligst 2 

 dårligste 2 

 dårligt 20 

  

effektiv adj. 

 efektive 1 

 effektiv 7 

 effektive 7 

 effektivt 9 

 

efterfølgende adj. 

 efterfølgende 40 

 

ekstra adj. 

 ekstra 74 

 

eneste adj. 

 eneste 61 

 

2. engelsk adj. 

 engelsk #6 

 engelske 20 

 

enig adj. 

 enig 16 

 enige 26 

  

enkelt adj. 

 enkelt #40 

 enkelte 31 

 enkeltes 1 

 

enorm adj. 

 enorm 7 

 enorme 11 

 enormt 12 

 

europæisk adj. 

 europæisk 20 

 europæiske 36 

 

faktisk adj. 

 faktisk 84 

 faktiske 1 

 faktizk 1 

 

fantastisk adj. 

 fantastisk 38 

 fantastiske 7 

 

1. fast adj. 

 fast 66 

 faste 12 

 

fin adj. 

 fin 7 

 fine 9 

 fineste 3 

 fint 19 

 

flere adj. 

 flere 396 

 

flest adj. 

 flest 13 

 fleste 66 

 flestes 1 
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forkert adj. 

 forkert 20 

 forkerte 12 

 

formentlig adj. 

 formentlig 34 

 

forskellig adj. 

 forskellig 3 

 forskellige 71 

 forskelligt 4 

 

2. fransk adj. 

 fransk 11 

 franske 29 

 

2. fri adj. 

 fri 27 

 frie 7 

 friest 1 

 frit 16 

 

fuld adj. 

 fuld 29 

 fulde 9 

 fuldt 11 

 

fuldstændig adj. 

 fuldstændig 26 

 fuldstændigt 2 

 

fælles adj. 

 fælles 37 

 

færdig adj. 

 færdig 14 

 færdige 9 

 færdigt 4 

 

2. få adj. 

 få #426 

 færre 39 

 færrest 1 

 færreste 9 

 

 

2. gal adj. 

 gal 3 

 gale #3 

 galt 22 

 

gammel adj. 

 gamle 78 

 gammel 22 

 gammelt 5 

 ældre 57 

 ældres 1 

 ældste 3 

 

generel adj. 

 generel 7 

 generelle 8 

 generelt 30 

 

glad adj. 

 glad 20 

 glade 20 

 

global adj. 

 global 4 

 globale 17 

 globalt 6 

 

god adj. 

 bedre 111 

 bedst 43 

 bedste 97 

 bedzte 1 

 god 126 

 gode #102 

 godt #326 

 

gratis adj. 

 gratis 22 

 

grøn adj. 

 grøn 13 

 grønne 20 

 grønt #7 
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halv adj. 

 halv 13 

 halve 10 

 halvt 16 

 

halvanden adj. 

 halvanden 10 

 halvandet 11 

 

hel adj. 

 hel 17 

 hele #232 

 helt #327 

 

historisk adj. 

 historisk 24 

 historiske 13 

 

hurtig adj. 

 hurtig 10 

 hurtige 6 

 hurtigere 15 

 hurtigst 7 

 hurtigste 5 

 hurtigt 51 

 

2. hvid adj. 

 hvid 5 

 hvide 16 

 hvidt 2 

 

2. høj adj. 

 høj 52 

 høje #31 

 højere 60 

 højest 4 

 højeste 16 

 højt 56 

 

hård adj. 

 hård 9 

 hårde 10 

 hårdere 6 

 hårdest 1 

 hårdeste 1 

 hårdt 36 

interessant adj. 

 interessant 18 

 interessante 8 

 

international adj. 

 international 17 

 internationale 41 

 internationalt 12 

 

islamisk adj. 

 islamisk 35 

 islamiske 2 

 

italiensk adj. 

 italiensk 5 

 italienske 19 

 

kendt adj. 

 kendt #62 

 kendte #29 

 

kinesisk adj. 

 kinesisk 5 

 kinesiske 18 

 

klar adj. 

 klar 97 

 klare #32 

 klart 57 

 

klassisk adj. 

 klassisk 12 

 klassiske 10 

 

kold adj. 

 kold 10 

 kolde 4 

 koldt 6 

 

2. konkret adj. 

 konkret 28 

 konkrete 24 

 

konservativ adj. 

 konservativ 4 

 konservative 45 
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2. kort adj. 

 kort #62 

 korte 11 

 kortere 9 

 

kraftig adj. 

 kraftig 4 

 kraftige 5 

 kraftigere 1 

 kraftigste 1 

 kraftigt 12 

 

kritisk adj. 

 kritisk 14 

 kritiske 14 

 

kvindelig adj. 

 kvindelig 7 

 kvindelige 13 

 

2. kæmpe adj. 

 kæmpe #37 

 

lang adj. 

 lang 82 

 lange 51 

 langt 116 

 længere #114 

 længste 1 

 

langsom adj. 

 langsom 1 

 langsommere 6 

 langsomt 18 

 

3. lav adj. 

 lav 13 

 lave #83 

 lavere 27 

 lavest 2 

 laveste 7 

 lavt 12 

 

 

 

 

ledig adj. 

 ledig 5 

 ledige 21 

 ledigt 1 

 

1. let adj. 

 let 30 

 lette #11 

 lettere 6 

 letteste 1 

  

liberal adj. 

 liberal 17 

 liberale 4 

 liberalt 2 

 

1. lidt adj. 

 lidt 208 

 mindre #111 

 mindst #96 

 mindste #9 

 

lignende adj. 

 lignende #21 

 

lille adj. 

 lille 117 

 mindre #111 

 mindst #96 

 mindste #9 

 små #65 

 småt 9 

 

lokal adj. 

 lokal 8 

 lokale #36 

 lokalt 6 

 

mange adj. 

 mange 445 

 manges 1 

 

markant adj. 

 markant 47 

 markante 9 
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2. massiv adj. 

 massiv 13 

 massive 14 

 massivt 7 

 

megen adj. 

 megen 9 

 meget 483 

  

menneskelig adj. 

 menneskelig 7 

 menneskelige 13 

 menneskeligt 1 

 

mere adj. 

 mer 2 

 mere 468 

 

mest adj. 

 mest 132 

 meste 14 

 

moderne adj. 

 moderne 30 

 

mulig adj. 

 mulig 15 

 mulige 20 

 muligt 55 

 

naturlig adj. 

 naturlig 7 

 naturlige 11 

 naturligt 6 

 

2. negativ adj. 

 negativ 7 

 negative 17 

 negativt 5 

 

 

 

 

 

 

 

nem adj. 

 nem 8 

 nemme 3 

 nemmere 17 

 nemmest 1 

 nemmeste 1 

 nemt 20 

 

nordisk adj. 

 nordisk 11 

 nordiske 15 

 

2. normal adj. 

 normal 12 

 normale 9 

 normalt 30 

 

2. norsk adj. 

 norsk #6 

 norske 25 

 

nuværende adj. 

 nuværende 48 

 

3. ny adj. 

 ny 216 

 nye 358 

 nyere 5 

 nyeste 11 

 nyt 62 

 

nylig adj. 

 nylig 22 

 nyligt 5 

 

1. nær adj. 

 nær #10 

 nære 4 

 nærmere #14 

 nærmest #38 

 nærmeste 9 

 nært 2 

 

2. næste adj. 

 næste 107 
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nødt adj. 

 nødt 41 

 

nødvendig adj. 

 nødvendig 3 

 nødvendige 13 

 nødvendigt 16 

 

offentlig adj. 

 offentlig 18 

 offentlige 68 

 offentliges 1 

 offentligt 9 

 

opmærksom adj. 

 opmærksom 23 

 opmærksomme 7 

 

oprindelig adj. 

 oprindelig 2 

 oprindelige 12 

 oprindeligt 8 

 

personlig adj. 

 personlig 13 

 personlige 22 

 personligt 12 

 

politisk adj. 

 politisk 63 

 politiske 84 

 

populær adj. 

 populær 4 

 populære 16 

 populæreste 1 

 populært 8 

 

3. positiv adj. 

 positiv 14 

 positive 19 

 positivt 12 

 

privat adj. 

 privat 13 

 private 52 

2. reel adj. 

 reel 5 

 reelle 5 

 reelt 13 

 

2. ren adj. 

 ren 14 

 rene 4 

 renere 1 

 rent 39 

 

3. ret adj. 

 ret #70 

 rette #27 

 rettere 2 

 

rigtig adj. 

 rigtig 99 

 rigtige 35 

 rigtigt 38 

 

russisk adj. 

 russisk 4 

 russiske 20 

 

rød adj. 

 rød 11 

 røde 18 

 rødeste 1 

 rødt 7 

 

samme adj. 

 samme 210 

 zamme 1 

 

selve adj. 

 selve 24 

  

sen adj. 

 sen 1 

 sene 1 

 senere 80 

 senest 16 

 seneste 155 

 sent 22 
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sidste adj. 

 sidste 261 

 

sikker adj. 

 sikker 30 

 sikkert 37 

 sikre #48 

 sikreste 1 

 

simpel adj. 

 simpel 6 

 simpelt 8 

 simple 6 

 

2. sjov adj. 

 sjov #7 

 sjove 6 

 sjovere 2 

 sjoveste 1 

 sjovt 12 

 

sjælden adj. 

 sjælden 1 

 sjældent 17 

 sjældne 8 

 

2. skarp adj. 

 skarp 8 

 skarpe 7 

 skarpere 1 

 skarpeste 1 

 skarpt 5 

 

smuk adj. 

 smuk 4 

 smukke 16 

 smukkeste 3 

 smukt 2 

 

social adj. 

 social 16 

 sociale 44 

 socialt 18 

 

 

 

2. sort adj. 

 sort #24 

 sorte 17 

 

speciel adj. 

 speciel 1 

 specielle 4 

 specielt 21 

 

2. stille adj. 

 stille #48 

 

stolt adj. 

 stolt 13 

 stolte 7 

 

stor adj. 

 stor 176 

 store 300 

 stort 101 

 større 97 

 størst 6 

 største 100 

 

stærk adj. 

 stærk 28 

 stærke 13 

 stærkere 13 

 stærkest 1 

 stærkeste 5 

 stærkt 53 

 

2. svensk adj. 

 svensk #10 

 svenske 30 

 

2. svær adj. 

 svær 6 

 svære 10 

 sværere 12 

 sværest 2 

 svært 89 
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syg adj. 

 syg 16 

 syge 17 

 sygt 1 

 

syrisk adj. 

 syrisk 2 

 syriske 26 

 

særlig adj. 

 særlig 41 

 særlige 19 

 særligt 57 

 

sådan adj. 

 sådan 163 

 sådanne 7 

 sådant 4 

 

såkaldt adj. 

 såkaldt 25 

 såkaldte 48 

 

tidlig adj. 

 tidlig 2 

 tidlige 9 

 tidligere 209 

 tidligste 1 

 tidligt 24 

 

tilsyneladende adj. 

 tilsyneladende 21 

 

traditionel adj. 

 traditionel 5 

 traditionelle 11 

 traditionelt 7 

 

2. tysk adj. 

 tysk #10 

 tyske 33 

 

 

 

 

 

tæt adj. 

 tæt 57 

 tætte 5 

 tættere 15 

 tættest 1 

 tætteste 1 

 

udenlandsk adj. 

 udenlandsk 9 

 udenlandske 24 

 

ulovlig adj. 

 ulovlig 5 

 ulovlige 9 

 ulovligt 9 

 

umiddelbar adj. 

 umiddelbar 1 

 umiddelbare 1 

 umiddelbart 30 

 

ung adj. 

 ung 28 

 unge 160 

 unges 3 

 ungt 1 

 yngre 10 

 yngste 5 

 

2. venstre adj. 

 venstre #55 

 venstres #30 

 

vigtig adj. 

 vigtig 21 

 vigtige 14 

 vigtigere 7 

 vigtigste 14 

 vigtigt 52 

 

vild adj. 

 vild 16 

 vilde 16 

 vildeste 3 

 vildt 11 
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2. vis adj. 

 vis #33 

 visse 8 

 vist #40 

 

voldsom adj. 

 voldsom 6 

 voldsomme 18 

 voldsomste 1 

 voldsomt 17 

  

værst adj.  

 værst 5 

 værste 25 

 værzt 1 

 

væsentlig adj. 

 væsentlig 10 

 væsentlige 5 

 væsentligste 6 

 væsentligt 10 

 

yderlig adj. 

 yderligere 41 

 

økonomisk adj. 

 økonomisk 55 

 økonomiske 57 

 

øvrig adj. 

 øvrige 25 

 øvriges 1 

 øvrigt 27 

 

åben adj. 

 åben 13 

 åbent 17 

 åbne #22 

 

årlig adj. 

 årlig 4 

 årlige 10 

 årligt 16 
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2. af adv. 

 af #3560 

 

aldrig adv. 

 aldrig 106 

 

alene adv. 

 alene 43 

 

allerede adv. 

 allerede 138 

 

alligevel adv. 

 alligevel 73 

 

altid adv. 

 altid 94 

 

altså adv. 

 altså 84 

 

2. bare adv. 

 bare #200 

 

3. blot adv. 

 blot #97 

 

både adv. 

 både #228 

 

cirka adv. 

 ca. 19 

 cirka 40 

 

da adv. 

 da #470 

 

dels adv. 

 dels 22 

 

dengang adv. 

 dengang #42 

 

2. der adv. 

 der #3456 

 dér 8 

derefter adv. 

 derefter 30 

 

derfor adv. 

 derfor 234 

 

derimod adv. 

 derimod 25 

 

dermed adv. 

 dermed 102 

 

derudover adv. 

 derudover 22 

 

desuden adv. 

 desuden 38 

 

desværre adv. 

 desværre 28 

 

dog adv. 

 dog 186 

 

efter adv. 

 efter #597 

 

efterhånden adv. 

 efterhånden 33 

 

2. egentlig adv. 

 egentlig #44 

 

eksempelvis adv. 

 eksempelvis 52 

 

ellers adv. 

 ellers 83 

 

endda adv. 

 endda 28 

 

2. endelig adv. 

 endelig #29 
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endnu adv. 

 endnu 127 

 

engang adv. 

 engang #31 

 

enten adv. 

 enten 30 

 

fat adv. 

 fat 25 

 

3. for adv. 

 for #3662 

 

1. fortsat adv. 

 fortsat #51 

 

forud adv. 

 forud 20 

 

frem adv. 

 frem 164 

 

fremover adv. 

 fremover 21 

 

2. før adv. 

 før #175 

 

først adv. 

 først 103 

 

ganske adv. 

 ganske 72 

 

gerne adv. 

 gerne 105 

 

godt adv. 

 godt #326 

 

heller adv. 

 heller #81 

 

 

helst adv. 

 helst 27 

 

hen adv. 

 hen 74 

 

2. her adv. 

 her #349 

 

herhjemme adv. 

 herhjemme 28 

 

hidtil adv. 

 hidtil 36 

 

2. hjem adv. 

 hjem #80 

 

hjemme adv. 

 hjemme 32 

 

hverken adv. 

 hverken 47 

 

hvor adv. 

 hvor 724 

 

hvordan adv. 

 hvordan 158 

 

hvorfor adv. 

 hvorfor 65 

 

hvornår adv. 

 hvornår 25 

 

2. i adv. 

 i #8296 

 

igen adv. 

 igen 145 

 

igennem adv. 

 igennem #66 
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ikke adv. 

 ik’ 1 

 ikke 2192 

 

imidlertid adv. 

 imidlertid 29 

 

ind adv. 

 ind 302 

 

inde adv. 

 inde 30 

 

inden adv. 

 inden #174 

 

især adv. 

 især 106 

 

1. jo adv. 

 jo #220 

 

3. knap adv. 

 knap #43 

 

kun adv. 

 kun 280 

 

3. lige adv. 

 lige #260 

 

2. længe adv. 

 længe #66 

 længere #114 

 længst #14 

 

2. med adv. 

 med #2936 

 

midt adv. 

 midt 34 

  

måske adv. 

 måske 110 

 

 

naturligvis adv. 

 naturligvis 23 

 

ned adv. 

 ned 148 

 

nede adv. 

 nede 24 

 

nemlig adv. 

 nemlig 136 

 

netop adv. 

 netop 96 

 

nogensinde adv. 

 nogensinde 20 

 

3. nok adv. 

 nok #186 

 

2. nu adv. 

 nu #591 

 

næppe adv. 

 næppe 25 

 

2. nær adv. 

 nær #10 

 nærmere #14 

 nærmest #38 

 

næsten adv. 

 næsten 81 

 

ofte adv. 

 ofte 89 

 oftere 6 

 oftest 8 

 

også adv. 

 ogsaa 2 

 også 793 

 

2. om adv. 

 om #1735 
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omkring adv. 

 omkring #154 

 

op adv. 

 op 476 

  

2. over adv. 

 over #681 

 

overhovedet adv. 

 overhovedet 22 

 

2. pludselig adv. 

 pludselig #29 

 

på adv. 

 på #4037 

 

4. ret adv. 

 ret #70 

 

rundt adv. 

 rundt #84 

 

sammen adv. 

 sammen 244 

 zammen 1 

 

2. samtidig adv. 

 samtidig #148 

 

3. selv adv. 

 selv #464 

 

2. selvfølgelig adv. 

 selvfølgelig #47 

 

siden adv. 

 siden #316 

 

sidst adv. 

 sidst #30 

 

simpelthen adv. 

 simpelthen 23 

 

2. slet adv. 

 slet #38 

 

snart adv. 

 snart 42 

 

2. stadig adv. 

 stadig #150 

 

4. så adv. 

 så #1249 

 

således adv. 

 således 51 

 

til adv. 

 til #3967 

 

tilbage adv. 

 tilbage 155 

 

ud adv. 

 ud 590 

 

ude adv. 

 ude 63 

 

uden adv. 

 uden #219 

 

2. vel adv. 

 vel 42 

 

videre adv. 

 videre 72 

 

2. virkelig adv. 

 virkelig #57 

 

væk adv. 

 væk 49 
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Allan personnavn 

 Allan 22 

 Allans 1 

 

Anders personnavn 

 Anders 47 

 

Andersen personnavn 

 Andersen 42 

 Andersens 3 

 

Andreas personnavn 

 Andreas 21 

 

Bjarne personnavn 

 Bjarne 21 

 

Carsten personnavn 

 Carsten 31 

 

Christensen personnavn 

 Christensen 34 

 Christensens 4 

 

Christian personnavn 

 Christian 35 

 Christians 1 

 

Claus personnavn 

 Claus 20 

 

Dahl personnavn 

 Dahl 21 

 

Dan personnavn 

 Dan 27 

 Dans #4 

 

Erik personnavn 

 Erik #42 

 

Flemming personnavn 

 Flemming 23 

 

 

 

Frank personnavn 

 Frank 36 

 Franks 3 

 

Hansen personnavn 

 Hansen #57 

 Hansens 4 

 

Helle personnavn 

 Helle 35 

 

Henrik personnavn 

 Henrik 50 

 

Jan personnavn 

 Jan 44 

 

Jensen personnavn 

 Jensen 64 

 Jensens 8 

 

John personnavn 

 John 29 

 

Jørgen personnavn 

 Jørgen 35 

 

Jørgensen personnavn 

 Jørgensen 28 

 Jørgensens 4 

 

Kim personnavn 

 Kim 31 

 

Kristian personnavn 

 Kristian 29 

 

Lars personnavn 

 Lars 80 

 Lars’ 2 

 

Larsen personnavn 

 Larsen 37 

 Larsens 2 
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Løkke personnavn 

 Løkke 44 

 Løkkes 5 

 

Mads personnavn 

 Mads 22 

 

Martin personnavn 

 Martin 35 

 

Mette personnavn 

 Mette 24 

 

Michael personnavn 

 Michael 37 

 

Mikkel personnavn 

 Mikkel 24 

 

Morten personnavn 

 Morten 36 

 

Niels personnavn 

 Niels 28 

 

Nielsen personnavn 

 Nielsen 54 

 Nielsens 6 

 

Obama personnavn 

 Obama 21 

 Obamas 4 

 

Ole personnavn 

 Ole 40 

 

Olsen personnavn 

 Olsen 26 

 Olsens 1 

 

Pedersen personnavn 

 Pedersen 39 

 Pedersens 6 

 

Per personnavn 

 Per 23 

Peter personnavn 

 Peter 81 

 

Rasmus personnavn 

 Rasmus 26 

 

Rasmussen personnavn 

 Rasmussen 54 

 Rasmussens 5 

 

Steen personnavn 

 Steen 25 

 

Søren personnavn 

 Søren 39 

 

Sørensen personnavn 

 Sørensen 22 

 

Thomas personnavn 

 Thomas 40 

 

Troels personnavn 

 Troels 21 
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2. ad præp. 

 ad #43 

 

2. af præp. 

 af #3560 

 

3. bag præp. 

 bag #112 

 

blandt præp. 

 blandt #232 

 

efter præp. 

 efter #597 

 

3. for præp. 

 for #3662 

  

foran præp. 

 foran #54 

 

fra præp. 

 fra #1438 

 

2. før præp. 

 før #175 

 

gennem præp. 

 genem 1 

 gennem 112 

 

hos præp. 

 hos 215 

 

2. i præp. 

 i #8296 

 

ifølge præp. 

 ifølge 236 

 

igennem præp. 

 igennem #66 

 

imod præp. 

 imod #50 

 

inden præp. 

 inden #174 

 

indtil præp. 

 indtil #50 

 

2. med præp. 

 med #2936 

  

mellem præp. 

 mellem 189 

 

3. mod præp. 

 mod #385 

 

2. om præp. 

 om #1735 

 

omkring præp. 

 omkring #154 

 

2. over præp. 

 over #681 

 

per præp. 

 per 13 

 pr. 19 

 

på præp. 

 på #4037 

 paa 1 

 

siden præp. 

 siden #316 

 

til præp. 

 til #3967 

 

2. trods præp. 

 trods #46 

 

uanset præp. 

 uanset 26 

 

uden præp. 

 uden #219 
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3. under præp. 

 under #282 

 

2. ved præp. 

 ved #750 

 

via præp. 

 via 34 
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anden pron. 

 anden #161 

 andens 1 

 andet #249 

 andre 358 

 andres 7 

 

begge pron. 

 begge 64 

 begges 1 

 

de pron. 

 de #3076 

 dem #281 

 deres #396 

 

1. den pron. 

 de #3076 

 den #2884 

 dén 3 

 dens 11 

 deres #3076 

 det #5330 

 dét 9 

 dets 12 

  

denne pron. 

 denne 175 

 dennes 1 

 dette 79 

 disse 89 

 disses 1 

 

din pron. 

 din 62 

 dine 37 

 dit 27 

 

1. du pron. 

 dig 78 

 du #389 

 

 

 

 

 

1. en pron. 

 en #4492 

 én #52 

 ene #49 

 ens #24 

 éns 2 

 et #2006  

 ét 28 

 

enhver pron. 

 enhver 24 

 ethvert 2 

 

2. han pron. 

 ham #178 

 han #1468 

 hans #225 

 

hinanden pron. 

 hinanden 56 

 hinandens 6 

 

2. hun pron. 

 hende 72 

 hendes 88 

 hun #497 

 

hvad pron. 

 hvad 318 

 

hvem pron. 

 hvem 56 

 hvis #485 

 

hver pron. 

 hver 136 

 hvert 84 

 

hvilken pron. 

 hvilke 22 

 hvilken 28 

 hvilket 87 
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3. I pron. 

 I #78 

 jer 15 

 jeres 10 

 

ingen pron. 

 ingen 162 

 intet #32 

  

2. jeg pron. 

 jeg #1122 

 mig 202 

 

2. man pron. 

 man 996 

 

1. min pron. 

 min 143 

 mine #32 

 mit 49 

 

nogen pron. 

 nogen 98 

 noget 398 

 nogle 233 

 

2. selv pron. 

 selv #464 

  

sig pron. 

 sig #1003 

 

sin pron. 

 sin 432 

 sine 166 

 sit 181 

 

2. vi pron. 

 os #159 

 vi #1293 

 vores 209 

 vorres 1 

 

 

 

 

vor pron. 

 vor 12 

 vore 10 

 vort 10 
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Copenhagen stednavn 

 Copenhagen 23 

 

Danmark stednavn 

 Danmark 322 

 Danmarks 66 

 

EU stednavn 

 Eu 59 

 Eu’s 17 

 Eus 5 

 

Europa stednavn 

 Europa 53 

 Europas 11 

 

Frankrig stednavn 

 Frankrig 27 

 Frankrigs 8 

 

Fyn stednavn 

 Fyn 22 

 Fyns 4 

 

Helsingør stednavn 

 Helsingør 22 

 Helsingørs 1 

 

Israel stednavn 

 Israel 17 

 Israels 4 

 

Italien stednavn 

 Italien 19 

 Italiens 5 

 

Kina stednavn 

 Kina 29 

 Kinas 6 

 

København stednavn 

 København 103 

 Københavns 59 

 

 

 

London stednavn 

 London 25 

 Londons 1 

 

New York stednavn 

 New York 31 

 New Yorks 2 

 

Nordjylland stednavn 

 Nordjylland 19 

 Nordjyllands 8 

 

Norge stednavn 

 Norge 24 

 Norges 3 

 

Odense stednavn 

 Odense 39 

 Odenses 1 

 

Paris stednavn 

 Paris 35 

 Paris’ 1 

 

Roskilde stednavn 

 Roskilde 31 

 

Rusland stednavn 

 Rusland 41 

 Ruslands 7 

 

Spanien stednavn 

 Spanien 21 

 Spaniens 2 

 

Sverige stednavn 

 Sverige 28 

 Sveriges 2 

 

Syrien stednavn 

 Syrien 48 

 Syriens 1 

 

Tyskland stednavn 

 Tyskland 31 

 Tysklands 5 
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USA stednavn 

 USA 80 

 USA’s 9 

 USAs 3 

 

Ålborg stednavn 

 Aalborg 53 

 Aalborgs 2 

 

Århus stednavn 

 Aarhus 65 

 Aarhus’ 2 
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at konj. 

 at #6749 

 

da konj. 

 da #470 

 

eller konj. 

 eller 500 

 

end konj. 

 end #416 

 

3. for konj. 

 for #3662 

 

fordi konj. 

 fordi 249 

 

2. før konj. 

 før #175 

 

2. hvis konj. 

 hvis #485 

 

hvorvidt konj. 

 hvorvidt 22 

 

inden konj. 

 inden #174 

 

2. ligesom konj. 

 ligesom #58 

 

medens konj. 

 mens 205 

 

3. men konj. 

 men 1457 

 

når konj. 

 når #533 

 

og konj. 

 og 7097 

 

 

1. om konj. 

 om #1735 

 

samt konj. 

 samt 68 

 

selvom konj. 

 selv om 116 

 selvom 39 

 

siden konj. 

 siden #316 

 

som konj. 

 som #2498 

 

4. så konj. 

 så #1249 
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anden talord 

 2. 20 

 anden #161 

 andet #249 

 

2. en talord 

 1 28 

 en #4492 

 én #52 

 et #2006  

 ét 28 

 

fem talord 

 5 24 

 fem 109 

 

1. fire talord 

 4 33 

 fire 115 

  

første talord 

 1. 56 

 første #259 

 

2. hundred talord 

 100 45 

 hundred 1 

 hundrede 5 

 

ni talord 

 9 20 

 ni 35 

 

otte talord 

 8 14 

 otte 51 

 

seks talord 

 6 23 

 seks 79 

 

syv talord 

 7 21 

 syv 38 

 

 

ti talord 

 10 84 

 ti 34 

 

1. to talord 

 2 52 

 to 419 

  

tre talord 

 3 41 

 tre 205 

 

tredje talord 

 3. 21 

 tredje 43 

 

 

 

___________________________ 

Cifferskrevne talord er henført til deres 

bogstavskrevne former, fx 4 til fire. Dette gælder 

dog kun i de tilfælde hvor den bogstavskrevne 

form er et DANwORD, dvs. forekommer mindst 

fire gange i korpusset (jf. Ruus 1995: 28). 
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BT broknavn 

 BT 14 

 BTs 7 

 

Berlingske broknavn 

 Berlingske 30 

 Berlingskes 5 

 

DF broknavn 

 DF 29 

 

DR broknavn 

 DR 17 

 DR’s 5 

 

Enhedslisten broknavn 

 Enhedslisten 46 

 Enhedslistens 8 

 

Facebook broknavn 

 Facebook 41 

 Facebooks 1 

 

Metroxpress broknavn 

 Metroxpress 35 

 Metroxpress’ 1 

 

Politiken broknavn 

 Politiken 20 

 Politikens 2 

 

Ritzau broknavn 

 Ritzau 24 

 Ritzaus 2 

 

SF broknavn 

 SF 36 

 

at uden ordklasse (infinitivens mærke) 

 at #6749 

 

der uden ordklasse (formelt subjekt) 

 der #3456 

  

2. lov uden ordklasse (give lov) 

 lov #55 

bl.a. fork. 

 bl.a. 66 

 

f.eks. fork. 

 f.eks 2 

 f.eks. 39 

 fx 3 

 

2. ja udråbsord 

 ja #59 

  

2. nej udråbsord 

 nej #43 

  

of udenlandsk ord 

 of 45 

 

the udenlandsk ord 

 the #119 

 

den artikel 

 de #3076 

 den #2884 

 det #5330 

  

en artikel 

 en #4492 

 et #2006 
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