
rigsdansk navneform nutid datid førnutid
abe (efter) af 'ætte affe 'ætte aft 'ætte aft 'ætte
afgøre åwgyy' åwgö åwgø åwgø
aflyse åwlyys' åwlyss åwlyst åwlysst
afløse åwløøs' åwløss åwløsst åwløsst
afprøve pröw 'åw pröwe åw pröwe åw pröwe åw
afskrabe skraf 'åw skraffe åw skraft 'åw skraft 'åw
afslibe sliff 'åw sliffe 'åw sliff 'åw' sleffen åw
afsvide svi 'åw svie 'åw svie 'åw svæjn åw
aftørre tö 'åw törre 'åw törre 'åw törre 'åw
age aach aache aecht aecht
ane aan' ane aent aent
angribe angriif' angriffe angrief angreffen
anholde anhoold' anholde anholdt anholden
anklage ham klaw ham 'an klawe ham 'an klawe ham 'an klawe ham 'an
anlægge lech 'an leche ' an loj 'an loj 'an
anmelde meld 'an melde 'an meldt 'an meldt' an
anrette ræt 'an rætte 'an rætte 'an rætte 'an
anstille steld 'an slelle 'an steldt ' an steldt ' an
ansætte ansætt' ansætte ansatt ansatt
ansøge ansøøch' ansøche ansøcht ansøcht
antage antæj' antæje antåw antåwn
anvende anvæænd' anvænde anvæend anvæend
bage baach' baache baacht' baacht
bande bånd' bånde bånde bånde
barbere ba'bii' ba'be ba'bee ba'bee
bede bæj' bæje baj' bæje
bedømme bedömm' be'dömme be'dömt' be'dömt
befale befaal' befall befaald' befaald
begribe begriif' begriffe begrief begreffen
begynde be'gynd' be'gynde be'gyndt' be'gyndt
bekende be'kind' be'kinne be'kæend' be'kæend
bestemme be'stæm' be'stæmme be'stæmt' be'stæmt
bestille be'steld' be'stelle be'steldt' be'steldt
besøge be'søøch' be'søøche be'søcht be'søcht
betale be'taal' be'tall be'tald' be'tald
bevise be'viis be'viss be'viest be'viist
bevæge bevææch' bevææche bevææcht' bevææcht
bide bii' birre bii bedt
binde bind' binne båndt bonden
bjæffe gjaf' gjaffe gjaffe gjaffe
blive blyw' blywe blöw' blöwn
blæse blees' blæss bleest' bleest
bo buu' buu buej buuj
bringe bring' bringe brang brongen
bruge bruch' bruche brucht' brucht
bræge brææch' brææche brææcht' brææcht

Uregelmæssige udsagnsord



brænde brend' brenne bræend bræænd
brøle brøøl' bröll' brøeld' brøeld
bygge bøch' bøche bøcht' bøcht
bytte bytt' bytte bytt' bytt
bære beæ bæ båå' båå
bøde (reparere) bøø' bøøre bøøre - bött bött
bøje böj' böje böje' böje
børste bøsst' bøsste bøsst bøsst
bøvse ræbb' ræbbe reeft' reeft
dejse dæjs' dæjse dæjst' dæjst
dele diel dell dield' dield
dreje drej' dreje dråw' dråwn
drikke drekk' drekke drakk' drokken
drille dræll' drælle dreld' dreld
drive dryw' drywe dröw' dröwn
drømme drömm' drömme drömmt' drömmt
du duu' - dåw' duu - dåwe duut' - dåwe' duut - dåwe
dø døø døøe døej døøj
døbe døef døøfe døfft' døfft
dømme dömm' dömme dömmt' dömmt
eje æj' æjje æjje' æjje
enes jenns' jenns di va jenns' hæ vætt jenns
falde fold' fælde foldt folden
fare på fa oo fa oo fu oo fu oo
file fiil' fill field fiild
finde find' finnne fåndt fonden
fjase fjaas' fjass fjaest fjaast
flytte fløtt' fløtte fløtt' fløtt
flyve flöj' flöje flåw' flåwn
forbyde fåbyy' fåbye fåbyy fåbåjn
fordele få'diel få'dell få'dield få'diild
fordrive fådryw' fådrywe fådröw' fådröwn
foreslå slo 'få  slæ 'få slåw 'få slåwn' få
forgabe fågaaf' fågaafe fågaaft' fågaaft
forgylde fågyld' fågylde fågyldt' fågyldt
forhale fåhael fåhall fåhald' fåhaald
forkæle fåkeel' fåkæll fåkælle fåkælle
forlange få'lang' få'lange få'land' få'land
forliges (enes) få'liss' få'liss få'liicht få'liicht
forlise fålies få'liss få'liest' få'liist
fornærme få'nærm få'nærme få'nærmt' få'nærmt
forpasse få'pass' få'passe få'passt' få'passt
forsømme få'sömm' få'sömm få'sömt' få'sömmt
fortryde få'tryy' få'tryy få'tryy' få'trått
fortælle få'teel' få'tæll' få'toold' få'toold
frelse frælls' frællse frællst' frællst
fryse fryys' frøss fryys' frååsen
fyge fyych' fyche fyych' fåchen
fylde fyld' fylde fyldt' fyldt
føle føel föll føeld' føøld



følge fölle fölle fuld' fuld
føre føe fö føø' føø 
få foo' fee' fækk fått - fawn
gabe gaef gaafe gaeft gaaft
gale yyf' yyfe yyft' yyft
gemme gæmm' gæmme gæmmt' gæmmt
gentage gæntæj' gæntæje gæntåw gæntåwn
gide gi vætt öwe gi vætt öw' gasst vætt öw' gasst vætt öw
give gi'  gi  ga'  gi'
glemme glæmm' glæmme glæmmt' glæmmt
glide glie glie' - glirre glie glæjn
glo gluu' gluu gluuj' gluuj
gnide nii' nii næjn' næjn
gribe griif' griffe griif' greffen
grine griin' grinn griin' griin
gro gruu' gruu gruej gruuj
græde skriech skriche skrich' skrechen
gætte gætt' gætte gætt' gætt
gøre gye gö gøø' gøø
gå goo' geæ gekk gawn
hale haal' hall haeld haald
have hå' - ha' hæ ho' - haaj' hå - haaj
hedde je' jerre jett' jett
hejse hess' hesse hesst' hesst
hente hint' hinte hint' hint
hjælpe jållp' jållpe jallp' jollpen
holde hoold' holde holdt holden
hugge hoch' hoche hocht' hocht
huske håws' håwse håwst' håwst
hvæse vees' vess veest' veest
hyle hyel hyll hyeld hyyld
hælde held' helde -hælde heldt' - hældt' heldt - hældt
hænge hæng' hænge hend' hend
høre hyy' hö høø' høø
håbe huuf' huufe huuft' huuft
kalde kold' kolde koldt' koldt
kaste kytt' kytte kytt' kytt
kende kind' kinde kæen kææn
kigge kiech kiche kiech kechen
klatre kladde' klatre klatre' klatre
klinge kling' klinge klang klinge
knage kn:ach' knaache knaacht' knaacht
knase kn:as' knass knaast' knaast
knibe knief kniffe knniif' kniif
koge kååch' kååche kååcht' kååcht
komme komm' kømme kam kommen
krybe kryyf' kryffe kryyf' kråffen
kunne kånd' kå kund' kund
kvæle kveel' kvæll kvold' kvold
kyse kyws' kywse kywst' kywst



købe kyyf' kyffe köwt' köwt
køre kyy' kjø - kö' køe køø
le griin' grinn griin' griin
lege liech liiche læjt' læjt
lide noget smukt gi li gi li gast li gast li
lide noget spiseligt gi hå' gi hå gast hå' gast hå
lide have smerter gö vii' gö vii' gø vii' gø vii
ligge lech' leche  lo' looj'
lime liim' limm liimt' liimt
luge luuch' luuche luucht' luucht
lugte låwt' låwte låwt' låwt
lukke lokk' lokke lott' lott
lyse lyys' lyss lyyst' lyyst
lægge lech' leche lo' loej
lære leæ læ lee' lee
læse löss' löss' lösst' lösst
løbe løøf' löffe løøf låffen
løfte löwt' löwte löwt' löwt
låne löen lönn' löen löon
låse loes loss' loest loost
male med pensel mael mall maald' maald
male (korn) mool' måll mold' mold
mase maas' mass' maast' maast
meddele mædiel mædell mædiel' mædiel
mene miin' menn miin' miin
muge mooch' mooche moocht' moocht
møde møø' møre mødt' mødt
måle mool' moll' mold' mold
måtte må' må mått' mått
nyde nyy' nyy nyy' nydt
nyse nysst' nyste nyyst' nyyst
nå noo' nee nooj' nooj
passe pass' passe passt' passt
pibe piif' piffe piif' peffen
pille peel' pæll peeld' peeld
pine piin' pinn piin' piin
prale prool' pråll' proold' proold
puste pust' puste pust' pust
putte pott' potte pott' pott
rage raach' raache raacht' raacht
rase raas' rass raast' raast
regne (vand) rææn rænn rææne' rææne
rejse ræjs' ræjse ræjst' ræjst
rende rend' renne rææn' rææn
ride rii' rie rii' ræjn
rime riim' rimm riimt' riimt
rive ryw' rywe röw' röwn
ro ruu' ruu' ruuj' ruuj
rode vroo' vroore vroot' vroot
rose roos' ross roost' roost



ruge ruuch' ruuche ruucht ruucht
ryge ryych' ryche ryych' råchen
rykke røkk' røkke røcht' røcht
række rækk' række roodt' roodt
røre röö' rö röö' röö
råbe råef råfe rååft' rååft
sidde se' serre sa' satt
sige sæj' sæje so' sooj'
skabe (sig) skaaf' skaafe skaaft' skaaft
skide skii' skirre skii' skedt
skifte skywt' skywte skywt' skywt
skinne skeen' skjenn - skenn skjeen' - skeen' skeen
sko (en hest) skuu' skuu skuuj' skuuj
skrabe skraaf' skraafe skraaft' skraaft
skrige skriich' skriche skriich' skrechen
skrive skryw' skrywe skröw' skröwn
skråle skrool' skråll skroold' skroold
skulle skuld' skall skuld' skuld
skyde skyy' skyrre skyy' skått
skælde skeld' skelde skeldt' skeldt
skære skee' skæ' skåå' skåå
skåle skool' skåll' skoold' skoold
slide slii' slirre slii' sledt
slippe slipp' slippe slapp sloppen
slæbe sleef' sleefe sleeft' sleeft
slå sloo' slee' slåw' slåwn 
smage smaach' smaache smaacht' smaacht
smide smii' smirre smedt' smedt
smile smiil' smill' smiild' smiild
smutte smott' smotte smott' smott
smyge smyych' smyche smyych' småchen
smøre smöö' smö' smuuj' smuuj
snige sniich' sniche sniich' snechen
sno snuu' snuu' snuuj' snuuj
snuse snuus' snuss' snuust' snuust
snyde snyy' snyrre snyy' snådt
spille speel' spæll speeld' speeld
spinde spind' spinde spåndt' sponden
spise spiis' spiss' spisst' spisst
spole spool' spåll spoold' spoole
springe spreng' sprenge sprang' sprongen
 sprøjte spröjt' spröjte spröjt' spröjte
sprænge spræng' sprænge sprenn' sprenn
spytte spøtt' spøtte spøtt' spøtt
spænde spend' spenne' spennt' spennt
spørge spø' spö' spuuj' spuuj
spøge spøøch' spøøche spøøcht' spøøcht
stage staach' staache staacht' staacht
stege stiich' stiiche stæjt' stæjt
stige stiich' stiche stiich' stechen



stikke stekk' stekke stakk' stokken
stille (sig) steld'  stelle steldt' steldt 
stinke stynk' stynke stank stonken
stjæle stjeel' stæll stold' stold
strenge (sig an) stræng' strænge strend' strend
strides dræjs' dræjs' dråws' dråwnes
stryge stryych' stryche stryych' stråchen
strø strøø strøø' strøøj' strøøj
stråle strool' stråll' stroold' stroold
støbe støøf' støøfe støft' støft
støde (sig) støø' støøre stödt' stödt
stå stoo' stee' - steæ ståw' ståwn
suge soch' soche socht' socht
suse suus' suss suust' suust
svare svaa' sva svaa' svaa
svede svee' sveere sveedt' sveedt
svide (mad af) svii' sviss svi oo svæjn
svie ( i øjnene) svii' svii svii' svæjn  
svinde svind' svinne svåndt' svonden
svinge sveng' svenge svend' svend
svømme svømm' svømme svamm' svommen
synes tøss' tøss tått' tått
synge søng' sønge sang' songen
sælge seel' sæll' soold' soold
så (frø) soo see' - seæ sooj' sooj'
tabe taaf' taafe taft' taft
tage tæj' tæje tåw' tåwn
tale (rigssprog) taal' tall' taald' taald
tilhøre hö 'te hö 'te hø 'te hø 'te
tjene tjeen - tiin' tjenn tjeen' - tiin' tjeen - tiin
tro truu' truu truuj' truuj
trykke trøkk' trøkke trøcht' trøcht
træffe træff' træffe traff' troffen
trække trækk' trække troot' troot
trænge træng' trænge trend' trend
tvinge tveng' tvenge tvang' tvongen
tælle teel' tæll' toold' toold
tænde tæænd' tæænde tæænd' tæænd
tænke tænk' tænke tendt' tendt
tærske tææsk' tæske tassk' tosken
tåle tuul' tåll' tuuld' tuuld
vende væænd' vææne vææn' vææn
vente vinnt' vinnte vinnt' vinnt
vide vee' ve vesst' vesst
vige viich' viche viich' vechen
vinde vind' vinne våndt vonden
vise viis' viss' viist' viist
vride vrii' vrii vrii vræjn
vælge vælch' vælche volld' volld
være vee' - veæ æ' va' vætt



vågne å væ  vaachen blyw vaachen blöw vaachen blöwn vachen
æde ee' ærre ædt' ædt
øve øøf' øøfe øøft' øøft


