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ad ad aD 239

af a? ? 430

afbrændt a?t a?d 10

afbrændte a?t a?d 27

aflang aa?g ? 5

aflange aag  19

aflangt aa?gt ?d 1

afmærket ad gD 1

afstand ata? da? 12

afstanden ata? da? 1

aftegnet ata?d t?D 1

aftegninger ata?g t?? 1

akse a g 6

al a? a? 1

alderdomshjem a?d? a?d? 9

alderdomshjemmet a?d?d a?d?D 25

aldrig ad d 1

alle a a 4

Allé a? a? 97

alléen a? a? 1

allerede ad aD 4

allerførst a?t a?d 1

allerførste a?t a?d 1

allerletteste a?tt a?dd 1

allernederst a??dt a?D?d 1

allerøverst a??t a??d 1

allerøverste a??t a??d 1

alligevel a? a 3

alligevel a? a? 3

allright at d 2

alt a?t a?d 7

altid a?t?d a?tD? 4

altså a?t a? 435

anbragt aat agd 3

anbringer a?g a? 11

anden a a 68

anderledes a?d aD?D 2

andet ad aD 39



andre ad d 7

ane a  3

anelse a  7

aner a  1

angivet ag?d ag?D 1

ankom a? a? 1

ansvar aa? a? 1

antage ata?g at? 1

antal ata ata 1

anyway   1

areal aa? ? 1

arket ad gD 2

arm a? ? 2

art a?t ?d 1

at at ad 511

Australien ata? d? 1

avanceret aag?d a?D 1

Ayers   3

bag a?g ? 5

bagefter a?gt ?d 2

bagefter a?gt ?d 1

baglæns ag? ? 2

bagpå a?g? ?? 1

bagud a?g?d ?D? 1

bakke a g 1

Bakkegade agad ggD 13

banan aa? a? 1

bananer aa? a? 1

bananpalme aa?a a?a 13

bananpalmen aa?a a?a 51

bananpalmens aa?a a?a 1

bananpalmer aa?a a?a 2

bananpalmerne aa?a a?a 1

bane a  9

baneoverskæringen a??g g?? 1

bank a? ?g 6

banke a g 1

banken a? ?g 9

banket ad gD 3



bar a? ? 6

bare a  81

beboelse ? ? 1

befinde ? ? 1

befinder ? ? 23

begge  g 13

begiver g? g? 2

begynde g? g? 4

begyndelsen g? g? 3

begynder g? g? 20

begyndte g?t g?d 2

behageligt a?gt ?d 1

behøver ? ? 2

benhøjde ?d ?d 1

beskrev ? g? 1

beskrevet ?d g?D 4

beskrive ? g?U 7

beskriver ? g? 4

bestående t? d? 1

består t? d? 3

besøg ?g ? 1

betyder t?d tD? 4

bevæge ?g ? 4

bevægelsesretningen ?gt?g ?ad? 2

bevæger ?g ? 18

bibeholde ? ? 1

bibliotek t? t?g 2

biblioteket t?d t?gD 9

bil ? ? 4

bilen ? ? 2

billede d D 1

bingo g g 1

biograf ga? g? 4

biografen ga? g? 5

bitte t d 10

Bjarne a  2

bjergkløft t d 22

bjergkløften t d 15



blad ad aD 1

blandt a?t a?d 4

blev ? ? 2

blevet d D 5

blind ? ? 2

blive   12

bliver ? ? 62

blomst ?t ?d 5

blomsten ?t ?d 2

blomster ?t ?d 1

blot t d 1

blæser ? ? 1

blød ?d d 12

bløde d D 2

blødt t d 1

blå/Blå (109+20) ? ? 129

blågrønne g g 1

blåt t d 5

bo ? ? 1

boble   1

boet ?d ?D 1

boghandel ga? a? 3

boghandlen ga? a? 2

bogstaverne gta? gd? 1

boks  g 1

boksen  g 2

bord ? ? 1

borde   2

bordet ?d ?D 2

borg ? ? 1

bort t d 1

bortset t?t d?d 3

bred d D 1

bred ?d D? 3

bredde ?d ?d 3

breddegrad ?dga?d ?dgD? 2

bredden ?d ?d 2

brede d D 4

bredere d D 2



bredt t d 2

brik  g 20

brikker  g 15

brikkerne  g 4

briller   2

bro ? ? 1

broen ? ? 1

bruddet d?d D?Dd 1

brug ?g ? 2

bruge g  5

bruges g  1

brugt t gd 1

brun ? ? 21

brune   13

brunt ?t ?d 1

brændte ?t a?d 1

bue   146

buede d D 2

bueform ? ? 1

buen   4

buer   9

buet d D 1

bugter t gd 1

buket t d 1

bule   3

bund ? ? 1

bunden ? ? 10

bundet d D 1

bundlinjen   1

burde d d 5

butik t tg 1

by ? ? 1

byen ? ? 4

bygge  g 2

byggelegeplads aa ga 13

byggelegepladsen aa ga 35

byggeplads a ga 1

byggepladsen a ga 4

bygget d gD 2



bygning g g 1

byteateret ta?td t?dD 1

bytter t d 1

byttet td dD 2

bænke  g 1

bøjer   1

bølge   1

bølgede d D 4

bølger   3

bør   1

børnehave a U 6

børnehaven a U 28

både d D 5

café a? a? 1

caféen a? a? 1

centimet t?t t?d 1

centimeter t?t t?d 25

centimeter t?t t?d 192

centimeters t?t t?d 5

centimeters t?t t?d 1

centreret t?d t?D 3

chikane a  1

cirka a ga 119

cirkel  g 94

cirkelformet ?d g?D 1

cirklen  g 1

cirkler  g 3

Clevin ? ? 1

crocodiles da da 2

cykel  g 13

cykle  g 5

cyklen  g 1

cykler  g 4

da da da 15

dag da?g d? 1

Dagmars daa d 98

damme da d 1

dammene da d 1

danne da da 1



danner da da 2

de d d 334

dejlig da d 1

dejligt dat dd 1

del d? d? 26

dele d d 2

deler d? d? 5

delt d?t d?d 1

delvist d?t d?d 2

dem d d 171

den/Den d? d? 1921 

754
denne d d 36

dens d? d? 5

der d? d? 1653

derefter d?t dd 4

derefter d?t dd 31

deres d d 6

derfor d? d? 2

derfor d? d? 4

derfra d?a? d?? 2

derfra d?a? d?? 10

derhen d?? d?? 2

derhen d? d? 1

derhen d?? d? 4

derhenad d??ad d??? 1

derhenad d??ad d?? 1

derimod d??d d?D? 1

derimod d??d d?D? 1

derinde d? d? 1

derinde d? d 1

dermed d?d d?D 3

derned d??d d?D? 2

derned d??d dD? 1

dernedad d??dad dD?? 1

dernede d?d d?D 4

dernæst d?t d?d 6

dernæst d?t d?d 1

derop d? d? 2



derop d? d? 1

derop d? d 2

deroppe d? d? 5

derover d?? d?? 2

derovre d? d? 3

derpå d?? d?? 1

derud d??d d?D? 1

desværre d d 1

desværre d d 1

det d d 2430

detaljerne dta dta 1

dette dt dd 7

dette dt dd 1

diamant daa?t daa?d 1

diamantbuen daa?t daa?d 1

diamanter daa?t daa?d 1

diamantline daa?t daa?d 1

diamantmine daa?t daa?d 31

diamantminen daa?t daa?d 38

Dianna daa daa 2

dig da d 118

dimension d? d? 2

dims d? d? 2

dimser d d 2

din d? d? 186

dine d d 2

direkte dt dagd 3

direkte dt dagd 27

diskutere dt? dgt? 1

disse d d 9

dit dt dd 24

dobbelt dt dd 1

dobbelte dt dd 1

dobbeltslebne dt? dd 2

dobbeltslibningen dt?g dd? 1

dog d d 7

domhus d? d? 2

domhuset d?d d?D 10

drager da d 2



dreje da d 94

drejede dad dD 3

drejer da d 260

drejet dad dD 2

Dronning dg d 97

dropper d d 1

du d d 3800

dum d? d? 1

dumt d?t d?d 1

dut dt dd 1

Dyhr d? d? 1

dækker d dg 1

døgnet d?d d?D 1

dør d? d? 19

døre d d 3

døren d? d? 71

dørens d? d? 6

dårligt dt dd 2

e ? ? 2

e'et ?d ?D 1

efter t d 104

efterhånden t? d? 2

eftersom t d 1

egen a  2

egentlig ?gt ?d 6

egentligt ?gtt ?dd 2

eget ad D 1

ej a? ? 1

eksempel ? g? 1

ekstra ta gd 1

ekvipere ? ? 1

eller   287

ellers ? ? 14

en ? ? 1625

end   51

endda da da 1

ende   8

endelig   3

enden   21



ender   29

endnu   1

endnu   6

endnu   4

endnu   3

ene   16

eneste t d 1

engang ga?g g? 4

enige   1

enkelt ?t gd 2

ens ? ? 2

er  a 1612

esser   1

et t d 639

etage ta? t 3

etager ta? t 1

eventuelt t?t t?d 1

f   1

f'et d D 1

facaden aad aD 1

facadens aad aD 1

facades aad aD 1

faconen a?g a? 1

faktisk at gdg 64

fald a? a? 19

falde a a 1

faldet ad aD 1

falske a ag 1

farede ad D 1

faret ad D 3

farlig a  18

farlige a  10

farligt at d 5

farve a U 2

farvede ad D 2

farver a  2

fast at ad 4

fat at ad 2

fattede atd adD 2

fejl a? ? 2



fejltagelse ata?g t? 1

felt ?t ?d 1

felter t d 3

feltet ?td ?dD 1

feltstation tta? dda? 39

feltstationen tta? dda? 33

feltstationer tta? dda? 7

fem ? ? 29

femogfyrre ? ? 2

femten t d 5

fidusen d? d? 1

figur g? g? 4

figuren g? g? 2

figurer g? g? 11

figurerne g? g? 1

fik  g 1

fin ? ? 1

finde   23

finder ? ? 5

findes   2

finere   1

fingerled gd D 2

fint ?t d 20

fire   41

firkant a?t a?d 169

firkantede a?td a?dD 7

firkanten a?t a?d 15

firkantens a?t a?d 1

firkanter a?t a?d 16

firkanterne a?t a?d 1

firkantet a?td a?dD 4

firkants a?t a?d 2

firs ? ? 1

fjerne   7

fjerner   1

fjerneste t d 1

fjorten t d 1

flade ad D 3

fladt at ad 1



flere   7

flodleje da D 26

flodlejet dad DD 3

flok  g 2

flotte t d 1

flugte t gd 9

flugter t gd 15

flymuseum ? ? 1

flytte t d 1

flytter t d 2

flyvemaskiner a Uag? 1

flyvemuseet d UD 1

flyvermuseet d D 8

flyvermuseum   18

flyverstation ta? da? 1

fnaller a? a? 2

fodgængerovergang dggga?g Dgg ? 1

fokus   1

for   862

foran a? a 7

foran a? a? 12

forbi ? ? 181

forcere ? ? 1

fordele d? d? 1

fordelt d?t d?d 1

fordi d? d? 54

foregående g? g? 1

foregår g? g? 1

foreløbig ? ? 2

foreslå ? ? 6

foreslår ? ? 1

forestille t? d? 14

forestiller t? d? 5

forestillet t?d d?D 1

foretager ta?g t? 1

forfærdeligt ?dt ?dd 1

forgrening g?g g? 1

forgreningen g??g g?? 1

forhold ? ? 22



forholdsvis ? ? 1

forhæng ?g ? 4

forhåbentlig ?t ?d 1

forkert ?t ?d 5

forkerte ?t ?d 1

forklare a? ? 2

forklaring a?g ? 3

forladt at ad 39

forladte at ad 88

forleden ?d D? 2

forlængelse ?g  1

form ? ? 5

formentlig ?t ?d 1

former   1

formodentlig ?dt D?d 1

forneden d D 17

fornemme ? ? 1

fornemmelse ? ? 1

foroven   13

forresten t ad 1

forretningen t?g ad? 2

forrige   1

forseelse ? ? 1

forskel ? g? 1

forskellen ? g? 1

forskellige ? g? 9

forskudt t gd 4

forstand ta?d da? 1

forstod t?d dD? 1

forstå t? d? 3

forstået t?d d?D 1

forstår t? d? 8

forsynes ? ? 1

forsøge ?g ? 2

fort t d 9

fortalte ta?t ta?d 2

fortegnelse ta? t? 1

fortet td dD 6



fortrudt tt td 1

fortsat tat dad 4

fortsatte tat dad 2

fortsætte tt dd 23

fortsætter tt dd 104

fortælle t? t? 5

fortæller t? t? 1

forvirrer ? ? 2

forvirret ?d ?D 4

forvirringen ??g ?? 1

fotoforretning ttg tad 14

fotoforretningen ttg tad 5

fotoforretningen tt?g tad? 42

fra a? ? 203

fredelige d D 1

frem ? a? 5

fremme  a 17

fremmest ?t a?d 3

fri ? ? 3

fritidshjem td? tD? 5

fritidshjemmet td?d tD?D 5

fuldende ? ? 1

fuldender ? ? 1

fuldstændig t?d d?d 4

fuldstændigt t?dt d?dd 1

fundament da?t da?d 1

fundet d D 9

fungerer g? g? 1

fylder   12

fælles ?  1

fængsel ?g ? 5

fængselsbygningen ?g?g ?g? 1

fængslet ?gd ?D 19

fænomen ? ? 1

færd ? ? 1

færdig d d 6

færdigbeskrevet d?d dg?D 1

færdige d d 2



færdige d? d? 1

færdigt dt dd 3

fæstning tg d 1

fødder d? D? 2

fødderne d? D? 3

følge   12

følger   23

følges   2

før ? ? 33

føre   1

først t d 49

første t d 53

førstesal ta? d? 1

førstesalen ta? d? 2

få ? ? 8

fået d D 3

får ? ? 82

fårene ? ? 2

g g? g? 3

g'et g?d g?D 1

gad ga?d gaD 2

gade gad gD 31

gaden gad gD 17

gader gad gD 1

gal ga? g? 1

gale ga g 1

galge ga ga 10

galgen ga ga 3

galt ga?t g?d 7

gamle ga g 1

gang ga?g g? 11

gange gag g 3

gangsti/Gangsti (2+2) gagt? gd? 4

gangstien gagt? gd? 3

ganske ga gag 13

garanteret gaat?d gt?D 1

gardin gad? gd? 12

gardinbillede gad?d gd?D 1

gardiner gad? gd? 58



gardinerne gad? gd? 10

gardinet gad?d gd?D 2

gavl ga? g? 4

gavlen ga? g? 3

geder gd gD 45

gederne gd gD 5

gelejdet ga?dd g?dD 1

generation ga? g? 1

gengæld gg? gg? 1

gennem g? g? 19

gennemgang gga?g gg? 1

gentager gtag gt? 1

genvej ga? g? 1

geometriske g?t g?tg 3

gerne g g 38

gik g gg 13

giraffer ga g 10

girafferne ga g 52

giraffernes ga g 2

giraflængder ga?gd g?d 2

give g g? 3

giver g? g? 6

gjorde g g 6

gjort g?t g?d 7

glad gad gaD 2

glade gad gD 1

glemmer g g 1

glemt g?t g?d 7

glemte gt gd 2

glæde gd gD 1

god g?d g? 3

goddag gda?g gd? 1

godt gt gd 250

grader gad gD 12

granit gat gd 1

granitbrud gatd gdD 11

granitbruddet gatd?d gdD?D 47

granitbruddet gatd?t gdD?Dd 3

granitbruddets gatd?d gdD?Dd 2



granitbuen gat gd 2

gror g? g? 1

grov g? g? 1

grund g? g? 1

grundelement g?t g?d 1

grundelementet g?td g?dD 2

grundetagen gta? gt? 1

grundkant ga?t ga?d 1

grundlaget ga?gd g?D 1

grundlinjen g g 1

grundniveauet g?d g?D 1

grundridset gd gD 1

græsmarken ga gag 1

græssende g ga 1

græsser g ga 3

grøft gt gd 2

grøn g? g? 87

grønne/Grønne (73+56) g g 129

grønt g?t g?d 5

Gud gd gD 4

gudhjælpemig gda gD 1

guide gad gd 1

gul g? g? 51

guld g g 2

guldmine g g 56

guldminen g g 71

guldminerne g g 1

gule g g 53

gult g?t g?d 6

gulvet g?d g?D 1

gætte gt gd 3

gætter gt gd 1

gættet gtd gdD 1

gør g g 90

gøre g g 8

gå g? g? 304

gående g g 1

gået gd gD 61

går g? g? 1088



gårdsplads ga ga 5

gårdspladsen ga ga 5

gåretning g?tg g?ad 1

haft at d 1

hage ag  2

hak a g 1

hallo a a 2

hallo a a 1

halløj a a 1

hals a? a? 1

halv a? a? 12

halvanden aa aa 13

halvbue a a 1

halvcirkel a ag 4

halvdel ad? ad? 4

halvdelen ad? ad? 3

halve a a 1

halvfems a? a? 4

halvt a?t a?d 10

halvvejs aa? a? 8

ham a  8

han a a 6

har a? ? 1269

hatten at ad 1

hav a  1

havde ad D 31

have a ?U 119

haven a  1

havet a?d ?D 2

havn a? ? 2

havne a  1

havner a  1

havnet ad D 1

hed ?d D? 4

hedde d DD 4

hedder d? D? 220

hej a  2

hej   3

hel ? ? 1



held ? ? 1

hele   55

heller ? ? 19

hellere   3

helst ?t ?d7 3

t ?t ?d 102

hen ? ? 121

henholdsvis ? ? 4

henne   30

henover ? ? 2

her ? ? 261

herfra ?a? ?? 2

herligt t d 1

hernede ?d ?D 4

heroppe ? ? 1

herovre ? ? 2

herovre ? ? 1

herregud gd gD 1

herude ?d ?D 2

herudover ?d?? ?D? 1

hestene t d 1

hinanden a? a? 4

hinanden a a 13

hjemme   1

hjælpe   1

hjørne   76

hjørnet d D 26

hold ? ? 2

holde   2

holder ? ? 5

holdt ?t ?d 1

hopper   3

hoppet d D 1

horisontalt ta?t t?d 1

horn ? ? 1

hos   37

hov   16

hoveder d D 1

hovedet dd Dd 2



hun   1

hund ? ? 1

hundrede d D 2

hundredeogfirs d? D? 2

hundredeogfirs d? D? 3

hurtigste tt dd 1

hurtigt tt dd 2

hus ? ? 19

huse   4

huset ?d ?D 56

husets ?d ?D 7

husfacaden aad aD 1

husform ? ? 1

huske  g 3

husker  g 2

husmur ? ? 2

husmuren ? ? 2

hvad ad aD 209

hvem ? ? 3

hver ? ? 1

hverken  g 1

hvert ?t ?d 19

hvid ?d D? 24

hvide d D 53

hvidt t d 4

hvile   2

hvilken  g 10

hvis   207

hvor ? ? 269

hvordan da da 16

hvorefter ?t d 2

hvorefter ?t ?d 3

hvorfor   2

hvorfra a? ? 1

hvorhenne ? ? 2

hvornår ? ? 1

hytte t d 5

hytten t d 2

hældning g  2



hælene   1

hænge g  1

hængebro g? ? 12

hængebroen g? ? 58

hængebroens g? ? 1

hænger ?g ? 3

hævet d D 1

høj ? ? 1

højde ?d ?d 40

højdemæssigt ?d?t ?d?d 2

højden ?d ?d 2

højderne ?d ?d 1

høje   28

højere   15

højkant a?t a?d 7

højre   518

højregående g? g? 2

højst ?t ?d 4

højt ?t ?d 18

høns ? ? 6

hønsene ? ? 1

høre   13

hørte t d 1

håbe   2

håber   4

hånd ? ? 285

hånden ? ? 2

håndtegnet tad tD 1

hårdt t d 1

i ? ? 816

i'et ?d ?D 1

Ibsvej a? ? 17

identiske d?t d?tg 1

idet d d? 8

idiot d?t d?d 1

ifølge   1

igen g g 147

igennem g? g? 34

ikke  g 702



ikke-takkede tad gtgD 2

ikon ? ? 1

imellem ? ? 44

imens ? ? 1

imod ?d D? 9

ind ? ? 72

inddelt d?t d?d 1

inde   18

indeholde ? ? 1

inden   30

indføre ? ? 1

indgangen ga?g g? 1

indgangsdøren gagd? gd? 2

indhegnede a?d ?D 1

indhegning a?g ? 27

indhegningen a??g ?? 10

indhegningen a?g ? 2

indianerlejr da?a? d?? 9

indianerlejre da?a d? 1

indianerlejren da?a? d?? 56

indianlejren da?a? d?? 1

indom ?? ?? 1

indover ?? ?? 1

indramme a? ? 1

indrammer a? ? 1

indtegne ta? t? 1

indtegner ta? t? 1

indtegnet ta?d t?D 1

indtil ?t ?t 64

ingen g  11

ingenting gt?g t? 2

Ingvar ?ga ? 1

instruktion t? dg? 2

intentionen t? t? 1

interessant ta?t tad 1

intet td dD 1

irriterende t? t? 1

ja a a 3429



jamen a a 73

javel a a 5

javel a a 6

javist at ad 1

jeg a  1645

jeg a a 1

jep   17

jeps   4

jernbane a  3

jernbanen a  2

jernbaneoverskæring a?g g ? 48

jernbaneoverskæringens a?g g ?? 1

jernbaneoverskæringer a??g g ?? 1

jernbaneoverskæringen a??g g ?? 37

jernbaneoverskæringen a?g g ? 4

Jesper   3

jo ? ? 85

jo   67

John d d 1

jorden ?d ? 2

justere t? d? 1

Jørgen   1

k ? ? 1

kager a  1

kaktus at gt 4

kaktusplante atat gtad 1

kaktussen at gt 7

kalde a a 3

kalder a a 4

kaldt a?t a?d 1

kaldte at ad 5

kalksten at? agd? 1

kalkstensklipper at agd 21

kalkstensklipperne at agd 8

kan a? a? 343

kant a?t a?d 32

kanten a?t a?d 5

kanter at ad 2

kappe a  5



kapper a  1

kasse a a 2

kassen a a 1

katten at ad 1

kavaleri aa? aa? 23

kavaleriet aa?d aa?D 19

kavalerikaserne aaa aaa 2

kende   1

kendemærke  g 2

kender   5

kendetegn ta? t? 1

kendingsmærker g g 1

kendt ?t ?d 2

kigge  g 3

kigger  g 25

kigget d gD 1

kikkert t gd 1

kilometer ?t ?d 2

kinden ? ? 1

kiosk  g 1

kiosken  g 4

kirke  g 5

Kirkegade gad ggD 20

kirkegård g? gg? 39

kirkegården g? gg? 25

kirken  g 28

klar a? ? 14

klart a?t ?d 1

klat at ad 1

klippe   74

klippehave a U 28

klippehaven a U 17

klippehavens a U 1

klippehaver a  1

klippen   2

klipper   5

klippeskred d gD 16

klippeskredet ?dt gD?Dd 1

klippeskredet ?dd gD?D 1



klippet d D 1

klods   5

klokken  g 1

klokket d gD 1

kloster t d 107

klosteret td dD 14

klosters t d 1

klostre t d 1

klumper   2

kløft t d 28

kløften t d 1

knap a  3

knapt at d 1

knæ ? ? 1

knæk  g 2

knækker  g 3

knækket d gD 1

kolonihaveforening a?g U? 1

kolonihaveområdet adt UDd 1

kolonihaver a  32

kolonihaverne a  16

kom ? ? 12

kom   5

komme   44

kommer ? ? 455

kommet d D 73

kompasretningerne at?g aad? 1

kompasrosen a a 4

kompasset ad aD 1

komplet t d 1

kompromis   1

koordinatsystem da?tt? dadd? 1

kornmarken a g 1

kornmarker a g 29

kornmarkerne a g 2

korrekt t agd 2

korrekt t agd 2

kors   3

korsarm a? ? 1

korset d D 3



korsets d D 3

kort t d 44

korte t d 1

korteste tt dd 2

kortet td dD 25

kortets td dD 3

koster t d 1

krav a? ? 1

krokodille d gd 6

krokodillen d gd 3

krokodiller d gd 17

krokodillerne d gd 9

kryds   34

krydse   3

krydser   12

krydset d D 13

krystalklar ta?a? da?? 1

kugler   1

kulmine   10

kulminen   35

kulminerne   2

kun   16

kunne   29

kunnet d D 1

kurs ? ? 1

kurve   3

kurven   1

kvadrat ada?t ad?d 18

kvadraten ada?t ad?d 3

kvadratens ada?t ad?d 1

kvadrater ada?t ad?d 1

kvadratet ada?td ad?dD 2

kvadratisk ada?t ad?dg 1

kvadratiske ada?t ad?dg 1

kvarteret at?d t?D 1

kvistvindue td dd 2

kvistvinduet td?d dd?D 1

kvæg ?g ? 30

kvæget ?gd ?D 5



kvægindhegningen ga??g ?? 1

kysten t d 1

kæmpebue   1

købet ?d ?D 1

købmand a? a? 1

købmanden a? a? 15

købmanden a? a? 4

køre   7

kører   23

kørt ?t ?d 2

lad ad aD 8

lade ad D 2

lader ad D 1

lagde ag  1

lagt at gd 12

land a? a? 2

landet a?d a?D 1

landskab aa? ag? 2

landskabet aa?d ag?D 2

landskabsgenstand aagta? aggda? 1

lang a?g ? 7

lange ag  9

langs a?g ? 42

langside agd D 2

langt a?gt ?d 76

lastbil at? ad? 64

lastbilen at? ad? 9

lastbilerne at? ad? 1

lastbils at? ad? 1

lave a U 13

laver a  38

lavere a  1

lavet ad D 7

led d D 5

legeplads aa a 16

legepladsen aa a 19

leger a  1

lejr a? ? 24

lerhytte t d 21



lerhytten t d 5

let t d 10

lettere t d 1

letteste tt dd 5

lidt t d 304

lige   613

ligebenet ?d ?D 1

ligefrem ? a? 2

ligegyldigt g?dt g?dd 1

ligeledes d D 1

ligesom   35

ligeså   1

ligge  g 36

liggende  g 5

ligger  g 572

ligget d gD 1

ligne   7

lignende   5

ligner   16

lilla a a 75

lille   224

lillefinger ?g ? 1

linje   58

linjen   4

linjer   7

lister t d 1

lodret dt Dad 19

lodrette dt Dad 8

loft t d 1

loftet td dD 4

loftsetagen tta? dt 1

logikken g gg 1

lokaliseret a?d a?aD 2

Lotte t d 1

lov   1

lutter t d 1

lyder ?d D? 9

lykkedes d gD 1

lys ? ? 1

lyseblå ? ? 1



lysegrønne g g 5

lyskryds   14

lyskrydset d D 14

lyskurv ? ? 2

lyskurven ? ? 2

lysregulerede g?d g?D 4

lysreguleret g?d g?D 3

lyssignalerne a? ? 1

lægge  g 10

lægger  g 80

længden ?gd ?d 1

længe g  2

længere g  70

længst ?gt ?d 5

længste ?gt ?d 10

løber ? ? 6

løbet d D 1

løst ?t ?d 2

løvepark a Ug 16

løveparken a Ug 16

løver   1

lå ? ? 11

låst ?t ?d 1

man a a 263

mange ag  2

manglede agd D 2

mangler ag  6

marker a g 28

markeret a?d ?D 1

markeringer a?g ? 3

markise a  3

markisen a  1

masse a a 1

mave a U 1

med d D 381

meget ad D 86

mellem ? ? 117

mellemrum ? ?? 2

mellemrummene ? ?? 1



men   533

mener ? ? 12

mening g  4

mens ? ? 9

mente t d 1

mere   30

mest ?t ?d 12

meter ?t ?d 1

meters ?t ?d 1

mexicaner a? g? 6

midt t d 82

midte t d 1

midten t d 45

midterakse ta dg 1

midterste tt dd 3

midtfor t d 1

midti t? d? 1

midtpunkt t?t d?d 2

midtpunktet t?td d?dD 3

midtpå t? d? 2

midtvejs ta? d? 1

mig a  84

militærbefæstning t?tg t?d 1

min ? ? 90

minde   1

minder   2

mindre d d 7

mindste ?t ?d 11

mine   7

minen   5

minus   1

misset d D 1

mit t d 27

mod ?d D? 807

modsat dat Dad 1

modsatte dat Dad 1

modtaget dta?gd Dt?D 1

mon   1

monstro t? t? 1



mulighed ?d D? 1

muligheder ?d D? 1

muligt t d 3

muligvis ? ? 1

museet d D 9

museum   1

museummet ?d ?D 1

musikhus ? g? 6

musikhuset ?d g?D 24

my ? ? 1

mægtigt gtt gdd 1

mærke  g 1

mærkelig  g 1

mærkeligformet d gD 1

mærkeligt t gd 1

mærker  g 1

møde d D 4

møder d D 21

mødes d D 1

må ? ? 92

måde d d 19

mål ? ? 58

målestok t dg 1

målet ?d ?D 49

måske ? g? 19

måske ? g? 19

måtte t d 1

måttet td dD 1

n'et ?d ?D 1

naturligvis at?? at?? 5

navn a? ? 3

ned ?d D? 341

nedad ?dad D?aD 1

nedad ?dad D?aD 43

nede d D 59

nedefra da? D? 5

neden d D 27

nedenfor d D 1

nedenunder d? D? 1



nedenunder d? D? 7

nederst ?dt D?d 10

nederste ?dt D?d 35

nedre d D 2

nej a? ? 362

nemlig   39

nemlig   1

nemmest t d 3

nemmeste t d 5

nemt ?t ?d 1

netop t d 2

 netop t d 6

netværk t dg 3

netværket td dgD 9

ni ? ? 1

niks  g 1

niveau   29

nixen  g 1

nogen   40

nogenlunde   4

nogenlunde   29

noget d D 162

nogle   121

nok  g 85

nord-syd-aksen ?dda Dg 1

nord ?d ? 494

norden d ? 6

nordenom d? ? 1

nordfor ?d ? 1

nordfor ?d ? 1

nordfra ?da? ?? 1

nordgående dg? g? 1

nordlig d  5

nordlige d? ? 1

nordligere d? ? 1

nordligere d  1

nordligste dt d 2

nordligt dt d 9

nordnordvest ?ddt ?d 6



nordnordøst ?ddt ?d 4

nordom ?d? ?? 1

nordom ?d? ?? 7

nordpå ?d? ? 62

nordpå ?d? ? 34

nordside dd D 1

nordsiden dd D 3

nordsyd dd D 4

nordsydlig dd D 1

nordsydretningen ddt?g Dad? 2

nordvest dt d 75

nordvestlig dt d 5

nordvestlige dt d 11

nordvestlige dt? d? 2

nordvestligste dtt dd 1

nordvestpå dt? d? 2

nordøst dt d 53

nordøst dt d 3

nordøstfor dt d 1

nordøstlig dt d 1

nordøstlig dt d 2

nordøstlige dt? d? 2

nordøstlige dt d 1

nordøstpå dt? d? 1

nordøstpå dt? d? 1

nordøstsiden dtd dD 1

normalt a?t ?d 1

notere t? t? 1

noteret t?d t?D 1

nu   352

nummer ? ? 2

ny ? ? 3

nye   1

nyt t d 14

næh   19

nær ? ? 3

nærhed ?d D? 1

nærheden ?d D? 15

nærmer   4



nærmere   2

nærmest t d 18

nærmeste t d 3

nærmet d D 1

næsen   3

næste t d 6

næsten t d 41

næstsydligste tdt tDd 1

nævne   1

nævnt ?t ?d 1

nævnte ?t ?d 1

nævnte t d 2

nødt ?d D? 3

nøjagtig at agd 2

nøjagtigt att agdd 1

nøjes   1

Nørregade gad gD 63

nå   196

nåede d D 1

nået ?d ?D 16

når ? ? 439

offentlig t d 20

offentlige t? d? 2

offentlige t d 9

og   2714

også   155

ok  g 2

okay   383

okay   1

okay   15

okay   70

okay   140

om ? ? 279

om   412

omkring ?g ? 29

område d D 7

omvendt ?t ?d 1

op   240

opad ad aD 6

opad a? ? 51



opdage da?g d? 1

opdager da?g d? 2

opdaget da?gd d?D 1

opefter t d 2

opfatte at ad 1

opmærksom ? g? 1

opover ? ? 1

oppe   102

oppefra a? ? 2

oprindelige ? ? 1

opringning ?gg ? 1

opstår t? d? 1

opsummerede ?d ?D 1

orange ag  24

ord ? ? 1

orden ?d d 7

ordene ? ? 1

ordentlig ?dt ?dd 1

ordentligt ?dtt ?ddd 1

ordet ?d ?D 1

organiseret ga?d ga?D 1

orientere t? t 1

os   9

otte t d 20

ottetallet tta?d dta?D 1

ottetallets tta?d dta?D 1

oval a? ? 2

ovale a? ? 1

oven   83

ovenfor   1

ovenfor   1

ovenover ? ? 8

ovenover ? ? 1

ovenpå ? ? 3

over ? ? 282

overfor ? ? 12

overgardin gad? gd? 1

overhovedet dd DD 4



overkant a?t a?d 5

overkanten a?t a?d 5

overkanter at ad 1

overligger  g 1

overskud d gD 1

ovre   16

p.t. ?t? ?t? 1

pakhus a? g? 26

pakhuset a?d g?D 10

palmen a a 1

palmer a a 1

panden a a 1

papir a? a? 3

papiret a?d a?D 13

papirets a?d a?D 5

papirhjørnerne a? a? 1

papirkanten a?a?t a?a?d 1

par a  23

parallel aa? ? 3

parallelle aa? ? 1

parallelt aa?t ?d 3

parasol aa? ? 3

park a g 8

parkanlægget aa?gd ga?gD 2

parken a g 59

parkens a g 2

parkerede a?d ?D 28

parkerer a? ? 1

parkeret a?d ?D 33

parkeringsplads a?ga ?a 5

parkeringspladsen a?ga ?a 4

parkområde ad gD 1

pas a a 1

passage aa a 1

passagen aa a 3

passe a a 17

passer a a 23

passere a? a? 54

passerer a? a? 117



passeret a?d a?D 76

pegefinger a?g ? 1

peger a  2

penge g  6

perfekt t gd 1

periferien ? ? 1

persienner   3

person ? ? 2

perspektivet t?d gt?D 1

Peter ?t ?d 1

Philip   2

pil ? ? 3

pind ? ? 1

placere a? a? 13

placerer a? a? 43

placeres a? a? 11

placeret a?d a?D 12

placeringen a??g a?? 1

plads a a 10

plan a? ? 1

planen a? ? 1

plante at ad 2

planter at ad 1

plet t d 3

pludselig   1

porten ?t ?d 1

pose   1

posede d D 1

posen   1

posthus t? d? 8

posthuset t?d d?D 12

potteplante tat dad 9

potteplanten tat dad 1

pragtfuldt at?t gd?d 1

prik  g 2

principielt ?t ?d 1

private a?t ?d 27

problem ? ? 2

problemer ? ? 1



proportioner ? ? 2

proviant a?t a?d 1

præcis ? ? 18

præcisere ? ? 1

præcist ?t ?d 2

prøv ? ? 2

prøve  U 4

prøver   5

puh   1

pukkel  g 1

punkt ?t ?d 15

punktet ?td ?dD 1

punktum t t 1

putte t d 1

putter t d 2

pyntegardin tgad? dgd? 1

pyt t d 1

pæn ? ? 4

pænt ?t ?d 6

på ? ? 1187

rager ag  1

ramler a  2

ramme a  7

rammen a  1

rammer a  3

rareste at d 1

rart a?t ?d 3

refererer ? ? 1

regne a  2

regner a  3

rektangel ta?g agt? 31

rektangler ta?g agt? 10

rektanglerne ta?g agt? 2

rektanglet ta?gd agt?D 3

rektangulær tag? agtg? 3

rektangulære tag? agtg? 11

rektangulært tag?t agtg?d 2

relativt at?t at?d 1

rende   3



render ? a? 1

rendt ?t a?d 1

rent ?t ?d 2

restaurant tag d 1

resterende t? d? 2

ret t ad 31

retning tg ad 101

retningen t?g ad? 2

retningerne t?g ad? 1

rette t ad 4

retter t ad 4

rigtig d gd 6

rigtige d gd 5

rigtigt dt agdd 31

rimelig   2

rimeligt t d 1

risiko   1

Rock  g 2

rod ?d D? 1

roden ?d D? 1

rude d D 1

rullegardin gad? gd? 14

rullegardiner gad? gd? 4

rund ? ? 5

runde   9

runder   32

rundet d D 7

runding g  6

rundkørsel ? ? 1

rundkørslen ? ? 1

rundt ?t ?d 143

rundtom ?t ?d 2

rundtom ?t? ?d? 2

runesten t? d? 10

runestene t d 1

runestenen t? d? 9

runestenene t? d? 36

rute t d 18

ruten t d 7



ruter t d 1

ryger ?g ? 1

ryggen  g 11

rykker  g 1

rykket d gD 2

række  ag 9

rød ?d D? 44

røde d D 21

rødt t d 3

røg ? ? 1

røget d D 1

røre   2

røvballegardiner agad? agd? 4

røver   2

røveren   1

røvernes   48

råde d D 2

rådhus d? D? 1

rådhuset d?d D?D 24

s-sving ?g ? 1

s-bue   1

s-form ? ? 1

s-formet ?d ?D 1

s   15

s'et d D 1

s'ets d D 1

safaribil aa? a? 15

safaribilen aa? a? 67

safaribilens aa? a? 1

safaristation aata? ada? 1

sag a?g ? 3

sagde ag  25

sagt at gd 4

sagtens at gd 1

sal a? ? 15

sals a? ? 3

samarbejde aaa?d ?d 1

samme a  68

sammen a? ? 11



samtidig at?d tD? 2

sandelig a a 2

sandsynlig a? a? 3

sandsynligvis a?? a?? 3

sandt a?t a?d 3

sat at ad 9

satan ata ta 1

se ? ? 161

sejlklub a  5

sejlklubben a  8

seks  g 15

sektion ? g? 1

sekund ?t ?d 1

selskab a? g? 1

selv ? ? 4

selve   7

selvfølgelig   14

selvklart a?t ?d 1

sendt ?t ?d 1

senere   3

ser ? ? 47

servering ?g a? 16

set ?t ?d 30

sgi  g? 1

sgu  g 2

sidde d DD 12

siddende d DD 1

sidder d? D? 21

siddet dd DD 1

side d D 185

sidegade dgad DgD 2

sidelinje d D 1

siden d D 35

sider d D 7

siderne d D 2

sidevej da? D? 3

sidst t d 10

sidste t d 10

sig a  26



sige g  227

siger g  43

sigte t gd 2

sigter t gd 3

sikke  g 2

sikker  g 4

sikkert t gd 13

simpelthen ?t? d? 1

simpelthen ?t? d? 21

sin ? ? 1

sjovt ?t ?d 1

skabt at gd 1

skal a ga 1054

skarp a g 5

skarpere a g 1

skarpt at gd 24

skatte at gad 1

sker ? g? 2

skidt t gd 2

skifte t gd 1

skifter t gd 13

skiftet td gdD 1

skiltet ?td g?dD 1

skimte t gd 1

skoene ? g? 1

skole  g 8

skolen  g 3

skov ? g? 37

skoven ? g? 2

skovs ? g? 1

skrevet d gD 4

skridt t gd 14

skrive  gU 7

skriver ? g? 26

skrå ? g? 4

skrår ? g? 1

skråt t gd 39

skubbet d gD 1

skuer  g 2



skulle  g 107

skære  g 1

skærer  g 1

skæringsakse ga gg 1

slag a?g ? 7

slags a g 8

slet t d 10

sletter t d 1

slog ? ? 1

slot t d 1

Slotsby t? d? 2

Slotsgade tgad dgD 34

slottet td dD 32

sludder d? d 5

slurk  g 1

slutningen t?g d? 1

slutningen tg d 1

sluttede td dD 1

slutter t d 8

slå ? ? 18

slået d D 3

slår ? ? 49

slås   1

smal a? a? 4

smalle a a 4

smallere a a 1

smalt a?t a?d 3

smart a?t ?d 1

smuk  g 2

smukt t gd 1

smule   66

smuttet td dD 2

små ? ? 6

snakke a g 1

snakkede ad gD 3

snakker a g 1

snakket ad gD 1

snarere a  1

snart a?t ?d 13



snes ? ? 1

snor ? ? 1

snyd ?d D? 1

snøfter t d 1

socialklasser a?a ?a 1

sofort t d 1

som   334

sommerhuse  ? 30

sommerhusene   5

sommerhusområdet dd DD 1

sort t d 1

sorte t d 2

sovende   8

sover ? ? 7

specielle ? ? 1

spids   3

spidsen   6

spidsere   1

spidst t d 1

spist ?t ?d 2

spor ? ? 1

sprang a?g ? 2

springer ?g ? 1

spurgte t d 1

spændende   2

spændt ?t ?d 1

spørge   3

spørgsmål ? ? 2

spørgsmålet ?d ?D 2

stadig tad dD 5

stadigvæk tad dDg 6

stadigvæk tad dDg 15

stakit tat dad 7

start ta?t d?d 51

starte tat dd 7

startede tatd ddD 4

starten ta?t d?d 10

startende tat dd 1

starter tat dd 55



startet tatd ddD 1

startkryds ta?t d?d 4

startkrydset ta?td d?dD 2

startpunkt ta?t?t d?d?d 6

startpunktet ta?t?td d?d?dD 33

stationen ta? da? 23

stationsbygningen ta??g da?g? 2

Stationsvej ta?a? da?? 59

stavefejl taa? dU? 1

sted td dD 15

steden t?d dD? 1

steder td dD 3

stedet t?dd dD?D 4

stemmer t d 1

stenbrud td dD 2

stengærde tg dg 94

stengærdet tgd dgD 33

sti t? d? 18

stien t? d? 5

stier t? d? 1

Stig t? d? 2

stigning tg d 4

stik t dg 218

stikke t dg 1

stikker t dg 2

stil t? d? 1

stille t d 4

stiller t d 9

stiplede td dD 1

stod t?d dD? 4

stole t d 1

stop t d 1

stoppe t d 3

stoppede td dD 1

stopper t d 3

stor t? d? 56

store t d 104

stort t?t d?d 13

straks ta dg 8



strege ta d 1

streger ta d 2

stribe t d 1

strimmel t? d? 2

stryge tg d 1

Strædet tdt dDd 12

Strædet tdd dDD 3

strækker t dag 1

strækning tg dag 3

stråtækt ttt dtgd 16

stråtækte ttt dtgd 7

stueetagen tta dt 3

stueetagen tta? dt? 9

stuevinduet td?d dd?D 2

stykke t dg 82

stykker t dg 1

stykket td dgD 1

styr t? d? 1

styre t d 2

støder td dD 10

større t d 4

størrelse t d 3

størrelsen t d 1

størst tt dd 1

største tt dd 28

stå t? d? 18

stående t d 4

står t? d? 166

svag a?g ? 8

svagt a?gt ?d 4

svarer a  2

sving ?g ? 10

svinge g  1

svinger g  12

sværere   1

svært ?t ?d 7

syd-dimensionen dd? Dd? 1

syd d D 640

sydfor d D 5



sydfra da? D? 1

sydfra da? D? 1

sydgående dg? Dg 1

sydkanten da?t Da?d 2

sydlig d D 6

sydlige d D 1

sydligere d? D? 9

sydligere d D 1

sydligt dt Dd 4

sydnordniveauet d?d?d D??D 1

sydom d? D? 9

sydpå d? D? 36

sydpå d? D? 31

sydsiden dd DD 8

sydsydvest ddt DDd 1

sydsydøst ddt DDd 1

sydvest dt Dd 87

sydvest dt Dd 18

sydvestfor dt Dd 1

sydvestlig dt Dd 18

sydvestlige dt Dd 10

sydvestlige dt? Dd? 2

sydvestlige dt? Dd? 1

sydvestligt dtt Ddd 1

sydvestom dt? Dd? 1

sydvestpå dt? Dd? 2

sydøst dt Dd 83

sydøst dt Dd 4

sydøstfor dt Dd 1

sydøstlig dt Dd 3

sydøstlige dt Dd 8

sydøstlige dt Dd 1

sydøstlige dt? Dd? 1

sydøstpå dt? Dd? 1

symmetrisk ?t ?tg 4

synes   6

syv ? ? 9

sædvanlig da? D? 1

særlig   2



særligt t d 2

sæt t d 2

sætningen t?g d? 1

sætte t d 15

sætter t d 40

sættes t d 1

sø/Sø (84+75) ? ? 159

søbred d? D? 1

søbredden d? D? 5

sød ?d D? 1

søen ? ? 38

søens ? ? 3

søndagen ?da?g d? 1

sønden   2

søndenom ? ? 1

Søndergade gad gD 28

Søren   2

sørge   1

sørger   3

så ? ? 5

så   2817

sådan da da 12

sådan da d 548

sådan da da 2

således d D 2

således d D 5

således d D 1

t-kryds t? t? 1

t-krydset t?d t?D 1

t t? t? 1

t'et t?d t?D 1

tabt tat td 1

tabte tat td 1

tag ta?g t? 5

tage ta? t? 16

tage ta ta 3

tager ta? t? 102

taget ta?gd t?D 11

taget tagd tD 4



tagetagen tagta tt 2

tagetagen tagta? tt? 2

tagvindue tagd td 1

tak ta tag 28

takkede tad tgD 6

takker ta tg 16

takkerne ta tg 8

takket tad tgD 4

tale ta t 1

taler ta? t? 3

talte tat td 1

tand ta? ta? 1

teater ta?t t?d 2

teateret ta?tt t?dD 21

Teaterpassagen ta?taa t?da 55

tegn ta? t? 1

tegne ta t 7

tegner ta t 12

tegnet tad tD 11

tegning tag t 6

tegningen ta?g t? 5

tegninger tag t 1

tegninger ta?g t? 1

tekst tt tgd 1

teksten tt tgd 10

tekstens tt tgd 1

telefon t? t? 1

telefonboks t? t?g 17

telefonboksen t? t?g 31

telefonboksens t? t?g 1

temmelig t t 2

terminologien tg? tg? 1

Thomas ta ta 2

ti t? t? 25

ticentimeterspunkt t?t?t?t ttd?d 1

tid t?d tD? 9

tiden t?d tD? 11

tidligere td tD 2



tidligere td? tD? 1

tidligt tdt tDd 1

tidsel t t 1

tidspunkt td?t tD?d 16

til t t 1172

tilbage tag t 57

tilbageværende tag? t? 1

tilbyde t?d t?D 1

tilfælde t? t? 1

tilføje t? t? 2

tilføjelse t? t? 1

tilføjelser t? t? 1

tilgroede tg?d tg?D 10

tilgroet tg?d tg?D 18

tilpasse ta ta 1

tilsvarende ta? t? 10

ting t?g t? 13

tingester tgt td 1

tja ta t 1

tjek t tg 1

tjekke t tg 1

to t? t? 161

tom t? t? 2

tomme t t 4

top t t 2

toppen t t 21

toppunktet t?td t?dD 1

tosprogede t?d t?D 1

totempæl tt? tt? 23

totempælen tt? tt? 20

totempælens tt? tt? 1

trafikerede ta?d t?D 1

trafiklyset ta?d tg?D 1

tramper ta t 1

tre t? t? 70

tredive td taD 1

tredje td tD 2

tredjedel tdd? tDd? 9



tredjedele tdd tDd 1

treetages tta? tt? 1

trekant ta?t ta?d 169

trekantede ta?td ta?dD 1

trekanten ta?t ta?d 28

trekanter ta?t ta?d 3

trekanterne ta?t ta?d 1

trekantet ta?td ta?dD 1

trekvart tat td 1

tresserdør td? td? 1

trin t t 2

trisset td tD 1

trist tt td 1

tro t? t? 3

troede td tD 4

tror t? t? 65

trykker t tg 1

træ t? t? 14

træder t?d tD? 2

træer t? t? 1

træet t?d t?D 18

træets t?d t?D 1

trække t tag 1

trækker t tag 6

træstammen tta tad 1

tur t? t? 6

turen t? t? 3

tvivl t? t? 2

tværgade tgad tgD 1

tværs t t 10

tværvej ta? t? 1

tværvindue td td 1

tyde td tD 1

tydeligt tdt tDd 1

tynd t? t? 1

typisk t tg 1

tysk t tg 1

tyve t tU 1



tænke t tg 3

tænker t tg 1

tænkt t?t t?d 1

tænkte tt td 7

tæt tt td 6

tættere tt td 4

tør t t 2

tørt t?t t?d 1

u-sving ??g ?? 2

u ? ? 1

uanset a?t a?d 1

ud ?d D? 253

ude d D 25

udefra da? D? 1

udelukkende d Dg 1

uden d D 65

udendørs dd Dd 11

udendørs dd? Dd? 5

udendørsservering dd?g Dda? 1

udendørsservering dd??g Dd?a? 1

udendørsservering dd??g Dd?a? 1

udendørsservering dd?g Dda? 14

udendørsserveringen dd??g Dda?? 2

udendørsserveringen dd?g Dda? 4

udenfor d D 2

udenom d D 2

udgange dgag Dg 1

udgangspunkt dgag?t Dg?d 1

udgjorde dg? Dg? 1

udgør dg? Dg? 3

udgøre dg? Dg? 1

udkant da?t Da?d 2

udsigtskløft dtt Dgdd 1

udsigtspunkt dt?t Dgd?d 43

udsigtspunktet dt?td Dgd?dD 14

udtværede dt?d Dt?D 1

udtørrede dt?d Dt?D 3

udtørret dt?d Dt?D 22



uha a a 3

ulige   1

umiddelbar d?a? D?? 3

umiddelbart d?a?t D??d 32

under ? ? 115

underkanten a?t a?d 4

underlig   1

undersiden d D 1

underste ?t ?d 1

undervejs a? ? 6

undgå g? g? 4

undgår g? g? 1

undskyld ? g? 26

ups   1

urtepotte tt dd 2

urtepotten tt dd 1

utrolig t? t? 1

utydeligt t?dt tD?Dd 1

v-kryds ? ? 1

v ? ? 1

vade ad D 1

vagtpost att gdd 32

vagtstuen att gdd 2

vand a?d a? 1

vandet a?dd a?D 1

vandfald ada? a? 18

vandfaldet ada?d a?D 66

vandfaldets ada?d a?D 1

vandrer ad d 1

vandrerhjem ad? d? 35

vandrerhjemmet ad?d d?D 35

vandreskoene ad? dg? 1

vandresti adt? dd? 31

vandrestien adt? dd? 2

vandrestier adt? dd? 1

vandrestøvlerne adt dd 1

vandret adt dD 23

vandrette adt adad 5

var a  127



varer a  1

vase a  1

ved ?d D? 34

ved d D 193

vedhægtninger dtg Dgd 1

vej a? ? 89

veje a  1

vejen a? ? 54

vejret ?d ?D 1

vejs a? ? 1

vejsvinget a?gd ?D 1

vel   16

velbekomme ? ? 2

vende   10

vender   25

venstre t d 546

venstreheden t?d dD? 1

venstreom t? d? 1

venstresiden td dD 1

venstresving t?g d? 1

venstrevejen ta? d? 1

vent ?t ?d 12

vente t d 1

venter t d 1

verden d d 1

verdenshjørnerne d d 1

vest t d 268

vesten t d 5

vestenom t? d? 1

Vestergade tgad dgD 61

vestfra ta? d? 1

vestlig t d 6

vestlige t d 4

vestligste tt dd 1

vestligt tt dd 5

vestnordom t?d d?? 1

vestnordvest tdt dd 2

vestom t? d? 2

vestom t? d? 3



vestover t? d? 1

vestover t? d? 1

vestpå t? d? 9

vestpå t? d? 20

vestsiden td dD 25

vestøstretningen ttt?g ddad? 1

vi   466

via a a 1

vide d D 15

videre d D 26

vidste t d 1

vidt t d 4

vigtige t? gd? 1

vil   232

vil ? ? 1

vild ? ? 4

vildt ?t ?d 1

ville   15

vindue d d 91

vinduer d? d? 27

vinduerne d? d? 9

vindueskarmen da? d? 7

vinduet d?d d?D 67

vinduets d?d d?D 4

vinkel ? g 3

vinkelret ?t gad 1

violet t d 1

virkelig  g 3

virkeligheden ?d gD? 5

virker  g 1

vist t d 11

viste t d 1

vits t d 1

volte t d 1

vores   3

vrøvl ? ? 2

vædde d DD 1

vægge  g 1

væk  g 10



vække  g 2

vælge   2

væltede td dD 33

vælter t d 1

væltet td dD 24

være   161

været d D 8

værre   1

værsgo ? g? 1

værsgod ?d gD? 1

våde d D 1

vådt t d 1

vås ? ? 1

Wayne-fort t d 1

yderligere d? D? 1

yderligere d D 2

ydersiden dd DD 1

yderst ?dt D?d 6

yderste ?dt D?d 3

yes   8

Yum   2

æbletræ t? t? 1

ændre d d 3

ændrer d d 7

ærgerligt t d 1

øjeblik  g 4

øjeblikket d gD 3

øjesteblik t dg 1

øren   1

ørreddam dda? Dd? 4

ørreddamme dda Dd 14

ørreddammen dda? Dd? 4

ørreddammene dda Dd 32

øst t d 318

østen t d 1

østenfor t d 1

Østergade tgad dgD 81

Østersøen t? d? 8

østfor t d 3

østfor t d 4



østkanten ta?t da?d 2

østlig t d 16

østlige t d? 7

østligste tt dd 1

østligt tt dd 3

østnordøst tdt dd 7

østnordøstagtigt ttatt ddgdd 1

østom t? d? 2

østpå t? d? 16

østpå t? d? 20

østside td dD 3

østsiden td dD 31

østsydøst tdt dDd 2

østsø/Østsø (1+1) t? d? 2

østsøen/Østsøen (32+1) t? d? 33

Østsøens t? d? 2

østvest tt dd 4

østvestdimensionen ttd? ddd? 1

østvestretning tttg ddad 1

øverst ?t ?d 33

øverste ?t ?d 49

øvre   7

øvrigt t d 4

åbenbart a?t ?d 5

åbenbart a?t ?d 1

åbent t d 3

åh   15

åha a a 2


