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adresse sb.         

 adresse 15  

 adressen 7  

 adresser 2  

 

aften sb.         

 aften 85  

 aftenen 26  

 aftenens 9  

 aftener 2  

 

alder sb.         

 alder 24  

 alderen 9  

 aldre 2  

 

alvor sb.         

 alvor 30  

 

ansigt sb.         

 ansigt 17  

 ansigter 7  

 ansigtet 6  

 

ansvar sb.         

 ansvar 19  

 ansvaret 7  

 

april sb.         

 april 32  

 

1. arbejde sb.         

 arbejde #106 

 arbejdet #30 

 arbejder #36 

 arbejderne #2 

 

1. arm sb.         

 arm 7 

 arme 10  

 armen 11  

 armene 12  

 

armbånd sb.         

 armbånd 32  

 armbåndet 2  

august sb.         

 aug. 7 

 august 23  

  

avis sb.         

 avis 7  

 avisen 11  

 aviser 5  

 aviserne 2  

 

baby sb.         

 baby 11  

 babyen 8  

 babyer 5  

 

barn sb.         

 barn 77  

 barnet 32  

 barnets 4  

 barns 6  

 børn 257 

 børnene 57  

 børnenes 6  

 børns 5 

 

barndom sb.         

 barndom 16  

 barndommen 5  

 barndommens 2  

 barndoms 2  

 

barnebarn sb.         

 barnebarn 11  

 børnebørn 24  

 børnebørnene 6  

 børnebørnenes 1  

 

ben sb.         

 ben 42  

 benene 15  

 benet 6  

 

besked sb.         

 besked 17  

 beskeden #13 

 beskeder 3  
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beslutning sb.         

 beslutning 12  

 beslutningen 4  

 beslutninger 8  

 

besøg sb.         

 besøg 45  

 besøgene 1  

 besøget 2  

 

bil sb.         

 bil 35  

 bilen 36  

 bilens 4  

 biler 12  

 bilerne 1  

 bilers 1  

 

billede sb.         

 billede 25  

 billeder 32  

 billederne 4  

 billedet 21  

 

blad sb.         

 blad 9  

 blade 11  

 bladene 7  

 bladenes 2  

 bladet 9  

 bladets #3 

 

blanding sb.         

 blanding 10  

 blandingen 11  

 

blomst sb.         

 blomst 6  

 blomsten 2  

 blomstens 1  

 blomster 37  

 blomsterne 2  

 blomsters 1  

 

 

 

1. bog sb.         

 bog #48 

 bogen #46 

 bogens #5 

 bøger 28  

 bøgerne 6  

 bøgernes 1  

 

bolig sb.         

 bolig 26  

 boligen 7  

 boliger 6  

 

brev sb.         

 brev 18  

 breve 10  

 brevene 4  

 brevet 3  

 

broder sb.         

 broderens 1  

 bror 24  

 brors 1  

 brødre 6  

 brødrene 5  

 

1. brug sb.         

 brug #115 

 brugen 2  

 

bryllup sb.         

 bryllup 19  

 bryllupper 2  

 bryllupperne 1  

 brylluppet 7  

 

1. brød sb.         

 brød #44 

 brødene 5  

 brødet 2  
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bund sb.         

 bund 5 

 bunde 1  

 bunden #19 

 bundene 1  

 bunds 2  

 

butik sb.         

 butik 5  

 butikken 7  

 butikker 7  

 butikkerne 6  

 butikkernes 1  

 

by sb.         

 by #49 

 byen 53  

 byens 20  

 byer 1  

 byernes 1  

 bys 1  

 

bær sb.         

 bær 22  

 bærrene 4  

 bærret 2  

 

centimeter sb.         

 centimeter 20  

 centimeters 1  

 cm 98 

  

1. chance sb.         

 chance 8  

 chancen 7  

 chancer 7  

 chancerne 2  

 

chokolade sb.         

 chokolade 21  

 chokoladen 2  

 

  

   

 

 

dag sb.         

 dag 278  

 dage 90  

 dagen 80  

 dagene 6  

 dagens 16  

 dages 11  

 dags 4  

 

dame sb.         

 dame 18  

 damen 1  

 damer 11  

 damerne 8  

 damernes 3  

 damers 1  

 

dans sb.         

 dans #56 

 danse #16 

 dansen 2  

 

dansker sb.         

 dansker 6  

 danskere #21 

 danskeren 3  

 danskerne 27  

 danskernes 6  

 

datter sb.         

 datter 95  

 datteren 20  

 datterens 2  

 datters 3  

 døtre 13  

 døtrene 5  

 

december sb.         

 dec. #2 

 december 25 

 

deciliter sb. 

 dl 36 
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dej sb.         

 dej 14  

 dejen 36  

 

del sb.         

 del #167 

 dele #40 

 delene 2  

 

design sb.         

 design 31  

 designs 3  

 

designer sb.         

 designer 13 

 designere 10  

 designeren 5  

 designerne 2  

 designers 1  

 

detalje sb.         

 detalje 7  

 detaljen 3  

 detaljer 23  

 detaljerne 3  

 

dokumentarserie sb.         

 dok.-serie 42  

 dokumentarserien 1  

 

dramaserie sb.         

 dramaserie 55  

 dramaserier 1  

 

dreng sb.         

 dreng 30  

 drenge 19  

 drengen 4  

 drengene 13  

 drengenes 2  

 

 

 

 

 

 

dronning sb.         

 dronning 49  

 dronningen 24  

 dronningens 4  

 dronninger 1  

 dronningerne 2  

 dronnings 1  

 

drøm sb.         

 drøm 33  

 drømme #22 

 drømmen 6  

 drømmes 1  

 

1. dyr sb.         

 dyr #32 

 dyrene 5  

 dyrenes 3  

 dyret 3  

 dyrets 1  

 

1. død sb.         

 død #47 

 døden 10  

 

dør sb.         

 dør #22 

 døre 11  

 døren 44  

 dørene 8  

 

eftermiddag sb.         

 eftermiddag 17  

 eftermiddage 1  

 eftermiddagen 7  

 

efterår sb.         

 efterår 5  

 efteråret 20  

 efterårets 5  

 

eksempel sb.         

 eksemepl 1  

 eksempel 46 

 eksempler 1  
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1. ende sb.         

 ende #26 

 enden 6  

 ender #17 

 

energi sb.         

 energi 38  

 energien 5  

 energier 2  

 

faktum sb.         

 fakta 16  

 faktum 6  

 

fald sb.         

 fald 59  

 faldet #17 

 

familie sb.         

 famile 1  

 familie 103  

 familien 108  

 familiens 23  

 familier 9  

 families 1  

 

fan sb.         

 fan 9  

 fans 11  

 fansene 1  

 

fader sb.         

 faderen 6 

 far 117  

 faren #5 

 farens 1 

 fars #17 

 fædre 2  

 

1. farve sb. 

 farve 42 

 farven 8 

 farvens 1  

 farver 54 

 farverne 5  

 

ferie sb.         

 ferie 40  

 ferien 18  

 ferier 7  

 

fest sb.         

 fest 41  

 festen 12  

 festens 1  

 fester 8  

 

film sb.         

 film 53 

 filmen 29  

 filmene 1  

 filmens 4  

 

finger sb.         

 finger 3  

 fingeren 3  

 fingre 14  

 fingrene 10  

 

firma sb.         

 firma 13  

 firmaer 1  

 firmaet 7  

 firmaets 3  

 

fisk sb.         

 fisk 25 

 fisken 2  

 

fokus sb.         

 fokus 31  

 fokusset 1  

 

folk sb.         

 folk 82  

 folkene 1  

 folket 5  

 folkets 2  

 folks 2  
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forbindelse sb.         

 forbindelse 45  

 forbindelser 3  

 

fordel sb.         

 fordel #29 

 fordele #11 

 

forfatter sb.         

 forfatter 15  

 forfattere 2  

 forfatteren 6  

 forfatterens 1  

 forfatterne 2  

 

forhold sb.         

 forhold 65  

 forholdene 4  

 forholdet 17  

forskel sb.         

 forskel 19  

 forskelle 1  

 forskellen 11  

 

forsker sb.         

 forsker 1  

 forskere 11  

 forskeren 2  

 forskerne 13  

 

forsøg sb.         

 forsøg #22 

 forsøgene 1  

 forsøget 1  

 

forår sb.         

 forår 7  

 foråret 17  

 forårets 4  

 

forælder sb.         

 forælder 6  

 forældre 90  

 forældrene 13  

 forældrenes 5  

 forældres 5  

foto sb.         

 foto 17  

 fotoet 1  

 fotos 8  

 

fredag sb.         

 fredag 31  

 fredage 1  

 fredagens 3  

 fredags 3  

 

fremtid sb.         

 fremtid 8  

 fremtiden 19  

 fremtidens 1  

 

frugt sb.         

 frugt 19  

 frugten 4  

 frugtens 1  

 frugter 10  

 frugterne 3  

 

fødselsdag sb.         

 fødselsdag 39  

 fødselsdage 6  

 fødselsdagen 4  

 

følelse sb.         

 følelse 8  

 følelsen 6  

 følelser 21  

 følelserne 7  

 

1. gang sb. 

 gang #294 

 gangen #15 

 gangs #5 

  

2. gang sb.         

 gang #294 

 gange 129  

 gangen #15 

 gangs #5 
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garderobe sb.         

 garderobe 10  

 garderoben 10  

 garderober 1  

 

gave sb.         

 gave 11  

 gaver 16  

 gaverne 2  

 

gengæld sb.         

 gengæld 34  

 

1. glæde sb.         

 glæde #51 

 glæden 16  

 glæder #31 

 

grad sb.         

 grad 36  

 graden 1  

 grader 21  

 graders 2  

 

1. grund sb.         

 grund 70  

 grunde 7  

 grunden 17 

 grundene 2  

 grundens 1  

 

1. grænse sb.         

 grænse 2  

 grænsen 9  

 grænser 13  

 grænserne 1  

 

grønsag sb.         

 grønsager 7  

 grønsagerne 1  

 grøntsager 19  

 grøntsagerne 7  

 

guld sb.         

 guld 25  

 guldet 1  

gulv sb.         

 gulv 9  

 gulve 3  

 gulvene 2  

 gulvet 36  

 gulvets 1  

 

gård sb.         

 gård 11  

 gårde 1  

 gården 11  

 gårdene 1  

 gårdens 1  

 

gæst sb.         

 gæst 12  

 gæster #29 

 gæsterne 10  

 

hals sb.         

 hals 7 

 halsen 20  

 

hat sb.         

 hat 19  

 hatten 1  

 

hav sb.         

 hav #7 

 have #385 

 havet 14  

 havets 4  

  

1. have sb.         

 have #385 

 haven 43  

 havens 3  

 haver 9  

 

herre sb.         

 herre 4  

 herrens 1  

 herrer 2  

 hr. 18  
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hilsen sb.         

 hilsen 41  

 hilsener 4  

 hilsner 12  

 

historie sb.         

 historie 32  

 historien 18  

 historiens 2  

 historier 11  

 historierne 1  

 

1. hjem sb.         

 hjem #184 

 hjemmet 16  

 

hjerne sb.         

 hjerne 8  

 hjernen 16  

 hjernens 2  

 hjerner 2  

 

hjerte sb.         

 hjerte 24  

 hjerter 4 

 hjertet 17  

 hjertets 1  

  

hjælp sb.         

 hjælp #56 

 hjælpen 6  

 

hold sb.         

 hold #53 

 holdet 9  

 holdets 1  

 

hoved sb.         

 hoved 11  

 hoveder 3  

 hovederne 5  

 hovedet 43  

 

 

 

 

hovedrolle sb.         

 hovedrolle 13  

 hovedrollen 10  

 hovedroller 1  

 hovedrollerne 6  

 

1. hul sb.         

 hul 22  

 huller 8  

 hullerne 3  

 hullet #2 

 

humør sb.         

 humør 16  

 humøret 4  

 

hund sb.         

 hund 26  

 hunde 15  

 hunden 9  

 hundene 5  

 hundens 1  

 hundes 1  

 

hus sb.         

 hus 86 

 hus’ 1  

 huse 12  

 husene 1  

 huset 74 

 husets 9  

 

hustru sb.         

 hustru 15  

 hustruen 5  

 hustruens 2  

 

hverdag sb.         

 hverdag 34  

 hverdage 3  

 hverdagen 18  

 hverdagens 4  

 

hvidløg sb.         

 hvidløg 25  
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hånd sb.         

 hånd 33  

 hånden 34  

 hænder 15 

 hænderne 15  

 

hår sb.         

 hår 64  

 hårene 6  

 håret 34 

 

idé sb.         

 ide 11  

 ideen 12  

 ideer 13  

 idé 26  

 idéen 7  

 idéer 5  

 

inspiration sb.         

 inspiration 20  

 inspirationen 2  

 inspirationer 1  

 

instruktør sb.         

 instruktør 13  

 instruktøren 7  

 instruktører 3  

 

interview sb.         

 interview 15  

 interviewet #5 

 interviews 4  

 

jakke sb.         

 jakke 22  

 jakken 6  

 jakker 3  

 jakkerne 1  

 

januar sb.         

 jan. 1 

 januar 25  

 januars 1  

 

 

jeans sb. 

 jeans 22 

 

job sb.         

 job 73 

 jobbet 18  

 jobs 2  

 

jul sb.         

 jul 53 

 julen 31  

 julens 4  

 

juli sb.         

 juli 39  

 

juni sb.         

 juni 53  

 

kaffe sb.         

 kaffe 37  

 kaffen 6  

 

kage sb.         

 kage 13  

 kagen #15 

 kager 12 

 kagerne 8  

 

kamp sb.         

 kamp 16  

 kampe 4  

 kampen 13  

 kampens 1  

 

kant sb.         

 kant 11  

 kanten 15  

 kanter 3  

 kanterne 3  

 

karriere sb.         

 karriere 21  

 karrieren 7  
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kartoffel sb.         

 kartoffel 2  

 kartoflens 1  

 kartofler 27  

 kartoflerne 6  

 

1. kilde sb.         

 kilde 16  

 kilden 8  

 kilder 3 

 

kilo sb.         

 kg 11 

 kilo 27  

 kiloene 1  

 kilos 3  

 

kjole sb.         

 kjole 48  

 kjolen 19  

 kjoler 9  

 

klasse sb.         

 kl. #42  

 klasse 20  

 klassen 9  

 klasser 1  

 

1. klokke sb.         

 kl. #42 

 klokken 23  

 klokker 1 

 

kniv sb.         

 kniv 8  

 knive 6  

 kniven 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kollega sb.         

 kollega 18  

 kollegaen 6  

 kollegaens 2  

 kollegaerne 1  

 kollegas 1  

 kolleger 14  

 kollegerne 5  

 kollegers 1  

 

koncert sb.         

 koncert 11  

 koncerten 7  

 koncerter 6  

 koncerterne 3  

 

kone sb.         

 kone 48  

 konen 3  

 koner 1  

 kones 2  

 

konge sb.         

 konge 9  

 kongen 7  

 kongens 5  

 konger 2  

 kongerne 3  

 

kontakt sb.         

 kontakt 19  

 kontakten 1  

 kontakter #7 

 

krav sb.         

 krav 23  

 kravene 1  

 

krimiserie sb.         

 krimiserie 38  

 krimiserien 1  
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1. krone sb.         

 kr 6  

 kr. #752 

 krone 6  

 kronen 1  

 kroner 58 

 

kronprins sb.         

 kronprins 16  

 kronprinsen 8  

 kronprinsens 4  

 

kronprinsesse sb.         

 kronprinsesse 19  

 kronprinsessen 15  

 kronprinsessens 3  

 

krop sb.         

 krop 48  

 kroppe 4  

 kroppen 52  

 kroppens 3  

 

kræft sb.         

 kræft 16  

 kræften 3  

 kræftens 3  

 

kunde sb.         

 kunde 4  

 kunden 2  

 kunder 16  

 kunderne 9  

 

kunst sb.         

 kunst 19  

 kunsten 2  

 kunstens 1 

 

kvadratmeter sb. 

 kvadratmeter 15 

 kvm 7  

 m² 13 

 

 

 

kvinde sb.         

 kvinde 58  

 kvinden 15  

 kvindens 1  

 kvinder 106  

 kvinderne 11  

 kvindernes 1  

 kvinders 8  

 kvindes 1  

 

1. kæreste sb.         

 kæreste #66 

 kæresten 20  

 kærester 14  

 kærestes 1  

 

kærlighed sb.         

 kærlighed 59  

 kærligheden 27  

 kærlighedens 4  

 

kød sb.         

 kød 26  

 kødet 7  

 

køkken sb.         

 køkken 26  

 køkkener 4  

 køkkenet 48  

 køkkenets 1  

land sb.         

 land 22  

 lande #9 

 landet 36 

 landets 10  

 lands 1  

 

lejlighed sb.         

 lejlighed 45  

 lejligheden 26  

 lejlighedens 5  

 lejligheder 2  
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liv sb.         

 liv #174 

 livet 93  

 livets 9  

 livs 13  

 

look sb.         

 look 45 

 looket 7  

 

luft sb.         

 luft 17  

 luften 29  

 luftens 2  

 lufts 1  

 

lykke sb.         

 lykke 19  

 lykken 7  

 lykkens 2  

 

1. lys sb.         

 lys #52 

 lyset 10  

 

lyst sb.         

 lyst #62 

 lysten 3  

 

låg sb.         

 låg 12  

 låget 8  

 

1. læge sb.         

 læge 26 

 lægen 18  

 læger 17 

 lægerne 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

læser sb.         

 læser #20 

 læsere 18  

 læseren 4  

 læserne 3  

 læsernes 3  

 

løb sb.         

 løb #30 

 løbet  #42 

 løbets 3  

 

løg sb.         

 løg 29  

 løgene 3  

 løget 1  

 

lørdag sb.         

 lørdag 44  

 lørdagen 2  

 lørdagens 2  

 lørdags 7  

 

løsning sb.         

 løsning 23  

 løsningen 11  

 løsninger 8  

 

1. mad sb.         

 mad #79 

 maden 20  

 

maj sb.         

 maj 47  

 majs #2 

 

mand sb.         

 mand 209  

 manden 35  

 mandens 2  

 mands 13  

 mænd 69  

 mændene 8  

 mænds 2  
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mandag sb.         

 mandag 21  

 mandagen 5  

 mandags 3  

 

masse sb.         

 masse 39  

 massen 3  

 masser 62 

 

materiale sb.         

 materiale 14  

 materialer 24  

 materialerne 2  

 materialet 5  

 

1. mave sb.         

 mave #11 

 maven 24  

 

medicin sb.         

 medicin 18  

 medicinen 5  

 medicinens 1  

 

mel sb.         

 mel 23  

 melet 2  

 

mening sb.         

 mening 17  

 meningen 10  

 

menneske sb.         

 mennekser 1  

 menneske 26  

 menneskene 1  

 mennesker 68  

 menneskers 2  

 mennesket 4  

 menneskets 3  

 

meter sb.         

 m #16  

 meter 31  

 meters 1  

million sb.         

 million 22  

 millionen 1  

 millioner 31  

 mio 1  

 mio. #10 

 

minut sb.         

 min. #6 

 minut 4  

 minutter 79  

 minutters 5  

 

model sb.         

 model 15  

 modellen 6  

 modellens 4  

 modeller 8  

 models 1  

 

mord sb.         

 mord 22  

 mordet 2  

 

morgen sb.         

 morgen 40  

 morgenen 13  

 

mormor sb.         

 mormor 25  

 mormoren 1  

 mormors 2  

 

mulighed sb.         

 mulighed 33  

 muligheden 5  

 muligheder 10  

 mulighederne 5  

 

musik sb.         

 musik 35  

 musikken 14  
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måde sb.         

 måde 119  

 måden 5  

 måder 24  

 

mål sb.         

 mål #17 

 målet 5  

 

måned sb.         

 måned 27  

 måneden 13  

 månedens 2  

 måneder 66  

 månederne 1  

 måneders 3  

 måneds 1  

 

mængde sb.         

 mængde 5  

 mængden 4  

 mængder 11  

 

møbel sb.         

 møbel 4  

 møbler 29  

 møblerne 6  

 

1. møde sb.         

 møde #32 

 møder #46 

 mødet 6  

 

mønster sb.         

 mønster 15  

 mønstre #8 

 mønstret #2 

 

nabo sb.         

 nabo 11  

 naboen 3  

 naboens 1  

 naboer 5  

 naboerne 9  

 nabos 1  

 

nat sb.         

 nat 18  

 nats 2  

 natten 36  

 nattens 1  

 nætter 3  

 

natur sb.         

 natur 8  

 naturen 26  

 naturens 6  

 

navn sb.         

 navn 36  

 navne 8  

 navnene 1  

 navnet 21  

 navnets 1  

 

nederdel sb.         

 nederdel 27  

 nederdele 4  

 nederdelen 9  

 nederdelens 1  

 

november sb.         

 nov. 1 

 november 31  

 

nuance sb.         

 nuance 4  

 nuancen 1  

 nuancer 21  

 

nummer sb.         

 nr. 12 

 nummer 17  

 nummeret 7  

 numre 4  

 numrene 2  

 

oktober sb.         

 oktober 21  
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olie sb.         

 olie 27  

 olien 8  

 olier 5  

 

olivenolie sb.         

 olivenolie 30  

 olivenolien 2  

 

2. omgang sb.         

 omgang #22  

 omgange 3  

 

område sb.         

 område 13  

 områder 12  

 områderne 1  

 området 15  

 områdets 4  

 

onkel sb.         

 onkel 40  

 onkels 1  

 onkler 1  

 

onsdag sb.         

 onsdag 20  

 onsdagen 1  

 

opgave sb.         

 opgave 17  

 opgaven 8  

 opgaver 11  

 opgaverne 2  

 

oplevelse sb.         

 oplevelse 31  

 oplevelsen 1  

 oplevelser 22  

 oplevelserne 1  

 

opmærksomhed sb.         

 opmærksomhed 16  

 opmærksomheden 4  

 

 

opskrift sb.         

 opskrift 8  

 opskriften 11  

 opskrifter 9  

 opskrifterne 1  

 

ord sb.         

 ord 55  

 ordene 10  

 ordet 8  

 ordets 1  

 

overflade sb.         

 overflade 14  

 overfladen 8  

 overflader 4  

 

ovn sb.         

 ovn 10  

 ovne 2  

 ovnen 28  

 ovnens 2  

 

1. pande sb.         

 pande 14  

 panden 11  

 

papir sb.         

 papir 14  

 papirer 1  

 papiret 6  

 

par sb.         

 par 159  

 parret 50 

 parrets 10  

 

partner sb.         

 partner 19  

 partnere 2  

 partneren 4  

 

penge sb.         

 penge 75  

 pengene 24  
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periode sb.         

 periode 12  

 perioden 7  

 perioder 6  

 

person sb.         

 pers. 8 

 person 27  

 personen 6  

 personer 36  

 personerne 2  

 persons 2  

 

pige sb.         

 pige 61  

 pigen 10  

 pigens 2  

 piger 17  

 pigerne 23  

 pigernes 2  

 piges 1  

 

plads sb.         

 plads 86  

 pladsen 7  

 pladserne 5  

 

politi sb.         

 politi 3  

 politiet 27  

 politiets 3  

 

premiere sb.         

 premiere 25  

 premieren 7  

 

prins sb.         

 prins 58 

 prins’ 1  

 prinsen 5  

 prinser 2  

 

 

 

 

 

prinsesse sb.         

 prinsesse 59  

 prinsessen 8  

 prinsessens 2  

 prinsesser 3  

2. pris sb.         

 pris 41  

 prisen #27 

 priser 9 

 priserne 3 

 

problem sb.         

 problem 19  

 problemer 32  

 problemerne 5  

 problemet 20  

 

procent sb.         

 pct. 6 

 procent 52  

 procenterne 1  

 procents 1 

 % 24  

 

produkt sb.         

 produkt 11  

 produkter 20  

 produkterne 6  

 produktet 1  

 

program sb.         

 program 16  

 programmer 3  

 programmerne 3  

 programmet 20  

 programmets 1  

 

projekt sb.         

 projekt 11  

 projekter 11  

 projekterne 1  

 projekternes 1  

 projektet 14  

 projektets 1  
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publikum sb.         

 publikum 18  

 publikummer #4 

 publikummet 1  

 publikums 2  

 

regel sb.         

 regel 12  

 reglen 1  

 regler 18  

 reglerne 6  

 

1. rejse sb.         

 rejse #45 

 rejsen 5  

 rejsens 2  

 rejser #30 

 

rest sb.         

 rest 2  

 resten 51  

 rester 4  

 resterne 3  

 

restaurant sb.         

 restaurant 12  

 restauranten 7  

 restaurantens 1  

 restauranter 5  

 

resultat sb.         

 resultat 8  

 resultater 3  

 resultaterne 2  

 resultatet 14  

 

1. ret sb.         

 ret #94 

 retten #16 

 

1. ro sb.         

 ro 34  

 roen #2 

  

 

 

rolle sb.         

 rolle 38  

 rollen 28  

 roller 13  

 rollerne 1  

 

1. rum sb.         

 rum 28  

 rummene 1  

 rummet 8 

 

ryg sb.         

 ryg 12  

 ryggen 26  

 

1. råd sb.         

 råd #61  

 råds 1  

 

1. række sb.         

 række #39 

 rækken 1  

 rækker #12 

 

sag sb.         

 sag 20  

 sagen 22  

 sager 12  

 sagerne 1  

 sags 3  

 

salat sb.         

 salat 19  

 salaten 15  

 salaterne 1  

 

salg sb.         

 salg 16  

 salget 8  

 

1. salt sb.         

 salt #89 
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1. sang sb.         

 sang #19 

 sange 13  

 sangen 8  

 sangene 1  

 sangenes 1  

 

sangerinde sb.         

 sangerinde 11  

 sangerinden 13  

 sangerindens 2  

 sangerinder 2  

 

scene sb.         

 scene 3  

 scenen 25  

 scener 1  

 scenerne 1  

 

seer sb.         

 seer 1  

 seere 5  

 seerne 15  

 seernes 1  

 

selskab sb.         

 selskab 33  

 selskaber 2  

 selskabet 2  

 

seng sb.         

 seng 14  

 senge 2  

 sengen 10  

 

serie sb.         

 serie 15  

 serien 29  

 seriens 2  

 serier 3  

 

sex sb.         

 sex 25  

 

 

 

show sb.         

 show 12  

 showet 10  

 

side sb.         

 side 83 

 siden #296 

 sider 42  

 siderne 8  

 

situation sb.         

 situation 18  

 situationen 14  

 situationer 5  

 

2. skade sb.         

 skade #14 

 skaden 2  

 skader #13 

 

1. skive sb.         

 skive 2  

 skiver 23  

 skiverne 1  

 

skjorte sb.         

 skjorte 26  

 skjorten 1  

 skjortens 1  

 skjorter 2  

 

1. sko sb.         

 sko 30  

 skoen 4  

 skoene 1  

 

1. skole sb.         

 skole 26  

 skolen 20  

 skolens 1  

 skoler 2  

 

skov sb.         

 skov 12  

 skove 2  

 skoven 23  
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skuespiller sb.         

 skuespiller 45  

 skuespillere 17  

 skuespilleren 20  

 skuespillerens 3  

 skuespillerne 4  

 skuespillers 2  

 

skulder sb.         

 skulder 12  

 skulderen 4  

 skuldre 5  

 skuldrene 3  

 

slags sb.         

 slags 54  

 slagsen 9  

 

slot sb.         

 slot 16 

 slotte 1  

 slottene 1  

 slottet 9  

 slottets 1  

 

smag sb.         

 smag #46 

 smagen 4  

 

1. smerte sb.         

 smerte 9  

 smerten 2  

 smerter 15  

 smerterne 2  

 

smil sb.         

 smil #40 

 smilene 2  

 smilet 1  

 

smule sb.         

 smule 24  

 

smør sb.         

 smør #57 

 smørret #9 

snak sb.         

 snak #14 

 snakken 10  

 

sofa sb.         

 sofa 8  

 sofaen 20  

 sofaer 1  

 sofaernes 1  

 

sommer sb.         

 sommer 27  

 sommeren 31 

 sommerens 5  

 somre 3  

 

spil sb.         

 spil #16  

 spillet #16 

 

spiseskefuld sb.         

 spiseskefulde 1  

 spsk 12  

 spsk. 54  

 

spor sb.         

 spor 21  

 sporene 1  

 sporet 3  

 

spørgsmål sb.         

 spørgsmål 40  

 spørgsmålene 6  

 spørgsmålet 8  

 

start sb.         

 start 15  

 starten 25  

 starter #14 

 

sted sb.         

 sted 118 

 steder 45  

 stederne 2  

 stedet 77  

 stedets 1  
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stemning sb.         

 stemning 16  

 stemningen 11  

 

stjerne sb.         

 stjerne 18  

 stjernen 7  

 stjerner 19  

 stjernerne 5  

 stjernernes 1  

 

stof sb.         

 stof 11  

 stoffer 20  

 stofferne 4  

 stoffet 5  

 stoffets 1  

 

stol sb.         

 stol #13 

 stole #8 

 stolen 5  

 stolene 2  

 

1. stribe sb.         

 stribe 5  

 striber 16 

 striberne 2  

 

stue sb.         

 stue 19  

 stuen 24  

 stuens 1  

 stuer 5  

 

1. stykke sb.         

 stykke 39 

 stykker 46  

 stykket 12 

 

størrelse sb.         

 str 1  

 str. 92  

 størrelse 23  

 størrelsen 2  

 størrelser 2  

succes sb.         

 succes 32  

 succesen 5  

 

sukker sb.         

 sukker #47 

 sukkeret 2  

 

1. svar sb.         

 svar 32 

 svaret #14 

 

sygdom sb.         

 sygdom 28  

 sygdomme 8  

 sygdommen 7  

 

sæson sb.         

 sæson 31  

 sæsonen 3  

 sæsonens 6  

 sæsoner 3  

 sæsonnen 1  

 sæsons 1  

 

søn sb.         

 søn 74  

 sønnen 9  

 sønnens 3  

 sønner 5  

 sønnerne 3  

 sønners 1  

 søns 2  

 

søndag sb.         

 søndag 43  

 søndagen 4  

 søndagens 1  

 søndags 1  

 

søster sb.         

 søster 34  

 søsteren 2  

 søsters 3  

 søstre 2  
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1. tale sb.         

 tale #69 

 talen 4 

 taler #25 

 

1. tanke sb.         

 tanke 14 

 tanken #16 

 tanker 21 

 tankerne 9 

  

taske sb.         

 taske 22  

 tasken 3  

 tasker 3  

 

tekst-tv sb.         

 TTV 135  

 

teskefuld sb.         

 tsk 5  

 tsk. 28  

 

tid sb.         

 tid 244  

 tide 6  

 tiden 114  

 tidens 5  

 tider 15  

 tiderne 2  

 tiders 4  

 tids 4 

 

tidspunkt sb.         

 tidspunkt 47  

 tidspunkter 5  

 

tilbehør sb.         

 tilbehør 23  

 tilbehøret 4  

 

tilfælde sb.         

 tilfælde 29  

 tilfældet 6  

 

 

1. time sb.         

 time 40  

 timen 4  

 timer 54 

 timerne #2 

 timers 4 

 times 2  

 

1. ting sb.         

 ting #122  

 tingene #24  

 

tirsdag sb.         

 tirsdag 20  

 tirsdagens 1  

 

tomat sb.         

 tomat 1  

 tomaten 1  

 tomater 20  

 tomaterne 1  

 

1. top sb.         

 top 32 

 toppen 27  

 tops 2  

 

torsdag sb.         

 torsdag 30  

 torsdagen 2  

 torsdagens 1  

 torsdags 1  

 

1. træ sb.         

 træ #23 

 træer 9  

 træerne 10  

 træernes 2  

 træet #14 

 træets #3 

 

træning sb.         

 træning 17  

 træningen 9  
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tur sb.         

 tur 50  

 ture #11 

 turen 21  

 turene 1  

 

tv sb.         

 tv 64  

 tv’et 5  

 tv’s 1  

 

tv-avis sb.         

 tv-avisen 34  

 

tvilling sb.         

 tvilling 3  

 tvillingen 3  

 tvillinger 11  

 tvillingerne 15  

 

tvivl sb.         

 tvivl 40  

 tvivlen 1  

 

type sb.         

 type 13  

 typen 5  

 typer 11  

 

uddannelse sb.         

 uddannelse 20  

 uddannelsen 2  

 uddannelsens 1  

 uddannelser 3  

 

udfordring sb.         

 udfordring 17  

 udfordringen 3  

 udfordringer 16  

 udfordringerne 1  

 

udgave sb.         

 udgave 21  

 udgaven 1  

 udgaver 4  

 

udland sb.         

 udland 1  

 udlandet 20  

 

udsigt sb.         

 udsigt 21  

 udsigten 11  

 

udtryk sb.         

 udtryk 21  

 udtrykket 7  

 

uge sb.         

 uge 104  

 ugen 40  

 ugens 66  

 uger 47  

 ugerne 2  

 ugers 4  

 uges 14  

 

undersøgelse sb.         

 undersøgelse 15  

 undersøgelsen 5  

 undersøgelser 6  

 

unge sb.         

 unge #79 

 ungen 1  

 unger 20  

 ungerne 15  

 ungernes 2  

 

valg sb.         

 valg 25  

 valget 5  

 

1. vand sb.         

 vand #99 

 vandet #42 

 

1. varme sb.         

 varme #59 

 varmen 25  
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vej sb.         

 vej 82  

 veje #11 

 vejen #46 

 vejene 4  

 vejs 1  

 

vejr sb.         

 vejr 16  

 vejret 27 

 

ven sb.         

 ven 36  

 vennen 3  

 vennens 1  

 venner 75  

 vennerne 11  

 vennernes 3  

 venners 1  

 

veninde sb.         

 veninde 37  

 veninden 8  

 venindens 1  

 veninder 16  

 veninderne 6  

 venindes 3  

 

verden sb.         

 verden 93  

 verdener 1  

 verdens 31  

 

vindue sb.         

 vindue 6  

 vinduer 13  

 vinduerne 15  

 vinduet 11  

 

vinter sb.         

 vinter 11  

 vinteren 23  

 vinterens 2  

 vintre 1  

 

 

virkelighed sb.         

 virkelighed 2  

 virkeligheden 25  

 

væg sb.         

 væg 7  

 vægge 8  

 væggen 21  

 væggene 10  

 

vægt sb.         

 vægt #25 

 vægte 3  

 vægten 11  

 

vært sb.         

 vært 27  

 værten 3  

 værter 7  

 værterne 1  

 værternes 1  

 

weekend sb.         

 weekend 17  

 weekenden 26  

 weekender 2  

 weekenderne 3 

 

æble sb.         

 æble 10  

 æbler 17  

 æblerne 11  

 æblet 3  

 

2. æg sb. 

 æg #38  

 æggene #10 

 ægget 4 

 

ægteskab sb.         

 ægteskab 18  

 ægteskaber 3  

 ægteskaberne 1  

 ægteskabet 6  
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1. øje sb.         

 øje 34  

 øjet 7  

 øjne 36  

 øjnene 27  

 

øjeblik sb.         

 øjeblik 32  

 øjeblikke 3  

 øjeblikket 12 

 øjeblikkets 1 

 

økonomi sb.         

 økonomi 16  

 økonomien 8  

 

1. ønske sb.         

 ønske #26 

 ønsker #50 

 ønsket #10 

 

ørenring sb.         

 ørering 6  

 øreringe 16  

 øreringene 2 

 

år sb.         

 år 724  

 årene 18  

 året 42  

 årets 43 

 års 36  
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afsløre vb.         

 afsløre 8  

 afslørede 5  

 afslørende 1  

 afslører 12  

 afsløres 2  

 afsløret 1  

 

ankomme vb.         

 ankom 15  

 ankommer 5  

 ankommet 1  

 

2. arbejde vb.         

 arbejd 1  

 arbejde #106 

 arbejdede 15  

 arbejdende 2  

 arbejder 36 

 arbejdes 4 

 arbejdet #30 

 

bage vb.         

 bag #99 

 bage 5  

 bager #5 

 bages 3  

 bagt 4 

 bagte 3  

 

2. bede vb.         

 bad #25 

 bed #7 

 bede 6  

 beder 7  

 bedes 1  

 bedt 7  

  

begynde vb.         

 begynd 5  

 begynde 15  

 begynder 59  

 begyndt 22  

 begyndte 67  

 

 

behøve vb.         

 behøvede 2  

 behøver 40 

 

beslutte vb.         

 beslut 1  

 beslutte 4  

 besluttede 19  

 beslutter 2  

 besluttet 12  

 

bestå vb.         

 bestod 5  

 bestå 1  

 bestående 6  

 består 29  

 

besøge vb.         

 besøge 9  

 besøger 16  

 besøges 1  

 besøgt 5  

 besøgte 13  

 

betale vb.         

 betale 20  

 betaler 8  

 betalt 6  

 betalte 3  

 

2. betyde vb.         

 betyde 8  

 betyder 60 

 betydet 2  

 betød 18  

 

bevæge vb.         

 bevæge 15  

 bevægede 1  

 bevægende 3 

 bevæger 12  

 bevæget 2 
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blande vb.         

 bland 21  

 blande 7  

 blandede 4 

 blander 4  

 blandes 1  

 blandet #7 

 

blive vb.         

 blev 553 

 blevet 219  

 bli’r 1  

 bliv 10  

 blive 222  

 bliver 469  

 

2. bo vb.         

 bo #29 

 boede 37  

 boende 6  

 boet 23 

 bor 68 

 

2. bringe vb.         

 bragt 3  

 bragte 6  

 bring 3  

 bringe 7  

 bringer 13  

 bringes 3  

 

bruge vb.         

 brug #115 

 bruge 93  

 bruger 86 

 bruges 44  

 brugt 30 

 brugte 20 

 

bryde vb.         

 brudt 1  

 bryd 2  

 bryde 3  

 bryder 10  

 brød #44 

 

2. brænde vb.         

 brænd 1  

 brænde #13 

 brænder 10  

 brændes 1  

 brændt 2  

 brændte 7 

 

burde vb.         

 burde 26  

 bør 35  

 

byde vb.         

 budt 6  

 byde 6  

 byder 23  

 bydes 1  

 bød 3 

 

bygge vb.         

 bygge 21 

 byggede 9  

 bygger 2  

 bygges 1  

 bygget 25  

 

bære vb.         

 bar #33 

 båret 5  

 bære 12  

 bærer 16 

 bæres 6  

 

danse vb.         

 dans #56 

 danse #16 

 dansede 11  

 dansende 1  

 danser #7 

 danset 1  
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dele vb.         

 del #167 

 dele #40 

 deler 12  

 deles 2  

 delt 5 

 delte 6 

 

deltage vb.         

 deltag 1  

 deltage 9  

 deltager #10 

 deltaget 4  

 deltog 13  

 

designe vb.         

 designe 1  

 designede 2  

 designet 25 

 

1. drikke vb.         

 drak 10  

 drik #3 

 drikke #18 

 drikker 8  

 drikkes 2  

 drukket 2  

 

drømme vb.         

 drømme #22 

 drømmende 2  

 drømmer 10  

 drømt 8  

 drømte 10  

 

2. dukke vb.         

 dukke #5 

 dukkede 10  

 dukker #25 

 

dyrke vb.         

 dyrke 9  

 dyrkede 4  

 dyrker 9  

 dyrkes 4  

 dyrket 4  

2. dække vb.         

 dæk #5 

 dække 10  

 dækkende 1  

 dækker 14  

 dækket #18 

 

dø vb.         

 dø 10  

 døde #34 

 dør #22 

 

elske vb.         

 elske 15  

 elskede 22  

 elskende 2  

 elsker #93 

 elsket 11  

 

2. ende vb.         

 ende #26 

 ender #17 

 endt 5  

 endte 21  

 

falde vb.         

 falde 19  

 faldende 2  

 falder 26  

 faldet #17 

 faldt 20  

 

2. fange vb.         

 fang 3  

 fange #7 

 fangede 4  

 fanger #5 

 fanget 8  

 

fejre vb.         

 fejre 27  

 fejrede 10 

 fejrer 5  

 fejres 5  

 fejret 9  
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finde vb.         

 fandt 74  

 find 9  

 finde 128  

 finder 71 

 findes #58 

 fundet 63 

 fandtes #4 

  

fjerne vb.         

 fjern #19 

 fjerne #19 

 fjernede 2  

 fjerner 6  

 fjernes 5  

 fjernet 12  

 

flytte vb.         

 flyt 2  

 flytte 31  

 flyttede 31  

 flytter 11  

 flyttes 3  

 flyttet 16  

 

flyve vb.         

 flyv 1  

 flyve 13  

 flyvende 8 

 flyver #9 

 fløj 2  

 fløjet 2  

 

foregå vb.         

 foregik 8  

 foregå 7  

 foregår 22  

 

forelske vb. 

 forelskede 14  

 forelsker 3 

 forelsket 20 

 

 

 

 

forklare vb.         

 forklare 10  

 forklarede 9  

 forklarer 41  

 forklaret 4  

 

forlade vb.         

 forlade 7  

 forlader 6  

 forladt 7 

 forlod 5  

 

forstå vb.         

 forstod 7  

 forstå 17  

 forstået 8  

 forstår 29  

 forstås 1  

 

forsvinde vb.         

 forsvandt 7  

 forsvind 2  

 forsvinde 4  

 forsvinder 10  

 forsvundet 3  

 

forsøge vb.         

 forsøg #22 

 forsøge 9  

 forsøger 23  

 forsøgt 7  

 forsøgte 20  

 

fortsætte vb.         

 fortsat #11  

 fortsatte 10 

 fortsæt 3  

 fortsætte 18  

 fortsætter 17 

 fortsættes 1  
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fortælle vb.         

 fortalt 12 

 fortalte 65 

 fortæl 1  

 fortælle 50  

 fortæller #183 

 

fungere vb.         

 fungere 6  

 fungerede 2  

 fungerer 21  

 

2. fylde vb.         

 fyld 7 

 fylde #22 

 fylder 27  

 fyldes 2  

 fyldt 33 

 fyldte 18 

 fyldtes 1  

 

3. få vb.         

 fik 311  

 få #437 

 fået 141  

 får #331 

 fås 34  

 

føle vb.         

 føle 16  

 føler 46 

 føles 16  

 følt 9  

 følte 24 

 føltes 7  

 

3. følge vb.         

 fulgt 13  

 fulgte 22  

 fulgtes 5  

 følg 6  

 følge #34 

 følger 13 

 følges 5  

 

 

2. føre vb.         

 føre 14  

 fører 13 

 ført 3  

 førte 9  

 

3. gemme vb.         

 gem 7  

 gemme 10  

 gemmer 17 

 gemt 4  

 gemte 6  

 

give vb.         

 gav 48  

 gi’ 2  

 gi’r 2  

 giv 38  

 give 122  

 givende 3  

 giver 175 

 gives 1  

 givet #39 

 

2. glemme vb.         

 glem 8  

 glemme 10  

 glemmer 8  

 glemt #18 

 glemte 9  

 

2. glæde vb.         

 glæd 4  

 glæde #51 

 glædede 4  

 glæder #31 

 glædet 2  

 

gribe vb.         

 greb #12 

 grebet #6 

 grib 1  

 gribe 5  

 gribende 1  

 griber 4  

 gribes 2  
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grine vb.         

 grine 11  

 grinede 6  

 grinende 3  

 griner 24  

 grinet #5 

 

græde vb.         

 græd 15  

 græde 7  

 græder 5  

 grædt 3  

 

gå vb.         

 gik 166  

 gå 194  

 gående 1  

 gået 76  

 går 228  

 gås #2 

 

gælde vb.         

 gjaldt 2  

 gældende 4  

 gælder 43  

 

gøre vb.         

 gjorde #100 

 gjort 62  

 gør 230 

 gøre 178  

 gøres 10  

 

2. hakke vb.         

 hak 20 

 hakkede 5  

 hakker 2  

 hakkes 1  

 hakket 12  

 

handle vb.         

 handle 6  

 handlede 12  

 handler 44  

 handlet 4  

 

2. have vb.         

 ha’ 2  

 haft 115  

 har 2459  

 hav #7 

 havde 648  

 have #385 

 

hedde vb.         

 hed #11 

 hedde 4  

 hedder 35  

 heddet 1  

hente vb.         

 hent 2  

 hente 22  

 hentede 7  

 henter 9  

 hentes 1  

 hentet 5  

 

hjælpe vb.         

 hjalp 15  

 hjulpet 8  

 hjælp #56 

 hjælpe 63  

 hjælper #37 

 hjælpes 3  

 

holde vb.         

 hold #53 

 holde 114  

 holder 102 

 holdes 10  

 holdt 63 

 

2. hoppe vb.         

 hop #6 

 hoppe 4  

 hoppede 4  

 hoppende 1  

 hopper 8  

 hoppet 1  
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huske vb.         

 husk 27  

 huske 31  

 huskede 4  

 husker 31  

 huskes 2  

 husket 4  

 

2. hygge vb.         

 hygge #13 

 hyggede 11  

 hygger 3  

 hygget 2  

 

håbe vb.         

 håb #13 

 håbe 5  

 håbede 5  

 håber 39  

 håbet #6 

 

2. hænge vb.         

 hang 8  

 hæng 4  

 hænge 15  

 hængende 7  

 hænger 27  

 hænges 1  

 hængt 4  

 hængte 1  

 

hæve vb.         

 hæve 10  

 hævede 13 

 hæver 4  

 hæves 2  

 hævet 4  

 

høre vb.         

 hør #38 

 høre 40  

 hører 26  

 høres 1  

 hørt 22  

 hørte 23  

 

indeholde vb.         

 indeholde 4  

 indeholder 39  

 indeholdt 1  

 

indrette vb.         

 indret 2  

 indrette 10  

 indretter 3  

 indrettes 1  

 indrettet 11  

 

indtage vb.         

 indtage 6  

 indtagende #1  

 indtager 6  

 indtages 1  

 indtaget #4 

 indtog #5 

 

inspirere vb.         

 inspirere 9  

 inspirerede 1  

 inspirerende #4 

 inspirerer 4  

 inspireret 14  

 

1. kalde vb.         

 kalde 9  

 kalder 25  

 kaldes 10  

 kaldet 6 

 kaldt 9  

 kaldte 10  

 kaldtes 1  

 

2. kaste vb.         

 kast #4 

 kaste 13 

 kastede 9  

 kaster 8  

 kastet 7  
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3. kende vb.         

 kende #14 

 kender 57 

 kendes 4  

 kendt #44 

 kendte #30 

 kendtes #1  

 

kigge vb.         

 kig #16 

 kigge 20  

 kiggede 27  

 kigger 19  

 kigget 5  

 

klare vb.         

 klare #49 

 klarede 5  

 klarer 12 

 klares 3  

 klaret 6  

 

2. klippe vb.         

 klip #22 

 klippe #10 

 klippede 2  

 klipper 8  

 klippes 3  

 klippet 3  

 

2. klæde vb.         

 klæde 6 

 klæder #6 

 klædt 11  

 klædte 1  

 

koge vb.         

 kog #23 

 koge 5  

 kogende 8 

 koger #4 

 koges 2  

 kogt 2  

 kogte 5  

 

 

2. komme vb.         

 kom 247  

 komme 148  

 kommende 24 

 kommer 255  

 kommet 62  

 

2. koste vb.         

 koste 13  

 kostede 6  

 koster 35  

 kostet 4  

 

kræve vb.         

 kræve 4  

 krævede 8  

 krævende 4 

 kræver 34  

 kræves 1  

 

kunne vb.         

 kan 1563 

 ku’ 1  

 kunne 434  

 kunnet 17  

 

3. kæmpe vb.         

 kæmpe #50 

 kæmpede 9  

 kæmper 13  

 kæmpet 4  

 

købe vb.         

 køb #11 

 købe 57  

 køber 22  

 købes 9  

 købt 28  

 købte 22  
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2. køre vb.         

 kør 1  

 køre 49  

 kørende 2  

 kører 38  

 køres 4  

 kørt 16  

 kørte 30  

 

2. lade vb.         

 lad #89 

 lade #68 

 lader #24 

 ladet #5  

 ladt #1  

 lod #26 

 

2. lave vb.         

 lav #15 

 lave #104 

 lavede 23  

 laver 33 

 laves 7  

 lavet 68  

 

lege vb.         

 leg #10 

 lege #21 

 legede 3 

 legende 1  

 leger 6 

 

2. leve vb.         

 lev 1  

 leve 29  

 levede 15  

 levende #14 

 lever #44 

 levet 9  

  

ligge vb.         

 ligge 14  

 liggende 5 

 ligger 92  

 ligget 7  

 lå 35  

ligne vb.         

 ligne 10  

 lignede 7 

 lignende #20  

 ligner 33  

 lignet 1  

 

2. love vb.         

 lov #56 

 love #17 

 lovede 3  

 lovende 1  

 lover 10  

 lovet 7  

 

2. lukke vb.         

 luk 8  

 lukke 11  

 lukkede 7 

 lukker 9  

 lukkes 7  

 lukket 17 

 

2. lyde vb.         

 lyde 8 

 lyder 38 

 lydt #1  

 lød 26  

 

lykkes vb.         

 lykkedes 22  

 lykkes 14 

 

1. lægge vb.         

 lagde 23  

 lagt 28  

 læg 34 

 lægge #37 

 lægger #35 

 lægges #14 
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2. lære vb.         

 lær 2 

 lære #30 

 lærer #17 

 lært 25  

 lærte 15  

 

læse vb.         

 læs #12 

 læse 38  

 læser #20 

 læst 8  

 læste 16  

  

3. løbe vb.         

 løb #30 

 løbe 26  

 løbende 12 

 løber #28 

 løbes 1  

 løbet #42 

 

2. løfte vb.         

 løft #7 

 løfte #14 

 løftede 4 

 løfter 4  

 løftes 2  

 

løse vb.         

 løse #12 

 løser 5  

 løses 1  

 løst #7 

 løste 2  

 

mangle vb.         

 mangle 3  

 manglede 7  

 manglende 7  

 mangler #26 

 manglet 1  

 

 

 

 

mene vb.         

 mene 1  

 mener 68  

 menes 3  

 ment 1  

 mente 18  

 

miste vb.         

 miste 9  

 mistede 14  

 mister 7  

 mistet 10  

 

måle vb.         

 mål #17 

 måle 2  

 måler 13 

 måles 1  

 målt 3  

 målte 2  

 

2. måtte vb.         

 må #238 

 måtte #81 

 måttet 5  

 

3. mærke vb.         

 mærk 5  

 mærke #47 

 mærkede 6  

 mærker #14 

 mærkes 1  

 mærket #13 

 

2. møde vb.         

 mød 8  

 møde #32 

 møder #46 

 mødes #15 

 mødt 7  

 mødte 33  

 mødes #15 

 mødtes #12 
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nyde vb.         

 nyd 6  

 nyde 34  

 nyder 32  

 nydes 6  

 nydt 2  

 nød #26 

 

1. nå vb.         

 naar #2 

 nå #53 

 nåede 23  

 nået 15  

 når #678 

 nås 3  

 

opdage vb.         

 opdage 2  

 opdagede 16  

 opdager 9  

 opdages 1  

 opdaget 11  

 

opleve vb.         

 oplev 3  

 opleve 33  

 oplevede 8  

 oplever 25  

 opleves 3  

 oplevet 14  

 

optage vb.         

 optage 5  

 optager 5  

 optages 2  

 optaget #25 

 optog #2 

 

overraske vb. 

 overraske 5 

 overraskede 2 

 overraskende 1 

 overrasker 4  

 overrasket 14 

 

 

2. pakke vb.         

 pak 4  

 pakke #18 

 pakker #8 

 pakket 7 

 

passe vb.         

 pas #12 

 passe 42  

 passede 9  

 passende #11 

 passer 42 

 passes 1  

 passet 2  

 

planlægge vb.         

 planlagt 12 

 planlæg 1  

 planlægge 6  

 planlægger 4  

 

2. plante vb.         

 plant 1  

 plante #7 

 plantede 1  

 planter #25 

 plantes 6  

 plantet 5  

 

2. pleje vb.         

 pleje #3 

 plejede 2  

 plejende 6  

 plejer 14  

 plejet 1  

 

2. prøve vb.         

 prøv 13  

 prøve #32 

 prøvede 14 

 prøver #32  

 prøvet 9 
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3. ramme vb.         

 ramme #11 

 rammende 1  

 rammer #15 

 rammes 1  

 ramt 13  

 ramte 6  

 ramtes 1  

 

redde vb.         

 red #4 

 redde 17  

 reddede 1  

 redder 3  

 reddet 6  

 

regne vb.         

 regne 13  

 regnede 1  

 regner 8  

 regnes 2  

 regnet 10  

 

2. rejse vb.         

 rejse #45 

 rejser #30 

 rejst 13 

 rejste 15 

 

2. ringe vb.         

 ring #33 

 ringe #16 

 ringede 19  

 ringer 7  

 ringet 9  

 

2. rive vb.         

 rev 3  

 revet 26  

 riv 5 

 rive 1  

 river 2  

 

 

 

 

rykke vb.         

 rykke 4  

 rykkede 6  

 rykker 11  

 rykket 4  

 

2. røre vb.         

 rør #24 

 røre 8  

 rørende 9 

 rører 5  

 røres 1  

 rørt #21 

 rørte 2  

 

samle vb.         

 saml 12  

 samle 12  

 samlede 4 

 samledes 3  

 samler 7  

 samles 7  

 samlet 23 

 

savne vb.         

 savne 4  

 savnede 2  

 savner 12  

 savnes 1  

 savnet 6 

 

se vb.         

 se 328  

 ser 118  

 ses #30 

 set 86 

 så #1797 

 sås #2 

 

sende vb.         

 send 8  

 sende 17  

 sender 19 

 sendes 3  

 sendt 17  

 sendte 12  
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servere vb.         

 server 6 

 servér 13 

 servere 3  

 serverer 4  

 serveres 2  

 serveret 3  

  

sidde vb.         

 sad 62  

 sid 2  

 sidde 49  

 siddende 3 

 sidder 63  

 siddet 8  

 

sige vb.         

 sagde 142  

 sagt 51  

 sig #929 

 sige 92  

 sigende #4  

 siger 317  

 siges 7  

 

sikre vb.         

 sikre #19 

 sikrede 1  

 sikrer 11  

 sikret 7  

 

2. ske vb.         

 ske #33 

 sker 64  

 sket 20  

 skete 32  

 

2. skifte vb.         

 skift #8 

 skifte 14  

 skiftede 5  

 skifter 12  

 skiftes #4 

 skiftet 5 

 

 

skrive vb.         

 skrev 30  

 skrevet 33  

 skriv 21  

 skrive 28  

 skrivende 2  

 skriver 31 

 skrives 1  

 

skulle vb.         

 skal #819 

 sku’ 1  

 skulle 340 

 skullet 3  

 

skyde vb.         

 skudt 13  

 skyde 5  

 skyder 4  

 skydes 1  

 skød #3 

 

skyldes vb.         

 skyldes 20  

 skyldtes 1  

 

skære vb.         

 skar 5 

 skær #48 

 skære 8  

 skærer 9  

 skæres 2 

 skåret 12 

  

2. slippe vb.         

 slap #15 

 slippe 21 

 slipper 19 

 

2. slå vb.         

 slog 12  

 slå 37 

 slående 1  

 slået 20  

 slår 25  

 slås #9 
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smage vb.         

 smag #46 

 smage 10  

 smager 15  

 smages 1  

 smagt 3  

 smagte 1  

 

smide vb.         

 smed #6 

 smid 1  

 smide 13  

 smider 4  

 smidt 8  

 

smile vb.         

 smil #40 

 smile 7  

 smilede 9  

 smilende 5  

 smiler 31  

 

snakke vb.         

 snak #14 

 snakke 16  

 snakkede 6  

 snakkende 1  

 snakker 7  

 snakkes 1  

 snakket 3  

 

sove vb.         

 sov 7  

 sove 16  

 sovende 2  

 sover 8  

 sovet 2  

 

spare vb.         

 spar 4 

 spare 14  

 sparer 6  

 sparet 3  

 

 

 

spille vb.         

 spil #16 

 spille 28  

 spillede 14  

 spillende 1  

 spiller #60 

 spilles 1  

 spillet #16 

 

2. spise vb.         

 spis 15  

 spise #74 

 spiser 55  

 spises 5  

 spist 7  

 spiste 10  

 

2. spænde vb.         

 spænd 1  

 spænde 3  

 spændende #44 

 spænder 5  

 spændes 2  

 spændt #11 

 spændte #3 

 

spørge vb.         

 spurgt 11  

 spurgte 41  

 spørg 11  

 spørge 14  

 spørger 18 

 

starte vb.         

 starte 11 

 startede 20 

 starter 14 

 

stige vb. 

 steg #14 

 steget 1 

 stige #6 

 stigende 6 

 stiger 7 
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stikke vb.         

 stak #11 

 stik #5 

 stikke 2  

 stikkende 2 

 stikker 8 

 stikkes 2  

 stukket 6  

 

3. stille vb.         

 stil #60 

 stille #47 

 stillede 7  

 stiller 20  

 stilles 3  

 stillet 4  

 

stoppe vb.         

 stop #13 

 stoppe 12 

 stoppede 10 

 stopper #13 

 stoppes 1  

 stoppet #7 

 

2. styre vb.         

 styre 17 

 styrede 2  

 styrende 1  

 styrer 3  

 styres 4  

 styret 2 

 

1. stå vb.         

 stod #79 

 stå #81  

 stående 11  

 stået 11  

 står 137  

 

svare vb.         

 svar #32 

 svare 8  

 svarede 19  

 svarer 27  

 svaret #14 

sy vb.         

 sy 12  

 syet 8  

 syr 3 

 sys 2  

 

synes vb.         

 synes #123  

 syntes 22  

 

synge vb.         

 sang #19 

 sunget 6  

 synge 18  

 synger 17  

 synges 1  

 

sælge vb.         

 solgt 24  

 solgte 5  

 sælge 13  

 sælgende 3  

 sælger #6 

 sælges 12  

 

sætte vb.         

 sat 66  

 satte 38  

 sæt #36 

 sætte 59  

 sætter 52  

 sættes 9  

 

søge vb.         

 søg 1  

 søge 12  

 søger 12  

 søgt 2  

 søgte 8  

 

sørge vb.         

 sørg 7  

 sørge 13  

 sørgede 7  

 sørger 9  

 sørget 3  
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tabe vb.         

 tabe 15  

 taber 9  

 tabt 7  

 tabte 6  

 

tage vb.         

 ta’ 1  

 tag #63 

 tage #149 

 tager 139  

 tages 6  

 taget #95 

 tog #117 

 

takke vb.         

 tak #45 

 takke 9  

 takkede 2  

 takker 1  

 takket 9 

 

2. tale vb.         

 tale #69 

 talende 2  

 taler #25 

 talt #20 

 talte #26 

 

tegne vb.         

 tegne 6  

 tegnede 3  

 tegner 7  

 tegnet #8 

 

tilbringe vb.         

 tilbragt 3  

 tilbragte 4  

 tilbringe 6  

 tilbringer 8  

 

tilbyde vb.         

 tilbudt 7 

 tilbyde 2  

 tilbyder 5  

 tilbød 9  

tilsætte vb.         

 tilsat 8 

 tilsæt 25 

 tilsætte 2  

 tilsætter 2  

 tilsættes 6  

 

tjene vb.         

 tjene 9  

 tjener #5  

 tjent 5  

 tjente 5  

 

3. tro vb.         

 tro #27 

 troede 23  

 troende 2  

 troet 5  

 tror 85  

 

træde vb.         

 træd 1  

 træde 5  

 træder 11 

 trådt 2  

 trådte 8  

 

trække vb.         

 trak 11  

 trukket 10  

 træk #16 

 trække 27  

 trækker 9  

 trækkes #2 

 

træne vb.         

 træne 15  

 trænede 3  

 træner #15 

 trænet 3 

 

trænge vb.         

 trænge 4  

 trænger 18  

 trængte 3  
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turde vb. 

 turde 4 

 turdet 2  

 tør #40 

 

tænde vb.         

 tænd 4  

 tænde 6  

 tænder #17 

 tændes 5  

 tændt 4  

 tændte 4  

 

tænke vb.         

 tænk 13  

 tænke 45  

 tænker 47  

 tænkt 19 

 tænkte 39  

 

2. tørre vb.         

 tør #40 

 tørre #17 

 tørrede 8  

 tørrer 4  

 tørret 6  

 

udvikle vb.         

 udvikle 14  

 udviklede 4  

 udvikler 6  

 udvikles 3  

 udviklet 13  

 

undgå vb.         

 undgik 1  

 undgå 37  

 undgået 1  

 undgår 10  

 

vaske vb.         

 vask #9  

 vaske 6  

 vasker 5  

 vaskes 6  

 vasket 4  

vende vb.         

 vend 25 

 vende 14 

 vender 23 

 vendes 4  

 vendt 11 

 vendte 12 

 

2. vente vb.         

 vent 10  

 vente 15  

 ventede 12  

 ventende 1  

 venter 29  

 ventes 2  

 ventet 9  

 

1. vide vb.         

 ved #725 

 vide #39 

 vides 1  

 vidst 3  

 vidste 53  

 

ville vb.         

 vil 537  

 ville 260  

 villet 3  

 

2. vinde vb.         

 vandt 37  

 vind 11  

 vinde #25 

 vinder #25 

 vindes 1  

 vundet 16  

 

2. virke vb.         

 virke #20 

 virkede 16  

 virker 42  
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2. vise vb.         

 vis #30 

 vise #41 

 viser #70 

 vises 5  

 vist #52 

 viste 46  

  

vokse vb.         

 vokse 9  

 voksede 17  

 voksende 1  

 vokser 11  

 vokset 19 

 

vælge vb.         

 valgt 26  

 valgte 15  

 vælg 11  

 vælge 33  

 vælger 28  

 vælges 1  

 

være vb.         

 er 5164 

 var #1799 

 vær 23  

 være 657  

 værende 1  

 været 312  

 

åbne vb.         

 åbn 1  

 åbne #20 

 åbnede 15  

 åbner 16  

 åbnet 3  

 

ændre vb.         

 ændre 14  

 ændrede 9  

 ændrer 10  

 ændres 1  

 ændret 5  

 

 

ødelægge vb.         

 ødelagde 5  

 ødelagt 5 

 ødelægende 1  

 ødelægge 5  

 ødelægger 9  

 ødelægges 1  

 

2. ønske vb.         

 ønsk 1  

 ønske #26 

 ønskede 13  

 ønsker #50 

 ønskes 3  

 ønsket #10 
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3. aktiv adj.  

 aktiv 14 

 aktive 7 

 aktivt 10 

 

almindelig adj.         

 alm. 1 

 almindelig 17 

 almindelige 17 

 almindeligt 9 

 

alvorlig adj.         

 alvorlig 10  

 alvorlige 9  

 alvorligt 12  

 

amerikansk adj.         

 am. 56  

 amerikansk 7  

 amerikanske 33  

 amr. 1  

 

anderledes adj.         

 anderledes 30  

 

australsk adj.         

 aus. 2  

 aust. 30  

 australske 6  

 

bange adj.         

 bange 26 

 

begejstret adj.  

 begejstrede #4 

 begejstret #21 

 

berømt adj.         

 berømt 6  

 berømte 20  

 berømtes 1  

 

bestemt adj.         

 bestemt #35 

 bestemte #7 

 

billig adj.         

 billig 6  

 billige 7  

 billigere 13  

 billigste 4  

 billigt 11  

 

2. blå adj.         

 blå #42  

 blåt 5 

 

2. blød adj.         

 blød #19 

 bløde 25  

 blødt 7  

 

2. bred adj.         

 bred #4 

 brede #12 

 bredere 1  

 bredt #15 

 

cool adj.         

 cool 21  

 

daglig adj.         

 daglig 11 

 daglige 10  

 dagligt 15  

 

2. dansk adj.         

 dansk #48 

 danske 125  

  

dejlig adj.         

 dejlig 28  

 dejlige 20  

 dejligste 3  

 dejligt 30  

 

2. dyb adj.         

 dyb 8  

 dybe 5  

 dybere 6  

 dybeste 3  

 dybt 25  
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dygtig adj.         

 dygtig 10  

 dygtige 8  

 dygtigste 4  

 

2. dyr adj.         

 dyr #32 

 dyre 7  

 dyrere 5  

 dyreste 2  

 dyrt 10  

 

2. død adj.         

 død #47 

 døde #34 

 

dårlig adj.         

 dårlig 19  

 dårlige 8  

 dårligere 3  

 dårligt 26  

  

effektiv adj.         

 effektiv 3  

 effektive 4  

 effektivt 17  

 

ekstra adj.         

 ekstra 78 

 

elegant adj.         

 elegant 18  

 elegante 4  

 

eneste adj.         

 eneste 66  

 

2. engelsk adj.         

 eng. 43  

 engelsk #12 

 engelske 20  

 

enkel adj.         

 enkel 13  

 enkle 10  

 enkelt #33 

faktisk adj.         

 faktisk 106 

 faktiske 1  

 

fantastisk adj.         

 fantastisk 60  

 fantastiske 23  

 

1. fast adj.         

 fast 76  

 faste 8  

 fastere 1  

 

2. fed adj.         

 fed #20 

 fede 10  

 fedest 1  

 fedt #28 

 

fin adj.         

 fin 43  

 fine 36  

 finere 1 

 fineste 2  

 fint 64  

 

1. flot adj.         

 flot 39 

 flotte 25 

 

forskellig adj.         

 forskellig 3  

 forskellige 82  

 forskelligt 6  

 

2. fri adj.         

 fri 31 

 frie 2  

 frit 9  

 

frisk adj.         

 frisk 29  

 friske 18 

 friskere 1  

 friskt 3  
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fuld adj.         

 fuld 42  

 fulde 10  

 fuldt 12  

 

fuldstændig adj.         

 fuldstændig 25  

 fuldstændigt 3  

 

fysisk adj.         

 fysisk 18  

 fysiske 7  

 

fælles adj.         

 fælles 44  

 

færdig adj.         

 færdig 28  

 færdige 4  

 færdigt 7  

 

2. gal adj.         

 gal 5  

 galt 32  

 

gammel adj.         

 gamle 114  

 gammel 49  

 gammelt 14  

 ældre 35  

 ældste 16 

 

gift adj.         

 gift #71 

  

glad adj.         

 glad 94  

 glade 50  

 gladere 1  

 

 

 

 

 

 

 

god adj.         

 bedre #96 

 bedst 27 

 bedste 136 

 god 205  

 gode #138 

 godt #460 

 

gravid adj.         

 gravid 27  

 gravide 2  

 

grundig adj.         

 grundig 6  

 grundige 1  

 grundigt 18  

 

grå adj.         

 grå 17  

 gråt 6  

 

grøn adj.         

 grøn 21  

 grønne 37  

 grønt #16 

 

gul adj.         

 gul 9  

 gule 28  

 gult 2  

 

halv adj.         

 halv 20  

 halve 9  

 halvt 22  

 

hel adj.         

 hel 24  

 hele #304 

 helt #417 

 

heldig adj.         

 heldig 11  

 heldige 9  

 heldigere 1  

 heldigt 4  
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hurtig adj.         

 hurtig 11  

 hurtige 13  

 hurtigere 13  

 hurtigst 3  

 hurtigste 2  

 hurtigt 92  

 

2. hvid adj.         

 hvid 28  

 hvide 46 

 hvidt 18 

 

hyggelig adj.         

 hyggelig 15  

 hyggelige 17  

 hyggeligt 14  

 

hård adj.         

 hård 13  

 hårde 12  

 hårdere 3  

 hårdest 1  

 hårdeste 1  

 hårdt 45  

 

2. høj adj.         

 høj 51 

 høje 32 

 højere 25  

 højeste 5  

 højt 56 

 

2. indre adj.         

 indre 20  

 

international adj.         

 international 5  

 internationale 17  

 internationalt 3  

 

ked adj.         

 ked 32  

 kede 3  

 

 

kendt adj.         

 kendt #44 

 kendte #30 

 

klar adj.         

 klar 82  

 klare #49 

 klarere 1 

 klareste 1  

 klart 17  

 

klassisk adj.         

 klassisk 26  

 klassiske 36  

 

klog adj.         

 klog 10  

 kloge 4  

 klogere 7  

 klogt 4  

 

kold adj.         

 kold 17  

 kolde 13  

 koldere 2  

 koldt 19  

 

kongelig adj.         

 kongelig 5  

 kongelige 34  

 kongeligt 2  

 

2. konstant adj.         

 konstant 27 

 konstante 1  

 

2. kort adj.         

 kort #60 

 korte 7  

 kortere 4  

 kortest 1  
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kraftig adj.         

 kraftig 9  

 kraftige 6  

 kraftigere 1  

 kraftigste 1  

 kraftigt 6  

 

kvindelig adj.         

 kvindelig 4  

 kvindelige 17  

 

2. kæmpe adj.         

 kæmpe #50 

 

2. kær adj.         

 kære 70 

 kæreste #66 

 

kærlig adj.         

 kærlig 17  

 kærlige 5  

 kærligste 1  

 kærligt 7  

 

lang adj.         

 lang 63  

 lange #54 

 langt 97  

 længere #77 

 længst #14 

 længste 3  

 

1. let adj.         

 let 79 

 lette #11 

 lettere 20  

 letteste 1 

 

1. lidt adj. 

 lidt #367 

 mindre #97 

 mindst #57 

 mindste 16 

 

2. lige adj.         

 lige #359 

lignende adj.         

 lignende #20  

 

lille adj.         

 lille 278  

 mindre #97 

 mindst #57 

 mindste 16  

 smaa 1  

 små #142 

 

lokal adj.         

 lokal 9  

 lokale #29 

 lokales 1 

 lokalt 1  

 

lykkelig adj.         

 lykkelig 19  

 lykkelige 9  

 lykkeligste 2  

 lykkeligt 5  

 

2. lys adj.         

 lys #52 

 lyse #20 

 lysere 2  

 lyst #62 

 

lækker adj.         

 lækker 26 

 lækkert 10  

 lækre 22  

 lækrere 1  

 lækreste 5  

 

moderne adj.         

 moderne 36  

 

mulig adj.         

 mulig 5  

 mulige 4  

 muligt 51  
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mærkelig adj.         

 mærkelig 2  

 mærkelige 12  

 mærkeligste 1  

 mærkeligt 13  

 

mørk adj.         

 mørk 7  

 mørke #32 

 mørkere 4  

 mørkeste 1  

 mørkt 9  

 

naturlig adj.         

 naturlig 10  

 naturlige 14  

 naturligt 15  

 

nem adj.         

 nem 9  

 nemme 11  

 nemmere 15  

 nemmeste 5  

 nemt 57  

 

3. ny adj.         

 ny #139  

 nye 246  

 nyere 5  

 nyeste 6  

 nyt 78 

 

nylig adj.         

 nylig 28  

 nyligt 2  

 

1. nær adj.         

 nær #18 

 nære 5  

 nærmere #12 

 nærmest #33 

 nærmeste 18  

 nært 4  

 

2. næste adj.         

 næste 87 

nødt adj.         

 nødt 45  

 

ond adj.         

 ond 4  

 onde 5  

 ondeste 1  

 ondt 30  

 

opmærksom adj.         

 opmærksom 25  

 opmærksomme 6  

 

ordentlig adj.         

 ordentlig 14  

 ordentligt 12  

 

perfekt adj.         

 perfekt 45  

 perfekte 13  

 

personlig adj.         

 personlig 12  

 personlige 14  

 personligt 14  

 

populær adj.         

 populær 13  

 populære 19  

 populært 12  

 

3. positiv adj.         

 positiv 9  

 positive 6  

 positivt 8  

 

praktisk adj.         

 praktisk 14  

 praktiske 12  

 

privat adj.         

 privat 20  

 private 10  
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pæn adj.         

 pæn 4  

 pæne 6  

 pænere 2  

 pæneste 3  

 pænt 18  

 

2. ren adj.         

 ren 21  

 rene 11  

 renere 1  

 rent 34 

 

3. ret adj.         

 ret #94 

 rette #19 

 rettere 4  

 

rigtig adj.         

 rigtig 127 

 rigtige 43  

 rigtigt 51  

 

rolig adj.         

 rolig 12  

 rolige 2  

 roligere 1  

 roligt 9  

 

3. rå adj.         

 rå 18 

 råt 10  

 

rød adj.         

 rød 14  

 røde 42 

 rødt 13  

 

sen adj.         

 sen 5  

 sene 3  

 senere 84 

 seneste 36  

 sent 15  

 

 

sidste adj.         

 sidste 168  

 

sikker adj.         

 sikker 38  

 sikkert 51  

 sikre #19 

 

2. sjov adj.         

 sjov #19 

 sjove 21  

 sjovere 3 

 sjovest 1  

 sjoveste 2  

 sjovt 36  

 

sjælden adj.         

 sjælden 4  

 sjældent 24  

 sjældne 7  

 

2. skøn adj.         

 skøn 22 

 skønne 28  

 skønneste 4  

 skønt 13 

 

smart adj.         

 smart 15  

 smarte 10  

 

smuk adj.         

 smuk 38  

 smukke 51 

 smukkere 5  

 smukkest 1  

 smukkeste 11  

 smukt 17  

 

social adj.         

 social 4  

 sociale 17  

 socialt 5  
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2. sort adj.         

 sort #52 

 sorte 22  

 sorteste 1  

 

speciel adj.         

 speciel 6  

 specielle 9  

 specielt 17  

 

sprød adj.         

 sprød 12  

 sprøde 9  

 sprødt 3  

 

spændende adj.         

 spændende 44 

 

2. stille adj.         

 stille #47 

 

stolt adj.         

 stolt 20  

 stolte 11  

 

stor adj.         

 stor 182  

 store 257  

 stort 91  

 større 60  

 størst 6  

 største 50  

 

stærk adj.         

 stærk 23  

 stærke 22  

 stærkere 4  

 stærkeste 1  

 stærkt 19  

 

 

 

 

 

 

 

2. sund adj.         

 sund 22 

 sunde 18 

 sundere 9  

 sundest 1  

 sundeste 2  

 sundt 17  

 

2. svensk adj.         

 svensk #3 

 svenske 36  

 

2. svær adj.         

 svær #18  

 svære 14  

 sværere 5  

 svært 95  

 

syg adj.         

 syg 20  

 syge 5  

 

særlig adj.         

 særlig 40 

 særlige 13  

 særligt 28  

 

sød adj.         

 sød 19  

 søde 32  

 sødere 1  

 sødeste 2  

 sødt 5 

 

sådan adj.         

 sådan 163 

 

tidlig adj.         

 tidlig 4 

 tidlige 4  

 tidligere 93 

 tidligste 1  

 tidligt 22  
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traditionel adj.         

 traditionel 5  

 traditionelle 15  

 traditionelt 4  

 

travl adj.         

 travl 6  

 travle 5  

 travlt 21  

 

træt adj.         

 træt 14  

 trætte 9  

 

tung adj.         

 tung 4  

 tunge 12  

 tungere 1  

 tungt 4  

 

tydelig adj.         

 tydelig 3  

 tydelige 1  

 tydeligst 1  

 tydeligt 27  

 

tynd adj.         

 tynd 10  

 tynde 13 

 tyndere 2  

 tyndt 3  

 

typisk adj.         

 typisk 30  

 typiske 3  

 

tæt adj.         

 tæt 78 

 tætte 13 

 tættere 7  

 tættest 2  

 tætteste 3  

 

 

 

 

1. tør adj.         

 tør #40 

 tørre #17 

 tørt 10  

 

ung adj.         

 ung 33  

 unge 79 

 unges 3 

 ungt 1  

 yngre 24  

 yngste 15  

 

unik adj.         

 unik 7  

 unikke 14  

 unikt 7  

 

utrolig adj.         

 utrolig 14  

 utrolige 1  

 utroligt 6  

 

varm adj.         

 varm #32 

 varme #59 

 varmere 5  

 varmt 22  

 

venlig adj.         

 venlig 27  

 venlige 1  

 venligst 4  

 venligt 4  

 

vigtig adj.         

 vigtig 19  

 vigtige 15  

 vigtigere 4  

 vigtigst 1  

 vigtigste 18  

 vigtigt 47  
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vild adj.         

 vild 74  

 vilde 19  

 vildeste 4  

 vildt #30 

 

2. voksen adj.         

 voksen #14  

 voksent 1  

 voksne #30 

 

voldsom adj.         

 voldsom 5  

 voldsomme 4  

 voldsomt 12  

 

åben adj.         

 åben 17  

 åbent 10  

 åbne #20 

 

økologisk adj.         

 økologisk 14  

 økologiske 8  

 

øvrig adj.         

 øvrige 11  

 øvrigt 20
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2. af adv.         

 af #2761 

 

aldrig adv.         

 aldrig 167 

 

alene adv. 

 alene 65 

 

allerede adv.         

 allerede 100  

 

alligevel adv.         

 alligevel 83  

 

altid adv.         

 altid 202  

 

altså adv.         

 altså 94  

 

bagefter adv.         

 bagefter 22  

 

2. bare adv.         

 bare #307 

 

3. blot adv.         

 blot #49 

 

både adv.         

 både  #244 

 

cirka adv.         

 ca. 93 

 cirka 25  

 

da adv.         

 da #791 

 

dengang adv.         

 dengang #50 

 

2. der adv.         

 der #2599 

 

derefter adv.         

 derefter 37  

 

derfor adv.         

 derfor 180  

 

dermed adv.         

 dermed 36  

 

desuden adv.         

 desuden 41  

 

desværre adv.         

 desværre 54  

 

dog adv.         

 dog 144  

 

efter adv.         

 efter #510 

 

efterhånden adv.         

 efterhånden 29  

 

2. egentlig adv.         

 egentlig #40 

 

1. ej adv.         

 ej 20  

 

eksempelvis adv.         

 eksempelvis 27  

 

ellers adv.         

 ellers 93  

 

endda adv.         

 endda 20  

 

2. endelig adv.         

 endelig #45 

 

endnu adv.         

 endnu 108  
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engang adv.         

 engang #38 

 

enten adv.         

 enten 21  

 

fat adv.         

 fat 35  

 

3. for adv.         

 for #2753 

 

frem adv.         

 frem 120  

 

2. før adv.         

 før #188 

 

først adv.         

 først 128 

 

ganske adv.         

 ganske 50  

 

gerne adv.         

 gerne 149  

 

godt adv.         

 godt #460 

 

heldigvis adv.         

 heldigvis 52  

 

heller adv.         

 heller 63  

 

helst adv.         

 helst 37  

 

hen adv.         

 hen 75 

 

2. her adv.         

 her #455  

 

 

herhjemme adv.         

 herhjemme 21  

 

2. hjem adv.         

 hjem #184 

 

hjemme adv.         

 hjemme 83  

 

hverken adv.         

 hverken 30  

 

hvor adv.         

 hvor 685  

 

hvordan adv.         

 hvordan 164  

 

hvorfor adv.         

 hvorfor 95  

 

hvornår adv.         

 hvornår 32  

 

2. i adv.         

 i #6948 

 

igen adv.         

 igen 217  

 

igennem adv.         

 igennem #74 

 

ikke adv.         

 ikke 2136  

 

ind adv.         

 ind 334  

 

inde adv.         

 inde 60 

 

inden adv. 

 inden #128 
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især adv.         

 især 92  

 

1. jo adv.         

 jo #283 

 

3. knap adv.         

 knap #35 

 

kun adv.         

 kun 237  

 

3. lige adv.         

 lige #359 

 

2. længe adv.         

 længe #74  

 længere #77 

 længst #14 

 

2. med adv.         

 med #3672 

 

midt adv.         

 midt 43  

 

måske adv.         

 måske 159  

 

naturligvis adv.         

 naturligvis 32  

 

ned adv.         

 ned 168  

 

nemlig adv.         

 nemlig 124  

 

netop adv.         

 netop 99  

 

nogensinde adv.         

 nogensinde 30  

 

3. nok adv.         

 nok #229 

2. nu adv.         

 nu #575 

 

2. nær adv. 

 nærmere #12 

 nærmest #33 

 

næsten adv.         

 næsten 101  

 

ofte adv.         

 ofte 105  

 oftere 7  

 oftest 7  

 

også adv.         

 også 824  

 

2. om adv.         

 om #1398 

 

omkring adv.         

 omkring #88 

 

op adv.         

 op 567  

 

2. oppe adv.         

 oppe 32  

 

2. over adv.         

 over #565 

  

overhovedet adv.         

 overhovedet #32 

 

2. pludselig adv.         

 pludselig #67  

 

på adv.         

 på #3840 

 

4. ret adv.         

 ret #94 
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rundt adv.         

 rundt #153 

 

sagtens adv.         

 sagtens 31  

 

sammen adv.         

 sammen 401  

 

2. samtidig adv.         

 samtidig #101 

 

3. selv adv.         

 selv #523 

 

2. selvfølgelig adv.         

 selvfølgelig #78 

 

siden adv.         

 siden #296 

 

sidst adv.         

 sidst #43 

 

simpelthen adv.         

 simpelthen 25  

 

2. slet adv.         

 slet #62 

 

snart adv.         

 snart 64  

 

2. stadig adv.         

 stadig #138 

 

straks adv.         

 straks #41 

 

4. så adv.         

 saa #1  

 så #1797 

 

således adv.         

 således 28  

 

til adv.         

 til #3890 

 

tilbage adv.         

 tilbage 145  

 

2. tit adv.         

 tit 26  

 

ud adv.         

 ud 641 

 

ude adv.         

 ude 80 

 

uden adv. 

 uden #203  

 

2. ved adv.         

 ved #725 

 

2. vel adv.         

 vel 33  

 

videre adv.         

 videre #61 

 

2. virkelig adv.         

 virkelig #85  

 

vist adv.         

 vist #52 

 

væk adv.         

 væk #111 
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Anders personnavn         

 Anders 120  

 Anders’ 2  

 

Anne personnavn         

 Anne 33  

 

Birgitte personnavn         

 Birgitte 25  

 

Camilla personnavn         

 Camilla 20  

 Camillas 3  

 

Cecilie personnavn         

 Cecilie 21  

 Cecilies 2  

 

Charlotte personnavn         

 Charlotte 24  

 Charlottes 1  

 

Christensen personnavn         

 Christensen 22  

 

Christian personnavn         

 Christian 27  

 

Dan personnavn         

 Dan 77  

 

Daniel personnavn         

 Daniel 21  

 

Estelle personnavn         

 Estelle 20  

 Estelles 1  

 

Frederik personnavn         

 Frederik 33  

 Frederiks 1  

 

Georg personnavn         

 Georg 20  

 Georgs 1  

 

Hansen personnavn         

 Hansen 32  

 Hansens 3 

 

Henrik personnavn         

 Henrik 38  

 Henriks 1  

 

Holst personnavn         

 Holst 21  

 

Jens personnavn         

 Jens 33  

 Jens’ 1  

 

Jesper personnavn         

 Jesper 25  

 Jespers 3  

 

John personnavn         

 John 40  

 Johns 4  

 

Julie personnavn         

 JULIE 1  

 Julie 32  

 Julies 2  

 

Kate personnavn         

 Kate 24  

 Kates 2 

 

Lars personnavn         

 Lars 30  

 Lars’ 1  

 

Lene personnavn         

 Lene 43  

 Lenes 1  

 

Line personnavn         

 Line 20  

 Lines 2  
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Louise personnavn         

 Louise 32  

 Louises 3 

 

Mads personnavn         

 Mads 30  

 Mads’ 1  

 

Malene personnavn         

 Malene 21  

 

Margrethe personnavn         

 Margrethe 23  

 Margrethes 4  

 

Maria personnavn         

 Maria 41  

 Marias #4 

 

Marie personnavn         

 Marie 45  

 Maries 2  

 

Mary personnavn         

 Mary 40  

 Marys 4  

 

Mette personnavn         

 Mette 28  

 Mettes 4  

 

Michael personnavn         

 Michael 32  

 

Nielsen personnavn         

 Nielsen 27  

 

Ole personnavn         

 Ole 20  

 

Pernille personnavn         

 Pernille 23  

 Pernilles 1  

 

 

 

Peter personnavn         

 Peter 67  

 Peters 1  

 

Pia personnavn         

 Pia 36  

 Pias 3  

 

Rasmus personnavn         

 Rasmus 20  

 

Sarah personnavn         

 Sarah 20  

 Sarahs 1  

 

Silas personnavn         

 Silas 22  

 Silas’ 1  

 

Simon personnavn         

 Simon 20  

 

Sofie personnavn         

 Sofie 38  

 Sofies 3  

 

Steen personnavn         

 Steen 21  

 

Susanne personnavn         

 Susanne 23  

 

Søren personnavn         

 Søren 35  

 Sørens 1  

 

Thomas personnavn         

 Thomas 53  

 Thomas’ 1 
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2. ad præp.         

 ad #79 

 

2. af præp.         

 af #2761 

 

3. bag præp.         

 bag #99 

 

blandt præp.         

 blandt 118  

 

efter præp.         

 efter #510 

 

3. for præp.         

 for #2753 

 

foran præp.         

 foran #48 

 

forbi præp.         

 forbi #39 

 

fra præp.         

 fra #1463 

 

2. før præp.         

 før #188 

 

gennem præp.         

 gennem 119  

 

hos præp.         

 hos 239  

 

2. i præp.         

 i #6948 

 

ifølge præp.         

 ifølge 41  

 

igennem præp.         

 igennem #74 

 

 

imod præp. 

 imod #30 

 

inden præp.         

 inden #128 

 

indtil præp.         

 indtil #57 

 

langs præp.         

 langs 26  

 

2. med præp.         

 m. #5  

 med #3672 

 

mellem præp.         

 mellem 141  

  

3. mod præp.         

 mod #145 

 

2. om præp.         

 om #1398 

 

omkring præp.         

 omkring #88 

 

2. over præp.         

 over #565 

 

per præp. 

 per 5 

 pr. 44 

 

på præp.         

 på #3840 

 paa 2 

 

siden præp.         

 siden #296 

 

til præp.         

 til #3890 
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uanset præp.         

 uanset 37  

 

uden præp.         

 uden #203 

 

3. under præp.         

 under #210 

 

2. ved præp.         

 ved #725 

 

via præp.         

 via 27 
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anden pron.         

 anden #150 

 andet #194 

 andre 254  

 andres 12  

 

begge pron. 

 begge 68 

 

de pron.         

 de #2216 

 dem #405 

 deres #321  

 

1. den pron.         

 de #2216 

 den #2620 

 dén 3 

 dens 15 

 deres #321 

 det #5059 

 dét 7 

 dets 4  

   

denne pron. 

 denne 173 

 dennes 2 

 dette 73 

 disse 43 

 

din pron. 

 din 285 

 dine 110 

 dit 148 

 

1. du pron.         

 dig 424 

 du #1638 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. en pron. 

 en #4358 

 én #88 

 ene #77 

 ens #20 

 éns 2 

 et #1871 

 ét #10 

 

enhver pron. 

 enhver 19 

 ethvert 4 

 

2. han pron. 

 ham #241 

 han #1136 

 hans #237 

 

hinanden pron.         

 hinanden 130 

 hinandens 13  

 

2. hun pron.         

 hende 263  

 hendes 282  

 #hun 1481  

 

hvad pron.         

 hvad 443  

  

hvem pron.         

 hvem 70  

 hvis #404 

 

hver pron.  

 hver 184 

 hvert 97 

 

hvilken pron. 

 hvilke 18 

 hvilken 18 

 hvilket 44 
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3. I pron.         

 I #159 

 jer 41  

 jeres 36 

 

ingen pron.         

 ingen 155 

 intet #31 

 

2. jeg pron.         

 jeg #3262 

 mig 688  

 

2. man pron.         

 man 793  

 

1. min pron. 

 min 592 

 mine #140 

 mit 168 

 

nogen pron.         

 nogen 116 

 noget 482 

 nogle 248 

 

selv pron. 

 selv #523  

 

sig pron.         

 sig #929 

 

sin pron. 

 sin 588 

 sine 162 

 sit 231 

 

2. vi pron.         

 os #256 

 vi #1295 

 vores 268 

  



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

 

64 
 

at konj.         

 at #5534 

 

da konj.         

 da #791 

 

eller konj.         

 eller 658  

 

end konj.         

 end #280 

 

3. for konj.         

 for #2753 

 

fordi konj.         

 fordi 210  

 

2. før konj.         

 før #188 

 

2. hvis konj.         

 hvis #404 

 

inden konj.         

 inden #128 

 

indtil konj.         

 indtil #57 

 

ligesom konj. 

 ligesom #52 

 

medens konj.         

 mens 193  

 

3. men konj.         

 men 1505  

 

når konj.         

 når #678 

 naar #2 

 

og konj.         

 og 8649  

 

1. om konj.         

 om #1398 

 

samt konj.         

 samt 54  

 

selvom konj.         

 selv om 116 

 selvom 50  

 

siden konj.         

 siden #296 

 

som konj.         

 som 1983 

 

4. så konj.         

 så #1797 

  

til konj.         

 til #3890 
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anden talord 

 2. 55 

 anden #150 

 andet #194 

 

2. en talord 

 1 183 

 en #4358 

 én #88 

 et #1871 

 ét #10 

 

fem talord 

 5 19 

 fem 93 

 

femte talord 

 5. 14 

 femte 12 

 

1. fire talord 

 4 48  

 fire 118 

 

fjerde talord 

 4. 26 

 fjerde 7 

  

første talord 

 1. 64 

 første #235 

 

2. hundred talord 

 100 70 

 hundred 1 

 hundrede 6 

 

ni talord 

 9 10  

 ni 26 

 

otte talord 

 8 25 

 otte 43 

 

 

seks talord 

 6 32 

 seks 48 

 

sjette talord 

 6. 23 

 sjette 4 

 

syv talord 

 7 15  

 syv 42 

 

ti talord 

 10 85  

 ti 26 

 

1. to talord 

 2 130 

 to 435 

  

tre talord 

 3 76  

 tre 202 

 

tredje talord 

 3. 39  

 tredje 39 

 

 

___________________________ 

Cifferskrevne talord er henført til deres bogstav-

skrevne 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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Danmark stednavn         

 Danmark 151  

 Danmarks 34 

 

Hollywood stednavn         

 Hollywood 17  

 Hollywoods 4 

 

København stednavn         

 Kbh. 4  

 København 103  

 Københavns 13 

 

London stednavn         

 London 28  

 Londons 1  

  

New York stednavn         

 New York 33 

 New Yorks 2 

 

Sverige stednavn         

 Sverige 15  

 Sveriges 5 

 

USA stednavn 

 USA 32 

 USA’s 3 

 

Aarhus stednavn         

 Århus 5 

 Aarhus 31  

 Århus  5 
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hej udråbsord         

 hej #39 

 

2. ja udråbsord         

 ja #136 

 

2. jo udråbsord         

 jo #283 

 

2. nej udråbsord         

 nej #87 

 

2. nå udråbsord         

 nå #53 

 

øh udråbsord         

 øh 22 

 

åh udråbsord         

 åh 28  

 aaah 1 

 

AF broknavn         

 AF 22 

 

Coop broknavn         

 COOP 1  

 Coop 19  

 Coops 6 

 

DR broknavn         

 DR 32  

 DR's 17  

 DR1 10  

 

Hjemmet broknavn         

 Hjemmet #17  

 Hjemmets #9 

 

at uden ordklasse (infinitivens mærke)       

 at #5534 

 

der uden ordklasse (formelt subjekt) 

 der #2599 

 

 

2. lov uden ordklasse (give lov) 

 lov #52 

 

bl.a. fork.  

 bl.a. 58 

 

f.eks. fork.         

 f.eks. 49 

 fx 4 

 fx. 1 

 

of udenlandsk ord         

 of 26 

the udenlandsk ord 

 the 54 

 

den artikel         

 de #2216 

 den #2620 

 det #5059 

  

en artikel         

 en #4358 

 et #1871 
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