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INFINITIV PR~SENS IMPERFEKTUM PERFEKTUM 
(NAVNEMADE) (NUTID) (DATID) (F0RNUTID) 

at acceptere jeg accepterer jeg accepterede jeg har accepteret 
at aflevere jeg afleverer jeg afleverede jeg har afleveret 
at anholde jeg anholder jeg anholdt jeg har anholdt 
at anmelde jeg anmelder jeg anmeldte jeg har anmeldt 

-
at arbejde jeg arbejder jeg arbejd~de jeg har arbejdet 
at arrestere jeg arresterer jeg arresterede jeg har arresteret 
at bede jeg beder jeg bad jeg har bedt 
atbegynde jeg begynder jeg begyndte jeg er begyndt 
at beholde jeg beholder jeg beholdt jeg har beholdt 
atbeh0ve jeg beh0ver jeg beh0vede jeg har beh0vet 
at bestemme jeg bestemmer jeg bestemte jeg har bestemt 
at bes0ge jeg bes0ger jeg bes0gte jeg har bes0gt 
at betale jeg betaler jeg betalte jeg har betalt 
at betyde det betyder de·t bet0d det har betydet 
at blive jeg bliver jeg blev jeg er blevet 
at blcese det blceser det blceste det har blcest 

at bo jeg bor jeg boede jeg har boet 

at boscette sig jeg boscetter mig jeg bosatte mig _ jeg har bosat mig 

af-bruge j~g bruger jeg brugte jeg har brugt 

at bcere jeg bcerer jeg bar jeg har baret 

at cykle jeg cykler jeg cyklede jeg har cyklet 

at dele jeg deler jeg delte jeg har delt 

at drikke jeg drikker jeg drak _ jeg har drukket 

at drille l jeg driller jeg drillede jeg har drillet 

·at dumpe jeg dumper jeg dumpede jeg er dumpet 

at dcekke jeg dcekker jeg dcekkede jeg har dcekket 

at d0 .. hun d0r hun d0de hun er d0d 

at eje· jeg ejer jeg ejede jeg h9-r ejet / 

at elske jeg elsker jeg elskede jeg har elsket 

at fald~ . jeg falder jeg faldt jeg er faldet 

atfaste jeg faster jeg fastede- jeg har fastet 

at fejle jeg fejler jeg fejlede jeg har fejlet 

at finde jeg finder jeg fandt _ · jeg har fundet 
--
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at fjerne jeg fjerner jeg fjernede jeg har fjernet 
at flytte jeg flytter jeg flyttede jeg har/er flyttet 
at forandre jeg forandrer jeg forandrede jeg har forandret 
at forsta jeg forstar jeg forstod jeg har forstaet 
at fors0ge jeg fors0ger jeg fors0gte jeg har fors0gt 
at fortsrette jeg fortsretter jeg f ortsatte jeg er fortsat . 
at fortrelle jeg fortreller jeg f ortalte jeg har fortalt 
atforrere jeg forrerer jeg f orrerede jeg har forreret . 

at fryse jeg fryser jeg fr0s jeg har frosset 

at fylde jeg fylder jeg fyldte jeg har/er fyldt 

atfyre jeg fyrer jeg fyrede jeg har fyret 

at f0le jeg f0ler jeg f0lte jeg har f0lt 

atta jeg far jeg fik jeg har faet 

at gide jeg gider jeg gad jeg har gidet 

at give jeg giver jeg gav jeg har givet 

atglemme jeg glemmer jeg glemte jeg har glemt 

at glrede jeg glreder jeg glredede jeg har glredet 

at grine jeg griner jeg grinede jeg har grinet 

at g0re jeg g0r jeg gjorde jeg har gjort 

at ga jeg gar jeg gik . jeg har/er gaet 

athade jeg hader jeg hadede jeg har hadet 

at handle jeg handler jeg handlede jeg har handf et 

at have jeg har jeg havde jeg har haft 

athedde jeg hedder jeg hed jeg har heddet 

at hente jeg henter jeg hentede jeg har hentet 

at hjrelpe jeg hjrelper jeg hjalp jeg har hjulpet 

at holde . jeg holder jeg holdt jeg har holdt 

at huske jeg husker jeg huskede jeg har husket 

at hygge sig jeg hygger mig jeg hyggede mig jeg har hYQ! 
. -at h0re jeg h0rer jeg h0rte jeg har h0rt 

at habe jeg haber jeg habede jeg har ha.bet 

at invitere - jeg inviterer jeg inviterede jeg har inviteret 

at kede ( sig) jeg keder (mig) jeg kedede (mig) jeg har kedet (mig) 

at kende jeg kender jeg kendte jeg har kendt 

at kigge jeg kigger jeg kiggede jeg har kigget 

at klare sig jeg klarer mig jeg klarede mig jeg har klaret mig 
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jeg kom jeg har/er kommet 

at komme 
at koncentrere sig jeg koncentrerer mig jeg koncentrerede mig jeg har koncentreret mig 

jeg kommer 

at kritisere 
at kunne 
at kysse 
at k0be 
at k0re 
at lade 
at lave 
at lede 
at leje 
at leve 
at ligge 
at ligne 
at lukke 
at lyne 
at lytte 
at lregge 
at lrere 
at l~se 
at l0be 
at 10-slade-. · 
at lane 
at melde 
at mene 
at mobbe 
at m0de 
at male 
at matte 
at nikke 
at operere 
at opf0 re sig 

at orke 
at overtale 

at pleje 
at prcesentere 

jeg kritiserer 
jeg kan 
jeg kysser 
jeg k0ber 
jeg k0rer 
jeg lader 
jeg laver 
jeg leder 

· jeg lejer 
jeg lever 
jeg ligger 
jeg ligner 
jeg lukker 
det lyner 
jeg lytter 
jeg lregger 
jeg lrerer 

. jeg lreser 
jeg l0ber 
jeg l0slader 
jeg laner __ 
jeg melder 
jeg mener 
jeg mobber 
jeg m0der 
jeg maier 
jeg ma 
jeg nikker 
jeg opererer 
jeg opf0 rer mig 

jeg orker 
jeg overtaler 

jeg plejer 
jeg prcesenterer 

jeg kritiserede 
jeg kunne 
jeg kyssede 
jeg k0bte 
jeg k0rte 
jeg lod 
jeg lavede 
jeg ledte 
jeg lejede 
jeg levede 
jeg la 
jeg lignede 
jeg lukkede 
det lynede 

' jeg lyttede 
jeg lagde 
jeg lcerte 
jeg lceste 
jeg l0b 
jeg l0slod 
jeg lante 
jeg meldte 
jeg mente 

-.jeg mobbede 
jeg m0dte 
jeg malte 
jeg matte 
jeg nikkede 
jeg opererede 
jeg opf0rte mig 

jeg orkede 

jeg overtalte 

jeg plejede 
jeg prcesenterede 

jeg har kritiseret 
jeg har kunnet 
jeg har kysset 
jeg har k0bt 
·jeg har/er k0rt 
jeg har ladt/ladet 
jeg har lavet 
jeg har ledet/ledt 
jeg har lejet 
jeg har levet 
jeg har ligget 
jeg har lignet 
jeg har lukket 
det har lynet 
jeg har lyttet 
jeg har lagt 
jeg har lrert 
jeg har lrest 
jeg har/er l0bet 
jeg har l0sladt 
jeg har lant 
jeg har meldt 
jeg har ment 
jeg har mobbet 
jeg har m0dt 
jeg har malt 
jeg har mattet 
jeg har nikket 

-.. -

jeg har opereret 

jeg har. opf0rt mig 

jeg har orket 

jeg har overtalt 

jeg har plejet 

. jeg har prcesenteret 
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at pynte jeg pynter jeg pyntede jeg har pyntet 
at regne jeg regner jeg regnede jeg har regnet 

det regner det regnede det har regnet 

at rejse (sig) jeg rejser (mig) jeg rejste (mig) jeg har rejst (mig) 

at repetere jeg repeterer jeg repeterede jeg har repeteret 

at ringe jeg ringer jeg ringede jeg har ringet 

at rode jeg roder jeg rodede jeg har rodet 

at rydde (op) jeg rydder (op) jeg ryddede (op) jeg har ryddet (op) 

at samle jeg samler jeg samlede jeg har samlet 

at sammenligne jeg sammenligner jeg sammenlignede . jeg har sammenlignet 

atscanne jeg scanner jeg scannede jeg har scannet 

at se jeg ser jeg sa jeg har set 

at sejle jeg sejler jeg sejlede jeg har/er sejlet 

at servere jeg serverer jeg serverede jeg har serveret 

at sidde jeg sidder jeg sad jeg har siddet 

at sige jeg siger _ jeg sagde jeg har sagt 

at sigte jeg sigter jeg sigtede jeg har sigtet 

at skifte jeg skitter jeg skiftede jeg har skiftet · 

at skinne jeg skinner jeg skinnede jeg har skinnet 

at skulle jeg skal jeg skulle jeg har skullet 

at skride jeg skrider jeg skred jeg er skredet 

at skrive jeg skriver jeg skrev jeg har skrevet 

at skylde jeg skylder jeg skyldte jeg har skyldt 

at skynde sig jeg skynder mig jeg skyndte mig jeg har skyndt mig 

at sludre jeg sludrer jeg sludrede jeg har sludret 

at slukke jeg slukker jeg slukkede jeg har slukket 

at smile jeg smiler jeg smilede jeg har smilet 

atsnakke jeg snakker jeg snakkede jeg har snakket 

at sne det sner detsneede det har sneet 
Ci jeg spiller jeg spillede jeg har spillet 

at spille 

at spise jeg spiser jeg spiste jeg har spist 

at sp0rge jeg sp0rger jeg spurgte jeg har spurgt 

at starte jeg starter jeg startede jeg har/er startet 

at stige jeg stiger jeg steg jeg er steget 

at stikke jeg stikker jeg stak jeg har stukket 

at stjrele jeg stjreler jeg stjal jeg har stjalet 
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at storme 

at st0tte 

at sta (op) 

at svare 

at synes 

at synge 

at srelge . 

at srette ·(sig) 

at s0ge 

at tage 
·at tale 

at_tjene 

at tordne 

at tro 

at trrekke 

~t trrenge til 
at trende 

at trenke 

at treske 

jeg stormer 

det stormer 

jeg st0tter 

jeg star (op) 

jeg svarer 

jeg synes 

jeg synger 
-jeg srelger 

-jeg sretter (mig) 

jeg s0ger 

jeg tager 

jeg taler 

jeg tjener 

det tordner 

jeg tror 

jeg trrekker 

jeg trrenger t!I 

jeg trender 
jeg .tamke( 

jeg tresker 

an0 -~ , det ter 
-

atJ.J]ld~rsi.lge -jeg unders0ger 
. :~f v;r{d~e . jeg vandrer 

at vaske jeg vasker 

at vende jeg ·vender 

at verte :- . jeg venter 

at vide jeg ved 

at ville , , . leg yil 
at vinde · 

at virke 

at vis_e 

atvoolge 

jeg vinder 

jeg virker 

-jeg viser 

. jeg vrelger -

at vrenne s~g " _ .. · . jeg vrenner m!g _ 

at vrere ·_ . . jeg er 

at vagne - je_g vagner 
-

at 0nske jeg 0hsker 

< 

jeg stormede 

det stormede 

jeg st0ttede 

jeg stod (op) 

jeg svarede 

jeg syntes 

jeg sang 

jeg solgte 

jeg satte (mig) 

jeg s0gte 

jeg tog 

jeg talte 

jeg tjente 

det tordnede 

jeg troede 

jeg trak 
jeg _tr~ngte til _ 

jeg tamdte 

jeg trenkte 

jeg treskede 

- det t0ede 

jeg unders0gte 

jeg vandrede 

jeg vaskede 

jeg vendte 

jeg ventede 

jeg vidste 

jeg ville 

jeg vandt 

jeg vfrkede 

jeg viste 

jeg valgte 

_ jeg vamnede mig 

jeg var .: ,. 
j§g vagnede 

. jeg_ 0 n·skede 

jeg har stormet 

det har stormet 

- jeg har st0ttet 

jeg har/er staet (op) 

jeg har svaret 

jeg har syntes 

jeg har sunget 

jeg har solgt 

jeg har sat (mig) 

jeg har s0gt 

jeg har taget 

jeg har talt 

jeg har tjent 

det har tordnet 

jeg har troet 

jeg har trukket 

jeg har trrengt til 

jeg har trendt 

jeg har trenkt 

jeg har tresket 

det har t0et 
jeg har unders0gt 

jeg har vandret 

jeg har vasket 

jeg har vendt 

jeg har ventet 

jeg har vidst 

jeg har villet 

jeg har vundet 

- jeg har vir~et 

jeg har vist 

jeg har valgt 

... 

. .)~9 har vrehnet 11'\ig 

jeg har _vreret 

r jeg e( vAgnet_ 

jeg har 0 nsket ' 
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