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SQL-resultat
Vært: localhost
Database: stavekontroldendk
Genereringstid: 20/12 2007 kl. 23:24:04
Genereret af: phpMyAdmin 2.6.1 / MySQL 5.0.27
SQL-forespørgsel: SELECT `Ord`,`staerkeformer` FROM `smartsiteinput_main_ord` WHERE `ordklasseid`=68 LIMIT 0,
5000;
Rækker: 4311
Ord

staerkeformer

vidneførsel

vidneførsel, vidneførsels, vidneførselen, vidneførslen, vidneførselens, vidneførslens,
vidneførsler, vidneførslers, vidneførslerne, vidneførslernes

videreførsel

videreførsel, videreførsels, videreførselen, videreførslen, videreførselens, videreførslens,
videreførsler, videreførslers, videreførslerne, videreførslernes

videomedium

videomedium, videomediums, videomediet, videomediets, videomedier, videomediers,
videomedierne, videomediernes

videnskabsmand

videnskabsmand, videnskabsmands, videnskabsmanden, videnskabsmandens,
videnskabsmænd, videnskabsmænds, videnskabsmændene, videnskabsmændenes

videnskabsfolk

videnskabsfolk, videnskabsfolks, videnskabsfolkene, videnskabsfolkenes

videnområde

videnområde, vidensområde, videnområdes, vidensområdes, videnområdet, vidensområdet,
videnområdets, vidensområdets, videnområder, vidensområder, videnområders,
vidensområders, videnområderne, vidensområderne, videnområdernes, vidensområdernes

viceformand

viceformand, viceformands, viceformanden, viceformandens, viceformænd, viceformænds,
viceformændene, viceformændenes

vestmagterne

vestmagterne, vestmagternes, vestmagternene, vestmagternenes

vestmagter

vestmagter, vestmagters, vestmagterne, vestmagternes

versemål

versemålet, versmålet, versemålets, versmålets, versemål, versmål, versemåls, versmåls,
versemålene, versmålene, versemålenes, versmålenes

versemager

versemager, versmager, versemagers, versmagers, versemageren, versmageren,
versemagerens, versmagerens, versemagere, versmagere, versemageres, versmageres,
versemagerne, versmagerne, versemagernes, versmagernes

verselinie

verselinie, verselinje, verslinie, verslinje, verselinies, verselinjes, verslinies, verslinjes,
verselinien, verselinjen, verslinien, verslinjen, verseliniens, verselinjens, versliniens,
verslinjens, verselinier, verselinjer, verslinier, verslinjer, verse

versekunst

versekunst, verskunst, versekunsts, verskunsts, versekunsten, verskunsten, versekunstens,
verskunstens, versekunster, verskunster, versekunsters, verskunsters, versekunsterne,
verskunsterne, versekunsternes, verskunsternes

versefod

versefod, versfod, versefods, versfods, versefoden, versfoden, versefodens, versfodens,
versefødder, versfødder, versefødders, versfødders, versefødderne, versfødderne,
verseføddernes, versføddernes

vermouth

vermouth, vermut, vermouths, vermuts, vermouthen, vermutten, vermouthens, vermuttens,
vermouther, vermutter, vermouthers, vermutters, vermoutherne, vermutterne,
vermouthernes, vermutternes

verdensorden

verdensorden, verdensordens, verdensordenen, verdensordnen, verdensordenens,
verdensordnens, verdensordener, verdensordner, verdensordeners, verdensordners,
verdensordenerne, verdensordnerne, verdensordenernes, verdensordnernes

verdensmand

verdensmand, verdensmands, verdensmanden, verdensmandens, verdensmænd,
verdensmænds, verdensmændene, verdensmændenes

verdenshandel

verdenshandel, verdenshandels, verdenshandelen, verdenshandlen, verdenshandelens,
verdenshandlens, verdenshandler, verdenshandlers, verdenshandlerne, verdenshandlernes

verden

verden, verdens, verdener, verdner, verdeners, verdners, verdenerne, verdnerne,
verdenernes, verdnernes

verbum

verbum, verbums, verbet, verbets, verber, verbers, verberne, verbernes

ventrikel

ventrikel, ventrikels, ventriklen, ventriklens, ventrikler, ventriklers, ventriklerne, ventriklernes

ventepenge

ventepenge, ventepenges, ventepengene, ventepengenes

venstrekørsel

venstrekørsel, venstrekørsels, venstrekørselen, venstrekørslen, venstrekørselens,
venstrekørslens, venstrekørsler, venstrekørslers, venstrekørslerne, venstrekørslernes

venstremand

venstremand, venstremands, venstremanden, venstremandens, venstremænd, venstremænds,
venstremændene, venstremændenes

venstrekraft

venstrekraft, venstrekrafts, venstrekraften, venstrekraftens, venstrekræfter, venstrekræfters,
venstrekræfterne, venstrekræfternes

venstrehånd

venstrehånd, venstrehånds, venstrehånden, venstrehåndens, venstrehænder, venstrehænders,
venstrehænderne, venstrehændernes

venstrefolk

venstrefolk, venstrefolks, venstrefolkene, venstrefolkenes

venderadius

venderadius, venderadius', venderadius's, venderadiuses, venderadien, venderadiusen,
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venderadiussen, venderadiens, venderadiusens, venderadiussens, venderadier, venderadiuser,
venderadiusser, venderadiers, venderadiusers, venderadiussers, venderadierne, v
vendelbokursus

vendelbokurset, vendelbokursuset, vendelbokursusset, vendelbokursets, vendelbokursusets,
vendelbokursussets, vendelbokurser, vendelbokursus, vendelbokursers, vendelbokursus',
vendelbokursus's, vendelbokursuses, vendelbokurserne, vendelbokursusene, vendelb

velmagtsdage

velmagtsdage, velmagtsdages, velmagtsdagene, velmagtsdagenes

velkomsthilsen

velkomsthilsen, velkomsthilsens, velkomsthilsenen, velkomsthilsnen, velkomsthilsenens,
velkomsthilsnens, velkomsthilsener, velkomsthilsner, velkomsthilseners, velkomsthilsners,
velkomsthilsenerne, velkomsthilsnerne, velkomsthilsenernes, velkomsthilsnernes

vekselomkostninger

vekselomkostninger, vekselomkostningers, vekselomkostningerne, vekselomkostningernes

veksel

veksel, veksels, vekslen, vekselen, vekselens, vekslens, veksler, vekslers, vekslerne,
vekslernes

vejvæsen

vejvæsen, vejvæsens, vejvæsenet, vejvæsnet, vejvæsenets, vejvæsnets, vejvæsener,
vejvæsner, vejvæseners, vejvæsners, vejvæsenerne, vejvæsnerne, vejvæsenernes,
vejvæsnernes

vejrligspenge

vejrligspenge, vejrligspenges, vejrligspengene, vejrligspengenes

vejmyndigheder

vejmyndigheder, vejmyndigheders, vejmyndighederne, vejmyndighedernes

vejmand

vejmand, vejmands, vejmanden, vejmandens, vejmænd, vejmænds, vejmændene,
vejmændenes

vejgaffel

vejgaffel, vejgaffels, vejgaffelen, vejgaflen, vejgaffelens, vejgaflens, vejgafler, vejgaflers,
vejgaflerne, vejgaflernes

vejende

vejende, vejendes

vegne

vegne, vegnes

vehikel

vehikel, vehikels, vehiklet, vehiklets, vehikler, vehiklers, vehiklerne, vehiklernes

vedligeholdelsesomkostninger vedligeholdelsesomkostninger, vedligeholdelsesomkostningers,
vedligeholdelsesomkostningerne, vedligeholdelsesomkostningernes
vedligeholdelseskonto

vedligeholdelseskonto, vedligeholdelseskontos, vedligeholdelseskontoen,
vedligeholdelseskontoens, vedligeholdelseskonti, vedligeholdelseskontoer,
vedligeholdelseskontis, vedligeholdelseskontoers, vedligeholdelseskontiene,
vedligeholdelseskontoerne, vedlig

vedel

vedel, vedels, vedlen, vedlens, vedler, vedlers, vedlerne, vedlernes

ve

veen,veens,veer,veers,veerne,veernes,ves

vaskemiddel

vaskemiddel, vaskemiddels, vaskemiddelet, vaskemidlet, vaskemiddelets, vaskemidlets,
vaskemidler, vaskemidlers, vaskemidlerne, vaskemidlernes

vatikanerkoncil

vatikanerkoncil, vatikankoncil, vatikanerkoncils, vatikankoncils, vatikankoncilet,
vatikanerkoncilet, vatikanerkoncilets, vatikankoncilets, vatikanerkonciler, vatikankonciler,
vatikanerkoncilers, vatikankoncilers, vatikanerkoncilerne, vatikankoncilerne, v

vaskekraft

vaskekraft, vaskekrafts, vaskekraften, vaskekraftens, vaskekræfter, vaskekræfters,
vaskekræfterne, vaskekræfternes

varsel

varsel, varsels, varslet, varselet, varselets, varslets, varsler, varslers, varslerne, varslernes

varmetilførsel

varmetilførsel, varmetilførsels, varmetilførslen, varmetilførselen, varmetilførselens,
varmetilførslens, varmetilførsler, varmetilførslers, varmetilførslerne, varmetilførslernes

varietestjerne

varietestjerne, varietéstjerne, varietestjernes, varietéstjernes, varietestjernen, varietéstjernen,
varietestjernens, varietéstjernens, varietestjerner, varietéstjerner, varietestjerners,
varietéstjerners, varietestjernerne, varietéstjernerne, varietestje

variationsmuligheder

variationsmuligheder, variationsmuligheders, variationsmulighederne, variationsmulighedernes

variete

varieté, variete, varietes, varietés, varieteen, varietéen, varietéens, varieteens, varieteer,
varieter, varietéer, varieteers, varietéers, varietéerne, varieteerne, varieteernes, varietéernes

variabel

variabel, variabels, variablen, variablens, variabler, variablers, variablerne, variablernes

varetægtsfængsel

varetægtsfængsel, varetægtsfængsels, varetægtsfængselet, varetægtsfængslet,
varetægtsfængselets, varetægtsfængslets, varetægtsfængsler, varetægtsfængslers,
varetægtsfængslerne, varetægtsfængslernes

varenummer

varenummer, varenummers, varenummeret, varenumret, varenummerets, varenumrets,
varenumre, varenumres, varenumrene, varenumrenes

varemangel

varemangel, varemangels, varemangelen, varemanglen, varemangelens, varemanglens,
varemangler, varemanglers, varemanglerne, varemanglernes

varehandel

varehandel, varehandels, varehandelen, varehandlen, varehandelens, varehandlens,
varehandler, varehandlers, varehandlerne, varehandlernes

varefakta

varefakta, varefaktas, varefaktane, varefaktanes

vantrivsel

vantrivsel, vantrivsels, vantrivselen, vantrivslen, vantrivselens, vantrivslens

vaniljekrans

vaniljekrans, vanillekrans, vaniljekrans', vaniljekrans's, vanillekrans', vanillekrans's,
vaniljekransen, vanillekransen, vaniljekransens, vanillekransens, vaniljekranse, vanillekranse,
vaniljekranses, vanillekranses, vaniljekransene, vanillekransene, van

vanillestang

vanillestang, vanillestangs, vanillestangen, vanillestangens, vanillestænger, vanillestængers,
vanillestængerne, vanillestængernes
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vaniljeis

vanilleisen, vaniljeisen, vaniljeisens, vanilleisens, vanilleis, vaniljeis, vaniljeis', vaniljeis's,
vaniljeises, vanilleis', vanilleis's, vanilleises, vaniljeisene, vanilleisene, vaniljeisenes,
vanilleisenes

vanhjemmel

vanhjemmel, vanhjemmels, vanhjemlen, vanhjemmelen, vanhjemlens, vanhjemmelens

vandvæsen

vandvæsen, vandvæsens, vandvæsenet, vandvæsnet, vandvæsenets, vandvæsnets,
vandvæsener, vandvæsner, vandvæseners, vandvæsners, vandvæsenerne, vandvæsnerne,
vandvæsenernes, vandvæsnernes

vandtilførsel

vandtilførsel, vandtilførsels, vandtilførselen, vandtilførslen, vandtilførselens, vandtilførslens,
vandtilførsler, vandtilførslers, vandtilførslerne, vandtilførslernes

vandringsmand

vandringsmand, vandringsmands, vandringsmanden, vandringsmandens, vandringsmænd,
vandringsmænds, vandringsmændene, vandringsmændenes

vandranunkel

vandranunkel, vandranunkels, vandranunkelen, vandranunklen, vandranunkelens,
vandranunklens, vandranunkler, vandranunklers, vandranunklerne, vandranunklernes

vandrehjem

vandrehjemmet, vandrerhjemmet, vandrehjemmets, vandrerhjemmets, vandrehjem,
vandrerhjem, vandrerhjems, vandrehjems, vandrehjemmene, vandrerhjemmene,
vandrehjemmenes, vandrerhjemmenes

vandpumpetang

vandpumpetang, vandpumpetangs, vandpumpetangen, vandpumpetangens,
vandpumpetænger, vandpumpetængers, vandpumpetængerne, vandpumpetængernes

vandpartikel

vandpartikel, vandpartikels, vandpartiklen, vandpartiklens, vandpartikler, vandpartiklers,
vandpartiklerne, vandpartiklernes

vandmangel

vandmangel, vandmangels, vandmangelen, vandmanglen, vandmangelens, vandmanglens,
vandmangler, vandmanglers, vandmanglerne, vandmanglernes

vandmand

vandmand, vandmands, vandmanden, vandmandens, vandmænd, vandmænds,
vandmændene, vandmændenes

vandkraft

vandkraft, vandkrafts, vandkraften, vandkraftens, vandkræfter, vandkræfters, vandkræfterne,
vandkræfternes

vandkedel

vandkedel, vandkedels, vandkedlen, vandkedelen, vandkedelens, vandkedlens, vandkedler,
vandkedlers, vandkedlerne, vandkedlernes

vandhøne

vandhøne, vandhønes, vandhønen, vandhønens, vandhøner, vandhøns, vandhøners,
vandhøns', vandhøns's, vandhønses, vandhønerne, vandhønsene, vandhønernes,
vandhønsenes

vandcykel

vandcykel, vandcykels, vandcykelen, vandcyklen, vandcykelens, vandcyklens, vandcykler,
vandcyklers, vandcyklerne, vandcyklernes

vandbøffel

vandbøffel, vandbøffels, vandbøflen, vandbøffelen, vandbøffelens, vandbøflens, vandbøfler,
vandbøflers, vandbøflerne, vandbøflernes

vanadin

vanadin, vanadium, vanadins, vanadiums, vanadinet, vanadiumet, vanadiummet, vanadinets,
vanadiumets, vanadiummets

valnøddetræ

valnøddetræ, valnødtræ, valnøddetræs, valnødtræs, valnøddetræet, valnødtræet,
valnøddetræets, valnødtræets, valnøddetræer, valnødtræer, valnøddetræers, valnødtræers,
valnøddetræerne, valnødtræerne, valnøddetræernes, valnødtræernes

valmuekapsel

valmuekapsel, valmuekapsels, valmuekapselen, valmuekapslen, valmuekapselens,
valmuekapslens, valmuekapsler, valmuekapslers, valmuekapslerne, valmuekapslernes

valgsvindel

valgsvindel, valgsvindels, valgsvindelen, valgsvindlen, valgsvindelens, valgsvindlens

valgnat

valgnat, valgnats, valgnatten, valgnattens, valgnætter, valgnætters, valgnætterne,
valgnætternes

valgmand

valgmand, valgmands, valgmanden, valgmandens, valgmænd, valgmænds, valgmændene,
valgmændenes

valdrap

valdrap, valrap, valdraps, valraps, valdrappen, valdrappet, valrappen, valrappet, valdrappens,
valdrappets, valrappens, valrappets, valdrapper, valrapper, valdrappers, valrappers,
valdrapperne, valrapperne, valdrappernes, valrappernes

vagtmand

vagtmand, vagtmands, vagtmanden, vagtmandens, vagtmænd, vagtmænds, vagtmændene,
vagtmændenes

vagtel

vagtel, vagtels, vagtelen, vagtlen, vagtelens, vagtlens, vagtler, vagtlers, vagtlerne, vagtlernes

vagitorium

vagitorium, vagitoriums, vagitoriumet, vagitoriumets, vagitorier, vagitoriers, vagitorierne,
vagitoriernes

vagervæsen

vagervæsen, vagervæsens, vagervæsenet, vagervæsnet, vagervæsenets, vagervæsnets,
vagervæsener, vagervæsner, vagervæseners, vagervæsners, vagervæsenerne,
vagervæsnerne, vagervæsenernes, vagervæsnernes

vaffel

vaffel, vaffels, vaflen, vaffelen, vaffelens, vaflens, vafler, vaflers, vaflerne, vaflernes

vadi

wadi, vadi, vadis, wadis, vadien, wadien, vadiens, wadiens, vadier, wadier, vadiers, wadiers,
vadierne, wadierne, vadiernes, wadiernes

vabel

vabel, vable, vabels, vables, vabelen, vablen, vabelens, vablens, vabler, vablers, vablerne,
vablernes

uvæsen

uvæsen, uvæsens, uvæsnet, uvæsenet, uvæsenets, uvæsnets

utensilier

utensilier, utensiliers, utensilierne, utensiliernes

usus

usus, usus', usus's, ususes
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uruguayaner

uruguayaner, uruguayer, uruguayaners, uruguayers, uruguayaneren, uruguayeren,
uruguayanerens, uruguayerens, uruguayanere, uruguayere, uruguayaneres, uruguayeres,
uruguayanerne, uruguayerne, uruguayanernes, uruguayernes

urocenter

urocenter, urocentrum, urocenters, urocentrums, urocenteret, urocentret, urocentrumet,
urocentrummet, urocenterets, urocentrets, urocentrumets, urocentrummets, urocentre,
urocentrer, urocentrumer, urocentrummer, urocentrers, urocentres, urocentrumers, uro

urmoder

urmoder, urmoders, urmoderen, urmoderens, urmødre, urmødres, urmødrene, urmødrenes

urkraft

urkraft, urkrafts, urkraften, urkraftens, urkræfter, urkræfters, urkræfterne, urkræfternes

urkapsel

urkapsel, urkapsels, urkapselen, urkapslen, urkapselens, urkapslens, urkapsler, urkapslers,
urkapslerne, urkapslernes
Ord

staerkeformer

urinveje

urinveje, urinvejes, urinvejene, urinvejenes

urhøne

urhøne, urhønes, urhønen, urhønens, urhøner, urhøns, urhøners, urhøns', urhøns's, urhønses,
urhønerne, urhønsene, urhønernes, urhønsenes

urfader

urfader, urfaders, urfaderen, urfaderens, urfædre, urfædres, urfædrene, urfædrenes

uralbjergene

uralbjergene, uralbjergenes, uralbjergenene, uralbjergenenes

uorden

uorden, uordens, uordenen, uordnen, uordnens, uordenens

unoder

unoder, unoders, unoderne, unodernes

universitetsstudium

universitetsstudium, universitetsstudiums, universitetsstudiet, universitetsstudiets,
universitetsstudier, universitetsstudiers, universitetsstudierne, universitetsstudiernes

universalrengøringsmiddel

universalrengøringsmiddel, universalrengøringsmiddels, universalrengøringsmiddelet,
universalrengøringsmidlet, universalrengøringsmiddelets, universalrengøringsmidlets,
universalrengøringsmidler, universalrengøringsmidlers, universalrengøringsmidlerne, un

universalmiddel

universalmiddel, universalmiddels, universalmiddelet, universalmidlet, universalmiddelets,
universalmidlets, universalmidler, universalmidlers, universalmidlerne, universalmidlernes

unikum

unikum, unikums, unikumet, unikummet, unikumets, unikummets, unika, unikumer,
unikummer, unikas, unikumers, unikummers, unikaene, unikumerne, unikummerne,
unikaenes, unikumernes, unikummernes

ungkreaturer

ungkreaturer, ungkreaturers, ungkreaturerne, ungkreaturernes

ungkarlehybel

ungkarlehybel, ungkarlehybels, ungkarlehybelen, ungkarlehyblen, ungkarlehybelens,
ungkarlehyblens, ungkarlehybler, ungkarlehyblers, ungkarlehyblerne, ungkarlehyblernes

ungdomsfængsel

ungdomsfængsel, ungdomsfængsels, ungdomsfængselet, ungdomsfængslet,
ungdomsfængselets, ungdomsfængslets, ungdomsfængsler, ungdomsfængslers,
ungdomsfængslerne, ungdomsfængslernes

ungdomsbøger

ungdomsbøger, ungdomsbøgers, ungdomsbøgerne, ungdomsbøgernes

ungdomsbog

ungdomsbog, ungdomsbogs, ungdomsbogen, ungdomsbogens, ungdomsbøger,
ungdomsbøgers, ungdomsbøgerne, ungdomsbøgernes

ungdom

ungdoms,ungdommen,ungdommens

undtagelsesregel

undtagelsesregel, undtagelsesregels, undtagelsesreglen, undtagelsesregelen,
undtagelsesregelens, undtagelsesreglens, undtagelsesregler, undtagelsesreglers,
undtagelsesreglerne, undtagelsesreglernes

undervisningsvæsen

undervisningsvæsen, undervisningsvæsens, undervisningsvæsenet, undervisningsvæsnet,
undervisningsvæsenets, undervisningsvæsnets, undervisningsvæsener, undervisningsvæsner,
undervisningsvæseners, undervisningsvæsners, undervisningsvæsenerne, undervisningsv

undervisningsministerium

undervisningsministerium, undervisningsministeriums, undervisningsministeriet,
undervisningsministeriets, undervisningsministerier, undervisningsministeriers,
undervisningsministerierne, undervisningsministeriernes

undervisningsmiddel

undervisningsmiddel, undervisningsmiddels, undervisningsmiddelet, undervisningsmidlet,
undervisningsmiddelets, undervisningsmidlets, undervisningsmidler, undervisningsmidlers,
undervisningsmidlerne, undervisningsmidlernes

undervisningsbog

undervisningsbog, undervisningsbogs, undervisningsbogen, undervisningsbogens,
undervisningsbøger, undervisningsbøgers, undervisningsbøgerne, undervisningsbøgernes

undertitel

undertitel, undertitels, undertitlen, undertitlens, undertitler, undertitlers, undertitlerne,
undertitlernes

undertand

undertand, undertands, undertanden, undertandens, undertænder, undertænders,
undertænderne, undertændernes

underskriftindsamling

underskriftindsamling, underskriftsindsamling, underskriftindsamlings, underskriftsindsamlings,
underskriftindsamlingen, underskriftsindsamlingen, underskriftindsamlingens,
underskriftsindsamlingens, underskriftsindsamlinger, underskriftindsamlinger, unde

undermand

undermand, undermands, undermanden, undermandens, undermænd, undermænds,
undermændene, undermændenes

underlagen

underlagen, underlagens, underlagenet, underlagnet, underlagenets, underlagnets,
underlagener, underlagner, underlageners, underlagners, underlagenerne, underlagnerne,
underlagenernes, underlagnernes

undergiven

undergiven, undergivens, undergivne, undergivnes

underbukser

underbukser, underbuksers, underbukserne, underbuksernes
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underbenklæder

underbenklæder, underbenklæders, underbenklæderne, underbenklædernes

ulvetand

ulvetand, ulvetands, ulvetanden, ulvetandens, ulvetænder, ulvetænders, ulvetænderne,
ulvetændernes

ulverøn

ulverønnen, ulvsrønnen, ulverønnens, ulvsrønnens, ulverønne, ulvsrønne, ulverøn, ulvsrøn,
ulverønnes, ulvsrønnes, ulverøns, ulvsrøns, ulverønnene, ulvsrønnene, ulverønnenes,
ulvsrønnenes

ukrudtsmiddel

ukrudtsmiddel, ukrudtsmiddels, ukrudtsmiddelet, ukrudtsmidlet, ukrudtsmiddelets,
ukrudtsmidlets, ukrudtsmidler, ukrudtsmidlers, ukrudtsmidlerne, ukrudtsmidlernes

ugepenge

ugepenge, ugepenges, ugepengene, ugepengenes

udørken

udørken, udørkens, udørkenen, udørknen, udørkenens, udørknens, udørkener, udørkner,
udørkeners, udørkners, udørkenerne, udørknerne, udørkenernes, udørknernes

udvælgelseskriterium

udvælgelseskriterium, udvælgelseskriteriums, udvælgelseskriteriet, udvælgelseskriteriets,
udvælgelseskriterier, udvælgelseskriteriers, udvælgelseskriterierne, udvælgelseskriteriernes

udviklingsstadium

udviklingsstadium, udviklingsstadiums, udviklingsstadiet, udviklingsstadiets, udviklingsstadier,
udviklingsstadiers, udviklingsstadierne, udviklingsstadiernes

udviklingslaboratorium

udviklingslaboratorium, udviklingslaboratoriums, udviklingslaboratoriet, udviklingslaboratoriets,
udviklingslaboratorier, udviklingslaboratoriers, udviklingslaboratorierne,
udviklingslaboratoriernes

udvalgsformand

udvalgsformand, udvalgsformands, udvalgsformanden, udvalgsformandens, udvalgsformænd,
udvalgsformænds, udvalgsformændene, udvalgsformændenes

udtryksmiddel

udtryksmiddel, udtryksmiddels, udtryksmiddelet, udtryksmidlet, udtryksmiddelets,
udtryksmidlets, udtryksmidler, udtryksmidlers, udtryksmidlerne, udtryksmidlernes

udtrykskraft

udtrykskraft, udtrykskrafts, udtrykskraften, udtrykskraftens, udtrykskræfter, udtrykskræfters,
udtrykskræfterne, udtrykskræfternes

udtaleordbog

udtaleordbog, udtaleordbogs, udtaleordbogen, udtaleordbogens, udtaleordbøger,
udtaleordbøgers, udtaleordbøgerne, udtaleordbøgernes

udslagsgivende

udslagsgivende, udslagsgivendes

udrejsevisum

udrejsevisum, udrejsevisums, udrejsevisumet, udrejsevisummet, udrejsevisumets,
udrejsevisummets, udrejsevisa, udrejsevisas, udrejsevisaene, udrejsevisaenes

udlængsel

udlængsel, udlængsels, udlængslen, udlængselen, udlængselens, udlængslens, udlængsler,
udlængslers, udlængslerne, udlængslernes

udkørsel

udkørsel, udkørsels, udkørselen, udkørslen, udkørselens, udkørslens, udkørsler, udkørslers,
udkørslerne, udkørslernes

udklipsbog

udklipsbog, udklipsbogs, udklipsbogen, udklipsbogens, udklipsbøger, udklipsbøgers,
udklipsbøgerne, udklipsbøgernes

udkigspost

udkigspost, udkikspost, udkigsposts, udkiksposts, udkigsposten, udkiksposten, udkigspostens,
udkikspostens, udkigsposter, udkiksposter, udkigsposters, udkiksposters, udkigsposterne,
udkiksposterne, udkigsposternes, udkiksposternes

udkigsmand

udkigsmand, udkiksmand, udkigsmands, udkiksmands, udkigsmanden, udkiksmanden,
udkigsmandens, udkiksmandens, udkigsmænd, udkiksmænd, udkigsmænds, udkiksmænds,
udkigsmændene, udkiksmændene, udkigsmændenes, udkiksmændenes

udkig

udkig, udkik, udkigs, udkiks

udkig

udkig, udkik, udkigs, udkiks, udkiggen, udkikken, udkiggens, udkikkens

udkantområde

udkantområde, udkantsområde, udkantområdes, udkantsområdes, udkantområdet,
udkantsområdet, udkantområdets, udkantsområdets, udkantområder, udkantsområder,
udkantområders, udkantsområders, udkantområderne, udkantsområderne, udkantområdernes,
udkantsområder

udhuling

udhuling, udhulning, udhulings, udhulnings, udhulingen, udhulningen, udhulingens,
udhulningens, udhulinger, udhulninger, udhulingers, udhulningers, udhulingerne,
udhulningerne, udhulingernes, udhulningernes

udgangstempo

udgangstempo, udgangstempos, udgangstempoet, udgangstempoets, udgangstempi,
udgangstempoer, udgangstempis, udgangstempoers, udgangstempiene, udgangstempoerne,
udgangstempienes, udgangstempoernes

udførsel

udførsel, udførsels, udførselen, udførslen, udførselens, udførslens, udførsler, udførslers,
udførslerne, udførslernes

udfoldelsesmuligheder

udfoldelsesmuligheder, udfoldelsesmuligheders, udfoldelsesmulighederne,
udfoldelsesmulighedernes

udfaldsvinkel

udfaldsvinkel, udfaldsvinkels, udfaldsvinkelen, udfaldsvinklen, udfaldsvinkelens,
udfaldsvinklens, udfaldsvinkler, udfaldsvinklers, udfaldsvinklerne, udfaldsvinklernes

udenrigsministerium

udenrigsministerium, udenrigsministeriums, udenrigsministeriet, udenrigsministeriets,
udenrigsministerier, udenrigsministeriers, udenrigsministerierne, udenrigsministeriernes

udenrigshandel

udenrigshandel, udenrigshandels, udenrigshandelen, udenrigshandlen, udenrigshandelens,
udenrigshandlens, udenrigshandler, udenrigshandlers, udenrigshandlerne, udenrigshandlernes

uddata

uddata, uddatas, uddataene, uddataenes

uddannelsessøgende

uddannelsessøgende, uddannelsessøgendes

uddannelseskonto

uddannelseskonto, uddannelseskontos, uddannelseskontoen, uddannelseskontoens,
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uddannelseskonti, uddannelseskontoer, uddannelseskontis, uddannelseskontoers,
uddannelseskontiene, uddannelseskontoerne, uddannelseskontienes, uddannelseskontoernes
tårnkammer

tårnkammer, tårnkammers, tårnkammeret, tårnkamret, tårnkammerets, tårnkamrets,
tårnkamre, tårnkamres, tårnkamrene, tårnkamrenes

tårekirtel

tårekirtel, tårekirtels, tårekirtelen, tårekirtlen, tårekirtelens, tårekirtlens, tårekirtler,
tårekirtlers, tårekirtlerne, tårekirtlernes

tågekammer

tågekammer, tågekammers, tågekammeret, tågekamret, tågekammerets, tågekamrets,
tågekamre, tågekamres, tågekamrene, tågekamrenes

tå

tå, tås, tåen, tåens, tæer, tæers, tæerne, tæernes

tøsebarn

tøsebarn, tøsebarns, tøsebarnet, tøsebarnets, tøsebørn, tøsebørns, tøsebørnene, tøsebørnenes

tømmermænd

tømmermænd, tømmermænds, tømmermændene, tømmermændenes

tømmermand

tømmermand, tømmermands, tømmermanden, tømmermandens, tømmermænd,
tømmermænds, tømmermændene, tømmermændenes

tømmerhandel

tømmerhandel, tømmerhandels, tømmerhandelen, tømmerhandlen, tømmerhandelens,
tømmerhandlens, tømmerhandler, tømmerhandlers, tømmerhandlerne, tømmerhandlernes

tøjstrimmel

tøjstrimmel, tøjstrimmels, tøjstrimlen, tøjstrimmelen, tøjstrimlens, tøjstrimmelens, tøjstrimler,
tøjstrimlers, tøjstrimlerne, tøjstrimlernes

tøjreslag

tøjreslaget, tøjrslaget, tøjreslagets, tøjrslagets, tøjreslag, tøjrslag, tøjreslags, tøjrslags,
tøjreslagene, tøjrslagene, tøjreslagenes, tøjrslagenes

tøjpenge

tøjpenge, tøjpenges, tøjpengene, tøjpengenes

tøjmand

tøjmand, tøjmands, tøjmanden, tøjmandens, tøjmænd, tøjmænds, tøjmændene, tøjmændenes

tøjhandel

tøjhandel, tøjhandels, tøjhandelen, tøjhandlen, tøjhandelens, tøjhandlens, tøjhandler,
tøjhandlers, tøjhandlerne, tøjhandlernes

tøffel

tøffel, tøffels, tøffelen, tøflen, tøffelens, tøflens, tøfler, tøflers, tøflerne, tøflernes

tøddel

tøddel, tøddels, tøddelen, tødlen, tøddelens, tødlens, tødler, tødlers, tødlerne, tødlernes

tæv

tæv, tævs, tævene, tævenes

tæsk

tæsk, tæsks, tæskene, tæskenes

tærskel

tærskel, tærskels, tærsklen, tærskelen, tærskelens, tærsklens, tærskler, tærsklers, tærsklerne,
tærsklernes

tærsk

tærsk, tærsks, tærskne, tærsknes

tæppemand

tæppemand, tæppemands, tæppemanden, tæppemandens, tæppemænd, tæppemænds,
tæppemændene, tæppemændenes

tændrørskabel

tændrørskabel, tændrørskabels, tændrørskabelet, tændrørskablet, tændrørskabelets,
tændrørskablets, tændrørskabler, tændrørskablers, tændrørskablerne, tændrørskablernes

tændkabel

tændkabel, tændkabels, tændkabelet, tændkablet, tændkabelets, tændkablets, tændkabler,
tændkablers, tændkablerne, tændkablernes

tækkemand

tækkemand, tækkemands, tækkemanden, tækkemandens, tækkemænd, tækkemænds,
tækkemændene, tækkemændenes

tæer

tæer, tæers, tæerne, tæernes

tyverne

tyverne, tyvernes, tyvernene, tyvernenes

tyvekroneseddel

tyvekroneseddel, tyvekroneseddels, tyvekroneseddelen, tyvekronesedlen, tyvekroneseddelens,
tyvekronesedlens, tyvekronesedler, tyvekronesedlers, tyvekronesedlerne, tyvekronesedlernes

tyvekoster

tyvekoster, tyvekosters, tyvekosterne, tyvekosternes

tyndtbefolket

tyndtbefolket, tyndtbefolkets, tyndtbefolkede, tyndtbefolkedes

tværstang

tværstang, tværstangs, tværstangen, tværstangens, tværstænger, tværstængers,
tværstængerne, tværstængernes

tv-spot

tvspot, tvspots', tvspots's, tvspotses, tvspots, tvspottene, tvspottenes

tvillingefødsel

tvillingefødsel, tvillingfødsel, tvillingefødsels, tvillingfødsels, tvillingefødselen, tvillingefødslen,
tvillingfødselen, tvillingfødslen, tvillingefødselens, tvillingefødslens, tvillingfødselens,
tvillingfødslens, tvillingefødsler, tvillingfødsler, tvil

tvillingesøster

tvillingesøster, tvillingsøster, tvillingesøsters, tvillingsøsters, tvillingesøsteren, tvillingsøsteren,
tvillingesøsterens, tvillingsøsterens, tvillingesøstre, tvillingsøstre, tvillingesøstres,
tvillingsøstres, tvillingesøstrene, tvillingsøstrene, tvilli

tvillingemor

tvillingemor, tvillingemors, tvillingemoren, tvillingemorens, tvillingemødre, tvillingemødres,
tvillingemødrene, tvillingemødrenes

tvillingbroder

tvillingebror, tvillingbroder, tvillingbror, tvillingebroder, tvillingbroders, tvillingbrors,
tvillingebroders, tvillingebrors, tvillingebroderen, tvillingbroderen, tvillingbroren,
tvillingebroren, tvillingbroderens, tvillingbrorens, tvillingebroderens, t

tvangsmiddel

tvangsmiddel, tvangsmiddels, tvangsmiddelet, tvangsmidlet, tvangsmiddelets, tvangsmidlets,
tvangsmidler, tvangsmidlers, tvangsmidlerne, tvangsmidlernes

tuskhandel

tuskhandel, tuskhandels, tuskhandelen, tuskhandlen, tuskhandelens, tuskhandlens,
tuskhandler, tuskhandlers, tuskhandlerne, tuskhandlernes

turneteater

turnéteater, turneteater, turneteaters, turnéteaters, turneteateret, turneteatret, turnéteateret,
turnéteatret, turneteaterets, turneteatrets, turnéteaterets, turnéteatrets, turneteatre,
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turnéteatre, turneteatres, turnéteatres, turneteatrene, turnéteatren
turne

turne, turné, turnes, turnés, turneen, turnéen, turneens, turnéens, turneer, turnéer, turneers,
turnéers, turneerne, turnéerne, turneernes, turnéernes

turistvisum

turistvisum, turistvisums, turistvisumet, turistvisummet, turistvisumets, turistvisummets,
turistvisa, turistvisas, turistvisaene, turistvisaenes
Ord

staerkeformer

turistministerium

turistministerium, turistministeriums, turistministeriet, turistministeriets, turistministerier,
turistministeriers, turistministerierne, turistministeriernes

turistfolk

turistfolk, turistfolks, turistfolkene, turistfolkenes

tunghørhed

tunghørhed, tunghørighed, tunghørheds, tunghørigheds, tunghørheden, tunghørigheden,
tunghørhedens, tunghørighedens

tungespytkirtel

tungespytkirtel, tungespytkirtels, tungespytkirtelen, tungespytkirtlen, tungespytkirtelens,
tungespytkirtlens, tungespytkirtler, tungespytkirtlers, tungespytkirtlerne, tungespytkirtlernes

tungerod

tungerod, tungerods, tungeroden, tungerodens, tungerødder, tungerødders, tungerødderne,
tungerøddernes

tummel

tummel, tummels, tumlen, tummelen, tumlens, tummelens

tudekop

tudekop, tudkop, tudekops, tudkops, tudekoppen, tudkoppen, tudekoppens, tudkoppens,
tudekopper, tudkopper, tudekoppers, tudkoppers, tudekopperne, tudkopperne, tudekoppernes,
tudkoppernes

tuberkulosesanatorium

tuberkulosesanatorium, tuberkulosesanatoriums, tuberkulosesanatoriet,
tuberkulosesanatoriets, tuberkulosesanatorier, tuberkulosesanatoriers,
tuberkulosesanatorierne, tuberkulosesanatoriernes

tuberkel

tuberkel, tuberkels, tuberkelen, tuberklen, tuberkelens, tuberklens, tuberkler, tuberklers,
tuberklerne, tuberklernes

tsarrige

tsarrige, zarrige, tsarriges, zarriges, tsarriget, zarriget, tsarrigets, zarrigets, tsarriger, zarriger,
tsarrigers, zarrigers, tsarrigerne, zarrigerne, tsarrigernes, zarrigernes

tsarisme

tsarisme, zarisme, tsarismes, zarismes, tsarismen, zarismen, tsarismens, zarismens

tsardømme

tsardømme, zardømme, tsardømmes, zardømmes, zardømmet, tsardømmet, tsardømmets,
zardømmets, tsardømmer, zardømmer, tsardømmers, zardømmers, tsardømmerne,
zardømmerne, tsardømmernes, zardømmernes

tsar

zar, tsar, tsars, zars, tsaren, zaren, tsarens, zarens, tsarer, zarer, tsarers, zarers, tsarerne,
zarerne, zarernes, tsarernes

trøstermand

trøstermand, trøstermands, trøstermanden, trøstermandens, trøstermænd, trøstermænds,
trøstermændene, trøstermændenes

trøstepræmie

trøstepræmie, trøstpræmie, trøstepræmies, trøstpræmies, trøstepræmien, trøstpræmien,
trøstepræmiens, trøstpræmiens, trøstpræmier, trøstepræmier, trøstepræmiers, trøstpræmiers,
trøstpræmierne, trøstepræmierne, trøstepræmiernes, trøstpræmiernes

trøffel

trøffel, trøffels, trøflen, trøffelen, trøffelens, trøflens, trøfler, trøflers, trøflerne, trøflernes

træskomand

træskomand, træskomands, træskomanden, træskomandens, træskomænd, træskomænds,
træskomændene, træskomændenes

trærod

trærod, trærods, træroden, trærodens, trærødder, trærødders, trærødderne, trærøddernes

trængsel

trængsel, trængsels, trængslen, trængselen, trængselens, trængslens, trængsler, trængslers,
trængslerne, trængslernes

trængsel

trængsel, trængsels, trængselen, trængslen, trængselens, trængslens

træmand

træmand, træmands, træmanden, træmandens, træmænd, træmænds, træmændene,
træmændenes

trælasthandel

trælasthandel, trælasthandels, trælasthandelen, trælasthandlen, trælasthandelens,
trælasthandlens, trælasthandler, trælasthandlers, trælasthandlerne, trælasthandlernes

trækbræt

trækbræt, trækbræts, trækbrættet, trækbrættets, trækbrædder, trækbrædders,
trækbrædderne, trækbræddernes

træhammer

træhammer, træhammers, træhammeren, træhammerens, træhammere, træhamre,
træhammeres, træhamres, træhammerne, træhamrene, træhammernes, træhamrenes

træfrøer

træfrøer, træfrøers, træfrøerne, træfrøernes

træbeskyttelsesmiddel

træbeskyttelsesmiddel, træbeskyttelsesmiddels, træbeskyttelsesmiddelet,
træbeskyttelsesmidlet, træbeskyttelsesmiddelets, træbeskyttelsesmidlets,
træbeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidlers, træbeskyttelsesmidlerne,
træbeskyttelsesmidlernes

trykluftbor

trykluftboret, trykluftsboret, trykluftborets, trykluftsborets, trykluftbor, trykluftsbor,
trykluftbors, trykluftsbors, trykluftborene, trykluftsborene, trykluftborenes, trykluftsborenes

trykketeknik

trykteknik, trykketeknik, trykketekniks, tryktekniks, trykketeknikken, trykteknikken,
trykketeknikkens, trykteknikkens, trykketeknikker, trykteknikker, trykketeknikkers,
trykteknikkers, trykketeknikkerne, trykteknikkerne, trykketeknikkernes, trykteknikker

trykkammer

trykkammer, trykkammers, trykkammeret, trykkamret, trykkammerets, trykkamrets,
trykkamre, trykkamres, trykkamrene, trykkamrenes

trykfod

trykfod, trykfods, trykfoden, trykfodens, trykfødder, trykfødders, trykfødderne, trykføddernes
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trusser

trusser, trussers, trusserne, trussernes

trusselbrev

trusselsbrev, trusselbrev, trusselbrevs, trusselsbrevs, trusselsbrevet, trusselbrevet,
trusselbrevets, trusselsbrevets, trusselbreve, trusselsbreve, trusselbreves, trusselsbreves,
trusselbrevene, trusselsbrevene, trusselbrevenes, trusselsbrevenes

trussel

trussel, trussels, truslen, trusselen, truslens, trusselens, trusler, truslers, truslerne, truslernes

troubadour

troubadour, trubadur, troubadours, trubadurs, troubadouren, trubaduren, troubadourens,
trubadurens, troubadourer, trubadurer, troubadourers, trubadurers, troubadourerne,
trubadurerne, troubadourernes, trubadurernes

trosartikel

trosartikel, trosartikels, trosartiklen, trosartiklens, trosartikler, trosartiklers, trosartiklerne,
trosartiklernes

tropenat

tropenat, tropenats, tropenatten, tropenattens, tropenætter, tropenætters, tropenætterne,
tropenætternes

troper

troper, tropers, troperne, tropernes

tronstridigheder

tronstridigheder, tronstridigheders, tronstridighederne, tronstridighedernes

tronhimmel

tronhimmel, tronhimmels, tronhimlen, tronhimmelen, tronhimlens, tronhimmelens, tronhimle,
tronhimles, tronhimlene, tronhimlenes

trompetbukser

trompetbukser, trompetbuksers, trompetbukserne, trompetbuksernes

trommehvirvel

trommehvirvel, trommehvirvels, trommehvirvelen, trommehvirvlen, trommehvirvelens,
trommehvirvlens, trommehvirvler, trommehvirvlers, trommehvirvlerne, trommehvirvlernes

troldmand

troldmand, troldmands, troldmanden, troldmandens, troldmænd, troldmænds, troldmændene,
troldmændenes

troldhassel

troldhassel, troldhassels, troldhaslen, troldhasselen, troldhaslens, troldhasselens, troldhasler,
troldhaslers, troldhaslerne, troldhaslernes

troldebarn

troldebarn, troldebarns, troldebarnet, troldebarnets, troldebørn, troldebørns, troldebørnene,
troldebørnenes

trolddomskraft

trolddomskraft, trolddomskrafts, trolddomskraften, trolddomskraftens, trolddomskræfter,
trolddomskræfters, trolddomskræfterne, trolddomskræfternes

troldand

troldand, troldands, troldanden, troldandens, troldænder, troldænders, troldænderne,
troldændernes

trivsel

trivsel, trivsels, trivselen, trivslen, trivselens, trivslens

triptykon

triptykon, triptykons, triptykonet, triptykonets, triptyka, triptykas, triptykaene, triptykaenes

tricykel

tricykel, tricykels, tricykelen, tricyklen, tricykelens, tricyklens, tricykler, tricyklers, tricyklerne,
tricyklernes

triangel

triangel, triangels, trianglen, triangelen, triangelens, trianglens, triangler, trianglers,
trianglerne, trianglernes

trevlerod

trevlerod, trævlerod, trevlerods, trævlerods, trevleroden, trævleroden, trevlerodens,
trævlerodens, trevlerødder, trævlerødder, trevlerødders, trævlerødders, trevlerødderne,
trævlerødderne, trevlerøddernes, trævlerøddernes

trevlemund

trevlemund, trævlemund, trevlemunds, trævlemunds, trevlemunden, trævlemunden,
trevlemundens, trævlemundens, trevlemunde, trævlemunde, trevlemundes, trævlemundes,
trevlemundene, trævlemundene, trevlemundenes, trævlemundenes

trevlekrone

trævlekrone, trevlekrone, trevlekrones, trævlekrones, trevlekronen, trævlekronen,
trevlekronens, trævlekronens, trevlekroner, trævlekroner, trevlekroners, trævlekroners,
trevlekronerne, trævlekronerne, trevlekronernes, trævlekronernes

trevl

trævl, trevl, trevls, trævls, trevlen, trævlen, trevlens, trævlens, trevler, trævler, trevlers,
trævlers, trevlerne, trævlerne, trevlernes, trævlernes

trepartsforhandlinger

trepartsforhandlinger, trepartsforhandlingers, trepartsforhandlingerne,
trepartsforhandlingernes

trekantforhold

trekantforholdet, trekantsforholdet, trekantforholdets, trekantsforholdets, trekantforhold,
trekantsforhold, trekantforholds, trekantsforholds, trekantforholdene, trekantsforholdene,
trekantforholdenes, trekantsforholdenes

trehundrede

trehundreder, trehundrede, trehundreders, trehundredes, trehundrederne, trehundredernes

trekantdrama

trekantdrama, trekantsdrama, trekantdramas, trekantsdramas, trekantdramaet,
trekantsdramaet, trekantdramaets, trekantsdramaets, trekantdramaer, trekantsdramaer,
trekantdramaers, trekantsdramaers, trekantdramaerne, trekantsdramaerne,
trekantdramaernes, tre

trefod

trefod, trefods, trefoden, trefodens, trefødder, trefødders, trefødderne, treføddernes

trediver

trediver, tredver, tredivers, tredvers, trediveren, tredveren, trediverens, tredverens, tredivere,
tredvere, trediveres, tredveres, trediverne, tredverne, tredivernes, tredvernes

travesko

travesko, traveskos, traveskone, traveskones

trauma

trauma, traume, traumas, traumes, traumet, traumets, traumer, traumers, traumerne,
traumernes

transvestisme

transvestisme, transvestitisme, transvestismes, transvestitismes, transvestismen,
transvestitismen, transvestismens, transvestitismens

transportomkostninger

transportomkostninger, transportomkostningers, transportomkostningerne,
transportomkostningernes
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transportudgifter

transportudgifter, transportudgifters, transportudgifterne, transportudgifternes

transportministerium

transportministerium, transportministeriums, transportministeriet, transportministeriets,
transportministerier, transportministeriers, transportministerierne, transportministeriernes

transportmiddel

transportmiddel, transportmiddels, transportmiddelet, transportmidlet, transportmiddelets,
transportmidlets, transportmidler, transportmidlers, transportmidlerne, transportmidlernes

transitvisum

transitvisum, transitvisums, transitvisumet, transitvisummet, transitvisumets,
transitvisummets, transitvisa, transitvisas, transitvisaene, transitvisaenes

transithandel

transithandel, transithandels, transithandelen, transithandlen, transithandelens,
transithandlens, transithandler, transithandlers, transithandlerne, transithandlernes

transferregel

transferregel, transferregels, transferregelen, transferreglen, transferregelens, transferreglens,
transferregler, transferreglers, transferreglerne, transferreglernes

trampet

trampet, trampets, trampede, trampedes

tragtformet

tragtformet, tragtformets, tragtformede, tragtformedes

trafikoffer

trafikoffer, trafikoffers, trafikofferet, trafikofret, trafikofferets, trafikofrets, trafikofre,
trafikofres, trafikofrene, trafikofrenes

trafikmiddel

trafikmiddel, trafikmiddels, trafikmiddelet, trafikmidlet, trafikmiddelets, trafikmidlets,
trafikmidler, trafikmidlers, trafikmidlerne, trafikmidlernes

trafikministerium

trafikministerium, trafikministeriums, trafikministeriet, trafikministeriets, trafikministerier,
trafikministeriers, trafikministerierne, trafikministeriernes

trace

trace, tracé, traces, tracés, traceen, traceet, tracéen, tracéet, traceens, traceets, tracéens,
tracéets, traceer, tracéer, traceers, tracéers, traceerne, tracéerne, traceernes, tracéernes

toværelserslejlighed

toværelserslejlighed, toværelseslejlighed, toværelserslejligheds, toværelseslejligheds,
toværelseslejligheden, toværelserslejligheden, toværelseslejlighedens, toværelserslejlighedens,
toværelseslejligheder, toværelserslejligheder, toværelseslejligheders,

tovende

tovende, tovendes

tourné

tourné, tournés, tournéen, tournéens, tourneer, tourneers, tourneerne, tourneernes

toupe

toupet, toupe, toupé, toupes, toupés, toupets, toupeten, toupeen, toupéen, toupeens,
toupetens, toupéens, toupéer, toupeer, toupeter, toupéers, toupeters, toupeers, toupéerne,
toupeterne, toupeerne, toupeernes, toupeternes, toupéernes

touche

touche, touché, touchés, touches, toucheen, touchéen, touchéens, toucheens, touchéer,
toucheer, touchéers, toucheers, touchéerne, toucheerne, toucheernes, touchéernes

torvehandel

torvehandel, torvehandels, torvehandelen, torvehandlen, torvehandlens, torvehandelens,
torvehandler, torvehandlers, torvehandlerne, torvehandlernes

torturoffer

torturoffer, torturoffers, torturofferet, torturofret, torturofferets, torturofrets, torturofre,
torturofres, torturofrene, torturofrenes

torturkammer

torturkammer, torturkammers, torturkammeret, torturkamret, torturkamrets,
torturkammerets, torturkamre, torturkamres, torturkamrene, torturkamrenes

topfolk

topfolk, topfolks, topfolkene, topfolkenes

topidrætsmand

topidrætsmand, topidrætsmands, topidrætsmanden, topidrætsmandens, topidrætsmænd,
topidrætsmænds, topidrætsmændene, topidrætsmændenes

topembedsmand

topembedsmand, topembedsmands, topembedsmanden, topembedsmandens,
topembedsmænd, topembedsmænds, topembedsmændene, topembedsmændenes

tonikum

tonikum, tonikums, tonikummet, tonikumet, tonikummets, tonikumets, tonika, tonikas,
tonikaene, tonikaenes

tonart

toneart, tonart, tonearts, tonarts, tonearten, tonarten, tonartens, toneartens, tonarter,
tonearter, tonearters, tonarters, tonearterne, tonarterne, tonarternes, tonearternes

tommelskrue

tommelskrue, tommeskrue, tommeskrues, tommelskrues, tommelskruen, tommeskruen,
tommelskruens, tommeskruens, tommeskruer, tommelskruer, tommelskruers, tommeskruers,
tommeskruerne, tommelskruerne, tommelskruernes, tommeskruernes

tommelfingerregel

tommelfingerregel, tommelfingerregels, tommelfingerreglen, tommelfingerregelen,
tommelfingerreglens, tommelfingerregelens, tommelfingerregler, tommelfingerreglers,
tommelfingerreglerne, tommelfingerreglernes

tommel

tommel, tommels, tommelen, tomlen, tomlens, tommelens, tomler, tomlers, tomlerne,
tomlernes

tomatpure

tomatpure, tomatpuré, tomatpurés, tomatpures, tomatpureen, tomatpuréen, tomatpureens,
tomatpuréens, tomatpureer, tomatpuréer, tomatpureers, tomatpuréers, tomatpureerne,
tomatpuréerne, tomatpureernes, tomatpuréernes

tolerancetærskel

tolerancetærskel, tolerancetærskels, tolerancetærsklen, tolerancetærskelen,
tolerancetærsklens, tolerancetærskelens, tolerancetærskler, tolerancetærsklers,
tolerancetærsklerne, tolerancetærsklernes

toldvæsen

toldvæsen, toldvæsens, toldvæsenet, toldvæsnet, toldvæsenets, toldvæsnets, toldvæsener,
toldvæsner, toldvæseners, toldvæsners, toldvæsnerne, toldvæsenerne, toldvæsenernes,
toldvæsnernes

toldmyndigheder

toldmyndigheder, toldmyndigheders, toldmyndighederne, toldmyndighedernes

toldpapirer

toldpapirer, toldpapirers, toldpapirerne, toldpapirernes

toldindtægter

toldindtægter, toldindtægters, toldindtægterne, toldindtægternes
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toldkammer

toldkammer, toldkammers, toldkamret, toldkammeret, toldkammerets, toldkamrets,
toldkamre, toldkamres, toldkamrene, toldkamrenes

toldembedsmand

toldembedsmand, toldembedsmands, toldembedsmanden, toldembedsmandens,
toldembedsmænd, toldembedsmænds, toldembedsmændene, toldembedsmændenes

Ord

staerkeformer

toiletsager

toiletsager, toiletsagers, toiletsagerne, toiletsagernes

toiletmøbel

toiletmøbel, toiletmøbels, toiletmøblet, toiletmøbelet, toiletmøblets, toiletmøbelets,
toiletmøbler, toiletmøblers, toiletmøblerne, toiletmøblernes

toiletartikel

toiletartikel, toiletartikels, toiletartiklen, toiletartiklens, toiletartikler, toiletartiklers,
toiletartiklerne, toiletartiklernes

toetagershus

toetageshus, toetagershus, toetageshus's, toetageshus', toetagershus', toetagershus's,
toetageshuset, toetagershuset, toetageshusets, toetagershusets, toetagershuse, toetageshuse,
toetageshuses, toetagershuses, toetagershusene, toetageshusene, toetageshus

tofamiliehus

tofamiliershus, tofamiliehus, tofamilieshus, tofamilieshus', tofamilieshus's, tofamiliehus',
tofamiliehus's, tofamiliershus', tofamiliershus's, tofamiliehuset, tofamiliershuset,
tofamilieshuset, tofamiliehusets, tofamiliershusets, tofamilieshusets, tofami

todøgnsregel

todøgnsregel, todøgnsregels, todøgnsregelen, todøgnsreglen, todøgnsreglens,
todøgnsregelens, todøgnsregler, todøgnsreglers, todøgnsreglerne, todøgnsreglernes

tobakshandel

tobakshandel, tobakshandels, tobakshandlen, tobakshandelen, tobakshandelens,
tobakshandlens, tobakshandler, tobakshandlers, tobakshandlerne, tobakshandlernes

tjenestenummer

tjenestenummer, tjenestenummers, tjenestenummeret, tjenestenumret, tjenestenummerets,
tjenestenumrets, tjenestenumre, tjenestenumres, tjenestenumrene, tjenestenumrenes

tjenestemand

tjenestemand, tjenestemands, tjenestemanden, tjenestemandens, tjenestemænd,
tjenestemænds, tjenestemændene, tjenestemændenes

tjenestefolk

tjenestefolk, tjenestefolks, tjenestefolkene, tjenestefolkenes

titusinder

titusinder, titusinders, titusinderne, titusindernes

titel

titel, titels, titlen, titlens, titler, titlers, titlerne, titlernes

tissemand

tissemand, tissemands, tissemanden, tissemandens, tissemænd, tissemænds, tissemændene,
tissemændenes

tiptipoldefar

tiptipoldefar, tiptipoldefars, tiptipoldefaren, tiptipoldefarens, tiptipoldefædre, tiptipoldefædres,
tiptipoldefædrene, tiptipoldefædrenes

tiptipoldebarn

tiptipoldebarn, tiptipoldebarns, tiptipoldebarnet, tiptipoldebarnets, tiptipoldebørn,
tiptipoldebørns, tiptipoldebørnene, tiptipoldebørnenes

tipspenge

tipspenge, tipspenges, tipspengene, tipspengenes

tipsmidler

tipsmidler, tipsmidlers, tipsmidlerne, tipsmidlernes

tipoldemoder

tipoldemor, tipoldemoder, tipoldemoders, tipoldemors, tipoldemoderen, tipoldemoren,
tipoldemoderens, tipoldemorens, tipoldemødre, tipoldemødres, tipoldemødrene,
tipoldemødrenes

tipoldeforældre

tipoldeforældre, tipoldeforældres, tipoldeforældrene, tipoldeforældrenes

tipoldefader

tipoldefar, tipoldefader, tipoldefaders, tipoldefars, tipoldefaderen, tipoldefaren, tipoldefaderens,
tipoldefarens, tipoldefædre, tipoldefædres, tipoldefædrene, tipoldefædrenes

tipoldebarn

tipoldebarn, tipoldebarns, tipoldebarnet, tipoldebarnets, tipoldebørn, tipoldebørns,
tipoldebørnene, tipoldebørnenes

tintallerken

tintallerken, tintallerkens, tintallerkenen, tintallerknen, tintallerkenens, tintallerknens,
tintallerkener, tintallerkner, tintallerkeners, tintallerkners, tintallerkenerne, tintallerknerne,
tintallerkenernes, tintallerknernes

tingsverden

tingsverden, tingsverdens, tingsverdener, tingsverdner, tingsverdeners, tingsverdners,
tingsverdenerne, tingsverdnerne, tingsverdenernes, tingsverdnernes

tingsten

tingsten, tingstens, tingstenne, tingstennes

tingmand

tingmand, tingmands, tingmanden, tingmandens, tingmænd, tingmænds, tingmændene,
tingmændenes

tingeltangel

tingeltangel, tingeltangels, tingeltangelet, tingeltanglet, tingeltangelets, tingeltanglets

tingbog

tingbog, tingbogs, tingbogen, tingbogens, tingbøger, tingbøgers, tingbøgerne, tingbøgernes

timeseddel

timeseddel, timeseddels, timeseddelen, timesedlen, timeseddelens, timesedlens, timesedler,
timesedlers, timesedlerne, timesedlernes

tiltrækningskraft

tiltrækningskraft, tiltrækningskrafts, tiltrækningskraften, tiltrækningskraftens,
tiltrækningskræfter, tiltrækningskræfters, tiltrækningskræfterne, tiltrækningskræfternes

tiltagende

tiltagende, tiltagendes

tilsynsmand

tilsynsmand, tilsynsmands, tilsynsmanden, tilsynsmandens, tilsynsmænd, tilsynsmænds,
tilsynsmændene, tilsynsmændenes

tilpasningsvanskeligheder

tilpasningsvanskeligheder, tilpasningsvanskeligheders, tilpasningsvanskelighederne,
tilpasningsvanskelighedernes

tillidsvotum

tillidsvotum, tillidsvotums, tillidsvotumet, tillidsvotummet, tillidsvotumets, tillidsvotummets,
tillidsvota, tillidsvotas, tillidsvotaene, tillidsvotaenes

tillidsmand

tillidsmand, tillidsmands, tillidsmanden, tillidsmandens, tillidsmænd, tillidsmænds,

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 11 af 130

tillidsmændene, tillidsmændenes
tillidsfolk

tillidsfolk, tillidsfolks, tillidsfolkene, tillidsfolkenes

tilkørsel

tilkørsel, tilkørsels, tilkørselen, tilkørslen, tilkørselens, tilkørslens, tilkørsler, tilkørslers,
tilkørslerne, tilkørslernes

tilgodeseddel

tilgodeseddel, tilgodeseddels, tilgodeseddelen, tilgodesedlen, tilgodeseddelens, tilgodesedlens,
tilgodesedler, tilgodesedlers, tilgodesedlerne, tilgodesedlernes

tilførsel

tilførsel, tilførsels, tilførselen, tilførslen, tilførselens, tilførslens, tilførsler, tilførslers, tilførslerne,
tilførslernes

tilbagetrukkenhed

tilbagetrukkenhed, tilbagetrukkethed, tilbagetrukkenheds, tilbagetrukketheds,
tilbagetrukkenheden, tilbagetrukketheden, tilbagetrukkenhedens, tilbagetrukkethedens

tilbageførsel

tilbageførsel, tilbageførsels, tilbageførslen, tilbageførselen, tilbageførselens, tilbageførslens,
tilbageførsler, tilbageførslers, tilbageførslerne, tilbageførslernes

tikroneseddel

tikroneseddel, tikroneseddels, tikroneseddelen, tikronesedlen, tikroneseddelens,
tikronesedlens, tikronesedler, tikronesedlers, tikronesedlerne, tikronesedlernes

tiebreak

tiebreak, tiebreaks, tiebreaks', tiebreaks's, tiebreakses, tiebreakene, tiebreakenes

tidsskriftartikel

tidsskriftartikel, tidsskriftsartikel, tidsskriftartikels, tidsskriftsartikels, tidsskriftartiklen,
tidsskriftsartiklen, tidsskriftartiklens, tidsskriftsartiklens, tidsskriftartikler, tidsskriftsartikler,
tidsskriftartiklers, tidsskriftsartiklers, tidsskr

tidskørsel

tidskørsel, tidskørsels, tidskørselen, tidskørslen, tidskørselens, tidskørslens, tidskørsler,
tidskørslers, tidskørslerne, tidskørslernes

tidsel

tidsel, tidsels, tidselen, tidslen, tidselens, tidslens, tidsler, tidslers, tidslerne, tidslernes

tidnød

tidsnød, tidnød, tidnøds, tidsnøds, tidnøden, tidsnøden, tidnødens, tidsnødens

tidevandskraft

tidevandskraft, tidevandskrafts, tidevandskraften, tidevandskraftens, tidevandskræfter,
tidevandskræfters, tidevandskræfterne, tidevandskræfternes

tic

tic, tics, tics', tics's, ticses, ticene, ticenes

thalidomidbarn

thalidomidbarn, thalidomidbarns, thalidomidbarnet, thalidomidbarnets, thalidomidbørn,
thalidomidbørns, thalidomidbørnene, thalidomidbørnenes

teststrimmel

teststrimmel, teststrimmels, teststrimlen, teststrimmelen, teststrimlens, teststrimmelens,
teststrimler, teststrimlers, teststrimlerne, teststrimlernes

testikel

testikel, testikels, testiklen, testiklens, testikler, testiklers, testiklerne, testiklernes

testkørsel

testkørsel, testkørsels, testkørslen, testkørselen, testkørselens, testkørslens, testkørsler,
testkørslers, testkørslerne, testkørslernes

teskefuld

teskefuld, teskefulds, teskefulde, teskefuldes, teskefuldene, teskefuldenes

tese

tese, tesis, tesis', teses, tesis's, tesises, tesen, tesens, teser, tesers, teserne, tesernes

terylenebukser

terylenebukser, terylenebuksers, terylenebukserne, terylenebuksernes

territorium

territorium, territoriums, territoriet, territoriets, territorier, territoriers, territorierne,
territoriernes

terrakotta

terrakotta, terrakottas, terrakottaen, terrakottaens, terrakottaer, terrakotter, terrakottaers,
terrakotters, terrakottaerne, terrakotterne, terrakottaernes, terrakotternes

terrarium

terrarium, terrariums, terrariet, terrariets, terrarier, terrariers, terrarierne, terrariernes

terminus

terminus, terminus', terminus's, terminuses, termini, terminis, terminiene, terminienes

terminskonto

terminskonto, terminskontos, terminskontoen, terminskontoens, terminskonti, terminskontoer,
terminskontis, terminskontoers, terminskontiene, terminskontoerne, terminskontienes,
terminskontoernes

termer

termer, termers, termerne, termernes

terajoule

terajoule, terajoules, terajoulene, terajoulenes

teodicé

teodicé, teodicés, teodicéen, teodicéens, teodiceer, teodiceers, teodiceerne, teodiceernes

tentakel

tentakel, tentakels, tentaklen, tentaklens, tentakler, tentaklers, tentaklerne, tentaklernes

tempus

tempus, tempus', tempus's, tempuses, tempora, temporas, temporaene, temporaenes

tempo

tempo, tempos, tempoet, tempoets, tempi, tempoer, tempis, tempoers, tempiene, tempoerne,
tempienes, tempoernes

tempel

tempel, tempels, templet, tempelet, templet', templets, tempelets, templer, templers,
templerne, templernes

temanummer

temanummer, temanummers, temanummeret, temanumret, temanummerets, temanumrets,
temanumre, temanumres, temanumrene, temanumrenes

temabog

temabog, temabogs, temabogen, temabogens, temabøger, temabøgers, temabøgerne,
temabøgernes

teltstang

teltstang, teltstangs, teltstangen, teltstangens, teltstænger, teltstængers, teltstængerne,
teltstængernes

telegrafvæsen

telegrafvæsen, telegrafvæsens, telegrafvæsenet, telegrafvæsnet, telegrafvæsenets,
telegrafvæsnets, telegrafvæsener, telegrafvæsner, telegrafvæseners, telegrafvæsners,
telegrafvæsenerne, telegrafvæsnerne, telegrafvæsenernes, telegrafvæsnernes

telefonvæsen

telefonvæsen, telefonvæsens, telefonvæsenet, telefonvæsnet, telefonvæsenets,
telefonvæsnets, telefonvæsener, telefonvæsner, telefonvæseners, telefonvæsners,
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telefonvæsenerne, telefonvæsnerne, telefonvæsenernes, telefonvæsnernes
telefonnummer

telefonnummer, telefonnummers, telefonnummeret, telefonnumret, telefonnummerets,
telefonnumrets, telefonnumre, telefonnumres, telefonnumrene, telefonnumrenes

telefonkabel

telefonkabel, telefonkabels, telefonkabelet, telefonkablet, telefonkabelets, telefonkablets,
telefonkabler, telefonkablers, telefonkablerne, telefonkablernes

telefongaffel

telefongaffel, telefongaffels, telefongaffelen, telefongaflen, telefongaffelens, telefongaflens,
telefongafler, telefongaflers, telefongaflerne, telefongaflernes

telefonbog

telefonbog, telefonbogs, telefonbogen, telefonbogens, telefonbøger, telefonbøgers,
telefonbøgerne, telefonbøgernes

teledata

teledata, teledatas, teledataene, teledataenes

tekøkken

tekøkken, tekøkkens, tekøkkenet, tekøknet, tekøkkenets, tekøknets, tekøkkener, tekøkner,
tekøkkeners, tekøkners, tekøkkenerne, tekøknerne, tekøkkenernes, tekøknernes

tektitter

tektitter, tektitters, tektitterne, tektitternes

teknologioverførsel

teknologioverførsel, teknologioverførsels, teknologioverførslen, teknologioverførselen,
teknologioverførselens, teknologioverførslens, teknologioverførsler, teknologioverførslers,
teknologioverførslerne, teknologioverførslernes

teknikum

teknikum, teknikums, teknika, teknikas, teknikaene, teknikaenes

tehandel

tehandel, tehandels, tehandelen, tehandlen, tehandelens, tehandlens, tehandler, tehandlers,
tehandlerne, tehandlernes

tegnekursus

tegnekurset, tegnekursuset, tegnekursusset, tegnekursets, tegnekursusets, tegnekursussets,
tegnekurser, tegnekursus, tegnekursers, tegnekursus', tegnekursus's, tegnekursuses,
tegnekurserne, tegnekursusene, tegnekursussene, tegnekursernes, tegnekursusenes,

tegnebog

tegnebog, tegnebogs, tegnebogen, tegnebogens, tegnebøger, tegnebøgers, tegnebøgerne,
tegnebøgernes

teenager

teenager, teenagers, teenageren, teenagerens, teenagere, tenagere, teenageres, teenagerne,
teenagernes

teatermuseum

teatermuseum, teatermuseums, teatermuseet, teatermuseets, teatermuseer, teatermuseers,
teatermuseerne, teatermuseernes

teatermennesker

teatermennesker, teatermenneskers, teatermenneskerne, teatermenneskernes

teatermand

teatermand, teatermands, teatermanden, teatermandens, teatermænd, teatermænds,
teatermændene, teatermændenes

teaterkredse

teaterkredse, teaterkredses, teaterkredsene, teaterkredsenes

teateraften

teateraften, teateraftens, teateraftenen, teateraftnen, teateraftenens, teateraftnens,
teateraftener, teateraftner, teaterafteners, teateraftners, teateraftenerne, teateraftnerne,
teateraftenernes, teateraftnernes

taxikørsel

taxikørsel, taxikørsels, taxikørselen, taxikørslen, taxikørselens, taxikørslens, taxikørsler,
taxikørslers, taxikørslerne, taxikørslernes

taxavognmand

taxavognmand, taxavognmands, taxavognmanden, taxavognmandens, taxavognmænd,
taxavognmænds, taxavognmændene, taxavognmændenes

taxakørsel

taxakørsel, taxakørsels, taxakørselen, taxakørslen, taxakørselens, taxakørslens, taxakørsler,
taxakørslers, taxakørslerne, taxakørslernes

tarmbakterier

tarmbakterier, tarmbakteriers, tarmbakterierne, tarmbakteriernes

tappested

tappested, tapsted, tappesteds, tapsteds, tappestedet, tapstedet, tappestedets, tapstedets,
tappesteder, tapsteder, tappesteders, tapsteders, tappestederne, tapstederne, tappestedernes,
tapstedernes

tapetbog

tapetbog, tapetbogs, tapetbogen, tapetbogens, tapetbøger, tapetbøgers, tapetbøgerne,
tapetbøgernes

tankfuld

tankfuld, tankfulds, tankfulde, tankfuldes, tankfuldene, tankfuldenes

tangatrusser

tangatrusser, tangatrussers, tangatrusserne, tangatrussernes

tang

tang, tangs, tangen, tangens, tænger, tængers, tængerne, tængernes

tandrod

tandrod, tandrods, tandroden, tandrodens, tandrødder, tandrødders, tandrødderne,
tandrøddernes
Ord

staerkeformer

tandstang

tandstang, tandstangs, tandstangen, tandstangens, tandstænger, tandstængers,
tandstængerne, tandstængernes

tandmejsel

tandmejsel, tandmejsels, tandmejselen, tandmejslen, tandmejselens, tandmejslens,
tandmejsler, tandmejslers, tandmejslerne, tandmejslernes

tand

tand, tands, tanden, tandens, tænder, tænders, tænderne, tændernes

tamhøne

tamhøne, tamhønes, tamhønen, tamhønens, tamhøner, tamhøns, tamhøners, tamhøns',
tamhøns's, tamhønses, tamhønerne, tamhønsene, tamhønernes, tamhønsenes

tamgås

tamgås, tamgås', tamgås's, tamgåses, tamgåsen, tamgåsens, tamgæs, tamgæs', tamgæs's,
tamgæses, tamgæssene, tamgæssenes

talsmand

talsmand, talsmands, talsmanden, talsmandens, talsmænd, talsmænds, talsmændene,
talsmændenes

tallinie

tallinie, tallinje, tallinies, tallinjes, tallinien, tallinjen, talliniens, tallinjens, tallinier, tallinjer,
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talliniers, tallinjers, tallinierne, tallinjerne, talliniernes, tallinjernes
tallerkenfuld

tallerkenfuld, tallerkenfulds, tallerkenfulde, tallerkenfuldes, tallerkenfuldene, tallerkenfuldenes

tallerken

tallerken, tallerkens, tallerkenen, tallerknen, tallerkenens, tallerknens, tallerkener, tallerkner,
tallerkeners, tallerkners, tallerkenerne, tallerknerne, tallerkenernes, tallerknernes

talgkirtel

talgkirtel, talgkirtels, talgkirtelen, talgkirtlen, talgkirtelens, talgkirtlens, talgkirtler, talgkirtlers,
talgkirtlerne, talgkirtlernes

talerkursus

talerkurset, talerkursuset, talerkursusset, talerkursets, talerkursusets, talerkursussets,
talerkurser, talerkursus, talerkursers, talerkursus', talerkursus's, talerkursuses, talerkurserne,
talerkursusene, talerkursussene, talerkursernes, talerkursusenes,

talent

talent, talents, talenter, talenters, talenterne, talenternes

talegaver

talegaver, talegavers, talegaverne, talegavernes

taknemlighedsgæld

taknemlighedsgæld, taknemmelighedsgæld, taknemlighedsgælds, taknemmelighedsgælds,
taknemlighedsgælden, taknemmelighedsgælden, taknemlighedsgældens,
taknemmelighedsgældens

takoffer

takoffer, takoffers, takofferet, takofret, takofferets, takofrets, takofre, takofres, takofrene,
takofrenes

taifun

tyfon, taifun, taifuns, tyfons, taifunen, tyfonen, taifunens, tyfonens, taifuner, tyfoner, taifuners,
tyfoners, taifunerne, tyfonerne, taifunernes, tyfonernes

tagkammer

tagkammer, tagkammers, tagkammeret, tagkamret, tagkammerets, tagkamrets, tagkamre,
tagkamres, tagkamrene, tagkamrenes

taffeland

taffeland, taffelands, taffelanden, taffelandens, taffelænder, taffelænders, taffelænderne,
taffelændernes

taffel

taffel, taffels, taffelet, taflet, taffelets, taflets, tafler, taflers, taflerne, taflernes

tackling

tackling, takling, tacklings, taklings, tacklingen, taklingen, tacklingens, taklingens, tacklinger,
taklinger, tacklingers, taklingers, tacklingerne, taklingerne, tacklingernes, taklingernes

tabsgivende

tabsgivende, tabsgivendes

tabskonto

tabskonto, tabskontos, tabskontoen, tabskontoens, tabskonti, tabskontoer, tabskontis,
tabskontoers, tabskontiene, tabskontoerne, tabskontienes, tabskontoernes

tabernakel

tabernakel, tabernakels, tabernaklet, tabernaklets, tabernakler, tabernaklers, tabernaklerne,
tabernaklernes

søvæsen

søvæsen, søvæsens, søvæsenet, søvæsnet, søvæsenets, søvæsnets, søvæsener, søvæsner,
søvæseners, søvæsners, søvæsenerne, søvæsnerne, søvæsenernes, søvæsnernes

søvnlaboratorium

søvnlaboratorium, søvnlaboratoriums, søvnlaboratoriet, søvnlaboratoriets, søvnlaboratorier,
søvnlaboratoriers, søvnlaboratorierne, søvnlaboratoriernes

søterritorium

søterritorium, søterritoriums, søterritoriet, søterritoriets, søterritorier, søterritoriers,
søterritorierne, søterritoriernes

søstridskræfter

søstridskræfter, søstridskræfters, søstridskræfterne, søstridskræfternes

søsterdatter

søsterdatter, søsterdatters, søsterdatteren, søsterdatterens, søsterdøtre, søsterdøtres,
søsterdøtrene, søsterdøtrenes

søstad

søstad, søstads, søstaden, søstadens, søstæder, søstæders, søstæderne, søstædernes

søskendebarn

søskendebarn, søskendebarns, søskendebarnet, søskendebarnets, søskendebørn,
søskendebørns, søskendebørnene, søskendebørnenes

søskende

søskende, søskendes

sønnedatter

sønnedatter, sønnedatters, sønnedatteren, sønnedatterens, sønnedøtre, sønnedøtres,
sønnedøtrene, sønnedøtrenes

søndagmorgen

søndagmorgen, søndagmorgens, søndagmorgenen, søndagmorgnen, søndagmorgenens,
søndagmorgnens, søndagmorgener, søndagmorgner, søndagmorgeners, søndagmorgners,
søndagmorgenerne, søndagmorgnerne, søndagmorgenernes, søndagmorgnernes

søndagsbarn

søndagsbarn, søndagsbarns, søndagsbarnet, søndagsbarnets, søndagsbørn, søndagsbørns,
søndagsbørnene, søndagsbørnenes

sømmerum

sømmerummet, sømrummet, sømmerummets, sømrummets, sømmerum, sømrum,
sømmerums, sømrums, sømmerummene, sømrummene, sømmerummenes, sømrummenes

sømand

sømand, sømands, sømanden, sømandens, sømænd, sømænds, sømændene, sømændenes

sølvsager

sølvsager, sølvsagers, sølvsagerne, sølvsagernes

sølvtallerken

sølvtallerken, sølvtallerkens, sølvtallerkenen, sølvtallerknen, sølvtallerkenens, sølvtallerknens,
sølvtallerkener, sølvtallerkner, sølvtallerkeners, sølvtallerkners, sølvtallerkenerne,
sølvtallerknerne, sølvtallerkenernes, sølvtallerknernes

sølvpoppel

sølvpoppel, sølvpoppels, sølvpoplen, sølvpoppelen, sølvpoplens, sølvpoppelens, sølvpopler,
sølvpoplers, sølvpoplerne, sølvpoplernes

sølvpenge

sølvpenge, sølvpenges, sølvpengene, sølvpengenes

sølvlame

sølvlamé, sølvlame, sølvlames, sølvlamés, sølvlameen, sølvlameet, sølvlaméen, sølvlaméet,
sølvlameens, sølvlameets, sølvlaméens, sølvlaméets, sølvlameer, sølvlaméer, sølvlameers,
sølvlaméers, sølvlameerne, sølvlaméerne, sølvlameernes, sølvlaméernes

søko

søko, søkos, søkoen, søkoens, søkøer, søkøers, søkøerne, søkøernes

søkabel

søkabel, søkabels, søkablet, søkabelet, søkabelets, søkablets, søkabler, søkablers, søkablerne,
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søkablernes
søjlefod

søjlefod, søjlefods, søjlefoden, søjlefodens, søjlefødder, søjlefødders, søjlefødderne,
søjleføddernes

søfolk

søfolk, søfolks, søfolkene, søfolkenes

søfartsmuseum

søfartsmuseum, søfartsmuseums, søfartsmuseet, søfartsmuseets, søfartsmuseer,
søfartsmuseers, søfartsmuseerne, søfartsmuseernes

søfartsbog

søfartsbog, søfartsbogs, søfartsbogen, søfartsbogens, søfartsbøger, søfartsbøgers,
søfartsbøgerne, søfartsbøgernes

søfartserhvervet

søfartserhvervet, søfartserhvervets, søfartserhvervede, søfartserhvervedes

søer

søer, søers, søerne, søernes

sødkartoffel

sødkartoffel, sødkartoffels, sødkartoffelen, sødkartoflen, sødkartoffelens, sødkartoflens,
sødkartofler, sødkartoflers, sødkartoflerne, sødkartoflernes

sødemiddel

sødemiddel, sødemiddels, sødemidlet, sødemiddelet, sødemiddelets, sødemidlets, sødemidler,
sødemidlers, sødemidlerne, sødemidlernes

sættekartoffel

sættekartoffel, sættekartoffels, sættekartoffelen, sættekartoflen, sættekartoffelens,
sættekartoflens, sættekartofler, sættekartoflers, sættekartoflerne, sættekartoflernes

sætciffer

sætciffer, sætciffers, sætcifferet, sætcifret, sætcifferets, sætcifrets, sætcifre, sætcifres,
sætcifrene, sætcifrenes

særstempel

særstempel, særstempels, særstemplet, særstempelet, særstempelets, særstemplets,
særstempler, særstemplers, særstemplerne, særstemplernes

særregel

særregel, særregels, særreglen, særregelen, særregelens, særreglens, særregler, særreglers,
særreglerne, særreglernes

særnummer

særnummer, særnummers, særnummeret, særnumret, særnummerets, særnumrets,
særnumre, særnumres, særnumrene, særnumrenes

særbarn

særbarn, særbarns, særbarnet, særbarnets, særbørn, særbørns, særbørnene, særbørnenes

sælarium

sælarium, sælariums, sælariet, sælariets, sælarier, sælariers, sælarierne, sælariernes

sækfuld

sækfuld, sækfulds, sækfulde, sækfuldes, sækfuldene, sækfuldenes

sædemuskel

sædemuskel, sædemuskels, sædemuskelen, sædemusklen, sædemuskelens, sædemusklens,
sædemuskler, sædemusklers, sædemusklerne, sædemusklernes

sædgås

sædgås, sædgås', sædgås's, sædgåses, sædgåsen, sædgåsens, sædgæs, sædgæs', sædgæs's,
sædgæses, sædgæssene, sædgæssenes

sædemand

sædemand, sædemands, sædemanden, sædemandens, sædemænd, sædemænds,
sædemændene, sædemændenes

sædefødsel

sædefødsel, sædefødsels, sædefødselen, sædefødslen, sædefødselens, sædefødslens,
sædefødsler, sædefødslers, sædefødslerne, sædefødslernes

sæbespåner

sæbespåner, sæbespåners, sæbespånerne, sæbespånernes

sæberester

sæberester, sæberesters, sæberesterne, sæberesternes

syvmilestøvler

syvmilestøvler, syvmilestøvlers, syvmilestøvlerne, syvmilestøvlernes

sysselmand

sysselmand, sysselmands, sysselmanden, sysselmandens, sysselmænd, sysselmænds,
sysselmændene, sysselmændenes

syssel

syssel, syssels, syslet, sysselet, syslets, sysselets, sysler, syslers, syslerne, syslernes

sysager

sysager, sysagers, sysagerne, sysagernes

synsvinkel

synsvinkel, synsvinkels, synsvinklen, synsvinkelen, synsvinkelens, synsvinklens, synsvinkler,
synsvinklers, synsvinklerne, synsvinklernes

synsmand

synsmand, synsmands, synsmanden, synsmandens, synsmænd, synsmænds, synsmændene,
synsmændenes

synonymordbog

synonymordbog, synonymordbogs, synonymordbogen, synonymordbogens, synonymordbøger,
synonymordbøgers, synonymordbøgerne, synonymordbøgernes

synopse

synopsis, synopse, synopses, synopsis', synopsis's, synopsises, synopsen, synopsens,
synopser, synopsers, synopserne, synopsernes

synkronsvømning

synkronsvømning, synkrosvømning, synkronsvømnings, synkrosvømnings,
synkronsvømningen, synkrosvømningen, synkronsvømningens, synkrosvømningens,
synkronsvømninger, synkrosvømninger, synkronsvømningers, synkrosvømningers,
synkronsvømningerne, synkrosvømning

symposium

symposium, symposiums, symposiet, symposiets, symposier, symposiers, symposierne,
symposiernes

symposion

symposion, symposions, symposiet, symposiets, symposier, symposiers, symposierne,
symposiernes

syltebog

syltebog, syltebogs, syltebogen, syltebogens, syltebøger, syltebøgers, syltebøgerne,
syltebøgernes

sykursus

sykurset, sykursuset, sykursusset, sykursets, sykursusets, sykursussets, sykurser, sykursus,
sykursers, sykursus', sykursus's, sykursuses, sykurserne, sykursusene, sykursussene,
sykursernes, sykursusenes, sykursussenes

sygeplejeartikler

sygeplejeartikler, sygeplejeartiklers, sygeplejeartiklerne, sygeplejeartiklernes
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sygehusvæsen

sygehusvæsen, sygehusvæsens, sygehusvæsenet, sygehusvæsnet, sygehusvæsenets,
sygehusvæsnets, sygehusvæsener, sygehusvæsner, sygehusvæseners, sygehusvæsners,
sygehusvæsenerne, sygehusvæsnerne, sygehusvæsenernes, sygehusvæsnernes

sygehusudvalgsformand

sygehusudvalgsformand, sygehusudvalgsformands, sygehusudvalgsformanden,
sygehusudvalgsformandens, sygehusudvalgsformænd, sygehusudvalgsformænds,
sygehusudvalgsformændene, sygehusudvalgsformændenes

sygeeksamen

sygeeksamen, sygeeksamens, sygeeksamenen, sygeeksamenens, sygeeksamener,
sygeeksaminer, sygeeksameners, sygeeksaminers, sygeeksamenerne, sygeeksaminerne,
sygeeksamenernes, sygeeksaminernes

sygedagpenge

sygedagpenge, sygedagpenges, sygedagpengene, sygedagpengenes

sydøst

sydøst, sydø'st, sydøsts, sydøsten, sydøstens

sydobservatorium

sydobservatorium, sydobservatoriums, sydobservatoriet, sydobservatoriets, sydobservatorier,
sydobservatoriers, sydobservatorierne, sydobservatoriernes

Sydhavet

sydhavet, sydhavets, sydhavede, sydhavedes

sweepstake

sweepstake, sweepstakes, sweepstakes', sweepstakes's, sweepstakeses, sweepstakene,
sweepstakenes

svømmeand

svømmeand, svømmeands, svømmeanden, svømmeandens, svømmeænder, svømmeænders,
svømmeænderne, svømmeændernes

svømmefod

svømmefod, svømmefods, svømmefoden, svømmefodens, svømmefødder, svømmefødders,
svømmefødderne, svømmeføddernes

svømmebriller

svømmebriller, svømmebrillers, svømmebrillerne, svømmebrillernes

svøbelsebarn

svøbelsebarn, svøbelsesbarn, svøbelsebarns, svøbelsesbarns, svøbelsebarnet, svøbelsesbarnet,
svøbelsebarnets, svøbelsesbarnets, svøbelsebørn, svøbelsesbørn, svøbelsebørns,
svøbelsesbørns, svøbelsebørnene, svøbelsesbørnene, svøbelsebørnenes, svøbelsesbørne

svumpukkel

svumpukkel, svumpukkels, svumpukkelen, svumpuklen, svumpukkelens, svumpuklens,
svumpukler, svumpuklers, svumpuklerne, svumpuklernes

svirvel

svirvel, svirvels, svirvelen, svirvlen, svirvelens, svirvlens, svirvler, svirvlers, svirvlerne,
svirvlernes

svirebroder

svirebroder, svirebror, svirebroders, svirebrors, svirebroderen, svirebroren, svirebroderens,
svirebrorens, svirebrødre, svirebrødres, svirebrødrene, svirebrødrenes

svinkeærende

svinkeærende, svinkeærinde, svinkeærendes, svinkeærindes, svinkeærendet, svinkeærindet,
svinkeærendets, svinkeærindets, svinkeærinder, svinkeærender, svinkeærenders,
svinkeærinders, svinkeærenderne, svinkeærinderne, svinkeærendernes, svinkeærindernes

svingkørsel

svingkørsel, svingkørsels, svingkørselen, svingkørslen, svingkørselens, svingkørslens,
svingkørsler, svingkørslers, svingkørslerne, svingkørslernes

svingel

svingel, svingels, svingelen, svinglen, svingelens, svinglens, svingler, svinglers, svinglerne,
svinglernes

svingefeber

svingefeber, svingfeber, svingefebers, svingfebers, svingefeberen, svingfeberen,
svingefeberens, svingfeberens, svingefebre, svingfebre, svingefebres, svingfebres,
svingefebrene, svingfebrene, svingefebrenes, svingfebrenes

svinekødeksport

svinekødeksport, svinekødseksport, svinekødeksports, svinekødseksports, svinekødseksporten,
svinekødeksporten, svinekødeksportens, svinekødseksportens, svinekødeksporter,
svinekødseksporter, svinekødeksporters, svinekødseksporters, svinekødeksporterne, sv

svinemikkel

svinemikkel, svinemikkels, svinemikkelen, svinemiklen, svinemikkelens, svinemiklens,
svinemikler, svinemiklers, svinemiklerne, svinemiklernes
Ord

staerkeformer

svindelnummer

svindelnummer, svindelnummers, svindelnummeret, svindelnumret, svindelnummerets,
svindelnumrets, svindelnumre, svindelnumres, svindelnumrene, svindelnumrenes

svindel

svindel, svindels, svindelen, svindlen, svindelens, svindlens

svikkel

svikkel, svikkels, svikkelen, sviklen, svikkelens, sviklens, svikler, sviklers, sviklerne, sviklernes

svigermoder

svigermor, svigermoder, svigermors, svigermoders, svigermoderen, svigermoren,
svigermoderens, svigermorens, svigermødre, svigermødres, svigermødrene, svigermødrenes

svigerforældre

svigerforældre, svigerforældres, svigerforældrene, svigerforældrenes

svigerfader

svigerfar, svigerfader, svigerfaders, svigerfars, svigerfaren, svigerfaderen, svigerfaderens,
svigerfarens, svigerfædre, svigerfædres, svigerfædrene, svigerfædrenes

svigerdatter

svigerdatter, svigerdatters, svigerdatteren, svigerdatterens, svigerdøtre, svigerdøtres,
svigerdøtrene, svigerdøtrenes

svigerbarn

svigerbarn, svigerbarns, svigerbarnet, svigerbarnets, svigerbørn, svigerbørns, svigerbørnene,
svigerbørnenes

svedkirtel

svedkirtel, svedkirtels, svedkirtelen, svedkirtlen, svedkirtelens, svedkirtlens, svedkirtler,
svedkirtlers, svedkirtlerne, svedkirtlernes

svampemiddel

svampemiddel, svampemiddels, svampemiddelet, svampemidlet, svampemiddelets,
svampemidlets, svampemidler, svampemidlers, svampemidlerne, svampemidlernes

svagbørn

svagbørn, svagbørns, svagbørnene, svagbørnenes

suspensorium

suspensorium, suspensoriums, suspensoriet, suspensoriets, suspensorier, suspensoriers,
suspensorierne, suspensoriernes
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surrogatmor

surrogatmor, surrogatmors, surrogatmoren, surrogatmorens, surrogatmødre, surrogatmødres,
surrogatmødrene, surrogatmødrenes

surpriseparty

surpriseparty, surprisepartys, surprisepartyet, surprisepartyets, surpriseparties,
surprisepartyer, surpriseparties', surpriseparties's, surprisepartieses, surprisepartyers,
surprisepartyerne, surprisepartyernes

suppleringskursus

suppleringskurset, suppleringskursuset, suppleringskursusset, suppleringskursets,
suppleringskursusets, suppleringskursussets, suppleringskurser, suppleringskursus,
suppleringskursers, suppleringskursus', suppleringskursus's, suppleringskursuses, suppleri

suppositorium

suppositorium, suppositoriums, suppositoriet, suppositoriets, suppositorier, suppositoriers,
suppositorierne, suppositoriernes

supplementvinkel

supplementvinkel, supplementvinkels, supplementvinkelen, supplementvinklen,
supplementvinkelens, supplementvinklens, supplementvinkler, supplementvinklers,
supplementvinklerne, supplementvinklernes

supplementbind

supplementbindet, supplementsbindet, supplementbindets, supplementsbindets,
supplementbind, supplementsbind, supplementbinds, supplementsbinds, supplementbindene,
supplementsbindene, supplementbindenes, supplementsbindenes

suppetallerken

suppetallerken, suppetallerkens, suppetallerkenen, suppetallerknen, suppetallerkenens,
suppetallerknens, suppetallerkener, suppetallerkner, suppetallerkeners, suppetallerkners,
suppetallerkenerne, suppetallerknerne, suppetallerkenernes, suppetallerknernes

suppehøne

suppehøne, suppehønes, suppehønen, suppehønens, suppehøner, suppehøns, suppehøners,
suppehøns', suppehøns's, suppehønses, suppehønerne, suppehønsene, suppehønernes,
suppehønsenes

supermand

supermand, supermands, supermanden, supermandens, supermænd, supermænds,
supermændene, supermændenes

sundhedsvæsen

sundhedsvæsen, sundhedsvæsens, sundhedsvæsenet, sundhedsvæsnet, sundhedsvæsenets,
sundhedsvæsnets, sundhedsvæsener, sundhedsvæsner, sundhedsvæseners,
sundhedsvæsners, sundhedsvæsenerne, sundhedsvæsnerne, sundhedsvæsenernes,
sundhedsvæsnernes

sundhedsmyndigheder

sundhedsmyndigheder, sundhedsmyndigheders, sundhedsmyndighederne,
sundhedsmyndighedernes

sundhedsministerium

sundhedsministerium, sundhedsministeriums, sundhedsministeriet, sundhedsministeriets,
sundhedsministerier, sundhedsministeriers, sundhedsministerierne, sundhedsministeriernes

sundhedskollegium

sundhedskollegium, sundhedskollegiums, sundhedskollegiet, sundhedskollegiets,
sundhedskollegier, sundhedskollegiers, sundhedskollegierne, sundhedskollegiernes

sundhedsapostel

sundhedsapostel, sundhedsapostels, sundhedsapostelen, sundhedsapostlen,
sundhedsapostelens, sundhedsapostlens, sundhedsapostle, sundhedsapostles,
sundhedsapostlene, sundhedsapostlenes

sukkertang

sukkertang, sukkertangs, sukkertangen, sukkertangens, sukkertænger, sukkertængers,
sukkertængerne, sukkertængernes

sugesnabel

sugesnabel, sugesnabels, sugesnabelen, sugesnablen, sugesnabelens, sugesnablens,
sugesnabler, sugesnablers, sugesnablerne, sugesnablernes

sudaner

sudaner, sudaneser, sudaners, sudanesers, sudaneseren, sudaneren, sudanerens,
sudaneserens, sudanesere, sudanere, sudaneres, sudaneseres, sudanerne, sudaneserne,
sudanernes, sudanesernes

succes

succes, sucses, succes', succes's, succeses, success, succesen, succesens, succeser, succesers,
succeserne, succesernes

subtroper

subtroper, subtropers, subtroperne, subtropernes

subsidier

subsidier, subsidiers, subsidierne, subsidiernes

stålstang

stålstang, stålstangs, stålstangen, stålstangens, stålstænger, stålstængers, stålstængerne,
stålstængernes

stålmøbler

stålmøbler, stålmøblers, stålmøblerne, stålmøblernes

stålbriller

stålbriller, stålbrillers, stålbrillerne, stålbrillernes

støvpartikel

støvpartikel, støvpartikels, støvpartiklen, støvpartiklens, støvpartikler, støvpartiklers,
støvpartiklerne, støvpartiklernes

støttefod

støttefod, støttefods, støttefoden, støttefodens, støttefødder, støttefødders, støttefødderne,
støtteføddernes

størrelsesorden

størrelsesorden, størrelsesordens, størrelsesordenen, størrelsesordnen, størrelsesordenens,
størrelsesordnens, størrelsesordener, størrelsesordner, størrelsesordeners, størrelsesordners,
størrelsesordenerne, størrelsesordnerne, størrelsesordenernes, størr

stødtand

stødtand, stødtands, stødtanden, stødtandens, stødtænder, stødtænders, stødtænderne,
stødtændernes

stævningsmand

stævningsmand, stævningsmands, stævningsmanden, stævningsmandens, stævningsmænd,
stævningsmænds, stævningsmændene, stævningsmændenes

stænkelap

stænkelap, stænklap, stænkelaps, stænklaps, stænkelappen, stænklappen, stænkelappens,
stænklappens, stænkelapper, stænklapper, stænkelappers, stænklappers, stænklapperne,
stænkelapperne, stænkelappernes, stænklappernes

stænger

stænger, stængers, stængerne, stængernes
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stængel, stængels, stængelen, stænglen, stængelens, stænglens, stængler, stænglers,
stænglerne, stænglernes

stænder

stænder, stænders, stænderne, stændernes

styrmand

styrmand, styrmands, styrmanden, styrmandens, styrmænd, styrmænds, styrmændene,
styrmændenes

styringsmiddel

styringsmiddel, styringsmiddels, styringsmiddelet, styringsmidlet, styringsmiddelets,
styringsmidlets, styringsmidler, styringsmidlers, styringsmidlerne, styringsmidlernes

styrestang

styrestang, styrestangs, styrestangen, styrestangens, styrestænger, styrestængers,
styrestængerne, styrestængernes

styreegenskaber

styreegenskaber, styreegenskabers, styreegenskaberne, styreegenskabernes

styk

styk, styk', styks

stuntman

stuntman, stuntmand, stuntmands, stuntmans, stuntmanden, stuntmandens, stuntmen,
stuntmænd, stuntmens, stuntmænds, stuntmændene, stuntmændenes

stump

stump, stumps, 'stumpen', stumpen, stumpens, stumper, stumpers, stumperne, stumpernes

stueorgel

stueorgel, stueorgels, stueorgelet, stueorglet, stueorgelets, stueorglets, stueorgler,
stueorglers, stueorglerne, stueorglernes

studium

studium, studiums, studiet, studiets, studier, studiers, studierne, studiernes

studs

studs, stuts, studs', studs's, stuts', stuts's, studsen, stutsen, studsens, stutsens, studse,
studser, stutse, stutser, studsers, stutsers, studses, stutses, studsene, studserne, stutsene,
stutserne, studsenes, studsernes, stutsenes, stutsernes

studiehåndbog

studiehåndbog, studiehåndbogs, studiehåndbogen, studiehåndbogens, studiehåndbøger,
studiehåndbøgers, studiehåndbøgerne, studiehåndbøgernes

studerekammer

studerekammer, studerekammers, studerekammeret, studerekamret, studerekammerets,
studerekamrets, studerekamre, studerekamres, studerekamrene, studerekamrenes

studerende

studerende, studerendes

studenteruroligheder

studenteruroligheder, studenteruroligheders, studenterurolighederne, studenterurolighedernes

studenterkursus

studenterkurset, studenterkursuset, studenterkursusset, studenterkursets, studenterkursusets,
studenterkursussets, studenterkurser, studenterkursus, studenterkursers, studenterkursus',
studenterkursus's, studenterkursuses, studenterkurserne, studenterkurs

studenterkollegium

studenterkollegium, studenterkollegiums, studenterkollegiet, studenterkollegiets,
studenterkollegier, studenterkollegiers, studenterkollegierne, studenterkollegiernes

studenterjubilæum

studenterjubilæum, studenterjubilæums, studenterjubilæet, studenterjubilæets,
studenterjubilæer, studenterjubilæers, studenterjubilæerne, studenterjubilæernes

studenterhybel

studenterhybel, studenterhybels, studenterhyblen, studenterhybelen, studenterhybelens,
studenterhyblens, studenterhybler, studenterhyblers, studenterhyblerne, studenterhyblernes

studentereksamen

studentereksamen, studentereksamens, studentereksamenen, studentereksamenens,
studentereksamener, studentereksaminer, studentereksameners, studentereksaminers,
studentereksamenerne, studentereksaminerne, studentereksamenernes,
studentereksaminernes

studehandel

studehandel, studehandels, studehandelen, studehandlen, studehandelens, studehandlens,
studehandler, studehandlers, studehandlerne, studehandlernes

stråmand

stråmand, stråmands, stråmanden, stråmandens, stråmænd, stråmænds, stråmændene,
stråmændenes

stråforkortningsmiddel

stråforkortningsmiddel, stråforkortningsmiddels, stråforkortningsmiddelet,
stråforkortningsmidlet, stråforkortningsmiddelets, stråforkortningsmidlets,
stråforkortningsmidler, stråforkortningsmidlers, stråforkortningsmidlerne,
stråforkortningsmidlernes

strømpefod

strømpefod, strømpefods, strømpefoden, strømpefodens, strømpefødder, strømpefødders,
strømpefødderne, strømpeføddernes

strømpebukser

strømpebukser, strømpebuksers, strømpebukserne, strømpebuksernes

strømlinet

strømlinet, strømlinets, strømlinede, strømlinedes

strøghandel

strøghandel, strøghandels, strøghandelen, strøghandlen, strøghandelens, strøghandlens

strømhvirvel

strømhvirvel, strømhvirvels, strømhvirvelen, strømhvirvlen, strømhvirvelens, strømhvirvlens,
strømhvirvler, strømhvirvlers, strømhvirvlerne, strømhvirvlernes

strækkemuskel

strækkemuskel, strækkemuskels, strækkemuskelen, strækkemusklen, strækkemuskelens,
strækkemusklens, strækkemuskler, strækkemusklers, strækkemusklerne, strækkemusklernes

stryg

stryg, strygs, strygene, strygenes

strukturformel

strukturformel, strukturformels, strukturformelen, strukturformlen, strukturformelens,
strukturformlens

strudseæg

strudseægget, strudsægget, strudseæggets, strudsæggets, strudseæg, strudsæg, strudseægs,
strudsægs, strudseæggene, strudsæggene, strudseæggenes, strudsæggenes

strudsefjer

strudsefjeren, strudsfjeren, strudsefjerens, strudsfjerens, strudsefjer, strudsfjer, strudsefjers,
strudsfjers, strudsefjerene, strudsfjerene, strudsefjerenes, strudsfjerenes

strimmel

strimmel, strimmels, strimlen, strimmelen, strimlens, strimmelens, strimler, strimlers,
strimlerne, strimlernes
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stridsmand, stridsmands, stridsmanden, stridsmandens, stridsmænd, stridsmænds,
stridsmændene, stridsmændenes

stridskræfter

stridskræfter, stridskræfters, stridskræfterne, stridskræfternes

strejkevarsel

strejkevarsel, strejkevarsels, strejkevarselet, strejkevarslet, strejkevarselets, strejkevarslets,
strejkevarsler, strejkevarslers, strejkevarslerne, strejkevarslernes

strejketrussel

strejketrussel, strejketrussels, strejketruslen, strejketrusselen, strejketruslens,
strejketrusselens, strejketrusler, strejketruslers, strejketruslerne, strejketruslernes

stratum

stratum, stratums, stratumet, stratummet, stratumets, stratummets, strata, stratas, strataene,
strataenes

strandskaller

strandskaller, strandskallers, strandskallerne, strandskallernes

strandfoged

strandfoged, strandfogeds, strandfogden, strandfogeden, strandfogdens, strandfogedens,
strandfogder, strandfogeder, strandfogders, strandfogeders, strandfogderne, strandfogederne,
strandfogdernes, strandfogedernes

straffesparkfelt

straffesparkfelt, straffesparksfelt, straffesparkfelts, straffesparksfelts, straffesparkfeltet,
straffesparksfeltet, straffesparkfeltets, straffesparksfeltets, straffesparkfelter,
straffesparksfelter, straffesparkfelters, straffesparksfelters, straffespar

strafferamme

strafferamme, straframme, strafferammes, straframmes, strafferammen, straframmen,
strafferammens, straframmens, straframmer, strafferammer, strafferammers, straframmers,
strafferammerne, straframmerne, strafferammernes, straframmernes

straffe

straffer, straffe, straffers, straffes, straffene, strafferne, straffenes, straffernes

strafbestemmelse

strafbestemmelse, straffebestemmelse, strafbestemmelses, straffebestemmelses,
strafbestemmelsen, straffebestemmelsen, strafbestemmelsens, straffebestemmelsens,
straffebestemmelser, strafbestemmelser, strafbestemmelsers, straffebestemmelsers,
strafbestemme

strabads

strabads, strabads', strabads's, strabadses, strabadser, strabadsers, strabadserne,
strabadsernes

storstad

storstad, storstads, storstaden, storstadens, storstæder, storstæders, storstæderne,
storstædernes

storno

storno, stornos, stornoen, stornoens, storni, stornis, storniene, stornienes

stormvarsel

stormvarsel, stormvarsels, stormvarselet, stormvarslet, stormvarselets, stormvarslets,
stormvarsler, stormvarslers, stormvarslerne, stormvarslernes

stormtropper

stormtropper, stormtroppers, stormtropperne, stormtroppernes

stormkøkken

stormkøkken, stormkøkkens, stormkøkkenet, stormkøknet, stormkøkkenets, stormkøknets,
stormkøkkener, stormkøkner, stormkøkkeners, stormkøkners, stormkøkkenerne,
stormkøknerne, stormkøkkenernes, stormkøknernes

stormand

stormand, stormands, stormanden, stormandens, stormænd, stormænds, stormændene,
stormændenes

stormcentrum

stormcentrum, stormcentrums, stormcentret, stormcentrumet, stormcentrummet,
stormcentrets, stormcentrumets, stormcentrummets, stormcentrer, stormcentrumer,
stormcentrummer, stormcentrers, stormcentrumers, stormcentrummers, stormcentrerne,
stormcentrumerne

storkøkken

storkøkken, storkøkkens, storkøkkenet, storkøknet, storkøkkenets, storkøknets, storkøkkener,
storkøkner, storkøkkeners, storkøkners, storkøkkenerne, storkøknerne, storkøkkenernes,
storkøknernes

storkøbmand

storkøbmand, storkøbmands, storkøbmanden, storkøbmandens, storkøbmænd, storkøbmænds,
storkøbmændene, storkøbmændenes

storhandel

storhandel, storhandels, storhandelen, storhandlen, storhandelens, storhandlens, storhandler,
storhandlers, storhandlerne, storhandlernes

storetå

storetå, stortå, storetås, stortås, storetåen, stortåen, storetåens, stortåens, storetæer,
stortæer, storetæers, stortæers, storetæerne, stortæerne, storetæernes, stortæernes
Ord

staerkeformer

storebroder

storebror, storebroder, storebrors, storebroders, storebro'ren, storebroderen, storebroren,
storebrorens, storebroderens, storebrødre, storebrødres, storebrødrene, storebrødrenes

storcirkel

storcirkel, storcirkels, storcirkelen, storcirklen, storcirkelens, storcirklens, storcirkler,
storcirklers, storcirklerne, storcirklernes

storbonde

storbonde, storbondes, storbonden, storbondens, storbønder, storbønders, storbønderne,
storbøndernes

stockcar

stockcar, stockcars, stockcars', stockcars's, stockcarses, stockcarene, stockcarenes

stjert

stjert, stjært, stjerts, stjærts, stjerten, stjærten, stjertens, stjærtens, stjerte, stjærte, stjertes,
stjærtes, stjertene, stjærtene, stjertenes, stjærtenes

stjerthage

stjerthage, stjærthage, stjerthages, stjærthages, stjerthagen, stjærthagen, stjerthagens,
stjærthagens, stjerthager, stjærthager, stjerthagers, stjærthagers, stjerthagerne,
stjærthagerne, stjerthagernes, stjærthagernes

stjernevrimmel

stjernevrimmel, stjernevrimmels, stjernevrimlen, stjernevrimmelen, stjernevrimlens,
stjernevrimmelens, stjernevrimle, stjernevrimles, stjernevrimlene, stjernevrimlenes

stjernenat

stjernenat, stjernenats, stjernenatten, stjernenattens, stjernenætter, stjernenætters,
stjernenætterne, stjernenætternes
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stjernehimmel

stjernehimmel, stjernehimmels, stjernehimlen, stjernehimmelen, stjernehimlens,
stjernehimmelens, stjernehimle, stjernehimles, stjernehimlene, stjernehimlenes

stjerne

stjerne, stjerne's, stjernes, stjernen, stjærnen, stjernens, stjerner, stjerners, stjernerne,
stjernernes

stjern

stjern, stjerns, stjernen, stjernens, stjerner, stjerners, stjernerne, stjernernes, stjærnernes

stivelsesmiddel

stivelsesmiddel, stivelsesmiddels, stivelsesmiddelet, stivelsesmidlet, stivelsesmiddelets,
stivelsesmidlets, stivelsesmidler, stivelsesmidlers, stivelsesmidlerne, stivelsesmidlernes

stipendium

stipendium, stipendiums, stipendiet, stipendiets, stipendier, stipendiers, stipendierne,
stipendiernes

stimulus

stimulus, stimulus', stimulus's, stimuluses, stimulusen, stimulussen, stimulusens, stimulussens,
stimuli, stimulis, stimuliene, stimulienes

stimmel

stimmel, stimmels, stimlen, stimmelen, stimlens, stimmelens, stimle, stimles, stimlene,
stimlenes

stimand

stimand, stimands, stimanden, stimandens, stimænd, stimænds, stimændene, stimændenes

stilmøbel

stilmøbel, stilmøbels, stilmøbelet, stilmøblet, stilmøbelets, stilmøblets, stilmøbler, stilmøblers,
stilmøblerne, stilmøblernes

still

still, stills, stills', stills's, stillses, stillene, stillenes

stilksporesvampe

stilksporesvampe, stilksporesvampes, stilksporesvampene, stilksporesvampenes

stileøvelse

stileøvelse, stiløvelse, stileøvelses, stiløvelses, stileøvelsen, stiløvelsen, stileøvelsens,
stiløvelsens, stiløvelser, stileøvelser, stileøvelsers, stiløvelsers, stileøvelserne, stiløvelserne,
stileøvelsernes, stiløvelsernes

stilehefte

stilehefte, stilehæfte, stileheftes, stilehæftes, stileheftet, stilehæftet, stileheftets, stilehæftets,
stilehefter, stilehæfter, stilehefters, stilehæfters, stilehefterne, stilehæfterne, stilehefternes,
stilehæfternes

stileretning

stileretning, stilretning, stileretnings, stilretnings, stileretningen, stilretningen, stileretningens,
stilretningens, stileretninger, stilretninger, stileretningers, stilretningers, stileretningerne,
stilretningerne, stileretningernes, stilretningernes

stileemne

stileemne, stilemne, stileemnes, stilemnes, stileemnet, stilemnet, stileemnets, stilemnets,
stileemner, stilemner, stileemners, stilemners, stileemnerne, stilemnerne, stileemnernes,
stilemnernes

stilebog

stilebog, stilebogs, stilebogen, stilebogens, stilebøger, stilebøgers, stilebøgerne, stilebøgernes

stikvåben

stikvåbenet, stikvåbnet, stikvåbenets, stikvåbnets, stikvåben, stikvåbens, stikvåbnene,
stikvåbnenes

stikker

stikker, stikkers, stikkerne, stikkernes

stifttand

stifttand, stifttands, stifttanden, stifttandens, stifttænder, stifttænders, stifttænderne,
stifttændernes

stiftamtmand

stiftamtmand, stiftamtmands, stiftamtmanden, stiftamtmandens, stiftamtmænd,
stiftamtmænds, stiftamtmændene, stiftamtmændenes

sterling

sterling, sterlings

stenørken

stenørken, stenørkens, stenørkenen, stenørknen, stenørkenens, stenørknens, stenørkener,
stenørkner, stenørkeners, stenørkners, stenørkenerne, stenørknerne, stenørkenernes,
stenørknernes

stensokkel

stensokkel, stensokkels, stensokkelen, stensoklen, stensokkelens, stensoklens, stensokler,
stensoklers, stensoklerne, stensoklernes

stempelstang

stempelstang, stempelstangs, stempelstangen, stempelstangens, stempelstænger,
stempelstængers, stempelstængerne, stempelstængernes

stempel

stempel, stempels, stemplet, stempelet, stemplets, stempelets, stempler, stemplers,
stemplerne, stemplernes

stemmeseddel

stemmeseddel, stemmeseddels, stemmesedlen, stemmeseddelen, stemmeseddelens,
stemmesedlens, stemmesedler, stemmesedlers, stemmesedlerne, stemmesedlernes

stemmegaffel

stemmegaffel, stemmegaffels, stemmegaflen, stemmegaffelen, stemmegaffelens,
stemmegaflens, stemmegafler, stemmegaflers, stemmegaflerne, stemmegaflernes

stelnummer

stelnummer, stelnummers, stelnummeret, stelnumret, stelnummerets, stelnumrets, stelnumre,
stelnumres, stelnumrene, stelnumrenes

stegeso

stegeso, stegesos, stegesoen, stegesoens, stegesoer, stegesøer, stegesoers, stegesøers,
stegesoerne, stegesøerne, stegesoernes, stegesøernes

stedsøskende

stedsøskende, stedsøskendes

stedmoderblomst

stedmoderblomst, stedmorblomst, stedmoderblomsts, stedmorblomsts, stedmoderblomsten,
stedmorblomsten, stedmoderblomstens, stedmorblomstens, stedmoderblomster,
stedmorblomster, stedmoderblomsters, stedmorblomsters, stedmoderblomsterne,
stedmorblomsterne, s

stedmoder

stedmoder, stedmor, stedmoders, stedmors, stedmoderen, stedmoren, stedmoderens,
stedmorens, stedmødre, stedmødres, stedmødrene, stedmødrenes

stedforældre

stedforældre, stedforældres, stedforældrene, stedforældrenes

stedfader

stedfar, stedfader, stedfars, stedfaders, stedfaderen, stedfaren, stedfaderens, stedfarens,
stedfædre, stedfædres, stedfædrene, stedfædrenes
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steddatter

steddatter, steddatters, steddatteren, steddatterens, steddøtre, steddøtres, steddøtrene,
steddøtrenes

stedbroder

stedbroder, stedbror, stedbroders, stedbrors, stedbroderen, stedbroren, stedbroderens,
stedbrorens, stedbrødre, stedbrødres, stedbrødrene, stedbrødrenes

stedbarn

stedbarn, stedbarns, stedbarnet, stedbarnets, stedbørn, stedbørns, stedbørnene, stedbørnenes

stedbestemmelse

stedbestemmelse, stedsbestemmelse, stedbestemmelses, stedsbestemmelses,
stedbestemmelsen, stedsbestemmelsen, stedbestemmelsens, stedsbestemmelsens,
stedbestemmelser, stedsbestemmelser, stedbestemmelsers, stedsbestemmelsers,
stedbestemmelserne, stedsbestem

stavn

stavn, stævn, stavns, stævns, stævnen, stavnen, stavnens, stævnens, stævne, stavne,
stavnes, stævnes, stavnene, stævnene, stavnenes, stævnenes

stavelseantal

stavelseantallet, stavelsesantallet, stavelseantallets, stavelsesantallets, stavelseantal,
stavelsesantal, stavelseantals, stavelsesantals, stavelseantallene, stavelsesantallene,
stavelseantallenes, stavelsesantallenes

statstjenestemand

statstjenestemand, statstjenestemands, statstjenestemanden, statstjenestemandens,
statstjenestemænd, statstjenestemænds, statstjenestemændene, statstjenestemændenes

statsseminarium

statsseminarium, statsseminariums, statsseminariet, statsseminariets, statsseminarier,
statsseminariers, statsseminarierne, statsseminariernes

statspenge

statspenge, statspenges, statspengene, statspengenes

statsmand

statsmand, statsmands, statsmanden, statsmandens, statsmænd, statsmænds,
statsmændene, statsmændenes

statsmidler

statsmidler, statsmidlers, statsmidlerne, statsmidlernes

statsministerium

statsministerium, statsministeriums, statsministeriet, statsministeriets, statsministerier,
statsministeriers, statsministerierne, statsministeriernes

statsgymnasium

statsgymnasium, statsgymnasiums, statsgymnasiet, statsgymnasiets, statsgymnasier,
statsgymnasiers, statsgymnasierne, statsgymnasiernes

statsfængsel

statsfængsel, statsfængsels, statsfængslet, statsfængselet, statsfængselets, statsfængslets,
statsfængsler, statsfængslers, statsfængslerne, statsfængslernes

statsfinanser

statsfinanser, statsfinansers, statsfinanserne, statsfinansernes

startnummer

startnummer, startnummers, startnummeret, startnumret, startnummerets, startnumrets,
startnumre, startnumres, startnumrene, startnumrenes

startomkostninger

startomkostninger, startomkostningers, startomkostningerne, startomkostningernes

startpenge

startpenge, startpenges, startpengene, startpengenes

startskammel

startskammel, startskammels, startskamlen, startskammelen, startskamlens,
startskammelens, startskamler, startskamlers, startskamlerne, startskamlernes

startkabel

startkabel, startkabels, startkabelet, startkablet, startkabelets, startkablets, startkabler,
startkablers, startkablerne, startkablernes

stang

stang, stangs, stangen, stangens, stænger, stængers, stængerne, stængernes

stands

stands, stands', stands's, standses

stand-in

standin, standins, standins', standins's, standinses, standinene, standinenes

standardeksempel

standardeksempel, standardeksempels, standardeksemplet, standardeksempelet,
standardeksempelets, standardeksemplets, standardeksempler, standardeksemplers,
standardeksemplerne, standardeksemplernes

stand

stand, stands, standen, standens, stænder, stænders, stænderne, stændernes

stammoder

stammoder, stammor, stammoders, stammors, stammoderen, stammoren, stammoderens,
stammorens, stammødre, stammødres, stammødrene, stammødrenes

stamfader

stamfader, stamfar, stamfaders, stamfars, stamfaderen, stamfaren, stamfaderens, stamfarens,
stamfædre, stamfædres, stamfædrene, stamfædrenes

stambog

stambog, stambogs, stambogen, stambogens, stambøger, stambøgers, stambøgerne,
stambøgernes

stalinorgel

stalinorgel, stalinorgels, stalinorgelet, stalinorglet, stalinorgelets, stalinorglets, stalinorgler,
stalinorglers, stalinorglerne, stalinorglernes

staldmand

staldmand, staldmands, staldmanden, staldmandens, staldmænd, staldmænds, staldmændene,
staldmændenes

staldbroder

staldbroder, staldbroders, staldbroderen, staldbroderens, staldbrødre, staldbrødres,
staldbrødrene, staldbrødrenes

stakkel

stakkel, stakkels, staklen, stakkelen, stakkelens, staklens, stakler, staklers, staklerne,
staklernes

stakater

stakater, stakaters, stakaterne, stakaternes

stadsestue

stadsestue, stadsstue, stadsestues, stadsstues, stadsstuen, stadsestuen, stadsestuens,
stadsstuens, stadsestuer, stadsstuer, stadsestuers, stadsstuers, stadsestuerne, stadsstuerne,
stadsestuernes, stadsstuernes

stadium

stadium, stadiums, stadiet, stadiets, stadier, stadiers, stadierne, stadiernes

stad

stad, stads, staden, stadens, stæder, stæders, stæderne, stædernes

stabel

stabel, stabels, stabelen, stablen, stabelens, stablens, stabler, stablers, stablerne, stablernes
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spåmand

spåmand, spåmands, spåmanden, spåmandens, spåmænd, spåmænds, spåmændene,
spåmændenes

spærreregel

spærreregel, spærreregels, spærreregelen, spærrereglen, spærreregelens, spærrereglens,
spærreregler, spærrereglers, spærrereglerne, spærrereglernes

spærfod

spærfod, spærfods, spærfoden, spærfodens, spærfødder, spærfødders, spærfødderne,
spærføddernes

spændingsbog

spændingsbog, spændingsbogs, spændingsbogen, spændingsbogens, spændingsbøger,
spændingsbøgers, spændingsbøgerne, spændingsbøgernes

spændeskive

spændeskive, spændskive, spændeskives, spændskives, spændeskiven, spændskiven,
spændeskivens, spændskivens, spændeskiver, spændskiver, spændeskivers, spændskivers,
spændeskiverne, spændskiverne, spændeskivernes, spændskivernes

spækbræt

spækbræt, spækkebræt, spækbræts, spækkebræts, spækbrættet, spækkebrættet,
spækbrættets, spækkebrættets, spækbrætter, spækkebrætter, spækbrætters,
spækkebrætters, spækbrætterne, spækkebrætterne, spækbrætternes, spækkebrætternes

spædbarn

spædbarn, spædbarns, spædbarnet, spædbarnets, spædbørn, spædbørns, spædbørnene,
spædbørnenes

spytkirtel

spytkirtel, spytkirtels, spytkirtelen, spytkirtlen, spytkirtelens, spytkirtlens, spytkirtler,
spytkirtlers, spytkirtlerne, spytkirtlernes

sprøjtemiddel

sprøjtemiddel, sprøjtemiddels, sprøjtemidlet, sprøjtemiddelet, sprøjtemiddelets, sprøjtemidlets,
sprøjtemidler, sprøjtemidlers, sprøjtemidlerne, sprøjtemidlernes

sprællemand

sprællemand, sprællemands, sprællemanden, sprællemandens, sprællemænd, sprællemænds,
sprællemændene, sprællemændenes

sprogstudium

sprogstudium, sprogstudiums, sprogstudiet, sprogstudiets, sprogstudier, sprogstudiers,
sprogstudierne, sprogstudiernes

sprogkursus

sprogkurset, sprogkursuset, sprogkursusset, sprogkursets, sprogkursusets, sprogkursussets,
sprogkurser, sprogkursus, sprogkursers, sprogkursus', sprogkursus's, sprogkursuses,
sprogkurserne, sprogkursusene, sprogkursussene, sprogkursernes, sprogkursusenes,

sproglaboratorium

sproglaboratorium, sproglaboratoriums, sproglaboratoriet, sproglaboratoriets,
sproglaboratorier, sproglaboratoriers, sproglaboratorierne, sproglaboratoriernes

sprogkundskaber

sprogkundskaber, sprogkundskabers, sprogkundskaberne, sprogkundskabernes

spritkørsel

spritkørsel, spritkørsels, spritkørselen, spritkørslen, spritkørselens, spritkørslens, spritkørsler,
spritkørslers, spritkørslerne, spritkørslernes

springkraft

springkraft, springkrafts, springkraften, springkraftens, springkræfter, springkræfters,
springkræfterne, springkræfternes

springlagen

springlagen, springlagens, springlagenet, springlagnet, springlagenets, springlagnets,
springlagener, springlagner, springlageners, springlagners, springlagenerne, springlagnerne,
springlagenernes, springlagnernes

sporvejsmuseum

sporvejsmuseum, sporvejsmuseums, sporvejsmuseet, sporvejsmuseets, sporvejsmuseer,
sporvejsmuseers, sporvejsmuseerne, sporvejsmuseernes

sportsmand

sportsmand, sportsmands, sportsmanden, sportsmandens, sportsmænd, sportsmænds,
sportsmændene, sportsmændenes

sportsfaciliteter

sportsfaciliteter, sportsfaciliteters, sportsfaciliteterne, sportsfaciliteternes

sportscykel

sportscykel, sportscykels, sportscykelen, sportscyklen, sportscykelens, sportscyklens,
sportscykler, sportscyklers, sportscyklerne, sportscyklernes
Ord

staerkeformer

sportel

sportel, sportels, sportelen, sportlen, sportelens, sportlens, sportler, sportlers, sportlerne,
sportlernes

spoling

spoling, spolning, spolings, spolnings, spolingen, spolningen, spolingens, spolningens,
spolinger, spolninger, spolingers, spolningers, spolingerne, spolningerne, spolingernes,
spolningernes

spiseskefuld

spiseskefuld, spiseskefulds, spiseskefulde, spiseskefuldes, spiseskefuldene, spiseskefuldenes

spiseseddel

spiseseddel, spiseseddels, spiseseddelen, spisesedlen, spiseseddelens, spisesedlens,
spisesedler, spisesedlers, spisesedlerne, spisesedlernes

spisekøkken

spisekøkken, spisekøkkens, spisekøkkenet, spisekøknet, spisekøkkenets, spisekøknets,
spisekøkkener, spisekøkner, spisekøkkeners, spisekøkners, spisekøkkenerne, spisekøknerne,
spisekøkkenernes, spisekøknernes

spisekartoffel

spisekartoffel, spisekartoffels, spisekartoffelen, spisekartoflen, spisekartoffelens,
spisekartoflens, spisekartofler, spisekartoflers, spisekartoflerne, spisekartoflernes

spisekammer

spisekammer, spisekammers, spisekammeret, spisekamret, spisekammerets, spisekamrets,
spisekamre, spisekamres, spisekamrene, spisekamrenes

spirituskørsel

spirituskørsel, spirituskørsels, spirituskørslen, spirituskørselen, spirituskørselens,
spirituskørslens, spirituskørsler, spirituskørslers, spirituskørslerne, spirituskørslernes

spirituosa

spirituosa, spirituosas

spindel

spindel, spindels, spindelen, spindlen, spindelens, spindlens, spindler, spindlers, spindlerne,
spindlernes

spindehør

spindehør, spindhør, spindehørs, spindhørs, spindehørren, spindhørren, spindehørrens,
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spindhørrens
spilopper

spilopper, spiloppers, spilopperne, spiloppernes

spilleregel

spilleregel, spilleregels, spilleregelen, spillereglen, spilleregelens, spillereglens, spilleregler,
spillereglers, spillereglerne, spillereglernes

spillemand

spillemand, spillemands, spillemanden, spillemandens, spillemænd, spillemænds,
spillemændene, spillemændenes

spillefrøken

spillefrøken, spillefrøkens, spillefrøkenen, spillefrøknen, spillefrøkenens, spillefrøknens,
spillefrøkener, spillefrøkner, spillefrøkeners, spillefrøkners, spillefrøkenerne, spillefrøknerne,
spillefrøkenernes, spillefrøknernes

spilledjævel

spilledjævel, spilledjævels, spilledjævelen, spilledjævlen, spilledjævelens, spilledjævlens,
spilledjævle, spilledjævles, spilledjævlene, spilledjævlenes

spillebræt

spillebræt, spillebræts, spillebrættet, spillebrættets, spillebrædder, spillebrædders,
spillebrædderne, spillebræddernes

spilleaften

spilleaften, spilleaftens, spilleaftenen, spilleaftnen, spilleaftenens, spilleaftnens, spilleaftener,
spilleaftner, spilleafteners, spilleaftners, spilleaftenerne, spilleaftnerne, spilleaftenernes,
spilleaftnernes

spilddamp

spilddamp, spildedamp, spilddamps, spildedamps, spilddampen, spildedampen, spilddampens,
spildedampens

spidsrod

spidsrod, spidsrods, spidsroden, spidsrodens, spidsrødder, spidsrødders, spidsrødderne,
spidsrøddernes

spidsmejsel

spidsmejsel, spidsmejsels, spidsmejselen, spidsmejslen, spidsmejselens, spidsmejslens,
spidsmejsler, spidsmejslers, spidsmejslerne, spidsmejslernes

spidskommen

spidskommen, spidskommens, spidskommenne, spidskommennes

spidshammer

spidshammer, spidshammers, spidshammeren, spidshammerens, spidshammere, spidshamre,
spidshammeres, spidshamres, spidshammerne, spidshamrene, spidshammernes,
spidshamrenes

spidsbukser

spidsbukser, spidsbuksers, spidsbukserne, spidsbuksernes

spidsartikel

spidsartikel, spidsartikels, spidsartiklen, spidsartiklens, spidsartikler, spidsartiklers,
spidsartiklerne, spidsartiklernes

spidsand

spidsand, spidsands, spidsanden, spidsandens, spidsænder, spidsænders, spidsænderne,
spidsændernes

spergel

spergelen, sperglen, spergelens, sperglens, spergel, spergels, spergelene, sperglene,
spergelenes, sperglenes

spenderbukser

spenderbukser, spenderbuksers, spenderbukserne, spenderbuksernes

spektakel

spektakel, spektakels, spektaklet, spektaklets, spektakler, spektaklers, spektaklerne,
spektaklernes

spekter

spektrum, spekter, spektrums, spekters, spektret, spekteret, spektrumet, spektrummet,
spekterets, spektrets, spektrumets, spektrummets, spectre, spektre, spektrer, spektrumer,
spektrummer, spektrers, spektres, spektrumers, spektrummers, spektrene, spektre

specialstudium

specialstudium, specialstudiums, specialstudiet, specialstudiets, specialstudier, specialstudiers,
specialstudierne, specialstudiernes

specialkøbmand

specialkøbmand, specialkøbmands, specialkøbmanden, specialkøbmandens, specialkøbmænd,
specialkøbmænds, specialkøbmændene, specialkøbmændenes

specialhandel

specialhandel, specialhandels, specialhandelen, specialhandlen, specialhandelens,
specialhandlens, specialhandler, specialhandlers, specialhandlerne, specialhandlernes

spatie

spatie, spatium, spaties, spatiums, spatien, spatiet, spatiumet, spatiummet, spatiens, spatiets,
spatiumets, spatiummets, spatier, spatiumer, spatiummer, spatiers, spatiumers, spatiummers,
spatierne, spatiumerne, spatiummerne, spatiernes, spatiumernes, sp

spatel

spatel, spatels, spatelen, spatlen, spatelens, spatlens, spatler, spatlers, spatlerne, spatlernes

spartel

spartel, spartels, spartelen, spartlen, spartelens, spartlens, spartler, spartlers, spartlerne,
spartlernes

sparringpartner

sparringpartner, sparringspartner, sparringpartners, sparringspartners, sparringpartneren,
sparringspartneren, sparringpartnerens, sparringspartnerens, sparringpartnere,
sparringspartnere, sparringpartneres, sparringspartneres, sparringpartnerne, sparring

spareskillinger

spareskillinger, spareskillingers, spareskillingerne, spareskillingernes

spareribs

spareribs, spareribs', spareribs's, spareribses, spareribsene, spareribsenes

sparepenge

sparepenge, sparepenges, sparepengene, sparepengenes

sparekassebog

sparekassebog, sparekassebogs, sparekassebogen, sparekassebogens, sparekassebøger,
sparekassebøgers, sparekassebøgerne, sparekassebøgernes

spandfuld

spandfuld, spandfulds, spandfulde, spandfuldes, spandfuldene, spandfuldenes

spagnum

sphagnum, spagnum, spagnums, sphagnums, spagnumen, spagnumet, spagnummen,
spagnummet, sphagnumen, sphagnumet, sphagnummen, sphagnummet, spagnumens,
spagnumets, spagnummens, spagnummets, sphagnumens, sphagnumets, sphagnummens,
sphagnummets

spagetti

spaghettien, spagettien, spagettiens, spaghettiens, spagettier, spaghettier, spaghetti, spagetti,
spagettiers, spaghettiers, spagettis, spaghettis, spagettiene, spagettierne, spaghettiene,
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spaghettierne, spagettienes, spagettiernes, spaghettienes, spaghet
sovemiddel

sovemiddel, sovemiddels, sovemidlet, sovemiddelet, sovemiddelets, sovemidlets, sovemidler,
sovemidlers, sovemidlerne, sovemidlernes

sovekammer

sovekammer, sovekammers, sovekamret, sovekammeret, sovekammerets, sovekamrets,
sovekamre, sovekamres, sovekamrene, sovekamrenes

souffle

souffle, soufflé, souffles, soufflés, souffleen, souffléen, souffleens, souffléens, souffléer,
souffleer, souffleers, souffléers, souffleerne, souffléerne, souffleernes, souffléernes

sortfod

sortfod, sortfods, sortfoden, sortfodens, sortfødder, sortfødders, sortfødderne, sortføddernes

sortebroder

sortebroder, sortebroders, sortebroderen, sortebroderens, sortebrødre, sortebrødres,
sortebrødrene, sortebrødrenes

sortbørshandel

sortbørshandel, sortbørshandels, sortbørshandlen, sortbørshandelen, sortbørshandlens,
sortbørshandelens, sortbørshandler, sortbørshandlers, sortbørshandlerne, sortbørshandlernes

sortand

sortand, sortands, sortanden, sortandens, sortænder, sortænders, sortænderne, sortændernes

sonoffer

sonoffer, sonoffers, sonofferet, sonofret, sonofrets, sonofferets, sonofre, sonofres, sonofrene,
sonofrenes

sommernat

sommernat, sommernats, sommernatten, sommernattens, sommernætter, sommernætters,
sommernætterne, sommernætternes

sommermorgen

sommermorgen, sommermorgens, sommermorgnen, sommermorgenen, sommermorgenens,
sommermorgnens, sommermorgener, sommermorgner, sommermorgeners, sommermorgners,
sommermorgenerne, sommermorgnerne, sommermorgenernes, sommermorgnernes

sommerkursus

sommerkurset, sommerkursuset, sommerkursusset, sommerkursusets, sommerkursussets,
sommerkursets, sommerkurser, sommerkursus, sommerkursers, sommerkursus's,
sommerkursuses, sommerkursus', sommerkurserne, sommerkursussene, sommerkursusene,
sommerkursussenes

sommerhimmel

sommerhimmel, sommerhimmels, sommerhimlen, sommerhimmelen, sommerhimmelens,
sommerhimlens, sommerhimle, sommerhimles, sommerhimlene, sommerhimlenes

sommerglæder

sommerglæder, sommerglæders, sommerglæderne, sommerglædernes

sommeraften

sommeraften, sommeraftens, sommeraftenen, sommeraftnen, sommeraftenens,
sommeraftnens, sommeraftener, sommeraftner, sommeraftners, sommerafteners,
sommeraftnerne, sommeraftenerne, sommeraftenernes, sommeraftnernes

sommer

sommer, sommers, sommeren, sommerens, somre, somres, somrene, somrenes

somikkel

somikkel, somikkels, somikkelen, somiklen, somikkelens, somiklens, somikler, somiklers,
somiklerne, somiklernes

solsorterede

solsortrede, solsorterede, solsorteredes, solsortredes, solsortreden, solsortereden,
solsortredens, solsorteredens, solsortereder, solsortreder, solsortereders, solsortreders,
solsortrederne, solsorterederne, solsortredernes, solsorteredernes

solonummer

solonummer, solonummers, solonumret, solonummeret, solonumrets, solonummerets,
solonumre, solonumres, solonumrene, solonumrenes

solo

solo, solos, soloen, soloens, soli, soloer, soloers, solis, soliene, soloerne, soloernes, solienes

solistoptræden

solistoptræden, solistoptrædens, solistoptrædener, solistoptrædeners, solistoptrædenerne,
solistoptrædenernes

solfakkel

solfakkel, solfakkels, solfaklen, solfakkelen, solfaklens, solfakkelens, solfakler, solfaklers,
solfaklerne, solfaklernes

soldebroder

soldebror, soldebroder, soldebroders, soldebrors, soldebroderen, soldebroren, soldebrorens,
soldebroderens, soldebrødre, soldebrødres, soldebrødrene, soldebrødrenes

soldaterbog

soldaterbog, soldaterbogs, soldaterbogen, soldaterbogens, soldaterbøger, soldaterbøgers,
soldaterbøgerne, soldaterbøgernes

solcreme

solcreme, solkrem, solcremes, solkrems, solcremen, solkremen, solkremens, solcremens,
solkremer, solcremer, solcremers, solkremers, solcremerne, solkremerne, solkremernes,
solcremernes

solbriller

solbriller, solbrillers, solbrillerne, solbrillernes

solarium

solarium, solariums, solariet, solariets, solarier, solariers, solarierne, solariernes

sokkel

sokkel, sokkels, soklen, sokkelen, soklens, sokkelens, sokler, soklers, soklerne, soklernes

soire

soire, soiré, soirés, soires, soiréen, soireen, soireens, soiréens, soireer, soiréer, soireers,
soiréers, soireerne, soiréerne, soireernes, soiréernes

sognerådsformand

sognerådsformand, sognerådsformands, sognerådsformanden, sognerådsformandens,
sognerådsformænd, sognerådsformænds, sognerådsformændene, sognerådsformændenes

sognefoged

sognefoged, sognefogeds, sognefogeden, sognefogden, sognefogdens, sognefogedens,
sognefogeder, sognefogder, sognefogeders, sognefogders, sognefogederne, sognefogderne,
sognefogedernes, sognefogdernes

sognebarn

sognebarn, sognebarns, sognebarnet, sognebarnets, sognebørn, sognebørns, sognebørnene,
sognebørnenes

sogneaften

sogneaften, sogneaftens, sogneaftnen, sogneaftenen, sogneaftnens, sogneaftenens,
sogneaftner, sogneaftener, sogneafteners, sogneaftners, sogneaftenerne, sogneaftnerne,
sogneaftenernes, sogneaftnernes

software

software, softwaren
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sofacykel

sofacykel, sofacykels, sofacyklen, sofacykelen, sofacykelens, sofacyklens, sofacykler,
sofacyklers, sofacyklerne, sofacyklernes

sodpartikel

sodpartikel, sodpartikels, sodpartiklen, sodpartiklens, sodpartikler, sodpartiklers,
sodpartiklerne, sodpartiklernes

society

society, societys, societyet, societyets, societyer, societies, societies', societyers, societieses,
societies's, societyerne, societyernes

socialudgifter

socialudgifter, socialudgifters, socialudgifterne, socialudgifternes

socialudvalgsformand

socialudvalgsformand, socialudvalgsformands, socialudvalgsformanden,
socialudvalgsformandens, socialudvalgsformænd, socialudvalgsformænds,
socialudvalgsformændene, socialudvalgsformændenes

socialvæsen

socialvæsen, socialvæsens, socialvæsnet, socialvæsenet, socialvæsnets, socialvæsenets,
socialvæsner, socialvæsener, socialvæsners, socialvæseners, socialvæsenerne, socialvæsnerne,
socialvæsnernes, socialvæsenernes

socialministerium

socialministerium, socialministeriums, socialministeriet, socialministeriets, socialministerier,
socialministeriers, socialministerierne, socialministeriernes

so

so, sos, soen, soens, søer, søers, søerne, søernes

snørkel

snørkel, snørkels, snørkelen, snørklen, snørkelens, snørklens, snørkler, snørklers, snørklerne,
snørklernes

snøreliv

snørelivet, snørlivet, snørelivets, snørlivets, snøreliv, snørliv, snørelivs, snørlivs, snørelivene,
snørlivene, snørelivenes, snørlivenes

snøbel

snøbel, snøbels, snøbelen, snøblen, snøbelens, snøblens, snøbler, snøblers, snøblerne,
snøblernes

snæbel

snæbel, snæbels, snæbelen, snæblen, snæbelens, snæblens, snæbler, snæblers, snæblerne,
snæblernes

snorkel

snorkel, snorkels, snorkelen, snorklen, snorkelens, snorklens, snorkler, snorklers, snorklerne,
snorklernes

snirkel

snirkel, snirkels, snirkelen, snirklen, snirkelens, snirklens, snirkler, snirklers, snirklerne,
snirklernes

snemand

snemand, snemands, snemanden, snemandens, snemænd, snemænds, snemændene,
snemændenes

snegås

snegås, snegås', snegås's, snegåses, snegåsen, snegåsens, snegæs, snegæs', snegæs's,
snegæses, snegæssene, snegæssenes

snebriller

snebriller, snebrillers, snebrillerne, snebrillernes

sne

sneen,sneens,snes

snapseglas

snapseglasset, snapsglasset, snapseglassets, snapsglassets, snapseglas, snapsglas,
snapseglas', snapseglas's, snapseglases, snapsglas', snapsglas's, snapsglases, snapseglassene,
snapsglassene, snapseglassenes, snapsglassenes

snapseflaske

snapseflaske, snapsflaske, snapseflaskes, snapsflaskes, snapseflasken, snapsflasken,
snapseflaskens, snapsflaskens, snapseflasker, snapsflasker, snapseflaskers, snapsflaskers,
snapseflaskerne, snapsflaskerne, snapseflaskernes, snapsflaskernes

snabel

snabel, snabels, snablen, snabelen, snabelens, snablens, snabler, snablers, snablerne,
snablernes

småøer

småøer, småøers, småøerne, småøernes

småændringer
Ord

småændringer, småændringers, småændringerne, småændringernes
staerkeformer

småture

småture, småtures, småturene, småturenes

småsvindel

småsvindel, småsvindels, småsvindelen, småsvindlen, småsvindelens, småsvindlens

småstykker

småstykker, småstykkers, småstykkerne, småstykkernes

småstumper

småstumper, småstumpers, småstumperne, småstumpernes

småsten

småsten, småstens, småstenene, småstenenes

småskillinger

småskillinger, småskillingers, småskillingerne, småskillingernes

småskibe

småskibe, småskibes, småskibene, småskibenes

småskader

småskader, småskaders, småskaderne, småskadernes

småsager

småsager, småsagers, småsagerne, småsagernes

småroller

småroller, smårollers, smårollerne, smårollernes

småreparationer

småreparationer, småreparationers, småreparationerne, småreparationernes

småpiger

småpiger, småpigers, småpigerne, småpigernes

småpenge

småpenge, småpenges, småpengene, småpengenes

småpartikel

småpartikel, småpartikels, småpartiklen, småpartiklens, småpartikler, småpartiklers,
småpartiklerne, småpartiklernes

småpartier

småpartier, småpartiers, småpartierne, småpartiernes

småkårsfolk

småkårsfolk, småkårsfolks, småkårsfolkene, småkårsfolkenes

småjobs

småjobs, småjobs', småjobs's, småjobses, småjobsene, småjobsenes
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småhuse

småhuse, småhuses, småhusene, småhusenes

småhistorier

småhistorier, småhistoriers, småhistorierne, småhistoriernes

småhandel

småhandel, småhandels, småhandelen, småhandlen, småhandelens, småhandlens,
småhandler, småhandlers, småhandlerne, småhandlernes

smågrupper

smågrupper, smågruppers, smågrupperne, smågruppernes

smågader

smågader, smågaders, smågaderne, smågadernes

smågrise

smågrise, smågrises, smågrisene, smågrisenes

småfugle

småfugle, småfugles, småfuglene, småfuglenes

småfolk

småfolk, småfolks, småfolkene, småfolkenes

småflokke

småflokke, småflokkes, småflokkene, småflokkenes

smådrenge

smådrenge, smådrenges, smådrengene, smådrengenes

smådele

smådele, smådeles, smådelene, smådelenes

småbørnsmor

småbørnsmor, småbørnsmors, småbørnsmoren, småbørnsmorens, småbørnsmødre,
småbørnsmødres, småbørnsmødrene, småbørnsmødrenes

småbørnsforældre

småbørnsforældre, småbørnsforældres, småbørnsforældrene, småbørnsforældrenes

småbørn

småbørn, småbørns, småbørnne, småbørnnes

småbøger

småbøger, småbøgers, småbøgerne, småbøgernes

småbuske

småbuske, småbuskes, småbuskene, småbuskenes

småborde

småborde, småbordes, småbordene, småbordenes

småbonde

småbonde, småbondes, småbonden, småbondens, småbønder, småbønders, småbønderne,
småbøndernes

småbog

småbog, småbogs, småbogen, småbogens, småbøger, småbøgers, småbøgerne, småbøgernes

småbidder

småbidder, småbidders, småbidderne, småbiddernes

småbarn

småbarn, småbarns, småbarnet, småbarnets, småbørn, småbørns, småbørnene, småbørnenes

smørrebrødsseddel

smørrebrødsseddel, smørrebrødsseddels, smørrebrødsseddelen, smørrebrødssedlen,
smørrebrødsseddelens, smørrebrødssedlens, smørrebrødssedler, smørrebrødssedlers,
smørrebrødssedlerne, smørrebrødssedlernes

smørpukkel

smørpukkel, smørpukkels, smørpukkelen, smørpuklen, smørpukkelens, smørpuklens,
smørpukler, smørpuklers, smørpuklerne, smørpuklernes

smøremiddel

smøremiddel, smøremiddels, smøremiddelet, smøremidlet, smøremiddelets, smøremidlets,
smøremidler, smøremidlers, smøremidlerne, smøremidlernes

smørdrittel

smørdrittel, smørdrittels, smørdritlen, smørdrittelen, smørdritlens, smørdrittelens, smørdritler,
smørdritlers, smørdritlerne, smørdritlernes

smør

smør, smø'r, smør', smørs, smørret, smørrets

smækbukser

smækbukser, smækbuksers, smækbukserne, smækbuksernes

smuglervarer

smuglervarer, smuglervarers, smuglervarerne, smuglervarernes

smigvinkel

smigvinkel, smigvinkels, smigvinkelen, smigvinklen, smigvinkelens, smigvinklens, smigvinkler,
smigvinklers, smigvinklerne, smigvinklernes

smertensbarn

smertensbarn, smertensbarns, smertensbarnet, smertensbarnets, smertensbørn,
smertensbørns, smertensbørnene, smertensbørnenes

smertetærskel

smertetærskel, smertetærskels, smertetærskelen, smertetærsklen, smertetærskelens,
smertetærsklens, smertetærskler, smertetærsklers, smertetærsklerne, smertetærsklernes

smergel

smergel, smergels, smergelen, smerglen, smergelens, smerglens, smergler, smerglers,
smerglerne, smerglernes

smeltedigel

smeltedigel, smeltedigels, smeltedigelen, smeltediglen, smeltedigelens, smeltediglens,
smeltedigler, smeltediglers, smeltediglerne, smeltediglernes

smedejernsgitter

smedejernsgitter, smedejernsgitters, smedejernsgitteret, smedejernsgitterets,
smedejernsgitre, smedejernsgitres, smedejernsgitrene, smedejernsgitrenes

smatso

smatso, smatsos, smatsoen, smatsoens, smatsøer, smatsøers, smatsøerne, smatsøernes

smalfilmapparat

smalfilmapparat, smalfilmsapparat, smalfilmapparats, smalfilmsapparats, smalfilmapparatet,
smalfilmsapparatet, smalfilmapparatets, smalfilmsapparatets, smalfilmapparater,
smalfilmsapparater, smalfilmapparaters, smalfilmsapparaters, smalfilmapparaterne, sm

smadderkasse

smadderkasse, smadrekasse, smadderkasses, smadrekasses, smadderkassen, smadrekassen,
smadderkassens, smadrekassens, smadderkasser, smadrekasser, smadderkassers,
smadrekassers, smadderkasserne, smadrekasserne, smadderkassernes, smadrekassernes

slåen

slåen, slåens

slægtsbog

slægtsbog, slægtsbogs, slægtsbogen, slægtsbogens, slægtsbøger, slægtsbøgers,
slægtsbøgerne, slægtsbøgernes

slyngel

'slyngel', slyngel, slyngels, slyngelen, slynglen, slyngelens, slynglens, slyngler, slynglers,
slynglerne, slynglernes

slutnummer

slutnummer, slutnummers, slutnummeret, slutnumret, slutnummerets, slutnumrets,
slutnumre, slutnumres, slutnumrene, slutnumrenes

slutseddel

slutseddel, slutseddels, slutseddelen, slutsedlen, slutseddelens, slutsedlens, slutsedler,
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slutsedlers, slutsedlerne, slutsedlernes
slusekammer

slusekammer, slusekammers, slusekammeret, slusekamret, slusekammerets, slusekamrets,
slusekamre, slusekamres, slusekamrene, slusekamrenes

slumpetræf

slumpetræffet, slumptræffet, slumpetræffets, slumptræffets, slumpetræf, slumptræf,
slumpetræfs, slumptræfs, slumpetræffene, slumptræffene, slumpetræffenes, slumptræffenes

slotsfoged

slotsfoged, slotsfogeds, slotsfogeden, slotsfogden, slotsfogdens, slotsfogedens, slotsfogder,
slotsfogeder, slotsfogders, slotsfogeders, slotsfogderne, slotsfogederne, slotsfogdernes,
slotsfogedernes

slipsenål

slipsenål, slipsnål, slipsenåls, slipsnåls, slipsenålen, slipsnålen, slipsenålens, slipsnålens,
slipsenåle, slipsnåle, slipsenåles, slipsnåles, slipsenålene, slipsnålene, slipsenålenes,
slipsnålenes

slimkirtel

slimkirtel, slimkirtels, slimkirtelen, slimkirtlen, slimkirtelens, slimkirtlens, slimkirtler,
slimkirtlers, slimkirtlerne, slimkirtlernes

slikkepind

slikkepind, slikpind, slikkepinds, slikpinds, slikkepinden, slikpinden, slikkepindens, slikpindens,
slikkepinde, slikpinde, slikkepindes, slikpindes, slikkepindene, slikpindene, slikkepindenes,
slikpindenes

slikbod

slikbod, slikbods, slikboden, slikbodens, slikbøder, slikbøders, slikbøderne, slikbødernes

slid

sliddet,slids,sliddets

slibemiddel

slibemiddel, slibemiddels, slibemiddelet, slibemidlet, slibemiddelets, slibemidlets, slibemidler,
slibemidlers, slibemidlerne, slibemidlernes

slavehandel

slavehandel, slavehandels, slavehandelen, slavehandlen, slavehandelens, slavehandlens,
slavehandler, slavehandlers, slavehandlerne, slavehandlernes

slavefoged

slavefoged, slavefogeds, slavefogden, slavefogeden, slavefogdens, slavefogedens, slavefogder,
slavefogeder, slavefogders, slavefogeders, slavefogederne, slavefogderne, slavefogdernes,
slavefogedernes

slapstick

slapstick, slapsticks, slapsticks', slapsticks's, slapstickses, slapstickene, slapstickenes

slankemiddel

slankemiddel, slankemiddels, slankemiddelet, slankemidlet, slankemiddelets, slankemidlets,
slankemidler, slankemidlers, slankemidlerne, slankemidlernes

slankebog

slankebog, slankebogs, slankebogen, slankebogens, slankebøger, slankebøgers,
slankebøgerne, slankebøgernes

slangordbog

slangordbog, slangordbogs, slangordbogen, slangordbogens, slangordbøger, slangordbøgers,
slangordbøgerne, slangordbøgernes

slagvåben

slagvåbenet, slagvåbnet, slagvåbenets, slagvåbnets, slagvåben, slagvåbens, slagvåbnene,
slagvåbnenes

slalomkørsel

slalomkørsel, slalomkørsels, slalomkørselen, slalomkørslen, slalomkørselens, slalomkørslens,
slalomkørsler, slalomkørslers, slalomkørslerne, slalomkørslernes

slagvolumen

slagvolumen, slagvolumens, slagvolumenet, slagvoluminet, slagvolumenets, slagvoluminets,
slagvolumener, slagvoluminer, slagvolumeners, slagvoluminers, slagvolumenerne,
slagvoluminerne, slagvolumenernes, slagvoluminernes

slagtoffer

slagtoffer, slagtoffers, slagtofferet, slagtofret, slagtofferets, slagtofrets, slagtofre, slagtofres,
slagtofrene, slagtofrenes

slagtebænk

slagtebænk, slagterbænk, slagtebænks, slagterbænks, slagtebænken, slagterbænken,
slagtebænkens, slagterbænkens, slagtebænke, slagterbænke, slagtebænkes, slagterbænkes,
slagtebænkene, slagterbænkene, slagtebænkenes, slagterbænkenes

slagsbroder

slagsbror, slagsbroder, slagsbroders, slagsbrors, slagsbroderen, slagsbroren, slagsbroderens,
slagsbrorens, slagsbrødre, slagsbrødres, slagsbrødrene, slagsbrødrenes

slagorden

slagorden, slagordens, slagordenen, slagordnen, slagordenens, slagordnens, slagordener,
slagordner, slagordeners, slagordners, slagordenerne, slagordnerne, slagordenernes,
slagordnernes

slagnummer

slagnummer, slagnummers, slagnummeret, slagnumret, slagnummerets, slagnumrets,
slagnumre, slagnumres, slagnumrene, slagnumrenes

sladdertaske

sladdertaske, sladretaske, sladdertaskes, sladretaskes, sladdertasken, sladretasken,
sladdertaskens, sladretaskens, sladdertasker, sladretasker, sladdertaskers, sladretaskers,
sladdertaskerne, sladretaskerne, sladdertaskernes, sladretaskernes

slacks

slacks, slacks', slacks's, slackses, slacksene, slacksenes

sladderhank

sladrehank, sladderhank, sladderhanks, sladrehanks, sladrehanken, sladderhanken,
sladderhankens, sladrehankens, sladrehanke, sladderhanke, sladderhankes, sladrehankes,
sladderhankene, sladrehankene, sladderhankenes, sladrehankenes

skånsel

skånsel, skånsels, skånselen, skånslen, skånselens, skånslens

skønsmand

skønsmand, skønsmands, skønsmanden, skønsmandens, skønsmænd, skønsmænds,
skønsmændene, skønsmændenes

skønhedsmiddel

skønhedsmiddel, skønhedsmiddels, skønhedsmiddelet, skønhedsmidlet, skønhedsmiddelets,
skønhedsmidlets, skønhedsmidler, skønhedsmidlers, skønhedsmidlerne, skønhedsmidlernes

skødeskind

skødeskindet, skødskindet, skødeskindets, skødskindets, skødeskind, skødskind, skødeskinds,
skødskinds, skødeskindene, skødskindene, skødeskindenes, skødskindenes

skærsliber

skærsliber, skærslipper, skærslibers, skærslippers, skærslipperen, skærsliberen, skærsliberens,
skærslipperens, skærslibere, skærslippere, skærsliberes, skærslipperes, skærsliberne,
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skærslipperne, skærslibernes, skærslippernes
skærmydsel

skærmydsel, skærmydsels, skærmydselen, skærmydslen, skærmydselens, skærmydslens,
skærmydsler, skærmydslers, skærmydslerne, skærmydslernes

skændsel

skændsel, skændsels, skændselen, skændslen, skændselens, skændslens, skændsler,
skændslers, skændslerne, skændslernes

skænd

skænd, skænd's, skænds, skændene, skændenes

skyttel

skyttel, skyttels, skytlen, skyttelen, skytlens, skyttelens, skytler, skytlers, skytlerne, skytlernes

skytsengel

skytsengel, skytsengels, skytsengelen, skytsenglen, skytsengelens, skytsenglens, skytsengle,
skytsengles, skytsenglene, skytsenglenes

skyllemiddel

skyllemiddel, skyllemiddels, skyllemiddelet, skyllemidlet, skyllemiddelets, skyllemidlets,
skyllemidler, skyllemidlers, skyllemidlerne, skyllemidlernes

skyldoffer

skyldoffer, skyldoffers, skyldofferet, skyldofret, skyldofferets, skyldofrets, skyldofre, skyldofres,
skyldofrene, skyldofrenes

skyldspørgsmål

skyldsspørgsmålet, skyldspørgsmålet, skyldspørgsmålets, skyldsspørgsmålets, skyldspørgsmål,
skyldsspørgsmål, skyldspørgsmåls, skyldsspørgsmåls, skyldspørgsmålene, skyldsspørgsmålene,
skyldspørgsmålenes, skyldsspørgsmålenes

skyldfølelse

skyldfølelse, skyldsfølelse, skyldfølelses, skyldsfølelses, skyldfølelsen, skyldsfølelsen,
skyldfølelsens, skyldsfølelsens, skyldfølelser, skyldsfølelser, skyldfølelsers, skyldsfølelsers,
skyldfølelserne, skyldsfølelserne, skyldfølelsernes, skyldsfølelser

skyggeverden

skyggeverden, skyggeverdens, skyggeverdener, skyggeverdner, skyggeverdeners,
skyggeverdners, skyggeverdenerne, skyggeverdnerne, skyggeverdenernes, skyggeverdnernes

Ord

staerkeformer

skydevåben

skydevåbenet, skydevåbnet, skydevåbenets, skydevåbnets, skydevåben, skydevåbens,
skydevåbnene, skydevåbnenes

skydebroder

skydebroder, skydebroders, skydebroderen, skydebroderens, skydebrødre, skydebrødres,
skydebrødrene, skydebrødrenes

skvatmikkel

skvatmikkel, skvatmikkels, skvatmikler, skvatmiklers, skvatmiklerne, skvatmiklernes

skurpenge

skurpenge, skurpenges, skurpengene, skurpengenes

skuffemøbel

skuffemøbel, skuffemøbels, skuffemøblet, skuffemøbelet, skuffemøbelets, skuffemøblets,
skuffemøbler, skuffemøblers, skuffemøblerne, skuffemøblernes

skuffedarium

skuffedarium, skuffedariums, skuffedariet, skuffedariets, skuffedarier, skuffedariers,
skuffedarierne, skuffedariernes

skudvinkel

skudvinkel, skudvinkels, skudvinkelen, skudvinklen, skudvinkelens, skudvinklens, skudvinkler,
skudvinklers, skudvinklerne, skudvinklernes

skudsmålsbog

skudsmålsbog, skudsmålsbogs, skudsmålsbogen, skudsmålsbogens, skudsmålsbøger,
skudsmålsbøgers, skudsmålsbøgerne, skudsmålsbøgernes

skudrigel

skudrigel, skudrigels, skudrigelen, skudriglen, skudrigelens, skudriglens, skudrigler,
skudriglers, skudriglerne, skudriglernes

skudlinie

skudlinie, skudlinje, skudlinies, skudlinjes, skudlinien, skudlinjen, skudliniens, skudlinjens,
skudlinier, skudlinjer, skudliniers, skudlinjers, skudlinierne, skudlinjerne, skudliniernes,
skudlinjernes

skudefuld

skudefuld, skudefulds, skudefulde, skudefuldes, skudefuldene, skudefuldenes

skrålinie

skrålinie, skrålinje, skrålinies, skrålinjes, skrålinien, skrålinjen, skråliniens, skrålinjens,
skrålinier, skrålinjer, skråliniers, skrålinjers, skrålinierne, skrålinjerne, skråliniernes,
skrålinjernes

skræmsel

skræmsel, skræmsels, skræmselen, skræmselet, skræmslen, skræmslet, skræmselens,
skræmselets, skræmslens, skræmslets, skræmsler, skræmslers, skræmslerne, skræmslernes

skræmmemiddel

skræmmemiddel, skræmmemiddels, skræmmemiddelet, skræmmemidlet, skræmmemiddelets,
skræmmemidlets, skræmmemidler, skræmmemidlers, skræmmemidlerne, skræmmemidlernes

skrupler

skrupler, skruplers, skruplerne, skruplernes

skrummel

skrummel, skrummels, skrumlet, skrummelet, skrumlets, skrummelets, skrumler, skrumlers,
skrumlerne, skrumlernes

skrukhøne

skrukhøne, skrukhønes, skrukhønen, skrukhønens, skrukhøner, skrukhøns, skrukhøners,
skrukhøns', skrukhøns's, skrukhønses, skrukhønerne, skrukhønsene, skrukhønernes,
skrukhønsenes

skrueaksel

skrueaksel, skrueaksels, skrueakselen, skrueakslen, skrueakselens, skrueakslens, skrueaksler,
skrueakslers, skrueakslerne, skrueakslernes

skrivesager

skrivesager, skrivesagers, skrivesagerne, skrivesagernes

skrivebog

skrivebog, skrivebogs, skrivebogen, skrivebogens, skrivebøger, skrivebøgers, skrivebøgerne,
skrivebøgernes

skriftefader

skriftefader, skriftefaders, skriftefaderen, skriftefaderens, skriftefædre, skriftefædres,
skriftefædrene, skriftefædrenes

skrammel

skrammel, skrammels, skramlet, skrammelet, skramlets, skrammelets

skraldemand

skraldemand, skraldemands, skraldemanden, skraldemandens, skraldemænd, skraldemænds,
skraldemændene, skraldemændenes
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skrabud

skrabud, skrabuds

skovvæsen

skovvæsen, skovvæsens, skovvæsenet, skovvæsnet, skovvæsenets, skovvæsnets,
skovvæsener, skovvæsner, skovvæseners, skovvæsners, skovvæsenerne, skovvæsnerne,
skovvæsenernes, skovvæsnernes

skovtrusser

skovtrusser, skovtrussers, skovtrusserne, skovtrussernes

skovmand

skovmand, skovmands, skovmanden, skovmandens, skovmænd, skovmænds, skovmændene,
skovmændenes

skovgangsmand

skovgangsmand, skovgangsmands, skovgangsmanden, skovgangsmandens, skovgangsmænd,
skovgangsmænds, skovgangsmændene, skovgangsmændenes

skovfoged

skovfoged, skovfogeds, skovfogeden, skovfogden, skovfogdens, skovfogedens, skovfogder,
skovfogeder, skovfogders, skovfogeders, skovfogderne, skovfogederne, skovfogdernes,
skovfogedernes

skorzonerrod

skorzonerrod, skorzonerrods, skorzonerroden, skorzonerrodens, skorzonerrødder,
skorzonerrødders, skorzonerrødderne, skorzonerrøddernes

skolevæsen

skolevæsen, skolevæsens, skolevæsenet, skolevæsnet, skolevæsnets, skolevæsenets,
skolevæsener, skolevæsner, skolevæseners, skolevæsners, skolevæsenerne, skolevæsnerne,
skolevæsenernes, skolevæsnernes

skolepenge

skolepenge, skolepenges, skolepengene, skolepengenes

skolemyndigheder

skolemyndigheder, skolemyndigheders, skolemyndighederne, skolemyndighedernes

skolemand

skolemand, skolemands, skolemanden, skolemandens, skolemænd, skolemænds,
skolemændene, skolemændenes

skolekøkken

skolekøkken, skolekøkkens, skolekøkkenet, skolekøknet, skolekøkkenets, skolekøknets,
skolekøkkener, skolekøkner, skolekøkkeners, skolekøkners, skolekøkkenerne, skolekøknerne,
skolekøkkenernes, skolekøknernes

skolekundskaber

skolekundskaber, skolekundskabers, skolekundskaberne, skolekundskabernes

skolefrøken

skolefrøken, skolefrøkens, skolefrøkenen, skolefrøknen, skolefrøkenens, skolefrøknens,
skolefrøkener, skolefrøkner, skolefrøkeners, skolefrøkners, skolefrøkenerne, skolefrøknerne,
skolefrøkenernes, skolefrøknernes

skolebarn

skolebarn, skolebarns, skolebarnet, skolebarnets, skolebørn, skolebørns, skolebørnene,
skolebørnenes

skoleeksempel

skoleeksempel, skoleeksempels, skoleeksempelet, skoleeksemplet, skoleeksempelets,
skoleeksemplets, skoleeksempler, skoleeksemplers, skoleeksemplerne, skoleeksemplernes

skolebog

skolebog, skolebogs, skolebogen, skolebogens, skolebøger, skolebøgers, skolebøgerne,
skolebøgernes

skoldkopper

skoldkopper, skoldkoppers, skoldkopperne, skoldkoppernes

skocreme

skocreme, skokrem, skocremes, skokrems, skocremen, skokremen, skocremens, skokremens,
skocremer, skokremer, skocremers, skokremers, skocremerne, skokremerne, skocremernes,
skokremernes

skjoldbruskkirtel

skjoldbruskkirtel, skjoldbruskkirtels, skjoldbruskkirtelen, skjoldbruskkirtlen,
skjoldbruskkirtelens, skjoldbruskkirtlens, skjoldbruskkirtler, skjoldbruskkirtlers,
skjoldbruskkirtlerne, skjoldbruskkirtlernes

skivekroner

skivekroner, skivekroners, skivekronerne, skivekronernes

skinverden

skinverden, skinverdens, skinverdenen, skinverdenens, skinverdener, skinverdner,
skinverdeners, skinverdners, skinverdenerne, skinverdnerne, skinverdenernes, skinverdnernes

skinnecykel

skinnecykel, skinnecykels, skinnecykelen, skinnecyklen, skinnecykelens, skinnecyklens,
skinnecykler, skinnecyklers, skinnecyklerne, skinnecyklernes

skindbukser

skindbukser, skindbuksers, skindbukserne, skindbuksernes

skinkel

skinkel, skinkels, skinkelen, skinklen, skinkelens, skinklens, skinkler, skinklers, skinklerne,
skinklernes

skinkeschnitzel

skinkeschnitzel, skinkeschnitzels, skinkeschnitzelen, skinkeschnitzlen, skinkeschnitzelens,
skinkeschnitzlens, skinkeschnitzler, skinkeschnitzlers, skinkeschnitzlerne, skinkeschnitzlernes

skimming

skimming, skimning, skimmings, skimnings, skimmingen, skimningen, skimmingens,
skimningens, skimminger, skimninger, skimmingers, skimningers, skimmingerne,
skimningerne, skimmingernes, skimningernes

skimmel

skimmel, skimmels, skimlen, skimmelen, skimlens, skimmelens

skimmel

skimmel, skimmels, skimlen, skimmelen, skimlens, skimmelens, skimler, skimlers, skimlerne,
skimlernes

skilsmissebarn

skilsmissebarn, skilsmissebarns, skilsmissebarnet, skilsmissebarnets, skilsmissebørn,
skilsmissebørns, skilsmissebørnene, skilsmissebørnenes

skillelinie

skillelinie, skillelinje, skillelinies, skillelinjes, skillelinien, skillelinjen, skilleliniens, skillelinjens,
skillelinier, skillelinjer, skilleliniers, skillelinjers, skillelinierne, skillelinjerne, skilleliniernes,
skillelinjernes

skifertag

skifertag, skiffertag, skifertags, skiffertags, skifertaget, skiffertaget, skifertagets, skiffertagets,
skifertage, skiffertage, skifertages, skiffertages, skifertagene, skiffertagene, skifertagenes,
skiffertagenes

skifer

skifer, skiffer, skifers, skiffers, skiferen, skifferen, skiferens, skifferens, skifere, skiffere, skifre,
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skiferes, skifferes, skifres, skiferne, skifferne, skifrene, skifernes, skiffernes, skifrenes
skibukser

skibukser, skibuksers, skibukserne, skibuksernes

skibsprovianteringshandel

skibsprovianteringshandel, skibsprovianteringshandels, skibsprovianteringshandelen,
skibsprovianteringshandlen, skibsprovianteringshandelens, skibsprovianteringshandlens,
skibsprovianteringshandler, skibsprovianteringshandlers, skibsprovianteringshandlern

skibshandel

skibshandel, skibshandels, skibshandelen, skibshandlen, skibshandelens, skibshandlens,
skibshandler, skibshandlers, skibshandlerne, skibshandlernes

skibsførereksamen

skibsførereksamen, skibsførereksamens, skibsførereksamenen, skibsførereksamenens,
skibsførereksamener, skibsførereksaminer, skibsførereksameners, skibsførereksaminers,
skibsførereksamenerne, skibsførereksaminerne, skibsførereksamenernes, skibsførereksamin

skejs

skejs, skejs', skejs's, skejses, skejser, skejsers, skejserne, skejsernes

ske

skeen,skeens,skes,skeer,skeers,skeerne,skeernes

skeand

skeand, skeands, skeanden, skeandens, skeænder, skeænders, skeænderne, skeændernes

skattevæsen

skattevæsen, skattevæsens, skattevæsenet, skattevæsnet, skattevæsenets, skattevæsnets,
skattevæsener, skattevæsner, skattevæseners, skattevæsners, skattevæsenerne,
skattevæsnerne, skattevæsenernes, skattevæsnernes

skattesvindel

skattesvindel, skattesvindels, skattesvindelen, skattesvindlen, skattesvindelens,
skattesvindlens

skattefar

skattefar, skattefars, skattefaren, skattefarens, skattefædre, skattefædres, skattefædrene,
skattefædrenes

skatteministerium

skatteministerium, skatteministeriums, skatteministeriet, skatteministeriets, skatteministerier,
skatteministeriers, skatteministerierne, skatteministeriernes

skatkiste

skatkiste, skattekiste, skatkistes, skattekistes, skattekisten, skatkisten, skatkistens,
skattekistens, skatkister, skattekister, skatkisters, skattekisters, skatkisterne, skattekisterne,
skatkisternes, skattekisternes

skatkammer

skatkammer, skatkammers, skatkammeret, skatkamret, skatkammerets, skatkamrets,
skatkamre, skatkamres, skatkamrene, skatkamrenes

skarnsfolk

skarnsfolk, skarnsfolks, skarnsfolkene, skarnsfolkenes

skanker

skanker, skankers, skankerne, skankernes

skammel

skammel, skammels, skamlen, skammelen, skamlens, skammelens, skamler, skamlers,
skamlerne, skamlernes

skaldyrsalat

skaldyrsalat, skaldyrssalat, skaldyrsalats, skaldyrssalats, skaldyrsalaten, skaldyrssalaten,
skaldyrsalatens, skaldyrssalatens, skaldyrsalater, skaldyrssalater, skaldyrsalaters,
skaldyrssalaters, skaldyrsalaterne, skaldyrssalaterne, skaldyrsalaternes, ska

skaftehul

skaftehul, skafthul, skaftehuls, skafthuls, skaftehullet, skafthullet, skaftehullets, skafthullets,
skaftehuller, skafthuller, skaftehullers, skafthullers, skaftehullerne, skafthullerne,
skaftehullernes, skafthullernes

skaftestøvle

skaftestøvle, skaftstøvle, skaftestøvles, skaftstøvles, skaftestøvlen, skaftstøvlen,
skaftestøvlens, skaftstøvlens, skaftestøvler, skaftstøvler, skaftestøvlers, skaftstøvlers,
skaftestøvlerne, skaftstøvlerne, skaftestøvlernes, skaftstøvlernes

skadenummer

skadenummer, skadenummers, skadenummeret, skadenumret, skadenummerets,
skadenumrets, skadenumre, skadenumres, skadenumrene, skadenumrenes

skadeforsikring

skadesforsikring, skadeforsikring, skadeforsikrings, skadesforsikrings, skadeforsikringen,
skadesforsikringen, skadeforsikringens, skadesforsikringens, skadesforsikringer,
skadeforsikringer, skadeforsikringers, skadesforsikringers, skadeforsikringerne, sk

skadedyrbekæmpelse

skadedyrbekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse, skadedyrbekæmpelses, skadedyrsbekæmpelses,
skadedyrbekæmpelsen, skadedyrsbekæmpelsen, skadedyrbekæmpelsens,
skadedyrsbekæmpelsens, skadedyrbekæmpelser, skadedyrsbekæmpelser,
skadedyrbekæmpelsers, skadedyrsbekæmpels

skabiosa

skabiosa, skabiose, skabiosas, skabioses, skabiosaen, skabiosen, skabiosaens, skabiosens,
skabiosaer, skabioser, skabiosaers, skabiosers, skabiosaerne, skabioserne, skabiosaernes,
skabiosernes

skaberkraft

skaberkraft, skaberkrafts, skaberkraften, skaberkraftens, skaberkræfter, skaberkræfters,
skaberkræfterne, skaberkræfternes

sjækkel

sjækkel, sjækkels, sjækkelen, sjæklen, sjækkelens, sjæklens, sjækler, sjæklers, sjæklerne,
sjæklernes

sjuskedorte

sjuskedorte, sjuskedortes, sjuskedorter, sjuskedorters, sjuskedorterne, sjuskedorternes

sjakformand

sjakformand, sjakformands, sjakformanden, sjakformandens, sjakformænd, sjakformænds,
sjakformændene, sjakformændenes

sisken

sisken, siskens, siskenen, siskenens, siskener, siskner, siskeners, siskners, siskenerne,
sisknerne, siskenernes, sisknernes

sinus

sinus, sinus', sinus's, sinuses, sinuser, sinusser, sinusers, sinussers, sinuserne, sinusserne,
sinusernes, sinussernes

singels

singels, singels', singels's, singelses

silkepuddel

silkepuddel, silkepuddels, silkepuddelen, silkepudlen, silkepuddelens, silkepudlens, silkepudler,
silkepudlers, silkepudlerne, silkepudlernes
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siksaklinie

siksaklinie, siksaklinje, siksaklinies, siksaklinjes, siksaklinien, siksaklinjen, siksakliniens,
siksaklinjens, siksaklinier, siksaklinjer, siksakliniers, siksaklinjers, siksaklinierne, siksaklinjerne,
siksakliniernes, siksaklinjernes

sikkerhedsrisiko

sikkerhedsrisiko, sikkerhedsrisikos, sikkerhedsrisikoen, sikkerhedsrisikoens, sikkerhedsrisici,
sikkerhedsrisikoer, sikkerhedsrisicis, sikkerhedsrisikoers, sikkerhedsrisiciene,
sikkerhedsrisikoerne, sikkerhedsrisicienes, sikkerhedsrisikoernes

sikkerhedsregel

sikkerhedsregel, sikkerhedsregels, sikkerhedsregelen, sikkerhedsreglen, sikkerhedsregelens,
sikkerhedsreglens, sikkerhedsregler, sikkerhedsreglers, sikkerhedsreglerne,
sikkerhedsreglernes

sikkerhedsfolk

sikkerhedsfolk, sikkerhedsfolks, sikkerhedsfolkene, sikkerhedsfolkenes

sigøjnerbarn

sigøjnerbarn, sigøjnerbarns, sigøjnerbarnet, sigøjnerbarnets, sigøjnerbørn, sigøjnerbørns,
sigøjnerbørnene, sigøjnerbørnenes

sigtemidler

sigtemidler, sigtemidlers, sigtemidlerne, sigtemidlernes

sigtelinie

sigtelinie, sigtelinje, sigtelinies, sigtelinjes, sigtelinien, sigtelinjen, sigteliniens, sigtelinjens,
sigtelinier, sigtelinjer, sigteliniers, sigtelinjers, sigtelinierne, sigtelinjerne, sigteliniernes,
sigtelinjernes

sigende

sigende, sigendes

sigel

sigel, sigels, sigelen, siglen, sigelens, siglens, sigler, siglers, siglerne, siglernes

sidetallerken

sidetallerken, sidetallerkens, sidetallerkenen, sidetallerknen, sidetallerkenens, sidetallerknens,
sidetallerkener, sidetallerkner, sidetallerkeners, sidetallerkners, sidetallerkenerne,
sidetallerknerne, sidetallerkenernes, sidetallerknernes

sidemand

sidemand, sidemands, sidemanden, sidemandens, sidemænd, sidemænds, sidemændene,
sidemændenes

siddemøbel

siddemøbel, siddemøbels, siddemøbelet, siddemøblet, siddemøbelets, siddemøblets,
siddemøbler, siddemøblers, siddemøblerne, siddemøblernes

shippingmand

shippingmand, shippingmands, shippingmanden, shippingmandens, shippingmænd,
shippingmænds, shippingmændene, shippingmændenes

Ord

staerkeformer

showmand

showmand, showmands, showmanden, showmandens, showmænd, showmænds,
showmændene, showmændenes

shorts

shorts, shorts', shorts's, shortses, shortsene, shortsenes

sexologi

sexologi, sexologis, sexologien, seksologiens, sexologiens

sexbog

sexbog, sexbogs, sexbogen, sexbogens, sexbøger, sexbøgers, sexbøgerne, sexbøgernes

servicenummer

servicenummer, servicenummers, servicenummeret, servicenumret, servicenummerets,
servicenumrets, servicenumre, servicenumres, servicenumrene, servicenumrenes

servicefolk

servicefolk, servicefolks, servicefolkene, servicefolkenes

serveringsdele

serveringsdele, serveringsdeles, serveringsdelene, serveringsdelenes

serum

serum, serums, serumet, serummet, serumets, serummets, sera, serumer, serummer, seras,
serumers, serummers, seraene, serumerne, serummerne, seraenes, serumernes,
serummernes

serienummer

serienummer, serienummers, serienummeret, serienumret, serienummerets, serienumrets,
serienumre, serienumres, serienumrene, serienumrenes

sensommeraften

sensommeraften, sensommeraftens, sensommeraftenen, sensommeraftnen,
sensommeraftenens, sensommeraftnens, sensommeraftener, sensommeraftner,
sensommerafteners, sensommeraftners, sensommeraftenerne, sensommeraftnerne,
sensommeraftenernes, sensommeraftnernes

sensikursus

sensikurset, sensikursuset, sensikursusset, sensikursets, sensikursusets, sensikursussets,
sensikurser, sensikursus, sensikursers, sensikursus', sensikursus's, sensikursuses,
sensikurserne, sensikursusene, sensikursussene, sensikursernes, sensikursusenes,

sensommer

sensommer, sensommers, sensommeren, sensommerens, sensomre, sensomres, sensomrene,
sensomrenes

seniorstipendium

seniorstipendium, seniorstipendiums, seniorstipendiet, seniorstipendiets, seniorstipendier,
seniorstipendiers, seniorstipendierne, seniorstipendiernes

sengeklæder

sengeklæder, sengeklæders, sengeklæderne, sengeklædernes

sendemand

sendemand, sendemands, sendemanden, sendemandens, sendemænd, sendemænds,
sendemændene, sendemændenes

seminarium

seminarium, seminariums, seminariet, seminariets, seminarier, seminariers, seminarier's,
seminarierne, seminariernes

selvstudium

selvstudium, selvstudiums, selvstudiet, selvstudiets, selvstudier, selvstudiers, selvstudierne,
selvstudiernes

selvrisiko

selvrisiko, selvrisikos, selvrisikoen, selvrisikoens, selvrisici, selvrisikoer, selvrisicis,
selvrisikoers, selvrisiciene, selvrisikoerne, selvrisicienes, selvrisikoernes

selvejerbonde

selvejerbonde, selvejerbondes, selvejerbonden, selvejerbondens, selvejerbønder,
selvejerbønders, selvejerbønderne, selvejerbøndernes

selskabsmand

selskabsmand, selskabsmands, selskabsmanden, selskabsmandens, selskabsmænd,
selskabsmænds, selskabsmændene, selskabsmændenes
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selskabslokaler

selskabslokaler, selskabslokalers, selskabslokalerne, selskabslokalernes

sektorformand

sektorformand, sektorformands, sektorformanden, sektorformandens, sektorformænd,
sektorformænds, sektorformændene, sektorformændenes

sekel

sekel, sekels, sekelet, seklet, sekelets, seklets, sekler, seklers, seklerne, seklernes

sejrsskammel

sejrsskammel, sejrsskammels, sejrsskamlen, sejrsskammelen, sejrsskamlens,
sejrsskammelens, sejrsskamler, sejrsskamlers, sejrsskamlerne, sejrsskamlernes

sejlsportsmand

sejlsportsmand, sejlsportsmands, sejlsportsmanden, sejlsportsmandens, sejlsportsmænd,
sejlsportsmænds, sejlsportsmændene, sejlsportsmændenes

sejlsportsfolk

sejlsportsfolk, sejlsportsfolks, sejlsportsfolkne, sejlsportsfolknes

sejlegenskaber

sejlegenskaber, sejlegenskabers, sejlegenskaberne, sejlegenskabernes

seddel

seddel, seddels, sedlen, seddelen, seddelens, sedlens, sedler, sedlers, sedlerne, sedlernes

scrapbog

scrapbog, scrapbogs, scrapbogen, scrapbogens, scrapbøger, scrapbøgers, scrapbøgerne,
scrapbøgernes

schweizerost

schweizerost, svejtserost, schweizerosts, svejtserosts, schweizerosten, svejtserosten,
schweizerostens, svejtserostens, schweizeroste, svejtseroste, schweizerostes, svejtserostes,
schweizerostene, svejtserostene, schweizerostenes, svejtserostenes

schweizer

schweizer, svejtser, schweizers, svejtsers, schweizeren, svejtseren, schweizerens, svejtserens,
schweizere, svejtsere, schweizeres, svejtseres, schweizerne, svejtserne, schweizernes,
svejtsernes

schweizerfranc

schweizerfrancen, svejtserfrancen, schweizerfrancens, svejtserfrancens, schweizerfranc,
svejtserfranc, schweizerfrancs', schweizerfrancs's, schweizerfrancses, svejtserfrancs',
svejtserfrancs's, svejtserfrancses, schweizerfrancs, svejtserfrancs, schweizerf

schuft

schuft, sjuft, schufts, sjufts, schuften, sjuften, schuftens, sjuftens, schufter, sjufter, schufters,
sjufters, schufterne, sjufterne, schufternes, sjufternes

schottisch

scottish, schottisch, schottischs, scottishs, schottischen, scottishen, schottischens, scottishens,
schottischer, scottisher, schottischers, scottishers, schottischerne, scottisherne,
schottischernes, scottishernes

schnitzel

schnitzel, snitsel, schnitzels, snitsels, schnitzlen, schnitzelen, snitselen, snitslen, schnitzelens,
schnitzlens, snitselens, snitslens, schnitzler, snitsler, snitzler, schnitzlers, snitslers,
schnitzlerne, snitslerne, schnitzlernes, snitslernes

schenkel

schenkel, schenkels, schenkelen, schenklen, schenkelens, schenklens, schenkler, schenklers,
schenklerne, schenklernes

schellak

schellak, shellak, schellaks, shellaks, schellakken, shellakken, schellakkens, shellakkens

scenarium

scenarium, scenariums, scenariet, scenariets, scenarier, scenariers, scenarierne, scenariernes

scenario

scenario, scenarios, scenariet, scenarioet, scenariets, scenarioets, scenarioer, scenarier,
scenariers, scenarioers, scenarierne, scenarioerne, scenariernes, scenarioernes

savtand

savtand, savtands, savtanden, savtandens, savtænder, savtænders, savtænderne,
savtændernes

sanseverden

sanseverden, sanseverdens, sanseverdener, sanseverdner, sanseverdeners, sanseverdners,
sanseverdenerne, sanseverdnerne, sanseverdenernes, sanseverdnernes

sansedata

sansedata, sansedatas, sansedataene, sansedataenes

sankthansaften

sankthansaften, sankthansaftens, sankthansaftenen, sankthansaftnen, sankthansaftenens,
sankthansaftnens, sankthansaftener, sankthansaftner, sankthansafteners, sankthansaftners,
sankthansaftenerne, sankthansaftnerne, sankthansaftenernes, sankthansaftnernes

sanikel

sanikel, sanikels, saniklen, saniklens, sanikler, saniklers, saniklerne, saniklernes

sangnummer

sangnummer, sangnummers, sangnummeret, sangnumret, sangnummerets, sangnumrets,
sangnumre, sangnumres, sangnumrene, sangnumrenes

sangdrossel

sangdrossel, sangdrossels, sangdrosselen, sangdroslen, sangdroslens, sangdrosselens,
sangdrosler, sangdroslers, sangdroslerne, sangdroslernes

sangbog

sangbog, sangbogs, sangbogen, sangbogens, sangbøger, sangbøgers, sangbøgerne,
sangbøgernes

sangcyklus

sangcyklus, sangcyklus', sangcyklus's, sangcykluses, sangcyklen, sangcyklusen,
sangcyklussen, sangcyklens, sangcyklusens, sangcyklussens, sangcykler, sangcykluser,
sangcyklusser, sangcyklers, sangcyklusers, sangcyklussers, sangcyklerne, sangcykluserne, sa

sangaften

sangaften, sangaftens, sangaftenen, sangaftnen, sangaftenens, sangaftnens, sangaftener,
sangaftner, sangafteners, sangaftners, sangaftenerne, sangaftnerne, sangaftenernes,
sangaftnernes

sandwichmand

sandwichmand, sandwichmands, sandwichmanden, sandwichmandens, sandwichmænd,
sandwichmænds, sandwichmændene, sandwichmændenes

sandørken

sandørken, sandørkens, sandørkenen, sandørknen, sandørkenens, sandørknens, sandørkener,
sandørkner, sandørkeners, sandørkners, sandørkenerne, sandørknerne, sandørkenernes,
sandørknernes

sandkorn

sandkornet, sandskornet, sandkornets, sandskornets, sandkorn, sandskorn, sandkorns,
sandskorns, sandkornene, sandskornene, sandkornenes, sandskornenes

sandhedsserum

sandhedsserum, sandhedsserums, sandhedsserumet, sandhedsserummet, sandhedsserumets,
sandhedsserummets, sandhedssera, sandhedsserumer, sandhedsserummer, sandhedsseras,

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 32 af 130

sandhedsserumers, sandhedsserummers, sandhedsseraene, sandhedsserumerne,
sandhedsserumme
sanatorium

sanatorium, sanatoriums, sanatoriet, sanatoriets, sanatorier, sanatoriers, sanatorierne,
sanatoriernes

samværsforælder

samværsforælder, samværsforælders, samværsforældre, samværsforældres,
samværsforældrene, samværsforældrenes

sammensurium

sammensurium, sammensuriums, sammensuriet, sammensuriumet, sammensuriummet,
sammensuriets, sammensuriumets, sammensuriummets, sammensurier, sammensuriumer,
sammensuriummer, sammensuriers, sammensuriumers, sammensuriummers,
sammensurierne, sammensuriumerne

sammenhængskraft

sammenhængskraft, sammenhængskrafts, sammenhængskraften, sammenhængskraftens,
sammenhængskræfter, sammenhængskræfters, sammenhængskræfterne,
sammenhængskræfternes

samler

samler, 'samlers', samlers, samleren, samlerens, samlere, samleres, samlerne, samlernes

samkørsel

samkørsel, samkørsels, samkørslen, samkørselen, samkørselens, samkørslens, samkørsler,
samkørslers, samkørslerne, samkørslernes

samleobjekt

samlerobjekt, samleobjekt, samleobjekts, samlerobjekts, samleobjektet, samlerobjektet,
samleobjektets, samlerobjektets, samleobjekter, samlerobjekter, samleobjekters,
samlerobjekters, samleobjekterne, samlerobjekterne, samleobjekternes, samlerobjekternes

samlemani

samlemani, samlermani, samlemanis, samlermanis, samlermanien, samlemanien,
samlemaniens, samlermaniens

samhørende

samhørende, samhørendes

samhandel

samhandel, samhandels, samhandelen, samhandlen, samhandelens, samhandlens

samfærdselsmiddel

samfærdselsmiddel, samfærdselsmiddels, samfærdselsmiddelet, samfærdselsmidlet,
samfærdselsmiddelets, samfærdselsmidlets, samfærdselsmidler, samfærdselsmidlers,
samfærdselsmidlerne, samfærdselsmidlernes

samfærdsel

samfærdsel, samfærdsels, samfærdselen, samfærdslen, samfærdselens, samfærdslens

samfundsorden

samfundsorden, samfundsordens, samfundsordenen, samfundsordnen, samfundsordenens,
samfundsordnens

samfundsinteresser

samfundsinteresser, samfundsinteressers, samfundsinteresserne, samfundsinteressernes

samfund

samfundet, 'samfundets', samfundets, samfund, samfunds, samfundene, samfundenes

samer

samer, samers, samerne, samernes

samariterkursus

samariterkurset, samariterkursuset, samariterkursusset, samariterkursets, samariterkursusets,
samariterkursussets, samariterkurser, samariterkursus, samariterkursers, samariterkursus',
samariterkursus's, samariterkursuses, samariterkurserne, samariterkurs

samarbejdsvanskeligheder

samarbejdsvanskeligheder, samarbejdsvanskeligheders, samarbejdsvanskelighederne,
samarbejdsvanskelighedernes

salving

salving, salvning, salvings, salvnings, salvningen, salvingen, salvingens, salvningens, salvinger,
salvninger, salvingers, salvningers, salvingerne, salvningerne, salvingernes, salvningernes

saltvandsakvarium

saltvandsakvarium, saltvandsakvariums, saltvandsakvariet, saltvandsakvariets,
saltvandsakvarier, saltvandsakvariers, saltvandsakvarierne, saltvandsakvariernes

saltstang

saltstang, saltstangs, saltstangen, saltstangens, saltstænger, saltstængers, saltstængerne,
saltstængernes

saltmandel

saltmandel, saltmandels, saltmandelen, saltmandlen, saltmandelens, saltmandlens,
saltmandler, saltmandlers, saltmandlerne, saltmandlernes

salonriffel

salonriffel, salonriffels, salonriffelen, salonriflen, salonriffelens, salonriflens, salonrifler,
salonriflers, salonriflerne, salonriflernes

salmebog

salmebog, salmebogs, salmebogen, salmebogens, salmebøger, salmebøgers, salmebøgerne,
salmebøgernes

saldo

saldo, saldos, saldoen, saldoens, saldi, saldoer, saldis, saldoers, saldiene, saldoerne, saldienes,
saldoernes

sakskøbingenser

sakskøbingenser, sakskøbinger, sakskøbingensers, sakskøbingers, sakskøbingenseren,
sakskøbingeren, sakskøbingenserens, sakskøbingerens, sakskøbingensere, sakskøbingere,
sakskøbingenseres, sakskøbingeres, sakskøbingenserne, sakskøbingerne, sakskøbingensern

sagsomkostninger

sagsomkostninger, sagsomkostningers, sagsomkostningerne, sagsomkostningernes

sagsakter

sagsakter, sagsakters, sagsakterne, sagsakternes

sagområde

sagområde, sagsområde, sagområdes, sagsområdes, sagområdet, sagsområdet, sagområdets,
sagsområdets, sagområder, sagsområder, sagområders, sagsområders, sagområderne,
sagsområderne, sagområdernes, sagsområdernes

sagnverden

sagnverden, sagnverdens, sagnverdener, sagnverdner, sagnverdeners, sagnverdners,
sagnverdenerne, sagnverdnerne, sagnverdenernes, sagnverdnernes

sagforhold

sagforholdet, sagsforholdet, sagforholdets, sagsforholdets, sagforhold, sagsforhold,
sagforholds, sagsforholds, sagforholdene, sagsforholdene, sagforholdenes, sagsforholdenes

saddeltaske

saddeltaske, sadeltaske, saddeltaskes, sadeltaskes, saddeltasken, sadeltasken, saddeltaskens,
sadeltaskens, saddeltasker, sadeltasker, saddeltaskers, sadeltaskers, saddeltaskerne,
sadeltaskerne, saddeltaskernes, sadeltaskernes
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saddeltag

saddeltag, sadeltag, saddeltags, sadeltags, saddeltaget, sadeltaget, saddeltagets, sadeltagets,
saddeltage, sadeltage, saddeltages, sadeltages, saddeltagene, sadeltagene, saddeltagenes,
sadeltagenes

saddelmagernål

saddelmagernål, sadelmagernål, saddelmagernåls, sadelmagernåls, saddelmagernålen,
sadelmagernålen, saddelmagernålens, sadelmagernålens, saddelmagernåle, sadelmagernåle,
saddelmagernåles, sadelmagernåles, saddelmagernålene, sadelmagernålene, saddelmagernål

saddelmageri

saddelmageri, sadelmageri, saddelmageris, sadelmageris, saddelmageriet, sadelmageriet,
saddelmageriets, sadelmageriets, saddelmagerier, sadelmagerier, saddelmageriers,
sadelmageriers, saddelmagerierne, sadelmagerierne, saddelmageriernes, sadelmageriernes

saddelmager

sadelmager, saddelmager, saddelmagers, sadelmagers, sadelmageren, saddelmageren,
saddelmagerens, sadelmagerens, saddelmagere, sadelmagere, saddelmageres, sadelmageres,
saddelmagerne, sadelmagerne, saddelmagernes, sadelmagernes

saddelknap

saddelknap, sadelknap, saddelknaps, sadelknaps, saddelknappen, sadelknappen,
saddelknappens, sadelknappens, saddelknapper, sadelknapper, saddelknappers,
sadelknappers, saddelknapperne, sadelknapperne, saddelknappernes, sadelknappernes

saddel

sadel, saddel, saddels, sadels, sadelen, sadlen, saddelen, saddelens, sadelens, sadlens, sadler,
sadlers, sadlerne, sadlernes

saddelgjord

saddelgjord, sadelgjord, saddelgjords, sadelgjords, saddelgjorden, sadelgjorden,
saddelgjordens, sadelgjordens, saddelgjorde, sadelgjorde, saddelgjordes, sadelgjordes,
saddelgjordene, sadelgjordene, saddelgjordenes, sadelgjordenes

sabel

sabel, sabels, sablen, sabelen, sabelens, sablens, sabler, sablers, sablerne, sablernes

sabbatsår

sabbatsåret, sabbatåret, sabbatsårets, sabbatårets, sabbatår, sabbatsår, sabbatsårs,
sabbatårs, sabbatsårene, sabbatårene, sabbatsårenes, sabbatårenes

sabbathvile

sabbathvile, sabbatshvile, sabbathviles, sabbatshviles, sabbathvilen, sabbatshvilen,
sabbathvilens, sabbatshvilens

råstofmangel

råstofmangel, råstofmangels, råstofmangelen, råstofmanglen, råstofmangelens,
råstofmanglens, råstofmangler, råstofmanglers, råstofmanglerne, råstofmanglernes

rådsformand

rådsformand, rådsformands, rådsformanden, rådsformandens, rådsformænd, rådsformænds,
rådsformændene, rådsformændenes

rådmand

rådmand, rådmands, rådmanden, rådmandens, rådmænd, rådmænds, rådmændene,
rådmændenes

råcreme

råcreme, råkrem, råcremes, råkrems, råcremen, råkremen, råcremens, råkremens, råcremer,
råkremer, råcremers, råkremers, råcremerne, råkremerne, råcremernes, råkremernes

rå

rå, rås, råen, råens, ræer, ræers, ræerne, ræernes
Ord

røvbalde

staerkeformer
røvbalde, røvballe, røvbaldes, røvballes, røvbalden, røvballen, røvbaldens, røvballens,
røvbalder, røvballer, røvbalders, røvballers, røvballerne, røvbalderne, røvbaldernes,
røvballernes

rørtang

rørtang, rørtangs, rørtangen, rørtangens, rørtænger, rørtængers, rørtængerne, rørtængernes

rørhøne

rørhøne, rørhønes, rørhønen, rørhønens, rørhøner, rørhøns, rørhøners, rørhøns', rørhøns's,
rørhønses, rørhønerne, rørhønsene, rørhønernes, rørhønsenes

rør

røret, rørets, rør, rør', rø'r, rørs, rørene, rørenes

røntgenøjne

røntgenøjne, røntgenøjnes, røntgenøjnene, røntgenøjnenes

rønnebærgele

rønnebærgelé, rønnebærgele, rønnebærgeles, rønnebærgelés, rønnebærgeleen,
rønnebærgeléen, rønnebærgeleens, rønnebærgeléens, rønnebærgeleer, rønnebærgeléer,
rønnebærgeleers, rønnebærgeléers, rønnebærgeleerne, rønnebærgeléerne,
rønnebærgeleernes, rønnebærge

rømningsmand

rømningsmand, rømningsmands, rømningsmanden, rømningsmandens, rømningsmænd,
rømningsmænds, rømningsmændene, rømningsmændenes

røgmand

røgmand, røgmands, røgmanden, røgmandens, røgmænd, røgmænds, røgmændene,
røgmændenes

røffel

røffel, røffels, røffelen, røflen, røffelens, røflens, røfler, røflers, røflerne, røflernes

rødstjert

rødstjert, rødstjært, rødstjerts, rødstjærts, rødstjerten, rødstjærten, rødstjertens,
rødstjærtens, rødstjerte, rødstjærte, rødstjertes, rødstjærtes, rødstjertene, rødstjærtene,
rødstjertenes, rødstjærtenes

rødder

rødder, rødders, rødderne, røddernes

rædsel

rædsel, rædsels, rædselen, rædslen, rædselens, rædslens, rædsler, rædslers, rædslerne,
rædslernes

rygsmerter

rygsmerter, rygsmerters, rygsmerterne, rygsmerternes

rygmuskel

rygmuskel, rygmuskels, rygmuskelen, rygmusklen, rygmuskelens, rygmusklens, rygmuskler,
rygmusklers, rygmusklerne, rygmusklernes

ryghvirvel

ryghvirvel, ryghvirvels, ryghvirvelen, ryghvirvlen, ryghvirvelens, ryghvirvlens, ryghvirvler,
ryghvirvlers, ryghvirvlerne, ryghvirvlernes

rygekupe

rygekupe, rygekupé, rygerkupe, rygerkupé, rygekupes, rygekupés, rygerkupes, rygerkupés,
rygekupeen, rygekupéen, rygerkupéen, rygerkupeen, rygekupeens, rygekupéens,
rygerkupeens, rygerkupéens, rygekupeer, rygekupéer, rygerkupéer, rygerkupeer, rygekupeers,
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rutschebane

rutschebane, rutsjebane, rutschebanes, rutsjebanes, rutschebanen, rutsjebanen,
rutschebanens, rutsjebanens, rutschebaner, rutsjebaner, rutschebaners, rutsjebaners,
rutschebanerne, rutsjebanerne, rutschebanernes, rutsjebanernes

rustkammer

rustkammer, rustkammers, rustkammeret, rustkamret, rustkammerets, rustkamrets,
rustkamre, rustkamres, rustkamrene, rustkamrenes

rustikbrædder

rustikbrædder, rustikbrædders, rustikbrædderne, rustikbræddernes

rusmiddel

rusmiddel, rusmiddels, rusmiddelet, rusmidlet, rusmiddelets, rusmidlets, rusmidler, rusmidlers,
rusmidlerne, rusmidlernes

rundkørsel

rundkørsel, rundkørsels, rundkørslen, rundkørselen, rundkørselens, rundkørslens, rundkørsler,
rundkørslers, rundkørslerne, rundkørslernes

rumsterstang

rumsterstang, rumsterstangs, rumsterstangen, rumsterstangens, rumsterstænger,
rumsterstængers, rumsterstængerne, rumsterstængernes

rummel

rummel, rummels, rumlen, rummelen, rumlens, rummelens

rummand

rummand, rummands, rummanden, rummandens, rummænd, rummænds, rummændene,
rummændenes

rumlaboratorium

rumlaboratorium, rumlaboratoriums, rumlaboratoriet, rumlaboratoriets, rumlaboratorier,
rumlaboratoriers, rumlaboratorierne, rumlaboratoriernes

rumgitter

rumgitter, rumgitters, rumgitteret, rumgitterets, rumgitre, rumgitres, rumgitrene, rumgitrenes

rumkapsel

rumkapsel, rumkapsels, rumkapslen, rumkapselen, rumkapselens, rumkapslens, rumkapsler,
rumkapslers, rumkapslerne, rumkapslernes

rugemor

rugemor, rugemors, rugemoren, rugemorens, rugemødre, rugemødres, rugemødrene,
rugemødrenes

rudel

rudel, rudels, rudelen, rudlen, rudelens, rudlens, rudler, rudlers, rudlerne, rudlernes

rubel

rubel, rubels, rublen, rubelen, rubelens, rublens, rubler, rublers, rublerne, rublernes

royalty

royalty, royaltys, royaltyen, royaltyens, royaltyer, royalties, royaltieses, royalties's, royalties',
royaltyers, royaltyerne, royaltyernes

rovtand

rovtand, rovtands, rovtanden, rovtandens, rovtænder, rovtænders, rovtænderne,
rovtændernes

rosevin

rosevin, rosévin, rosévins, rosevins, rosevinen, rosévinen, rosévinens, rosevinens, rosevine,
rosévine, rosévines, rosevines, rosévinene, rosevinene, rosévinenes, rosevinenes

rose

rose, rosé, roses, rosés, roseen, roséen, roseens, roséens, roséer, roseer, roséers, roseers,
roséerne, roseerne, roseernes, roséernes

rorsmand

rorsmand, rorsmands, rorsmanden, rorsmandens, rorsmænd, rorsmænds, rorsmændene,
rorsmændenes

romancyklus

romancyklus, romancyklus', romancykluses, romancyklus's, romancyklussen, romancyklusen,
romancyklen, romancyklussens, romancyklusens, romancyklens, romancykluser, romancykler,
romancyklusser, romancyklussers, romancyklers, romancyklusers, romancykluserne,

rollehefte

rollehæfte, rollehefte, rolleheftes, rollehæftes, rollehæftet, rolleheftet, rollehæftets,
rolleheftets, rollehæfter, rollehefter, rollehæfters, rollehefters, rollehefterne, rollehæfterne,
rollehefternes, rollehæfternes

rokketand

rokketand, rokketands, rokketanden, rokketandens, rokketænder, rokketænders,
rokketænderne, rokketændernes

rod

rod, rods, roden, rodens, rødder, rødders, rødderne, røddernes, rode

roastbeef

rostbøf, rostbøfs, roastbeefen, rostbøffen, rostbøffens, roastbeefens, rostbøffer, roastbeef,
rostbøffers, roastbeefs, rostbøfferne, roastbeefene, roastbeefenes, rostbøffernes

rivetand

rivetand, rivetands, rivetanden, rivetandens, rivetænder, rivetænders, rivetænderne,
rivetændernes

rite

rite, rites, riten, ritens, riter, ritus, riters, ritus', ritus's, rituses, riterne, riternes

risikobarn

risikobarn, risikobarns, risikobarnet, risikobarnets, risikobørn, risikobørns, risikobørnene,
risikobørnenes

risiko

risiko, risikos, risikoen, risikoens, risici, risikoer, risicis, risikoers, risiciene, risikoerne,
risicienes, risikoernes

ringpensel

ringpensel, ringpensels, ringpenselen, ringpenslen, ringpenselens, ringpenslens, ringpensler,
ringpenslers, ringpenslerne, ringpenslernes

ringmuskel

ringmuskel, ringmuskels, ringmuskelen, ringmusklen, ringmuskelens, ringmusklens,
ringmuskler, ringmusklers, ringmusklerne, ringmusklernes

risttafel

ristaffel, ristaffels, ristaffelet, ristaflet, ristaffelets, ristaflets, ristafler, ristaflers, ristaflerne,
ristaflernes

rigsvåben

rigsvåbenet, rigsvåbnet, rigsvåbenets, rigsvåbnets, rigsvåbener, rigsvåbner, rigsvåben,
rigsvåbeners, rigsvåbners, rigsvåbens, rigsvåbnene, rigsvåbnerne, rigsvåbnenes, rigsvåbnernes

rigsombudsmand

rigsombudsmand, rigsombudsmands, rigsombudsmanden, rigsombudsmandens,
rigsombudsmænd, rigsombudsmænds, rigsombudsmændene, rigsombudsmændenes

rigshovedstad

rigshovedstad, rigshovedstads, rigshovedstaden, rigshovedstadens, rigshovedstæder,
rigshovedstæders, rigshovedstæderne, rigshovedstædernes

rigsdagsmand

rigsdagsmand, rigsdagsmands, rigsdagsmanden, rigsdagsmandens, rigsdagsmænd,
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rigsdagsmænds, rigsdagsmændene, rigsdagsmændenes
rigmand

rigmand, rigmands, rigmanden, rigmandens, rigmænd, rigmænds, rigmændene, rigmændenes

rigel

rigel, rigels, rigelen, riglen, rigelens, riglens, rigler, riglers, riglerne, riglernes

riffel

riffel, riffels, riffelen, riflen, riffelens, riflens, rifler, riflers, riflerne, riflernes

ridende

ridende, ridendes

ridefoged

ridefoged, ridefogeds, ridefogeden, ridefogden, ridefogedens, ridefogdens, ridefogder,
ridefogeder, ridefogders, ridefogeders, ridefogderne, ridefogederne, ridefogdernes,
ridefogedernes

ridebukser

ridebukser, ridebuksers, ridebukserne, ridebuksernes

riddersmand

riddersmand, riddersmands, riddersmanden, riddersmandens, riddersmænd, riddersmænds,
riddersmændene, riddersmændenes

ribsgele

ribsgelé, ribsgele, ribsgeles, ribsgelés, ribsgeleen, ribsgeléen, ribsgeleens, ribsgeléens,
ribsgeleer, ribsgeléer, ribsgeleers, ribsgeléers, ribsgeleerne, ribsgeléerne, ribsgeleernes,
ribsgeléernes

ribbebort

ribbebort, ribbort, ribbeborts, ribborts, ribbeborten, ribborten, ribbebortens, ribbortens,
ribbeborter, ribborter, ribbeborters, ribborters, ribbeborterne, ribborterne, ribbeborternes,
ribborternes

revolvermand

revolvermand, revolvermands, revolvermanden, revolvermandens, revolvermænd,
revolvermænds, revolvermændene, revolvermændenes

retsvæsen

retsvæsen, retsvæsens, retsvæsenet, retsvæsnet, retsvæsenets, retsvæsnets

retsregel

retsregel, retsregels, retsregelen, retsreglen, retsregelens, retsreglens, retsregler, retsreglers,
retsreglerne, retsreglernes

retsorden

retsorden, retsordens, retsordenen, retsordnen, retsordenens, retsordnens

retskrivningsregel

retskrivningsregel, retskrivningsregels, retskrivningsregelen, retskrivningsreglen,
retskrivningsregelens, retskrivningsreglens, retskrivningsregler, retskrivningsreglers,
retskrivningsreglerne, retskrivningsreglernes

retskrivningsordbog

retskrivningsordbog, retskrivningsordbogs, retskrivningsordbogen, retskrivningsordbogens,
retskrivningsordbøger, retskrivningsordbøgers, retskrivningsordbøgerne,
retskrivningsordbøgernes

retshandel

retshandel, retshandels, retshandelen, retshandlen, retshandelens, retshandlens, retshandler,
retshandlers, retshandlerne, retshandlernes

retsformand

retsformand, retsformands, retsformanden, retsformandens, retsformænd, retsformænds,
retsformændene, retsformændenes

retsbog

retsbog, retsbogs, retsbogen, retsbogens, retsbøger, retsbøgers, retsbøgerne, retsbøgernes

retrogradordbog

retrogradordbog, retrogradordbogs, retrogradordbogen, retrogradordbogens,
retrogradordbøger, retrogradordbøgers, retrogradordbøgerne, retrogradordbøgernes

retningslinie

retningslinie, retningslinje, retningslinies, retningslinjes, retningslinjen, retningslinien,
retningsliniens, retningslinjens, retningslinier, retningslinjer, retningsliniers, retningslinjers,
retningslinierne, retningslinjerne, retningsliniernes, retnin

ret

ret, rets, 'retten, retten, rettens, retter, retters, retterne, retternes

resume

resume, resumé, resumes, resumés, resumeet, resuméet, resumeets, resuméets, resumeer,
resuméer, resumeers, resuméers, resumeerne, resuméerne, resumeernes, resuméernes

ressource

ressource, resurse, ressources, resurses, ressourcen, resursen, ressourcens, resursens,
ressourcer, resurser, ressourcers, resursers, ressourcerne, resurserne, resursernes,
ressourcernes

ressortministerium

ressortministerium, ressortministeriums, ressortministeriet, ressortministeriets,
ressortministerier, ressortministeriers, ressortministerierne, ressortministeriernes

ressort

ressort, ressorts, ressorter, ressorters, ressorterne, ressorternes

responsum

responsum, responsums, responsumet, responsummet, responsumets, responsummets,
responsa, responsumer, responsummer, responsas, responsumers, responsummers,
responsaene, responsumerne, responsummerne, responsaenes, responsumernes,
responsummernes

responsorium

responsorium, responsoriums, responsoriet, responsoriets, responsorier, responsoriers,
responsorierne, responsoriernes

residensstad

residensstad, residensstads, residensstaden, residensstadens, residensstæder,
residensstæders, residensstæderne, residensstædernes

reservemor

reservemor, reservemors, reservemoren, reservemorens, reservemødre, reservemødres,
reservemødrene, reservemødrenes

reserveforældre

reserveforældre, reserveforældres, reserveforældrene, reserveforældrenes

reservefar

reservefar, reservefars, reservefaren, reservefarens, reservefædre, reservefædres,
reservefædrene, reservefædrenes

reservebedstemor

reservebedstemor, reservebedstemors, reservebedstemoren, reservebedstemorens,
reservebedstemødre, reservebedstemødres, reservebedstemødrene, reservebedstemødrenes

repræsentationskonto

repræsentationskonto, repræsentationskontos, repræsentationskontoen,
repræsentationskontoens, repræsentationskonti, repræsentationskontoer,
repræsentationskontis, repræsentationskontoers, repræsentationskontiene,
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repræsentationskontoerne, repræsentationsk
repetitionskursus

repetitionskurset, repetitionskursuset, repetitionskursusset, repetitionskursets,
repetitionskursusets, repetitionskursussets, repetitionskurser, repetitionskursus,
repetitionskursers, repetitionskursus', repetitionskursus's, repetitionskursuses, repetiti

reparationsomkostninger

reparationsomkostninger, reparationsomkostningers, reparationsomkostningerne,
reparationsomkostningernes

rentevåben

rentevåbenet, rentevåbnet, rentevåbenets, rentevåbnets, rentevåben, rentevåbens,
rentevåbnene, rentevåbnenes

rentepenge

rentepenge, rentepenges, rentepengene, rentepengenes

rentekammer

rentekammer, rentekammers, rentekammeret, rentekamret, rentekammerets, rentekamrets,
rentekamre, rentekamres, rentekamrene, rentekamrenes

rentefod

rentefod, rentefods, rentefoden, rentefodens, rentefødder, rentefødders, rentefødderne,
renteføddernes

rensemiddel

rensemiddel, rensemiddels, rensemiddelet, rensemidlet, rensemiddelets, rensemidlets,
rensemidler, rensemidlers, rensemidlerne, rensemidlernes

rensecreme

rensecreme, rensekrem, rensecremes, rensekrems, rensecremen, rensekremen, rensecremens,
rensekremens, rensecremer, rensekremer, rensecremers, rensekremers, rensecremerne,
rensekremerne, rensecremernes, rensekremernes

renovationsvæsen

renovationsvæsen, renovationsvæsens, renovationsvæsenet, renovationsvæsnet,
renovationsvæsenets, renovationsvæsnets, renovationsvæsener, renovationsvæsner,
renovationsvæseners, renovationsvæsners, renovationsvæsenerne, renovationsvæsnerne,
renovationsvæse

renomme

renommé, renomme, renommes, renommés, renommeet, renomméet, renommeets,
renomméets, renommeer, renomméer, renommeers, renomméers, renommeerne,
renomméerne, renommeernes, renomméernes

rengøringsmiddel

rengøringsmiddel, rengøringsmiddels, rengøringsmiddelet, rengøringsmidlet,
rengøringsmiddelets, rengøringsmidlets, rengøringsmidler, rengøringsmidlers,
rengøringsmidlerne, rengøringsmidlernes

rendestensbræt

rendestensbræt, rendestensbræts, rendestensbrættet, rendestensbrættets,
rendestensbrædder, rendestensbrædders, rendestensbrædderne, rendestensbræddernes

remoulade

remoulade, remulade, remoulades, remulades, remouladen, remuladen, remouladens,
remuladens, remoulader, remulader, remouladers, remuladers, remouladerne, remuladerne,
remouladernes, remuladernes

remisse

remisse, rimesse, remisses, rimesses, remissen, rimessen, remissens, rimessens, remisser,
rimesser, remissers, rimessers, remisserne, rimesserne, remissernes, rimessernes

remedium

remedium, remediums, remediet, remediets, remedier, remediers, remedierne, remediernes

rembours

rembours, remburs, rembours', rembours's, rembourses, remburs', remburs's, remburses,
remboursen, rembursen, remboursens, rembursens, rembourser, remburser, remboursers,
rembursers, rembourserne, remburserne, remboursernes, rembursernes
Ord

staerkeformer

rem

rem, rems

rektorkollegium

rektorkollegium, rektorkollegiums, rektorkollegiet, rektorkollegiets, rektorkollegier,
rektorkollegiers, rektorkollegierne, rektorkollegiernes

rektangel

rektangel, rektangels, rektangelet, rektanglet, rektangelets, rektanglets, rektangler,
rektanglers, rektanglerne, rektanglernes

reklamespot

reklamespot, reklamespots', reklamespots's, reklamespotses, reklamespots, reklamespottene,
reklamespottenes

reklamepenge

reklamepenge, reklamepenges, reklamepengene, reklamepengenes

reklamemedium

reklamemedium, reklamemediums, reklamemediet, reklamemediets, reklamemedia,
reklamemedier, reklamemedias, reklamemediers, reklamemediaene, reklamemedierne,
reklamemediaenes, reklamemediernes

reklamemand

reklamemand, reklamemands, reklamemanden, reklamemandens, reklamemænd,
reklamemænds, reklamemændene, reklamemændenes

reklamefolk

reklamefolk, reklamefolks, reklamefolkene, reklamefolkenes

rejseudgifter

rejseudgifter, rejseudgifters, rejseudgifterne, rejseudgifternes

rejsestipendium

rejsestipendium, rejsestipendiums, rejsestipendiet, rejsestipendiets, rejsestipendier,
rejsestipendiers, rejsestipendierne, rejsestipendiernes

rejsepenge

rejsepenge, rejsepenges, rejsepengene, rejsepengenes

rejseomkostninger

rejseomkostninger, rejseomkostningers, rejseomkostningerne, rejseomkostningernes

rejseimperium

rejseimperium, rejseimperiums, rejseimperiet, rejseimperiets, rejseimperier, rejseimperiers,
rejseimperierne, rejseimperiernes

rejsehåndbog

rejsehåndbog, rejsehåndbogs, rejsehåndbogen, rejsehåndbogens, rejsehåndbøger,
rejsehåndbøgers, rejsehåndbøgerne, rejsehåndbøgernes

rejsehjemmel

rejsehjemmel, rejsehjemmels, rejsehjemlen, rejsehjemmelen, rejsehjemlens, rejsehjemmelens

rejseforberedelser

rejseforberedelser, rejseforberedelsers, rejseforberedelserne, rejseforberedelsernes
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rejsebreve

rejsebreve, rejsebreves, rejsebrevene, rejsebrevenes

rejsedagbog

rejsedagbog, rejsedagbogs, rejsedagbogen, rejsedagbogens, rejsedagbøger, rejsedagbøgers,
rejsedagbøgerne, rejsedagbøgernes

rejsebog

rejsebog, rejsebogs, rejsebogen, rejsebogens, rejsebøger, rejsebøgers, rejsebøgerne,
rejsebøgernes

rejsebilleder

rejsebilleder, rejsebilleders, rejsebillederne, rejsebilledernes

regnskabsvæsen

regnskabsvæsen, regnskabsvæsens, regnskabsvæsenet, regnskabsvæsnet,
regnskabsvæsenets, regnskabsvæsnets, regnskabsvæsener, regnskabsvæsner,
regnskabsvæseners, regnskabsvæsners, regnskabsvæsenerne, regnskabsvæsnerne,
regnskabsvæsenernes, regnskabsvæsnernes

regnfang

regnfangen, rejnfanen, regnfangens, rejnfanens, regnfang, rejnfan, regnfangs, rejnfans,
regnfangene, rejnfanene, regnfangenes, rejnfanenes

regneregel

regneregel, regneregels, regneregelen, regnereglen, regneregelens, regnereglens, regneregler,
regnereglers, regnereglerne, regnereglernes

regnekraft

regnekraft, regnekrafts, regnekraften, regnekraftens, regnekræfter, regnekræfters,
regnekræfterne, regnekræfternes

regneeksempel

regneeksempel, regneeksempels, regneeksempelet, regneeksemplet, regneeksempelets,
regneeksemplets, regneeksempler, regneeksemplers, regneeksemplerne, regneeksemplernes

regnebog

regnebog, regnebogs, regnebogen, regnebogens, regnebøger, regnebøgers, regnebøgerne,
regnebøgernes

registreringsnummer

registreringsnummer, registreringsnummers, registreringsnummeret, registreringsnumret,
registreringsnummerets, registreringsnumrets, registreringsnumre, registreringsnumres,
registreringsnumrene, registreringsnumrenes

regionplanlægning

regionplanlægning, regionsplanlægning, regionplanlægnings, regionsplanlægnings,
regionplanlægningen, regionsplanlægningen, regionplanlægningens, regionsplanlægningens,
regionplanlægninger, regionsplanlægninger, regionplanlægningers, regionsplanlægningers,

regionplan

regionplan, regionsplan, regionplans, regionsplans, regionplanen, regionsplanen,
regionplanens, regionsplanens, regionplaner, regionsplaner, regionplaners, regionsplaners,
regionplanerne, regionsplanerne, regionplanernes, regionsplanernes

regeringstropper

regeringstropper, regeringstroppers, regeringstropperne, regeringstroppernes

regeringstalsmand

regeringstalsmand, regeringstalsmands, regeringstalsmanden, regeringstalsmandens,
regeringstalsmænd, regeringstalsmænds, regeringstalsmændene, regeringstalsmændenes

regel

regel, regels, regelen, reglen, regelens, reglens, regler, reglers, reglerne, reglernes

regalier

regalier, regaliers, regalierne, regaliernes

refugium

refugium, refugiums, refugiet, refugiets, refugier, refugiers, refugierne, refugiernes

reformbestræbelser

reformbestræbelser, reformbestræbelsers, reformbestræbelserne, reformbestræbelsernes

referendum

referendum, referendums, referendumet, referendummet, referendumets, referendummets,
referenda, referendumer, referendummer, referendas, referendumers, referendummers,
referendaene, referendumerne, referendummerne, referendaenes, referendumernes, referend

referenceramme

referenceramme, referensramme, referencerammes, referensrammes, referencerammen,
referensrammen, referencerammens, referensrammens, referencerammer, referensrammer,
referencerammers, referensrammers, referencerammerne, referensrammerne,
referencerammernes

referencegruppe

referencegruppe, referensgruppe, referencegruppes, referensgruppes, referencegruppen,
referensgruppen, referencegruppens, referensgruppens, referencegrupper, referensgrupper,
referencegruppers, referensgruppers, referencegrupperne, referensgrupperne, refe

reetablering

reetablering, retablering, reetablerings, retablerings, reetableringen, retableringen,
reetableringens, retableringens, reetableringer, retableringer, reetableringers, retableringers,
reetableringerne, retableringerne, reetableringernes, retableringernes

redningsvæsen

redningsvæsen, redningsvæsens, redningsvæsenet, redningsvæsnet, redningsvæsenets,
redningsvæsnets, redningsvæsener, redningsvæsner, redningsvæseners, redningsvæsners,
redningsvæsenerne, redningsvæsnerne, redningsvæsenernes, redningsvæsnernes

redningsmand

redningsmand, redningsmands, redningsmanden, redningsmandens, redningsmænd,
redningsmænds, redningsmændene, redningsmændenes

rederod

rederod, rederods, rederoden, rederodens, rederødder, rederødders, rederødderne,
rederøddernes

redefuld

redefuld, redefulds, redefulde, redefuldes, redefuldene, redefuldenes

realia

realia, realias, realiaene, realiaenes

realeksamen

realeksamen, realeksamens, realeksamenen, realeksamenens, realeksamener, realeksaminer,
realeksameners, realeksaminers, realeksamenerne, realeksaminerne, realeksamenernes,
realeksaminernes

reagensglasbarn

reagensglasbarn, reagensglasbarns, reagensglasbarnet, reagensglasbarnets, reagensglasbørn,
reagensglasbørns, reagensglasbørnene, reagensglasbørnenes

ravnemoder

ravnemor, ravnemoder, ravnemoders, ravnemors, ravnemoderen, ravnemoren,
ravnemoderens, ravnemorens, ravnemødre, ravnemødres, ravnemødrene, ravnemødrenes

rastested

rastested, raststed, rastesteds, raststeds, rastestedet, raststedet, rastestedets, raststedets,
rastesteder, raststeder, rastesteders, raststeders, rastestederne, raststederne, rastestedernes,
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raststedernes
rasteplads

rasteplads, rastplads, rasteplads', rasteplads's, rastepladses, rastplads', rastplads's,
rastpladses, rastepladsen, rastpladsen, rastepladsens, rastpladsens, rastepladser, rastpladser,
rastepladsers, rastpladsers, rastepladserne, rastpladserne, rasteplads

rapunsel

rapunsel, rapunsels, rapunselen, rapunslen, rapunselens, rapunslens, rapunsler, rapunslers,
rapunslerne, rapunslernes

rapand

rapand, rapands, rapanden, rapandens, rapænder, rapænders, rapænderne, rapændernes

ranunkel

ranunkel, ranunkels, ranunkelen, ranunklen, ranunkelens, ranunklens, ranunkler, ranunklers,
ranunklerne, ranunklernes

ransmand

ransmand, ransmands, ransmanden, ransmandens, ransmænd, ransmænds, ransmændene,
ransmændenes

ransel

ransel, ransels, ranselen, ranslen, ranselens, ranslens, ransler, ranslers, ranslerne, ranslernes

rankefod

rankefod, rankefods, rankefoden, rankefodens, rankefødder, rankefødders, rankefødderne,
rankeføddernes

rangforskel

rangforskel, rangsforskel, rangforskels, rangsforskels, rangforskellen, rangsforskellen,
rangforskellens, rangsforskellens, rangforskelle, rangsforskelle, rangforskelles, rangsforskelles,
rangforskellene, rangsforskellene, rangforskellenes, rangsforskelle

randbjerge

randbjerge, randbjerges, randbjergene, randbjergenes

radius

radius, radius', radius's, radiuses, radien, radiusen, radiussen, radiens, radiusens, radiussens,
radier, radiuser, radiusser, radiers, radiusers, radiussers, radierne, radiuserne, radiusserne,
radiernes, radiusernes, radiussernes

radiospot

radiospot, radiospots', radiospots's, radiospotses, radiospots, radiospottene, radiospottenes

radiorådsformand

radiorådsformand, radiorådsformands, radiorådsformanden, radiorådsformandens,
radiorådsformænd, radiorådsformænds, radiorådsformændene, radiorådsformændenes

radiomedium

radiomedium, radiomediums, radiomediet, radiomediets, radiomedia, radiomedier,
radiomedias, radiomediers, radiomediaene, radiomedierne, radiomediaenes, radiomediernes

radiomand

radiomand, radiomands, radiomanden, radiomandens, radiomænd, radiomænds,
radiomændene, radiomændenes

rad

rad, rads

raceuroligheder

raceuroligheder, raceuroligheders, raceurolighederne, raceurolighedernes

racercykel

racercykel, racercykels, racercykelen, racercyklen, racercykelens, racercyklens, racercykler,
racercyklers, racercyklerne, racercyklernes

påskemorgen

påskemorgen, påskemorgens, påskemorgenen, påskemorgnen, påskemorgenens,
påskemorgnens, påskemorgener, påskemorgner, påskemorgeners, påskemorgners,
påskemorgenerne, påskemorgnerne, påskemorgenernes, påskemorgnernes

pårørende

pårørende, pårørendes

pålægsgaffel

pålægsgaffel, pålægsgaffels, pålægsgaffelen, pålægsgaflen, pålægsgaffelens, pålægsgaflens,
pålægsgafler, pålægsgaflers, pålægsgaflerne, pålægsgaflernes

påkørsel

påkørsel, påkørsels, påkørselen, påkørslen, påkørselens, påkørslens, påkørsler, påkørslers,
påkørslerne, påkørslernes

pølsefingre

pølsefingre, pølsefingres, pølsefingrene, pølsefingrenes

pølsemand

pølsemand, pølsemands, pølsemanden, pølsemandens, pølsemænd, pølsemænds,
pølsemændene, pølsemændenes

pøbel

pøbel, pøbels, pøbelen, pøblen, pøbelens, pøblens

pælerod

pælerod, pælerods, pæleroden, pælerodens, pælerødder, pælerødders, pælerødderne,
pælerøddernes

pylremor

pylremor, pylremors, pylremoren, pylremorens, pylremødre, pylremødres, pylremødrene,
pylremødrenes

pyjamasbukser

pyjamasbukser, pyjamasbuksers, pyjamasbukserne, pyjamasbuksernes

puttehøne

puttehøne, puttehønes, puttehønen, puttehønens, puttehøner, puttehøns, puttehøners,
puttehøns', puttehøns's, puttehønses, puttehønerne, puttehønsene, puttehønernes,
puttehønsenes

pus

pus, pus', pus's, puses, puss

pure

pure, puré, pures, purés, pureen, puréen, pureens, puréens, pureer, puréer, pureers, puréers,
pureerne, puréerne, pureernes, puréernes

puppestadium

puppestadium, puppestadiums, puppestadiet, puppestadiets, puppestadier, puppestadiers,
puppestadierne, puppestadiernes

punsel

punsel, punsels, punselen, punslen, punselens, punslens, punsler, punslers, punslerne,
punslernes

punktformet

punktformet, punktformets, punktformede, punktformedes

pundseddel

pundseddel, pundseddels, pundseddelen, pundsedlen, pundseddelens, pundsedlens,
pundsedler, pundsedlers, pundsedlerne, pundsedlernes

punch

punch, punchs, punchene, punchenes

pulterkammer

pulterkammer, pulterkammers, pulterkammeret, pulterkamret, pulterkammerets,
pulterkamrets, pulterkamre, pulterkamres, pulterkamrene, pulterkamrenes
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pukkel

pukkel, pukkels, pukkelen, puklen, pukkelens, puklens, pukler, puklers, puklerne, puklernes

pudsemiddel

pudsemiddel, pudsemiddels, pudsemiddelet, pudsemidlet, pudsemiddelets, pudsemidlets,
pudsemidler, pudsemidlers, pudsemidlerne, pudsemidlernes

pudsecreme

pudsecreme, pudsekrem, pudsecremes, pudsekrems, pudsecremen, pudsekremen,
pudsecremens, pudsekremens, pudsecremer, pudsekremer, pudsecremers, pudsekremers,
pudsecremerne, pudsekremerne, pudsecremernes, pudsekremernes

pudebog

pudebog, pudebogs, pudebogen, pudebogens, pudebøger, pudebøgers, pudebøgerne,
pudebøgernes

pudel

pudel, pudels, pudlen, pudelen, pudelens, pudlens, pudler, pudlers, pudlerne, pudlernes

pudsebræt

pudsebræt, pudsebræts, pudsebrættet, pudsebrættets, pudsebrædder, pudsebrædders,
pudsebrædderne, pudsebræddernes

puddel

puddel, puddels, puddelen, pudlen, puddelens, pudlens, pudler, pudlers, pudlerne, pudlernes

pubertetsbarn

pubertetsbarn, pubertetsbarns, pubertetsbarnet, pubertetsbarnets, pubertetsbørn,
pubertetsbørns, pubertetsbørnene, pubertetsbørnenes

psykofarmakon

psykofarmakon, psykofarmakum, psykofarmakons, psykofarmakums, psykofarmakonet,
psykofarmakumet, psykofarmakummet, psykofarmakonets, psykofarmakumets,
psykofarmakummets, psykofarmaka, psykofarmakas, psykofarmakaene, psykofarmakaenes

psykofarmaka

psykofarmaka, psykofarmakas, psykofarmakaene, psykofarmakaenes

prøvenummer

prøvenummer, prøvenummers, prøvenummeret, prøvenumret, prøvenummerets,
prøvenumrets, prøvenumre, prøvenumres, prøvenumrene, prøvenumrenes

prøvekørsel

prøvekørsel, prøvekørsels, prøvekørslen, prøvekørselen, prøvekørselens, prøvekørslens,
prøvekørsler, prøvekørslers, prøvekørslerne, prøvekørslernes

prøvebog

prøvebog, prøvebogs, prøvebogen, prøvebogens, prøvebøger, prøvebøgers, prøvebøgerne,
prøvebøgernes

præventionsmiddel

præventionsmiddel, præventionsmiddels, præventionsmiddelet, præventionsmidlet,
præventionsmiddelets, præventionsmidlets, præventionsmidler, præventionsmidlers,
præventionsmidlerne, præventionsmidlernes

præsteseminarium

præsteseminarium, præsteseminariums, præsteseminariet, præsteseminariets,
præsteseminarier, præsteseminariers, præsteseminarierne, præsteseminariernes

præstemand

præstemand, præstemands, præstemanden, præstemandens, præstemænd, præstemænds,
præstemændene, præstemændenes
Ord

staerkeformer

præstedatter

præstedatter, præstedatters, præstedatteren, præstedatterens, præstedøtre, præstedøtres,
præstedøtrene, præstedøtrenes

præsidium

præsidium, præsidiums, præsidiet, præsidiets, præsidier, præsidiers, præsidierne,
præsidiernes

præses

præses, præses', præses's, præseses, præseser, præsesers, præseserne, præsesernes

prærieindianere

prærieindianere, prærieindianeres, prærieindianerene, prærieindianerenes

præludium

præludium, præludiums, præludiet, præludiets, præludier, præludiers, præludierne,
præludiernes

præliminæreksamen

præliminæreksamen, præliminæreksamens, præliminæreksamenen, præliminæreksamenens,
præliminæreksamener, præliminæreksaminer, præliminæreksameners, præliminæreksaminers,
præliminæreksamenerne, præliminæreksaminerne, præliminæreksamenernes,
præliminæreksamin

præken

præken, prækens, prækenen, prækenens, prækener, prækner, prækeners, prækners,
prækenerne, præknerne, prækenernes, præknernes

prægestempel

prægestempel, prægestempels, prægestempelet, prægestemplet, prægestempelets,
prægestemplets, prægestempler, prægestemplers, prægestemplerne, prægestemplernes

præcedens

præcedens, præcedens', præcedens's, præcedenses, præcedenser, præsedenser,
præcedensers, præcedenserne, præcedensernes

præambel

præambel, præambels, præambelen, præambelet, præamblen, præamblet, præambelens,
præambelets, præamblens, præamblets, præambler, præamblers, præamblerne,
præamblernes

prygl

prygl, prygls, pryglene, pryglenes

provisorium

provisorium, provisoriums, provisoriet, provisoriets, provisorier, provisoriers, provisorierne,
provisoriernes

provinshovedstad

provinshovedstad, provinshovedstads, provinshovedstaden, provinshovedstadens,
provinshovedstæder, provinshovedstæders, provinshovedstæderne, provinshovedstædernes

protege

protegé, protege, proteges, protegés, protegeen, protegéen, protegeens, protegéens,
protegeer, protegéer, protegeers, protegéers, protegeerne, protegéerne, protegeernes,
protegéernes

proscenium

proscenium, prosceniums, prosceniet, prosceniets, proscenier, prosceniers, proscenierne,
prosceniernes

proprium

proprium, propriums, propriet, propriets, proprier, propriers, proprierne, propriernes

pronomen

pronomen, pronomens, pronomenet, pronomenets, pronomener, pronominer, pronomeners,
pronominers, pronomenerne, pronominerne, pronomenernes, pronominernes
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promillekørsel

promillekørsel, promillekørsels, promillekørselen, promillekørslen, promillekørselens,
promillekørslens, promillekørsler, promillekørslers, promillekørslerne, promillekørslernes

profilbræt

profilbræt, profilbræts, profilbrættet, profilbrættets, profilbrædder, profilbrædders,
profilbrædderne, profilbræddernes

produktivkraft

produktivkraft, produktivkrafts, produktivkraften, produktivkraftens, produktivkræfter,
produktivkræfters, produktivkræfterne, produktivkræfternes

produktivitetsfremmende

produktivitetsfremmende, produktivitetsfremmendes

produktionsomkostninger

produktionsomkostninger, produktionsomkostningers, produktionsomkostningerne,
produktionsomkostningernes

produktionsmiddel

produktionsmiddel, produktionsmiddels, produktionsmiddelet, produktionsmidlet,
produktionsmiddelets, produktionsmidlets, produktionsmidler, produktionsmidlers,
produktionsmidlerne, produktionsmidlernes

produktionskraft

produktionskraft, produktionskrafts, produktionskraften, produktionskraftens,
produktionskræfter, produktionskræfters, produktionskræfterne, produktionskræfternes

produkthandel

produkthandel, produkthandels, produkthandelen, produkthandlen, produkthandelens,
produkthandlens, produkthandler, produkthandlers, produkthandlerne, produkthandlernes

problembarn

problembarn, problembarns, problembarnet, problembarnets, problembørn, problembørns,
problembørnene, problembørnenes

PR-mand

prmand, prmands, prmanden, prmandens, prmænd, prmænds, prmændene, prmændenes

privilegium

privilegium, privilegiums, privilegiet, privilegiets, privilegier, privilegiers, privilegierne,
privilegiernes

privatnummer

privatnummer, privatnummers, privatnummeret, privatnumret, privatnummerets,
privatnumrets, privatnumre, privatnumres, privatnumrene, privatnumrenes

privatmand

privatmand, privatmands, privatmanden, privatmandens, privatmænd, privatmænds,
privatmændene, privatmændenes

privatgymnasium

privatgymnasium, privatgymnasiums, privatgymnasiet, privatgymnasiets, privatgymnasier,
privatgymnasiers, privatgymnasierne, privatgymnasiernes

prisseddel

prisseddel, prisseddels, prissedlen, prisseddelen, prisseddelens, prissedlens, prissedler,
prissedlers, prissedlerne, prissedlernes

prioritetsorden

prioritetsorden, prioritetsordens, prioritetsordenen, prioritetsordnen, prioritetsordenens,
prioritetsordnens

primater

primater, primaters, primaterne, primaternes

primadonnanykker

primadonnanykker, primadonnanykkers, primadonnanykkerne, primadonnanykkernes

PR-folk

prfolk, prfolks, prfolkene, prfolkenes

preusser

preusser, prøjser, preussers, prøjsers, preusseren, prøjseren, preusserens, prøjserens,
preussere, prøjsere, preusseres, prøjseres, preusserne, prøjserne, preussernes, prøjsernes

pretiosa

pretiosa, pretiosas, pretiosaene, pretiosaenes

pressionsmiddel

pressionsmiddel, pressionsmiddels, pressionsmiddelet, pressionsmidlet, pressionsmiddelets,
pressionsmidlets, pressionsmidler, pressionsmidlers, pressionsmidlerne, pressionsmidlernes

pressetalsmand

pressetalsmand, pressetalsmands, pressetalsmanden, pressetalsmandens, pressetalsmænd,
pressetalsmænds, pressetalsmændene, pressetalsmændenes

presseattache

presseattaché, presseattache, presseattaches, presseattachés, presseattacheen,
presseattachéen, presseattacheens, presseattachéens, presseattacheer, presseattachéer,
presseattacheers, presseattachéers, presseattacheerne, presseattachéerne, presseattacheer

presse

presse, presses, pressen, 'pressens, pressens, presser, pressers, presserne, pressernes

premiereaften

premiereaften, premiereaftens, premiereaftenen, premiereaftnen, premiereaftenens,
premiereaftnens, premiereaftener, premiereaftner, premiereafteners, premiereaftners,
premiereaftenerne, premiereaftnerne, premiereaftenernes, premiereaftnernes

praline

praline, praliné, pralines, pralinés, pralineen, pralinéen, pralineens, pralinéens, pralineer,
pralinéer, pralineers, pralinéers, pralineerne, pralinéerne, pralineernes, pralinéernes

praktikus

praktikus, praktikus', praktikus's, praktikuses, praktici, prakticis, prakticiene, prakticienes

pragtbog

pragtbog, pragtbogs, pragtbogen, pragtbogens, pragtbøger, pragtbøgers, pragtbøgerne,
pragtbøgernes

postvæsen

postvæsen, postvæsens, postvæsnet, postvæsenet, postvæsenets, postvæsnets, postvæsener,
postvæsner, postvæsners, postvæseners, postvæsnerne, postvæsenerne, postvæsenernes,
postvæsnernes

poststempel

poststempel, poststempels, poststempelet, poststemplet, poststemplets, poststempelets,
poststempler, poststemplers, poststemplerne, poststemplernes

postscriptum

postscriptum, postscriptums, postscripta, postscriptas, postscriptaene, postscriptaenes

postnummer

postnummer, postnummers, postnummeret, postnumret, postnumrets, postnummerets,
postnumre, postnumres, postnumrene, postnumrenes

postmuseum

postmuseum, postmuseums, postmuseet, postmuseets, postmuseer, postmuseers,
postmuseerne, postmuseernes

postludium

postludium, postludiums, postludiet, postludiets, postludier, postludiers, postludierne,
postludiernes
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postmand

postmand, postmands, postmanden, postmandens, postmænd, postmænds, postmændene,
postmændenes

postgirokonto

postgirokonto, postgirokontos, postgirokontoen, postgirokontoens, postgirokonti,
postgirokontoer, postgirokontoers, postgirokontis, postgirokontiene, postgirokontoerne,
postgirokontoernes, postgirokontienes

posefuld

posefuld, posefulds, posefulde, posefuldes, posefuldene, posefuldenes

posekigger

posekikker, posekigger, posekiggers, posekikkers, posekiggeren, posekikkeren, posekiggerens,
posekikkerens, posekikkere, posekiggere, posekikkeres, posekiggeres, posekikkerne,
posekiggerne, posekiggernes, posekikkernes

poppel

poppel, poppels, poplen, poppelen, poplens, poppelens, popler, poplers, poplerne, poplernes

popcorn

popkorn, popcorn, popcorns, popkorns, popcornene, popkornene, popkornenes, popcornenes

pontifex

pontifex, pontifex's, pontifex', pontifexes, pontifexen, pontifexens, pontifices, pontifexer,
pontifices', pontifexers, pontifices's, pontificeses, pontifexerne, pontificene, pontifexernes,
pontificenes

pomfrit

pommefrite, pomfrit, pomfrits, pommefrites, pomfritten, pommefriten, pommefritens,
pomfrittens, pommesfrites, pomfritter, pommesfriteses, pommesfrites', pommesfrites's,
pomfritters, pommesfritene, pomfritterne, pommesfritenes, pomfritternes

polynomium

polynomium, polynomiums, polynomiet, polynomiets, polynomier, polynomiers, polynomierne,
polynomiernes

polititjenestemand

polititjenestemand, polititjenestemands, polititjenestemanden, polititjenestemandens,
polititjenestemænd, polititjenestemænds, polititjenestemændene, polititjenestemændenes

politimand

politimand, politimands, politimanden, politimandens, politimænd, politimænds,
politimændene, politimændenes

politiknippel

politiknippel, politiknippels, politiknippelen, politikniplen, politikniplens, politiknippelens,
politiknipler, politikniplers, politikniplerne, politikniplernes

politifolk

politifolk, politifolks, politifolkene, politifolkenes

politiembedsmand

politiembedsmand, politiembedsmands, politiembedsmanden, politiembedsmandens,
politiembedsmænd, politiembedsmænds, politiembedsmændene, politiembedsmændenes

poliovirus

polioviruset, poliovirussen, poliovirusset, poliovirusen, poliovirussens, poliovirussets,
poliovirusens, poliovirusets, poliovira, polioviruser, poliovirusser, poliovirus, poliovirusers,
polioviras, poliovirussers, poliovirus's, polioviruses, poliovirus',

policenummer

policenummer, policenummers, policenummeret, policenumret, policenummerets,
policenumrets, policenumre, policenumres, policenumrene, policenumrenes

poleremiddel

poleremiddel, polermiddel, polermiddels, poleremiddels, poleremidlet, polermiddelet,
polermidlet, poleremiddelet, poleremidlets, polermidlets, polermiddelets, poleremiddelets,
poleremidler, polermidler, poleremidlers, polermidlers, poleremidlerne, polermi

polarnat

polarnat, polarnats, polarnatten, polarnattens, polarnætter, polarnætters, polarnætterne,
polarnætternes

polarcirkel

polarcirkel, polarcirkels, polarcirklen, polarcirkelen, polarcirklens, polarcirkelens, polarcirkler,
polarcirklers, polarcirklerne, polarcirklernes

poesibog

poesibog, poesibogs, poesibogen, poesibogens, poesibøger, poesibøgers, poesibøgerne,
poesibøgernes

podium

podium, podiums, podiet, podiets, podier, podiers, podierne, podiernes

pocketbog

pocketbog, pocketbogs, pocketbogen, pocketbogens, pocketbøger, pocketbøgers,
pocketbøgerne, pocketbøgernes

pluskvamperfektum

pluskvamperfektum, pluskvamperfektums, pluskvamperfektumen, pluskvamperfektumet,
pluskvamperfektummen, pluskvamperfektummet, pluskvamperfektumens,
pluskvamperfektumets, pluskvamperfektummens, pluskvamperfektummets,
pluskvamperfekter, pluskvamperfektumer,

plusfour

plusfour, plusfours, plusfours, plusfours', plusfours's, plusfourses

plukkeveer

plukkeveer, plukkeveers, plukkeveerne, plukkeveernes

pludderbukser

pludderbukser, pludderbuksers, pludderbukserne, pludderbuksernes

plovmand

plovmand, plovmands, plovmanden, plovmandens, plovmænd, plovmænds, plovmændene,
plovmændenes

plisse

plisse, plissé, plisses, plissés, plisseen, plisséen, plisseens, plisséens, plisseer, plisséer,
plisseers, plisséers, plisseerne, plisséerne, plisseernes, plisséernes

plekter

plekter, plektrum, plekters, plektrums, plekteret, plektret, plektrumet, plektrummet,
plekterets, plektrets, plektrumets, plektrummets, plektre, plektrumer, plektrummer, plektres,
plektrumers, plektrummers, plektrene, plektrumerne, plektrummerne, plektren

plejlstang

plejlstang, plejlstangs, plejlstangen, plejlstangens, plejlstænger, plejlstængers, plejlstængerne,
plejlstængernes

plejeforældre

plejeforældre, plejeforældres, plejeforældrene, plejeforældrenes

plejemoder

plejemor, plejemoder, plejemoders, plejemors, plejemoderen, plejemoren, plejemoderens,
plejemorens, plejemødre, plejemødres, plejemødrene, plejemødrenes

plejefader

plejefar, plejefader, plejefaders, plejefars, plejefaderen, plejefaren, plejefaderens, plejefarens,
plejefædre, plejefædres, plejefædrene, plejefædrenes
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plejedatter

plejedatter, plejedatters, plejedatteren, plejedatterens, plejedøtre, plejedøtres, plejedøtrene,
plejedøtrenes

plejebarn

plejebarn, plejebarns, plejebarnet, plejebarnets, plejebørn, plejebørns, plejebørnene,
plejebørnenes

platiner

platiner, platiners, platinerne, platinernes

platfod

platfod, platfods, platfoden, platfodens, platfødder, platfødders, platfødderne, platføddernes

plasticmor

plasticmor, plasticmors, plasticmoren, plasticmorens, plasticmødre, plasticmødres,
plasticmødrene, plasticmødrenes

plastik

plastikken,plastiks,plastikkens,plastikket,plastikker,plastikkets,plastikkers

plasticfar

plasticfar, plasticfars, plasticfaren, plasticfarens, plasticfædre, plasticfædres, plasticfædrene,
plasticfædrenes

planteverden

planteverden, planteverdens, planteverdener, planteverdner, planteverdeners, planteverdners,
planteverdenerne, planteverdnerne, planteverdenernes, planteverdnernes

plantestængel

plantestængel, plantestængels, plantestængelen, plantestænglen, plantestængelens,
plantestænglens, plantestængler, plantestænglers, plantestænglerne, plantestænglernes

planterester

planterester, planteresters, planteresterne, planteresternes

plantebeskyttelsesmiddel

plantebeskyttelsesmiddel, plantebeskyttelsesmiddels, plantebeskyttelsesmiddelet,
plantebeskyttelsesmidlet, plantebeskyttelsesmiddelets, plantebeskyttelsesmidlets,
plantebeskyttelsesmidler, plantebeskyttelsesmidlers, plantebeskyttelsesmidlerne, plantebesky

planetarium

planetarium, planetariums, planetariet, planetariets, planetarier, planetariers, planetarierne,
planetariernes

plakatmuseum

plakatmuseum, plakatmuseums, plakatmuseet, plakatmuseets, plakatmuseer, plakatmuseers,
plakatmuseerne, plakatmuseernes

pladsmangel

pladsmangel, pladsmangels, pladsmangelen, pladsmanglen, pladsmangelens, pladsmanglens,
pladsmangler, pladsmanglers, pladsmanglerne, pladsmanglernes

pladetallerken

pladetallerken, pladetallerkens, pladetallerkenen, pladetallerknen, pladetallerkenens,
pladetallerknens, pladetallerkener, pladetallerkner, pladetallerkeners, pladetallerkners,
pladetallerkenerne, pladetallerknerne, pladetallerkenernes, pladetallerknernes

Ord

staerkeformer

pjathoved

pjathoved, pjattehoved, pjathoveds, pjattehoveds, pjathovedet, pjattehovedet, pjathovedets,
pjattehovedets, pjathoveder, pjattehoveder, pjathoveders, pjattehoveders, pjathovederne,
pjattehovederne, pjathovedernes, pjattehovedernes

pjatgås

pjatgås, pjattegås, pjatgås', pjatgås's, pjatgåses, pjattegås', pjattegås's, pjattegåses,
pjatgåsen, pjattegåsen, pjatgåsens, pjattegåsens, pjatgæs, pjattegæs, pjatgæs', pjatgæs's,
pjatgæses, pjattegæs', pjattegæs's, pjattegæses, pjatgæssene, pjattegæssen

pizzeria

pizzeria, pizzerias, pizzeriaet, pizzeriet, pizzeriaets, pizzeriets, pizzeriaer, pizzerier, pizzeriaers,
pizzeriers, pizzeriaerne, pizzerierne, pizzeriaernes, pizzeriernes

pistolmand

pistolmand, pistolmands, pistolmanden, pistolmandens, pistolmænd, pistolmænds,
pistolmændene, pistolmændenes

pirringsmiddel

pirringsmiddel, pirringsmiddels, pirringsmiddelet, pirringsmidlet, pirringsmiddelets,
pirringsmidlets, pirringsmidler, pirringsmidlers, pirringsmidlerne, pirringsmidlernes

pinsemorgen

pinsemorgen, pinsemorgens, pinsemorgenen, pinsemorgnen, pinsemorgenens, pinsemorgnens,
pinsemorgener, pinsemorgner, pinsemorgeners, pinsemorgners, pinsemorgenerne,
pinsemorgnerne, pinsemorgenernes, pinsemorgnernes

pinsel

pinsel, pinsels, pinselen, pinslen, pinslens, pinselens, pinsler, pinslers, pinslerne, pinslernes

pindso

pindso, pindsos, pindsoen, pindsoens, pindsøer, pindsøers, pindsøerne, pindsøernes

pincher

pincher, pinscher, pinchers, pinschers, pincheren, pinscheren, pincherens, pinscherens,
pinchere, pinschere, pincheres, pinscheres, pincherne, pinscherne, pinchernes, pinschernes

pillekartoffel

pillekartoffel, pillekartoffels, pillekartoffelen, pillekartoflen, pillekartoffelens, pillekartoflens,
pillekartofler, pillekartoflers, pillekartoflerne, pillekartoflernes

pikofarad

pikofarad, pikofarads, pikofaradne, pikofaradnes

pikhammer

pikhammer, pikhammers, pikhammeren, pikhammerens, pikhammere, pikhamre,
pikhammeres, pikhamres, pikhammerne, pikhamrene, pikhammernes, pikhamrenes

pike

pike, piqué, piké, pique, pikes, pikés, piques, piqués, pikeet, pikéet, piqueet, piquéet, pikeets,
pikéets, piqueets, piquéets, pikeer, pikéer, piqueer, piquéer, pikeers, pikéers, piqueers,
piquéers, pikeerne, pikéerne, piqueerne, piquéerne, pikeernes, pi

pigekammer

pigekammer, pigekammers, pigekam'ret, pigekammeret, pigekamret, pigekammerets,
pigekamrets, pigekamre, pigekamres, pigekamrene, pigekamrenes

pigebarn

pigebarn, pigebarns, pigebarnet, pigebarnets, pigebørn, pigebørns, pigebørnene, pigebørnenes

pickles

pickles, pickles', pickles's, pickleses

pibeand

pibeand, pibeands, pibeanden, pibeandens, pibeænder, pibeænders, pibeænderne,
pibeændernes

petunia

petuniaen, petuniaens, petuniaer, petunier, petunia, petuniaers, petuniers, petunias,
petuniaene, petuniaerne, petunierne, petuniaenes, petuniaernes, petuniernes

personnummer

personnummer, personnummers, personnummeret, personnumret, personnummerets,
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personnumrets, personnumre, personnumres, personnumrene, personnumrenes
personalia

personalia, personalias

personaleudgifter

personaleudgifter, personaleudgifters, personaleudgifterne, personaleudgifternes

personalemangel

personalemangel, personalemangels, personalemangelen, personalemanglen,
personalemangelens, personalemanglens, personalemangler, personalemanglers,
personalemanglerne, personalemanglernes

persillerod

persilleroden, persillerodens, persillerødder, persillerod, persillerødders, persillerods,
persillerodene, persillerødderne, persillerodenes, persillerøddernes

perlehøne

perlehøne, perlehønes, perlehønen, perlehønens, perlehøns, perlehøner, perlehøners,
perlehøns', perlehøns's, perlehønses, perlehønerne, perlehønsene, perlehønernes,
perlehønsenes

perikon

perikon, perikum, perikons, perikums, perikonen, perikumen, perikummen, perikonens,
perikumens, perikummens, perikoner, perikumer, perikummer, perikoners, perikumers,
perikummers, perikonerne, perikumerne, perikummerne, perikonernes, perikumernes, perikum

pergamentbind

pergamentbindet, pergamentsbindet, pergamentbindets, pergamentsbindets, pergamentbind,
pergamentsbind, pergamentbinds, pergamentsbinds, pergamentbindene, pergamentsbindene,
pergamentbindenes, pergamentsbindenes

perfektum

perfektum, perfektums, perfektumen, perfektumet, perfektummen, perfektummet,
perfektumens, perfektumets, perfektummens, perfektummets, perfekter, perfektumer,
perfektummer, perfekters, perfektumers, perfektummers, perfekterne, perfektumerne,
perfektummern

pensum

pensum, pensums, pensummet, pensumet, pensumets, pensummets, pensa, pensas,
pensaene, pensaenes

pensel

pensel, pensels, penselen, penslen, penselens, penslens, pensler, penslers, penslerne,
penslernes

pensakrav

pensakravet, pensumkravet, pensakravets, pensumkravets, pensakrav, pensumkrav,
pensakravs, pensumkravs, pensakravene, pensumkravene, pensakravenes, pensumkravenes

penny

penny, pennys, pennyen, pennyens, pence, pences, pencene, pencenes

pengevæsen

pengevæsen, pengevæsens, pengevæsenet, pengevæsnet, pengevæsenets, pengevæsnets,
pengevæsener, pengevæsner, pengevæseners, pengevæsners, pengevæsenerne,
pengevæsnerne, pengevæsenernes, pengevæsnernes

pengeverden

pengeverden, pengeverdens, pengeverdener, pengeverdner, pengeverdeners, pengeverdners,
pengeverdenerne, pengeverdnerne, pengeverdenernes, pengeverdnernes

pengesorger

pengesorger, pengesorgers, pengesorgerne, pengesorgernes

pengeseddel

pengeseddel, pengeseddels, pengesedlen, pengeseddelen, pengeseddelens, pengesedlens,
pengesedler, pengesedlers, pengesedlerne, pengesedlernes

pengesager

pengesager, pengesagers, pengesagerne, pengesagernes

pengeoverførsel

pengeoverførsel, pengeoverførsels, pengeoverførselen, pengeoverførslen, pengeoverførselens,
pengeoverførslens, pengeoverførsler, pengeoverførslers, pengeoverførslerne,
pengeoverførslernes

pengemangel

pengemangel, pengemangels, pengemanglen, pengemangelen, pengemangelens,
pengemanglens, pengemangler, pengemanglers, pengemanglerne, pengemanglernes

pengemidler

pengemidler, pengemidlers, pengemidlerne, pengemidlernes

pengemand

pengemand, pengemands, pengemanden, pengemandens, pengemænd, pengemænds,
pengemændene, pengemændenes

penge

penge, penges, pengene, pengenes

penalhus

pennalhus, penalhus, penalhus', penalhus's, pennalhus', pennalhus's, penalhuset, pennalhuset,
penalhusets, pennalhusets, penalhuse, pennalhuse, penalhuses, pennalhuses, penalhusene,
pennalhusene, penalhusenes, pennalhusenes

pendel

pendel, pendels, pendelen, pendelet, pendlen, pendlet, pendelens, pendelets, pendlens,
pendlets, pendler, pendlers, pendlerne, pendlernes

pelshandel

pelshandel, pelshandels, pelshandelen, pelshandlen, pelshandelens, pelshandlens, pelshandler,
pelshandlers, pelshandlerne, pelshandlernes

pellet

pellet, pellets, pellets', pellets's, pelletses, pelletene, pelletenes

pejlekompas

pejlekompas, pejlkompas, pejlekompas', pejlekompas's, pejlekompases, pejlkompas',
pejlkompas's, pejlkompases, pejlekompasset, pejlkompasset, pejlekompassets,
pejlkompassets, pejlekompasser, pejlkompasser, pejlekompassers, pejlkompassers,
pejlekompasserne,

pejlefolk

pejlefolk, pejlefolks, pejlefolkene, pejlefolkenes

pegebog

pegebog, pegebogs, pegebogen, pegebogens, pegebøger, pegebøgers, pegebøgerne,
pegebøgernes

pegasus

pegasus, pegasus', pegasus's, pegasuses, pegasen, pegasusen, pegasussen, pegasens,
pegasusens, pegasussens, pegasuser, pegasusser, pegasusers, pegasussers, pegasuserne,
pegasusserne, pegasusernes, pegasussernes

pedalkraft

pedalkraft, pedalkrafts, pedalkraften, pedalkraftens, pedalkræfter, pedalkræfters,
pedalkræfterne, pedalkræfternes
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peberfrugtstrimmel

peberfrugtstrimmel, peberfrugtstrimmels, peberfrugtstrimlen, peberfrugtstrimmelen,
peberfrugtstrimlens, peberfrugtstrimmelens, peberfrugtstrimler, peberfrugtstrimlers,
peberfrugtstrimlerne, peberfrugtstrimlernes

pattebarn

pattebarn, pattebarns, pattebarnet, pattebarnets, pattebørn, pattebørns, pattebørnene,
pattebørnenes

pate

pate, paté, pates, patés, pateen, patéen, pateens, patéens, pateer, patéer, pateers, patéers,
pateerne, patéerne, pateernes, patéernes

pastoralseminarium

pastoralseminarium, pastoralseminariums, pastoralseminariet, pastoralseminariets,
pastoralseminarier, pastoralseminariers, pastoralseminarierne, pastoralseminariernes

passérseddel

passérseddel, passérseddels, passérseddelen, passérsedlen, passérseddelens, passérsedlens,
passérsedler, passérsedlers, passérsedlerne, passérsedlernes

pasnummer

pasnummer, pasnummers, pasnummeret, pasnumret, pasnummerets, pasnumrets, pasnumre,
pasnumres, pasnumrene, pasnumrenes

pas

passer, pas, passer's, passers, pas', pas's, pases, pass, passene, passerne, passenes,
passernes

party

party, partys, partyet, partyets, parties, partyer, parties', parties's, partieses, partyers,
partyerne, partyernes

partikollega

partikollega, partikollegas, partikollegaen, partikollegaens, partikollegaer, partikolleger,
partikollegaers, partikollegers, partikollegaerne, partikollegerne, partikollegaernes,
partikollegernes

partikel

partikel, partikels, partiklen, partiklens, partikler, partiklers, partiklerne, partiklernes

partiformand

partiformand, partiformands, partiformanden, partiformandens, partiformænd, partiformænds,
partiformændene, partiformændenes

participium

participium, participiums, participiet, participiets, participier, participiers, participierne,
participiernes

partibog

partibog, partibogs, partibogen, partibogens, partibøger, partibøgers, partibøgerne,
partibøgernes

parkvæsen

parkvæsen, parkvæsens, parkvæsenet, parkvæsnet, parkvæsenets, parkvæsnets,
parkvæsener, parkvæsner, parkvæseners, parkvæsners, parkvæsenerne, parkvæsnerne,
parkvæsenernes, parkvæsnernes

pare

pare, paré, pares, parés, pareen, paréen, pareens, paréens, pareer, paréer, pareers, paréers,
pareerne, paréerne, pareernes, paréernes

parasolfod

parasolfod, parasolfods, parasolfoden, parasolfodens, parasolfødder, parasolfødders,
parasolfødderne, parasolføddernes

paradigma

paradigma, paradigme, paradigmas, paradigmes, paradigmet, paradigmaet, paradigmaets,
paradigmets, paradigmer, paradigmaer, paradigmaers, paradigmers, paradigmaerne,
paradigmerne, paradigmaernes, paradigmernes

paradenummer

paradenummer, paradenummers, paradenummeret, paradenumret, paradenummerets,
paradenumrets, paradenumre, paradenumres, paradenumrene, paradenumrenes

parabel

parabel, parabels, parabelen, parablen, parablens, parabelens, parabler, parablers, parablerne,
parablernes

paradentose

paradentose, parodontose, paradentoses, parodontoses, paradentosen, parodontosen,
paradentosens, parodontosens, paradentoser, parodontoser, paradentosers, parodontosers,
paradentoserne, parodontoserne, paradentosernes, parodontosernes

paptallerken

paptallerken, paptallerkens, paptallerkenen, paptallerknen, paptallerkenens, paptallerknens,
paptallerkener, paptallerkner, paptallerkeners, paptallerkners, paptallerkenerne,
paptallerknerne, paptallerkenernes, paptallerknernes

papmache

papmaché, papmache, papmaches, papmachés, papmacheen, papmachéen, papmacheens,
papmachéens

papirvarer

papirvarer, papirvarers, papirvarerne, papirvarernes

papirstrimmel

papirstrimmel, papirstrimmels, papirstrimlen, papirstrimmelen, papirstrimlens,
papirstrimmelens, papirstrimler, papirstrimlers, papirstrimlerne, papirstrimlernes

papand

papand, papands, papanden, papandens, papænder, papænders, papænderne, papændernes

pantefoged

pantefoged, pantefogeds, pantefogden, pantefogeden, pantefogdens, pantefogedens,
pantefogeder, pantefogder, pantefogders, pantefogeders, pantefogederne, pantefogderne,
pantefogdernes, pantefogedernes

pansertropper

pansertropper, pansertroppers, pansertropperne, pansertroppernes

pandekagehus

pandekagehus, pandekagehus', pandekagehus's, 'pandekagehuset', pandekagehuset,
pandekagehusets, pandekagehuse, pandekagehuses, pandekagehusene, pandekagehusenes

pakkenelliker

pakkenelliker, pakkenellikers, pakkenellikerne, pakkenellikernes

pakæsel

pakæsel, pakæsels, pakæselet, pakæslet, pakæselets, pakæslets, pakæsler, pakæslers,
pakæslerne, pakæslernes

pakkeseddel

pakkeseddel, pakkeseddels, pakkeseddelen, pakkesedlen, pakkeseddelens, pakkesedlens,
pakkesedler, pakkesedlers, pakkesedlerne, pakkesedlernes

paj

pie, paj, pies, pajs, pien, pajen, pajens, piens, pier, pajer, piers, pajers, pajerne, pierne,
pajernes, piernes

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 45 af 130

paddehatsky

paddehatsky, paddehattesky, paddehatskys, paddehatteskys, paddehatskyen,
paddehatteskyen, paddehatskyens, paddehatteskyens, paddehatteskyer, paddehatskyer,
paddehatskyers, paddehatteskyers, paddehatskyerne, paddehatteskyerne, paddehatskyernes,
paddehattes

oxymoron

oxymoron, oxymorons, oxymoronet, oxymoronets, oxymora, oxymoras, oxymoraene,
oxymoraenes

oxidering

oxidering, oxydering, oxiderings, oxyderings, oxideringen, oxyderingen, oxideringens,
oxyderingens, oxideringer, oxyderinger, oxideringers, oxyderingers, oxideringerne,
oxyderingerne, oxideringernes, oxyderingernes

oxid

oxid, oxyd, oxids, oxyds, oxiden, oxyden, oxidens, oxydens, oxider, oxyder, oxiders, oxyders,
oxiderne, oxyderne, oxidernes, oxydernes

overvismand

overvismand, overvismands, overvismanden, overvismandens, overvismænd, overvismænds,
overvismændene, overvismændenes

overtræksbukser

overtræksbukser, overtræksbuksers, overtræksbukserne, overtræksbuksernes

overtand

overtand, overtands, overtanden, overtandens, overtænder, overtænders, overtænderne,
overtændernes

overstyrmand

overstyrmand, overstyrmands, overstyrmanden, overstyrmandens, overstyrmænd,
overstyrmænds, overstyrmændene, overstyrmændenes

oversigtsartikel

oversigtsartikel, oversigtsartikels, oversigtsartiklen, oversigtsartiklens, oversigtsartikler,
oversigtsartiklers, oversigtsartiklerne, oversigtsartiklernes

overrepræsenteret

overrepræsenteret, overrepræsenterets, overrepræsenterede, overrepræsenteredes

overpræsidium

overpræsidium, overpræsidiums, overpræsidiet, overpræsidiets, overpræsidier, overpræsidiers,
overpræsidierne, overpræsidiernes

overopsynsmand

overopsynsmand, overopsynsmands, overopsynsmanden, overopsynsmandens,
overopsynsmænd, overopsynsmænds, overopsynsmændene, overopsynsmændenes

overnatningsmuligheder

overnatningsmuligheder, overnatningsmuligheders, overnatningsmulighederne,
overnatningsmulighedernes

overmorgen

overmorgen, overmorgens, overmorgenen, overmorgnen, overmorgenens, overmorgnens,
overmorgener, overmorgner, overmorgeners, overmorgners, overmorgenerne, overmorgnerne,
overmorgenernes, overmorgnernes

overmand

overmand, overmands, overmanden, overmandens, overmænd, overmænds, overmændene,
overmændenes

overlevelseskursus

overlevelseskurset, overlevelseskursuset, overlevelseskursusset, overlevelseskursets,
overlevelseskursusets, overlevelseskursussets, overlevelseskurser, overlevelseskursus,
overlevelseskursers, overlevelseskursus', overlevelseskursus's, overlevelseskursus

overlagen

overlagen, overlagens, overlagenet, overlagnet, overlagenets, overlagnets, overlagener,
overlagner, overlageners, overlagners, overlagenerne, overlagnerne, overlagenernes,
overlagnernes

overkørsel

overkørsel, overkørsels, overkørselen, overkørslen, overkørselens, overkørslens, overkørsler,
overkørslers, overkørslerne, overkørslernes
Ord

staerkeformer

overkonstabel

overkonstabel, overkonstabels, overkonstabelen, overkonstablen, overkonstabelens,
overkonstablens, overkonstabler, overkonstablers, overkonstablerne, overkonstablernes

overførsel

overførsel, overførsels, overførslen, overførselen, overførselens, overførslens, overførsler,
overførslers, overførslerne, overførslernes

overfaldsmand

overfaldsmand, overfaldsmands, overfaldsmanden, overfaldsmandens, overfaldsmænd,
overfaldsmænds, overfaldsmændene, overfaldsmændenes

overdosis

overdosis, overdosis', overdosis's, overdosises, overdosen, overdosisen, overdosissen,
overdosens, overdosisens, overdosissens, overdoser, overdosers, overdoserne, overdosernes

overarmsmuskel

overarmsmuskel, overarmsmuskels, overarmsmuskelen, overarmsmusklen,
overarmsmuskelens, overarmsmusklens, overarmsmuskler, overarmsmusklers,
overarmsmusklerne, overarmsmusklernes

overarbejdspukkel

overarbejdspukkel, overarbejdspukkels, overarbejdspukkelen, overarbejdspuklen,
overarbejdspukkelens, overarbejdspuklens, overarbejdspukler, overarbejdspuklers,
overarbejdspuklerne, overarbejdspuklernes

overarbejdspenge

overarbejdspenge, overarbejdspenges, overarbejdspengene, overarbejdspengenes

ovarie

ovarie, ovarium, ovaries, ovariums, ovariet, ovariets, ovarier, ovariers, ovarierne, ovariernes

ounce

ounce, ounces, ounces', ounces's, ounceses, ouncene, ouncenes

otium

otium, otiums, otiet, otiumet, otiummet, otiets, otiumets, otiummets

ostestang

ostestang, ostestangs, ostestangen, ostestangens, ostestænger, ostestængers, ostestængerne,
ostestængernes

ostehandel

ostehandel, ostehandels, ostehandelen, ostehandlen, ostehandelens, ostehandlens,
ostehandler, ostehandlers, ostehandlerne, ostehandlernes

ormemiddel

ormemiddel, ormemiddels, ormemiddelet, ormemidlet, ormemiddelets, ormemidlets,
ormemidler, ormemidlers, ormemidlerne, ormemidlernes

orlogsmuseum

orlogsmuseum, orlogsmuseums, orlogsmuseet, orlogsmuset, orlogsmuseets, orlogsmuseer,
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orlogsmuseers, orlogsmuseerne, orlogsmuseernes
orlogsmand

orlogsmand, orlogsmands, orlogsmanden, orlogsmandens, orlogsmænd, orlogsmænds,
orlogsmændene, orlogsmændenes

Orkneyøerne

orkneyøerne, orkneyøernes, orkneyøernene, orkneyøernenes

orkide

orkidé, orkide, orkides, orkidés, orkideen, orkidéen, orkideens, orkidéens, orkideer, orkidéer,
orkideers, orkidéers, orkideerne, orkidéerne, orkideernes, orkidéernes

orgel

orgel, orgels, orgelet, orglet, orgelets, orglets, orgler, orglers, orglerne, orglernes

ordrebog

ordrebog, ordrebogs, ordrebogen, ordrebogens, ordrebøger, ordrebøgers, ordrebøgerne,
ordrebøgernes

ordreseddel

ordreseddel, ordreseddels, ordreseddelen, ordresedlen, ordreseddelens, ordresedlens,
ordresedler, ordresedlers, ordresedlerne, ordresedlernes

ordensvæsen

ordensvæsen, ordensvæsens, ordensvæsenet, ordensvæsnet, ordensvæsenets,
ordensvæsnets, ordensvæsener, ordensvæsner, ordensvæseners, ordensvæsners,
ordensvæsenerne, ordensvæsnerne, ordensvæsenernes, ordensvæsnernes

ordensregel

ordensregel, ordensregels, ordensregelen, ordensreglen, ordensregelens, ordensreglens,
ordensregler, ordensreglers, ordensreglerne, ordensreglernes

ordenskapitel

ordenskapitel, ordenskapitels, ordenskapitlet, ordenskapitlets, ordenskapitler, ordenskapitlers,
ordenskapitlerne, ordenskapitlernes

ordensbroder

ordensbroder, ordensbroders, ordensbroderen, ordensbroderens, ordensbrødre, ordensbrødres,
ordensbrødrene, ordensbrødrenes

orden

orden, ordens, ordenen, ordnen, ordenens, ordnens, ordener, ordner, ordeners, ordners,
ordenerne, ordnerne, ordenernes, ordnernes

ordbogsartikel

ordbogsartikel, ordbogsartikels, ordbogsartiklen, ordbogsartiklens, ordbogsartikler,
ordbogsartiklers, ordbogsartiklerne, ordbogsartiklernes

ordbog

ordbog, ordbogs, ordbogen, ordbogens, ordbøger, ordbøgers, ordbøgerne, ordbøgernes

oratorium

oratorium, oratoriums, oratoriet, oratoriets, oratorier, oratoriers, oratorierne, oratoriernes

orakel

orakel, orakels, oraklet, oraklets, orakler, oraklers, oraklerne, oraklernes

opvaskemiddel

opvaskemiddel, opvaskemiddels, opvaskemiddelet, opvaskemidlet, opvaskemiddelets,
opvaskemidlets, opvaskemidler, opvaskemidlers, opvaskemidlerne, opvaskemidlernes

optøjer

optøjer, optøjers, optøjerne, optøjernes

optræden

optræden, optrædens, optrædener, optrædeners, optrædenerne, optrædenernes

optrevling

optrevling, optrævling, optrevlings, optrævlings, optrevlingen, optrævlingen, optrevlingens,
optrævlingens, optrevlinger, optrævlinger, optrevlingers, optrævlingers, optrevlingerne,
optrævlingerne, optrevlingernes, optrævlingernes

optimum

optimum, optimums, optimumet, optimummet, optimumets, optimummets, optima, optimas,
optimaene, optimaenes

opsynsmand

opsynsmand, opsynsmands, opsynsmanden, opsynsmandens, opsynsmænd, opsynsmænds,
opsynsmændene, opsynsmændenes

opsparingskonto

opsparingskonto, opsparingskontos, opsparingskontoen, opsparingskontoens, opsparingskonti,
opsparingskontoer, opsparingskontis, opsparingskontoers, opsparingskontiene,
opsparingskontoerne, opsparingskontienes, opsparingskontoernes

opskriftsbog

opskriftsbog, opskriftsbogs, opskriftsbogen, opskriftsbogens, opskriftsbøger, opskriftsbøgers,
opskriftsbøgerne, opskriftsbøgernes

opsigelsesvarsel

opsigelsesvarsel, opsigelsesvarsels, opsigelsesvarslet, opsigelsesvarselet, opsigelsesvarselets,
opsigelsesvarslets, opsigelsesvarsler, opsigelsesvarslers, opsigelsesvarslerne,
opsigelsesvarslernes

oppositionspartierne

oppositionspartierne, oppositionspartiernes, oppositionspartiernene, oppositionspartiernenes

opmand

opmand, opmands, opmanden, opmandens, opmænd, opmænds, opmændene, opmændenes

opløsningsmiddel

opløsningsmiddel, opløsningsmiddels, opløsningsmiddelet, opløsningsmidlet,
opløsningsmiddelets, opløsningsmidlets, opløsningsmidler, opløsningsmidlers,
opløsningsmidlerne, opløsningsmidlernes

oplysningsseddel

oplysningsseddel, oplysningsseddels, oplysningsseddelen, oplysningssedlen,
oplysningsseddelens, oplysningssedlens, oplysningssedler, oplysningssedlers,
oplysningssedlerne, oplysningssedlernes

opkørsel

opkørsel, opkørsels, opkørslen, opkørselen, opkørselens, opkørslens, opkørsler, opkørslers,
opkørslerne, opkørslernes

opiumshandel

opiumshandel, opiumshandels, opiumshandelen, opiumshandlen, opiumshandelens,
opiumshandlens, opiumshandler, opiumshandlers, opiumshandlerne, opiumshandlernes

opiumsvalmue

opiumsvalmue, opiumvalmue, opiumsvalmues, opiumvalmues, opiumvalmuen,
opiumsvalmuen, opiumsvalmuens, opiumvalmuens, opiumsvalmuer, opiumvalmuer,
opiumsvalmuers, opiumvalmuers, opiumsvalmuerne, opiumvalmuerne, opiumsvalmuernes,
opiumvalmuernes

opiumsdråber

opiumsdråber, opiumsdråbers, opiumsdråberne, opiumsdråbernes

opiumhule

opiumhule, opiumshule, opiumhules, opiumshules, opiumhulen, opiumshulen, opiumhulens,
opiumshulens, opiumhuler, opiumshuler, opiumhulers, opiumshulers, opiumhulerne,
opiumshulerne, opiumhulernes, opiumshulernes
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ophavsmand, ophavsmands, ophavsmanden, ophavsmandens, ophavsmænd, ophavsmænds,
ophavsmændene, ophavsmændenes

opførsel

opførsel, opførsels, opførslen, opførselen, opførselens, opførslens

OPEC-landene

opeclandene, opeclandenes, opeclandenene, opeclandenenes

onomatopoietikon

onomatopoietikon, onomatopoietikons, onomatopoietikonet, onomatopoietikonets,
onomatopoietika, onomatopoietikas, onomatopoietikaene, onomatopoietikaenes

onkel

onkel, onkels, onklen, onkelen, onklens, onkelens, onkler, onklers, onklerne, onklernes

områdestudium

områdestudium, områdestudiums, områdestudiet, områdestudiets, områdestudier,
områdestudiers, områdestudierne, områdestudiernes

områdenummer

områdenummer, områdenummers, områdenummeret, områdenumret, områdenummerets,
områdenumrets, områdenumre, områdenumres, områdenumrene, områdenumrenes

omnium

omnium, omniums, omniet, omniets, omnier, omniers, omnierne, omniernes

omkørsel

omkørsel, omkørsels, omkørslen, omkørselen, omkørselens, omkørslens, omkørsler,
omkørslers, omkørslerne, omkørslernes

omkostninger

omkostninger, omkostningers, omkostningerne, omkostningernes

omgås

omgås, omgås', omgås's, omgåses, omgåsen, omgåsens, omgæs, omgæs', omgæs's,
omgæses, omgæssene, omgæssenes

omgivelser

omgivelser, omgivelsers, omgivelserne, omgivelsernes

ombudsmand

ombudsmand, ombudsmands, ombudsmanden, ombudsmandens, ombudsmænd,
ombudsmænds, ombudsmændene, ombudsmændenes

oldermand

oldermand, oldermands, oldermanden, oldermandens, oldermænd, oldermænds,
oldermændene, oldermændenes

olden

olden, oldens

oldemoder

oldemor, oldemoder, oldemors, oldemoders, oldemoderen, oldemoren, oldemoderens,
oldemorens, oldemødre, oldemødres, oldemødrene, oldemødrenes

oldeforældre

oldeforældre, oldeforældres, oldeforældrene, oldeforældrenes

oldebarn

oldebarn, oldebarns, oldebarnet, oldebarnets, oldebørn, oldebørns, oldebørnene, oldebørnenes

oldefader

oldefar, oldefader, oldefars, oldefaders, oldefaren, oldefaderen, oldefaderens, oldefarens,
oldefædre, oldefædres, oldefædrene, oldefædrenes

oldboy

oldboy, oldboys, oldboys', oldboys's, oldboyses, oldboyene, oldboyenes

ohm

ohm, ohm's, ohms

official

official, officials, officials', officials's, officialses, officialene, officialenes

offertorium

offertorium, offertoriums, offertoriet, offertoriets, offertorier, offertoriers, offertorierne,
offertoriernes

offer

offer, offers, offeret, ofret, offerets, ofrets, ofre, ofres, ofrene, ofrenes

odysse

odysse, odyssé, odysses, odyssés, odysseen, odysséen, odysseens, odysséens, odysseer,
odysséer, odysseers, odysséers, odysseerne, odysséerne, odysseernes, odysséernes

odelsbonde

odelsbonde, odelsbondes, odelsbonden, odelsbondens, odelsbønder, odelsbønders,
odelsbønderne, odelsbøndernes

odds

odds, odds', odds's, oddses, oddsene, oddsenes

observatorium

observatorium, observatoriums, observatoriet, observatoriets, observatorier, observatoriers,
observatorierne, observatoriernes

nålepenge

nålepenge, nålepenges, nålepengene, nålepengenes

nøglebarn

nøglebarn, nøglebarns, nøglebarnet, nøglebarnets, nøglebørn, nøglebørns, nøglebørnene,
nøglebørnenes

nævningeformand

nævningeformand, nævningeformands, nævningeformanden, nævningeformandens,
nævningeformænd, nævningeformænds, nævningeformændene, nævningeformændenes

nævefuld

nævefuld, nævefulds, nævefulde, nævefuldes, nævefuldene, nævefuldenes

nætter

nætter, nætters, nætterne, nætternes

næstsøskendebarn

næstsøskendebarn, næstsøskendebarns, næstsøskendebarnet, næstsøskendebarnets,
næstsøskendebørn, næstsøskendebørns, næstsøskendebørnene, næstsøskendebørnenes

næstkommanderende

næstkommanderende, næstkommanderendes

næstformand

næstformand, næstformands, næstformanden, næstformandens, næstformænd,
næstformænds, næstformændene, næstformændenes

næsedråber

næsedråber, næsedråbers, næsedråberne, næsedråbernes

nærtliggende

nærtliggende, nærtliggendes

nærstudium

nærstudium, nærstudiums, nærstudiet, nærstudiets, nærstudier, nærstudiers, nærstudierne,
nærstudiernes

næringsmiddel

næringsmiddel, næringsmiddels, næringsmiddelet, næringsmidlet, næringsmiddelets,
næringsmidlets, næringsmidler, næringsmidlers, næringsmidlerne, næringsmidlernes

nytårsnat

nytårsnat, nytårsnats, nytårsnatten, nytårsnattens, nytårsnætter, nytårsnætters,
nytårsnætterne, nytårsnætternes

nytårsmorgen

nytårsmorgen, nytårsmorgens, nytårsmorgenen, nytårsmorgnen, nytårsmorgenens,
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nytårsmorgnens, nytårsmorgener, nytårsmorgner, nytårsmorgeners, nytårsmorgners,
nytårsmorgenerne, nytårsmorgnerne, nytårsmorgenernes, nytårsmorgnernes
nytårsløjer

nytårsløjer, nytårsløjers, nytårsløjerne, nytårsløjernes

nytårshilsen

nytårshilsen, nytårshilsens, nytårshilsenen, nytårshilsnen, nytårshilsenens, nytårshilsnens,
nytårshilsener, nytårshilsner, nytårshilseners, nytårshilsners, nytårshilsenerne,
nytårshilsnerne, nytårshilsenernes, nytårshilsnernes

nytårsaften

nytårsaften, nytårsaftens, nytårsaftenen, nytårsaftnen, nytårsaftenens, nytårsaftnens,
nytårsaftener, nytårsaftner, nytårsafteners, nytårsaftners, nytårsaftenerne, nytårsaftnerne,
nytårsaftenernes, nytårsaftnernes

nyrebækken

nyrebækken, nyrebækkens, nyrebækkenet, nyrebækkenets, nyrebækkener, nyrebækner,
nyrebækkeners, nyrebækners, nyrebækkenerne, nyrebæknerne, nyrebækkenernes,
nyrebæknernes

nyopstillet

nyopstillet, nyopstillets, nyopstillede, nyopstilledes

nykøbingenser

nykøbingenser, nykøbinger, nykøbingensers, nykøbingers, nykøbingenseren, nykøbingeren,
nykøbingenserens, nykøbingerens, nykøbingensere, nykøbingere, nykøbingenseres,
nykøbingeres, nykøbingenserne, nykøbingerne, nykøbingensernes, nykøbingernes

nyk

nykket, nøkket, nykkets, nøkkets, nyk, nøk, nyks, nøks, nykkene, nøkkene, nykkenes,
nøkkenes

nyhedsmedium

nyhedsmedium, nyhedsmediums, nyhedsmediet, nyhedsmediets, nyhedsmedier,
nyhedsmediers, nyhedsmedierne, nyhedsmediernes

nyforlovet

nyforlovet, nyforlovets, nyforlovede, nyforlovedes

nydelsesmiddel

nydelsesmiddel, nydelsesmiddels, nydelsesmiddelet, nydelsesmidlet, nydelsesmiddelets,
nydelsesmidlets, nydelsesmidler, nydelsesmidlers, nydelsesmidlerne, nydelsesmidlernes

nus

nus, nus', nus's, nuses
Ord

staerkeformer

nuntius

nuntius, nuntius', nuntius's, nuntiuses, nuntier, nuntiers, nuntierne, nuntiernes

nummerorden

nummerorden, nummerordens, nummerordenen, nummerordnen, nummerordenens,
nummerordnens

nummermand

nummermand, nummermands, nummermanden, nummermandens, nummermænd,
nummermænds, nummermændene, nummermændenes

nummer

nummer, nummers, nummeret, numret, nummerets, numrets, numre, numres, numrene,
numrenes

nullinie

nullinie, nullinje, nullinies, nullinjes, nullinien, nullinjen, nulliniens, nullinjens, nullinier,
nullinjer, nulliniers, nullinjers, nullinierne, nullinjerne, nulliniernes, nullinjernes

nullermand

nullermand, nullermands, nullermanden, nullermandens, nullermænd, nullermænds,
nullermændene, nullermændenes

nudler

nudler, nudlers, nudlerne, nudlernes

nudel

nudel, nudels, nudelen, nudlen, nudelens, nudlens, nudler, nudlers, nudlerne, nudlernes

notesbog

notesbog, notesbogs, notesbogen, notesbogens, notesbøger, notesbøgers, notesbøgerne,
notesbøgernes

notabel

notabel, notabels, notabelen, notablen, notablens, notabelens, notabler, notablers, notablerne,
notablernes

nordmand

nordmand, nordmands, nordmanden, nordmandens, nordmænd, nordmænds, nordmændene,
nordmændenes

nordhimmel

nordhimmel, nordhimmels, nordhimmelen, nordhimlen, nordhimlens, nordhimmelens,
nordhimle, nordhimles, nordhimlene, nordhimlenes

noder

noder, noders, noderne, nodernes

nittenhundredetal

nittenhundredetal, nittenhundredtal, nittenhundredetals, nittenhundredtals,
nittenhundredetallet, nittenhundredtallet, nittenhundredetallets, nittenhundredtallets

nissefar

nissefar, nissefars, nissefaren, nissefarens, nissefædre, nissefædres, nissefædrene,
nissefædrenes

nissemand

nissemand, nissemands, nissemanden, nissemandens, nissemænd, nissemænds,
nissemændene, nissemændenes

nippel

nippel, nippels, niplen, nippelen, niplens, nippelens, nipler, niplers, niplerne, niplernes

nikkel

nikkel, nikkels, nikkelet, niklet, nikkelets, niklets

newton

newton, newtons

neutrum

neutrum, neutrums, neutrumet, neutrummet, neutrumets, neutrummets, neutra, neutrumer,
neutrummer, neutras, neutrumers, neutrummers, neutraene, neutrumerne, neutrummerne,
neutraenes, neutrumernes, neutrummernes

neuroleptikum

neuroleptikum, neuroleptikums, neuroleptikumet, neuroleptikummet, neuroleptikumets,
neuroleptikummets, neuroleptika, neuroleptikas, neuroleptikaene, neuroleptikaenes

netstrømper

netstrømper, netstrømpers, netstrømperne, netstrømpernes

nervemiddel

nervemiddel, nervemiddels, nervemiddelet, nervemidlet, nervemiddelets, nervemidlets,
nervemidler, nervemidlers, nervemidlerne, nervemidlernes

nervecentrum

nervecentrum, nervecentrums, nervecentret, nervecentrumet, nervecentrummet,
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nervecentrets, nervecentrumets, nervecentrummets, nervecentrer, nervecentrumer,
nervecentrummer, nervecentrers, nervecentrumers, nervecentrummers, nervecentrerne,
nervecentrumerne
nerie

nerie, nerium, neries, neriums, nerien, neriens, nerier, neriers, nerierne, neriernes

neglige

neglige, negligé, negliges, negligés, negligeet, negligéet, negligeets, negligéets, negligeer,
negligéer, negligeers, negligéers, negligeerne, negligéerne, negligeernes, negligéernes

neglerod

neglerod, neglerods, negleroden, neglerodens, neglerødder, neglerødders, neglerødderne,
neglerøddernes

nedkørsel

nedkørsel, nedkørsels, nedkørselen, nedkørslen, nedkørselens, nedkørslens, nedkørsler,
nedkørslers, nedkørslerne, nedkørslernes

Nederlandene

nederlandene, nederlandenes, nederlandenene, nederlandenenes

nedbørmængde

nedbørmængde, nedbørsmængde, nedbørmængdes, nedbørsmængdes, nedbørsmængden,
nedbørmængden, nedbørmængdens, nedbørsmængdens, nedbørmængder, nedbørsmængder,
nedbørmængders, nedbørsmængders, nedbørmængderne, nedbørsmængderne,
nedbørmængdernes, nedbørsmængder

nebengeschæft

nebengeschæft, nebengesjæft, nebengeschæfts, nebengesjæfts, nebengeschæften,
nebengesjæften, nebengeschæftens, nebengesjæftens, nebengeschæfter, nebengesjæfter,
nebengeschæfters, nebengesjæfters, nebengeschæfterne, nebengesjæfterne,
nebengeschæfternes, ne

nazihilsen

nazihilsen, nazihilsens, nazihilsenen, nazihilsnen, nazihilsenens, nazihilsnens, nazihilsner,
nazihilsener, nazihilseners, nazihilsners, nazihilsenerne, nazihilsnerne, nazihilsenernes,
nazihilsnernes

navneseddel

navneseddel, navneseddels, navneseddelen, navnesedlen, navneseddelens, navnesedlens,
navnesedler, navnesedlers, navnesedlerne, navnesedlernes

navnebroder

navnebroder, navnebror, navnebroders, navnebrors, navnebroderen, navnebroren,
navnebroderens, navnebrorens, navnebrødre, navnebrødres, navnebrødrene, navnebrødrenes

navnebog

navnebog, navnebogs, navnebogen, navnebogens, navnebøger, navnebøgers, navnebøgerne,
navnebøgernes

navne

navne, navnes, navner, navners, navnerne, navnernes

naturvæsen

naturvæsen, naturvæsens, naturvæsenet, naturvæsnet, naturvæsenets, naturvæsnets,
naturvæsener, naturvæsner, naturvæseners, naturvæsners, naturvæsenerne, naturvæsnerne,
naturvæsenernes, naturvæsnernes

naturvidenskabsmand

naturvidenskabsmand, naturvidenskabsmands, naturvidenskabsmanden,
naturvidenskabsmandens, naturvidenskabsmænd, naturvidenskabsmænds,
naturvidenskabsmændene, naturvidenskabsmændenes

naturvidenskabsfolk

naturvidenskabsfolk, naturvidenskabsfolks, naturvidenskabsfolkene, naturvidenskabsfolkenes

naturstudium

naturstudium, naturstudiums, naturstudiet, naturstudiets, naturstudier, naturstudiers,
naturstudierne, naturstudiernes

naturomgivelser

naturomgivelser, naturomgivelsers, naturomgivelserne, naturomgivelsernes

naturmiddel

naturmiddel, naturmiddels, naturmiddelet, naturmidlet, naturmiddelets, naturmidlets,
naturmidler, naturmidlers, naturmidlerne, naturmidlernes

naturlægemiddel

naturlægemiddel, naturlægemiddels, naturlægemidlet, naturlægemiddelet,
naturlægemiddelets, naturlægemidlets, naturlægemidler, naturlægemidlers,
naturlægemidlerne, naturlægemidlernes

naturkraft

naturkraft, naturkrafts, naturkraften, naturkraftens, naturkræfter, naturkræfters,
naturkræfterne, naturkræfternes

naturbarn

naturbarn, naturbarns, naturbarnet, naturbarnets, naturbørn, naturbørns, naturbørnene,
naturbørnenes

naturalier

naturalier, naturaliers, naturalierne, naturaliernes

natmand

natmand, natmands, natmanden, natmandens, natmænd, natmænds, natmændene,
natmændenes

natkørsel

natkørsel, natkørsels, natkørselen, natkørslen, natkørselens, natkørslens, natkørsler,
natkørslers, natkørslerne, natkørslernes

nationalmuseum

nationalmuseum, nationalmuseums, nationalmuseet, nationalmuseets, nationalmuseer,
nationalmuseers, nationalmuseerne, nationalmuseernes

nathue

nathue, natue, nathues, nathuen, nathuens, nathuer, nathuers, nathuerne, nathuernes

nathimmel

nattehimmel, nathimmel, nathimmels, nattehimmels, nathimlen, nattehimlen, nathimmelen,
nattehimmelen, nathimlens, nathimmelens, nattehimlens, nattehimmelens, nathimle,
nattehimle, nathimles, nattehimles, nathimlene, nattehimlene, nathimlenes, nattehimlene

nat

nat, nats, nat's, natten, nattens, natten's, nætter, nætters, nætterne, nætternes

nasturtie

nasturtium, nasturtie, nasturties, nasturtiums, nasturtien, nasturtiens, nasturtier, nasturtiers,
nasturtierne, nasturtiernes

narkotikum

narkotikum, narkotikums, narkotikumet, narkotikummet, narkotikumets, narkotikummets,
narkotika, narkotikas, narkotikaene, narkotikaenes

narkotikahandel

narkotikahandel, narkotikahandels, narkotikahandelen, narkotikahandlen, narkotikahandelens,
narkotikahandlens, narkotikahandler, narkotikahandlers, narkotikahandlerne,
narkotikahandlernes

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 50 af 130

narkotika

narkotika, narkotikas, narkotikane, narkotikanes

narkoprostitueret

narkoprostitueret, narkoprostituerets, narkoprostituerede, narkoprostitueredes

narkohandel

narkohandel, narkohandels, narkohandelen, narkohandlen, narkohandelens, narkohandlens,
narkohandler, narkohandlers, narkohandlerne, narkohandlernes

narkobagmand

narkobagmand, narkobagmands, narkobagmanden, narkobagmandens, narkobagmænd,
narkobagmænds, narkobagmændene, narkobagmændenes

nappetag

nappetaget, naptaget, nappetagets, naptagets, nappetag, naptag, nappetags, naptags,
nappetagene, naptagene, nappetagenes, naptagenes

napolitaner

napolitaner, neapolitaner, napolitaners, neapolitaners, napolitaneren, neapolitaneren,
napolitanerens, neapolitanerens, napolitanere, neapolitanere, napolitaneres, neapolitaneres,
napolitanerne, neapolitanerne, napolitanernes, neapolitanernes

naller

naller, nallers, nallerne, nallernes

nakkemuskel

nakkemuskel, nakkemuskels, nakkemuskelen, nakkemusklen, nakkemuskelens,
nakkemusklens, nakkemuskler, nakkemusklers, nakkemusklerne, nakkemusklernes

nakkehvirvel

nakkehvirvel, nakkehvirvels, nakkehvirvelen, nakkehvirvlen, nakkehvirvelens, nakkehvirvlens,
nakkehvirvler, nakkehvirvlers, nakkehvirvlerne, nakkehvirvlernes

naftalen

naftalen, naftalin, naftalens, naftalins, naftalenen, naftalenet, naftalinen, naftalinet,
naftalenens, naftalenets, naftalinens, naftalinets

mårhårspensel

mårhårspensel, mårhårspensels, mårhårspenselen, mårhårspenslen, mårhårspenselens,
mårhårspenslens, mårhårspensler, mårhårspenslers, mårhårspenslerne, mårhårspenslernes

målstang

målstang, målstangs, målstangen, målstangens, målstænger, målstængers, målstængerne,
målstængernes

målmand

målmand, målmands, målmanden, målmandens, målmænd, målmænds, målmændene,
målmændenes

mållinie

mållinie, mållinje, mållinies, mållinjes, mållinien, mållinjen, målliniens, mållinjens, mållinier,
mållinjer, målliniers, mållinjers, mållinierne, mållinjerne, målliniernes, mållinjernes

mørtel

mørtel, mørtels, mørtelen, mørtlen, mørtelens, mørtlens, mørtler, mørtlers, mørtlerne,
mørtlernes

mørkemand

mørkemand, mørkemands, mørkemanden, mørkemandens, mørkemænd, mørkemænds,
mørkemændene, mørkemændenes

mørkelægning

mørkelægning, mørklægning, mørkelægnings, mørklægnings, mørklægningen,
mørkelægningen, mørkelægningens, mørklægningens, mørkelægninger, mørklægninger,
mørkelægningers, mørklægningers, mørkelægningerne, mørklægningerne,
mørkelægningernes, mørklægningernes

mørkekammer

mørkekammer, mørkekammers, mørkekammeret, mørkekamret, mørkekammerets,
mørkekamrets, mørkekamre, mørkekamres, mørkekamrene, mørkekamrenes

møntvæsen

møntvæsen, møntvæsens, møntvæsenet, møntvæsnet, møntvæsenets, møntvæsnets,
møntvæsener, møntvæsner, møntvæseners, møntvæsners, møntvæsenerne, møntvæsnerne,
møntvæsenernes, møntvæsnernes

mølmiddel

mølmiddel, mølmiddels, mølmiddelet, mølmidlet, mølmiddelets, mølmidlets, mølmidler,
mølmidlers, mølmidlerne, mølmidlernes

møgso

møgso, møgsos, møgsoen, møgsoens, møgsøer, møgsøers, møgsøerne, møgsøernes

mødeaften

mødeaften, mødeaftens, mødeaftenen, mødeaftnen, mødeaftenens, mødeaftnens,
mødeaftener, mødeaftner, mødeafteners, mødeaftners, mødeaftenerne, mødeaftnerne,
mødeaftenernes, mødeaftnernes

møbel

møbel, møbels, møbelet, møblet, møbelets, møblets, møbler, møblers, møblerne, møblernes

mæslinger

mæslinger, mæslingers, mæslingerne, mæslingernes

mærkevarer

mærkevarer, mærkevarers, mærkevarerne, mærkevarernes

mærkeseddel

mærkeseddel, mærkeseddels, mærkeseddelen, mærkesedlen, mærkeseddelens,
mærkesedlens, mærkesedler, mærkesedlers, mærkesedlerne, mærkesedlernes

mænner

mænner, mænners, mænnerne, mænnernes

mænd

mænd, mænds, mænd'ne, mændne, mændnes

mælketand

mælketand, mælketands, mælketanden, mælketandens, mælketænder, mælketænders,
mælketænderne, mælketændernes

mælkemand

mælkemand, mælkemands, mælkemanden, mælkemandens, mælkemænd, mælkemænds,
mælkemændene, mælkemændenes

mælkekirtel

mælkekirtel, mælkekirtels, mælkekirtelen, mælkekirtlen, mælkekirtelens, mælkekirtlens,
mælkekirtler, mælkekirtlers, mælkekirtlerne, mælkekirtlernes

mysterium

mysterium, mysteriums, mysteriet, mysteriets, mysterier, mysteriers, mysterierne,
mysteriernes

myr

myr, myrs

mycelium

mycelium, myceliums, myceliet, myceliets, mycelier, myceliers, mycelierne, myceliernes

muslingeskal

muslingeskal, muslingskal, muslingeskals, muslingskals, muslingeskallen, muslingskallen,
muslingeskallens, muslingskallens, muslingeskaller, muslingskaller, muslingeskallers,
muslingskallers, muslingeskallerne, muslingskallerne, muslingeskallernes, muslin
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muskelmand

muskelmand, muskelmands, muskelmanden, muskelmandens, muskelmænd, muskelmænds,
muskelmændene, muskelmændenes

muskelkraft

muskelkraft, muskelkrafts, muskelkraften, muskelkraftens, muskelkræfter, muskelkræfters,
muskelkræfterne, muskelkræfternes

muskel

muskel, muskels, musklen, muskelen, musklens, muskelens, muskler, musklers, musklerne,
musklernes

musikus

musikus, musikus', musikus's, musikuses, musici, musicis, musiciene, musicienes

musiknummer

musiknummer, musiknummers, musiknummeret, musiknumret, musiknummerets,
musiknumrets, musiknumre, musiknumres, musiknumrene, musiknumrenes

musikleksikon

musikleksikon, musikleksikons, musikleksikonet, musikleksikonets, musikleksika,
musikleksikoner, musikleksikas, musikleksikoners, musikleksikaene, musikleksikonerne,
musikleksikaenes, musikleksikonernes

musikkonservatorium

musikkonservatorium, musikkonservatoriums, musikkonservatoriet, musikkonservatoriets,
musikkonservatorier, musikkonservatoriers, musikkonservatorierne, musikkonservatoriernes

musikhandel

musikhandel, musikhandels, musikhandelen, musikhandlen, musikhandelens, musikhandlens,
musikhandler, musikhandlers, musikhandlerne, musikhandlernes

musikalier

musikalier, musikaliers, musikalierne, musikaliernes

musikaften

musikaften, musikaftens, musikaftenen, musikaftnen, musikaftenens, musikaftnens,
musikaftener, musikaftner, musikafteners, musikaftners, musikaftenerne, musikaftnerne,
musikaftenernes, musikaftnernes
Ord

staerkeformer

musik

musikken, musikkens

museumsmand

museumsmand, museumsmands, museumsmanden, museumsmandens, museumsmænd,
museumsmænds, museumsmændene, museumsmændenes

museum

museum, museeum, museum's, museums, museet, museets, museer, museers, museerne,
museernes

muselmand

muselmand, muselmands, muselmanden, muselmandens, muselmænd, muselmænds,
muselmændene, muselmændenes

murerarbejdsmand

murerarbejdsmand, murerarbejdsmands, murerarbejdsmanden, murerarbejdsmandens,
murerarbejdsmænd, murerarbejdsmænds, murerarbejdsmændene, murerarbejdsmændenes

murbrokker

murbrokker, murbrokkers, murbrokkerne, murbrokkernes

murerhammer

murerhammer, murhammer, murerhammers, murhammers, murhammeren, murerhammeren,
murerhammerens, murhammerens, murerhammere, murerhamre, murhammere, murhamre,
murerhammeres, murerhamres, murhammeres, murhamres, murerhammerne, murerhamrene,
murhammerne, murha

munkevæsen

munkevæsen, munkevæsens, munkevæsenet, munkevæsnet, munkevæsenets,
munkevæsnets, munkevæsener, munkevæsner, munkevæseners, munkevæsners,
munkevæsenerne, munkevæsnerne, munkevæsenernes, munkevæsnernes

munddele

munddele, munddeles, munddelene, munddelenes

mulæsel

mulæsel, mulæsels, mulæselet, mulæslet, mulæselets, mulæslets, mulæsler, mulæslers,
mulæslerne, mulæslernes

multiplum

multiplum, multiplums, multiplet, multiplets, multipla, multipler, multiplas, multiplers,
multiplaene, multiplerne, multiplaenes, multiplernes

multimedium

multimedium, multimediums, multimediet, multimediets, multimedier, multimediers,
multimedierne, multimediernes

multihandicappet

multihandicappet, multihandicappets, multihandicappede, multihandicappedes

motormand

motormand, motormands, motormanden, motormandens, motormænd, motormænds,
motormændene, motormændenes

motorkraft

motorkraft, motorkrafts, motorkraften, motorkraftens, motorkræfter, motorkræfters,
motorkræfterne, motorkræfternes

motorbriller

motorbriller, motorbrillers, motorbrillerne, motorbrillernes

motorcykel

motorcykel, motorcykels, motorcyklen, motorcykelen, motorcyklens, motorcykelens,
motorcykler, motorcyklers, motorcyklerne, motorcyklernes

motionscykel

motionscykel, motionscykels, motionscykelen, motionscyklen, motionscykelens,
motionscyklens, motionscykler, motionscyklers, motionscyklerne, motionscyklernes

moske

moské, moske, moskés, moskes, moskéen, moskeen, moskéens, moskeens, moskéer,
moskeer, moskeers, moskéers, moskeerne, moskéerne, moskéernes, moskeernes

moseand

moseand, moseands, moseanden, moseandens, moseænder, moseænders, moseænderne,
moseændernes

mortergranat

mortérgranat, mortergranat, mortérgranats, mortergranats, mortergranaten, mortérgranaten,
mortérgranatens, mortergranatens, mortergranater, mortérgranater, mortérgranaters,
mortergranaters, mortérgranaterne, mortergranaterne, mortérgranaternes, mortergran

morter

morter, mortér, morters, mortérs, morteren, mortéren, mortérens, morterens, mortérer,
morterer, mortérers, morterers, mortererne, mortérerne, morterernes, mortérernes

mortensgås

mortensgås, mortensgåses, mortensgås', mortensgås's, mortensgåsen, mortensgåsens,
mortensgæs, mortensgæs', mortensgæs's, mortensgæses, mortensgæssene,
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mortensgæssenes
mortensaften

mortensaften, mortensaftens, mortensaftnen, mortensaftenen, mortensaftnens,
mortensaftenens, mortensaftener, mortensaftner, mortensafteners, mortensaftners,
mortensaftenerne, mortensaftnerne, mortensaftnernes, mortensaftenernes

mormoder

mormoder, mormor, mormors, mormoders, mormoderen, mormoren, mormorens,
mormoderens, mormødre, mormødres, mormødrene, mormødrenes

morkel

morkel, morkels, morkelen, morklen, morklens, morkelens, morkler, morklers, morklerne,
morklernes

morgenmand

morgenmand, morgenmands, morgenmanden, morgenmandens, morgenmænd,
morgenmænds, morgenmændene, morgenmændenes

morgenhimmel

morgenhimmel, morgenhimmels, morgenhimlen, morgenhimmelen, morgenhimmelens,
morgenhimlens, morgenhimle, morgenhimles, morgenhimlene, morgenhimlenes

morgenhilsen

morgenhilsen, morgenhilsens, morgenhilsnen, morgenhilsenen, morgenhilsnens,
morgenhilsenens, morgenhilsener, morgenhilsner, morgenhilsners, morgenhilseners,
morgenhilsnerne, morgenhilsenerne, morgenhilsnernes, morgenhilsenernes

morforældre

morforældre, morforældres, morforældrene, morforældrenes

morgen

morgen, morgens, morgenen, morgnen, morgnens, morgenens, morgner, morgener,
morgeners, morgners, morgenerne, morgnerne, morgnernes, morgenernes, morges

morfader

morfader, morfar, morfaders, morfars, morfaderen, morfaren, morfarens, morfaderens,
morfædre, morfædres, morfædrene, morfædrenes

mordvåben

mordvåbenet, mordvåbnet, mordvåbnets, mordvåbenets, mordvåben, mordvåbens,
mordvåbnene, mordvåbnenes

mordnat

mordnat, mordnats, mordnatten, mordnattens, mordnætter, mordnætters, mordnætterne,
mordnætternes

morderhånd

morderhånd, morderhånds, morderhånden, morderhåndens, morderhænder, morderhænders,
morderhænderne, morderhændernes

morbroder

morbror, morbroder, morbrors, morbroders, morbroren, morbroderen, morbroderens,
morbrorens, morbrødre, morbrødres, morbrødrene, morbrødrenes

moratorium

moratorium, moratoriums, moratoriet, moratoriets, moratorier, moratoriers, moratorierne,
moratoriernes

moralregler

moralregler, moralreglers, moralreglerne, moralreglernes

moralprædiken

moralprædiken, moralpræken, moralprædikens, moralprækens, moralprædikenen,
moralprækenen, moralprædikenens, moralprækenens, moralprædikener, moralprækener,
moralprækner, moralprædikeners, moralprækeners, moralprækners, moralprædikenerne,
moralpræknerne, m

monokel

monokel, monokels, monoklen, monoklens, monokler, monoklers, monoklerne, monoklernes

mongolbarn

mongolbarn, mongolbarns, mongolbarnet, mongolbarnets, mongolbørn, mongolbørns,
mongolbørnene, mongolbørnenes

moneter

moneter, moneters, moneterne, moneternes

Molukkerne

molukkerne, molukkernes, molukkernene, molukkernenes

moire

moire, moiré, moirés, moires, moireet, moireen, moiréen, moiréet, moiréens, moiréets,
moireets, moireens, moireer, moiréer, moiréers, moireers, moiréerne, moireerne, moiréernes,
moireernes

modus

modus, moduses, modus', modus's, modi, modis, modiene, modienes

modstandsmand

modstandsmand, modstandsmands, modstandsmanden, modstandsmandens,
modstandsmænd, modstandsmænds, modstandsmændene, modstandsmændenes

modstandsfolk

modstandsfolk, modstandsfolks, modstandsfolkene, modstandsfolkenes

modforholdsregel

modforholdsregel, modforholdsregels, modforholdsregelen, modforholdsreglen,
modforholdsreglens, modforholdsregelens, modforholdsregler, modforholdsreglers,
modforholdsreglerne, modforholdsreglernes

modeverden

modeverden, modeverdens, modeverdner, modeverdener, modeverdeners, modeverdners,
modeverdenerne, modeverdnerne, modeverdnernes, modeverdenernes

moder

mor, moder, moders, mors, moderen, moren, morens, moderens, mødre, mødres, mødrene,
mødrenes

modemand

modemand, modemands, modemanden, modemandens, modemænd, modemænds,
modemændene, modemændenes

modefolk

modefolk, modefolks, modefolkene, modefolkenes

modalverbum

modalverbum, modalverbums, modalverbet, modalverbets, modalverber, modalverbers,
modalverberne, modalverbernes

mocambiquer

mozambiquer, mocambiquer, mozambiquers, mocambiquers, mozambiqueren,
mocambiqueren, mozambiquerens, mocambiquerens, mocambiquere, mozambiquere,
mocambiqueres, mozambiqueres, mocambiquerne, mozambiquerne, mocambiquernes,
mozambiquernes

mistrivsel

mistrivsel, mistrivsels, mistrivselen, mistrivslen, mistrivselens, mistrivslens

misteldrossel

misteldrossel, misteldrossels, misteldroslen, misteldrosselen, misteldroslens, misteldrosselens,
misteldrosler, misteldroslers, misteldroslerne, misteldroslernes
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mistillidsdagsorden

mistillidsdagsorden, mistillidsdagsordens, mistillidsdagsordenen, mistillidsdagsordnen,
mistillidsdagsordenens, mistillidsdagsordnens, mistillidsdagsordener, mistillidsdagsordner,
mistillidsdagsordeners, mistillidsdagsordners, mistillidsdagsordenerne, mis

mistillidsvotum

mistillidsvotum, mistillidsvotums, mistillidsvotumet, mistillidsvotummet, mistillidsvotumets,
mistillidsvotummets, mistillidsvota, mistillidsvotas, mistillidsvotaene, mistillidsvotaenes

missionsmand

missionsmand, missionsmands, missionsmanden, missionsmandens, missionsmænd,
missionsmænds, missionsmændene, missionsmændenes

mispel

mispel, mispels, mispelen, misplen, mispelens, misplens, mispler, misplers, misplerne,
misplernes

mirakelmiddel

mirakelmiddel, mirakelmiddels, mirakelmidlet, mirakelmiddelet, mirakelmiddelets,
mirakelmidlets, mirakelmidler, mirakelmidlers, mirakelmidlerne, mirakelmidlernes

mirakel

mirakel, mirakels, miraklet, miraklets, mirakler, miraklers, miraklerne, miraklernes

minuskel

minuskel, minuskels, minuskelen, minusklen, minuskelens, minusklens, minuskler, minusklers,
minusklerne, minusklernes

ministerkollega

ministerkollega, ministerkollegas, ministerkollegaen, ministerkollegaens, ministerkolleger,
ministerkollegaer, ministerkollegaers, ministerkollegers, ministerkollegaerne,
ministerkollegerne, ministerkollegaernes, ministerkollegernes

ministerium

ministerium, ministeriums, ministeriet, ministeriets, ministerier, ministeriers, ministerierne,
ministeriernes

ministerialbog

ministerialbog, ministerialbogs, ministerialbogen, ministerialbogens, ministerialbøger,
ministerialbøgers, ministerialbøgerne, ministerialbøgernes

minimumstemperatur

minimumstemperatur, minimumtemperatur, minimumstemperaturs, minimumtemperaturs,
minimumstemperaturen, minimumtemperaturen, minimumstemperaturens,
minimumtemperaturens, minimumstemperaturer, minimumtemperaturer,
minimumstemperaturers, minimumtemperaturers,

minimum

minimum, minimums, minimumet, minimummet, minimumets, minimummets, minima,
minimas, minimaene, minimaenes

minicykel

minicykel, minicykels, minicyklen, minicykelen, minicykelens, minicyklens, minicykler,
minicyklers, minicyklerne, minicyklernes

mindebog

mindebog, mindebogs, mindebogen, mindebogens, mindebøger, mindebøgers, mindebøgerne,
mindebøgernes

mindeartikel

mindeartikel, mindeartikels, mindeartiklen, mindeartiklens, mindeartikler, mindeartiklers,
mindeartiklerne, mindeartiklernes

milt

milt, milts, milten, mil'ten, miltens, milte, miltes, miltene, miltenes

millirem

millirem, millirems

millionærkonto

millionærkonto, millionærkontos, millionærkontoen, millionærkontoens, millionærkonti,
millionærkontoer, millionærkontis, millionærkontoers, millionærkontiene, millionærkontoerne,
millionærkontienes, millionærkontoernes

milliondel

milliontedel, milliondel, milliondels, milliontedels, milliondelen, milliontedelen, milliondelens,
milliontedelens, milliondele, milliontedele, milliondeles, milliontedeles, milliondelene,
milliontedelene, milliondelenes, milliontedelenes

million

million, millions, millionen, millionens, 'millioner, millioner, millioners, millionerne, millionernes

millibar

millibar, millibars, millibarene, millibarenes

mille

mille, milles

miljøtrussel

miljøtrussel, miljøtrussels, miljøtruslen, miljøtrusselen, miljøtruslens, miljøtrusselens,
miljøtrusler, miljøtruslers, miljøtruslerne, miljøtruslernes

miljørisiko

miljørisiko, miljørisikos, miljørisikoen, miljørisikoens, miljørisici, miljørisikoer, miljørisicis,
miljørisikoers, miljørisiciene, miljørisikoerne, miljørisicienes, miljørisikoernes

miljøministerium

miljøministerium, miljøministeriums, miljøministeriet, miljøministeriets, miljøministerier,
miljøministeriers, miljøministerierne, miljøministeriernes

miljøfolk

miljøfolk, miljøfolks, miljøfolkene, miljøfolkenes

militærvæsen

militærvæsen, militærvæsens, militærvæsenet, militærvæsnet, militærvæsenets,
militærvæsnets, militærvæsener, militærvæsner, militærvæseners, militærvæsners,
militærvæsenerne, militærvæsnerne, militærvæsenernes, militærvæsnernes

militærmand

militærmand, militærmands, militærmanden, militærmandens, militærmænd, militærmænds,
militærmændene, militærmændenes

militærattache

militærattache, militærattaché, militærattaches, militærattachés, militærattacheen,
militærattachéen, militærattacheens, militærattachéens, militærattacheer, militærattachéer,
militærattacheers, militærattachéers, militærattacheerne, militærattachéerne, m

milieubeskyttelse

miljøbeskyttelse, milieubeskyttelse, milieubeskyttelses, miljøbeskyttelses, milieubeskyttelsen,
miljøbeskyttelsen, milieubeskyttelsens, miljøbeskyttelsens, milieubeskyttelser,
miljøbeskyttelser, milieubeskyttelsers, miljøbeskyttelsers, milieubeskyttelsern

milieu

miljø, milieu, miljøs, milieus, miljøet, milieuet, miljøets, milieuets, miljøer, milieuer, milieuers,
miljøers, milieuerne, miljøerne, milieuernes, miljøernes

mile

mile, miles, miles', miles's, mileses, milene, milenes

miksepult

mikserpult, miksepult, miksepults, mikserpults, miksepulten, mikserpulten, miksepultens,
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mikserpultens, miksepulte, mikserpulte, miksepultes, mikserpultes, miksepultene,
mikserpultene, miksepultenes, mikserpultenes
midterstykke

midterstykke, midtstykke, midterstykkes, midtstykkes, midterstykket, midtstykket,
midterstykkets, midtstykkets, midterstykker, midtstykker, midterstykkers, midtstykkers,
midterstykkerne, midtstykkerne, midterstykkernes, midtstykkernes

midterstilling

midterstilling, midtstilling, midterstillings, midtstillings, midterstillingen, midtstillingen,
midterstillingens, midtstillingens, midterstillinger, midtstillinger, midterstillingers,
midtstillingers, midterstillingerne, midtstillingerne, midterstillinge

midterside

midterside, midtside, midtersides, midtsides, midtsiden, midtersiden, midtersidens, midtsidens,
midtsider, midtersider, midtersiders, midtsiders, midtersiderne, midtsiderne, midtersidernes,
midtsidernes

midtersider

midtersider, midtersiders, midtersiderne, midtersidernes

midterlinie

midterlinie, midterlinje, midtlinie, midtlinje, midterlinies, midterlinjes, midtlinies, midtlinjes,
midterlinien, midterlinjen, midtlinien, midtlinjen, midterliniens, midterlinjens, midtliniens,
midtlinjens, midterlinier, midterlinjer, midtlinier, midtlin

midsommernat

midsommernat, midsommernats, midsommernatten, midsommernattens, midsommernætter,
midsommernætters, midsommernætterne, midsommernætternes

midsommeraften

midsommeraften, midsommeraftens, midsommeraftenen, midsommeraftnen,
midsommeraftenens, midsommeraftnens, midsommeraftener, midsommeraftner,
midsommerafteners, midsommeraftners, midsommeraftenerne, midsommeraftnerne,
midsommeraftenernes, midsommeraftnernes

midsommer

midsommer, midsommers, midsommeren, midsommerens, midsomre, midsomres,
midsomrene, midsomrenes

midnat

midnat, midnats, midnatten, midnattens, midnætter, midnætters, midnætterne, midnætternes

middelmand

middelmand, middelmands, middelmanden, middelmandens, middelmænd, middelmænds,
middelmændene, middelmændenes

middel

middel, middels, middelet, midlet, middelets, midlets, midler, midlers, midlerne, midlernes
Ord

staerkeformer

metrum

metrum, metrums, metret, metrumet, metrummet, metrets, metrumets, metrummets, metra,
metre, metrer, metras, metrers, metres, metrene, metrerne, metrenes, metrernes

metalvarer

metalvarer, metalvarers, metalvarerne, metalvarernes

metalstang

metalstang, metalstangs, metalstangen, metalstangens, metalstænger, metalstængers,
metalstængerne, metalstængernes

metalformand

metalformand, metalformands, metalformanden, metalformandens, metalformænd,
metalformænds, metalformændene, metalformændenes

mestermand

mestermand, mestermands, mestermanden, mestermandens, mestermænd, mestermænds,
mestermændene, mestermændenes

mesterhånd

mesterhånd, mesterhånds, mesterhånden, mesterhåndens, mesterhænder, mesterhænders,
mesterhænderne, mesterhændernes

mester

mester, mesteren, mestre, mestrene, mesters, mesterens, mestres, mestrenes

messingstang

messingstang, messingstangs, messingstangen, messingstangens, messingstænger,
messingstængers, messingstængerne, messingstængernes

messias

messias, messias', messias's, messiases, messiaser, messiasser, messiasers, messiassers,
messiaserne, messiasserne, messiasernes, messiassernes

messehagel

messehagel, messehagels, messehagelen, messehagelens, messehageler, messehagler,
messehagelers, messehaglers, messehagelerne, messehaglerne, messehagelernes,
messehaglernes

meromkostninger

meromkostninger, meromkostningers, meromkostningerne, meromkostningernes

merkonomkursus

merkonomkurset, merkonomkursuset, merkonomkursusset, merkonomkursets,
merkonomkursusets, merkonomkursussets, merkonomkurser, merkonomkursus,
merkonomkursers, merkonomkursus', merkonomkursus's, merkonomkursuses,
merkonomkurserne, merkonomkursusene, merkono

meritoverføring

meritoverføring, meritoverførsel, meritoverførings, meritoverførsels, meritoverføringen,
meritoverførselen, meritoverførslen, meritoverføringens, meritoverførselens, meritoverførslens,
meritoverføringer, meritoverførsler, meritoverføringers, meritoverførs

meriter

meriter, meriters, meriterne, meriternes

mergel

mergel, mergels, mergelen, merglen, mergelens, merglens

mentolbolche

mentolbolche, mentolbolsje, mentolbolches, mentolbolsjes, mentolbolchet, mentolbolsjet,
mentolbolchets, mentolbolsjets, mentolbolsjer, mentolbolcher, mentolbolchers, mentolbolsjers,
mentolbolcherne, mentolbolsjerne, mentolbolchernes, mentolbolsjernes

menses

menses, menses', menses's, menseses

menstruationssmerter

menstruationssmerter, menstruationssmerters, menstruationssmerterne,
menstruationssmerternes

menstruationscyklus

menstruationscyklus, menstruationscyklus', menstruationscyklus's, menstruationscykluses,
menstruationscyklen, menstruationscyklusen, menstruationscyklussen, menstruationscyklens,
menstruationscyklusens, menstruationscyklussens, menstruationscykler, menstr
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menneskevæsen

menneskevæsen, menneskevæsens, menneskevæsenet, menneskevæsnet,
menneskevæsenets, menneskevæsnets, menneskevæsner, menneskevæsener,
menneskevæseners, menneskevæsners, menneskevæsenerne, menneskevæsnerne,
menneskevæsenernes, menneskevæsnernes

menneskevrimmel

menneskevrimmel, menneskevrimmels, menneskevrimlen, menneskevrimmelen,
menneskevrimlens, menneskevrimmelens, menneskevrimle, menneskevrimles,
menneskevrimlene, menneskevrimlenes

menneskeverden

menneskeverden, menneskeverdens, menneskeverdener, menneskeverdner,
menneskeverdeners, menneskeverdners, menneskeverdenerne, menneskeverdnerne,
menneskeverdenernes, menneskeverdnernes

menneskepenge

menneskepenge, menneskepenges, menneskepengene, menneskepengenes

menneskeoffer

menneskeoffer, menneskeoffers, menneskeofferet, menneskeofret, menneskeofferets,
menneskeofrets, menneskeofre, menneskeofres, menneskeofrene, menneskeofrenes

menneskehånd

menneskehånd, menneskehånds, menneskehånden, menneskehåndens, menneskehænder,
menneskehænders, menneskehænderne, menneskehændernes

menneskehandel

menneskehandel, menneskehandels, menneskehandelen, menneskehandlen,
menneskehandelens, menneskehandlens, menneskehandler, menneskehandlers,
menneskehandlerne, menneskehandlernes

menneskebarn

menneskebarn, menneskebarns, menneskebarnet, menneskebarnets, menneskebørn,
menneskebørns, menneskebørnene, menneskebørnenes

meningsdannende

meningsdannende, meningsdannendes

menigmand

menigmand, menigmands, menigmanden, menigmandens, menigmænd, menigmænds,
menigmændene, menigmændenes

men

men, mens, menene, menenes

memorandum

memorandum, memorandums, memorandummet, memorandumet, memorandumets,
memorandummets, memoranda, memorandas, memorandaene, memorandaenes

memoirer

memoirer, memoirers, memoirerne, memoirernes

melodrama

melodrama, melodramas, melodramaet, melodramaets, melodramer, melodramaer,
melodramaers, melodramers, melodramaerne, melodramerne, melodramaernes,
melodramernes

Mellemøstenrejse

mellemøstenrejse, mellemøstrejse, mellemøstenrejses, mellemøstrejses, mellemøstrejsen,
mellemøstenrejsen, mellemøstenrejsens, mellemøstrejsens, mellemøstenrejser,
mellemøstrejser, mellemøstenrejsers, mellemøstrejsers, mellemøstenrejserne,
mellemøstrejsern

mellemstadium

mellemstadium, mellemstadiums, mellemstadiet, mellemstadiets, mellemstadier,
mellemstadiers, mellemstadierne, mellemstadiernes

mellemskoleeksamen

mellemskoleeksamen, mellemskoleeksamens, mellemskoleeksamenen,
mellemskoleeksamenens, mellemskoleeksamener, mellemskoleeksaminer,
mellemskoleeksameners, mellemskoleeksaminers, mellemskoleeksamenerne,
mellemskoleeksaminerne, mellemskoleeksamenernes, mellem

mellempuddel

mellempuddel, mellempuddels, mellempuddelen, mellempudlen, mellempuddelens,
mellempudlens, mellempudler, mellempudlers, mellempudlerne, mellempudlernes

mellemmand

mellemmand, mellemmands, mellemmanden, mellemmandens, mellemmænd, mellemmænds,
mellemmændene, mellemmændenes

mellemhandel

mellemhandel, mellemhandels, mellemhandelen, mellemhandlen, mellemhandelens,
mellemhandlens, mellemhandler, mellemhandlers, mellemhandlerne, mellemhandlernes

mejsel

mejsel, mejsels, mejslen, mejselen, mejselens, mejslens, mejsler, mejslers, mejslerne,
mejslernes

mejeriprodukter

mejeriprodukter, mejeriprodukters, mejeriprodukterne, mejeriprodukternes

megawatt

megawatt, megawatts, megawattne, megawattnes

megahertz

megahertz, megahertz', megahertz's, megahertzes

medspillende

medspillende, medspillendes

medlogerende

medlogerende, medlogerendes

medieverden

medieverden, medieverdens, medieverdener, medieverdner, medieverdeners, medieverdners,
medieverdenerne, medieverdnerne, medieverdenernes, medieverdnernes

medicinmand

medicinmand, medicinmands, medicinmanden, medicinmandens, medicinmænd,
medicinmænds, medicinmændene, medicinmændenes

medicinalvarer

medicinalvarer, medicinalvarers, medicinalvarerne, medicinalvarernes

medgerningsmand

medgerningsmand, medgerningsmands, medgerningsmanden, medgerningsmandens,
medgerningsmænd, medgerningsmænds, medgerningsmændene, medgerningsmændenes

medestang

medestang, medestangs, medestangen, medestangens, medestænger, medestængers,
medestængerne, medestængernes

meddelelsesmiddel

meddelelsesmiddel, meddelelsesmiddels, meddelelsesmiddelet, meddelelsesmidlet,
meddelelsesmiddelets, meddelelsesmidlets, meddelelsesmidler, meddelelsesmidlers,
meddelelsesmidlerne, meddelelsesmidlernes

meddelelsesbog

meddelelsesbog, meddelelsesbogs, meddelelsesbogen, meddelelsesbogens, meddelelsesbøger,
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meddelelsesbøgers, meddelelsesbøgerne, meddelelsesbøgernes
medbroder

medbroder, medbroders, medbroderen, medbroderens, medbrødre, medbrødres, medbrødrene,
medbrødrenes

mavesmerter

mavesmerter, mavesmerters, mavesmerterne, mavesmerternes

maveplasker

maveplasker, maveplaster, maveplaskers, maveplasters, maveplaskeren, maveplasteret,
maveplastret, maveplaskerens, maveplasterets, maveplastrets, maveplaskere, maveplastre,
maveplaskeres, maveplastres, maveplaskerne, maveplastrene, maveplaskernes, maveplas

mausoleum

mausoleum, mausoleums, mausoleet, mausoleets, mausoleer, mausoleers, mausoleerne,
mausoleernes

matrix

matrix, matriks, matrix', matrix's, matrixes, matricen, matrixen, matricens, matrixens,
matricer, matrixer, matricers, matrixers, matricerne, matrixerne, matricernes, matrixernes

matrikel

matrikel, matrikels, matriklen, matriklens, matrikler, matriklers, matriklerne, matriklernes

matrikelnummer

matrikelnummer, matrikelnummers, matrikelnummeret, matrikelnumret, matrikelnummerets,
matrikelnumrets, matrikelnumre, matrikelnumres, matrikelnumrene, matrikelnumrenes

matine

matiné, matine, matines, matinés, matineen, matinéen, matineens, matinéens, matineer,
matinéer, matineers, matinéers, matineerne, matinéerne, matineernes, matinéernes

materialhandel

materialhandel, materialhandels, materialhandelen, materialhandlen, materialhandelens,
materialhandlens, materialhandler, materialhandlers, materialhandlerne, materialhandlernes

materialevandring

materialevandring, materialvandring, materialevandrings, materialvandrings,
materialevandringen, materialvandringen, materialevandringens, materialvandringens,
materialevandringer, materialvandringer, materialevandringers, materialvandringers,
materialeva

materialesamling

materialesamling, materialsamling, materialesamlings, materialsamlings, materialesamlingen,
materialsamlingen, materialesamlingens, materialsamlingens, materialesamlinger,
materialsamlinger, materialesamlingers, materialsamlingers, materialesamlingerne, m

materialeprøve

materialeprøve, materialprøve, materialeprøves, materialprøves, materialeprøven,
materialprøven, materialeprøvens, materialprøvens, materialeprøver, materialprøver,
materialeprøvers, materialprøvers, materialeprøverne, materialprøverne, materialeprøvernes

materialemangel

materialemangel, materialemangels, materialemangelen, materialemanglen,
materialemangelens, materialemanglens, materialemangler, materialemanglers,
materialemanglerne, materialemanglernes

materialelære

materialelære, materiallære, materialelæres, materiallæres, materialelæren, materiallæren,
materialelærens, materiallærens

materialelaboratorium

materialelaboratorium, materialelaboratoriums, materialelaboratoriet, materialelaboratoriets,
materialelaboratorier, materialelaboratoriers, materialelaboratorierne, materialelaboratoriernes

materialeforvalter

materialeforvalter, materialforvalter, materialeforvalters, materialforvalters,
materialeforvalteren, materialforvalteren, materialeforvalterens, materialforvalterens,
materialeforvaltere, materialforvaltere, materialeforvalteres, materialforvalteres, mat

mate

mate, maté, mates, matés, mateen, matéen, mateens, matéens

massefyringer

massefyringer, massefyringers, massefyringerne, massefyringernes

massemedie

massemedie, massemedium, massemedies, massemediums, massemediet, massemediets,
massemedier, massemedia, massemedias, massemediers, massemedierne, massemediernes

masseødelæggelsesvåben

masseødelæggelsesvåbenet, masseødelæggelsesvåbnet, masseødelæggelsesvåbenets,
masseødelæggelsesvåbnets, masseødelæggelsesvåben, masseødelæggelsesvåbens,
masseødelæggelsesvåbnene, masseødelæggelsesvåbnenes

maskulinum

maskulinum, maskulinums, maskulinumen, maskulinumet, maskulinummen, maskulinummet,
maskulinumens, maskulinumets, maskulinummens, maskulinummets, maskulina, maskuliner,
maskulinas, maskuliners, maskulinaene, maskulinerne, maskulinaenes, maskulinernes

maskinskrivningskursus

maskinskrivningskurset, maskinskrivningskursuset, maskinskrivningskursusset,
maskinskrivningskursets, maskinskrivningskursusets, maskinskrivningskursussets,
maskinskrivningskurser, maskinskrivningskursus, maskinskrivningskursers,
maskinskrivningskursus',

maskinmand

maskinmand, maskinmands, maskinmanden, maskinmandens, maskinmænd, maskinmænds,
maskinmændene, maskinmændenes

maskinfuld

maskinfuld, maskinfulds, maskinfulde, maskinfuldes, maskinfuldene, maskinfuldenes

maskinfolk

maskinfolk, maskinfolks, maskinfolkene, maskinfolkenes

maser

maser, masers

martyrium

martyrium, martyriums, martyriet, martyriets, martyrier, martyriers, martyrierne, martyriernes

marsmand

marsmand, marsmands, marsmanden, marsmandens, marsmænd, marsmænds,
marsmændene, marsmændenes

marketingfolk

marketingfolk, marketingfolks, marketingfolkene, marketingfolkenes

markedsmuligheder

markedsmuligheder, markedsmuligheders, markedsmulighederne, markedsmulighedernes

markedskræfter

markedskræfter, markedskræfters, markedskræfterne, markedskræfternes

markedskraft

markedskraft, markedskrafts, markedskraften, markedskraftens, markedskræfter,
markedskræfters, markedskræfterne, markedskræfternes

markedshandel

markedshandel, markedshandels, markedshandelen, markedshandlen, markedshandelens,
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markedshandlens, markedshandler, markedshandlers, markedshandlerne, markedshandlernes
mark

marken, mar'ken, markens, mark, marks, markene, markenes

marineministerium

marineministerium, marineministeriums, marineministeriet, marineministeriets,
marineministerier, marineministeriers, marineministerierne, marineministeriernes

marineattache

marineattache, marineattaché, marineattaches, marineattachés, marineattacheen,
marineattachéen, marineattacheens, marineattachéens, marineattacheer, marineattachéer,
marineattacheers, marineattachéers, marineattacheerne, marineattachéerne, marineattacheer

marietidsel

marietidsel, marietidsels, marietidselen, marietidslen, marietidselens, marietidslens,
marietidsler, marietidslers, marietidslerne, marietidslernes

mariehøne

mariehøne, mariehønes, mariehønen, mariehønens, mariehøns, mariehøner, mariehøners,
mariehøns', mariehøns's, mariehønses, mariehønerne, mariehønsene, mariehønernes,
mariehønsenes

margerit

margerit, marguerit, margerits, marguerits, margeritten, margueritten, margerittens,
marguerittens, margueritter, margeritter, margeritters, margueritters, margeritterne,
margueritterne, margeritternes, margueritternes

margen

margen, margin, margens, margins, marginen, margenen, margenens, marginens, margener,
marginer, margeners, marginers, marginerne, margenerne, margenernes, marginernes

manufakturhandel

manufakturhandel, manufakturhandels, manufakturhandelen, manufakturhandlen,
manufakturhandelens, manufakturhandlens, manufakturhandler, manufakturhandlers,
manufakturhandlerne, manufakturhandlernes

manne

manne, mannes

mangel

mangel, mangels, mangelen, manglen, mangelens, manglens, mangler, manglers, manglerne,
manglernes

maner

manér, maner, maners, manérs, manéren, maneren, manerens, manérens, manerer, manérer,
manerers, manérers, manererne, manérerne, manerernes, manérernes

mandslinie

mandslinie, mandslinje, mandslinies, mandslinjes, mandslinien, mandslinjen, mandsliniens,
mandslinjens, mandslinier, mandslinjer, mandsliniers, mandslinjers, mandslinierne,
mandslinjerne, mandsliniernes, mandslinjernes

mandeår

mandeåret, mandåret, mandeårets, mandårets, mandeår, mandår, mandeårs, mandårs,
mandeårene, mandårene, mandeårenes, mandårenes

mandetime

mandetime, mandtime, mandetimes, mandtimes, mandetimen, mandtimen, mandetimens,
mandtimens, mandetimer, mandtimer, mandetimers, mandtimers, mandetimerne,
mandtimerne, mandetimernes, mandtimernes

mandel

mandel, mandels, mandelen, mandlen, mandelens, mandlens, mandler, mandlers, mandlerne,
mandlernes
Ord

staerkeformer

manddomskraft

manddomskraft, manddomskrafts, manddomskraften, manddomskraftens, manddomskræfter,
manddomskræfters, manddomskræfterne, manddomskræfternes

mand

mand, mands, manden, mandens, mænd, mænds, mændene, mændenes

managementkursus

managementkurset, managementkursuset, managementkursusset, managementkursets,
managementkursusets, managementkursussets, managementkurser, managementkursus,
managementkursers, managementkursus', managementkursus's, managementkursuses,
managementkurserne,

malkeskammel

malkeskammel, malkeskammels, malkeskamlen, malkeskammelen, malkeskamlens,
malkeskammelens, malkeskamler, malkeskamlers, malkeskamlerne, malkeskamlernes

malkeko

malkeko, malkekos, malkekoen, malkekoens, malkekøer, malkekøers, malkekøerne,
malkekøernes

malervare

malervare, malevare, malervares, malevares, malervaren, malevaren, malervarens,
malevarens, malervarer, malevarer, malervarers, malevarers, malervarerne, malevarerne,
malervarernes, malevarernes

malerrulle

malerrulle, malerulle, malerrulles, malerulles, malerrullen, malerullen, malerrullens,
malerullens, malerruller, maleruller, malerrullers, malerullers, malerrullerne, malerullerne,
malerrullernes, malerullernes

malerpensel

malerpensel, malerpensels, malerpenslen, malerpenselen, malerpenselens, malerpenslens,
malerpensler, malerpenslers, malerpenslerne, malerpenslernes

malergrejer

malergrejer, malergrejers, malergrejerne, malergrejernes

malebog

malebog, malebogs, malebogen, malebogens, malebøger, malebøgers, malebøgerne,
malebøgernes

malearbejde

malerarbejde, malearbejde, malearbejdes, malerarbejdes, malerarbejdet, malearbejdet,
malearbejdets, malerarbejdets, malearbejder, malerarbejder, malearbejders, malerarbejders,
malearbejderne, malerarbejderne, malearbejdernes, malerarbejdernes

maksimum

maksimum, maksimums, maksimumet, maksimummet, maksimumets, maksimummets,
maksima, maksimas, maksimaene, maksimaenes

makedoner

makedoner, makedonier, makedoners, makedoniers, makedoneren, makedonieren,
makedonerens, makedonierens, makedonere, makedoniere, makedoneres, makedonieres,
makedonerne, makedonierne, makedonernes, makedoniernes

majstang

majstang, majstangs, majstangen, majstangens, majstænger, majstængers, majstængerne,
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majstængernes
majschips

majschips, majschips', majschips's, majschipses, majschipsene, majschipsenes

majonæse

mayonnaise, majonæse, majonæses, mayonnaises, mayonnaisen, majonæsen, majonæsens,
mayonnaisens, majonæser, mayonnaiser, majonæsers, mayonnaisers, majonæserne,
mayonnaiserne, majonæsernes, mayonnaisernes

mahonia

mahonia, mahonie, mahonias, mahonies, mahoniaen, mahonien, mahoniaens, mahoniens,
mahoniaer, mahonier, mahoniaers, mahoniers, mahoniaerne, mahonierne, mahoniaernes,
mahoniernes

magtmiddel

magtmiddel, magtmiddels, magtmidlet, magtmiddelet, magtmiddelets, magtmidlets,
magtmidler, magtmidlers, magtmidlerne, magtmidlernes

magtcentrum

magtcentrum, magtcentrums, magtcentret, magtcentrumet, magtcentrummet, magtcentrets,
magtcentrumets, magtcentrummets, magtcentrer, magtcentrumer, magtcentrummer,
magtcentrers, magtcentrumers, magtcentrummers, magtcentrerne, magtcentrumerne,
magtcentrummer

magnolia

magnolia, magnolie, magnolias, magnolies, magnoliaen, magnolien, magnoliaens, magnoliens,
magnoliaer, magnolier, magnoliaers, magnoliers, magnoliaerne, magnolierne, magnoliaernes,
magnoliernes

madvarer

madvarer, madvarers, madvarerne, madvarernes

maestro

maestro, maëstro, maestros, maestroen, maestroens, maestroer, maestroers, maestroerne,
maestroernes

madrester

madrester, madresters, madresterne, madresternes

madtempel

madtempel, madtempels, madtempelet, madtemplet, madtempelets, madtemplets,
madtempler, madtemplers, madtemplerne, madtemplernes

madmoder

madmor, madmoder, madmors, madmoders, madmoderen, madmoren, madmoderens,
madmorens, madmødre, madmødres, madmødrene, madmødrenes

mach

mach, machs

machomand

machomand, machomands, machomanden, machomandens, machomænd, machomænds,
machomændene, machomændenes

lårmuskel

lårmuskel, lårmuskels, lårmuskelen, lårmusklen, lårmuskelens, lårmusklens, lårmuskler,
lårmusklers, lårmusklerne, lårmusklernes

låneseddel

låneseddel, låneseddels, låneseddelen, lånesedlen, låneseddelens, lånesedlens, lånesedler,
lånesedlers, lånesedlerne, lånesedlernes

låneregel

låneregel, låneregels, lånereglen, låneregelen, låneregelens, lånereglens, låneregler,
lånereglers, lånereglerne, lånereglernes

løvefod

løvefod, løvefods, løvefoden, løvefodens, løvefødder, løvefødders, løvefødderne, løveføddernes

løsepenge

løsepenge, løsepenges, løsepengene, løsepengenes

lørdagsaften

lørdagsaften, lørdagsaftens, lørdagsaftenen, lørdagsaftnen, lørdagsaftenens, lørdagsaftnens,
lørdagsaftener, lørdagsaftner, lørdagsafteners, lørdagsaftners, lørdagsaftenerne,
lørdagsaftnerne, lørdagsaftenernes, lørdagsaftnernes

lønseddel

lønseddel, lønseddels, lønseddelen, lønsedlen, lønseddelens, lønsedlens, lønsedler, lønsedlers,
lønsedlerne, lønsedlernes

lønningskonto

lønningskonto, lønningskontos, lønningskontoen, lønningskontoens, lønningskonti,
lønningskontoer, lønningskontis, lønningskontoers, lønningskontiene, lønningskontoerne,
lønningskontienes, lønningskontoernes

lønkammer

lønkammer, lønkammers, lønkammeret, lønkamret, lønkammerets, lønkamrets, lønkamre,
lønkamres, lønkamrene, lønkamrenes

lønkonto

lønkonto, lønkontos, lønkontoen, lønkontoens, lønkonti, lønkontoer, lønkontis, lønkontoers,
lønkontiene, lønkontoerne, lønkontienes, lønkontoernes

lømmel

lømmel, lømmels, lømlen, lømmelen, lømlens, lømmelens, lømler, lømlers, lømlerne, lømlernes

løjer

løjer, løjers, løjerne, løjernes

løgkuppel

løgkuppel, løgkuppels, løgkuplen, løgkuppelen, løgkuplens, løgkuppelens, løgkupler, løgkuplers,
løgkuplerne, løgkuplernes

løftestang

løftestang, løftestangs, løftestangen, løftestangens, løftestænger, løftestængers,
løftestængerne, løftestængernes

løbeseddel

løbeseddel, løbeseddels, løbeseddelen, løbesedlen, løbeseddelens, løbesedlens, løbesedler,
løbesedlers, løbesedlerne, løbesedlernes

løbepensum

løbepensum, løbepensums, løbepensumet, løbepensummet, løbepensumets, løbepensummets,
løbepensa, løbepensas, løbepensaene, løbepensaenes

løbenummer

løbenummer, løbenummers, løbenummeret, løbenumret, løbenummerets, løbenumrets,
løbenumre, løbenumres, løbenumrene, løbenumrenes

læsevanskeligheder

læsevanskeligheder, læsevanskeligheders, læsevanskelighederne, læsevanskelighedernes

læsevaner

læsevaner, læsevaners, læsevanerne, læsevanernes

læsebog

læsebog, læsebogs, læsebogen, læsebogens, læsebøger, læsebøgers, læsebøgerne,
læsebøgernes

læsekursus

læsekurset, læsekursuset, læsekursusset, læsekursets, læsekursusets, læsekursussets,
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læsekurser, læsekursus, læsekursers, læsekursus', læsekursus's, læsekursuses, læsekurserne,
læsekursusene, læsekursussene, læsekursernes, læsekursusenes, læsekursussenes
læsebriller

læsebriller, læsebrillers, læsebrillerne, læsebrillernes

lærredsbukser

lærredsbukser, lærredsbuksers, lærredsbukserne, lærredsbuksernes

lærerrådsformand

lærerrådsformand, lærerrådsformands, lærerrådsformanden, lærerrådsformandens,
lærerrådsformænd, lærerrådsformænds, lærerrådsformændene, lærerrådsformændenes

lærerseminarium

lærerseminarium, lærerseminariums, lærerseminariet, lærerseminariets, lærerseminarier,
lærerseminariers, lærerseminarierne, lærerseminariernes

lærerstuderende

lærerstuderende, lærerstuderendes

lærerkræfter

lærerkræfter, lærerkræfters, lærerkræfterne, lærerkræfternes

lærermangel

lærermangel, lærermangels, lærermangelen, lærermanglen, lærermangelens, lærermanglens,
lærermangler, lærermanglers, lærermanglerne, lærermanglernes

lærerkollegium

lærerkollegium, lærerkollegiums, lærerkollegiet, lærerkollegiets, lærerkollegier, lærerkollegiers,
lærerkollegierne, lærerkollegiernes

lærerformand

lærerformand, lærerformands, lærerformanden, lærerformandens, lærerformænd,
lærerformænds, lærerformændene, lærerformændenes

lærereksamen

lærereksamen, lærereksamens, lærereksamenen, lærereksamenens, lærereksamener,
lærereksaminer, lærereksameners, lærereksaminers, lærereksamenerne, lærereksaminerne,
lærereksamenernes, lærereksaminernes

lærepenge

lærepenge, lærepenges, lærepengene, lærepengenes

læremiddel

læremiddel, læremiddels, læremiddelet, læremidlet, læremiddelets, læremidlets, læremidler,
læremidlers, læremidlerne, læremidlernes

lærebog

lærebog, lærebogs, lærebogen, lærebogens, lærebøger, lærebøgers, lærebøgerne,
lærebøgernes

længsel

længsel, længsels, længselen, længslen, længslens, længselens, længsler, længslers,
længslerne, længslernes

lændesmerter

lændesmerter, lændesmerters, lændesmerterne, lændesmerternes

lækkerbisken

lækkerbisken, lækkerbiskens, lækkerbiskenen, lækkerbisknen, lækkerbiskenens,
lækkerbisknens, lækkerbiskener, lækkerbiskner, lækkerbiskeners, lækkerbiskners,
lækkerbiskenerne, lækkerbisknerne, lækkerbiskenernes, lækkerbisknernes

lægtehammer

lægtehammer, lægtehammers, lægtehammeren, lægtehammerens, lægtehammere,
lægtehamre, lægtehammeres, lægtehamres, lægtehammerne, lægtehamrene,
lægtehammernes, lægtehamrenes

lægmuskel

lægmuskel, lægmuskels, lægmuskelen, lægmusklen, lægmuskelens, lægmusklens,
lægmuskler, lægmusklers, lægmusklerne, lægmusklernes

lægmand

lægmand, lægmands, lægmanden, lægmandens, lægmænd, lægmænds, lægmændene,
lægmændenes

læggekartoffel

læggekartoffel, læggekartoffels, læggekartoffelen, læggekartoflen, læggekartoffelens,
læggekartoflens, læggekartofler, læggekartoflers, læggekartoflerne, læggekartoflernes

lægfolk

lægfolk, lægfolks, lægfolkene, lægfolkenes

lægemiddel

lægemiddel, lægemiddels, lægemidlet, lægemiddelet, lægemiddelets, lægemidlets, lægemidler,
lægemidlers, lægemidlerne, lægemidlernes

lægeleksikon

lægeleksikon, lægeleksikons, lægeleksikonet, lægeleksikonets, lægeleksika, lægeleksikoner,
lægeleksikas, lægeleksikoners, lægeleksikaene, lægeleksikonerne, lægeleksikaenes,
lægeleksikonernes

lægekittel

lægekittel, lægekittels, lægekitlen, lægekittelen, lægekitlens, lægekittelens, lægekitler,
lægekitlers, lægekitlerne, lægekitlernes

lægeerklæring

lægeerklæring, lægerklæring, lægeerklærings, lægeerklæringen, lægeerklæringens,
lægeerklæringer, lægeerklæringers, lægeerklæringerne, lægeerklæringernes

lægbroder

lægbroder, lægbroders, lægbroderen, lægbroderens, lægbrødre, lægbrødres, lægbrødrene,
lægbrødrenes

lædervarer

lædervarer, lædervarers, lædervarerne, lædervarernes

lædermøbel

lædermøbel, lædermøbels, lædermøbelet, lædermøblet, lædermøbelets, lædermøblets,
lædermøbler, lædermøblers, lædermøblerne, lædermøblernes

læderbukser

læderbukser, læderbuksers, læderbukserne, læderbuksernes

lysår

lysår, lysårs

lysmand

lysmand, lysmands, lysmanden, lysmandens, lysmænd, lysmænds, lysmændene, lysmændenes

lyslederkabel

lyslederkabel, lyslederkabels, lyslederkabelet, lyslederkablet, lyslederkabelets, lyslederkablets,
lyslederkabler, lyslederkablers, lyslederkablerne, lyslederkablernes

lynkursus

lynkurset, lynkursuset, lynkursusset, lynkursets, lynkursusets, lynkursussets, lynkurser,
lynkursus, lynkursers, lynkursus', lynkursus's, lynkursuses, lynkurserne, lynkursusene,
lynkursussene, lynkursernes, lynkursusenes, lynkursussenes

lyntempo

lyntempo, lyntempos, lyntempoet, lyntempoets, lyntempi, lyntempoer, lyntempis, lyntempoers,
lyntempiene, lyntempoerne, lyntempienes, lyntempoernes

lymfekirtel

lymfekirtel, lymfekirtels, lymfekirtelen, lymfekirtlen, lymfekirtelens, lymfekirtlens, lymfekirtler,
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lymfekirtlers, lymfekirtlerne, lymfekirtlernes
lygtemand

lygtemand, lygtemands, lygtemanden, lygtemandens, lygtemænd, lygtemænds,
lygtemændene, lygtemændenes

lykkebarn

lykkebarn, lykkebarns, lykkebarnet, lykkebarnets, lykkebørn, lykkebørns, lykkebørnene,
lykkebørnenes

lydmand

lydmand, lydmands, lydmanden, lydmandens, lydmænd, lydmænds, lydmændene,
lydmændenes

lydfolk

lydfolk, lydfolks, lydfolkene, lydfolkenes

lydbog

lydbog, lydbogs, lydbogen, lydbogens, lydbøger, lydbøgers, lydbøgerne, lydbøgernes

lydende

lydende, lydendes

lydeffekter

lydeffekter, lydeffekters, lydeffekterne, lydeffekternes

lybækker

lübecker, lybækker, lybækkers, lübeckers, lybækkeren, lübeckeren, lybækkerens, lübeckerens,
lybækkere, lübeckere, lybækkeres, lübeckeres, lübeckerne, lybækkerne, lybækkernes,
lübeckernes

luxembourger

luxembourger, luxemburger, luxembourgers, luxemburgers, luxembourgeren, luxemburgeren,
luxembourgerens, luxemburgerens, luxembourgere, luxemburgere, luxembourgeres,
luxemburgeres, luxembourgerne, luxemburgerne, luxembourgernes, luxemburgernes

lux

lux, lux', lux's, luxes

lumen

lumen, lumens

lumberjacket

lumberjacket, lumberjakke, lumberjakkes, lumberjakken, lumberjakkens, lumberjakker,
lumberjackets, lumberjackets', lumberjackets's, lumberjacketses, lumberjakkers,
lumberjacketene, lumberjakkerne, lumberjacketenes, lumberjakkernes

luksusvarer

luksusvarer, luksusvarers, luksusvarerne, luksusvarernes

luksusartikel

luksusartikel, luksusartikels, luksusartiklen, luksusartiklens, luksusartikler, luksusartiklers,
luksusartiklerne, luksusartiklernes

lukkemuskel

lukkemuskel, lukkemuskels, lukkemuskelen, lukkemusklen, lukkemuskelens, lukkemusklens,
lukkemuskler, lukkemusklers, lukkemusklerne, lukkemusklernes

luftvåben

luftvåbenet, luftvåbnet, luftvåbnets, luftvåbenets, luftvåben, luftvåbens, luftvåbnene,
luftvåbnenes

lufttilførsel

lufttilførsel, lufttilførsels, lufttilførselen, lufttilførslen, lufttilførselens, lufttilførslens, lufttilførsler,
lufttilførslers, lufttilførslerne, lufttilførslernes
Ord

staerkeformer

luftrod

luftrod, luftrods, luftroden, luftrodens, luftrødder, luftrødders, luftrødderne, luftrøddernes

luftnummer

luftnummer, luftnummers, luftnummeret, luftnumret, luftnummerets, luftnumrets, luftnumre,
luftnumres, luftnumrene, luftnumrenes

luftlinie

luftlinie, luftlinje, luftlinies, luftlinjes, luftlinien, luftlinjen, luftliniens, luftlinjens, luftlinier,
luftlinjer, luftliniers, luftlinjers, luftlinierne, luftlinjerne, luftliniernes, luftlinjernes

luftkammer

luftkammer, luftkammers, luftkammeret, luftkamret, luftkammerets, luftkamrets, luftkamre,
luftkamres, luftkamrene, luftkamrenes

lufthavnsvæsen

lufthavnsvæsen, lufthavnsvæsens, lufthavnsvæsenet, lufthavnsvæsnet, lufthavnsvæsenets,
lufthavnsvæsnets, lufthavnsvæsener, lufthavnsvæsner, lufthavnsvæseners, lufthavnsvæsners,
lufthavnsvæsenerne, lufthavnsvæsnerne, lufthavnsvæsenernes, lufthavnsvæsnernes

lufthammer

lufthammer, lufthammers, lufthammeren, lufthammerens, lufthammere, lufthamre,
lufthammeres, lufthamres, lufthammerne, lufthamrene, lufthammernes, lufthamrenes

luftfartsvæsen

luftfartsvæsen, luftfartsvæsens, luftfartsvæsenet, luftfartsvæsnet, luftfartsvæsenets,
luftfartsvæsnets, luftfartsvæsener, luftfartsvæsner, luftfartsvæseners, luftfartsvæsners,
luftfartsvæsenerne, luftfartsvæsnerne, luftfartsvæsenernes, luftfartsvæsnernes

ludderkarl

ludderkarl, luderkarl, ludderkarls, luderkarls, ludderkarlen, luderkarlen, ludderkarlens,
luderkarlens, ludderkarle, luderkarle, ludderkarles, luderkarles, ludderkarlene, luderkarlene,
ludderkarlenes, luderkarlenes

ludder

luder, ludder, ludders, luders, luderen, ludderen, ludderens, luderens, ludere, luddere,
ludderes, luderes, luderne, ludderne, luddernes, ludernes

lovsigemand

lovsigemand, lovsigemands, lovsigemanden, lovsigemandens, lovsigemænd, lovsigemænds,
lovsigemændene, lovsigemændenes

lovregel

lovregel, lovregels, lovregelen, lovreglen, lovregelens, lovreglens, lovregler, lovreglers,
lovreglerne, lovreglernes

lovkraft

lovskraft, lovkraft, lovkrafts, lovskrafts, lovskraften, lovkraften, lovskraftens, lovkraftens

lovhjemmel

lovhjemmel, lovhjemmels, lovhjemlen, lovhjemmelen, lovhjemmelens, lovhjemlens

lovform

lovform, lovsform, lovforms, lovsforms, lovsformen, lovformen, lovformens, lovsformens,
lovsformer, lovformer, lovformers, lovsformers, lovformerne, lovsformerne, lovsformernes,
lovformernes

lotteriseddel

lotteriseddel, lotteriseddels, lotterisedlen, lotteriseddelen, lotteriseddelens, lotterisedlens,
lotterisedler, lotterisedlers, lotterisedlerne, lotterisedlernes

lotofager

lotofager, lotofagers, lotofagerne, lotofagernes

lommesmerter

lommesmerter, lommesmerters, lommesmerterne, lommesmerternes
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lommepenge

lommepenge, lommepenges, lommepengene, lommepengenes

lommebog

lommebog, lommebogs, lommebogen, lommebogens, lommebøger, lommebøgers,
lommebøgerne, lommebøgernes

lokkemiddel

lokkemiddel, lokkemiddels, lokkemiddelet, lokkemidlet, lokkemiddelets, lokkemidlets,
lokkemidler, lokkemidlers, lokkemidlerne, lokkemidlernes

lokkeand

lokkeand, lokkeands, lokkeanden, lokkeandens, lokkeænder, lokkeænders, lokkeænderne,
lokkeændernes

lokaltelefonbog

lokaltelefonbog, lokaltelefonbogs, lokaltelefonbogen, lokaltelefonbogens, lokaltelefonbøger,
lokaltelefonbøgers, lokaltelefonbøgerne, lokaltelefonbøgernes

lokalnummer

lokalnummer, lokalnummers, lokalnumret, lokalnummeret, lokalnumrets, lokalnummerets,
lokalnumre, lokalnumres, lokalnumrene, lokalnumrenes

lokalmuseum

lokalmuseum, lokalmuseums, lokalmuseet, lokalmuseets, lokalmuseer, lokalmuseers,
lokalmuseerne, lokalmuseernes

lokalformand

lokalformand, lokalformands, lokalformanden, lokalformandens, lokalformænd, lokalformænds,
lokalformændene, lokalformændenes

lokaleforhold

lokaleforhold, lokaleforholds, lokaleforholdne, lokaleforholdnes

logerende

logerende, logerendes

logebroder

logebroder, logebroders, logebroderen, logebroderens, logebrødre, logebrødres, logebrødrene,
logebrødrenes

logbog

logbog, logbogs, logbogen, logbogens, logbøger, logbøgers, logbøgerne, logbøgernes

loftskammer

loftskammer, loftskammers, loftskammeret, loftskamret, loftskamrets, loftskammerets,
loftskamre, loftskamres, loftskamrene, loftskamrenes

loftbelysning

loftsbelysning, loftbelysning, loftbelysnings, loftsbelysnings, loftsbelysningen, loftbelysningen,
loftbelysningens, loftsbelysningens, loftsbelysninger, loftbelysninger, loftsbelysningers,
loftbelysningers, loftbelysningerne, loftsbelysningerne, loftsbel

LO-formand

loformand, loformands, loformanden, loformandens, loformænd, loformænds, loformændene,
loformændenes

lodseddel

lodseddel, lodseddels, lodseddelen, lodsedlen, lodsedlens, lodseddelens, lodsedler, lodsedlers,
lodsedlerne, lodsedlernes

lodlinie

lodlinje, lodlinie, lodlinies, lodlinjes, lodlinien, lodlinjen, lodlinjens, lodliniens, lodlinjer, lodlinier,
lodliniers, lodlinjers, lodlinierne, lodlinjerne, lodlinjernes, lodliniernes

lobelia

lobelie, lobelia, lobelies, lobelias, lobelien, lobeliaen, lobeliaens, lobeliens, lobeliaer, lobelier,
lobeliaers, lobeliers, lobelierne, lobeliaerne, lobeliaernes, lobeliernes

livsånder

livsånder, livsånders, livsånderne, livsåndernes

livsytringer

livsytringer, livsytringers, livsytringerne, livsytringernes

livsvaner

livsvaner, livsvaners, livsvanerne, livsvanernes

livsverden

livsverden, livsverdens, livsverdener, livsverdner, livsverdeners, livsverdners, livsverdenerne,
livsverdnerne, livsverdenernes, livsverdnernes

livskraft

livskraft, livskrafts, livskraften, livskraftens, livskræfter, livskræfters, livskræfterne,
livskræfternes

livscyklus

livscyklus, livscyklus', livscyklus's, livscykluses, livscyklen, livscyklusen, livscyklussen,
livscyklens, livscyklusens, livscyklussens, livscykler, livscykluser, livscyklusser, livscyklers,
livscyklusers, livscyklussers, livscyklerne, livscykluserne, li

livsaften

livsaften, livsaftens, livsaftenen, livsaftnen, livsaftenens, livsaftnens, livsaftener, livsaftner,
livsafteners, livsaftners, livsaftenerne, livsaftnerne, livsaftenernes, livsaftnernes

livre

livré, livre, livres, livrés, livreet, livréet, livreets, livréets, livreer, livréer, livreers, livréers,
livreerne, livréerne, livreernes, livréernes

livmoderkræft

livmoderkræft, livmorkræft, livmoderkræfts, livmorkræfts, livmoderkræften, livmorkræften,
livmoderkræftens, livmorkræftens

livmoder

livmoder, livmor, livmoders, livmors, livmoderen, livmoren, livmoderens, livmorens, livmodere,
livmoderes, livmoderne, livmodernes

litografi

litografi, litografis, litografiet, litografiets, litografier, lithografier, litografiers, litografierne,
litografiernes

listefod

listefod, listefods, listefoden, listefodens, listefødder, listefødders, listefødderne, listeføddernes

lirekassemand

lirekassemand, lirekassemands, lirekassemanden, lirekassemandens, lirekassemænd,
lirekassemænds, lirekassemændene, lirekassemændenes

linievogter

linievogter, linjevogter, linievogters, linjevogters, linievogteren, linjevogteren, linievogterens,
linjevogterens, linievogtere, linjevogtere, linievogteres, linjevogteres, linievogterne,
linjevogterne, linievogternes, linjevogternes

linieskift

linieskifte, linjeskifte, linieskiftes, linjeskiftes, linieskiftet, linjeskiftet, linieskiftets, linjeskiftets,
linieskifter, linjeskifter, linieskift, linjeskift, linieskifters, linjeskifters, linieskifts, linjeskifts,
linieskiftene, linieskifterne, linj

liniering

liniering, linjering, linierings, linjerings, linieringen, linjeringen, linieringens, linjeringens,
linieringer, linjeringer, linieringers, linjeringers, linieringerne, linjeringerne, linieringernes,
linjeringernes
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linieofficer

linieofficer, linjeofficer, linieofficers, linjeofficers, linieofficeren, linjeofficeren, linieofficerens,
linjeofficerens, linieofficerer, linjeofficerer, linieofficerers, linjeofficerers, linieofficererne,
linjeofficererne, linieofficerernes, linjeoffic

linienummer

linienummer, linienummers, linienummeret, linienumret, linienummerets, linienumrets,
linienumre, linienumres, linienumrene, linienumrenes

linieføring

linieføring, linjeføring, linieførings, linjeførings, linieføringen, linjeføringen, linieføringens,
linjeføringens, linieføringer, linjeføringer, linieføringers, linjeføringers, linieføringerne,
linjeføringerne, linieføringernes, linjeføringernes

liniefag

liniefaget, linjefaget, liniefagets, linjefagets, liniefag, linjefag, liniefags, linjefags, liniefagene,
linjefagene, liniefagenes, linjefagenes

linie

linie, linje, linies, linjes, linien, linjen, liniens, linjens, linjer, linier, liniers, linjers, linierne,
linjerne, linjernes, liniernes

lilletå

lilletå, lilletås, lilletåen, lilletåens, lilletæer, lilletæers, lilletæerne, lilletæernes

lillemor

lillemor, lillemors, lillemoren, lillemorens, lillemødre, lillemødres, lillemødrene, lillemødrenes

lillejuleaften

lillejuleaften, lillejuleaftens, lillejuleaftenen, lillejuleaftnen, lillejuleaftenens, lillejuleaftnens,
lillejuleaftener, lillejuleaftner, lillejuleafteners, lillejuleaftners, lillejuleaftenerne,
lillejuleaftnerne, lillejuleaftenernes, lillejuleaftnernes

lillebroder

lillebror, lillebroder, lillebrors, lillebroders, lillebroderen, lillebroren, lillebroderens, lillebrorens,
lillebrødre, lillebrødres, lillebrødrene, lillebrødrenes

liglagen

liglagen, liglagens, liglagenet, liglagnet, liglagenets, liglagnets, liglagener, liglagner,
liglageners, liglagners, liglagenerne, liglagnerne, liglagenernes, liglagnernes

liggehøne

liggehøne, liggehønes, liggehønen, liggehønens, liggehøner, liggehøns, liggehøners, liggehøns',
liggehøns's, liggehønses, liggehønerne, liggehønsene, liggehønernes, liggehønsenes

liggedage

liggedage, liggedages, liggedagene, liggedagenes

ligemand

ligemand, ligemands, ligemanden, ligemandens, ligemænd, ligemænds, ligemændene,
ligemændenes

lige

lige, liges

liedaften

liedaften, liederaften, liedaftens, liederaftens, liedaftenen, liedaftnen, liederaftenen,
liederaftnen, liedaftenens, liedaftnens, liederaftenens, liederaftnens, liedaftener, liedaftner,
liederaftener, liederaftner, liedafteners, liedaftners, liederaftene

licensindtægter

licensindtægter, licensindtægters, licensindtægterne, licensindtægternes

liberianer

liberianer, liberier, liberianers, liberiers, liberianeren, liberieren, liberianerens, liberierens,
liberianere, liberiere, liberianeres, liberieres, liberianerne, liberierne, liberianernes, liberiernes

levnedsmidler

levnedsmidler, levnedsmidlers, levnedsmidlerne, levnedsmidlernes

levnedsmiddel

levnedsmiddel, levnedsmiddels, levnedsmiddelet, levnedsmidlet, levnedsmiddelets,
levnedsmidlets, levnedsmidler, levnedsmidlers, levnedsmidlerne, levnedsmidlernes

leveringsomkostninger

leveringsomkostninger, leveringsomkostningers, leveringsomkostningerne,
leveringsomkostningernes

leveregel

leveregel, leveregels, leveregelen, levereglen, leveregelens, levereglens, leveregler,
levereglers, levereglerne, levereglernes

leveomkostninger

leveomkostninger, leveomkostningers, leveomkostningerne, leveomkostningernes

levemand

levemand, levemands, levemanden, levemandens, levemænd, levemænds, levemændene,
levemændenes

levedage

levedage, levedages, levedagene, levedagenes

letvægtscykel

letvægtscykel, letvægtscykels, letvægtscykelen, letvægtscyklen, letvægtscykelens,
letvægtscyklens, letvægtscykler, letvægtscyklers, letvægtscyklerne, letvægtscyklernes

letlæsningsbog

letlæsningsbog, letlæsningsbogs, letlæsningsbogen, letlæsningsbogens, letlæsningsbøger,
letlæsningsbøgers, letlæsningsbøgerne, letlæsningsbøgernes

lensvæsen

lensvæsen, lensvæsens, lensvæsenet, lensvæsnet, lensvæsenets, lensvæsnets, lensvæsener,
lensvæsner, lensvæseners, lensvæsners, lensvæsenerne, lensvæsnerne, lensvæsenernes,
lensvæsnernes

lensmand

lensmand, lensmands, lensmanden, lensmandens, lensmænd, lensmænds, lensmændene,
lensmændenes

lemonade

lemonade, limonade, lemonades, limonades, lemonaden, limonaden, lemonadens, limonadens,
lemonader, limonader, lemonaders, limonaders, lemonaderne, limonaderne, lemonadernes,
limonadernes

leksikon

leksikon, leksikons, leksikonet, leksikonets, leksika, leksikoner, leksikas, leksikoners,
leksikaene, leksikonerne, leksikaenes, leksikonernes

lejr

lejr, lejrs, 'lejren, lejren, lejrens, lejre, lejres, lejrene, lejrenes

lejetropper

lejetropper, lejetroppers, lejetropperne, lejetroppernes

legesager

legesager, legesagers, legesagerne, legesagernes

legeonkel

legeonkel, legeonkels, legeonklen, legeonkelen, legeonkelens, legeonklens, legeonkler,
legeonklers, legeonklerne, legeonklernes

legebarn

legebarn, legebarns, legebarnet, legebarnets, legebørn, legebørns, legebørnene, legebørnenes

ledsmerter

ledsmerter, ledsmerters, ledsmerterne, ledsmerternes
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ledkapsel

ledkapsel, ledkapsels, ledkapselen, ledkapslen, ledkapselens, ledkapslens, ledkapsler,
ledkapslers, ledkapslerne, ledkapslernes

lederkursus

lederkurset, lederkursuset, lederkursusset, lederkursets, lederkursusets, lederkursussets,
lederkurser, lederkursus, lederkursers, lederkursus', lederkursus's, lederkursuses,
lederkurserne, lederkursusene, lederkursussene, lederkursernes, lederkursusenes,

lederegenskaber

lederegenskaber, lederegenskabers, lederegenskaberne, lederegenskabernes

leddegigt

ledegigt, leddegigt, leddegigts, ledegigts, leddegigten, ledegigten, leddegigtens, ledegigtens

lavsvæsen

lavsvæsen, lavsvæsens, lavsvæsenet, lavsvæsnet, lavsvæsnets, lavsvæsenets

lavløn

lavtløn, lavløn, lavløns, lavtløns, lavtlønnen, lavlønnen, lavlønnens, lavtlønnens

lavendel

lavendel, lavendels, lavendelen, lavendlen, lavendelens, lavendlens, lavendler, lavendlers,
lavendlerne, lavendlernes

lattermuskel

lattermuskel, lattermuskels, lattermuskelen, lattermusklen, lattermuskelens, lattermusklens,
lattermuskler, lattermusklers, lattermusklerne, lattermusklernes

lathyrus

lathyrusen, lathyrussen, latyrusen, latyrussen, lathyrusens, lathyrussens, latyrusens,
latyrussens, lathyrus, latyrus, lathyrus', lathyrus's, lathyruses, latyrus', latyrus's, latyruses,
lathyrusene, lathyruserne, lathyrussene, lathyrusserne, latyrusene, l

lasteevne

lasteevne, lastevne, lasteevnes, lasteevnen, lasteevnens, lasteevner, lasteevners,
lasteevnerne, lasteevnernes

larvestadium

larvestadium, larvestadiums, larvestadiet, larvestadiets, larvestadier, larvestadiers,
larvestadierne, larvestadiernes

larvefødder

larvefødder, larvefødders, larvefødderne, larveføddernes

lappefod

lappefod, lappefods, lappefoden, lappefodens, lappefødder, lappefødders, lappefødderne,
lappeføddernes
Ord

staerkeformer

langobard

langobard, longobard, langobards, longobards, langobarden, longobarden, langobardens,
longobardens, langobarder, longobarder, langobarders, longobarders, langobarderne,
longobarderne, langobardernes, longobardernes

langemand

langemand, langemands, langemanden, langemandens, langemænd, langemænds,
langemændene, langemændenes

landvæsen

landvæsen, landvæsens, landvæsenet, landvæsnet, landvæsenets, landvæsnets

landtropper

landtropper, landtroppers, landtropperne, landtroppernes

landstridskræfter

landstridskræfter, landstridskræfters, landstridskræfterne, landstridskræfternes

landstingsmand

landstingsmand, landstingsmands, landstingsmanden, landstingsmandens, landstingsmænd,
landstingsmænds, landstingsmændene, landstingsmændenes

4 landssvigers
8 landssvigeren
16 landssvigerens
32 landssvigere
64 landssvigeres
128 landssvigerne
256 landssvigernes
*
landstation

landstation, landstations, landstationen, landstationens, landstationer, landstationers,
landstationerne, landstationernes

landsstyreformand

landsstyreformand, landsstyreformands, landsstyreformanden, landsstyreformandens,
landsstyreformænd, landsstyreformænds, landsstyreformændene, landsstyreformændenes

landsmand

landsmand, landsmands, landsmanden, landsmandens, landsmænd, landsmænds,
landsmændene, landsmændenes

landsformand

landsformand, landsformands, landsformanden, landsformandens, landsformænd,
landsformænds, landsformændene, landsformændenes

landsfader

landsfader, landsfaders, landsfaderen, landsfaderens, landsfædre, landsfædres, landsfædrene,
landsfædrenes

landsbybarn

landsbybarn, landsbybarns, landsbybarnet, landsbybarnets, landsbybørn, landsbybørns,
landsbybørnene, landsbybørnenes

landmand

landmand, landmands, landmanden, landmandens, landmænd, landmænds, landmændene,
landmændenes

landkøkken

landkøkken, landkøkkens, landkøkkenet, landkøknet, landkøkkenets, landkøknets,
landkøkkener, landkøkner, landkøkkeners, landkøkners, landkøkkenerne, landkøknerne,
landkøkkenernes, landkøknernes

landhøne

landhøne, landhønes, landhønen, landhønens, landhøner, landhøns, landhøners, landhøns',
landhøns's, landhønses, landhønerne, landhønsene, landhønernes, landhønsenes

landhandel

landhandel, landhandels, landhandelen, landhandlen, landhandelens, landhandlens,
landhandler, landhandlers, landhandlerne, landhandlernes

landfoged

landfoged, landfogeds, landfogden, landfogeden, landfogdens, landfogedens, landfogder,
landfogeder, landfogders, landfogeders, landfogderne, landfogederne, landfogdernes,
landfogedernes

landemærker

landemærker, landemærkers, landemærkerne, landemærkernes
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landbrugspriser

landbrugspriser, landbrugsprisers, landbrugspriserne, landbrugsprisernes

landbrugsmuseum

landbrugsmuseum, landbrugsmuseums, landbrugsmuseet, landbrugsmuseets,
landbrugsmuseer, landbrugsmuseers, landbrugsmuseerne, landbrugsmuseernes

landbrugsministerium

landbrugsministerium, landbrugsministeriums, landbrugsministeriet, landbrugsministeriets,
landbrugsministerier, landbrugsministeriers, landbrugsministerierne, landbrugsministeriernes

lampekuppel

lampekuppel, lampekuppels, lampekuplen, lampekuppelen, lampekuplens, lampekuppelens,
lampekupler, lampekuplers, lampekuplerne, lampekuplernes

lampefod

lampefod, lampefods, lampefoden, lampefodens, lampefødder, lampefødders, lampefødderne,
lampeføddernes

lammefrikasse

lammefrikasse, lammefrikassé, lammefrikasses, lammefrikassés, lammefrikasseen,
lammefrikasséen, lammefrikasseens, lammefrikasséens, lammefrikasseer, lammefrikasséer,
lammefrikasseers, lammefrikasséers, lammefrikasseerne, lammefrikasséerne, lammefrikasseer

lame

lame, lamé, lames, lamés, lameen, lameet, laméen, laméet, lameens, lameets, laméens,
laméets, lameer, laméer, lameers, laméers, lameerne, laméerne, lameernes, laméernes

lakseyngel

lakseyngel, lakseyngels, lakseyngelen, lakseynglen, lakseyngelens, lakseynglens

lakridsrod

lakridsrod, lakridsrods, lakridsroden, lakridsrodens, lakridsrødder, lakridsrødders,
lakridsrødderne, lakridsrøddernes

lakridsstang

lakridsstang, lakridsstangs, lakridsstangen, lakridsstangens, lakridsstænger, lakridsstængers,
lakridsstængerne, lakridsstængernes

lagmand

lagmand, lagmands, lagmanden, lagmandens, lagmænd, lagmænds, lagmændene,
lagmændenes

lagen

lagen, lagens, lagenet, lagnet, lagenets, lagnets, lagener, lagner, lageners, lagners, lagnerne,
lagenerne, lagenernes, lagnernes

lady

lady, ladys, ladyen, ladyens, ladies, ladyer, ladies', ladies's, ladieses, ladyers, ladyerne,
ladyernes

lader

lader, laders, laderne, ladernes

ladefoged

ladefoged, ladefogeds, ladefogden, ladefogeden, ladefogdens, ladefogedens, ladefogder,
ladefogeder, ladefogders, ladefogeders, ladefogderne, ladefogederne, ladefogdernes,
ladefogedernes

ladcykel

ladcykel, ladcykels, ladcykelen, ladcyklen, ladcykelens, ladcyklens, ladcykler, ladcyklers,
ladcyklerne, ladcyklernes

laboratorium

laboratorium, laboratoriums, laboratoriet, laboratoriets, laboratorier, laboratoriers,
laboratorierne, laboratoriernes

kår

kår, kårs, kårene, kårenes

kørsel

kørsel, kørsels, kørslen, kørselen, kørselens, kørslens, kørsler, kørslers, kørslerne, kørslernes

kørepenge

kørepenge, kørepenges, kørepengene, kørepengenes

køreegenskaber

køreegenskaber, køreegenskabers, køreegenskaberne, køreegenskabernes

kønskraft

kønskraft, kønskrafts, kønskraften, kønskraftens, kønskræfter, kønskræfters, kønskræfterne,
kønskræfternes

kønskirtel

kønskirtel, kønskirtels, kønskirtelen, kønskirtlen, kønskirtelens, kønskirtlens, kønskirtler,
kønskirtlers, kønskirtlerne, kønskirtlernes

kølergitter

kølergitter, kølergitters, kølergitteret, kølergitterets, kølergitre, kølergitres, kølergitrene,
kølergitrenes

kølemedium

kølemedium, kølemediums, kølemediet, kølemediets, kølemedier, kølemediers, kølemedierne,
kølemediernes

kølemiddel

kølemiddel, kølemiddels, kølemiddelet, kølemidlet, kølemiddelets, kølemidlets, kølemidler,
kølemidlers, kølemidlerne, kølemidlernes

køkken

køkken, køkkens, køkkenet, køknet, køkkenets, køknets, køkkener, køkner, køkkeners,
køkners, køkkenerne, køknerne, køkkenernes, køknernes

køer

køer, køers, køerne, køernes

kødkraft

kødkraft, kødkrafts, kødkraften, kødkraftens, kødkræfter, kødkræfters, kødkræfterne,
kødkræfternes

kødhammer

kødhammer, kødhammers, kødhammeren, kødhammerens, kødhammere, kødhamre,
kødhammeres, kødhamres, kødhammerne, kødhamrene, kødhammernes, kødhamrenes

købstad

købstad, købstads, købstaden, købstadens, købstæder, købstæders, købstæderne,
købstædernes

købstadrettigheder

købstadrettigheder, købstadrettigheders, købstadrettighederne, købstadrettighedernes

købmandsvarer

købmandsvarer, købmandsvarers, købmandsvarerne, købmandsvarernes

købmandsstand

købmandsstand, købmandsstands, købmandsstanden, købmandsstandens, købmandsstænder,
købmandsstænders, købmandsstænderne, købmandsstændernes

købmandshandel

købmandshandel, købmandshandels, købmandshandelen, købmandshandlen,
købmandshandelens, købmandshandlens, købmandshandler, købmandshandlers,
købmandshandlerne, købmandshandlernes

købmand

købmand, købmands, købmanden, købmandens, købmænd, købmænds, købmændene,
købmændenes
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københavnerbarn

københavnerbarn, københavnerbarns, københavnerbarnet, københavnerbarnets,
københavnerbørn, københavnerbørns, københavnerbørnene, københavnerbørnenes

kærestefolk

kærestefolk, kærestefolks, kærestefolkene, kærestefolkenes

kæmpekræfter

kæmpekræfter, kæmpekræfters, kæmpekræfterne, kæmpekræfternes

kæmpekraft

kæmpekraft, kæmpekrafts, kæmpekraften, kæmpekraftens, kæmpekræfter, kæmpekræfters,
kæmpekræfterne, kæmpekræfternes

kæmpehånd

kæmpehånd, kæmpehånds, kæmpehånden, kæmpehåndens, kæmpehænder, kæmpehænders,
kæmpehænderne, kæmpehændernes

kælveko

kælveko, kælvekos, kælvekoen, kælvekoens, kælvekøer, kælvekøers, kælvekøerne,
kælvekøernes

kælebarn

kælebarn, kælebarns, kælebarnet, kælebarnets, kælebørn, kælebørns, kælebørnene,
kælebørnenes

kæbespytkirtel

kæbespytkirtel, kæbespytkirtels, kæbespytkirtelen, kæbespytkirtlen, kæbespytkirtelens,
kæbespytkirtlens, kæbespytkirtler, kæbespytkirtlers, kæbespytkirtlerne, kæbespytkirtlernes

kæbemuskel

kæbemuskel, kæbemuskels, kæbemuskelen, kæbemusklen, kæbemuskelens, kæbemusklens,
kæbemuskler, kæbemusklers, kæbemusklerne, kæbemusklernes

kystlinie

kystlinie, kystlinje, kystlinies, kystlinjes, kystlinien, kystlinjen, kystliniens, kystlinjens,
kystlinier, kystlinjer, kystliniers, kystlinjers, kystlinjerne, kystlinierne, kystliniernes,
kystlinjernes

kyklopøje

kyklopøje, kyklopøjes, kyklopøjet, kyklopøjets, kyklopøjne, kyklopøjnes, kyklopøjnene,
kyklopøjnenes

kvota

kvote, kvota, kvotas, kvotes, kvoten, kvotaen, kvotaens, kvotens, kvoter, kvotaer, kvotaers,
kvoters, kvoterne, kvotaerne, kvotaernes, kvoternes

kvotaordning

kvotaordning, kvoteordning, kvotaordnings, kvoteordnings, kvoteordningen, kvotaordningen,
kvotaordningens, kvoteordningens, kvotaordninger, kvoteordninger, kvotaordningers,
kvoteordningers, kvotaordningerne, kvoteordningerne, kvotaordningernes, kvoteordni

kvistkammer

kvistkammer, kvistkammers, kvistkammeret, kvistkamret, kvistkammerets, kvistkamrets,
kvistkamre, kvistkamres, kvistkamrene, kvistkamrenes

kvindesyssel

kvindesyssel, kvindesyssels, kvindesyslen, kvindesysselen, kvindesyslens, kvindesysselens,
kvindesysler, kvindesyslers, kvindesyslerne, kvindesyslernes

kvindemuseum

kvindemuseum, kvindemuseums, kvindemuseet, kvindemuseets, kvindemuseer,
kvindemuseers, kvindemuseerne, kvindemuseernes

kvindehånd

kvindehånd, kvindehånds, kvindehånden, kvindehåndens, kvindehænder, kvindehænders,
kvindehænderne, kvindehændernes

kvindefængsel

kvindefængsel, kvindefængsels, kvindefængselet, kvindefængslet, kvindefængselets,
kvindefængslets, kvindefængsler, kvindefængslers, kvindefængslerne, kvindefængslernes

kviltning

kviltning, quiltning, kviltnings, quiltnings, kviltningen, quiltningen, kviltningens, quiltningens,
kviltninger, quiltninger, kviltningers, quiltningers, kviltningerne, quiltningerne, kviltningernes,
quiltningernes

kveller

kvelleren, kvælleren, kvellerens, kvællerens, kveller, kvæller, kvellers, kvællers, kvellerne,
kvællerne, kvellernes, kvællernes

kvantumrabat

kvantumrabat, kvantumsrabat, kvantumrabats, kvantumsrabats, kvantumrabatten,
kvantumsrabatten, kvantumrabattens, kvantumsrabattens, kvantumrabatter,
kvantumsrabatter, kvantumrabatters, kvantumsrabatters, kvantumrabatterne,
kvantumsrabatterne, kvantumrabat

kvantum

kvantum, kvantums, kvantumet, kvantummet, kvantumets, kvantummets, kvanta, kvantas,
kvantaene, kvantaenes

kvanrod

kvanrod, kvanrods, kvanroden, kvanrodens, kvanrødder, kvanrødders, kvanrødderne,
kvanrøddernes

kvadratrod

kvadratrod, kvadratrods, kvadratroden, kvadratrodens, kvadratrødder, kvadratrødders,
kvadratrødderne, kvadratrøddernes

kvabso

kvabso, kvabsos, kvabsoen, kvabsoens, kvabsøer, kvabsøers, kvabsøerne, kvabsøernes

kuvøsebarn

kuvøsebarn, kuvøsebarns, kuvøsebarnet, kuvøsebarnets, kuvøsebørn, kuvøsebørns,
kuvøsebørnene, kuvøsebørnenes

kustos

kustos, kustos', kustos's, kustoses, kustosen, kustosens, kustoder, kustoders, kustoderne,
kustodernes

kurvfuld

kurvfuld, kurvfulds, kurvfulde, kurvfuldes, kurvfuldene, kurvfuldenes

kurvemøbel

kurvemøbel, kurvemøbels, kurvemøbelet, kurvemøblet, kurvemøbelets, kurvemøblets,
kurvemøbler, kurvemøblers, kurvemøblerne, kurvemøblernes

kursusstuderende

kursusstuderende, kursusstuderendes

kursus

kurset, kursuset, kursusset, kursets, kursusets, kursussets, kurser, kursus, kursers, kursus's,
kursus', kursuses, kurserne, kursusene, kursussene, kursernes, kursusenes, kursussenes

kursrisiko

kursrisiko, kursrisikos, kursrisikoen, kursrisikoens, kursrisici, kursrisikoer, kursrisicis,
kursrisikoers, kursrisiciene, kursrisikoerne, kursrisicienes, kursrisikoernes

kuriosum

kuriosum, kuriosums, kuriosumet, kuriosummet, kuriosumets, kuriosummets, kuriosa,
kuriosas, kuriosaene, kuriosaenes
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kuratorium

kuratorium, kuratoriums, kuratoriet, kuratoriets, kuratorier, kuratoriers, kuratorierne,
kuratoriernes

kuppel

kuppel, kuppels, kuplen, kuppelen, kuplens, kuppelens, kupler, kuplers, kuplerne, kuplernes

kupe

kupé, kupe, kupes, kupés, kupeen, kupéen, kupeens, kupéens, kupeer, kupéer, kupeers,
kupéers, kupeerne, kupéerne, kupeernes, kupéernes

kunstverden

kunstverden, kunstverdens, kunstverdener, kunstverdner, kunstverdeners, kunstverdners,
kunstverdenerne, kunstverdnerne, kunstverdenernes, kunstverdnernes

kunsttempel

kunsttempel, kunsttempels, kunsttempelet, kunsttemplet, kunsttempelets, kunsttemplets,
kunsttempler, kunsttemplers, kunsttemplerne, kunsttemplernes

kunststoffer

kunststoffer, kunststoffers, kunststofferne, kunststoffernes

kunstskatte

kunstskatte, kunstskattes, kunstskattene, kunstskattenes

kunstmuseum

kunstmuseum, kunstmuseums, kunstmuseet, kunstmuseets, kunstmuseer, kunstmuseers,
kunstmuseerne, kunstmuseernes

kunstmiddel

kunstmiddel, kunstmiddels, kunstmiddelet, kunstmidlet, kunstmiddelets, kunstmidlets,
kunstmidler, kunstmidlers, kunstmidlerne, kunstmidlernes

kunstkammer

kunstkammer, kunstkammers, kunstkammeret, kunstkamret, kunstkammerets, kunstkamrets,
kunstkamre, kunstkamres, kunstkamrene, kunstkamrenes

kunsthandel

kunsthandel, kunsthandels, kunsthandelen, kunsthandlen, kunsthandelens, kunsthandlens,
kunsthandler, kunsthandlers, kunsthandlerne, kunsthandlernes

kunstindustrimuseum

kunstindustrimuseum, kunstindustrimuseums, kunstindustrimuseet, kunstindustrimuseets,
kunstindustrimuseer, kunstindustrimuseers, kunstindustrimuseerne, kunstindustrimuseernes

kultusministerium

kultusministerium, kultusministeriums, kultusministeriet, kultusministeriets, kultusministerier,
kultusministeriers, kultusministerierne, kultusministeriernes

Ord

staerkeformer

kulturudvalgsformand

kulturudvalgsformand, kulturudvalgsformands, kulturudvalgsformanden,
kulturudvalgsformandens, kulturudvalgsformænd, kulturudvalgsformænds,
kulturudvalgsformændene, kulturudvalgsformændenes

kulturministerium

kulturministerium, kulturministeriums, kulturministeriet, kulturministeriets, kulturministerier,
kulturministeriers, kulturministerierne, kulturministeriernes

kulturcentrum

kulturcentrum, kulturcentrums, kulturcentret, kulturcentrumet, kulturcentrummet,
kulturcentrets, kulturcentrumets, kulturcentrummets, kulturcentrer, kulturcentrumer,
kulturcentrummer, kulturcentrers, kulturcentrumers, kulturcentrummers, kulturcentrerne, k

kultbog

kultbog, kultbogs, kultbogen, kultbogens, kultbøger, kultbøgers, kultbøgerne, kultbøgernes

kulso

kulso, kulsos, kulsoen, kulsoens, kulsøer, kulsøers, kulsøerne, kulsøernes

kulingsvarsel

kulingvarsel, kulingsvarsel, kulingsvarsels, kulingvarsels, kulingsvarselet, kulingsvarslet,
kulingvarselet, kulingvarslet, kulingsvarselets, kulingsvarslets, kulingvarselets, kulingvarslets,
kulingvarsler, kulingsvarsler, kulingsvarslers, kulingvarslers,

kulhandel

kulhandel, kulhandels, kulhandelen, kulhandlen, kulhandelens, kulhandlens, kulhandler,
kulhandlers, kulhandlerne, kulhandlernes

kulbækken

kulbækken, kulbækkens, kulbækkenet, kulbækkenets, kulbækkener, kulbækner,
kulbækkeners, kulbækners, kulbækkenerne, kulbæknerne, kulbækkenernes, kulbæknernes

kugleformet

kugleformet, kugleformets, kugleformede, kugleformedes

kubikrod

kubikrod, kubikrods, kubikroden, kubikrodens, kubikrødder, kubikrødders, kubikrødderne,
kubikrøddernes

krølfedt

krølfedt, krøllefedt, krølfedts, krøllefedts, krølfedtet, krøllefedtet, krølfedtets, krøllefedtets,
krølfedter, krøllefedter, krølfedters, krøllefedters, krølfedterne, krøllefedterne, krølfedternes,
krøllefedternes

krysantemum

krysantemumen, krysantemummen, krysantemumens, krysantemummens, krysantemer,
krysantemumer, krysantemummer, krysantemum, krysantemers, krysantemumers,
krysantemummers, krysantemums, krysantemerne, krysantemummene, krysantemummerne,
krysantemumene, krysant

krymmel

krymmel, krymmels, krymlet, krymmelet, krymlets, krymmelets

krumtapaksel

krumtapaksel, krumtapaksels, krumtapakselen, krumtapakslen, krumtapakselens,
krumtapakslens, krumtapaksler, krumtapakslers, krumtapakslerne, krumtapakslernes

krumsabel

krumsabel, krumsabels, krumsabelen, krumsablen, krumsabelens, krumsablens, krumsabler,
krumsablers, krumsablerne, krumsablernes

kroplus

kroplusen, kropslusen, kroplusens, kropslusens, kropslus, kroplus, kroplus', kroplus's,
kropluses, kropslus', kropslus's, kropsluses, kroplusene, kropslusene, kroplusenes,
kropslusenes

kronprinsepar

kronprinseparret, kronprinsparret, kronprinseparrets, kronprinsparrets, kronprinsepar,
kronprinspar, kronprinsepars, kronprinspars, kronprinseparrene, kronprinsparrene,
kronprinseparrenes, kronprinsparrenes

kromand

kromand, kromands, kromanden, kromandens, kromænd, kromænds, kromændene,
kromændenes

kriterium

kriterium, kriteriums, kriteriet, kriteriets, kriterier, kriteriers, kriterierne, kriteriernes

kriminalfolk

kriminalfolk, kriminalfolks, kriminalfolkene, kriminalfolkenes
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krikand

krikand, krikands, krikanden, krikandens, krikænder, krikænders, krikænderne, krikændernes

krigstrussel

krigstrussel, krigstrussels, krigstruslen, krigstrusselen, krigstruslens, krigstrusselens,
krigstrusler, krigstruslers, krigstruslerne, krigstruslernes

krigsministerium

krigsministerium, krigsministeriums, krigsministeriet, krigsministeriets, krigsministerier,
krigsministeriers, krigsministerierne, krigsministeriernes

krigsmiddel

krigsmiddel, krigsmiddels, krigsmiddelet, krigsmidlet, krigsmiddelets, krigsmidlets, krigsmidler,
krigsmidlers, krigsmidlerne, krigsmidlernes

krigsmand

krigsmand, krigsmands, krigsmanden, krigsmandens, krigsmænd, krigsmænds,
krigsmændene, krigsmændenes

krigsfolk

krigsfolk, krigsfolks, krigsfolkene, krigsfolkenes

kretenser

kretenser, kreter, kretensers, kreters, kretenseren, kreteren, kretenserens, kreterens, kretere,
kretensere, kretenseres, kreteres, kretenserne, kreterne, kretensernes, kreternes

krematorium

krematorium, krematoriums, krematoriet, krematoriets, krematorier, krematoriers,
krematorierne, krematoriernes

kredsformand

kredsformand, kredsformands, kredsformanden, kredsformandens, kredsformænd,
kredsformænds, kredsformændene, kredsformændenes

krebseklo

krebseklo, krebseklos, krebsekloen, krebsekloens, krebsekløer, krebsekløers, krebsekløerne,
krebsekløernes

kreaturhandel

kreaturhandel, kreaturhandels, kreaturhandelen, kreaturhandlen, kreaturhandelens,
kreaturhandlens, kreaturhandler, kreaturhandlers, kreaturhandlerne, kreaturhandlernes

kravlestadium

kravlestadium, kravlestadiums, kravlestadiet, kravlestadiets, kravlestadier, kravlestadiers,
kravlestadierne, kravlestadiernes

kranie

kranium, kranie, kranies, kraniums, kraniet, kraniets, kranier, kraniers, kranierne, kraniernes

krakmandel

krakmandel, krakmandels, krakmandelen, krakmandlen, krakmandelens, krakmandlens,
krakmandler, krakmandlers, krakmandlerne, krakmandlernes

kragetæer

kragetæer, kragetæers, kragetæerne, kragetæernes

kraftoverførsel

kraftoverførsel, kraftoverførsels, kraftoverførslen, kraftoverførselen, kraftoverførselens,
kraftoverførslens, kraftoverførsler, kraftoverførslers, kraftoverførslerne, kraftoverførslernes

kraftcentrum

kraftcentrum, kraftcentrums, kraftcentret, kraftcentrumet, kraftcentrummet, kraftcentrets,
kraftcentrumets, kraftcentrummets, kraftcentrer, kraftcentrumer, kraftcentrummer,
kraftcentrers, kraftcentrumers, kraftcentrummers, kraftcentrerne, kraftcentrumerne

kraft

kraft, krafts, kraften, kraftens, kræfter, kræfters, kræfterne, kræfternes

krabbeklo

krabbeklo, krabbeklos, krabbekloen, krabbekloens, krabbekløer, krabbekløers, krabbekløerne,
krabbekløernes

kraal

kraal, krål, kraals, kråls, kraalen, krålen, kraalens, krålens, kraaler, kråler, kraalers, krålers,
kraalerne, krålerne, kraalernes, krålernes

kostpenge

kostpenge, kostpenges, kostpengene, kostpengenes

koster

koster, kosters, kosterne, kosternes

kostcirkel

kostcirkel, kostcirkels, kostcirkelen, kostcirklen, kostcirklens, kostcirkelens, kostcirkler,
kostcirklers, kostcirklerne, kostcirklernes

kortbog

kortbog, kortbogs, kortbogen, kortbogens, kortbøger, kortbøgers, kortbøgerne, kortbøgernes

korrespondancekursus

korrespondancekurset, korrespondancekursuset, korrespondancekursusset,
korrespondancekursets, korrespondancekursussets, korrespondancekursusets,
korrespondancekurser, korrespondancekursus, korrespondancekursers,
korrespondancekursuses, korrespondancekursu

korporligheder

korporligheder, korporligheders, korporlighederne, korporlighedernes

kornkammer

kornkammer, kornkammers, kornkamret, kornkammeret, kornkammerets, kornkamrets,
kornkamre, kornkamres, kornkamrene, kornkamrenes

kornhandel

kornhandel, kornhandels, kornhandelen, kornhandlen, kornhandlens, kornhandelens,
kornhandler, kornhandlers, kornhandlerne, kornhandlernes

korender

korender, korenders, korenderne, korendernes

kopper

kopper, koppers, kopperne, koppernes

kopfuld

kopfuld, kopfulds, kopfulde, kopfuldes, kopfuldene, kopfuldenes

kopar

koparret, koppearret, koparrets, koppearrets, koppear, kopar, kopars, koppears, koppearrene,
koparrene, koppearrenes, koparrenes

konverteringsrisiko

konverteringsrisiko, konverteringsrisikos, konverteringsrisikoen, konverteringsrisikoens,
konverteringsrisici, konverteringsrisikoer, konverteringsrisicis, konverteringsrisikoers,
konverteringsrisiciene, konverteringsrisikoerne, konverteringsrisikoernes,

konversationsleksikon

konversationsleksikon, konversationsleksikons, konversationsleksikonet,
konversationsleksikonets, konversationsleksikoner, konversationsleksika,
konversationsleksikoners, konversationsleksikas, konversationsleksikaene,
konversationsleksikonerne, konversat

kontrolmålinger

kontrolmålinger, kontrolmålingers, kontrolmålingerne, kontrolmålingernes

kontrollaboratorium

kontrollaboratorium, kontrollaboratoriums, kontrollaboratoriet, kontrollaboratoriets,
kontrollaboratorier, kontrollaboratoriers, kontrollaboratorierne, kontrollaboratoriernes
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kontormøbel

kontormøbel, kontormøbels, kontormøbelet, kontormøblet, kontormøblets, kontormøbelets,
kontormøbler, kontormøblers, kontormøblerne, kontormøblernes

kontormand

kontormand, kontormands, kontormanden, kontormandens, kontormænd, kontormænds,
kontormændene, kontormændenes

kontorartikel

kontorartikel, kontorartikels, kontorartiklen, kontorartiklens, kontorartikler, kontorartiklers,
kontorartiklerne, kontorartiklernes

kontinuum

kontinuum, kontinuums, kontinuummet, kontinuet, kontinuumet, kontinuets, kontinuummets,
kontinuumets, kontinua, kontinuummer, kontinuumer, kontinuas, kontinuumers,
kontinuummers, kontinuaene, kontinuumerne, kontinuummerne, kontinuumernes,
kontinuaenes, ko

konto

konto, kontos, kontoen, kontoens, konti, kontoer, kontoers, kontis, kontiene, kontoerne,
kontoernes, kontienes

kontinentalsokkel

kontinentalsokkel, kontinentalsokkels, kontinentalsoklen, kontinentalsokkelen,
kontinentalsokkelens, kontinentalsoklens, kontinentalsokler, kontinentalsoklers,
kontinentalsoklerne, kontinentalsoklernes

kontanter

kontanter, kontanters, kontanterne, kontanternes

kontaktvanskeligheder

kontaktvanskeligheder, kontaktvanskeligheders, kontaktvanskelighederne,
kontaktvanskelighedernes

kontaktmand

kontaktmand, kontaktmands, kontaktmanden, kontaktmandens, kontaktmænd,
kontaktmænds, kontaktmændene, kontaktmændenes

kontaktbog

kontaktbog, kontaktbogs, kontaktbogen, kontaktbogens, kontaktbøger, kontaktbøgers,
kontaktbøgerne, kontaktbøgernes

konsumption

konsumption, konsumtion, konsumtions, konsumptions, konsumtionen, konsumptionen,
konsumptionens, konsumtionens, konsumptioner, konsumtioner, konsumtioners,
konsumptioners, konsumtionerne, konsumptionerne, konsumtionernes, konsumptionernes

konstitutionsformel

konstitutionsformel, konstitutionsformels, konstitutionsformelen, konstitutionsformlen,
konstitutionsformelens, konstitutionsformlens, konstitutionsformler, konstitutionsformlers,
konstitutionsformlerne, konstitutionsformlernes

konstabel

konstabel, konstabels, konstabelen, konstablen, konstablens, konstabelens, konstabler,
konstablers, konstablerne, konstablernes

konsortium

konsortium, konsortiums, konsortiet, konsortiets, konsortier, konsortiers, konsortierne,
konsortiernes

konsorter

konsorter, konsorters, konsorterne, konsorternes

konsistorium

konsistorium, konsistoriums, konsistoriet, konsistoriets, konsistorier, konsistoriers,
konsistorierne, konsistoriernes

konserveringsmiddel

konserveringsmiddel, konserveringsmiddels, konserveringsmiddelet, konserveringsmidlet,
konserveringsmiddelets, konserveringsmidlets, konserveringsmidler, konserveringsmidlers,
konserveringsmidlerne, konserveringsmidlernes

konservatorium

konservatorium, konservatoriums, konservatoriet, konservatoriets, konservatorier,
konservatoriers, konservatorierne, konservatoriernes

konkylie

konkylje, konkylie, konkyljes, konkylies, konkylien, konkyljen, konkyliens, konkyljens,
konkyljer, konkylier, konkyljers, konkyliers, konkyljerne, konkylierne, konkyljernes,
konkyliernes

konkurrenceregler

konkurrenceregler, konkurrencereglers, konkurrencereglerne, konkurrencereglernes

konkurrenceregel

konkurrenceregel, konkurrenceregels, konkurrenceregelen, konkurrencereglen,
konkurrenceregelens, konkurrencereglens, konkurrenceregler, konkurrencereglers,
konkurrencereglerne, konkurrencereglernes

konkurrencekraft

konkurrencekraft, konkurrencekrafts, konkurrencekraften, konkurrencekraftens,
konkurrencekræfter, konkurrencekræfters, konkurrencekræfterne, konkurrencekræfternes

konjunktursvingninger

konjunktursvingninger, konjunktursvingningers, konjunktursvingningerne,
konjunktursvingningernes

kongsbonde

kongsbonde, kongsbondes, kongsbonden, kongsbondens, kongsbønder, kongsbønders,
kongsbønderne, kongsbøndernes

kongedatter

kongedatter, kongedatters, kongedatteren, kongedatterens, kongedøtre, kongedøtres,
kongedøtrene, kongedøtrenes

kongebarn

kongebarn, kongebarns, kongebarnet, kongebarnets, kongebørn, kongebørns, kongebørnene,
kongebørnenes

kondicykel

kondicykel, kondicykels, kondicyklen, kondicykelen, kondicyklens, kondicykelens, kondicykler,
kondicyklers, kondicyklerne, kondicyklernes

koncertturne

koncertturne, koncertturné, koncertturnés, koncertturnes, koncertturneen, koncertturnéen,
koncertturneens, koncertturnéens, koncertturnéer, koncertturneer, koncertturneers,
koncertturnéers, koncertturneerne, koncertturnéerne, koncertturnéernes, koncerttur

koncertflygel

koncertflygel, koncertflygels, koncertflygelet, koncertflyglet, koncertflygelets, koncertflyglets,
koncertflygler, koncertflyglers, koncertflyglerne, koncertflyglernes

komsammen

komsammen, komsammens, komsammener, komsammeners, komsammenerne,
komsammenernes

kompositum

kompositum, kompositums, kompositumet, kompositummet, kompositummets,
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kompositumets, komposita, kompositas, kompositaene, kompositaenes
komplementvinkel

komplementvinkel, komplementvinkels, komplementvinklen, komplementvinkelen,
komplementvinkelens, komplementvinklens, komplementvinkler, komplementvinklers,
komplementvinklerne, komplementvinklernes

kompendium

kompendium, kompendiums, kompendiet, kompendiets, kompendier, kompendiers,
kompendierne, kompendiernes

kommunike

kommunike, kommuniké, kommunikés, kommunikes, kommunikeet, kommunikéet,
kommunikeets, kommunikéets, kommunikeer, kommunikéer, kommunikéers, kommunikeers,
kommunikéerne, kommunikeerne, kommunikeernes, kommunikéernes

kommunikator

kommunikatør, kommunikator, kommunikatørs, kommunikators, kommunikatøren,
kommunikatoren, kommunikatørens, kommunikatorens, kommunikatorer, kommunikatører,
kommunikatorers, kommunikatørers, kommunikatørerne, kommunikatorerne,
kommunikatørernes, kommunikat

kommunikationsministerium

kommunikationsministerium, kommunikationsministeriums, kommunikationsministeriet,
kommunikationsministeriets, kommunikationsministerier, kommunikationsministeriers,
kommunikationsministerierne, kommunikationsministeriernes

kommunikationsmiddel

kommunikationsmiddel, kommunikationsmiddels, kommunikationsmiddelet,
kommunikationsmidlet, kommunikationsmiddelets, kommunikationsmidlets,
kommunikationsmidler, kommunikationsmidlers, kommunikationsmidlerne,
kommunikationsmidlernes

kommunikationskursus

kommunikationskursuset, kommunikationskursusset, kommunikationskurset,
kommunikationskursets, kommunikationskursussets, kommunikationskursusets,
kommunikationskurser, kommunikationskursus, kommunikationskursers,
kommunikationskursus's, kommunikationskursu

kommitteret

kommitteret, kommitterets, kommitterede, kommitteredes

kommissorium

kommissorium, kommissoriums, kommissoriet, kommissoriets, kommissorier, kommissoriers,
kommissorierne, kommissoriernes

kommissionsformand

kommissionsformand, kommissionsformands, kommissionsformanden,
kommissionsformandens, kommissionsformænd, kommissionsformænds,
kommissionsformændene, kommissionsformændenes

kommissarius

kommissarius, kommissarius's, kommissariuses, kommissarius', kommissarien, kommissariens,
kommissarier, kommissariers, kommissarierne, kommissariernes

kommen

kommen, kommens

komitemedlem

komitemedlem, komitémedlem, komitémedlems, komitemedlems, komitemedlemmet,
komitémedlemmet, komitémedlemmets, komitemedlemmets, komitemedlemmer,
komitémedlemmer, komitemedlemmers, komitémedlemmers, komitémedlemmerne,
komitemedlemmerne, komitémedlemmernes,

Ord

staerkeformer

komite

komite, komité, komités, komites, komitéen, komiteen, komiteens, komitéens, komitéer,
komiteer, komiteers, komitéers, komitéerne, komiteerne, komitéernes, komiteernes

kombikedel

kombikedel, kombikedels, kombikedlen, kombikedelen, kombikedelens, kombikedlens,
kombikedler, kombikedlers, kombikedlerne, kombikedlernes

kolumbarium

kolumbarium, kolumbariums, kolumbariet, kolumbariets, kolumbarier, kolumbariers,
kolumbarierne, kolumbariernes

kolonialvarer

kolonialvarer, kolonialvarers, kolonialvarerne, kolonialvarernes

kolonialhandel

kolonialhandel, kolonialhandels, kolonialhandlen, kolonialhandelen, kolonialhandelens,
kolonialhandlens, kolonialhandler, kolonialhandlers, kolonialhandlerne, kolonialhandlernes

kolofonium

kolofonium, kolofoniums, kolofoniet, kolofoniets, kolofonier, kolofoniers, kolofonierne,
kolofoniernes

kollokvium

kollokvium, kollokviums, kollokviet, kollokviets, kollokvier, kollokviers, kollokvierne,
kollokviernes

kollegium

kollegium, kollegiums, kollegiet, kollegiets, kollegier, kollegiers, kollegierne, kollegiernes

kollegiehefte

kollegiehæfte, kollegiehefte, kollegieheftes, kollegiehæftes, kollegiehæftet, kollegieheftet,
kollegiehæftets, kollegieheftets, kollegiehæfter, kollegiehefter, kollegiehæfters, kollegiehefters,
kollegiehæfterne, kollegiehefterne, kollegiehefternes, kolleg

kollega

kollega, kollegas, kollegaen, kollegaens, kollegaer, kolleger, kollegaers, kollegers, kollegerne,
kollegaerne, kollegaernes, kollegernes

kokopper

kokopper, kokoppers, kokopperne, kokoppernes

kokelev

kokelev, kokkeelev, kokkeelevs, kokelevs, kokkeeleven, kokeleven, kokelevens, kokkeelevens,
kokelever, kokkeelever, kokelevers, kokkeelevers, kokeleverne, kokkeeleverne,
kokkeelevernes, kokelevernes

kogekedel

kogekedel, kogekedels, kogekedelen, kogekedlen, kogekedlens, kogekedelens, kogekedler,
kogekedlers, kogekedlerne, kogekedlernes

kogebog

kogebog, kogebogs, kogebogen, kogebogens, kogebøger, kogebøgers, kogebøgerne,
kogebøgernes

kodenummer

kodenummer, kodenummers, kodenummeret, kodenumret, kodenummerets, kodenumrets,
kodenumre, kodenumres, kodenumrene, kodenumrenes
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kobberkabel

kobberkabel, kobberkabels, kobberkabelet, kobberkablet, kobberkabelets, kobberkablets,
kobberkabler, kobberkablers, kobberkablerne, kobberkablernes

kobberkedel

kobberkedel, kobberkedels, kobberkedelen, kobberkedlen, kobberkedelens, kobberkedlens,
kobberkedler, kobberkedlers, kobberkedlerne, kobberkedlernes

kobbel

kobbel, kobbels, kobbelet, koblet, kobbelets, koblets, kobler, koblers, koblerne, koblernes

koaksialkabel

koaksialkabel, koaksialkabels, koaksialkablet, koaksialkabelet, koaksialkablets,
koaksialkabelets, koaksialkabler, koaksialkablers, koaksialkablerne, koaksialkablernes

ko

ko, kos, koen, koens, køer, køers, køerne, køernes

knæbukser

knæbukser, knæbuksers, knæbukserne, knæbuksernes

knudemand

knudemand, knudemands, knudemanden, knudemandens, knudemænd, knudemænds,
knudemændene, knudemændenes

knortegås

knortegås, knortegås', knortegås's, knortegåses, knortegåsen, knortegåsens, knortegæs,
knortegæs', knortegæs's, knortegæses, knortegæssene, knortegæssenes

knoldbegonia

knoldbegonia, knoldbegonie, knoldbegonias, knoldbegonies, knoldbegoniaen, knoldbegonien,
knoldbegoniaens, knoldbegoniens, knoldbegonier, knoldbegoniaer, knoldbegoniaers,
knoldbegoniers, knoldbegoniaerne, knoldbegonierne, knoldbegoniaernes, knoldbegonierne

knokkelmand

knokkelmand, knokkelmands, knokkelmanden, knokkelmandens, knokkelmænd,
knokkelmænds, knokkelmændene, knokkelmændenes

knokkelhånd

knokkelhånd, knokkelhånds, knokkelhånden, knokkelhåndens, knokkelhænder,
knokkelhænders, knokkelhænderne, knokkelhændernes

knokkel

knokkel, knokkels, knokkelen, knoklen, knokkelens, knoklens, knokler, knoklers, knoklerne,
knoklernes

knob

knob, knobs

knittelvers

knittelverset, knyttelverset, knittelversets, knyttelversets, knittelvers, knyttelvers, knittelvers',
knittelvers's, knittelverses, knyttelvers', knyttelvers's, knyttelverses, knittelversene,
knyttelversene, knittelversenes, knyttelversenes

knippel

knippel, knippels, knippelen, kniplen, kniplens, knippelens, knipler, kniplers, kniplerne,
kniplernes

knickers

knickers, knickers', knickers's, knickerses, knickersene, knickersenes

knibtang

knibtang, knibtangs, knibtangen, knibtangens, knibtænger, knibtængers, knibtængerne,
knibtængernes

knebel

knebel, knebels, knebelen, kneblen, knebelens, kneblens, knebler, kneblers, kneblerne,
kneblernes

knavel

knavelen, knavlen, knavelens, knavlens, knaveler, knavler, knavel, knavelers, knavlers,
knavels, knavelene, knavelerne, knavlene, knavlerne, knavelenes, knavelernes, knavlenes,
knavlernes

knastaksel

knastaksel, knastaksels, knastakselen, knastakslen, knastakselens, knastakslens, knastaksler,
knastakslers, knastakslerne, knastakslernes

knallertkørsel

knallertkørsel, knallertkørsels, knallertkørselen, knallertkørslen, knallertkørselens,
knallertkørslens, knallertkørsler, knallertkørslers, knallertkørslerne, knallertkørslernes

kløben

kløben, kløbens

klø

klø, kløs, kløene, kløenes

klæbestrimmel

klæbestrimmel, klæbestrimmels, klæbestrimlen, klæbestrimmelen, klæbestrimlens,
klæbestrimmelens, klæbestrimler, klæbestrimlers, klæbestrimlerne, klæbestrimlernes

klæbemiddel

klæbemiddel, klæbemiddels, klæbemiddelet, klæbemidlet, klæbemiddelets, klæbemidlets,
klæbemidler, klæbemidlers, klæbemidlerne, klæbemidlernes

klumpfod

klumpfod, klumpfods, klumpfoden, klumpfodens, klumpfødder, klumpfødders, klumpfødderne,
klumpføddernes

klumpedumpe

klumpedumpe, klumpedumpes, klumpedumper, klumpedumpers, klumpedumperne,
klumpedumpernes

klummetitel

klummetitel, klummetitels, klummetitlen, klummetitlens, klummetitler, klummetitlers,
klummetitlerne, klummetitlernes

kluddermikkel

kluddermikkel, kluddermikkels, kluddermikkelen, kluddermiklen, kluddermikkelens,
kluddermiklens, kluddermikler, kluddermiklers, kluddermiklerne, kluddermiklernes

kluddermor

kluddermor, kluddermors, kluddermoren, kluddermorens, kluddermødre, kluddermødres,
kluddermødrene, kluddermødrenes

klubformand

klubformand, klubformands, klubformanden, klubformandens, klubformænd, klubformænds,
klubformændene, klubformændenes

klovnerier

klovnerier, klovneriers, klovnerierne, klovneriernes

klovnenummer

klovnenummer, klovnnummer, klovnenummers, klovnnummers, klovnenummeret,
klovnenumret, klovnnummeret, klovnnumret, klovnenummerets, klovnenumrets,
klovnnummerets, klovnnumrets, klovnenumre, klovnnumre, klovnenumres, klovnnumres,
klovnenumrene, klovnnumrene

klovesyge

klovesyge, klovsyge, klovesyges, klovsyges, klovesygen, klovsygen, klovesygens, klovsygens

klosterbroder

klosterbroder, klosterbroders, klosterbroderen, klosterbroderens, klosterbrødre, klosterbrødres,
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klosterbrødrene, klosterbrødrenes
klokkestabel

klokkestabel, klokkestabels, klokkestabelen, klokkestablen, klokkestabelens, klokkestablens,
klokkestabler, klokkestablers, klokkestablerne, klokkestablernes

kloakdæksel

kloakdæksel, kloakdæksels, kloakdækselet, kloakdækslet, kloakdækselets, kloakdækslets,
kloakdæksler, kloakdækslers, kloakdækslerne, kloakdækslernes

klo

klo, klos, kloen, kloens, kløer, kløers, kløerne, kløernes

klitvæsen

klitvæsen, klitvæsens, klitvæsenet, klitvæsnet, klitvæsenets, klitvæsnets, klitvæsener,
klitvæsner, klitvæseners, klitvæsners, klitvæsenerne, klitvæsnerne, klitvæsenernes,
klitvæsnernes

klitfoged

klitfoged, klitfogeds, klitfogden, klitfogeden, klitfogdens, klitfogedens, klitfogder, klitfogeder,
klitfogders, klitfogeders, klitfogderne, klitfogederne, klitfogdernes, klitfogedernes

klinkefald

klinkefaldet, klinkfaldet, klinkefaldets, klinkfaldets, klinkefald, klinkfald, klinkefalds, klinkfalds,
klinkefaldene, klinkfaldene, klinkefaldenes, klinkfaldenes

klientkonto

klientkonto, klientkontos, klientkontoen, klientkontoens, klientkonti, klientkontoer, klientkontis,
klientkontoers, klientkontiene, klientkontoerne, klientkontienes, klientkontoernes

klimakterium

klimakterium, klimakteriums, klimakteriet, klimakteriets, klimakterier, klimakteriers,
klimakterierne, klimakteriernes

kliche

kliché, kliche, kliches, klichés, klicheen, klichéen, klicheens, klichéens, klicheer, klichéer,
klicheers, klichéers, klichéerne, klicheerne, klicheernes, klichéernes

klatrefod

klatrefod, klatrefods, klatrefoden, klatrefodens, klatrefødder, klatrefødders, klatrefødderne,
klatreføddernes

klaphammer

klaphammer, klaphammers, klaphammeren, klaphammerens, klaphammere, klaphamre,
klaphammeres, klaphamres, klaphammerne, klaphamrene, klaphammernes, klaphamrenes

klaner

klaneren, klanneren, klanerens, klannerens, klanere, klannere, klaner, klanner, klaneres,
klanneres, klaners, klanners, klanerne, klannerne, klanernes, klannernes

kladdebog

kladdebog, kladdebogs, kladdebogen, kladdebogens, kladdebøger, kladdebøgers,
kladdebøgerne, kladdebøgernes

klabautermand

klabautermand, klabautermands, klabautermanden, klabautermandens, klabautermænd,
klabautermænds, klabautermændene, klabautermændenes

kjortel

kjortel, kjortels, kjortelen, kjortlen, kjortelens, kjortlens, kjortler, kjortlers, kjortlerne,
kjortlernes

kittel

kittel, kittels, kitlen, kittelen, kitlens, kittelens, kitler, kitlers, kitlerne, kitlernes

kisteklæder

kisteklæder, kisteklæders, kisteklæderne, kisteklædernes

kisel

kisel, kisels, kiselen, kislen, kiselens, kislens

kirtel

kirtel, kirtels, kirtlen, kirtelen, kirtelens, kirtlens, kirtler, kirtlers, kirtlerne, kirtlernes

kirkeministerium

kirkeministerium, kirkeministeriums, kirkeministeriet, kirkeministeriets, kirkeministerier,
kirkeministeriers, kirkeministerierne, kirkeministeriernes

kirkeorgel

kirkeorgel, kirkeorgels, kirkeorgelet, kirkeorglet, kirkeorgelets, kirkeorglets, kirkeorgler,
kirkeorglers, kirkeorglerne, kirkeorglernes

kirkefader

kirkefader, kirkefaders, kirkefaderen, kirkefaderens, kirkefædre, kirkefædres, kirkefædrene,
kirkefædrenes

kirkebog

kirkebog, kirkebogs, kirkebogen, kirkebogens, kirkebøger, kirkebøgers, kirkebøgerne,
kirkebøgernes

kipkalv

kippekalv, kipkalv, kipkalvs, kippekalvs, kipkalven, kippekalven, kipkalvens, kippekalvens,
kipkalve, kippekalve, kipkalves, kippekalves, kipkalvene, kippekalvene, kipkalvenes,
kippekalvenes

kinoorgel

kinoorgel, kinoorgels, kinoorgelet, kinoorglet, kinoorgelets, kinoorglets, kinoorgler, kinoorglers,
kinoorglerne, kinoorglernes

kindtand

kindtand, kindtands, kindtanden, kindtandens, kindtænder, kindtænders, kindtænderne,
kindtændernes

kinamand

kinamand, kinamands, kinamanden, kinamandens, kinamænd, kinamænds, kinamændene,
kinamændenes

kilowatt-time

kilowatttime, kilowatttimes, kilowatttimer, kilowatttimers, kilowatttimerne, kilowatttimernes

kilowatt

kilowatt, kilowatts, kilowattne, kilowattnes

kilovolt

kilovolt, kilovolts, kilovoltne, kilovoltnes

kilopond

kilopond, kiloponds

kilojoule

kilojoule, kilojoules, kilojoulene, kilojoulenes

kilohertz

kilohertz, kilohertz', kilohertz's, kilohertzes, kilohertzene, kilohertzenes

kildestudium

kildestudium, kildestudiums, kildestudiet, kildestudiets, kildestudier, kildestudiers,
kildestudierne, kildestudiernes

kighul

kighul, kikhul, kighuls, kikhuls, kikhullet, kighullet, kighullets, kikhullets, kighuller, kikhuller,
kighullers, kikhullers, kighullerne, kikhullerne, kighullernes, kikhullernes

kigger

kikker, kigger, kiggers, kikkers, kiggeren, kikkeren, kikkerens, kiggerens, kikkere, kiggere,
kiggeres, kikkeres, kiggerne, kikkerne, kiggernes, kikkernes
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kig

kigget, kikket, kiggets, kikkets, kig, kik, kigs, kiks, kiggene, kikkene, kiggenes, kikkenes

kerte

kerte, kærte, kertes, kærtes, kerten, kærten, kertens, kærtens, kerter, kærter, kerters,
kærters, kerterne, kærterne, kerternes, kærternes

kernevåben

kernevåbenet, kernevåbnet, kernevåbenets, kernevåbnets, kernevåben, kernevåbens,
kernevåbnene, kernevåbnenes

kernetropper

kernetropper, kernetroppers, kernetropperne, kernetroppernes

kernebrændsel

kernebrændsel, kernebrændsels, kernebrændselet, kernebrændslet, kernebrændselets,
kernebrændslets, kernebrændsler, kernebrændslers, kernebrændslerne, kernebrændslernes

kemikalier

kemikalier, kemikaliers, kemikalierne, kemikaliernes

kejsertitel

kejsertitel, kejsertitels, kejsertitlen, kejsertitlens, kejsertitler, kejsertitlers, kejsertitlerne,
kejsertitlernes

kejserstad

kejserstad, kejserstads, kejserstaden, kejserstadens, kejserstæder, kejserstæders,
kejserstæderne, kejserstædernes

kedel

kedel, kedels, kedlen, kedelen, kedlens, kedelens, kedler, kedlers, kedlerne, kedlernes

kattemor

kattemor, kattemors, kattemoren, kattemorens, kattemødre, kattemødres, kattemødrene,
kattemødrenes

kation

kation, katjon, kations, katjons, kationen, katjonen, kationens, katjonens, kationer, katjoner,
kationers, katjoners, kationerne, katjonerne, kationernes, katjonernes

katekismus

katekismus, katekismus', katekismus's, katekismuses, katekismen, katekismens, katekismer,
katekismers, katekismerne, katekismernes

kasus

kasus, kasus', kasus's, kasuses

kastevæsen

kastevæsen, kastevæsens, kastevæsenet, kastevæsnet, kastevæsenets, kastevæsnets,
kastevæsener, kastevæsner, kastevæseners, kastevæsners, kastevæsenerne, kastevæsnerne,
kastevæsenernes, kastevæsnernes
Ord

staerkeformer

kastanie

kastanie, kastanje, kastanies, kastanjes, kastanien, kastanjen, kastanjens, kastaniens,
kastanier, kastanjer, kastaniers, kastanjers, kastanjerne, kastanierne, kastaniernes,
kastanjernes

kassebog

kassebog, kassebogs, kassebogen, kassebogens, kassebøger, kassebøgers, kassebøgerne,
kassebøgernes

kartotekkort

kartotekkortet, kartotekskortet, kartotekkortets, kartotekskortets, kartotekskort, kartotekkort,
kartotekkorts, kartotekskorts, kartotekskortene, kartotekkortene, kartotekkortenes,
kartotekskortenes

kartoffel

kartoffel, kartoffels, kartoflen, kartoffelen, kartoffelens, kartoflens, kartofler, kartoflers,
kartoflerne, kartoflernes

kartager

kartager, kartaginienser, kartagers, kartaginiensers, kartageren, kartaginienseren,
kartagerens, kartaginienserens, kartagere, kartaginiensere, kartageres, kartaginienseres,
kartagerne, kartaginienserne, kartagernes, kartaginiensernes

karrieremand

karrieremand, karrieremands, karrieremanden, karrieremandens, karrieremænd,
karrieremænds, karrieremændene, karrieremændenes

karre

karre, karré, karres, karrés, karreen, karréen, karreens, karréens, karreer, karréer, karreers,
karréers, karreerne, karréerne, karreernes, karréernes

karosseri

karrosseri, karosseri, karosseris, karrosseris, karosseriet, karrosseriet, karosseriets,
karrosseriets, karosserier, karrosserier, karosseriers, karrosseriers, karosserierne,
karrosserierne, karosseriernes, karrosseriernes

karosse

karosse, karrosse, karosses, karrosses, karrossen, karossen, karossens, karrossens, karosser,
karrosser, karossers, karrossers, karosserne, karrosserne, karossernes, karrossernes

karlekammer

karlekammer, karlekammers, karlekammeret, karlekamret, karlekammerets, karlekamrets,
karlekamre, karlekamres, karlekamrene, karlekamrenes

karfunkel

karfunkel, karfunkels, karfunkelen, karfunklen, karfunkelens, karfunklens, karfunkler,
karfunklers, karfunklerne, karfunklernes

kardinalkollegium

kardinalkollegium, kardinalkollegiums, kardinalkollegiet, kardinalkollegiets, kardinalkollegier,
kardinalkollegiers, kardinalkollegierne, kardinalkollegiernes

kardanaksel

kardanaksel, kardanaksels, kardanakslen, kardanakselen, kardanakselens, kardanakslens,
kardanaksler, kardanakslers, kardanakslerne, kardanakslernes

karakterpenge

karakterpenge, karakterpenges, karakterpengene, karakterpengenes

karakteristikon

karakteristikon, karakteristikum, karakteristikons, karakteristikums, karakteristika,
karakteristikas, karakteristikaene, karakteristikaenes

karakterbog

karakterbog, karakterbogs, karakterbogen, karakterbogens, karakterbøger, karakterbøgers,
karakterbøgerne, karakterbøgernes

karaffel

karaffel, karaffels, karaflen, karaffelen, karaffelens, karaflens, karafler, karaflers, karaflerne,
karaflernes

kapsel

kapsel, kapsels, kapslen, kapselen, kapselens, kapslens, kapsler, kapslers, kapslerne,
kapslernes

kaprifolie

kaprifolie, kaprifolium, kaprifolies, kaprifoliums, kaprifolien, kaprifoliens, kaprifolier,
kaprifoliers, kaprifolierne, kaprifoliernes
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kapitel

kapitel, kapitels, kapitlet, kapitlets, kapitler, kapitlers, kapitlerne, kapitlernes

kapitaltilførsel

kapitaltilførsel, kapitaltilførsels, kapitaltilførselen, kapitaltilførslen, kapitaltilførselens,
kapitaltilførslens, kapitaltilførsler, kapitaltilførslers, kapitaltilførslerne, kapitaltilførslernes

kapillarer

kapillarer, kapillærer, kapillarers, kapillærers, kapillarerne, kapillærerne, kapillarernes,
kapillærernes

kapelmusikus

kapelmusikus, kapelmusikus', kapelmusikus's, kapelmusikuses, kapelmusici, kapelmusicis,
kapelmusiciene, kapelmusicienes

kannevas

kannevas, kanvas, kannevas', kannevas's, kannevases, kanvas', kanvas's, kanvases,
kannevasen, kannevaset, kannevassen, kannevasset, kanvasen, kanvaset, kanvassen,
kanvasset, kannevasens, kannevasets, kannevassens, kannevassets, kanvasens, kanvasets,
kanva

kanelstang

kanelstang, kanelstangs, kanelstangen, kanelstangens, kanelstænger, kanelstængers,
kanelstængerne, kanelstængernes

kandidateksamen

kandidateksamen, kandidateksamens, kandidateksamenen, kandidateksamenens,
kandidateksamener, kandidateksaminer, kandidateksameners, kandidateksaminers,
kandidateksamenerne, kandidateksaminerne, kandidateksamenernes, kandidateksaminernes

kandidatstipendium

kandidatstipendium, kandidatstipendiums, kandidatstipendiet, kandidatstipendiets,
kandidatstipendier, kandidatstipendiers, kandidatstipendierne, kandidatstipendiernes

kanape

kanape, kanapé, kanapes, kanapés, kanapeen, kanapéen, kanapeens, kanapéens, kanapeer,
kanapéer, kanapeers, kanapéers, kanapeerne, kanapéerne, kanapeernes, kanapéernes

kamtakket

kamtakket, kamtakkets, kamtakkede, kamtakkedes

kamptropper

kamptropper, kamptroppers, kamptropperne, kamptroppernes

kamptummel

kamptummel, kamptummels, kamptumlen, kamptummelen, kamptumlens, kamptummelens

kampmiddel

kampmiddel, kampmiddels, kampmiddelet, kampmidlet, kampmiddelets, kampmidlets,
kampmidler, kampmidlers, kampmidlerne, kampmidlernes

kampkraft

kampkraft, kampkrafts, kampkraften, kampkraftens, kampkræfter, kampkræfters,
kampkræfterne, kampkræfternes

kammer

kammer, kammers, kammeret, kamret, kammerets, kamrets, kamre, kamres, kamrene,
kamrenes

kamferdråber

kamferdråber, kamferdråbers, kamferdråberne, kamferdråbernes

kameravinkel

kameravinkel, kameravinkels, kameravinkelen, kameravinklen, kameravinkelens,
kameravinklens, kameravinkler, kameravinklers, kameravinklerne, kameravinklernes

kameramand

kameramand, kameramands, kameramanden, kameramandens, kameramænd,
kameramænds, kameramændene, kameramændenes

kame

kamé, kame, kames, kamés, kameen, kaméen, kameens, kaméens, kameer, kaméer,
kameers, kaméers, kameerne, kaméerne, kameernes, kaméernes

kalveschnitzel

kalveschnitzel, kalveschnitzels, kalveschnitzelen, kalveschnitzlen, kalveschnitzelens,
kalveschnitzlens, kalveschnitzler, kalveschnitzlers, kalveschnitzlerne, kalveschnitzlernes

kalvebrissel

kalvebrissel, kalvebrissels, kalvebrislen, kalvebrisselen, kalvebrislens, kalvebrisselens,
kalvebrisler, kalvebrislers, kalvebrislerne, kalvebrislernes

kalmuk

kalmuk, kalmyk, kalmuks, kalmyks, kalmukken, kalmykken, kalmukkens, kalmykkens,
kalmukker, kalmykker, kalmukkers, kalmykkers, kalmukkerne, kalmykkerne, kalmukkernes,
kalmykkernes

kalkmørtel

kalkmørtel, kalkmørtels, kalkmørtelen, kalkmørtlen, kalkmørtelens, kalkmørtlens, kalkmørtler,
kalkmørtlers, kalkmørtlerne, kalkmørtlernes

kalkmangel

kalkmangel, kalkmangels, kalkmangelen, kalkmanglen, kalkmangelens, kalkmanglens,
kalkmangler, kalkmanglers, kalkmanglerne, kalkmanglernes

kakkel

kakkel, kakkels, kakkelen, kaklen, kakkelens, kaklens, kakler, kaklers, kaklerne, kaklernes

kakifarvet

kakifarvet, kakifarvets, kakifarvede, kakifarvedes

kagetallerken

kagetallerken, kagetallerkens, kagetallerkenen, kagetallerknen, kagetallerkenens,
kagetallerknens, kagetallerkener, kagetallerkner, kagetallerkeners, kagetallerkners,
kagetallerkenerne, kagetallerknerne, kagetallerkenernes, kagetallerknernes

kagemand

kagemand, kagemands, kagemanden, kagemandens, kagemænd, kagemænds, kagemændene,
kagemændenes

kagegaffel

kagegaffel, kagegaffels, kagegaffelen, kagegaflen, kagegaffelens, kagegaflens, kagegafler,
kagegaflers, kagegaflerne, kagegaflernes

kaffeslabberads

kaffeslabberads, kaffeslabberas, kaffeslabberads', kaffeslabberads's, kaffeslabberadses,
kaffeslabberas', kaffeslabberas's, kaffeslabberases, kaffeslabberadsen, kaffeslabberasen,
kaffeslabberadsens, kaffeslabberasens, kaffeslabberadser, kaffeslabberaser,

kaffekop

kaffekop, pepsinsaltsyre, kaffekops, pepsinsaltsyres, kaffekoppen, pepsinsaltsyren,
kaffekoppens, pepsinsaltsyrens, kaffekopper, pepsinsaltsyrer, kaffekoppers, pepsinsaltsyrers,
kaffekopperne, pepsinsaltsyrerne, kaffekoppernes, pepsinsaltsyrernes

kabel

kabel, kabels, kablet, kabelet, kablets, kabelets, kabler, kablers, kablerne, kablernes

jøkel

jøkel, jøkels, jøkelen, jøklen, jøkelens, jøklens, jøkler, jøklers, jøklerne, jøklernes

justitsministerium

justitsministerium, justitsministeriums, justitsministeriet, justitsministeriets, justitsministerier,
justitsministeriers, justitsministerierne, justitsministeriernes
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justervæsen

justervæsen, justervæsens, justervæsenet, justervæsnet, justervæsenets, justervæsnets,
justervæsener, justervæsner, justervæseners, justervæsners, justervæsenerne,
justervæsnerne, justervæsenernes, justervæsnernes

jurastudium

jurastudium, jurastudiums, jurastudiet, jurastudiets, jurastudier, jurastudiers, jurastudierne,
jurastudiernes

jurastuderende

jurastuderende, jurastuderendes

juletræsfod

juletræsfod, juletræsfods, juletræsfoden, juletræsfodens, juletræsfødder, juletræsfødders,
juletræsfødderne, juletræsføddernes

julenummer

julenummer, julenummers, julenummeret, julenumret, julenummerets, julenumrets,
julenumre, julenumres, julenumrene, julenumrenes

julenat

julenat, julenats, julenatten, julenattens, julenætter, julenætters, julenætterne, julenætternes

julemorgen

julemorgen, julemorgens, julemorgenen, julemorgnen, julemorgenens, julemorgnens,
julemorgener, julemorgner, julemorgeners, julemorgners, julemorgenerne, julemorgnerne,
julemorgenernes, julemorgnernes

julemand

julemand, julemands, julemanden, julemandens, julemænd, julemænds, julemændene,
julemændenes

julehilsen

julehilsen, julehilsens, julehilsenen, julehilsnen, julehilsenens, julehilsnens, julehilsner,
julehilsener, julehilseners, julehilsners, julehilsenerne, julehilsnerne, julehilsenernes,
julehilsnernes

julegås

julegås, julegås', julegås's, julegåses, julegåsen, julegåsens, julegæs, julegæs', julegæs's,
julegæses, julegæssene, julegæssenes

juleforberedelser

juleforberedelser, juleforberedelsers, juleforberedelserne, juleforberedelsernes

juleevangelium

juleevangelium, juleevangeliums, juleevangeliet, juleevangeliets, juleevangelier,
juleevangeliers, juleevangelierne, juleevangeliernes

juleand

juleand, juleands, juleanden, juleandens, juleænder, juleænders, juleænderne, juleændernes

julebog

julebog, julebogs, julebogen, julebogens, julebøger, julebøgers, julebøgerne, julebøgernes

juleaften

juleaften, juleaftens, juleaftenen, juleaftnen, juleaftenens, juleaftnens, juleaftener, juleaftner,
juleafteners, juleaftners, juleaftenerne, juleaftnerne, juleaftenernes, juleaftnernes

judicium

judicium, judiciums, judiciet, judiciets, judicier, judiciers, judicierne, judiciernes

judaspenge

judaspenge, judaspenges, judaspengene, judaspengenes

jubilæum

jubilæum, jubilæums, jubilæet, jubilæets, jubilæer, jubilæers, jubilæerne, jubilæernes

jubel

jubel, jubels, jubelen, jublen, jubelens, jublens

journalnummer

journalnummer, journalnummers, journalnummeret, journalnumret, journalnumrets,
journalnummerets, journalnumre, journalnumres, journalnumrene, journalnumrenes

joule

joule, joules

jordstængel

jordstængel, jordstængels, jordstænglen, jordstængelen, jordstænglens, jordstængelens,
jordstængler, jordstænglers, jordstænglerne, jordstænglernes

jordnøddeolie

jordnøddeolie, jordnødolie, jordnøddeolies, jordnødolies, jordnødolien, jordnøddeolien,
jordnødoliens, jordnøddeoliens, jordnøddeolier, jordnødolier, jordnøddeoliers, jordnødoliers,
jordnøddeolierne, jordnødolierne, jordnøddeoliernes, jordnødoliernes

jordmoder

jordmoder, jordmoders, jordmoderen, jordmoderens, jordmødre, jordmødres, jordmødrene,
jordmødrenes

jordkabel

jordkabel, jordkabels, jordkabelet, jordkablet, jordkabelets, jordkablets, jordkabler,
jordkablers, jordkablerne, jordkablernes

jordemodertaske

jordemortaske, jordemodertaske, jordemortaskes, jordemodertaskes, jordemortasken,
jordemodertasken, jordemortaskens, jordemodertaskens, jordemortasker, jordemodertasker,
jordemortaskers, jordemodertaskers, jordemortaskerne, jordemodertaskerne, jordemortas

jordemodermand

jordemormand, jordemodermand, jordemormands, jordemodermands, jordemodermanden,
jordemormanden, jordemodermandens, jordemormandens, jordemodermænd, jordemormænd,
jordemormænds, jordemodermænds, jordemodermændene, jordemormændene,
jordemodermændenes, jorde

jordemoder

jordemor, jordemoder, jordemoders, jordemors, jordemoderen, jordemoren, jordemoderens,
jordemorens, jordemødre, jordemødres, jordemødrene, jordemødrenes

jordebog

jordebog, jordebogs, jordebogen, jordebogens, jordebøger, jordebøgers, jordebøgerne,
jordebøgernes

jomfrufødsel

jomfrufødsel, jomfrufødsels, jomfrufødslen, jomfrufødselen, jomfrufødslens, jomfrufødselens,
jomfrufødsler, jomfrufødslers, jomfrufødslerne, jomfrufødslernes

jogging

jogning, jogging, jognings, joggings, joggingen, jogningen, jogningens, joggingens

joggingbukser

joggingbukser, joggingbuksers, joggingbukserne, joggingbuksernes

jobsøgningskursus

jobsøgningskursuset, jobsøgningskurset, jobsøgningskursusset, jobsøgningskursussets,
jobsøgningskursusets, jobsøgningskursets, jobsøgningskurser, jobsøgningskursus,
jobsøgningskursers, jobsøgningskursus', jobsøgningskursuses, jobsøgningskursus's, jobsøgni

jesuiterorden

jesuiterorden, jesuiterordens, jesuiterordenen, jesuiterordnen, jesuiterordenens,
jesuiterordnens

jerseyko

jerseyko, jerseykos, jerseykoen, jerseykoens, jerseykøer, jerseykøers, jerseykøerne,
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jerseykøernes
jernstang

jernstang, jernstangs, jernstangen, jernstangens, jernstænger, jernstængers, jernstængerne,
jernstængernes

jernmangel

jernmangel, jernmangels, jernmangelen, jernmanglen, jernmangelens, jernmanglens,
jernmangler, jernmanglers, jernmanglerne, jernmanglernes

jernmand

jernmand, jernmands, jernmanden, jernmandens, jernmænd, jernmænds, jernmændene,
jernmændenes

jernlady

jernlady, jernladys, jernladyen, jernladyens, jernladies, jernladyer, jernladies', jernladies's,
jernladieses, jernladyers, jernladyerne, jernladyernes

jerngitter

jerngitter, jerngitters, jerngitteret, jerngitterets, jerngitre, jerngitres, jerngitrene, jerngitrenes

jernbanemuseum

jernbanemuseum, jernbanemuseums, jernbanemuseet, jernbanemuseets, jernbanemuseer,
jernbanemuseers, jernbanemuseerne, jernbanemuseernes

jernhånd

jernhånd, jernhånds, jernhånden, jernhåndens, jernhænder, jernhænders, jernhænderne,
jernhændernes

jens

jens, jens', jens's, jenses, jenser, jensers, jenserne, jensernes

jeans

jeans, jeans', jeans's, jeanses, jeansene, jeansenes

javaner

javaner, javaneser, javaners, javanesers, javaneren, javaneseren, javanerens, javaneserens,
javanere, javanesere, javaneres, javaneseres, javanerne, javaneserne, javanernes,
javanesernes

jamsession

jamsession, jamsessions, jamsessions', jamsessions's, jamsessionses, jamsessionene,
jamsessionenes

jalousi

jalousi, jalusi, jalousis, jalousien, jalousiens
Ord

staerkeformer

jagtriffel

jagtriffel, jagtriffels, jagtriffelen, jagtriflen, jagtriffelens, jagtriflens, jagtrifler, jagtriflers,
jagtriflerne, jagtriflernes

iværksætterkursus

iværksætterkurset, iværksætterkursuset, iværksætterkursusset, iværksætterkursets,
iværksætterkursusets, iværksætterkursussets, iværksætterkurser, iværksætterkursus,
iværksætterkursers, iværksætterkursus', iværksætterkursus's, iværksætterkursuses, iværksæt

item

item, items, items', items's, itemses, itemene, itemenes

isvaffel

isvaffel, isvaffels, isvaffelen, isvaflen, isvaffelens, isvaflens, isvafler, isvaflers, isvaflerne,
isvaflernes

isseøje

isseøje, isseøjes, isseøjet, isseøjets, isseøjne, isseøjnes, isseøjnene, isseøjnenes

isolationsfængsel

isolationsfængsel, isolationsfængsels, isolationsfængselet, isolationsfængslet,
isolationsfængselets, isolationsfængslets, isolationsfængsler, isolationsfængslers,
isolationsfængslerne, isolationsfængslernes

ismand

ismand, ismands, ismanden, ismandens, ismænd, ismænds, ismændene, ismændenes

isfod

isfod, isfods, isfoden, isfodens, isfødder, isfødders, isfødderne, isføddernes

iscreme

iscreme, iskrem, iscremes, iskrems, iscremen, iskremen, iscremens, iskremens, iscremer,
iskremer, iscremers, iskremers, iscremerne, iskremerne, iscremernes, iskremernes

irritationstærskel

irritationstærskel, irritationstærskels, irritationstærskelen, irritationstærsklen,
irritationstærskelens, irritationstærsklens, irritationstærskler, irritationstærsklers,
irritationstærsklerne, irritationstærsklernes

ir

irren,irs,irrens

ionosfære

jonosfære, ionosfære, jonosfæres, ionosfæres, ionosfæren, jonosfæren, ionosfærens,
jonosfærens

ionisering

ionisering, jonisering, joniserings, ioniserings, joniseringen, ioniseringen, ioniseringens,
joniseringens, joniseringer, ioniseringer, ioniseringers, joniseringers, ioniseringerne,
joniseringerne, joniseringernes, ioniseringernes

iongitter

iongitter, iongitters, iongitteret, iongitterets, iongitre, iongitres, iongitrene, iongitrenes

ionbytning

ionbytning, jonbytning, ionbytnings, jonbytnings, ionbytningen, jonbytningen, ionbytningens,
jonbytningens, jonbytninger, ionbytninger, ionbytningers, jonbytningers, ionbytningerne,
jonbytningerne, ionbytningernes, jonbytningernes

ion

ion, jon, ions, jons, ionen, jonen, ionens, jonens, joner, ioner, joners, ioners, ionerne, jonerne,
ionernes, jonernes

investeringsfondskonto

investeringsfondskonto, investeringsfondskontos, investeringsfondskontoen,
investeringsfondskontoens, investeringsfondskonti, investeringsfondskontoer,
investeringsfondskontis, investeringsfondskontoers, investeringsfondskontiene,
investeringsfondskontoer

introkursus

introkurset, introkursuset, introkursusset, introkursets, introkursusets, introkursussets,
introkurser, introkursus, introkursers, introkursus', introkursus's, introkursuses, introkurserne,
introkursusene, introkursussene, introkursernes, introkursusenes,

introduktionskursus

introduktionskurset, introduktionskursuset, introduktionskursusset, introduktionskursets,
introduktionskursusets, introduktionskursussets, introduktionskurser, introduktionskursus,
introduktionskursers, introduktionskursus', introduktionskursus's, introdu

introduktionsbog

introduktionsbog, introduktionsbogs, introduktionsbogen, introduktionsbogens,
introduktionsbøger, introduktionsbøgers, introduktionsbøgerne, introduktionsbøgernes
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intrader

intrader, intraders, intraderne, intradernes

interviewoffer

interviewoffer, interviewoffers, interviewofferet, interviewofret, interviewofferets,
interviewofrets, interviewofre, interviewofres, interviewofrene, interviewofrenes

interregnum

interregnum, interregnums, interregnet, interregnumet, interregnummet, interregnets,
interregnumets, interregnummets, interregner, interregnumer, interregnummer, interregners,
interregnumers, interregnummers, interregnerne, interregnumerne, interregnummer

internatkursus

internatkurset, internatkursuset, internatkursusset, internatkursets, internatkursusets,
internatkursussets, internatkurser, internatkursus, internatkursers, internatkursus',
internatkursus's, internatkursuses, internatkurserne, internatkursusene, interna

intermezzo

intermezzo, intermezzos, intermezzoet, intermezzoets, intermezzi, intermezzoer, intermezzis,
intermezzoers, intermezziene, intermezzoerne, intermezzienes, intermezzoernes

intelligensvæsen

intelligensvæsen, intelligensvæsens, intelligensvæsenet, intelligensvæsnet,
intelligensvæsenets, intelligensvæsnets, intelligensvæsener, intelligensvæsner,
intelligensvæseners, intelligensvæsners, intelligensvæsenerne, intelligensvæsnerne,
intelligensvæse

instrumentarium

instrumentarium, instrumentariums, instrumentariet, instrumentariets, instrumentarier,
instrumentariers, instrumentarierne, instrumentariernes

instruktionsbog

instruktionsbog, instruktionsbogs, instruktionsbogen, instruktionsbogens, instruktionsbøger,
instruktionsbøgers, instruktionsbøgerne, instruktionsbøgernes

institutionskøkken

institutionskøkken, institutionskøkkens, institutionskøkkenet, institutionskøknet,
institutionskøkkenets, institutionskøknets, institutionskøkkener, institutionskøkner,
institutionskøkkeners, institutionskøkners, institutionskøkkenerne, institutionskøkner

institutionsbarn

institutionsbarn, institutionsbarns, institutionsbarnet, institutionsbarnets, institutionsbørn,
institutionsbørns, institutionsbørnene, institutionsbørnenes

inspirationskursus

inspirationskurset, inspirationskursuset, inspirationskursusset, inspirationskursets,
inspirationskursusets, inspirationskursussets, inspirationskurser, inspirationskursus,
inspirationskursers, inspirationskursus', inspirationskursus's, inspirationskursus

insignier

insignier, insigniers, insignierne, insigniernes

insiderhandel

insiderhandel, insiderhandels, insiderhandelen, insiderhandlen, insiderhandelens,
insiderhandlens, insiderhandler, insiderhandlers, insiderhandlerne, insiderhandlernes

inside information

insideinformation, insideinformations, insideinformationen, insideinformationens,
insideinformationer, insideinformationers, insideinformationerne, insideinformationernes

insektmiddel

insektmiddel, insektmiddels, insektmiddelet, insektmidlet, insektmiddelets, insektmidlets,
insektmidler, insektmidlers, insektmidlerne, insektmidlernes

inkunabel

inkunabel, inkunabels, inkunablen, inkunablens, inkunabler, inkunablers, inkunablerne,
inkunablernes

inkassoomkostninger

inkassoomkostninger, inkassoomkostningers, inkassoomkostningerne, inkassoomkostningernes

ingeniørtropper

ingeniørtropper, ingeniørtroppers, ingeniørtropperne, ingeniørtroppernes

informationsministerium

informationsministerium, informationsministeriums, informationsministeriet,
informationsministeriets, informationsministerier, informationsministeriers,
informationsministerierne, informationsministeriernes

influenzavirus

influenzavirusen, influenzaviruset, influenzavirussen, influenzavirusset, influenzavirusets,
influenzavirusens, influenzavirussens, influenzavirussets, influenzavira, influenzaviruser,
influenzavirusser, influenzavirus, influenzaviras, influenzavirusers,

indvolde

indvolde, indvoldes, indvoldene, indvoldenes

indvilgelse

indvilgelse, indvilligelse, indvilgelses, indvilligelses, indvilgelsen, indvilligelsen, indvilgelsens,
indvilligelsens, indvilgelser, indvilligelser, indvilgelsers, indvilligelsers, indvilgelserne,
indvilligelserne, indvilgelsernes, indvilligelsernes

indvandrerbarn

indvandrerbarn, indvandrerbarns, indvandrerbarnet, indvandrerbarnets, indvandrerbørn,
indvandrerbørns, indvandrerbørnene, indvandrerbørnenes

industrirådet

industrirådet, industrirådets, industrirådede, industrirådedes

industriministerium

industriministerium, industriministeriums, industriministeriet, industriministeriets,
industriministerier, industriministeriers, industriministerierne, industriministeriernes

industrimand

industrimand, industrimands, industrimanden, industrimandens, industrimænd, industrimænds,
industrimændene, industrimændenes

industriimperium

industriimperium, industriimperiums, industriimperiet, industriimperiets, industriimperier,
industriimperiers, industriimperierne, industriimperiernes

indtjeningsmuligheder

indtjeningsmuligheder, indtjeningsmuligheders, indtjeningsmulighederne,
indtjeningsmulighedernes

indstiksbog

indstiksbog, indstiksbogs, indstiksbogen, indstiksbogens, indstiksbøger, indstiksbøgers,
indstiksbøgerne, indstiksbøgernes

indrejsende

indrejsende, indrejsendes

indrejsevisum

indrejsevisum, indrejsevisums, indrejsevisumet, indrejsevisummet, indrejsevisumets,
indrejsevisummets, indrejsevisa, indrejsevisas, indrejsevisaene, indrejsevisaenes

indregistreringsnummer

indregistreringsnummer, indregistreringsnummers, indregistreringsnummeret,
indregistreringsnumret, indregistreringsnummerets, indregistreringsnumrets,
indregistreringsnumre, indregistreringsnumres, indregistreringsnumrene,
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indregistreringsnumrenes
indlånskonto

indlånskonto, indlånskontos, indlånskontoen, indlånskontoens, indlånskonti, indlånskontoer,
indlånskontis, indlånskontoers, indlånskontiene, indlånskontoerne, indlånskontienes,
indlånskontoernes

indlæringsvanskeligheder

indlæringsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheders, indlæringsvanskelighederne,
indlæringsvanskelighedernes

indlæggelsesseddel

indlæggelsesseddel, indlæggelsesseddels, indlæggelsesseddelen, indlæggelsessedlen,
indlæggelsesseddelens, indlæggelsessedlens, indlæggelsessedler, indlæggelsessedlers,
indlæggelsessedlerne, indlæggelsessedlernes

indledningskapitel

indledningskapitel, indledningskapitels, indledningskapitlet, indledningskapitlets,
indledningskapitler, indledningskapitlers, indledningskapitlerne, indledningskapitlernes

indkørsel

indkørsel, indkørsels, indkørslen, indkørselen, indkørselens, indkørslens, indkørsler,
indkørslers, indkørslerne, indkørslernes

indkomstoverførsel

indkomstoverførsel, indkomstoverførsels, indkomstoverførselen, indkomstoverførslen,
indkomstoverførselens, indkomstoverførslens, indkomstoverførsler, indkomstoverførslers,
indkomstoverførslerne, indkomstoverførslernes

indkig

indkigget, indkikket, indkiggets, indkikkets, indkig, indkik, indkigs, indkiks, indkiggene,
indkikkene, indkiggenes, indkikkenes

indicium

indicium, indiciums, indiciet, indiciets, indicier, indiciers, indicierne, indiciernes

indhylling

indhylling, indhylning, indhyllings, indhylnings, indhyllingen, indhylningen, indhyllingens,
indhylningens, indhyllinger, indhylninger, indhyllingers, indhylningers, indhyllingerne,
indhylningerne, indhyllingernes, indhylningernes

indheftning

indheftning, indhæftning, indheftnings, indhæftnings, indheftningen, indhæftningen,
indheftningens, indhæftningens, indheftninger, indhæftninger, indheftningers, indhæftningers,
indheftningerne, indhæftningerne, indheftningernes, indhæftningernes

indgangsvinkel

indgangsvinkel, indgangsvinkels, indgangsvinkelen, indgangsvinklen, indgangsvinkelens,
indgangsvinklens, indgangsvinkler, indgangsvinklers, indgangsvinklerne, indgangsvinklernes

indførsel

indførsel, indførsels, indførslen, indførselen, indførselens, indførslens, indførsler, indførslers,
indførslerne, indførslernes

indfaldsvinkel

indfaldsvinkel, indfaldsvinkels, indfaldsvinklen, indfaldsvinkelen, indfaldsvinkelens,
indfaldsvinklens, indfaldsvinkler, indfaldsvinklers, indfaldsvinklerne, indfaldsvinklernes

indenrigsministerium

indenrigsministerium, indenrigsministeriums, indenrigsministeriet, indenrigsministeriets,
indenrigsministerier, indenrigsministeriers, indenrigsministerierne, indenrigsministeriernes

indenrigshandel

indenrigshandel, indenrigshandels, indenrigshandelen, indenrigshandlen, indenrigshandelens,
indenrigshandlens, indenrigshandler, indenrigshandlers, indenrigshandlerne,
indenrigshandlernes

indeks

indekset, indeksen, indeksens, indeksets, indekser, indices, indeks, indeksers, indices',
indices's, indiceses, indeks', indeks's, indekses, indeksene, indekserne, indeksenes,
indeksernes

inddata

inddata, inddatas, inddataene, inddataenes

indcheckning

indcheckning, indtjekning, indchecknings, indtjeknings, indcheckningen, indtjekningen,
indcheckningens, indtjekningens, indcheckninger, indtjekninger, indcheckningers,
indtjekningers, indcheckningerne, indtjekningerne, indcheckningernes, indtjekningernes

indbildningskraft

indbildningskraft, indbildningskrafts, indbildningskraften, indbildningskraftens,
indbildningskræfter, indbildningskræfters, indbildningskræfterne, indbildningskræfternes

incestoffer

incestoffer, incestoffers, incestofret, incestofferet, incestofferets, incestofrets, incestofre,
incestofres, incestofrene, incestofrenes

impresario

impresario, impresarios, impresarioen, impresarioens, impresarier, impresarioer, impresariers,
impresarioers, impresarierne, impresarioerne, impresariernes, impresarioernes

importrestriktioner

importrestriktioner, importrestriktioners, importrestriktionerne, importrestriktionernes

imponerethed

imponerethed, imponerthed, imponeretheds, imponertheds, imponeretheden, imponertheden,
imponerethedens, imponerthedens

imperium

imperium, imperiums, imperiet, imperiets, imperier, imperiers, imperierne, imperiernes

imperfektum

imperfektum, imperfektums, imperfektumen, imperfektumet, imperfektummen,
imperfektummet, imperfektumens, imperfektumets, imperfektummens, imperfektummets,
imperfekter, imperfektumer, imperfektummer, imperfekters, imperfektumers,
imperfektummers, imperfekt

ilttilførsel

ilttilførsel, ilttilførsels, ilttilførselen, ilttilførslen, ilttilførselens, ilttilførslens, ilttilførsler,
ilttilførslers, ilttilførslerne, ilttilførslernes

iltmangel

iltmangel, iltmangels, iltmangelen, iltmanglen, iltmangelens, iltmanglens, iltmangler,
iltmanglers, iltmanglerne, iltmanglernes

illusionsnummer

illusionsnummer, illusionsnummers, illusionsnummeret, illusionsnumret, illusionsnummerets,
illusionsnumrets, illusionsnumre, illusionsnumres, illusionsnumrene, illusionsnumrenes

ildtang

ildtang, ildtangs, ildtangen, ildtangens, ildtænger, ildtængers, ildtængerne, ildtængernes

ildkraft

ildkraft, ildkrafts, ildkraften, ildkraftens, ildkræfter, ildkræfters, ildkræfterne, ildkræfternes

idrætsgymnasium

idrætsgymnasium, idrætsgymnasiums, idrætsgymnasiet, idrætsgymnasiets, idrætsgymnasier,
idrætsgymnasiers, idrætsgymnasierne, idrætsgymnasiernes
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idrætsmand

idrætsmand, idrætsmands, idrætsmanden, idrætsmandens, idrætsmænd, idrætsmænds,
idrætsmændene, idrætsmændenes

ideverden

ideverden, ideverdens, ideverdener, ideverdner, ideverdeners, ideverdners, ideverdenerne,
ideverdnerne, ideverdenernes, ideverdnernes

idéudvikling

idéudvikling, idëudvikling, idéudviklings, idéudviklingen, idéudviklingens

identitetspapirer

identitetspapirer, identitetspapirers, identitetspapirerne, identitetspapirernes

idémand

idémand, idémands, idémanden, idémandens, idémænd, idémænds, idémændene,
idémændenes

idehistorie

idéhistorie, idehistorie, idehistories, idéhistories, idehistorien, idéhistorien, idehistoriens,
idéhistoriens, idehistorier, idéhistorier, idehistoriers, idéhistoriers, idehistorierne,
idéhistorierne, idehistoriernes, idéhistoriernes

idébog

idébog, idébogs, idébogen, idébogens, idébøger, idébøgers, idébøgerne, idébøgernes

ideassociation

ideassociation, idéassociation, ideassociations, idéassociations, ideassociationen,
idéassociationen, ideassociationens, idéassociationens, ideassociationer, idéassociationer,
ideassociationers, idéassociationers, ideassociationerne, idéassociationerne, i

ide

ide, idé, ides, idés, ideen, idéen, ideens, idéens, ideer, idéer, ideers, idéers, ideerne, idéerne,
ideernes, idéernes

ibskal

ibskal, ibsskal, ibskals, ibsskals, ibskallen, ibsskallen, ibskallens, ibsskallens, ibskaller,
ibsskaller, ibskallers, ibsskallers, ibskallerne, ibsskallerne, ibskallernes, ibsskallernes

iblødsætningsmiddel

iblødsætningsmiddel, iblødsætningsmiddels, iblødsætningsmiddelet, iblødsætningsmidlet,
iblødsætningsmiddelets, iblødsætningsmidlets, iblødsætningsmidler, iblødsætningsmidlers,
iblødsætningsmidlerne, iblødsætningsmidlernes

hårrod

hårrod, hårrods, hårroden, hårrodens, hårrødder, hårrødders, hårrødderne, hårrøddernes

hårpensel

hårpensel, hårpensels, hårpenselen, hårpenslen, hårpenselens, hårpenslens, hårpensler,
hårpenslers, hårpenslerne, hårpenslernes

hårdmetal

hårdmetal, hårdtmetal, hårdmetals, hårdtmetals, hårdmetallet, hårdtmetallet, hårdmetallets,
hårdtmetallets, hårdmetaller, hårdtmetaller, hårdmetallers, hårdtmetallers, hårdmetallerne,
hårdtmetallerne, hårdmetallernes, hårdtmetallernes

håndører

håndører, håndørers, håndørerne, håndørernes

håndvåben

håndvåbenet, håndvåbnet, håndvåbenets, håndvåbnets, håndvåben, håndvåbens,
håndvåbnene, håndvåbnenes

håndstempel

håndstempel, håndstempels, håndstempelet, håndstemplet, håndstempelets, håndstemplets,
håndstempler, håndstemplers, håndstemplerne, håndstemplernes
Ord

staerkeformer

håndskydevåben

håndskydevåbenet, håndskydevåbnet, håndskydevåbenets, håndskydevåbnets,
håndskydevåben, håndskydevåbens, håndskydevåbnene, håndskydevåbnenes

håndsbred

håndsbred, håndsbreds, håndsbredder, håndsbredders, håndsbredderne, håndsbreddernes

håndrod

håndrod, håndrods, håndroden, håndrodens, håndrødder, håndrødders, håndrødderne,
håndrøddernes

håndpenge

håndpenge, håndpenges, håndpengene, håndpengenes

håndkantslag

håndkantslaget, håndkantsslaget, håndkantslagets, håndkantsslagets, håndkantslag,
håndkantsslag, håndkantslags, håndkantsslags, håndkantslagene, håndkantsslagene,
håndkantslagenes, håndkantsslagenes

håndbog

håndbog, håndbogs, håndbogen, håndbogens, håndbøger, håndbøgers, håndbøgerne,
håndbøgernes

hånd

hånd, hånds, hånden, håndens, hænder, hænders, hænderne, hændernes, hånde

høvl

høvl, høvls, høvlene, høvlenes

høvedsmand

høvedsmand, høvedsmands, høvedsmanden, høvedsmandens, høvedsmænd, høvedsmænds,
høvedsmændene, høvedsmændenes

hørfarvet

hørfarvet, hørfarvets, hørfarvede, hørfarvedes

hørebriller

hørebriller, hørebrillers, hørebrillerne, hørebrillernes

hønemoder

hønemor, hønemoder, hønemoders, hønemors, hønemoren, hønemoderen, hønemoderens,
hønemorens, hønemødre, hønemødres, hønemødrene, hønemødrenes

høne

høne, hønes, hønen, hønens, høner, høns, høners, høns', høns's, hønses, hønsene, hønerne,
hønernes, hønsenes

højtlæsningsbog

højtlæsningsbog, højtlæsningsbogs, højtlæsningsbogen, højtlæsningsbogens,
højtlæsningsbøger, højtlæsningsbøgers, højtlæsningsbøgerne, højtlæsningsbøgernes

højtaler

højttaler, højtaler, højtalers, højttalers, højtaleren, højttaleren, højttalerens, højtalerens,
højttalere, højtalere, højtaleres, højttaleres, højttalerne, højtalerne, højtalernes, højttalernes

højspændingskabel

højspændingskabel, højspændingskabels, højspændingskabelet, højspændingskablet,
højspændingskabelets, højspændingskablets, højspændingskabler, højspændingskablers,
højspændingskablerne, højspændingskablernes

højsommer

højsommer, højsommers, højsommeren, højsommerens, højsomre, højsomres, højsomrene,
højsomrenes

højskolemand

højskolemand, højskolemands, højskolemanden, højskolemandens, højskolemænd,
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højskolemænds, højskolemændene, højskolemændenes
højskolesangbog

højskolesangbog, højskolesangbogs, højskolesangbogen, højskolesangbogens,
højskolesangbøger, højskolesangbøgers, højskolesangbøgerne, højskolesangbøgernes

højskolekursus

højskolekurset, højskolekursuset, højskolekursusset, højskolekursets, højskolekursusets,
højskolekursussets, højskolekurser, højskolekursus, højskolekursers, højskolekursus',
højskolekursus's, højskolekursuses, højskolekurserne, højskolekursusene, højskol

højremand

højremand, højremands, højremanden, højremandens, højremænd, højremænds,
højremændene, højremændenes

højrekørsel

højrekørsel, højrekørsels, højrekørselen, højrekørslen, højrekørselens, højrekørslens,
højrekørsler, højrekørslers, højrekørslerne, højrekørslernes

højrekraft

højrekraft, højrekrafts, højrekraften, højrekraftens, højrekræfter, højrekræfters,
højrekræfterne, højrekræfternes

højrehånd

højrehånd, højrehånds, højrehånden, højrehåndens, højrehænder, højrehænders,
højrehænderne, højrehændernes

høbjergning

høbjergning, høbjærgning, høbjergnings, høbjærgnings, høbjergningen, høbjærgningen,
høbjergningens, høbjærgningens, høbjergninger, høbjærgninger, høbjergningers,
høbjærgningers, høbjergningerne, høbjærgningerne, høbjergningernes, høbjærgningernes

hævemiddel

hævemiddel, hævemiddels, hævemiddelet, hævemidlet, hævemiddelets, hævemidlets,
hævemidler, hævemidlers, hævemidlerne, hævemidlernes

hættemand

hættemand, hættemands, hættemanden, hættemandens, hættemænd, hættemænds,
hættemændene, hættemændenes

hærværksmand

hærværksmand, hærværksmands, hærværksmanden, hærværksmandens, hærværksmænd,
hærværksmænds, hærværksmændene, hærværksmændenes

hængsel

hængsel, hængsels, hængselet, hængslet, hængselets, hængslets, hængsler, hængslers,
hængslerne, hængslernes

hænder

hænder, hænders, hænderne, hændernes

hæmorroider

hæmorroider, hæmorroiders, hæmorroiderne, hæmorroidernes

hæmoride

hæmoride, hæmorroide, hæmorides, hæmorroides, hæmoriden, hæmorroiden, hæmoridens,
hæmorroidens, hæmorider, hæmorroider, hæmoriders, hæmorroiders, hæmoriderne,
hæmorroiderne, hæmoridernes, hæmorroidernes

hækkeklipper

hækkeklipper, hækklipper, hækkeklippers, hækklippers, hækkeklipperen, hækklipperen,
hækkeklipperens, hækklipperens, hækkeklippere, hækklippere, hækkeklipperes, hækklipperes,
hækkeklipperne, hækklipperne, hækkeklippernes, hækklippernes

hækkesaks

hækkesaks, hæksaks, hækkesaks', hækkesaks's, hæksaks', hæksaks's, hækkesaksen,
hæksaksen, hækkesaksens, hæksaksens, hækkesakse, hæksakse, hækkesakses, hæksakses,
hækkesaksene, hæksaksene, hækkesaksenes, hæksaksenes

hæderstitel

hæderstitel, hæderstitels, hæderstitlen, hæderstitlens, hæderstitler, hæderstitlers,
hæderstitlerne, hæderstitlernes

hædersmand

hædersmand, hædersmands, hædersmanden, hædersmandens, hædersmænd, hædersmænds,
hædersmændene, hædersmændenes

hypocentrum

hypocentrum, hypocentrums, hypocentret, hypocentrumet, hypocentrummet, hypocentrets,
hypocentrumets, hypocentrummets, hypocentrer, hypocentrumer, hypocentrummer,
hypocentrers, hypocentrumers, hypocentrummers, hypocentrerne, hypocentrumerne,
hypocentrummer

hyperbel

hyperbel, hyperbels, hyperbelen, hyperblen, hyperbelens, hyperblens, hyperbler, hyperblers,
hyperblerne, hyperblernes

hyggeonkel

hyggeonkel, hyggeonkels, hyggeonkelen, hyggeonklen, hyggeonkelens, hyggeonklens,
hyggeonkler, hyggeonklers, hyggeonklerne, hyggeonklernes

hyggeaften

hyggeaften, hyggeaftens, hyggeaftenen, hyggeaftnen, hyggeaftenens, hyggeaftnens,
hyggeaftener, hyggeaftner, hyggeafteners, hyggeaftners, hyggeaftenerne, hyggeaftnerne,
hyggeaftenernes, hyggeaftnernes

hydroxid

hydroxid, hydroxyd, hydroxids, hydroxyds, hydroxiden, hydroxyden, hydroxidens,
hydroxydens, hydroxider, hydroxyder, hydroxiders, hydroxyders, hydroxiderne, hydroxyderne,
hydroxidernes, hydroxydernes

hybel

hybel, hybels, hybelen, hyblen, hybelens, hyblens, hybler, hyblers, hyblerne, hyblernes

hvirvel

hvirvel, hvirvels, hvirvelen, hvirvlen, hvirvelens, hvirvlens, hvirvler, hvirvlers, hvirvlerne,
hvirvlernes

hvinand

hvinand, hvinands, hvinanden, hvinandens, hvinænder, hvinænders, hvinænderne,
hvinændernes

hvidskimmel

hvidskimmel, hvidskimmels, hvidskimlen, hvidskimmelen, hvidskimlens, hvidskimmelens

hvidguldring

hvidguldring, hvidguldsring, hvidguldrings, hvidguldsrings, hvidguldringen, hvidguldsringen,
hvidguldringens, hvidguldsringens, hvidguldringe, hvidguldsringe, hvidguldringes,
hvidguldsringes, hvidguldringene, hvidguldsringene, hvidguldringenes, hvidguldsr

hvidevarer

hvidevarer, hvidevarers, hvidevarerne, hvidevarernes

hvidbog

hvidbog, hvidbogs, hvidbogen, hvidbogens, hvidbøger, hvidbøgers, hvidbøgerne, hvidbøgernes

hvid

hvid, hvids, hvide, hvides, hvidene, hvidenes

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 80 af 130

hverdagsaften

hverdagsaften, hverdagsaftens, hverdagsaftenen, hverdagsaftnen, hverdagsaftenens,
hverdagsaftnens, hverdagsaftener, hverdagsaftner, hverdagsafteners, hverdagsaftners,
hverdagsaftenerne, hverdagsaftnerne, hverdagsaftenernes, hverdagsaftnernes

hvedebrødsdage

hvedebrødsdage, hvedebrødsdages, hvedebrødsdagene, hvedebrødsdagenes

hvalrostand

hvalrostand, hvalrostands, hvalrostanden, hvalrostandens, hvalrostænder, hvalrostænders,
hvalrostænderne, hvalrostændernes

64 hvalers
128 hvalerne
256 hvalernes
*
hvalart

hvalart, hvalarts, hvalarten, hvalartens, hvalarter, hvalarters, hvalarterne, hvalarternes

husspektakler

husspektakler, husspektaklers, husspektaklerne, husspektaklernes

husregel

husregel, husregels, husregelen, husreglen, husregelens, husreglens, husregler, husreglers,
husreglerne, husreglernes

husorden

husorden, husordens, husordenen, husordnen, husordenens, husordnens, husordener,
husordner, husordeners, husordners, husordenerne, husordnerne, husordenernes,
husordnernes

husnummer

husnummer, husnummers, husnummeret, husnumret, husnummerets, husnumrets, husnumre,
husnumres, husnumrene, husnumrenes

husmoder

husmoder, husmor, husmoders, husmors, husmoderen, husmoren, husmoderens, husmorens,
husmødre, husmødres, husmødrene, husmødrenes

husmand

husmand, husmands, husmanden, husmandens, husmænd, husmænds, husmændene,
husmændenes

huskeseddel

huskeseddel, huskeseddels, huskeseddelen, huskesedlen, huskeseddelens, huskesedlens,
huskesedler, huskesedlers, huskesedlerne, huskesedlernes

huskeregel

huskeregel, huskeregels, huskeregelen, huskereglen, huskeregelens, huskereglens,
huskeregler, huskereglers, huskereglerne, huskereglernes

husholdningsudgifter

husholdningsudgifter, husholdningsudgifters, husholdningsudgifterne, husholdningsudgifternes

husholdningspenge

husholdningspenge, husholdningspenges, husholdningspengene, husholdningspengenes

husholdningsmaskiner

husholdningsmaskiner, husholdningsmaskiners, husholdningsmaskinerne,
husholdningsmaskinernes

husholdningsartikel

husholdningsartikel, husholdningsartikels, husholdningsartiklen, husholdningsartiklens,
husholdningsartikler, husholdningsartiklers, husholdningsartiklerne, husholdningsartiklernes

hushandel

hushandel, hushandels, hushandelen, hushandlen, hushandelens, hushandlens, hushandler,
hushandlers, hushandlerne, hushandlernes

husfader

husfader, husfar, husfaders, husfars, husfaderen, husfaren, husfaderens, husfarens, husfædre,
husfædres, husfædrene, husfædrenes

hurtigtgående

hurtigtgående, hurtigtgåendes

hunkønsvæsen

hunkønsvæsen, hunkønsvæsens, hunkønsvæsenet, hunkønsvæsnet, hunkønsvæsenets,
hunkønsvæsnets, hunkønsvæsener, hunkønsvæsner, hunkønsvæseners, hunkønsvæsners,
hunkønsvæsenerne, hunkønsvæsnerne, hunkønsvæsenernes, hunkønsvæsnernes

hundredkroneseddel

hundredkroneseddel, hundredkroneseddels, hundredkroneseddelen, hundredkronesedlen,
hundredkroneseddelens, hundredkronesedlens, hundredkronesedler, hundredkronesedlers,
hundredkronesedlerne, hundredkronesedlernes

hundredetusinder

hundredetusinder, hundredetusinders, hundredetusinderne, hundredetusindernes

hundredekroneseddel

hundredekroneseddel, hundredekroneseddels, hundredekroneseddelen, hundredekronesedlen,
hundredekroneseddelens, hundredekronesedlens, hundredekronesedler, hundredekronesedlers,
hundredekronesedlerne, hundredekronesedlernes

hundred

hundreder, hundred, hundrede, hundreders, hundredes, hundreds, hundrederne, hundredernes

hundjævel

hundjævel, hundjævels, hundjævelen, hundjævlen, hundjævelens, hundjævlens, hundjævle,
hundjævles, hundjævlene, hundjævlenes

hundeøje

hundeøje, hundeøjes, hundeøjet, hundeøjets, hundeøjne, hundeøjnes, hundeøjnene,
hundeøjnenes

hundekunster

hundekunster, hundekunsters, hundekunsterne, hundekunsternes

hundekobbel

hundekobbel, hundekobbels, hundekobbelet, hundekoblet, hundekobbelets, hundekoblets,
hundekobler, hundekoblers, hundekoblerne, hundekoblernes

hundedage

hundedage, hundedages, hundedagene, hundedagenes

humpel

humpel, humpels, humpelen, humplen, humpelens, humplens, humpler, humplers, humplerne,
humplernes

hummerklo

hummerklo, hummerklos, hummerkloen, hummerkloens, hummerkløer, hummerkløers,
hummerkløerne, hummerkløernes

humbugmager

humbugmager, humbugsmager, humbugmagers, humbugsmagers, humbugmageren,
humbugsmageren, humbugmagerens, humbugsmagerens, humbugmagere, humbugsmagere,
humbugmageres, humbugsmageres, humbugmagerne, humbugsmagerne, humbugmagernes,
humbugsmagernes

humaniora

humaniora, humanioras
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hulstrimmel

hulstrimmel, hulstrimmels, hulstrimlen, hulstrimmelen, hulstrimlens, hulstrimmelens,
hulstrimler, hulstrimlers, hulstrimlerne, hulstrimlernes

hultang

hultang, hultangs, hultangen, hultangens, hultænger, hultængers, hultængerne, hultængernes

hulmurisolering

hulmursisolering, hulmurisolering, hulmurisolerings, hulmursisolerings, hulmurisoleringen,
hulmursisoleringen, hulmurisoleringens, hulmursisoleringens, hulmurisoleringer,
hulmursisoleringer, hulmurisoleringers, hulmursisoleringers, hulmurisoleringerne, hu

hugtand

hugtand, hugtands, hugtanden, hugtandens, hugtænder, hugtænders, hugtænderne,
hugtændernes

huggevåben

huggevåbenet, huggevåbnet, hugvåbenet, hugvåbnet, huggevåbenets, huggevåbnets,
hugvåbenets, hugvåbnets, huggevåben, hugvåben, huggevåbens, hugvåbens, huggevåbnene,
hugvåbnene, huggevåbnenes, hugvåbnenes

hovedstad

hovedstad, hovedstads, hovedstaden, hovedstadens, hovedstæder, hovedstæders,
hovedstæderne, hovedstædernes

hovedregel

hovedregel, hovedregels, hovedregelen, hovedreglen, hovedreglens, hovedregelens,
hovedregler, hovedreglers, hovedreglerne, hovedreglernes

hovednummer

hovednummer, hovednummers, hovednumret, hovednummeret, hovednummerets,
hovednumrets, hovednumre, hovednumres, hovednumrene, hovednumrenes

hovedmand

hovedmand, hovedmands, hovedmanden, hovedmandens, hovedmænd, hovedmænds,
hovedmændene, hovedmændenes

hovedkraft

hovedkraft, hovedkrafts, hovedkraften, hovedkraftens, hovedkræfter, hovedkræfters,
hovedkræfterne, hovedkræfternes

hovedbog

hovedbog, hovedbogs, hovedbogen, hovedbogens, hovedbøger, hovedbøgers, hovedbøgerne,
hovedbøgernes

hovedartikel

hovedartikel, hovedartikels, hovedartiklen, hovedartiklens, hovedartikler, hovedartiklers,
hovedartiklerne, hovedartiklernes

hovbonde

hovbonde, hovbondes, hovbonden, hovbondens, hovbønder, hovbønders, hovbønderne,
hovbøndernes

housewarmingparty

housewarmingparty, housewarmingpartys, housewarmingpartyet, housewarmingpartyets,
housewarmingparties, housewarmingpartyer, housewarmingpartyers, housewarmingpartieses,
housewarmingparties's, housewarmingparties', housewarmingpartyerne, housewarmingpartye

hotpants

hotpants, hotpants's, hotpantses, hotpants', hotpantsene, hotpantsenes

hospitalsvæsen

hospitalsvæsen, hospitalsvæsens, hospitalsvæsenet, hospitalsvæsnet, hospitalsvæsnets,
hospitalsvæsenets, hospitalsvæsener, hospitalsvæsner, hospitalsvæseners, hospitalsvæsners,
hospitalsvæsenerne, hospitalsvæsnerne, hospitalsvæsenernes, hospitalsvæsnernes

hospitalsudgifter

hospitalsudgifter, hospitalsudgifters, hospitalsudgifterne, hospitalsudgifternes

hortensia

hortensie, hortensia, hortensias, hortensies, hortensien, hortensiaen, hortensiaens,
hortensiens, hortensiaer, hortensier, hortensiaers, hortensiers, hortensiaerne, hortensierne,
hortensiernes, hortensiaernes
Ord

staerkeformer

honoratiores

honoratiores, honoratioreses, honoratiores's, honoratiores'

homunculus

homunculus, homunculus's, homunculuses, homunculus', homunculi, homunculis,
homunculiene, homunculienes

hollandaisesauce

hollandaisesauce, hollandaisesovs, hollandaisesovs', hollandaisesovs's, hollandaisesauces,
hollandaisesaucen, hollandaisesovsen, hollandaisesaucens, hollandaisesovsens,
hollandaisesovser, hollandaisesovse, hollandaisesaucer, hollandaisesovsers, hollandais

holdt

holdt, holdts

holdkørsel

holdkørsel, holdkørsels, holdkørslen, holdkørselen, holdkørslens, holdkørselens, holdkørsler,
holdkørslers, holdkørslerne, holdkørslernes

hofmand

hofmand, hofmands, hofmanden, hofmandens, hofmænd, hofmænds, hofmændene,
hofmændenes

hjørnetand

hjørnetand, hjørnetands, hjørnetanden, hjørnetandens, hjørnetænder, hjørnetænders,
hjørnetænderne, hjørnetændernes

hjælpeverbum

hjælpeverbum, hjælpeverbums, hjælpeverbet, hjælpeverbets, hjælpeverber, hjælpeverbers,
hjælpeverberne, hjælpeverbernes

hjælpetropper

hjælpetropper, hjælpetroppers, hjælpetropperne, hjælpetroppernes

hjælpemiddel

hjælpemiddel, hjælpemiddels, hjælpemiddelet, hjælpemidlet, hjælpemiddelets, hjælpemidlets,
hjælpemidler, hjælpemidlers, hjælpemidlerne, hjælpemidlernes

hjælpestoffer

hjælpestoffer, hjælpestoffers, hjælpestofferne, hjælpestoffernes

hjulmand

hjulmand, hjulmands, hjulmanden, hjulmandens, hjulmænd, hjulmænds, hjulmændene,
hjulmændenes

hjulkapsel

hjulkapsel, hjulkapsels, hjulkapselen, hjulkapslen, hjulkapselens, hjulkapslens, hjulkapsler,
hjulkapslers, hjulkapslerne, hjulkapslernes

hjulformet

hjulformet, hjulformets, hjulformede, hjulformedes

hjulaksel

hjulaksel, hjulaksels, hjulakselen, hjulakslen, hjulakselens, hjulakslens, hjulaksler, hjulakslers,
hjulakslerne, hjulakslernes
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hjortetaksalt

hjortetakssalt, hjortetaksalt, hjortetaksalts, hjortetakssalts, hjortetaksaltet, hjortetakssaltet,
hjortetaksaltets, hjortetakssaltets

hjerterod

hjerterod, hjerterods, hjerteroden, hjerterodens, hjerterødder, hjerterødders, hjerterødderne,
hjerterøddernes

hjerter

hjerteren, hjerterens, hjertere, hjerter, hjærter, hjerteres, hjerters, hjerterne, hjerternes

hjertemuskel

hjertemuskel, hjertemuskels, hjertemusklen, hjertemuskelen, hjertemuskelens,
hjertemusklens, hjertemuskler, hjertemusklers, hjertemusklerne, hjertemusklernes

hjertekammer

hjertekammer, hjertekammers, hjertekammeret, hjertekamret, hjertekammerets,
hjertekamrets, hjertekamre, hjertekamres, hjertekamrene, hjertekamrenes

hjertebarn

hjertebarn, hjertebarns, hjertebarnet, hjertebarnets, hjertebørn, hjertebørns, hjertebørnene,
hjertebørnenes

hjerpe

hjerpe, jærpe, hjerpes, jærpes, hjerpen, jærpen, hjerpens, jærpens, hjerper, jærper, hjerpers,
jærpers, hjerperne, jærperne, hjerpernes, jærpernes

hjernedødskriterium

hjernedødskriterium, hjernedødskriteriums, hjernedødskriteriet, hjernedødskriteriets,
hjernedødskriterier, hjernedødskriteriers, hjernedødskriterierne, hjernedødskriteriernes

hjerne

hjerne, hjærne, hjernes, hjærnes, hjernen, hjærnen, hjernens, hjerner, hjerners, hjernerne,
hjærnerne, hjernernes

hjemmeværnsmand

hjemmeværnsmand, hjemmeværnsmands, hjemmeværnsmanden, hjemmeværnsmandens,
hjemmeværnsmænd, hjemmeværnsmænds, hjemmeværnsmændene,
hjemmeværnsmændenes

hjemmel

hjemmel, hjemmels, hjemlen, hjemmelen, hjemlens, hjemmelens

hjemmelsmand

hjemmelsmand, hjemmelsmands, hjemmelsmanden, hjemmelsmandens, hjemmelsmænd,
hjemmelsmænds, hjemmelsmændene, hjemmelsmændenes

hjemmefødsel

hjemmefødsel, hjemmefødsels, hjemmefødselen, hjemmefødslen, hjemmefødselens,
hjemmefødslens, hjemmefødsler, hjemmefødslers, hjemmefødslerne, hjemmefødslernes

hjemlængsel

hjemlængsel, hjemlængsels, hjemlængselen, hjemlængslen, hjemlængselens, hjemlængslens,
hjemlængsler, hjemlængslers, hjemlængslerne, hjemlængslernes

HIV-virus

hivvirusen, hivviruset, hivvirussen, hivvirusset, hivvirusens, hivvirusets, hivvirussens,
hivvirussets, hivvira, hivviruser, hivvirusser, hivvirus, hivviras, hivvirusers, hivvirussers,
hivvirus', hivvirus's, hivviruses, hivviraene, hivvirusene, hivviruser

hittebarn

hittebarn, hittebarns, hittebarnet, hittebarnets, hittebørn, hittebørns, hittebørnene,
hittebørnenes

historik

historikken,historiks,historikkens,historikkerne,historikkernes,historikker,historikkers

hirdmand

hirdmand, hirdmands, hirdmanden, hirdmandens, hirdmænd, hirdmænds, hirdmændene,
hirdmændenes

hipomand

hipomand, hipomands, hipomanden, hipomandens, hipomænd, hipomænds, hipomændene,
hipomændenes

hint

hint, hints', hints's, hintses, hints, hintene, hintenes

hingsteføl

hingsteføllet, hingstføllet, hingsteføllets, hingstføllets, hingsteføl, hingstføl, hingsteføls,
hingstføls, hingsteføllene, hingstføllene, hingsteføllenes, hingstføllenes

himmelstrøg

himmelstrøg, himmelstrøgs, himmelstrøgene, himmelstrøgenes

himmel

himmel, himmels, himlen, himmelen, himlens, himmelens, himle, himles, himlene, himlenes

hilsen

hilsen, hilsens, hilsenen, hilsnen, hilsenens, hilsnens, hilsener, hilsner, hilseners, hilsners,
hilsenerne, hilsnerne, hilsenernes, hilsnernes

hf-kursus

hfkurset, hfkursuset, hfkursusset, hfkursets, hfkursusets, hfkursussets, hfkurser, hfkursus,
hfkursers, hfkursus', hfkursus's, hfkursuses, hfkurserne, hfkursusene, hfkursussene,
hfkursernes, hfkursusenes, hfkursussenes

hestekastanie

hestekastanie, hestekastanje, hestekastanies, hestekastanjes, hestekastanien, hestekastanjen,
hestekastaniens, hestekastanjens, hestekastanier, hestekastanjer, hestekastaniers,
hestekastanjers, hestekastanierne, hestekastanjerne, hestekastaniernes, hestek

hestekraft

hestekraft, hestekrafts, hestekraften, hestekraftens, hestekræfter, hestekræfters,
hestekræfterne, hestekræfternes

hestehandel

hestehandel, hestehandels, hestehandelen, hestehandlen, hestehandelens, hestehandlens,
hestehandler, hestehandlers, hestehandlerne, hestehandlernes

hestedækken

hestedækken, hestedækkens, hestedækkenet, hestedæknet, hestedækkenets, hestedæknets,
hestedækkener, hestedækner, hestedækkeners, hestedækners, hestedækkenerne,
hestedæknerne, hestedækkenernes, hestedæknernes

hertz

hertz, hertz', hertz's, hertzes

herse

herse, herte, herses, hertes, hersen, herten, hersens, hertens, herser, herter, hersers, herters,
herserne, herterne, hersernes, herternes

herremand

herremand, herremands, herremanden, herremandens, herremænd, herremænds,
herremændene, herremændenes

herregårdsmuseum

herregårdsmuseum, herregårdsmuseums, herregårdsmuseet, herregårdsmuseets,
herregårdsmuseer, herregårdsmuseers, herregårdsmuseerne, herregårdsmuseernes

herredsfoged

herredsfoged, herredsfogeds, herredsfogden, herredsfogeden, herredsfogedens,
herredsfogdens, herredsfogder, herredsfogeder, herredsfogders, herredsfogeders,

http://69.60.123.9/admin/phpmyadmin/sql.php?lang=da-utf-8&server=1&collation_c...

20-12-2007

SQL-resultat - phpMyAdmin 2.6.1

Side 83 af 130

herredsfogderne, herredsfogederne, herredsfogdernes, herredsfogedernes
herrecykel

herrecykel, herrecykels, herrecykelen, herrecyklen, herrecykelens, herrecyklens, herrecykler,
herrecyklers, herrecyklerne, herrecyklernes

herpesvirus

herpesvirusen, herpesviruset, herpesvirussen, herpesvirusset, herpesvirusens, herpesvirusets,
herpesvirussens, herpesvirussets, herpesvira, herpesviruser, herpesvirusser, herpesvirus,
herpesviras, herpesvirusers, herpesvirussers, herpesvirus', herpesvirus

herbarium

herbarium, herbariums, herbariet, herbariets, herbarier, herbariers, herbarierne, herbariernes

henseende

henseende, henseendes, henseender, henseenders, henseenderne, henseendernes

henry

henry, henrys, henryne, henrynes

henkogningskedel

henkogningskedel, henkogningskedels, henkogningskedelen, henkogningskedlen,
henkogningskedelens, henkogningskedlens, henkogningskedler, henkogningskedlers,
henkogningskedlerne, henkogningskedlernes

helsøskende

helsøskende, helsøskendes

helsideannonce

helsideannonce, helsidesannonce, helsideannonces, helsidesannonces, helsideannoncen,
helsidesannoncen, helsideannoncens, helsidesannoncens, helsideannoncer, helsidesannoncer,
helsideannoncers, helsidesannoncers, helsideannoncerne, helsidesannoncerne, hels

helsager

helsager, helsagers, helsagerne, helsagernes

helligtrekongersaften

helligtrekongersaften, helligtrekongersaftens, helligtrekongersaftenen, helligtrekongersaftnen,
helligtrekongersaftenens, helligtrekongersaftnens, helligtrekongersaftener,
helligtrekongersaftner, helligtrekongersafteners, helligtrekongersaftners, helligtr

helligaften

helligaften, helligaftens, helligaftenen, helligaftnen, helligaftenens, helligaftnens, helligaftner,
helligaftener, helligafteners, helligaftners, helligaftenerne, helligaftnerne, helligaftenernes,
helligaftnernes

heldækkende

heldækkende, heldækkendes

helbroder

helbroder, helbror, helbroders, helbrors, helbroderen, helbroren, helbroderens, helbrorens,
helbrødre, helbrødres, helbrødrene, helbrødrenes

helbredsgrunde

helbredsgrunde, helbredsgrundes, helbredsgrundene, helbredsgrundenes

heksekedel

heksekedel, heksekedels, heksekedlen, heksekedelen, heksekedelens, heksekedlens,
heksekedler, heksekedlers, heksekedlerne, heksekedlernes

heftestraf

heftestraf, hæftestraf, heftestrafs, hæftestrafs, heftestraffen, hæftestraffen, heftestraffens,
hæftestraffens, heftestraffe, hæftestraffe, heftestraffes, hæftestraffes, heftestraffene,
hæftestraffene, heftestraffenes, hæftestraffenes

hefteplaster

hæfteplaster, hefteplaster, hefteplasters, hæfteplasters, hefteplasteret, hefteplastret,
hæfteplasteret, hæfteplastret, hefteplasterets, hefteplastrets, hæfteplasterets, hæfteplastrets,
hefteplastre, hæfteplastre, hefteplastres, hæfteplastres, hefteplastr

heftepistol

heftepistol, hæftepistol, heftepistols, hæftepistols, heftepistolen, hæftepistolen, heftepistolens,
hæftepistolens, heftepistoler, hæftepistoler, heftepistolers, hæftepistolers, heftepistolerne,
hæftepistolerne, heftepistolernes, hæftepistolernes

heftemaskine

heftemaskine, hæftemaskine, heftemaskines, hæftemaskines, hæftemaskinen, heftemaskinen,
heftemaskinens, hæftemaskinens, heftemaskiner, hæftemaskiner, heftemaskiners,
hæftemaskiners, heftemaskinerne, hæftemaskinerne, heftemaskinernes, hæftemaskinernes

heftelse

hæftelse, heftelse, heftelses, hæftelses, hæftelsen, heftelsen, heftelsens, hæftelsens, heftelser,
hæftelser, heftelsers, hæftelsers, heftelserne, hæftelserne, heftelsernes, hæftelsernes

hefteklamme

hefteklamme, hæfteklamme, hefteklammes, hæfteklammes, hefteklammen, hæfteklammen,
hefteklammens, hæfteklammens, hefteklammer, hæfteklammer, hefteklammers,
hæfteklammers, hefteklammerne, hæfteklammerne, hefteklammernes, hæfteklammernes

hefte

hefte, hæfte, heftes, hæftes, heftet, hæftet, hæftets, heftets, hefter, hæfter, hefters, hæfters,
hæfterne, hefterne, hefternes, hæfternes

hedebonde

hedebonde, hedebondes, hedebonden, hedebondens, hedebønder, hedebønders,
hedebønderne, hedebøndernes

HD-studium

hdstudium, hdstudiums, hdstudiet, hdstudiets, hdstudier, hdstudiers, hdstudierne,
hdstudiernes

havnevæsen

havnevæsen, havnevæsens, havnevæsenet, havnevæsnet, havnevæsenets, havnevæsnets,
havnevæsener, havnevæsner, havnevæseners, havnevæsners, havnevæsenerne,
havnevæsnerne, havnevæsenernes, havnevæsnernes

havnepenge

havnepenge, havnepenges, havnepengene, havnepengenes

havnemyndigheder

havnemyndigheder, havnemyndigheders, havnemyndighederne, havnemyndighedernes

havnefoged

havnefoged, havnefogeds, havnefogden, havnefogeden, havnefogdens, havnefogedens,
havnefogder, havnefogeder, havnefogders, havnefogeders, havnefogderne, havnefogederne,
havnefogdernes, havnefogedernes

havnefaciliteter

havnefaciliteter, havnefaciliteters, havnefaciliteterne, havnefaciliteternes

havmand

havmand, havmands, havmanden, havmandens, havmænd, havmænds, havmændene,
havmændenes

havforureningslaboratorium

havforureningslaboratorium, havforureningslaboratoriums, havforureningslaboratoriet,
havforureningslaboratoriets, havforureningslaboratorier, havforureningslaboratoriers,
havforureningslaboratorierne, havforureningslaboratoriernes
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havemøbel

havemøbel, havemøbels, havemøbelet, havemøblet, havemøbelets, havemøblets, havemøbler,
havemøblers, havemøblerne, havemøblernes

havemand

havemand, havemands, havemanden, havemandens, havemænd, havemænds, havemændene,
havemændenes

havefolk

havefolk, havefolks, havefolkene, havefolkenes

HA-studium

hastudium, hastudiums, hastudiet, hastudiets, hastudier, hastudiers, hastudierne, hastudiernes

hasselbackkartoffel

hasselbackkartoffel, hasselbackkartoffels, hasselbackkartoffelen, hasselbackkartoflen,
hasselbackkartoffelens, hasselbackkartoflens, hasselbackkartofler, hasselbackkartoflers,
hasselbackkartoflerne, hasselbackkartoflernes

hassel

hassel, hassels, haslen, hasselen, haslens, hasselens, hasler, haslers, haslerne, haslernes

harmonium

harmonium, harmoniums, harmoniet, harmoniumet, harmoniummet, harmoniets,
harmoniumets, harmoniummets, harmonier, harmoniumer, harmoniummer, harmoniers,
harmoniumers, harmoniummers, harmonierne, harmoniumerne, harmoniummerne,
harmoniernes, harmoniumernes,

haremsbukser

haremsbukser, haremsbuksers, haremsbukserne, haremsbuksernes

harefod

harefod, harefods, harefoden, harefodens, harefødder, harefødders, harefødderne,
hareføddernes

hansestad

hansestad, hansestads, hansestaden, hansestadens, hansestæder, hansestæders,
hansestæderne, hansestædernes

hanseater

hanseater, hanseaters, hanseaterne, hanseaternes

hankønsvæsen

hankønsvæsen, hankønsvæsens, hankønsvæsenet, hankønsvæsnet, hankønsvæsenets,
hankønsvæsnets, hankønsvæsener, hankønsvæsner, hankønsvæseners, hankønsvæsners,
hankønsvæsenerne, hankønsvæsnerne, hankønsvæsenernes, hankønsvæsnernes

handlende

handlende, handlendes

handicapkørsel

handicapkørsel, handicapkørsels, handicapkørslen, handicapkørselen, handicapkørselens,
handicapkørslens, handicapkørsler, handicapkørslers, handicapkørslerne, handicapkørslernes

handicap

handicappet, handikappet, handicappets, handikappets, handicap, handikap, handicaps,
handikaps, handicappene, handikappene, handicappenes, handikappenes

handelsrestriktioner

handelsrestriktioner, handelsrestriktioners, handelsrestriktionerne, handelsrestriktionernes

handelsministerium

handelsministerium, handelsministeriums, handelsministeriet, handelsministeriets,
handelsministerier, handelsministeriers, handelsministerierne, handelsministeriernes

handelsmand

handelsmand, handelsmands, handelsmanden, handelsmandens, handelsmænd,
handelsmænds, handelsmændene, handelsmændenes

handelsgymnasium

handelsgymnasium, handelsgymnasiums, handelsgymnasiet, handelsgymnasiets,
handelsgymnasier, handelsgymnasiers, handelsgymnasierne, handelsgymnasiernes

handelshindringer

handelshindringer, handelshindringers, handelshindringerne, handelshindringernes

Ord

staerkeformer

handelskursus

handelskurset, handelskursuset, handelskursusset, handelskursets, handelskursusets,
handelskursussets, handelskurser, handelskursus, handelskursers, handelskursus',
handelskursus's, handelskursuses, handelskurserne, handelskursusene, handelskursussene, ha

handelskammer

handelskammer, handelskammers, handelskammeret, handelskamret, handelskammerets,
handelskamrets, handelskamre, handelskamres, handelskamrene, handelskamrenes

handelseksamen

handelseksamen, handelseksamens, handelseksamenen, handelseksamenens,
handelseksamener, handelseksaminer, handelseksameners, handelseksaminers,
handelseksamenerne, handelseksaminerne, handelseksamenernes, handelseksaminernes

handelscentrum

handelscentrum, handelscentrums, handelscentret, handelscentrumet, handelscentrummet,
handelscentrets, handelscentrumets, handelscentrummets, handelscentrer, handelscentrumer,
handelscentrummer, handelscentrers, handelscentrumers, handelscentrummers, hand

handelsattache

handelsattache, handelsattaché, handelsattaches, handelsattachés, handelsattacheen,
handelsattachéen, handelsattacheens, handelsattachéens, handelsattacheer, handelsattachéer,
handelsattacheers, handelsattachéers, handelsattacheerne, handelsattachéerne, h

handel

handel, handels, handlen, handelen, handelens, handlens, handler, handlers, handlerne,
handlernes

hammertå

hammertå, hammertås, hammertåen, hammertåens, hammertæer, hammertæers,
hammertæerne, hammertæernes

hammondorgel

hammondorgel, hammondorgels, hammondorgelet, hammondorglet, hammondorgelets,
hammondorglets, hammondorgler, hammondorglers, hammondorglerne, hammondorglernes

hammer

hammer, hammers, hammeren, hammerens, hamre, hammere, hammeres, hamres, hamrene,
hammerne, hammernes, hamrenes

hammel

hammel, hammels, hamlen, hammelen, hamlens, hammelens, hamler, hamlers, hamlerne,
hamlernes

halvverden

halvverden, halvverdens, halvverdener, halvverdner, halvverdeners, halvverdners,
halvverdenerne, halvverdnerne, halvverdenernes, halvverdnernes

halvtredskroneseddel

halvtredskroneseddel, halvtredskroneseddels, halvtredskroneseddelen, halvtredskronesedlen,
halvtredskroneseddelens, halvtredskronesedlens, halvtredskronesedler, halvtredskronesedlers,
halvtredskronesedlerne, halvtredskronesedlernes
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halvsøskende

halvsøskende, halvsøskendes

halvonkel

halvonkel, halvonkels, halvonkelen, halvonklen, halvonkelens, halvonklens, halvonkler,
halvonklers, halvonklerne, halvonklernes

halvgræsser

halvgræsser, halvgræssers, halvgræsserne, halvgræssernes

halvfætter

halvfætter, halvfætters, halvfætteren, halvfætterens, halvfætre, halvfætres, halvfætrene,
halvfætrenes

halvcirkel

halvcirkel, halvcirkels, halvcirklen, halvcirkelen, halvcirkelens, halvcirklens, halvcirkler,
halvcirklers, halvcirklerne, halvcirklernes

halvbroder

halvbroder, halvbror, halvbroders, halvbrors, halvbroderen, halvbroren, halvbroderens,
halvbrorens, halvbrødre, halvbrødres, halvbrødrene, halvbrødrenes

halvbriller

halvbriller, halvbrillers, halvbrillerne, halvbrillernes

halsmuskel

halsmuskel, halsmuskels, halsmuskelen, halsmusklen, halsmuskelens, halsmusklens,
halsmuskler, halsmusklers, halsmusklerne, halsmusklernes

halshvirvel

halshvirvel, halshvirvels, halshvirvlen, halshvirvelen, halshvirvelens, halshvirvlens, halshvirvler,
halshvirvlers, halshvirvlerne, halshvirvlernes

halerod

halerod, halerods, haleroden, halerodens, halerødder, halerødders, halerødderne,
halerøddernes

hakkeorden

hakkeorden, hakkeordens, hakkeordenen, hakkeordnen, hakkeordenens, hakkeordnens,
hakkeordener, hakkeordner, hakkeordeners, hakkeordners, hakkeordenerne, hakkeordnerne,
hakkeordenernes, hakkeordnernes

hajtand

hajtand, hajtands, hajtanden, hajtandens, hajtænder, hajtænders, hajtænderne, hajtændernes

gåseøjne

gåseøjne, gåseøjnes, gåseøjnene, gåseøjnenes

gås

gås, gås', gås's, gåses, gåsen, gåsens, gæs, gæs', gæs's, gæses, gæssene, gæssenes

gårdmandsdatter

gårdmandsdatter, gårdmandsdatters, gårdmandsdatteren, gårdmandsdatterens,
gårdmandsdøtre, gårdmandsdøtres, gårdmandsdøtrene, gårdmandsdøtrenes

gårdmand

gårdmand, gårdmands, gårdmanden, gårdmandens, gårdmænd, gårdmænds, gårdmændene,
gårdmændenes

gårdmandsbarn

gårdmandsbarn, gårdmandsbarns, gårdmandsbarnet, gårdmandsbarnets, gårdmandsbørn,
gårdmandsbørns, gårdmandsbørnene, gårdmandsbørnenes

gødningsmiddel

gødningsmiddel, gødningsmiddels, gødningsmiddelet, gødningsmidlet, gødningsmiddelets,
gødningsmidlets, gødningsmidler, gødningsmidlers, gødningsmidlerne, gødningsmidlernes

gætteværk

gætteværk, gætværk, gætteværks, gætværks, gætteværket, gætværket, gætteværkets,
gætværkets

gæsteoptræden

gæsteoptræden, gæsteoptrædens, gæsteoptrædener, gæsteoptrædeners, gæsteoptrædenerne,
gæsteoptrædenernes

gæstebog

gæstebog, gæstebogs, gæstebogen, gæstebogens, gæstebøger, gæstebøgers, gæstebøgerne,
gæstebøgernes

gældsfængsel

gældsfængsel, gældsfængsels, gældsfængselet, gældsfængslet, gældsfængselets,
gældsfængslets, gældsfængsler, gældsfængslers, gældsfængslerne, gældsfængslernes

gyvel

gyvelen, gyvelens, gyveler, gyvler, gyvel, gyvelers, gyvlers, gyvels, gyvelerne, gyvlerne,
gyvelernes, gyvlernes

gysser

gysser, gyssers, gysserne, gyssernes

gymnasium

gymnasium, gymnasiums, gymnasiet, gymnasiets, gymnasier, gymnasiers, gymnasierne,
gymnasiernes

guttermand

guttermand, guttermands, guttermanden, guttermandens, guttermænd, guttermænds,
guttermændene, guttermændenes

gurglemiddel

gurglemiddel, gurglemiddels, gurglemiddelet, gurglemidlet, gurglemiddelets, gurglemidlets,
gurglemidler, gurglemidlers, gurglemidlerne, gurglemidlernes

gummistempel

gummistempel, gummistempels, gummistemplet, gummistempelet, gummistempelets,
gummistemplets, gummistempler, gummistemplers, gummistemplerne, gummistemplernes

gummilagen

gummilagen, gummilagens, gummilagenet, gummilagnet, gummilagenets, gummilagnets,
gummilagener, gummilagner, gummilageners, gummilagners, gummilagenerne,
gummilagnerne, gummilagenernes, gummilagnernes

gummiknippel

gummiknippel, gummiknippels, gummikniplen, gummiknippelen, gummikniplens,
gummiknippelens, gummiknipler, gummikniplers, gummikniplerne, gummikniplernes

gummihammer

gummihammer, gummihammers, gummihammeren, gummihammerens, gummihammere,
gummihamre, gummihammeres, gummihamres, gummihammerne, gummihamrene,
gummihammernes, gummihamrenes

gummifigen

gummifigen, gummifigens, gummifigenen, gummifignen, gummifigenens, gummifignens,
gummifigener, gummifigner, gummifigeners, gummifigners, gummifigenerne, gummifignerne,
gummifigenernes, gummifignernes

gulvbræt

gulvbræt, gulvbræts, gulvbrættet, gulvbrættets, gulvbrædder, gulvbrædders, gulvbrædderne,
gulvbræddernes

gulerod

gulerod, gulerods, guleroden, gulerodens, gulerødder, gulerødders, gulerødderne,
gulerøddernes
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guldtand

guldtand, guldtands, guldtanden, guldtandens, guldtænder, guldtænders, guldtænderne,
guldtændernes

guldpalmer

guldpalmer, guldpalmers, guldpalmerne, guldpalmernes

guldduble

gulddublé, guldduble, gulddubles, gulddublés, gulddubleen, gulddubléen, gulddubleens,
gulddubléens, gulddubleer, gulddubléer, gulddubleers, gulddubléers, gulddubleerne,
gulddubléerne, gulddubleernes, gulddubléernes

guldbriller

guldbriller, guldbrillers, guldbrillerne, guldbrillernes

gudmoder

gudmor, gudmoder, gudmoders, gudmors, gudmoderen, gudmoren, gudmoderens, gudmorens,
gudmødre, gudmødres, gudmødrene, gudmødrenes

gudeverden

gudeverden, gudeverdens, gudeverdener, gudeverdner, gudeverdeners, gudeverdners,
gudeverdenerne, gudeverdnerne, gudeverdenernes, gudeverdnernes

gudfader

gudfader, gudfar, gudfaders, gudfars, gudfaderen, gudfaren, gudfaderens, gudfarens,
gudfædre, gudfædres, gudfædrene, gudfædrenes

guddatter

guddatter, guddatters, guddatteren, guddatterens, guddøtre, guddøtres, guddøtrene,
guddøtrenes

gudbarn

gudbarn, gudbarns, gudbarnet, gudbarnets, gudbørn, gudbørns, gudbørnene, gudbørnenes

gråskimmel

gråskimmel, gråskimmels, gråskimlen, gråskimmelen, gråskimlens, gråskimmelens,
gråskimler, gråskimlers, gråskimlerne, gråskimlernes

gråsisken

gråsisken, gråsiskens, gråsiskenen, gråsiskenens, gråsiskener, gråsiskner, gråsiskeners,
gråsiskners, gråsiskenerne, gråsisknerne, gråsiskenernes, gråsisknernes

gråpoppel

gråpoppel, gråpoppels, gråpoplen, gråpoppelen, gråpoplens, gråpoppelens, gråpopler,
gråpoplers, gråpoplerne, gråpoplernes

grågås

grågås, grågås', grågås's, grågåses, grågåsen, grågåsens, grågæs, grågæs', grågæs's,
grågæses, grågæssene, grågæssenes

gråbrødre

gråbrødre, gråbrødres, gråbrødrene, gråbrødrenes

gråbroder

gråbroder, gråbroders, gråbroderen, gråbroderens, gråbrødre, gråbrødres, gråbrødrene,
gråbrødrenes

gråand

gråand, gråands, gråanden, gråandens, gråænder, gråænders, gråænderne, gråændernes

grønthandel

grønthandel, grønthandels, grønthandelen, grønthandlen, grønthandelens, grønthandlens,
grønthandler, grønthandlers, grønthandlerne, grønthandlernes

grønsisken

grønsisken, grønsiskens, grønsiskenen, grønsiskenens, grønsiskener, grønsiskner,
grønsiskeners, grønsiskners, grønsiskenerne, grønsisknerne, grønsiskenernes, grønsisknernes

grønsag

grøntsag, grønsag, grønsags, grøntsags, grønsagen, grøntsagen, grønsagens, grøntsagens,
grønsager, grøntsager, grønsagers, grøntsagers, grønsagerne, grøntsagerne, grønsagernes,
grøntsagernes

grønpille

grønpille, grøntpille, grønpilles, grøntpilles, grønpillen, grøntpillen, grønpillens, grøntpillens,
grønpiller, grøntpiller, grønpillers, grøntpillers, grønpillerne, grøntpillerne, grønpillernes,
grøntpillernes

grønlandsministerium

grønlandsministerium, grønlandsministeriums, grønlandsministeriet, grønlandsministeriets,
grønlandsministerier, grønlandsministeriers, grønlandsministerierne, grønlandsministeriernes

grønfoder

grønfoder, grøntfoder, grønfoders, grøntfoders, grønfoderet, grøntfoderet, grønfoderets,
grøntfoderets

grønbog

grønbog, grønbogs, grønbogen, grønbogens, grønbøger, grønbøgers, grønbøgerne,
grønbøgernes

græsrod

græsrod, græsrods, græsroden, græsrodens, græsrødder, græsrødders, græsrødderne,
græsrøddernes

græskarmand

græskarmand, græskarmands, græskarmanden, græskarmandens, græskarmænd,
græskarmænds, græskarmændene, græskarmændenes

græsenkemand

græsenkemand, græsenkemands, græsenkemanden, græsenkemandens, græsenkemænd,
græsenkemænds, græsenkemændene, græsenkemændenes

grænsehandel

grænsehandel, grænsehandels, grænsehandelen, grænsehandlen, grænsehandelens,
grænsehandlens, grænsehandler, grænsehandlers, grænsehandlerne, grænsehandlernes

grænsebrydende

grænsebrydende, grænsebrydendes

grydefuld

grydefuld, grydefulds, grydefulde, grydefuldes, grydefuldene, grydefuldenes

gruppekørsel

gruppekørsel, gruppekørsels, gruppekørselen, gruppekørslen, gruppekørselens,
gruppekørslens, gruppekørsler, gruppekørslers, gruppekørslerne, gruppekørslernes

gruppeformand

gruppeformand, gruppeformands, gruppeformanden, gruppeformandens, gruppeformænd,
gruppeformænds, gruppeformændene, gruppeformændenes

grunker

grunker, grunkers, grunkerne, grunkernes

grundregel

grundregel, grundregels, grundreglen, grundregelen, grundregelens, grundreglens,
grundregler, grundreglers, grundreglerne, grundreglernes

grundskyldpromille

grundskyldspromille, grundskyldpromille, grundskyldpromilles, grundskyldspromilles,
grundskyldspromillen, grundskyldpromillen, grundskyldpromillens, grundskyldspromillens,
grundskyldpromiller, grundskyldspromiller, grundskyldpromillers, grundskyldspromill

grundlinie

grundlinie, grundlinje, grundlinies, grundlinjes, grundlinien, grundlinjen, grundliniens,
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grundlinjens, grundlinier, grundlinjer, grundliniers, grundlinjers, grundlinierne, grundlinjerne,
grundliniernes, grundlinjernes
grundkursus

grundkurset, grundkursuset, grundkursusset, grundkursets, grundkursusets, grundkursussets,
grundkurser, grundkursus, grundkursers, grundkursus', grundkursus's, grundkursuses,
grundkurserne, grundkursusene, grundkursussene, grundkursernes, grundkursusenes,

grundbog

grundbog, grundbogs, grundbogen, grundbogens, grundbøger, grundbøgers, grundbøgerne,
grundbøgernes

gruekedel

gruekedel, gruekedels, gruekedlen, gruekedelen, gruekedelens, gruekedlens, gruekedler,
gruekedlers, gruekedlerne, gruekedlernes

grovvarer

grovvarer, grovvarers, grovvarerne, grovvarernes

grovvarehandel

grovvarehandel, grovvarehandels, grovvarehandelen, grovvarehandlen, grovvarehandelens,
grovvarehandlens, grovvarehandler, grovvarehandlers, grovvarehandlerne, grovvarehandlernes

grovkøkken

grovkøkken, grovkøkkens, grovkøkkenet, grovkøknet, grovkøkkenets, grovkøknets,
grovkøkkener, grovkøkner, grovkøkkeners, grovkøkners, grovkøkkenerne, grovkøknerne,
grovkøkkenernes, grovkøknernes

griseso

griseso, grisesos, grisesoen, grisesoens, grisesøer, grisesøers, grisesøerne, grisesøernes

grisetæer

grisetæer, grisetæers, grisetæerne, grisetæernes

griffel

griffel, griffels, griffelen, griflen, griffelens, griflens, grifler, griflers, griflerne, griflernes

gribeklo

gribeklo, gribeklos, gribekloen, gribekloens, gribekløer, gribekløers, gribekløerne, gribekløernes

grever

grever, grevers, greverne, grevernes

grejer

grejer, grejers, grejerne, grejernes

gravkammer

gravkammer, gravkammers, gravkammeret, gravkamret, gravkammerets, gravkamrets,
gravkamre, gravkamres, gravkamrene, gravkamrenes

gravko

gravko, gravkos, gravkoen, gravkoens, gravkøer, gravkoer, gravkoers, gravkøers, gravkoerne,
gravkøerne, gravkoernes, gravkøernes

gravand

gravand, gravands, gravanden, gravandens, gravænder, gravænders, gravænderne,
gravændernes

grandonkel

grandonkel, grandonkels, grandonkelen, grandonklen, grandonkelens, grandonklens,
grandonkler, grandonklers, grandonklerne, grandonklernes

grandfætter

grandfætter, grandfætters, grandfætteren, grandfætterens, grandfætre, grandfætres,
grandfætrene, grandfætrenes

graddagetal

graddagstallet, graddagetallet, graddagetallets, graddagstallets, graddagstal, graddagetal,
graddagetals, graddagstals, graddagetallene, graddagstallene, graddagetallenes,
graddagstallenes

gonore

gonore, gonoré, gonorré, gonorre, gonores, gonorrés, gonorres, gonorés, gonorréen,
gonoreen, gonoréen, gonorreen, gonoreens, gonoréens, gonorréens, gonorreens, gonorréer,
gonoréer, gonoreer, gonorreer, gonorreers, gonorréers, gonoréers, gonoreers, gonorré
Ord

godtfolk

staerkeformer
godtfolk, godtfolks, godtfolkene, godtfolkenes

goderåd

goderåd, goderåds, goderådene, goderådenes

gnidningskraft

gnidningskraft, gnidningskrafts, gnidningskraften, gnidningskraftens, gnidningskræfter,
gnidningskræfters, gnidningskræfterne, gnidningskræfternes

glosar

glossarium, glossar, glosar, glosarium, glosariums, glosars, glossariums, glossars, glosaret,
glosariet, glossaret, glossariet, glosarets, glosariets, glossarets, glossariets, glosarer, glosarier,
glossarer, glossarier, glosarers, glosariers, glossarers,

globe

globe, globus, globes, globus', globus's, globuses, globen, globusen, globussen, globens,
globusens, globussens, glober, globuser, globusser, globers, globusers, globussers, globerne,
globuserne, globusserne, globernes, globusernes, globussernes

glimmerskifer

glimmerskifer, glimmerskiffer, glimmerskifers, glimmerskiffers, glimmerskiferen,
glimmerskifferen, glimmerskiferens, glimmerskifferens, glimmerskifere, glimmerskiffere,
glimmerskifre, glimmerskiferes, glimmerskifferes, glimmerskifres, glimmerskiferne, gli

glid

glid, glids

gletscherspalte

gletscherspalte, gletsjerspalte, gletscherspaltes, gletsjerspaltes, gletscherspalten,
gletsjerspalten, gletscherspaltens, gletsjerspaltens, gletscherspalter, gletsjerspalter,
gletscherspalters, gletsjerspalters, gletscherspalterne, gletsjerspalterne, glet

gletscher

gletscher, gletsjer, gletschers, gletsjers, gletscheren, gletsjeren, gletscherens, gletsjerens,
gletschere, gletsjere, gletscheres, gletsjeres, gletscherne, gletsjerne, gletschernes, gletsjernes

glemsel

glemsel, glemsels, glemslen, glemselen, glemslens, glemselens

glemmebog

glemmebog, glemmebogs, glemmebogen, glemmebogens, glemmebøger, glemmebøgers,
glemmebøgerne, glemmebøgernes

glatførekørsel

glatførekørsel, glatførekørsels, glatførekørselen, glatførekørslen, glatførekørselens,
glatførekørslens, glatførekørsler, glatførekørslers, glatførekørslerne, glatførekørslernes

glatførekursus

glatførekurset, glatførekursuset, glatførekursusset, glatførekursets, glatførekursusets,
glatførekursussets, glatførekurser, glatførekursus, glatførekursers, glatførekursus',
glatførekursus's, glatførekursuses, glatførekurserne, glatførekursusene, glatfør
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glasøje, glasøjes, glasøjet, glasøjets, glasøjne, glasøjnes, glasøjnene, glasøjnenes

glasvarer

glasvarer, glasvarers, glasvarerne, glasvarernes

glasstang

glasstang, glasstangs, glasstangen, glasstangens, glasstænger, glasstængers, glasstængerne,
glasstængernes

glaskuppel

glaskuppel, glaskuppels, glaskuplen, glaskuppelen, glaskuplens, glaskuppelens, glaskupler,
glaskuplers, glaskuplerne, glaskuplernes

glansnummer

glansnummer, glansnummers, glansnummeret, glansnumret, glansnummerets, glansnumrets,
glansnumre, glansnumres, glansnumrene, glansnumrenes

glacehandske

glacehandske, glacéhandske, glacehandskes, glacéhandskes, glacehandsken, glacéhandsken,
glacehandskens, glacéhandskens, glacehandsker, glacéhandsker, glacehandskers,
glacéhandskers, glacehandskerne, glacéhandskerne, glacehandskernes, glacéhandskernes

gitter

gitter, gitters, gitteret, gitterets, gitre, gitres, gitrene, gitrenes

gironummer

gironummer, gironummers, gironummeret, gironumret, gironummerets, gironumrets,
gironumre, gironumres, gironumrene, gironumrenes

girokonto

girokonto, girokontos, girokontoen, girokontoens, girokonti, girokontoer, girokontis,
girokontoers, girokontiene, girokontoerne, girokontienes, girokontoernes

gigtsmerter

gigtsmerter, gigtsmerters, gigtsmerterne, gigtsmerternes

gigtsanatorium

gigtsanatorium, gigtsanatoriums, gigtsanatoriet, gigtsanatoriets, gigtsanatorier,
gigtsanatoriers, gigtsanatorierne, gigtsanatoriernes

gigtmiddel

gigtmiddel, gigtmiddels, gigtmiddelet, gigtmidlet, gigtmiddelets, gigtmidlets, gigtmidler,
gigtmidlers, gigtmidlerne, gigtmidlernes

gigawatt

gigawatt, gigawatts, gigawattne, gigawattnes

gifttand

gifttand, gifttands, gifttanden, gifttandens, gifttænder, gifttænders, gifttænderne,
gifttændernes

giftkirtel

giftkirtel, giftkirtels, giftkirtelen, giftkirtlen, giftkirtelens, giftkirtlens, giftkirtler, giftkirtlers,
giftkirtlerne, giftkirtlernes

giftetanker

giftetanker, giftetankers, giftetankerne, giftetankernes

giftefoged

giftefoged, giftefogeds, giftefogden, giftefogeden, giftefogdens, giftefogedens, giftefogder,
giftefogeder, giftefogders, giftefogeders, giftefogderne, giftefogederne, giftefogdernes,
giftefogedernes

giffel

giffel, giffels, giffelen, giflen, giffelens, giflens, gifler, giflers, giflerne, giflernes

gidsel

gidsel, gidsels, gidselet, gidslet, gidselets, gidslets, gidsler, gidslers, gidslerne, gidslernes

gib

gib, gibs

gevinstkonto

gevinstkonto, gevinstkontos, gevinstkontoen, gevinstkontoens, gevinstkonti, gevinstkontoer,
gevinstkontis, gevinstkontoers, gevinstkontiene, gevinstkontoerne, gevinstkontienes,
gevinstkontoernes

gestapomand

gestapomand, gestapomands, gestapomanden, gestapomandens, gestapomænd,
gestapomænds, gestapomændene, gestapomændenes

geschæft

geschæft, gesjæft, geschæfts, gesjæfts, geschæften, gesjæften, geschæftens, gesjæftens,
geschæfter, gesjæfter, geschæfters, gesjæfters, geschæfterne, gesjæfterne, geschæfternes,
gesjæfternes

gerningsmand

gerningsmand, gerningsmands, gerningsmanden, gerningsmandens, gerningsmænd,
gerningsmænds, gerningsmændene, gerningsmændenes

geranie

geranium, geranie, geranies, geraniums, geranien, geraniens, geranier, geraniers, geranierne,
geraniernes

genus

genera, genus, generas, genus', genus's, genuses

gentleman

gentleman, gentlemans, gentlemen, gentlemens

gensingrod

gensingrod, ginsengrod, gensingrods, ginsengrods, gensingroden, ginsengroden,
gensingrodens, ginsengrodens

gensing

ginseng, gensing, gensings, ginsengs, gensingen, ginsengen, gensingens, ginsengens

genpartpapir

genpartpapir, genpartspapir, genpartpapirs, genpartspapirs, genpartpapiret, genpartspapiret,
genpartpapirets, genpartspapirets, genpartpapirer, genpartspapirer, genpartpapirers,
genpartspapirers, genpartpapirerne, genpartspapirerne, genpartpapirernes, gen

genoverførsel

genoverførsel, genoverførsels, genoverførselen, genoverførslen, genoverførselens,
genoverførslens, genoverførsler, genoverførslers, genoverførslerne, genoverførslernes

gennemkørsel

gennemkørsel, gennemkørsels, gennemkørselen, gennemkørslen, gennemkørselens,
gennemkørslens, gennemkørsler, gennemkørslers, gennemkørslerne, gennemkørslernes

gennemførsel

gennemførsel, gennemførsels, gennemførselen, gennemførslen, gennemførselens,
gennemførslens, gennemførsler, gennemførslers, gennemførslerne, gennemførslernes

genius

genius, genius', genius's, geniuses, genier, geniers, genierne, geniernes

genitalier

genitalier, genitaliers, genitalierne, genitaliernes

genfødsel

genfødsel, genfødsels, genfødselen, genfødslen, genfødselens, genfødslens, genfødsler,
genfødslers, genfødslerne, genfødslernes

genese

genesis, genese, genesis', geneses, genesis's, genesises, genesen, genesens
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generositet

generositet, generøsitet, generositets, generøsitets, generositeten, generøsiteten,
generositetens, generøsitetens

generalia

generalia, generalier, generalias, generaliers, generaliaene, generalierne, generaliaenes,
generaliernes

geleringsmiddel

geleringsmiddel, geleringsmiddels, geleringsmiddelet, geleringsmidlet, geleringsmiddelets,
geleringsmidlets, geleringsmidler, geleringsmidlers, geleringsmidlerne, geleringsmidlernes

gele

gelé, gele, geles, gelés, geleen, geléen, geleens, geléens, geleer, geléer, geleers, geléers,
geleerne, geléerne, geleernes, geléernes

gearstang

gearstang, gearstangs, gearstangen, gearstangens, gearstænger, gearstængers,
gearstængerne, gearstængernes

gaveartikel

gaveartikel, gaveartikels, gaveartiklen, gaveartiklens, gaveartikler, gaveartiklers,
gaveartiklerne, gaveartiklernes

gauge

gauge, gauges

gatkirtel

gatkirtel, gatkirtels, gatkirtelen, gatkirtlen, gatkirtelens, gatkirtlens, gatkirtler, gatkirtlers,
gatkirtlerne, gatkirtlernes

gasmand

gasmand, gasmands, gasmanden, gasmandens, gasmænd, gasmænds, gasmændene,
gasmændenes

gaskedel

gaskedel, gaskedels, gaskedelen, gaskedlen, gaskedelens, gaskedlens, gaskedler, gaskedlers,
gaskedlerne, gaskedlernes

gaskammer

gaskammer, gaskammers, gaskammeret, gaskamret, gaskammerets, gaskamrets, gaskamre,
gaskamres, gaskamrene, gaskamrenes

garnrester

garnrester, garnresters, garnresterne, garnresternes

gardinstang

gardinstang, gardinstangs, gardinstangen, gardinstangens, gardinstænger, gardinstængers,
gardinstængerne, gardinstængernes

gardinprædiken

gardinprædiken, gardinpræken, gardinprædikens, gardinprækens, gardinprædikenen,
gardinprækenen, gardinprædikenens, gardinprækenens, gardinprædikener, gardinprækener,
gardinprækner, gardinprædikeners, gardinprækeners, gardinprækners, gardinprædikenerne, ga

garderegiment

garderegiment, garderregiment, garderegiments, garderregiments, garderegimentet,
garderregimentet, garderegimentets, garderregimentets, garderegimenter, garderregimenter,
garderegimenters, garderregimenters, garderegimenterne, garderregimenterne, gardereg

gardenparty

gardenparty, gardenpartys, gardenpartyet, gardenpartyets, gardenparties, gardenpartyer,
gardenparties', gardenparties's, gardenpartieses, gardenpartyers, gardenpartyerne,
gardenpartyernes

gardeofficer

gardeofficer, garderofficer, gardeofficers, garderofficers, gardeofficeren, garderofficeren,
gardeofficerens, garderofficerens, gardeofficerer, garderofficerer, gardeofficerers,
garderofficerers, gardeofficererne, garderofficererne, gardeofficerernes, gar

gardenia

gardenia, gardenias, gardeniaen, gardeniaens, gardenier, gardeniaer, gardeniaers, gardeniers,
gardeniaerne, gardenierne, gardeniaernes, gardeniernes

gardekaserne

gardekaserne, garderkaserne, gardekasernes, garderkasernes, gardekasernen,
garderkasernen, gardekasernens, garderkasernens, gardekaserner, garderkaserner,
gardekaserners, garderkaserners, gardekasernerne, garderkasernerne, gardekasernernes,
garderkaserner

ganglinie

ganglinie, ganglinje, ganglinies, ganglinjes, ganglinien, ganglinjen, gangliniens, ganglinjens,
ganglinier, ganglinjer, gangliniers, ganglinjers, ganglinierne, ganglinjerne, gangliniernes,
ganglinjernes

gangbræt

gangbræt, gangbræts, gangbrættet, gangbrættets, gangbrædder, gangbrædders,
gangbrædderne, gangbræddernes

gangklæder

gangklæder, gangklæders, gangklæderne, gangklædernes

gammelmor

gammelmor, gammelmors, gammelmoren, gammelmorens, gammelmødre, gammelmødres,
gammelmødrene, gammelmødrenes

gammelfar

gammelfar, gammelfars, gammelfaren, gammelfarens, gammelfædre, gammelfædres,
gammelfædrene, gammelfædrenes

game

game, games, games'

gamachebukser

gamachebukser, gamachebuksers, gamachebukserne, gamachebuksernes

galopade

galopade, galoppade, galopades, galoppades, galopaden, galoppaden, galopadens,
galoppadens, galopader, galoppader, galopaders, galoppaders, galopaderne, galoppaderne,
galopadernes, galoppadernes

gallon

gallon, gallons, gallons', gallons's, gallonses, gallonene, gallonenes

gallataffel

gallataffel, gallataffels, gallataffelet, gallataflet, gallataffelets, gallataflets, gallatafler,
gallataflers, gallataflerne, gallataflernes

gag

gag, gags, gags', gags's, gagses, gagsene, gagsenes

gaffelbidder

gaffelbidder, gaffelbidders, gaffelbidderne, gaffelbiddernes

gaffel

gaffel, gaffels, gaflen, gaffelen, gaflens, gaffelens, gafler, gaflers, gaflerne, gaflernes

gadeuorden

gadeuorden, gadeuordens, gadeuordenen, gadeuordnen, gadeuordenens, gadeuordnens

gadeoptøjer

gadeoptøjer, gadeoptøjers, gadeoptøjerne, gadeoptøjernes
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gadehandel

gadehandel, gadehandels, gadehandelen, gadehandlen, gadehandelens, gadehandlens,
gadehandler, gadehandlers, gadehandlerne, gadehandlernes

gadebarn

gadebarn, gadebarns, gadebarnet, gadebarnets, gadebørn, gadebørns, gadebørnene,
gadebørnenes

førstestyrmand

førstestyrmand, førstestyrmands, førstestyrmanden, førstestyrmandens, førstestyrmænd,
førstestyrmænds, førstestyrmændene, førstestyrmændenes

førstemand

førstemand, førstemands, førstemanden, førstemandens, førstemænd, førstemænds,
førstemændene, førstemændenes

førstekammer

førstekammer, førstekammers, førstekammeret, førstekamret, førstekammerets,
førstekamrets, førstekamre, førstekamres, førstekamrene, førstekamrenes

føregreb

føregrebet, førergrebet, føregrebets, førergrebets, førergreb, føregreb, føregrebs, førergrebs,
føregrebene, førergrebene, føregrebenes, førergrebenes

føniker

føniker, fønikier, fønikers, fønikiers, fønikeren, fønikieren, fønikerens, fønikierens, fønikere,
fønikiere, fønikeres, fønikieres, fønikerne, fønikierne, fønikernes, fønikiernes

følgeseddel

følgeseddel, følgeseddels, følgeseddelen, følgesedlen, følgeseddelens, følgesedlens, følgesedler,
følgesedlers, følgesedlerne, følgesedlernes

fødselsdagshilsen

fødselsdagshilsen, fødselsdagshilsens, fødselsdagshilsenen, fødselsdagshilsnen,
fødselsdagshilsenens, fødselsdagshilsnens, fødselsdagshilsener, fødselsdagshilsner,
fødselsdagshilseners, fødselsdagshilsners, fødselsdagshilsenerne, fødselsdagshilsnerne, fød

fødselsdagsbarn

fødselsdagsbarn, fødselsdagsbarns, fødselsdagsbarnet, fødselsdagsbarnets, fødselsdagsbørn,
fødselsdagsbørns, fødselsdagsbørnene, fødselsdagsbørnenes

fødsel

fødsel, fødsels, fødselen, fødslen, fødslens, fødselens, fødsler, fødslers, fødslerne, fødslernes

fødelinie

fødelinie, fødelinje, fødelinies, fødelinjes, fødelinien, fødelinjen, fødeliniens, fødelinjens,
fødelinier, fødelinjer, fødeliniers, fødelinjers, fødelinierne, fødelinjerne, fødeliniernes,
fødelinjernes

fødemiddel

fødemiddel, fødemiddels, fødemiddelet, fødemidlet, fødemiddelets, fødemidlets, fødemidler,
fødemidlers, fødemidlerne, fødemidlernes

fætter

fætter, fætters, fætteren, fætterens, fætre, fætres, fætrene, fætrenes

fæstemand

fæstemand, fæstemands, fæstemanden, fæstemandens, fæstemænd, fæstemænds,
fæstemændene, fæstemændenes

fæstebonde

fæstebonde, fæstebondes, fæstebonden, fæstebondens, fæstebønder, fæstebønders,
fæstebønderne, fæstebøndernes
Ord

staerkeformer

færgemand

færgemand, færgemands, færgemanden, færgemandens, færgemænd, færgemænds,
færgemændene, færgemændenes

færdselsregel

færdselsregel, færdselsregels, færdselsregelen, færdselsreglen, færdselsregelens,
færdselsreglens, færdselsregler, færdselsreglers, færdselsreglerne, færdselsreglernes

færdsel

færdsel, færdsels, færdselen, færdslen, færdselens, færdslens

fængselsvæsen

fængselsvæsen, fængselsvæsens, fængselsvæsenet, fængselsvæsnet, fængselsvæsenets,
fængselsvæsnets, fængselsvæsener, fængselsvæsner, fængselsvæseners, fængselsvæsners,
fængselsvæsenerne, fængselsvæsnerne, fængselsvæsenernes, fængselsvæsnernes

fængsel

fængsel, fængsels, fængselet, fængslet, fængselets, fængslets, fængsler, fængslers,
fængslerne, fængslernes

fællestitel

fællestitel, fællestitels, fællestitlen, fællestitlens, fællestitler, fællestitlers, fællestitlerne,
fællestitlernes

fællestillidsmand

fællestillidsmand, fællestillidsmands, fællestillidsmanden, fællestillidsmandens,
fællestillidsmænd, fællestillidsmænds, fællestillidsmændene, fællestillidsmændenes

fælleskøkken

fælleskøkken, fælleskøkkens, fælleskøkkenet, fælleskøknet, fælleskøkkenets, fælleskøknets,
fælleskøkkener, fælleskøkner, fælleskøkkeners, fælleskøkners, fælleskøkkenerne,
fælleskøknerne, fælleskøkkenernes, fælleskøknernes

fællesbarn

fællesbarn, fællesbarns, fællesbarnet, fællesbarnets, fællesbørn, fællesbørns, fællesbørnene,
fællesbørnenes

fællesbørn

fællesbørn, fællesbørns, fællesbørnne, fællesbørnnes

fækalier

fækalier, fækaliers, fækalierne, fækaliernes

fæces

fæces, fæces', fæces's, fæceses

fædre

fædre, fædres, fædrene, fædrenes

fyrvæsen

fyrvæsen, fyrvæsens, fyrvæsenet, fyrvæsnet, fyrvæsenets, fyrvæsnets, fyrvæsener,
fyrvæsner, fyrvæseners, fyrvæsners, fyrvæsenerne, fyrvæsnerne, fyrvæsenernes,
fyrvæsnernes

fyrstedømme

fyrstedømme, fyrstendømme, fyrstedømmes, fyrstendømmes, fyrstedømmet, fyrstendømmet,
fyrstedømmets, fyrstendømmets, fyrstedømmer, fyrstendømmer, fyrstedømmers,
fyrstendømmers, fyrstedømmerne, fyrstendømmerne, fyrstedømmernes, fyrstendømmernes

fyrstedatter

fyrstedatter, fyrstedatters, fyrstedatteren, fyrstedatterens, fyrstedøtre, fyrstedøtres,
fyrstedøtrene, fyrstedøtrenes

fyringsseddel

fyringsseddel, fyringsseddels, fyringsseddelen, fyringssedlen, fyringsseddelens, fyringssedlens,
fyringssedler, fyringssedlers, fyringssedlerne, fyringssedlernes
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fyreseddel

fyreseddel, fyreseddels, fyresedlen, fyreseddelen, fyreseddelens, fyresedlens, fyresedler,
fyresedlers, fyresedlerne, fyresedlernes

fyrbækken

fyrbækken, fyrbækkens, fyrbækkenet, fyrbækkenets, fyrbækkener, fyrbækner, fyrbækkeners,
fyrbækners, fyrbækkenerne, fyrbæknerne, fyrbækkenernes, fyrbæknernes

fyraften

fyraften, fyraftens, fyraftenen, fyraftnen, fyraftenens, fyraftnens, fyraftener, fyraftner,
fyrafteners, fyraftners, fyraftenerne, fyraftnerne, fyraftenernes, fyraftnernes

fylkesmand

fylkesmand, fylkesmands, fylkesmanden, fylkesmandens, fylkesmænd, fylkesmænds,
fylkesmændene, fylkesmændenes

fylding

fylding, fyldning, fyldings, fyldnings, fyldingen, fyldningen, fyldingens, fyldningens, fyldinger,
fyldninger, fyldingers, fyldningers, fyldingerne, fyldningerne, fyldingernes, fyldningernes

fusser

fusser, fussers, fusserne, fussernes

fusel

fusel, fusels, fuselen, fuslen, fuselens, fuslens

fupnummer

fupnummer, fupnummers, fupnummeret, fupnumret, fupnummerets, fupnumrets, fupnumre,
fupnumres, fupnumrene, fupnumrenes

fumlertumlerbarn

fumlertumlerbarn, fumlertumlerbarns, fumlertumlerbarnet, fumlertumlerbarnets,
fumlertumlerbørn, fumlertumlerbørns, fumlertumlerbørnene, fumlertumlerbørnenes

fugtighedscreme

fugtighedscreme, fugtighedskrem, fugtighedscremes, fugtighedskrems, fugtighedscremen,
fugtighedskremen, fugtighedscremens, fugtighedskremens, fugtighedscremer,
fugtighedskremer, fugtighedscremers, fugtighedskremers, fugtighedscremerne,
fugtighedskremerne,

fugleskræmsel

fugleskræmsel, fugleskræmsels, fugleskræmslet, fugleskræmselet, fugleskræmselets,
fugleskræmslets, fugleskræmsler, fugleskræmslers, fugleskræmslerne, fugleskræmslernes

fugleklo

fugleklo, fugleklos, fuglekloen, fuglekloens, fuglekløer, fuglekløers, fuglekløerne, fuglekløernes

fugleflugtslinie

fugleflugtslinje, fugleflugtslinie, fugleflugtslinies, fugleflugtslinjes, fugleflugtslinien,
fugleflugtslinjen, fugleflugtsliniens, fugleflugtslinjens, fugleflugtslinier, fugleflugtslinjer,
fugleflugtsliniers, fugleflugtslinjers, fugleflugtslinierne, fugl

fuglebræt

fuglebræt, fuglebræts, fuglebrættet, fuglebrættets, fuglebrædder, fuglebrædders,
fuglebrædderne, fuglebræddernes

fuglebog

fuglebog, fuglebogs, fuglebogen, fuglebogens, fuglebøger, fuglebøgers, fuglebøgerne,
fuglebøgernes

fuchsia

fuchsia, fuchsias, fuchsiaen, fuchsiaens, fuchsiaer, fuchsier, fuchsiaers, fuchsiers, fuchsiaerne,
fuchsierne, fuchsiaernes, fuchsiernes

fugemørtel

fugemørtel, fugemørtels, fugemørtelen, fugemørtlen, fugemørtelens, fugemørtlens,
fugemørtler, fugemørtlers, fugemørtlerne, fugemørtlernes

frømand

frømand, frømands, frømanden, frømandens, frømænd, frømænds, frømændene, frømændenes

frøken

frøken, frøkens, frøkenen, frøknen, frøkenens, frøknens, frøkener, frøkner, frøkeners, frøkners,
frøkenerne, frøknerne, frøkenernes, frøknernes

frøkapsel

frøkapsel, frøkapsels, frøkapslen, frøkapselen, frøkapselens, frøkapslens, frøkapsler,
frøkapslers, frøkapslerne, frøkapslernes

frugtbod

frugtbod, frugtbods, frugtboden, frugtbodens, frugtbøder, frugtbøders, frugtbøderne,
frugtbødernes

frottehåndklæde

frottéhåndklæde, frottehåndklæde, frottehåndklædes, frottéhåndklædes, frottehåndklædet,
frottéhåndklædet, frottehåndklædets, frottéhåndklædets, frottéhåndklæder, frottehåndklæder,
frottehåndklæders, frottéhåndklæders, frottehåndklæderne, frottéhåndklædern

frotte

frotté, frotte, frottes, frottés, frotteen, frotteet, frottéen, frottéet, frotteens, frotteets,
frottéens, frottéets, frotteer, frottéer, frotteers, frottéers, frotteerne, frottéerne, frotteernes,
frottéernes

frostnat

frostnat, frostnats, frostnatten, frostnattens, frostnætter, frostnætters, frostnætterne,
frostnætternes

frokosttallerken

frokosttallerken, frokosttallerkens, frokosttallerkenen, frokosttallerknen, frokosttallerkenens,
frokosttallerknens, frokosttallerkener, frokosttallerkner, frokosttallerkeners, frokosttallerkners,
frokosttallerkenerne, frokosttallerknerne, frokosttallerke

fritliggende

fritliggende, fritliggendes

fritlevende

fritlevende, fritlevendes

fritidspædagogseminarium

fritidspædagogseminarium, fritidspædagogseminariums, fritidspædagogseminariet,
fritidspædagogseminariets, fritidspædagogseminarier, fritidspædagogseminariers,
fritidspædagogseminarierne, fritidspædagogseminariernes

fritidssyssel

fritidssyssel, fritidssyssels, fritidssyslen, fritidssysselen, fritidssyslens, fritidssysselens,
fritidssysler, fritidssyslers, fritidssyslerne, fritidssyslernes

fritidslandmand

fritidslandmand, fritidslandmands, fritidslandmanden, fritidslandmandens, fritidslandmænd,
fritidslandmænds, fritidslandmændene, fritidslandmændenes

fritidsfaciliteter

fritidsfaciliteter, fritidsfaciliteters, fritidsfaciliteterne, fritidsfaciliteternes

fristilling

fristilling, fritstilling, fristillings, fritstillings, fristillingen, fritstillingen, fristillingens,
fritstillingens, fristillinger, fritstillinger, fristillingers, fritstillingers, fristillingerne, fritstillingerne,
fristillingernes, fritstillingernes

fristad

fristad, fristads, fristaden, fristadens, fristæder, fristæders, fristæderne, fristædernes
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friskluftindtag

friskluftindtaget, friskluftsindtaget, friskluftindtagets, friskluftsindtagets, friskluftindtag,
friskluftsindtag, friskluftindtags, friskluftsindtags, friskluftindtagene, friskluftsindtagene,
friskluftindtagenes, friskluftsindtagenes

frinummer

frinummer, frinummers, frinummeret, frinumret, frinummerets, frinumrets, frinumre,
frinumres, frinumrene, frinumrenes

frimurerorden

frimurerorden, frimurerordens, frimurerordenen, frimurerordnen, frimurerordenens,
frimurerordnens, frimurerordener, frimurerordner, frimurerordeners, frimurerordners,
frimurerordenerne, frimurerordnerne, frimurerordenernes, frimurerordnernes

friluftsmuseum

friluftsmuseum, friluftsmuseums, friluftsmuseet, friluftsmuseets, friluftsmuseer,
friluftsmuseers, friluftsmuseerne, friluftsmuseernes

frilandsmuseum

frilandsmuseum, frilandsmuseums, frilandsmuseet, frilandsmuset, frilandsmuseets,
frilandsmuseer, frilandsmuseers, frilandsmuseerne, frilandsmuseernes

frikasse

frikasse, frikassé, frikasses, frikassés, frikasseen, frikasséen, frikasseens, frikasséens,
frikasseer, frikasséer, frikasseers, frikasséers, frikasseerne, frikasséerne, frikasseernes,
frikasséernes

frihandel

frihandel, frihandels, frihandelen, frihandlen, frihandelens, frihandlens

frigiven

frigiven, frigivens, frigivne, frigivnes

frierfod

frierfod, frierfods, frierfoden, frierfodens, frierfødder, frierfødders, frierfødderne, frierføddernes

fribonde

fribonde, fribondes, fribonden, fribondens, fribønder, fribønders, fribønderne, fribøndernes

friaften

friaften, friaftens, friaftenen, friaftnen, friaftenens, friaftnens, friaftener, friaftner, friafteners,
friaftners, friaftenerne, friaftnerne, friaftenernes, friaftnernes

freske

freske, fresko, freskes, freskos, fresken, freskoen, freskens, freskoens, fresker, freskoer,
freskers, freskoers, freskerne, freskoerne, freskernes, freskoernes

fresia

fresia, fresias, fresiaen, fresiaens, fresiaer, fresier, fresiaers, fresiers, fresiaerne, fresierne,
fresiaernes, fresiernes

fremstillingsomkostninger

fremstillingsomkostninger, fremstillingsomkostningers, fremstillingsomkostningerne,
fremstillingsomkostningernes

fremskridtsmand

fremskridtsmand, fremskridtsmands, fremskridtsmanden, fremskridtsmandens,
fremskridtsmænd, fremskridtsmænds, fremskridtsmændene, fremskridtsmændenes

fremmedordbog

fremmedordbog, fremmedordbogs, fremmedordbogen, fremmedordbogens, fremmedordbøger,
fremmedordbøgers, fremmedordbøgerne, fremmedordbøgernes

fremmede

fremmede, fremmedes, fremmedene, fremmedenes

fremførsel

fremførsel, fremførsels, fremførselen, fremførslen, fremførselens, fremførslens, fremførsler,
fremførslers, fremførslerne, fremførslernes

fremføringsmiddel

fremføringsmiddel, fremføringsmiddels, fremføringsmiddelet, fremføringsmidlet,
fremføringsmiddelets, fremføringsmidlets, fremføringsmidler, fremføringsmidlers,
fremføringsmidlerne, fremføringsmidlernes

frelsermand

frelsermand, frelsermands, frelsermanden, frelsermandens, frelsermænd, frelsermænds,
frelsermændene, frelsermændenes

fredsbetingelser

fredsbetingelser, fredsbetingelsers, fredsbetingelserne, fredsbetingelsernes

fredsbestræbelser

fredsbestræbelser, fredsbestræbelsers, fredsbestræbelserne, fredsbestræbelsernes

fredningsbestemmelser

fredningsbestemmelser, fredningsbestemmelsers, fredningsbestemmelserne,
fredningsbestemmelsernes

franskmand

franskmand, franskmands, franskmanden, franskmandens, franskmænd, franskmænds,
franskmændene, franskmændenes

franskkursus

franskkurset, franskkursuset, franskkursusset, franskkursets, franskkursusets,
franskkursussets, franskkurser, franskkursus, franskkursers, franskkursus', franskkursus's,
franskkursuses, franskkurserne, franskkursusene, franskkursussene, franskkursernes,

frakørsel

frakørsel, frakørsels, frakørselen, frakørslen, frakørselens, frakørslens, frakørsler, frakørslers,
frakørslerne, frakørslernes

fragtmand

fragtmand, fragtmands, fragtmanden, fragtmandens, fragtmænd, fragtmænds, fragtmændene,
fragtmændenes

fragilite

fragilité, fragilite, fragilites, fragilités, fragiliteen, fragilitéen, fragiliteens, fragilitéens,
fragiliteer, fragilitéer, fragiliteers, fragilitéers, fragiliteerne, fragilitéerne, fragiliteernes,
fragilitéernes

fradragsregel

fradragsregel, fradragsregels, fradragsregelen, fradragsreglen, fradragsregelens,
fradragsreglens, fradragsregler, fradragsreglers, fradragsreglerne, fradragsreglernes

fotomuseum

fotomuseum, fotomuseums, fotomuseet, fotomuseets, fotomuseer, fotomuseers,
fotomuseerne, fotomuseernes

fotolaboratorium

fotolaboratorium, fotolaboratoriums, fotolaboratoriet, fotolaboratoriets, fotolaboratorier,
fotolaboratoriers, fotolaboratorierne, fotolaboratoriernes

fosterforældre

fosterforældre, fosterforældres, fosterforældrene, fosterforældrenes

fosterstadium

fosterstadium, fosterstadiums, fosterstadiet, fosterstadiets, fosterstadier, fosterstadiers,
fosterstadierne, fosterstadiernes

fosterfader

fosterfar, fosterfader, fosterfaders, fosterfars, fosterfaren, fosterfaderen, fosterfarens,
fosterfaderens, fosterfædre, fosterfædres, fosterfædrene, fosterfædrenes
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fostbroder, fostbroders, fostbroderen, fostbroderens, fostbrødre, fostbrødres, fostbrødrene,
fostbrødrenes

forårsfornemmelser

forårsfornemmelser, forårsfornemmelsers, forårsfornemmelserne, forårsfornemmelsernes

forælder

forælder, forælders, forældre, forældres, forældrene, forældrenes

forældre

forældre, forældres, forældrene, forældrenes

forvarsel

forvarsel, forvarsels, forvarselet, forvarslet, forvarslets, forvarselets, forvarsler, forvarslers,
forvarslerne, forvarslernes

forvandlingsnummer

forvandlingsnummer, forvandlingsnummers, forvandlingsnumret, forvandlingsnummeret,
forvandlingsnumrets, forvandlingsnummerets, forvandlingsnumre, forvandlingsnumres,
forvandlingsnumrene, forvandlingsnumrenes

forureningsrisiko

forureningsrisiko, forureningsrisikos, forureningsrisikoen, forureningsrisikoens,
forureningsrisikoer, forureningsrisici, forureningsrisikoers, forureningsrisicis,
forureningsrisiciene, forureningsrisikoerne, forureningsrisicienes, forureningsrisikoernes

forum

forum, forums, forummet, forumet, forumets, forummets, forumer, fora, forummer, forumers,
foras, forummers, forummerne, forumerne, foraene, forumernes, foraenes, forummernes

fortyndingsmiddel

fortyndingsmiddel, fortyndingsmiddels, fortyndingsmiddelet, fortyndingsmidlet,
fortyndingsmiddelets, fortyndingsmidlets, fortyndingsmidler, fortyndingsmidlers,
fortyndingsmidlerne, fortyndingsmidlernes

fortsættelseskursus

fortsættelseskursuset, fortsættelseskursusset, fortsættelseskurset, fortsættelseskursussets,
fortsættelseskursets, fortsættelseskursusets, fortsættelseskurser, fortsættelseskursus,
fortsættelseskursers, fortsættelseskursuses, fortsættelseskursus', fortsæt

fortand

fortand, fortands, fortanden, fortandens, fortænder, fortænders, fortænderne, fortændernes

forsøgsstadium

forsøgsstadium, forsøgsstadiums, forsøgsstadiet, forsøgsstadiets, forsøgsstadier,
forsøgsstadiers, forsøgsstadierne, forsøgsstadiernes

forsøgsbetingelser

forsøgsbetingelser, forsøgsbetingelsers, forsøgsbetingelserne, forsøgsbetingelsernes

forsyningstropper

forsyningstropper, forsyningstroppers, forsyningstropperne, forsyningstroppernes

forsythia

forsythia, forsythias, forsythiaen, forsythiaens, forsythier, forsythiaer, forsythiaers, forsythiers,
forsythierne, forsythiaerne, forsythiernes, forsythiaernes

forsvindingsnummer

forsvindingsnummer, forsvindingsnummers, forsvindingsnumret, forsvindingsnummeret,
forsvindingsnummerets, forsvindingsnumrets, forsvindingsnumre, forsvindingsnumres,
forsvindingsnumrene, forsvindingsnumrenes

Ord

staerkeformer

forsvarsværker

forsvarsværker, forsvarsværkers, forsvarsværkerne, forsvarsværkernes

forsvarsvåben

forsvarsvåben, forsvarsvåbens, forsvarsvåbenne, forsvarsvåbennes

forsvarsudgifter

forsvarsudgifter, forsvarsudgifters, forsvarsudgifterne, forsvarsudgifternes

forsvarsministerium

forsvarsministerium, forsvarsministeriums, forsvarsministeriet, forsvarsministeriets,
forsvarsministerier, forsvarsministeriers, forsvarsministerierne, forsvarsministeriernes

forsvarsmiddel

forsvarsmiddel, forsvarsmiddels, forsvarsmiddelet, forsvarsmidlet, forsvarsmiddelets,
forsvarsmidlets, forsvarsmidler, forsvarsmidlers, forsvarsmidlerne, forsvarsmidlernes

forstvæsen

forstvæsen, forstvæsens, forstvæsnet, forstvæsenet, forstvæsenets, forstvæsnets

forstudium

forstudium, forstudiums, forstudiet, forstudiets, forstudier, forstudiers, forstudierne,
forstudiernes

forstmand

forstmand, forstmands, forstmanden, forstmandens, forstmænd, forstmænds, forstmændene,
forstmændenes

forstavn

forstævn, forstavn, forstævns, forstavns, forstævnen, forstavnen, forstavnens, forstævnens,
forstavne, forstævne, forstavnes, forstævnes, forstavnene, forstævnene, forstavnenes,
forstævnenes

forstad

forstad, forstads, forstaden, forstadens, forstæder, forstæders, forstæderne, forstædernes

forstadium

forstadium, forstadiums, forstadiet, forstadiets, forstadier, forstadiers, forstadierne,
forstadiernes

forsommer

forsommer, forsommers, forsommeren, forsommerens, forsomre, forsomres, forsomrene,
forsomrenes

forskningslaboratorium

forskningslaboratorium, forskningslaboratoriums, forskningslaboratoriet,
forskningslaboratoriets, forskningslaboratorier, forskningslaboratoriers,
forskningslaboratorierne, forskningslaboratoriernes

forskallingsbræt

forskallingsbræt, forskallingsbræts, forskallingsbrættet, forskallingsbrættets,
forskallingsbrædder, forskallingsbrædders, forskallingsbrædderne, forskallingsbræddernes

forsikringsmand

forsikringsmand, forsikringsmands, forsikringsmanden, forsikringsmandens, forsikringsmænd,
forsikringsmænds, forsikringsmændene, forsikringsmændenes

forsikringsbetingelser

forsikringsbetingelser, forsikringsbetingelsers, forsikringsbetingelserne,
forsikringsbetingelsernes

forsigtighedsregel

forsigtighedsregel, forsigtighedsregels, forsigtighedsregelen, forsigtighedsreglen,
forsigtighedsreglens, forsigtighedsregelens, forsigtighedsregler, forsigtighedsreglers,
forsigtighedsreglerne, forsigtighedsreglernes

forsigtigper

forsigtigpeter, forsigtigper, forsigtigpers, forsigtigpeters, forsigtigpeteren, forsigtigpeterens,
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forsigtigpetere, forsigtigpeteres, forsigtigpeterne, forsigtigpeternes
forsendelsesomkostninger

forsendelsesomkostninger, forsendelsesomkostningers, forsendelsesomkostningerne,
forsendelsesomkostningernes

forrådskammer

forrådskammer, forrådskammers, forrådskamret, forrådskammeret, forrådskamrets,
forrådskammerets, forrådskamre, forrådskamres, forrådskamrene, forrådskamrenes

forretningsorden

forretningsorden, forretningsordens, forretningsordenen, forretningsordnen,
forretningsordnens, forretningsordenens, forretningsordener, forretningsordner,
forretningsordeners, forretningsordners, forretningsordnerne, forretningsordenerne,
forretningsorde

forretningsministerium

forretningsministerium, forretningsministeriums, forretningsministeriet, forretningsministeriets,
forretningsministerier, forretningsministeriers, forretningsministerierne,
forretningsministeriernes

forretningsmand

forretningsmand, forretningsmands, forretningsmanden, forretningsmandens,
forretningsmænd, forretningsmænds, forretningsmændene, forretningsmændenes

forretningsimperium

forretningsimperium, forretningsimperiums, forretningsimperiet, forretningsimperiets,
forretningsimperier, forretningsimperiers, forretningsimperierne, forretningsimperiernes

forretningsdrivende

forretningsdrivende, forretningsdrivendes

forretningsfolk

forretningsfolk, forretningsfolks, forretningsfolkene, forretningsfolkenes

forpligtelse

forpligtelse, forpligtigelse, forpligtigelses, forpligtelses, forpligtelsen, forpligtigelsen,
forpligtelsens, forpligtigelsens, forpligtigelser, forpligtelser, forpligtelsers, forpligtigelsers,
forpligtelserne, forpligtigelserne, forpligtelsernes, forplig

fornuftsægteskab

fornuftægteskab, fornuftsægteskab, fornuftægteskabs, fornuftsægteskabs, fornuftægteskabet,
fornuftsægteskabet, fornuftægteskabets, fornuftsægteskabets, fornuftægteskaber,
fornuftsægteskaber, fornuftsægteskabers, fornuftægteskabers, fornuftægteskaberne, fo

fornuftsvæsen

fornuftvæsen, fornuftsvæsen, fornuftvæsens, fornuftsvæsens, fornuftsvæsnet,
fornuftsvæsenet, fornuftvæsnet, fornuftvæsenet, fornuftsvæsenets, fornuftvæsnets,
fornuftsvæsnets, fornuftvæsenets, fornuftvæsner, fornuftsvæsner, fornuftvæsener,
fornuftsvæsener,

fornuftparti

fornuftparti, fornuftsparti, fornuftpartis, fornuftspartis, fornuftpartiet, fornuftspartiet,
fornuftspartiets, fornuftpartiets, fornuftspartier, fornuftpartier, fornuftpartiers, fornuftspartiers,
fornuftpartierne, fornuftspartierne, fornuftspartiernes, fo

formoder

formoder, formor, formoders, formors, formoderen, formoren, formoderens, formorens,
formødre, formødres, formødrene, formødrenes

formel

formel, formels, formlen, formelen, formelens, formlens, formler, formlers, formlerne,
formlernes

formand

formand, formands, formanden, formandens, formænd, formænds, formændene, formændenes

formalia

formalier, formalia, formaliers, formalias, formalierne, formaliaene, formaliernes, formaliaenes

forligsmand

forligsmand, forligsmands, forligsmanden, forligsmandens, forligsmænd, forligsmænds,
forligsmændene, forligsmændenes

forkursus

forkursuset, forkursusset, forkurset, forkursets, forkursussets, forkursusets, forkurser,
forkursus, forkursers, forkursus', forkursus's, forkursuses, forkursusene, forkursussene,
forkurserne, forkursusenes, forkursernes, forkursussenes

forkammer

forkammer, forkammers, forkammeret, forkamret, forkamrets, forkammerets, forkamre,
forkamres, forkamrene, forkamrenes

forholdsregel

forholdsregel, forholdsregels, forholdsreglen, forholdsregelen, forholdsreglens,
forholdsregelens, forholdsregler, forholdsreglers, forholdsreglerne, forholdsreglernes

forhandlingsregel

forhandlingsregel, forhandlingsregels, forhandlingsregelen, forhandlingsreglen,
forhandlingsregelens, forhandlingsreglens, forhandlingsregler, forhandlingsreglers,
forhandlingsreglerne, forhandlingsreglernes

forhammer

forhammer, forhammers, forhammeren, forhammerens, forhammere, forhamre, forhamres,
forhammeres, forhammerne, forhamrene, forhammernes, forhamrenes

forgællesnegle

forgællesnegle, forgællesnegles, forgællesneglene, forgællesneglenes

forgaffel

forgaffel, forgaffels, forgaflen, forgaffelen, forgaflens, forgaffelens, forgafler, forgaflers,
forgaflerne, forgaflernes

forfædre

forfædre, forfædres, forfædrene, forfædrenes

forfod

forfod, forfods, forfoden, forfodens, forfødder, forfødders, forfødderne, forføddernes

forfader

forfar, forfader, forfaders, forfars, forfaren, forfaderen, forfarens, forfaderens, forfædre,
forfædres, forfædrene, forfædrenes

forestillingsverden

forestillingsverden, forestillingsverdens, forestillingsverdner, forestillingsverdener,
forestillingsverdners, forestillingsverdeners, forestillingsverdnerne, forestillingsverdenerne,
forestillingsverdenernes, forestillingsverdnernes

forespørgsel

forespørgsel, forespørgsels, forespørgslen, forespørgselen, forespørgslens, forespørgselens,
forespørgsler, forespørgslers, forespørgslerne, forespørgslernes

foregangsmand

foregangsmand, foregangsmands, foregangsmanden, foregangsmandens, foregangsmænd,
foregangsmænds, foregangsmændene, foregangsmændenes

forbundstropper

forbundstropper, forbundstroppers, forbundstropperne, forbundstroppernes
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forbundsformand

forbundsformand, forbundsformands, forbundsformanden, forbundsformandens,
forbundsformænd, forbundsformænds, forbundsformændene, forbundsformændenes

forbundshovedstad

forbundshovedstad, forbundshovedstads, forbundshovedstaden, forbundshovedstadens,
forbundshovedstæder, forbundshovedstæders, forbundshovedstæderne,
forbundshovedstædernes

forbrændingskammer

forbrændingskammer, forbrændingskammers, forbrændingskamret, forbrændingskammeret,
forbrændingskammerets, forbrændingskamrets, forbrændingskamre, forbrændingskamres,
forbrændingskamrene, forbrændingskamrenes

forbrugerombudsmand

forbrugerombudsmand, forbrugerombudsmands, forbrugerombudsmanden,
forbrugerombudsmandens, forbrugerombudsmænd, forbrugerombudsmænds,
forbrugerombudsmændene, forbrugerombudsmændenes

forbrugerinteresser

forbrugerinteresser, forbrugerinteressers, forbrugerinteresserne, forbrugerinteressernes

forberedelseskursus

forberedelseskursusset, forberedelseskurset, forberedelseskursuset, forberedelseskursusets,
forberedelseskursets, forberedelseskursussets, forberedelseskurser, forberedelseskursus,
forberedelseskursers, forberedelseskursuses, forberedelseskursus's, forber

forberedelseseksamen

forberedelseseksamen, forberedelseseksamens, forberedelseseksamenen,
forberedelseseksamenens, forberedelseseksaminer, forberedelseseksamener,
forberedelseseksaminers, forberedelseseksameners, forberedelseseksaminerne,
forberedelseseksamenerne, forberedels

forbarmende

forbarmende, forbarmendes

foraminiferer

foraminiferer, foraminiferers, foraminifererne, foraminiferernes

foraksel

foraksel, foraksels, forakselen, forakslen, forakselens, forakslens, foraksler, forakslers,
forakslerne, forakslernes

fonduegaffel

fonduegaffel, fonduegaffels, fonduegaffelen, fonduegaflen, fonduegaflens, fonduegaffelens,
fonduegafler, fonduegaflers, fonduegaflerne, fonduegaflernes

fondsmiddel

fondsmiddel, fondsmiddels, fondsmidlet, fondsmiddelet, fondsmidlets, fondsmiddelets,
fondsmidler, fondsmidlers, fondsmidlerne, fondsmidlernes

fondshandel

fondshandel, fondshandels, fondshandlen, fondshandelen, fondshandelens, fondshandlens,
fondshandler, fondshandlers, fondshandlerne, fondshandlernes

fonds

fonds, fonds', fonds's, fondses

follikel

follikel, follikels, folliklen, folliklens, follikler, folliklers, folliklerne, folliklernes

folketingsmand

folketingsmand, folketingsmands, folketingsmanden, folketingsmandens, folketingsmænd,
folketingsmænds, folketingsmændene, folketingsmændenes

folkens

folkens, folkens', folkenses, folkens's

folkekøkken

folkekøkken, folkekøkkens, folkekøknet, folkekøkkenet, folkekøkkenets, folkekøknets,
folkekøkner, folkekøkkener, folkekøkkeners, folkekøkners, folkekøkkenerne, folkekøknerne,
folkekøknernes, folkekøkkenernes

folkebog

folkebog, folkebogs, folkebogen, folkebogens, folkebøger, folkebøgers, folkebøgerne,
folkebøgernes

fold

fold, folds, foldene, foldenes

foged

foged, fogeds, fogden, fogeden, fogdens, fogedens, fogder, fogeder, fogders, fogeders,
fogederne, fogderne, fogdernes, fogedernes

fodskammel

fodskammel, fodskammels, fodskammelen, fodskamlen, fodskamlens, fodskammelens,
fodskamler, fodskamlers, fodskamlerne, fodskamlernes

fodnus

fodnus, fodnus', fodnuses, fodnus's

fodermiddel

fodermiddel, fodermiddels, fodermiddelet, fodermidlet, fodermidlets, fodermiddelets,
fodermidler, fodermidlers, fodermidlerne, fodermidlernes

foderal

futteral, foderal, futterals, foderals, futteralet, foderalet, futteralets, foderalets, futteraler,
foderaler, futteralers, foderalers, futteralerne, foderalerne, futteralernes, foderalernes

fodbalde

fodbalde, fodballe, fodballes, fodbaldes, fodballen, fodbalden, fodballens, fodbaldens, fodballer,
fodbalder, fodballers, fodbalders, fodbalderne, fodballerne, fodballernes, fodbaldernes

fod

fod, foden, fodens, fødder, fødders, fødderne, føddernes, fode, fods

FN-tropper

fntropper, fntroppers, fntropperne, fntroppernes

flådemand

flådemand, flådemands, flådemanden, flådemandens, flådemænd, flådemænds,
flådemændene, flådemændenes

fløjtekedel

fløjtekedel, fløjtekedels, fløjtekedelen, fløjtekedlen, fløjtekedelens, fløjtekedlens, fløjtekedler,
fløjtekedlers, fløjtekedlerne, fløjtekedlernes

fløjmand

fløjmand, fløjmands, fløjmanden, fløjmandens, fløjmænd, fløjmænds, fløjmændene,
fløjmændenes

fløjlsbukser

fløjlsbukser, fløjlsbuksers, fløjlsbukserne, fløjlsbuksernes

flyvevåben

flyvevåbenet, flyvevåbnet, flyvevåbenets, flyvevåbnets, flyvevåben, flyvevåbens, flyvevåbnene,
flyvevåbnenes

flyvevæsen

flyvevæsen, flyvevæsens, flyvevæsenet, flyvevæsnet, flyvevæsenets, flyvevæsnets,
flyvevæsener, flyvevæsner, flyvevæseners, flyvevæsners, flyvevæsenerne, flyvevæsnerne,
flyvevæsenernes, flyvevæsnernes
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flyvemuseum

flyvemuseum, flyvemuseums, flyvemuseet, flyvemuseets, flyvemuseer, flyvemuseers,
flyvemuseerne, flyvemuseernes

flyvecertifikat

flyvecertifikat, flyvercertifikat, flyvecertifikats, flyvercertifikats, flyvecertifikatet,
flyvercertifikatet, flyvecertifikatets, flyvercertifikatets, flyvecertifikater, flyvercertifikater,
flyvecertifikaters, flyvercertifikaters, flyvecertifikaterne, fl

flyttemand

flyttemand, flyttemands, flyttemanden, flyttemandens, flyttemænd, flyttemænds,
flyttemændene, flyttemændenes

flyttefolk

flyttefolk, flyttefolks, flyttefolkene, flyttefolkenes

flykøkken

flykøkken, flykøkkens, flykøkkenet, flykøknet, flykøkkenets, flykøknets, flykøkkener, flykøkner,
flykøkkeners, flykøkners, flykøkkenerne, flykøknerne, flykøkkenernes, flykøknernes

flymuseum

flymuseum, flymuseums, flymuseet, flymuseets, flymuseer, flymuseers, flymuseerne,
flymuseernes

flygel

flygel, flygels, flygelet, flyglet, flygelets, flyglets, flygler, flyglers, flyglerne, flyglernes

flusmiddel

flusmiddel, flusmiddels, flusmiddelet, flusmidlet, flusmiddelets, flusmidlets, flusmidler,
flusmidlers, flusmidlerne, flusmidlernes

fluidum

fluidum, fluidums, fluida, fluidas, fluidaene, fluidaenes

fluestang

fluestang, fluestangs, fluestangen, fluestangens, fluestænger, fluestængers, fluestængerne,
fluestængernes

floskel

floskel, floskels, flosklen, floskelen, floskelens, flosklens, floskler, flosklers, flosklerne,
flosklernes

flinteøkse

flinteøkse, flintøkse, flinteøkses, flintøkses, flinteøksen, flintøksen, flinteøksens, flintøksens,
flintøkser, flinteøkser, flinteøksers, flintøksers, flinteøkserne, flintøkserne, flinteøksernes,
flintøksernes

flintesten

flintestenen, flintstenen, flintestenens, flintstenens, flintesten, flintsten, flintestens, flintstens,
flintestenene, flintstenene, flintestenenes, flintstenenes

flintbøsse

flintebøsse, flintbøsse, flintbøsses, flintebøsses, flintbøssen, flintebøssen, flintbøssens,
flintebøssens, flintbøsser, flintebøsser, flintbøssers, flintebøssers, flintbøsserne, flintebøsserne,
flintbøssernes, flintebøssernes

fletmøbel

fletmøbel, fletmøbels, fletmøbelet, fletmøblet, fletmøbelets, fletmøblets, fletmøbler,
fletmøblers, fletmøblerne, fletmøblernes

flaskebarn

flaskebarn, flaskebarns, flaskebarnet, flaskebarnets, flaskebørn, flaskebørns, flaskebørnene,
flaskebørnenes

flannelsbukser

flannelsbukser, flannelsbuksers, flannelsbukserne, flannelsbuksernes

Ord

staerkeformer

flagstang

flagstang, flagstangs, flagstangen, flagstangens, flagstænger, flagstængers, flagstængerne,
flagstængernes

fladtang

fladtang, fladtangs, fladtangen, fladtangens, fladtænger, fladtængers, fladtængerne,
fladtængernes

fladmejsel

fladmejsel, fladmejsels, fladmejselen, fladmejslen, fladmejselens, fladmejslens, fladmejsler,
fladmejslers, fladmejslerne, fladmejslernes

fjællebodsløjer

fjællebodsløjer, fjællebodsløjers, fjællebodsløjerne, fjællebodsløjernes

fjert

fjert, fjært, fjerts, fjærts, fjerten, fjærten, fjertens, fjærtens, fjærte, fjerte, fjertes, fjærtes,
fjertene, fjærtene, fjertenes, fjærtenes

fjerntliggende

fjerntliggende, fjerntliggendes

fjernsyn

fjernsynet, fjærnsynet, fjernsynets, fjernsyn, fjernsyns, fjernsynene, fjernsynenes

fjerkræ

fjerkræ, fjærkræ, fjerkræs, fjerkræet, fjerkræets

fiskeyngel

fiskeyngel, fiskeyngels, fiskeyngelen, fiskeynglen, fiskeyngelens, fiskeynglens

fittings

fittings, fittings', fittings's, fittingses

fistel

fistel, fistels, fistelen, fistlen, fistelens, fistlens, fistler, fistlers, fistlerne, fistlernes

fiskestang

fiskestang, fiskestangs, fiskestangen, fiskestangens, fiskestænger, fiskestængers,
fiskestængerne, fiskestængernes

fiskeriterritorium

fiskeriterritorium, fiskeriterritoriums, fiskeriterritoriet, fiskeriterritoriets, fiskeriterritorier,
fiskeriterritoriers, fiskeriterritorierne, fiskeriterritoriernes

fiskeriprodukter

fiskeriprodukter, fiskeriprodukters, fiskeriprodukterne, fiskeriprodukternes

fiskerimuseum

fiskerimuseum, fiskerimuseums, fiskerimuseet, fiskerimuseets, fiskerimuseer, fiskerimuseers,
fiskerimuseerne, fiskerimuseernes

fiskeriministerium

fiskeriministerium, fiskeriministeriums, fiskeriministeriet, fiskeriministeriets, fiskeriministerier,
fiskeriministeriers, fiskeriministerierne, fiskeriministeriernes

fiskemand

fiskemand, fiskemands, fiskemanden, fiskemandens, fiskemænd, fiskemænds, fiskemændene,
fiskemændenes

fiskekutter

fiskerkutter, fiskekutter, fiskekutters, fiskerkutters, fiskekutteren, fiskerkutteren,
fiskekutterens, fiskerkutterens, fiskekuttere, fiskerkuttere, fiskekutteres, fiskerkutteres,
fiskekutterne, fiskerkutterne, fiskekutternes, fiskerkutternes

fiskekedel

fiskekedel, fiskekedels, fiskekedlen, fiskekedelen, fiskekedelens, fiskekedlens, fiskekedler,
fiskekedlers, fiskekedlerne, fiskekedlernes
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fiskehandel

fiskehandel, fiskehandels, fiskehandelen, fiskehandlen, fiskehandelens, fiskehandlens,
fiskehandler, fiskehandlers, fiskehandlerne, fiskehandlernes

fiskeflåde

fiskeflåde, fiskerflåde, fiskeflådes, fiskerflådes, fiskerflåden, fiskeflåden, fiskeflådens,
fiskerflådens, fiskeflåder, fiskerflåder, fiskeflåders, fiskerflåders, fiskeflåderne, fiskerflåderne,
fiskeflådernes, fiskerflådernes

fiskefartøj

fiskefartøj, fiskerfartøj, fiskefartøjs, fiskerfartøjs, fiskefartøjet, fiskerfartøjet, fiskefartøjets,
fiskerfartøjets, fiskefartøjer, fiskerfartøjer, fiskefartøjers, fiskerfartøjers, fiskefartøjerne,
fiskerfartøjerne, fiskefartøjernes, fiskerfartøjernes

firtoget

firtoget, firtogets, firtogede, firtogedes

fireåring

fireåring, firåring, fireårings, firårings, fireåringen, firåringen, fireåringens, firåringens,
fireåringer, firåringer, fireåringers, firåringers, fireåringerne, firåringerne, fireåringernes,
firåringernes

firetaktsmotor

firetaktsmotor, firtaktsmotor, firetaktsmotors, firtaktsmotors, firetaktsmotoren,
firtaktsmotoren, firetaktsmotorens, firtaktsmotorens, firetaktsmotorer, firtaktsmotorer,
firetaktsmotorers, firtaktsmotorers, firetaktsmotorerne, firtaktsmotorerne, firetakt

firetakter

firetakter, firtakter, firetakters, firtakters, firetakteren, firtakteren, firetakterens, firtakterens,
firetaktere, firtaktere, firetakteres, firtakteres, firetakterne, firtakterne, firetakternes,
firtakternes

firehjulstræk

firehjulstræk, firhjulstræk, firehjulstræks, firhjulstræks, firehjulstrækket, firhjulstrækket,
firehjulstrækkets, firhjulstrækkets

firdobling

firdobling, firedobling, firdoblings, firedoblings, firdoblingen, firedoblingen, firdoblingens,
firedoblingens, firdoblinger, firedoblinger, firdoblingers, firedoblingers, firdoblingerne,
firedoblingerne, firdoblingernes, firedoblingernes

firblok

firblok, fireblok, firbloks, firebloks, firblokken, fireblokken, firblokkens, fireblokkens, firblokke,
fireblokke, firblokkes, fireblokkes, firblokkene, fireblokkene, firblokkenes, fireblokkenes

finthakket

finthakket, finthakkets, finthakkede, finthakkedes

finker

finker, finkers, finkerne, finkernes

fingerkraft

fingerkraft, fingerkrafts, fingerkraften, fingerkraftens, fingerkræfter, fingerkræfters,
fingerkræfterne, fingerkræfternes

finansverden

finansverden, finansverdens, finansverdener, finansverdner, finansverdeners, finansverdners,
finansverdenerne, finansverdnerne, finansverdenernes, finansverdnernes

finansministerium

finansministerium, finansministeriums, finansministeriet, finansministeriets, finansministerier,
finansministeriers, finansministerierne, finansministeriernes

finansmand

finansmand, finansmands, finansmanden, finansmandens, finansmænd, finansmænds,
finansmændene, finansmændenes

finanslovforslag

finanslovforslaget, finanslovsforslaget, finanslovforslagets, finanslovsforslagets,
finanslovsforslag, finanslovforslag, finanslovforslags, finanslovsforslags, finanslovforslagene,
finanslovsforslagene, finanslovforslagenes, finanslovsforslagenes

finansimperium

finansimperium, finansimperiums, finansimperiet, finansimperiets, finansimperier,
finansimperiers, finansimperierne, finansimperiernes

finanser

finanser, finansers, finanserne, finansernes

finansfolk

finansfolk, finansfolks, finansfolkene, finansfolkenes

financier

financier, finansier, financiers, finansiers, financieren, finansieren, financierens, finansierens,
financierer, finansierer, financierers, finansierers, financiererne, finansiererne, financierernes,
finansierernes

filtsbræt

filtsbræt, filtsbræts, filtsbrættet, filtsbrættets, filtsbrædder, filtsbrædders, filtsbrædderne,
filtsbræddernes

filmstrimmel

filmstrimmel, filmstrimmels, filmstrimmelen, filmstrimlen, filmstrimlens, filmstrimmelens,
filmstrimler, filmstrimlers, filmstrimlerne, filmstrimlernes

filmrettigheder

filmrettigheder, filmrettigheders, filmrettighederne, filmrettighedernes

filmmuseum

filmmuseeum, filmmuseum, filmmuseums, filmmuseet, filmmuseets, filmmuseer, filmmuseers,
filmmuseerne, filmmuseernes

filmmedium

filmmedium, filmmediums, filmmediet, filmmediets, filmmedia, filmmedier, filmmedias,
filmmediers, filmmediaene, filmmedierne, filmmediaenes, filmmediernes

filmmand

filmmand, filmmands, filmmanden, filmmandens, filmmænd, filmmænds, filmmændene,
filmmændenes

figen

figen, figens, figenen, fignen, figenens, fignens, figner, figener, figeners, figners, fignerne,
figenerne, figenernes, fignernes

festaften

festaften, festaftens, festaftenen, festaftnen, festaftenens, festaftnens, festaftener, festaftner,
festafteners, festaftners, festaftenerne, festaftnerne, festaftenernes, festaftnernes

fersken

fersken, ferskens, ferskenen, fersknen, ferskenens, fersknens, ferskner, ferskener, ferskeners,
ferskners, fersknerne, ferskenerne, ferskenernes, fersknernes

feriepenge

feriepenge, feriepenges, feriepengene, feriepengenes

ferietabletter

ferietabletter, ferietabletters, ferietabletterne, ferietabletternes

feriebarn

feriebarn, feriebarns, feriebarnet, feriebarnets, feriebørn, feriebørns, feriebørnene,
feriebørnenes
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fer

fer, fjeder, fers, fjeders, fjederen, feren, ferens, fjederens, fjedre, fere, feres, fjedres, ferene,
fjedrene, ferenes, fjedrenes

fennikel

fennikel, fennikels, fenniklen, fenniklens, fennikler, fenniklers, fenniklerne, fenniklernes

femogtyveårsjubilæum

femogtyveårsjubilæum, femogtyveårsjubilæums, femogtyveårsjubilæet,
femogtyveårsjubilæets, femogtyveårsjubilæer, femogtyveårsjubilæers,
femogtyveårsjubilæerne, femogtyveårsjubilæernes

femininum

femininum, femininums, femininumen, femininumet, femininummen, femininummet,
femininumens, femininumets, femininummens, femininummets, feminina, femininer,
femininas, femininers, femininaene, femininerne, femininaenes, femininernes

femhundredekroneseddel

femhundredekroneseddel, femhundredkroneseddel, femhundredekroneseddels,
femhundredkroneseddels, femhundredekroneseddelen, femhundredekronesedlen,
femhundredkroneseddelen, femhundredkronesedlen, femhundredekroneseddelens,
femhundredekronesedlens, femhundre

feltkøkken

feltkøkken, feltkøkkens, feltkøkkenet, feltkøknet, feltkøkkenets, feltkøknets, feltkøkkener,
feltkøkner, feltkøkkeners, feltkøkners, feltkøkkenerne, feltkøknerne, feltkøkkenernes,
feltkøknernes

feltstudium

feltstudium, feltstudiums, feltstudiet, feltstudiets, feltstudier, feltstudiers, feltstudierne,
feltstudiernes

feltfod

feltfod, feltfods, feltfoden, feltfodens, feltfødder, feltfødders, feltfødderne, feltføddernes

fejlmargen

fejlmargen, fejlmargin, fejlmargens, fejlmargins, fejlmargenen, fejlmarginen, fejlmargenens,
fejlmarginens, fejlmargener, fejlmarginer, fejlmargeners, fejlmarginers, fejlmargenerne,
fejlmarginerne, fejlmargenernes, fejlmarginernes

fejemand

fejemand, fejemands, fejemanden, fejemandens, fejemænd, fejemænds, fejemændene,
fejemændenes

fedtkirtel

fedtkirtel, fedtkirtels, fedtkirtelen, fedtkirtlen, fedtkirtelens, fedtkirtlens, fedtkirtler, fedtkirtlers,
fedtkirtlerne, fedtkirtlernes

fedtegrever

fedtegrever, fedtegrevers, fedtegreverne, fedtegrevernes

federation

federation, føderation, federations, føderations, federationen, føderationen, federationens,
føderationens, federationer, føderationer, federationers, føderationers, federationerne,
føderationerne, federationernes, føderationernes

federalisme

føderalisme, federalisme, federalismes, føderalismes, federalismen, føderalismen,
federalismens, føderalismens

federalist

federalist, føderalist, federalists, føderalists, federalisten, føderalisten, federalistens,
føderalistens, føderalister, federalister, federalisters, føderalisters, føderalisterne,
federalisterne, federalisternes, føderalisternes

favnfuld

favnfuld, favnfulds, favnfulde, favnfuldes, favnfuldene, favnfuldenes

fatum

fatum, fatums, fatumet, fatumets, fata, fatas, fataene, fataenes

fattigvæsen

fattigvæsen, fattigvæsens, fattigvæsenet, fattigvæsnet, fattigvæsenets, fattigvæsnets,
fattigvæsener, fattigvæsner, fattigvæseners, fattigvæsners, fattigvæsenerne, fattigvæsnerne,
fattigvæsenernes, fattigvæsnernes

fattigmand

fattigmand, fattigmands, fattigmanden, fattigmandens, fattigmænd, fattigmænds,
fattigmændene, fattigmændenes

fattigfolk

fattigfolk, fattigfolks

fata

fata, fatas, fatane, fatanes

fastlandssokkel

fastlandssokkel, fastlandssokkels, fastlandssokkelen, fastlandssoklen, fastlandssokkelens,
fastlandssoklens, fastlandssokler, fastlandssoklers, fastlandssoklerne, fastlandssoklernes

fastelavnsløjer

fastelavnsløjer, fastelavnsløjers, fastelavnsløjerne, fastelavnsløjernes

fasces

fasces, fasces', fasces's, fasceses

fasanhøne

fasanhøne, fasanhønes, fasanhønen, fasanhønens, fasanhøner, fasanhøns, fasanhøners,
fasanhøns', fasanhøns's, fasanhønses, fasanhønerne, fasanhønsene, fasanhønernes,
fasanhønsenes

farvespektrum

farvespektrum, farvespektrums, farvespektret, farvespektrumet, farvespektrummet,
farvespektrets, farvespektrumets, farvespektrummets, farvespektrer, farvespektrumer,
farvespektrummer, farvespektrers, farvespektrumers, farvespektrummers, farvespektrerne, f

farvehandel

farvehandel, farvehandels, farvehandelen, farvehandlen, farvehandelens, farvehandlens,
farvehandler, farvehandlers, farvehandlerne, farvehandlernes

farmoder

farmor, farmoder, farmors, farmoders, farmoderen, farmoren, farmoderens, farmorens,
farmødre, farmødres, farmødrene, farmødrenes

farmakope

farmakope, farmakopé, farmakopes, farmakopés, farmakopeen, farmakopéen, farmakopeens,
farmakopéens, farmakopeer, farmakopéer, farmakopeers, farmakopéers, farmakopeerne,
farmakopéerne, farmakopeernes, farmakopéernes

farfader

farfar, farfader, farfars, farfaders, farfaren, farfaderen, farfaderens, farfarens, farfædre,
farfædres, farfædrene, farfædrenes

farad

farad, farads

farbroder

farbror, farbroder, farbroders, farbrors, farbroderen, farbroren, farbroderens, farbrorens,
farbrødre, farbrødres, farbrødrene, farbrødrenes
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fantasivæsen

fantasivæsen, fantasivæsens, fantasivæsenet, fantasivæsnet, fantasivæsenets, fantasivæsnets,
fantasivæsener, fantasivæsner, fantasivæseners, fantasivæsners, fantasivæsenerne,
fantasivæsnerne, fantasivæsenernes, fantasivæsnernes

fantasiverden

fantasiverden, fantasiverdens, fantasiverdener, fantasiverdner, fantasiverdeners,
fantasiverdners, fantasiverdenerne, fantasiverdnerne, fantasiverdenernes, fantasiverdnernes

fangstredskaber

fangstredskaber, fangstredskabers, fangstredskaberne, fangstredskabernes

fangstmand

fangstmand, fangstmands, fangstmanden, fangstmandens, fangstmænd, fangstmænds,
fangstmændene, fangstmændenes

faneed

faneed, faneds, faneeds, faneeden, faneedens, faneeder, faneeders, faneederne, faneedernes

fan

fan, fans, fans', fans's, fanses, fanene, fanenes

familiekursus

familiekurset, familiekursuset, familiekursusset, familiekursets, familiekursusets,
familiekursussets, familiekurser, familiekursus, familiekursers, familiekursus', familiekursus's,
familiekursuses, familiekurserne, familiekursusene, familiekursussene, fa

familiekomsammen

familiekomsammen, familiekomsammens, familiekomsammener, familiekomsammeners,
familiekomsammenerne, familiekomsammenernes

familiefader

familiefader, familiefaders, familiefaderen, familiefaderens, familiefædre, familiefædres,
familiefædrene, familiefædrenes

familieaften

familieaften, familieaftens, familieaftenen, familieaftnen, familieaftenens, familieaftnens,
familieaftener, familieaftner, familieafteners, familieaftners, familieaftenerne, familieaftnerne,
familieaftenernes, familieaftnernes

faldskærmstropper

faldskærmstropper, faldskærmstroppers, faldskærmstropperne, faldskærmstroppernes

falbelader

falbelader, falbeladers, falbeladerne, falbeladernes

faktum

faktum, faktums, faktumet, faktummet, faktumets, faktummets, fakta, faktas, faktaene,
faktaenes

fakta

fakta, faktas, faktane, faktanes

fakkel

fakkel, fakkels, faklen, fakkelen, faklens, fakkelens, fakler, faklers, faklerne, faklernes

fagter

fagter, fagters, fagterne, fagternes
Ord

staerkeformer

fagministerium

fagministerium, fagministeriums, fagministeriet, fagministeriets, fagministerier,
fagministeriers, fagministerierne, fagministeriernes

fagmand

fagmand, fagmands, fagmanden, fagmandens, fagmænd, fagmænds, fagmændene,
fagmændenes

fagleksikon

fagleksikon, fagleksikons, fagleksikonet, fagleksikonets, fagleksika, fagleksikoner, fagleksikas,
fagleksikoners, fagleksikaene, fagleksikonerne, fagleksikaenes, fagleksikonernes

faggrænser

faggrænser, faggrænsers, faggrænserne, faggrænsernes

fagforeningsmand

fagforeningsmand, fagforeningsmands, fagforeningsmanden, fagforeningsmandens,
fagforeningsmænd, fagforeningsmænds, fagforeningsmændene, fagforeningsmændenes

fagforeningsformand

fagforeningsformand, fagforeningsformands, fagforeningsformanden, fagforeningsformandens,
fagforeningsformænd, fagforeningsformænds, fagforeningsformændene,
fagforeningsformændenes

fagforeningsfolk

fagforeningsfolk, fagforeningsfolks, fagforeningsfolkene, fagforeningsfolkenes

fagforeningsbog

fagforeningsbog, fagforeningsbogs, fagforeningsbogen, fagforeningsbogens, fagforeningsbøger,
fagforeningsbøgers, fagforeningsbøgerne, fagforeningsbøgernes

fagfolk

fagfolk, fagfolks, fagfolkene, fagfolkenes

fagbog

fagbog, fagbogs, fagbogen, fagbogens, fagbøger, fagbøgers, fagbøgerne, fagbøgernes

fader

fader, far, faders, fars, faderen, faren, faderens, farens, fædre, fædres, fædrene, fædrenes

facts

facts, facts', facts's, factses, factsene, factsenes

faciliteter

faciliteter, faciliteters, faciliteterne, faciliteternes

fabelvæsen

fabelvæsen, fabelvæsens, fabelvæsenet, fabelvæsnet, fabelvæsenets, fabelvæsnets,
fabelvæsener, fabelvæsner, fabelvæseners, fabelvæsners, fabelvæsenerne, fabelvæsnerne,
fabelvæsenernes, fabelvæsnernes

fabel

fabel, fabels, fabelen, fablen, fabelens, fablens, fabler, fablers, fablerne, fablernes

exit

exit, exits, exitter, exitters, exitterne, exitternes

evighedslængsel

evighedslængsel, evighedslængsels, evighedslængselen, evighedslængslen,
evighedslængselens, evighedslængslens, evighedslængsler, evighedslængslers,
evighedslængslerne, evighedslængslernes

evergreen

evergreen, evergreens, evergreens', evergreens's, evergreenses, evergreenene, evergreenenes

eventyrverden

eventyrverden, eventyrverdens, eventyrverdener, eventyrverdner, eventyrverdeners,
eventyrverdners, eventyrverdenerne, eventyrverdnerne, eventyrverdenernes,
eventyrverdnernes

evangelium

evangelium, evangeliums, evangeliet, evangeliets, evangelier, evangeliers, evangelierne,
evangeliernes

evadatter

evadatter, evadatters, evadatteren, evadatterens, evadøtre, evadøtres, evadøtrene,
evadøtrenes
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etikettebog

etikettebog, etikettebogs, etikettebogen, etikettebogens, etikettebøger, etikettebøgers,
etikettebøgerne, etikettebøgernes

etableringsomkostninger

etableringsomkostninger, etableringsomkostningers, etableringsomkostningerne,
etableringsomkostningernes

etableringskonto

etableringskonto, etableringskontos, etableringskontoen, etableringskontoens, etableringskonti,
etableringskontoer, etableringskontis, etableringskontoers, etableringskontiene,
etableringskontoerne, etableringskontienes, etableringskontoernes

estime

estime, æstime, estimes, æstimes, estimen, æstimen, estimens, æstimens, estimer, estimers,
estimerne, estimernes

espalier

espalier, spalier, espaliers, spaliers, espalieret, spalieret, espalierets, spalierets, espalierer,
spalierer, espalierers, spalierers, espaliererne, spaliererne, espalierernes, spalierernes

erindringsbog

erindringsbog, erindringsbogs, erindringsbogen, erindringsbogens, erindringsbøger,
erindringsbøgers, erindringsbøgerne, erindringsbøgernes

erhvervsrisiko

erhvervsrisiko, erhvervsrisikos, erhvervsrisikoen, erhvervsrisikoens, erhvervsrisici,
erhvervsrisikoer, erhvervsrisicis, erhvervsrisikoers, erhvervsrisiciene, erhvervsrisikoerne,
erhvervsrisicienes, erhvervsrisikoernes

erhvervsministerium

erhvervsministerium, erhvervsministeriums, erhvervsministeriet, erhvervsministeriets,
erhvervsministerier, erhvervsministeriers, erhvervsministerierne, erhvervsministeriernes

erhvervsmand

erhvervsmand, erhvervsmands, erhvervsmanden, erhvervsmandens, erhvervsmænd,
erhvervsmænds, erhvervsmændene, erhvervsmændenes

erhvervsinteresser

erhvervsinteresser, erhvervsinteressers, erhvervsinteresserne, erhvervsinteressernes

erhvervsfolk

erhvervsfolk, erhvervsfolks, erhvervsfolkene, erhvervsfolkenes

ergometercykel

ergometercykel, ergometercykels, ergometercykelen, ergometercyklen, ergometercykelens,
ergometercyklens, ergometercykler, ergometercyklers, ergometercyklerne, ergometercyklernes

erfaringsverden

erfaringsverden, erfaringsverdens, erfaringsverdener, erfaringsverdner, erfaringsverdeners,
erfaringsverdners, erfaringsverdenerne, erfaringsverdnerne, erfaringsverdenernes,
erfaringsverdnernes

epistel

epistel, epistels, epistelen, epistlen, epistelens, epistlens, epistler, epistlers, epistlerne,
epistlernes

epicentrum

epicentrum, epicentrums, epicentret, epicentrumet, epicentrummet, epicentrets,
epicentrumets, epicentrummets, epicentrer, epicentrumer, epicentrummer, epicentrers,
epicentrumers, epicentrummers, epicentrerne, epicentrumerne, epicentrummerne,
epicentrernes

entusiast

entusiast, entusiasts, entusiasten, entusiastens, entusiaster, enthusiaster, entusiasters,
entusiasterne, entusiasternes

entredør

entredør, entrédør, entredørs, entrédørs, entrédøren, entredøren, entredørens, entrédørens,
entredøre, entrédøre, entredøres, entrédøres, entredørene, entrédørene, entredørenes,
entrédørenes

entrebillet

entrebillet, entrébillet, entrebillets, entrébillets, entrébilletten, entrebilletten, entrebillettens,
entrébillettens, entrebilletter, entrébilletter, entrebilletters, entrébilletters, entrebilletterne,
entrébilletterne, entrebilletternes, entrébilletter

entre

entré, entre, entrés, entres, entreen, entréen, entreens, entréens, entreer, entréer, entreers,
entréers, entreerne, entréerne, entreernes, entréernes

ententemagterne

ententemagterne, ententemagternes, ententemagternene, ententemagternenes

enkemand

enkemand, enkemands, enkemanden, enkemandens, enkemænd, enkemænds, enkemændene,
enkemændenes

enkeltmand

enkeltmand, enkeltmands, enkeltmanden, enkeltmandens, enkeltmænd, enkeltmænds,
enkeltmændene, enkeltmændenes

enkeltfagsstuderende

enkeltfagsstuderende, enkeltfagsstuderendes

enkeltfagskursus

enkeltfagskurset, enkeltfagskursuset, enkeltfagskursusset, enkeltfagskursets,
enkeltfagskursusets, enkeltfagskursussets, enkeltfagskurser, enkeltfagskursus,
enkeltfagskursers, enkeltfagskursus', enkeltfagskursus's, enkeltfagskursuses,
enkeltfagskurserne,

engroshandel

engroshandel, engroshandels, engroshandelen, engroshandlen, engroshandelens,
engroshandlens, engroshandler, engroshandlers, engroshandlerne, engroshandlernes

englebarn

englebarn, englebarns, englebarnet, englebarnets, englebørn, englebørns, englebørnene,
englebørnenes

engelskmand

engelskmand, engelskmands, engelskmanden, engelskmandens, engelskmænd,
engelskmænds, engelskmændene, engelskmændenes

engel

engel, engels, engelen, englen, engelens, englens, engle, engles, englene, englenes

enfamiliehus

enfamiliehus, enfamilieshus, enfamiliehus', enfamiliehus's, enfamilieshus', enfamilieshus's,
enfamiliehuset, enfamilieshuset, enfamiliehusets, enfamilieshusets, enfamiliehuse,
enfamilieshuse, enfamiliehuses, enfamilieshuses, enfamiliehusene, enfamilieshus

energitilførsel

energitilførsel, energitilførsels, energitilførselen, energitilførslen, energitilførselens,
energitilførslens, energitilførsler, energitilførslers, energitilførslerne, energitilførslernes

energioverførsel

energioverførsel, energioverførsels, energioverførselen, energioverførslen, energioverførselens,
energioverførslens, energioverførsler, energioverførslers, energioverførslerne,
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energioverførslernes
enemærker

enemærker, enemærkers, enemærkerne, enemærkernes

enebarn

enebarn, enebarns, enebarnet, enebarnets, enebørn, enebørns, enebørnene, enebørnenes

endebalde

endebalde, endeballe, endebaldes, endeballes, endebalden, endeballen, endebaldens,
endeballens, endebalder, endeballer, endebalders, endeballers, endebalderne, endeballerne,
endebaldernes, endeballernes

emnekursus

emnekurset, emnekursuset, emnekursusset, emnekursets, emnekursusets, emnekursussets,
emnekurser, emnekursus, emnekursers, emnekursus', emnekursus's, emnekursuses,
emnekurserne, emnekursusene, emnekursussene, emnekursernes, emnekursusenes,
emnekursussenes

embedsmand

embedsmand, embedsmands, embedsmanden, embedsmandens, embedsmænd,
embedsmænds, embedsmændene, embedsmændenes

embedseksamen

embedseksamen, embedseksamens, embedseksamenen, embedseksamenens,
embedseksamener, embedseksaminer, embedseksameners, embedseksaminers,
embedseksamenerne, embedseksaminerne, embedseksamenernes, embedseksaminernes

embedsbroder

embedsbroder, embedsbroders, embedsbroderen, embedsbroderens, embedsbrødre,
embedsbrødres, embedsbrødrene, embedsbrødrenes

em

emmen,ems,emmens

elskovsmiddel

elskovsmiddel, elskovsmiddels, elskovsmiddelet, elskovsmidlet, elskovsmiddelets,
elskovsmidlets, elskovsmidler, elskovsmidlers, elskovsmidlerne, elskovsmidlernes

elskovsnat

elskovsnat, elskovsnats, elskovsnatten, elskovsnattens, elskovsnætter, elskovsnætters,
elskovsnætterne, elskovsnætternes

elorgel

elorgel, elorgels, elorgelet, elorglet, elorgelets, elorglets, elorgler, elorglers, elorglerne,
elorglernes

ellever

ellever, elver, elvers, ellevers, elleveren, elveren, elleverens, elverens, ellevere, elvere,
elleveres, elveres, elleverne, elverne, ellevernes, elvernes

el-kedel

elkedel, elkedels, elkedlen, elkedelen, elkedelens, elkedlens, elkedler, elkedlers, elkedlerne,
elkedlernes

elkabel

elkabel, elkabels, elkabelet, elkablet, elkabelets, elkablets, elkabler, elkablers, elkablerne,
elkablernes

elitetropper

elitetropper, elitetroppers, elitetropperne, elitetroppernes

elfenbensfarvet

elfenbensfarvet, elfenbensfarvets, elfenbensfarvede, elfenbensfarvedes

elevrådsformand

elevrådsformand, elevrådsformands, elevrådsformanden, elevrådsformandens,
elevrådsformænd, elevrådsformænds, elevrådsformændene, elevrådsformændenes

elementkøkken

elementkøkken, elementkøkkens, elementkøkkenet, elementkøknet, elementkøkkenets,
elementkøknets, elementkøkkener, elementkøkner, elementkøkkeners, elementkøkners,
elementkøkkenerne, elementkøknerne, elementkøkkenernes, elementkøknernes

elementarpartikel

elementarpartikel, elementarpartikels, elementarpartiklen, elementarpartiklens,
elementarpartikler, elementarpartiklers, elementarpartiklerne, elementarpartiklernes

elektronvolt

elektronvolt, elektronvolts

elefantsnabel

elefantsnabel, elefantsnabels, elefantsnabelen, elefantsnablen, elefantsnabelens,
elefantsnablens, elefantsnabler, elefantsnablers, elefantsnablerne, elefantsnablernes

elefantorden

elefantorden, elefantordens, elefantordenen, elefantordnen, elefantordenens, elefantordnens,
elefantordner, elefantordener, elefantordeners, elefantordners, elefantordenerne,
elefantordnerne, elefantordenernes, elefantordnernes

elefantfod

elefantfod, elefantfods, elefantfoden, elefantfodens, elefantfødder, elefantfødders,
elefantfødderne, elefantføddernes

ekvilibrist

ekvilibrist, ækvilibrist, ekvilibrists, ækvilibrists, ekvilibristen, ækvilibristen, ekvilibristens,
ækvilibristens, ekvilibrister, ækvilibrister, ekvilibristers, ækvilibristers, ekvilibristerne,
ækvilibristerne, ekvilibristernes, ækvilibristernes

ekvilibrisme

ekvilibrisme, ækvilibrisme, ekvilibrismes, ækvilibrismes, ekvilibrismen, ækvilibrismen,
ekvilibrismens, ækvilibrismens

ekstranummer

ekstranummer, ekstranummers, ekstranummeret, ekstranumret, ekstranummerets,
ekstranumrets, ekstranumre, ekstranumres, ekstranumrene, ekstranumrenes

ekstraindtægter

ekstraindtægter, ekstraindtægters, ekstraindtægterne, ekstraindtægternes

internet

internet, internettet, Internet

eksportvarer

eksportvarer, eksportvarers, eksportvarerne, eksportvarernes

eksporthandel

eksportandel, eksporthandel, eksporthandels, eksportandelen, eksporthandelen,
eksporthandlen, eksporthandelens, eksporthandlens, eksporthandler, eksporthandlers,
eksporthandlerne, eksporthandlernes

eksportartikel

eksportartikel, eksportartikels, eksportartiklen, eksportartiklens, eksportartikler,
eksportartiklers, eksportartiklerne, eksportartiklernes

eksmand

eksmand, eksmands, eksmanden, eksmandens, eksmænd, eksmænds, eksmændene,
eksmændenes

ekskrementer

ekskrementer, ekskrementers, ekskrementerne, ekskrementernes
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eksistensminimum

eksistensminimum, eksistensminimums, eksistensminimumet, eksistensminimummet,
eksistensminimumets, eksistensminimummets, eksistensminima, eksistensminimas,
eksistensminimaene, eksistensminimaenes

eksempel

eksempel, eksempels, eksemplet, eksempelet, eksempelets, eksemplets, eksempler,
eksemplers, eksemplerne, eksemplernes

eksekutivkomite

eksekutivkomité, eksekutivkomite, eksekutivkomites, eksekutivkomités, eksekutivkomiteen,
eksekutivkomitéen, eksekutivkomiteens, eksekutivkomitéens, eksekutivkomiteer,
eksekutivkomitéer, eksekutivkomiteers, eksekutivkomitéers, eksekutivkomiteerne, eksekuti

eksaminatorium

eksaminatorium, eksaminatoriums, eksaminatoriet, eksaminatoriets, eksaminatorier,
eksaminatoriers, eksaminatorierne, eksaminatoriernes

eksamen

eksamen, eksamens, eksamenen, eksamenens, eksamener, eksaminer, eksameners,
eksaminers, eksamenerne, eksaminerne, eksamenernes, eksaminernes

ejermand

ejermand, ejermands, ejermanden, ejermandens, ejermænd, ejermænds, ejermændene,
ejermændenes

ejendomshandel

ejendomshandel, ejendomshandels, ejendomshandelen, ejendomshandlen,
ejendomshandelens, ejendomshandlens, ejendomshandler, ejendomshandlers,
ejendomshandlerne, ejendomshandlernes

egyptologi

egyptologi, ægyptologi, egyptologis, ægyptologis, egyptologien, ægyptologien, egyptologiens,
ægyptologiens

egyptolog

egyptolog, ægyptolog, egyptologs, ægyptologs, egyptologen, ægyptologen, egyptologens,
ægyptologens, egyptologer, ægyptologer, egyptologers, ægyptologers, egyptologerne,
ægyptologerne, egyptologernes, ægyptologernes

egypter

egypter, ægypter, egypters, ægypters, egypteren, ægypteren, egypterens, ægypterens,
egyptere, ægyptere, egypteres, ægypteres, egypterne, ægypterne, egypternes, ægypternes

egnsmuseum

egnsmuseum, egnsmuseums, egnsmuseet, egnsmuseets, egnsmuseer, egnsmuseers,
egnsmuseerne, egnsmuseernes

egetræsmøbel

egetræsmøbel, egetræsmøbels, egetræsmøbelet, egetræsmøblet, egetræsmøbelets,
egetræsmøblets, egetræsmøbler, egetræsmøblers, egetræsmøblerne, egetræsmøblernes

efteruddannelseskursus

efteruddannelseskurset, efteruddannelseskursuset, efteruddannelseskursusset,
efteruddannelseskursets, efteruddannelseskursusets, efteruddannelseskursussets,
efteruddannelseskurser, efteruddannelseskursus, efteruddannelseskursers,
efteruddannelseskursus',

eftertackling

eftertackling, eftertakling, eftertacklings, eftertaklings, eftertacklingen, eftertaklingen,
eftertacklingens, eftertaklingens, eftertacklinger, eftertaklinger, eftertacklingers,
eftertaklingers, eftertacklingerne, eftertaklingerne, eftertacklingernes, ef

efterspørgsel

efterspørgsel, efterspørgsels, efterspørgselen, efterspørgslen, efterspørgselens,
efterspørgslens, efterspørgsler, efterspørgslers, efterspørgslerne, efterspørgslernes
Ord

staerkeformer

eftersommer

eftersommer, eftersommers, eftersommeren, eftersommerens, eftersomre, eftersomres,
eftersomrene, eftersomrenes

efterretningsvæsen

efterretningsvæsen, efterretningsvæsens, efterretningsvæsenet, efterretningsvæsnet,
efterretningsvæsenets, efterretningsvæsnets, efterretningsvæsener, efterretningsvæsner,
efterretningsvæseners, efterretningsvæsners, efterretningsvæsenerne, efterretningsv

efterfødselskursus

efterfødselskurset, efterfødselskursuset, efterfødselskursusset, efterfødselskursets,
efterfødselskursusets, efterfødselskursussets, efterfødselskurser, efterfødselskursus,
efterfødselskursers, efterfødselskursus', efterfødselskursus's, efterfødselskursus

efg

efg, efgs, efgne, efgnes

effekter

effekter, effekters, effekterne, effekternes

edb-folk

edbfolk, edbfolks, edbfolkene, edbfolkenes

dørtærskel

dørtærskel, dørtærskels, dørtærsklen, dørtærskelen, dørtærskelens, dørtærsklens, dørtærskler,
dørtærsklers, dørtærsklerne, dørtærsklernes

dørmand

dørmand, dørmands, dørmanden, dørmandens, dørmænd, dørmænds, dørmændene,
dørmændenes

dørhængsel

dørhængsel, dørhængsels, dørhængselet, dørhængslet, dørhængselets, dørhængslets,
dørhængsler, dørhængslers, dørhængslerne, dørhængslernes

dørfylding

dørfylding, dørfyldning, dørfyldings, dørfyldnings, dørfyldingen, dørfyldningen, dørfyldingens,
dørfyldningens, dørfyldinger, dørfyldninger, dørfyldingers, dørfyldningers, dørfyldingerne,
dørfyldningerne, dørfyldingernes, dørfyldningernes

dørhammer

dørhammer, dørhammers, dørhammeren, dørhammerens, dørhammere, dørhamre,
dørhammeres, dørhamres, dørhammerne, dørhamrene, dørhammernes, dørhamrenes

døgnvæsen

døgnvæsen, døgnvæsens, døgnvæsenet, døgnvæsnet, døgnvæsenets, døgnvæsnets,
døgnvæsener, døgnvæsner, døgnvæseners, døgnvæsners, døgnvæsenerne, døgnvæsnerne,
døgnvæsenernes, døgnvæsnernes

dødstrussel

dødstrussel, dødstrussels, dødstruslen, dødstrusselen, dødstruslens, dødstrusselens,
dødstrusler, dødstruslers, dødstruslerne, dødstruslernes

dødsoffer

dødsoffer, dødsoffers, dødsofferet, dødsofret, dødsofferets, dødsofrets, dødsofre, dødsofres,
dødsofrene, dødsofrenes
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dødskørsel

dødskørsel, dødskørsels, dødskørselen, dødskørslen, dødskørselens, dødskørslens, dødskørsler,
dødskørslers, dødskørslerne, dødskørslernes

dødskriterium

dødskriterium, dødskriteriums, dødskriteriet, dødskriteriets, dødskriterier, dødskriteriers,
dødskriterierne, dødskriteriernes

dødsengel

dødsengel, dødsengels, dødsenglen, dødsengelen, dødsengelens, dødsenglens, dødsengle,
dødsengles, dødsenglene, dødsenglenes

dødningehånd

dødningehånd, dødningehånds, dødningehånden, dødningehåndens, dødningehænder,
dødningehænders, dødningehænderne, dødningehændernes

dødfødsel

dødfødsel, dødfødsels, dødfødselen, dødfødslen, dødfødselens, dødfødslens, dødfødsler,
dødfødslers, dødfødslerne, dødfødslernes

dødemandsknap

dødemandsknap, dødmandsknap, dødemandsknaps, dødmandsknaps, dødemandsknappen,
dødmandsknappen, dødemandsknappens, dødmandsknappens, dødemandsknapper,
dødmandsknapper, dødemandsknappers, dødmandsknappers, dødemandsknapperne,
dødmandsknapperne, dødemandskna

dødebog

dødebog, dødebogs, dødebogen, dødebogens, dødebøger, dødebøgers, dødebøgerne,
dødebøgernes

dævel

dævel, dævels, dævelen, dævlen, dævelens, dævlens, dævle, dævles, dævlene, dævlenes

dæksstol

dæksstol, dækstol, dæksstols, dækstols, dækstolen, dæksstolen, dæksstolens, dækstolens,
dæksstole, dækstole, dæksstoles, dækstoles, dækstolene, dæksstolene, dæksstolenes,
dækstolenes

dæksmand

dæksmand, dæksmands, dæksmanden, dæksmandens, dæksmænd, dæksmænds,
dæksmændene, dæksmændenes

dæksel

dæksel, dæksels, dækselet, dækslet, dækselets, dækslets, dæksler, dækslers, dækslerne,
dækslernes

dækketallerken

dækketallerken, dækketallerkens, dækketallerkenen, dækketallerknen, dækketallerkenens,
dækketallerknens, dækketallerkener, dækketallerkner, dækketallerkeners, dækketallerkners,
dækketallerkenerne, dækketallerknerne, dækketallerkenernes, dækketallerknernes

dækken

dækken, dækkens, dækkenet, dæknet, dækkenets, dæknets, dækkener, dækner, dækkeners,
dækners, dækkenerne, dæknerne, dækkenernes, dæknernes

dyssekammer

dyssekammer, dyssekammers, dyssekammeret, dyssekamret, dyssekammerets,
dyssekamrets, dyssekamre, dyssekamres, dyssekamrene, dyssekamrenes

dyreverden

dyreverden, dyreverdens, dyreverdener, dyreverdner, dyreverdeners, dyreverdners,
dyreverdenerne, dyreverdnerne, dyreverdenernes, dyreverdnernes

dyreknogler

dyreknogler, dyreknoglers, dyreknoglerne, dyreknoglernes

dyrehandel

dyrehandel, dyrehandels, dyrehandelen, dyrehandlen, dyrehandelens, dyrehandlens,
dyrehandler, dyrehandlers, dyrehandlerne, dyrehandlernes

dyrefabel

dyrefabel, dyrefabels, dyrefabelen, dyrefablen, dyrefabelens, dyrefablens, dyrefabler,
dyrefablers, dyrefablerne, dyrefablernes

dypkoger

dyppekoger, dypkoger, dypkogers, dyppekogers, dypkogeren, dyppekogeren, dypkogerens,
dyppekogerens, dypkogere, dyppekogere, dypkogeres, dyppekogeres, dypkogerne,
dyppekogerne, dypkogernes, dyppekogernes

dyn

dyn, dyns

dykand

dykand, dykands, dykanden, dykandens, dykænder, dykænders, dykænderne, dykændernes

dybel

dyvel, dybel, dybels, dyvels, dybelen, dyblen, dyvelen, dyvlen, dybelens, dyblens, dyvelens,
dyvlens, dyvler, dybler, dyblers, dyvlers, dyblerne, dyvlerne, dyblernes, dyvlernes

dværghøne

dværghøne, dværghønes, dværghønen, dværghønens, dværghøner, dværghøns, dværghøners,
dværghøns', dværghøns's, dværghønses, dværghønerne, dværghønsene, dværghønernes,
dværghønsenes

dukkebarn

dukkebarn, dukkebarns, dukkebarnet, dukkebarnets, dukkebørn, dukkebørns, dukkebørnene,
dukkebørnenes

duble

duble, dublé, dubles, dublés, dubleen, dubléen, dubleens, dubléens, dubleer, dubléer, dubleers,
dubléers, dubleerne, dubléerne, dubleernes, dubléernes

dublant

dublant, dubleant, dublants, dubleants, dublanten, dubleanten, dublantens, dubleantens,
dublanter, dubleanter, dublanters, dubleanters, dublanterne, dubleanterne, dublanternes,
dubleanternes

drømmeverden

drømmeverden, drømmeverdens, drømmeverdener, drømmeverdner, drømmeverdeners,
drømmeverdners, drømmeverdenerne, drømmeverdnerne, drømmeverdenernes,
drømmeverdnernes

drømmemand

drømmemand, drømmemands, drømmemanden, drømmemandens, drømmemænd,
drømmemænds, drømmemændene, drømmemændenes

drøbel

drøbel, drøvel, drøvels, drøbels, drøblen, drøvlen, drøbelen, drøvelen, drøbelens, drøblens,
drøvelens, drøvlens, drøbler, drøvler, drøblers, drøvlers, drøblerne, drøvlerne, drøblernes,
drøvlernes

drug

drug, drugs, drugs', drugs's, drugses, drugene, drugenes

drossel

drossel, drossels, droslen, drosselen, droslens, drosselens, drosler, droslers, droslerne,
droslernes

droschehest

droschehest, droskehest, droschehests, droschehesten, droschehestens, droscheheste,
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droschehestes, droschehestene, droschehestenes, droskehestenes
droschechauffør

droschechauffør, droskechauffør, droschechaufførs, droskechaufførs, droschechaufføren,
droskechaufføren, droschechaufførens, droskechaufførens, droschechauffører,
droskechauffører, droschechaufførers, droskechaufførers, droschechaufførerne, droskechauffør

drosche

drosche, droske, drosches, droskes, droschen, drosken, droschens, droskens, droscher,
drosker, droschers, droskers, droscherne, droskerne, droschernes, droskernes

dronningemoder

dronningemoder, dronningemoders, dronningemoderen, dronningemoderens, dronningemødre,
dronningemødres, dronningemødrene, dronningemødrenes

dronningbonde

dronningebonde, dronningbonde, dronningbondes, dronningebondes, dronningbonden,
dronningebonden, dronningbondens, dronningebondens, dronningbønder, dronningebønder,
dronningbønders, dronningebønders, dronningbønderne, dronningebønderne,
dronningbøndernes,

drivmiddel

drivmiddel, drivmiddels, drivmiddelet, drivmidlet, drivmiddelets, drivmidlets, drivmidler,
drivmidlers, drivmidlerne, drivmidlernes

drivkraft

drivkraft, drivkrafts, drivkraften, drivkraftens, drivkræfter, drivkræfters, drivkræfterne,
drivkræfternes

drivaksel

drivaksel, drivaksels, drivakslen, drivakselen, drivakselens, drivakslens, drivaksler, drivakslers,
drivakslerne, drivakslernes

drittel

drittel, drittels, dritlen, drittelen, dritlens, drittelens, dritler, dritlers, dritlerne, dritlernes

drikoffer

drikoffer, drikoffers, drikofferet, drikofret, drikofferets, drikofrets, drikofre, drikofres,
drikofrene, drikofrenes

drikkepenge

drikkepenge, drikkepenges, drikkepengene, drikkepengenes

drikkebror

drikkebror, drikkebrors, drikkebroren, drikkebrorens, drikkebrødre, drikkebrødres,
drikkebrødrene, drikkebrødrenes

drikkebroder

drikkebroder, drikkebroders, drikkebroderen, drikkebroderens, drikkebrødre, drikkebrødres,
drikkebrødrene, drikkebrødrenes

driftsmiddel

driftsmiddel, driftsmiddels, driftsmiddelet, driftsmidlet, driftsmiddelets, driftsmidlets,
driftsmidler, driftsmidlers, driftsmidlerne, driftsmidlernes

driftsikring

driftsikring, driftssikring, driftsikrings, driftssikrings, driftsikringen, driftssikringen,
driftsikringens, driftssikringens, driftsikringer, driftssikringer, driftsikringers, driftssikringers,
driftsikringerne, driftssikringerne, driftsikringernes, dri

dressmand

dressmand, dressmands, dressmanden, dressmandens, dressmænd, dressmænds,
dressmændene, dressmændenes

drengeår

drengeår, drengeårs, drengeårene, drengeårenes

drengebarn

drengebarn, drengebarns, drengebarnet, drengebarnets, drengebørn, drengebørns,
drengebørnene, drengebørnenes

drejefod

drejefod, drejefods, drejefoden, drejefodens, drejefødder, drejefødders, drejefødderne,
drejeføddernes

drejebog

drejebog, drejebogs, drejebogen, drejebogens, drejebøger, drejebøgers, drejebøgerne,
drejebøgernes

drage

drage, dragé, drages, dragés, drageen, dragéen, drageens, dragéens, drageer, dragéer,
drageers, dragéers, drageerne, dragéerne, drageernes, dragéernes

drag

drag, drags, drags', drags's, dragses, dragene, dragenes

drabsmand

drabsmand, drabsmands, drabsmanden, drabsmandens, drabsmænd, drabsmænds,
drabsmændene, drabsmændenes

dosmerseddel

dosmerseddel, dosmerseddels, dosmersedlen, dosmerseddelen, dosmerseddelens,
dosmersedlens, dosmersedler, dosmersedlers, dosmersedlerne, dosmersedlernes

dosis

dosis, dosis's, dosises, dosis', dosisen, dosissen, dosen, dosens, dosisens, dosissens, doser,
dosers, doserne, dosernes

donorbarn

donorbarn, donorbarns, donorbarnet, donorbarnets, donorbørn, donorbørns, donorbørnene,
donorbørnenes

donkeymand

donkeymand, donkeymands, donkeymanden, donkeymandens, donkeymænd, donkeymænds,
donkeymændene, donkeymændenes

domsmand

domsmand, domsmands, domsmanden, domsmandens, domsmænd, domsmænds,
domsmændene, domsmændenes

dommerkomite

dommerkomite, dommerkomité, dommerkomites, dommerkomités, dommerkomiteen,
dommerkomitéen, dommerkomitéens, dommerkomiteens, dommerkomitéer, dommerkomiteer,
dommerkomitéers, dommerkomiteers, dommerkomitéerne, dommerkomiteerne,
dommerkomiteernes, dommerkomi

dommerkollegium

dommerkollegium, dommerkollegiums, dommerkollegiet, dommerkollegiets, dommerkollegier,
dommerkollegiers, dommerkollegierne, dommerkollegiernes

domkapitel

domkapitel, domkapitels, domkapitlet, domkapitlets, domkapitler, domkapitlers,
domkapitlerne, domkapitlernes

dominion

dominion, dominions, dominionses, dominions's, dominions', dominionene, dominionenes

dombog

dombog, dombogs, dombogen, dombogens, dombøger, dombøgers, dombøgerne,
dombøgernes
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dollarseddel

dollarseddel, dollarseddels, dollarseddelen, dollarsedlen, dollarsedlens, dollarseddelens,
dollarsedler, dollarsedlers, dollarsedlerne, dollarsedlernes

doktormand

doktormand, doktormands, doktormanden, doktormandens, doktormænd, doktormænds,
doktormændene, doktormændenes

doglap

doglap, doglæp, doglæps, doglaps, doglæppen, doglappen, doglæppens, doglappens,
doglapper, doglæpper, doglæppers, doglappers, doglæpperne, doglapperne, doglæppernes,
doglappernes

dobling

dubling, dobling, dublings, doblings, dublingen, doblingen, dublingens, doblingens, dublinger,
doblinger, dublingers, doblingers, dublingerne, doblingerne, dublingernes, doblingernes

dobbeltvæsen

dobbeltvæsen, dobbeltvæsens, dobbeltvæsnet, dobbeltvæsenet, dobbeltvæsenets,
dobbeltvæsnets, dobbeltvæsner, dobbeltvæsener, dobbeltvæseners, dobbeltvæsners,
dobbeltvæsenerne, dobbeltvæsnerne, dobbeltvæsnernes, dobbeltvæsenernes

dobermannpincher

dobermannpinscher, dobermannpincher, dobermannpinchers, dobermannpinschers,
dobermannpinscheren, dobermannpincheren, dobermannpinscherens, dobermannpincherens,
dobermannpinschere, dobermannpinchere, dobermannpinscheres, dobermannpincheres,
dobermannpinche

djævel

djævel, djævels, djævlen, djævelen, djævelens, djævlens, djævle, djævles, djævlene,
djævlenes

diæter

diæter, diæters, diæterne, diæternes

distriktstoldkammer

distriktstoldkammer, distriktstoldkammers, distriktstoldkammeret, distriktstoldkamret,
distriktstoldkammerets, distriktstoldkamrets, distriktstoldkamre, distriktstoldkamres,
distriktstoldkamrene, distriktstoldkamrenes

diskoteksaften

diskoteksaften, diskoteksaftens, diskoteksaftenen, diskoteksaftnen, diskoteksaftenens,
diskoteksaftnens, diskoteksaftener, diskoteksaftner, diskoteksafteners, diskoteksaftners,
diskoteksaftenerne, diskoteksaftnerne, diskoteksaftenernes, diskoteksaftnernes

diskotekbesøg

diskotekbesøget, diskoteksbesøget, diskotekbesøgets, diskoteksbesøgets, diskotekbesøg,
diskoteksbesøg, diskotekbesøgs, diskoteksbesøgs, diskotekbesøgene, diskoteksbesøgene,
diskotekbesøgenes, diskoteksbesøgenes

disciplinarmiddel

disciplinarmiddel, disciplinærmiddel, disciplinarmiddels, disciplinærmiddels, disciplinarmiddelet,
disciplinarmidlet, disciplinærmiddelet, disciplinærmidlet, disciplinarmiddelets, disciplinarmidlets,
disciplinærmiddelets, disciplinærmidlets, disciplinarmi

discipel

discipel, discipels, disciplen, disciplens, disciple, disciples, disciplene, disciplenes

diplomatarium

diplomatarium, diplomatariums, diplomatariet, diplomatariets, diplomatarier, diplomatariers,
diplomatarierne, diplomatariernes

dikkedarer

dikkedarer, dikkedarers, dikkedarerne, dikkedarernes

digtcyklus

digtcyklus, digtcyklus', digtcyklus's, digtcykluses, digtcyklen, digtcyklusen, digtcyklussen,
digtcyklens, digtcyklusens, digtcyklussens, digtcykler, digtcykluser, digtcyklusser, digtcyklers,
digtcyklusers, digtcyklussers, digtcyklerne, digtcykluserne, di

digel

digel, digels, digelen, diglen, digelens, diglens, digler, diglers, diglerne, diglernes

diatome

diatome, diatomé, diatomes, diatomés, diatomeen, diatoméen, diatomeens, diatoméens,
diatomeer, diatoméer, diatomeers, diatoméers, diatomeerne, diatoméerne, diatomeernes,
diatoméernes

diare

diarre, diare, diarré, diaré, diares, diarres, diarrés, diarés, diarreen, diareen, diarréen, diaréen,
diareens, diarreens, diarréens, diaréens, diareer, diarreer, diarréer, diaréer, diareers, diarreers,
diarréers, diaréers, diareerne, diarreerne, diarréer

diamanthandel

diamanthandel, diamanthandels, diamanthandelen, diamanthandlen, diamanthandelens,
diamanthandlens, diamanthandler, diamanthandlers, diamanthandlerne, diamanthandlernes

detailstudium

detailstudium, detaljestudium, detailstudiums, detaljestudiums, detailstudiet, detaljestudiet,
detailstudiets, detaljestudiets, detailstudier, detaljestudier, detailstudiers, detaljestudiers,
detailstudierne, detaljestudierne, detailstudiernes, detaljestu

detailspørgsmål

detailspørgsmålet, detaljespørgsmålet, detailspørgsmålets, detaljespørgsmålets,
detailspørgsmål, detaljespørgsmål, detailspørgsmåls, detaljespørgsmåls, detailspørgsmålene,
detaljespørgsmålene, detailspørgsmålenes, detaljespørgsmålenes

Ord

staerkeformer

detailhandlende

detailhandlende, detailhandlendes

detailrigdom

detailrigdom, detaljerigdom, detailrigdoms, detaljerigdoms, detailrigdommen,
detaljerigdommen, detailrigdommens, detaljerigdommens

detailprojektering

detailprojektering, detaljeprojektering, detailprojekterings, detaljeprojekterings,
detailprojekteringen, detaljeprojekteringen, detailprojekteringens, detaljeprojekteringens,
detailprojekteringer, detaljeprojekteringer, detailprojekteringers, detaljeproj

detailprojekt

detailprojekt, detaljeprojekt, detailprojekts, detaljeprojekts, detailprojektet, detaljeprojektet,
detailprojektets, detaljeprojektets, detailprojekter, detaljeprojekter, detailprojekters,
detaljeprojekters, detailprojekterne, detaljeprojekterne, detailpr

detailhandel

detailhandel, detailhandels, detailhandelen, detailhandlen, detailhandelens, detailhandlens,
detailhandler, detailhandlers, detailhandlerne, detailhandlernes

desserttallerken

desserttallerken, desserttallerkens, desserttallerkenen, desserttallerknen, desserttallerkenens,
desserttallerknens, desserttallerkener, desserttallerkner, desserttallerkeners,
desserttallerkners, desserttallerkenerne, desserttallerknerne, desserttallerke
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dessertgaffel

dessertgaffel, dessertgaffels, dessertgaffelen, dessertgaflen, dessertgaffelens, dessertgaflens,
dessertgafler, dessertgaflers, dessertgaflerne, dessertgaflernes

desintegration

desintegration, disintegration, desintegrations, disintegrations, desintegrationen,
disintegrationen, desintegrationens, disintegrationens, desintegrationer, disintegrationer,
desintegrationers, disintegrationers, desintegrationerne, disintegrationerne, d

desinfektionsmiddel

desinfektionsmiddel, desinfektionsmiddels, desinfektionsmiddelet, desinfektionsmidlet,
desinfektionsmiddelets, desinfektionsmidlets, desinfektionsmidler, desinfektionsmidlers,
desinfektionsmidlerne, desinfektionsmidlernes

designerdrug

designerdrug, designerdrugs, designerdrugs', designerdrugs's, designerdrugses,
designerdrugene, designerdrugenes

deputeretkammer

deputeretkammer, deputeretkammers, deputeretkammeret, deputeretkamret,
deputeretkammerets, deputeretkamrets, deputeretkamre, deputeretkamres,
deputeretkamrene, deputeretkamrenes

deputeret

deputeret, deputerets, deputerede, deputeredes

depositum

depositum, depositums, depositumet, depositummet, depositumets, depositummets, deposita,
depositumer, depositummer, depositas, depositumers, depositummers, depositaene,
depositumerne, depositummerne, depositaenes, depositumernes, depositummernes

denimbukser

denimbukser, denimbuksers, denimbukserne, denimbuksernes

denier

denier, deniers

denatureringsmiddel

denatureringsmiddel, denatureringsmiddels, denatureringsmiddelet, denatureringsmidlet,
denatureringsmiddelets, denatureringsmidlets, denatureringsmidler, denatureringsmidlers,
denatureringsmidlerne, denatureringsmidlernes

demarkationslinie

demarkationslinie, demarkationslinje, demarkationslinies, demarkationslinjes,
demarkationslinien, demarkationslinjen, demarkationsliniens, demarkationslinjens,
demarkationslinier, demarkationslinjer, demarkationsliniers, demarkationslinjers,
demarkationsl

deltidslandmand

deltidslandmand, deltidslandmands, deltidslandmanden, deltidslandmandens,
deltidslandmænd, deltidslandmænds, deltidslandmændene, deltidslandmændenes

delirium

delirium, deliriums, deliriet, deliriets, delirier, deliriers, delirierne, deliriernes

delfinarium

delfinarium, delfinariums, delfinariet, delfinariets, delfinarier, delfinariers, delfinarierne,
delfinariernes

delegeret

delegeret, delegerets, delegerede, delegeredes

deleforældre

deleforældre, deleforældres, deleforældrene, deleforældrenes

delebarn

delebarn, delebarns, delebarnet, delebarnets, delebørn, delebørns, delebørnene, delebørnenes

dekanus

dekanus, dekanus', dekanus's, dekanuses, dekanen, dekanens, dekaner, dekaners, dekanerne,
dekanernes

decibel

decibel, decibels

decennium

decennium, decenniums, decenniet, decenniets, decennier, decenniers, decennierne,
decenniernes

debutbog

debutbog, debutbogs, debutbogen, debutbogens, debutbøger, debutbøgers, debutbøgerne,
debutbøgernes

debatforum

debatforum, debatforums, debatforumet, debatforummet, debatforumets, debatforummets,
debatfora, debatforumer, debatforummer, debatforas, debatforumers, debatforummers,
debatforaene, debatforumerne, debatforummerne, debatforaenes, debatforumernes, debatfor

debatbog

debatbog, debatbogs, debatbogen, debatbogens, debatbøger, debatbøgers, debatbøgerne,
debatbøgernes

datterdatter

datterdatter, datterdatters, datterdatteren, datterdatterens, datterdøtre, datterdøtres,
datterdøtrene, datterdøtrenes

datter

datter, datters, datteren, datterens, døtre, døtres, døtrene, døtrenes

datostempel

datostempel, datostempels, datostemplet, datostempelet, datostempelets, datostemplets,
datostempler, datostemplers, datostemplerne, datostemplernes

datolinie

datolinie, datolinje, datolinies, datolinjes, datolinjen, datolinien, datoliniens, datolinjens,
datolinier, datolinjer, datoliniers, datolinjers, datolinierne, datolinjerne, datoliniernes,
datolinjernes

dataoverførsel

dataoverførsel, dataoverførsels, dataoverførselen, dataoverførslen, dataoverførselens,
dataoverførslens, dataoverførsler, dataoverførslers, dataoverførslerne, dataoverførslernes

datakraft

datakraft, datakrafts, datakraften, datakraftens, datakræfter, datakræfters, datakræfterne,
datakræfternes

dannemand

dannemand, dannemands, dannemanden, dannemandens, dannemænd, dannemænds,
dannemændene, dannemændenes

dannebrogsorden

dannebrogsorden, dannebrogsordens, dannebrogsordenen, dannebrogsordnen,
dannebrogsordenens, dannebrogsordnens, dannebrogsordener, dannebrogsordner,
dannebrogsordeners, dannebrogsordners, dannebrogsordenerne, dannebrogsordnerne,
dannebrogsordenernes, danne

dannebrogsmand

dannebrogsmand, dannebrogsmands, dannebrogsmanden, dannebrogsmandens,
dannebrogsmænd, dannebrogsmænds, dannebrogsmændene, dannebrogsmændenes
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dannebrog

dannebrog, dannebrogs, dannebrogene, dannebrogenes

daner

daner, daners, danerne, danernes

danelagen

danelagen, danelagens, danelagenet, danelagnet, danelagenets, danelagnets, danelagener,
danelagner, danelageners, danelagners, danelagenerne, danelagnerne, danelagenernes,
danelagnernes

dampkraft

dampkraft, dampkrafts, dampkraften, dampkraftens, dampkræfter, dampkræfters,
dampkræfterne, dampkræfternes

dampkedel

dampkedel, dampkedels, dampkedelen, dampkedlen, dampkedelens, dampkedlens,
dampkedler, dampkedlers, dampkedlerne, dampkedlernes

damphammer

damphammer, damphammers, damphammeren, damphammerens, damphammere,
damphamre, damphammeres, damphamres, damphammerne, damphamrene,
damphammernes, damphamrenes

dametrusser

dametrusser, dametrussers, dametrusserne, dametrussernes

damecykel

damecykel, damecykels, damecyklen, damecykelen, damecykelens, damecyklens, damecykler,
damecyklers, damecyklerne, damecyklernes

damaskdug

damaskdug, damaskesdug, damaskdugs, damaskesdugs, damaskdugen, damaskesdugen,
damaskdugens, damaskesdugens, damaskduge, damaskesduge, damaskduges,
damaskesduges, damaskdugene, damaskesdugene, damaskdugenes, damaskesdugenes

dagsværk

dagsværk, dagværk, dagsværks, dagværks, dagsværket, dagværket, dagsværkets,
dagværkets, dagværker, dagværkers, dagværkerne, dagværkernes

dagsorden

dagsorden, dagsordens, dagsordenen, dagsordnen, dagsordenens, dagsordnens, dagsordener,
dagsordner, dagsordeners, dagsordners, dagsordenerne, dagsordnerne, dagsordenernes,
dagsordnernes

dagsordenforslag

dagsordenforslaget, dagsordensforslaget, dagsordenforslagets, dagsordensforslagets,
dagsordensforslag, dagsordenforslag, dagsordenforslags, dagsordensforslags,
dagsordenforslagene, dagsordensforslagene, dagsordenforslagenes, dagsordensforslagenes

dagregn

dagsregn, dagregn, dagregns, dagsregns, dagregnen, dagsregnen, dagregnens, dagsregnens

dagplejemoder

dagplejemor, dagplejemoder, dagplejemoders, dagplejemors, dagplejemoderen,
dagplejemoren, dagplejemoderens, dagplejemorens, dagplejemødre, dagplejemødres,
dagplejemødrene, dagplejemødrenes

dagplejebarn

dagplejebarn, dagplejebarns, dagplejebarnet, dagplejebarnets, dagplejebørn, dagplejebørns,
dagplejebørnene, dagplejebørnenes

dagpenge

dagpenge, dagpenges, dagpengene, dagpengenes

dagligvarer

dagligvarer, dagligvarers, dagligvarerne, dagligvarernes

dagligvarehandel

dagligvarehandel, dagligvarehandels, dagligvarehandelen, dagligvarehandlen,
dagligvarehandelens, dagligvarehandlens, dagligvarehandler, dagligvarehandlers,
dagligvarehandlerne, dagligvarehandlernes

dagbog

dagbog, dagbogs, dagbogen, dagbogens, dagbøger, dagbøgers, dagbøgerne, dagbøgernes

dagbod

dagbod, dagbods, dagboden, dagbodens, dagbøder, dagbøders, dagbøderne, dagbødernes

dagbladsartikel

dagbladsartikel, dagbladsartikels, dagbladsartiklen, dagbladsartiklens, dagbladsartikler,
dagbladsartiklers, dagbladsartiklerne, dagbladsartiklernes

daddel

daddel, daddels, daddelen, dadlen, daddelens, dadlens, dadler, dadlers, dadlerne, dadlernes

dacaponummer

dacaponummer, dacaponummers, dacaponummeret, dacaponumret, dacaponummerets,
dacaponumrets, dacaponumre, dacaponumres, dacaponumrene, dacaponumrenes

cæsar

cæsar, cæsars, cæsarer, cæsarers, cæsarerne, cæsarernes

cymbel

cymbel, cymbels, cymbelen, cymblen, cymbelens, cymblens, cymbler, cymblers, cymblerne,
cymblernes

cylindervolumen

cylindervolumen, cylindervolumens, cylindervolumenet, cylindervoluminet, cylindervolumenets,
cylindervoluminets, cylindervolumener, cylindervoluminer, cylindervolumeners,
cylindervoluminers, cylindervolumenerne, cylindervoluminerne, cylindervolumenernes,

cyklus

cyklus, cyklus', cyklus's, cykluses, cyklen, cyklusen, cyklussen, cyklens, cyklusens, cyklussens,
cykler, cykluser, cyklusser, cyklers, cyklusers, cyklussers, cyklerne, cykluserne, cyklusserne,
cyklernes, cyklusernes, cyklussernes

cykelshorts

cykelshorts, cykelshorts', cykelshorts's, cykelshortses, cykelshortsene, cykelshortsenes

cykelbukser

cykelbukser, cykelbuksers, cykelbukserne, cykelbuksernes

cykel

cykel, cykels, cyklen, cykelen, cyklens, cykelens, cykler, cyklers, cyklerne, cyklernes

c-våben

cvåbenet, cvåbnet, cvåbenets, cvåbnets, cvåben, cvåbens, cvåbnene, cvåbnenes

curriculum

curriculum, curriculums, curricula, curriculas, curriculaene, curriculaenes

curie

curie, curies

crosscykel

crosscykel, crosscykels, crosscyklen, crosscykelen, crosscykelens, crosscyklens, crosscykler,
crosscyklers, crosscyklerne, crosscyklernes

croquis

croquis, kroki, croquis', croquis's, croquises, krokis, croquisen, croquiset, krokien, krokiet,
croquisens, croquisets, krokiens, krokiets, croquiser, krokier, croquisers, krokiers, croquiserne,
krokierne, croquisernes, krokiernes

crepepapir

crepepapir, kreppapir, crepepapirs, kreppapirs, crepepapiret, kreppapiret, crepepapirets,
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kreppapirets, crepepapirer, kreppapirer, crepepapirers, kreppapirers, crepepapirerne,
kreppapirerne, crepepapirernes, kreppapirernes
crepe

crepe, krep, kreps, crepes, crepet, kreppet, crepets, kreppets

creme

creme, krem, cremes, krems, cremen, kremen, cremens, kremens, kremer, cremer, kremers,
cremers, cremerne, kremerne, cremernes, kremernes

CPR-nummer

cprnummer, cprnummers, cprnummeret, cprnumret, cprnummerets, cprnumrets, cprnumre,
cprnumres, cprnumrene, cprnumrenes

cowboyshorts

cowboyshorts, cowboyshorts', cowboyshortses, cowboyshorts's, cowboyshortsene,
cowboyshortsenes

cowboybukser

cowboybukser, cowboybuksers, cowboybukserne, cowboybuksernes

courage

courage, kurage, kurages, courages, kuragen, couragen, kuragens, couragens

coulomb

coulomb, coulombs

coupe

coupe, coupé, coupés, coupes, coupéen, coupeen, coupeens, coupéens, coupéer, coupeer,
coupeers, coupéers, coupeerne, coupéerne, coupéernes, coupeernes

corsage

korsage, corsage, corsages, korsages, corsagen, korsagen, corsagens, korsagens, korsager,
corsager, korsagers, corsagers, corsagerne, korsagerne, corsagernes, korsagernes

cornflakes

cornflakes, cornflakes', cornflakes's, cornflakeses, cornflakesene, cornflakesenes

collage

kollage, collage, kollages, collages, kollagen, collagen, collagens, kollagens, collager, kollager,
kollagers, collagers, collagerne, kollagerne, collagernes, kollagernes

colibakterie

colibakterie, kolibakterie, colibakteries, kolibakteries, colibakterien, kolibakterien,
colibakteriens, kolibakteriens, kolibakterier, colibakterier, colibakteriers, kolibakteriers,
kolibakterierne, colibakterierne, colibakteriernes, kolibakteriernes

cognacglas

konjakglasset, konjaksglasset, cognacglasset, cognacsglasset, konjaksglassets, cognacglassets,
cognacsglassets, konjakglassets, konjakglas, cognacsglas, cognacglas, konjaksglas,
cognacsglases, cognacsglas's, konjakglases, konjaksglas's, konjaksglases, cog

coitus

coitus, coitus's, coituses, coitus'

cognac

konjak, cognac, konjaks, cognacs, cognacen, konjakken, cognacens, konjakkens, konjakker,
cognacer, konjakkers, cognacers, konjakkerne, cognacerne, konjakkernes, cognacernes

cocktailparty

cocktailparty, cocktailpartys, cocktailpartyet, cocktailpartyets, cocktailparties, cocktailpartyer,
cocktailparties's, cocktailparties', cocktailpartieses, cocktailpartyers, cocktailpartyerne,
cocktailpartyernes

coating

coating, coatning, coatnings, coatings, coatingen, coatningen, coatningens, coatingens,
coatinger, coatninger, coatingers, coatningers, coatningerne, coatingerne, coatingernes,
coatningernes

clips

clipsen, klipsen, clipsens, klipsens, clips, klips, clips', clips's, clipses, klips', klips's, klipses,
clipsene, klipsene, clipsenes, klipsenes

clearingkonto

clearingkonto, clearingkontos, clearingkontoen, clearingkontoens, clearingkonti,
clearingkontoer, clearingkontis, clearingkontoers, clearingkontiene, clearingkontoerne,
clearingkontienes, clearingkontoernes

clematis

clematisen, clematissen, klematisen, klematissen, clematisens, clematissens, klematisens,
klematissens, clematis, klematis, clematis', clematis's, clematises, klematis', klematis's,
klematises, clematisene, clematiserne, clematissene, clematisserne, klema

civilcourage

civilcourage, civilkurage, civilcourages, civilkurages, civilcouragen, civilkuragen, civilcouragens,
civilkuragens

cityshorts

cityshorts, cityshorts', cityshorts's, cityshortses, cityshortsene, cityshortsenes

citar

citar, citer, citars, citers, citaren, citeren, citarens, citerens, citarer, citere, citre, citarers,
citeres, citres, citarerne, citerne, citrene, citarernes, citernes, citrenes

cirrus

cirrus, cirrus', cirrus's, cirruses, cirrusen, cirrusens, cirri, cirris, cirriene, cirrienes

cirkulæreskrivelse

cirkulæreskrivelse, cirkulærskrivelse, cirkulæreskrivelses, cirkulærskrivelses,
cirkulæreskrivelsen, cirkulærskrivelsen, cirkulæreskrivelsens, cirkulærskrivelsens,
cirkulæreskrivelser, cirkulærskrivelser, cirkulæreskrivelsers, cirkulærskrivelsers, cirkulæ

cirkel

cirkel, cirkels, cirklen, cirkelen, cirklens, cirkelens, cirkler, cirklers, cirklerne, cirklernes
Ord

staerkeformer

cinders

cinders, cinders', cinders's, cinderses, cindersene, cinderserne, cindersenes, cindersernes

cimbrer

cimbreren, kimbreren, cimbrerens, kimbrerens, cimbrere, kimbrere, cimbrer, kimbrer,
cimbreres, kimbreres, cimbrers, kimbrers, cimbrerne, kimbrerne, cimbrernes, kimbrernes

ciffer

ciffer, ciffers, cifferet, cifret, cifferets, cifrets, cifre, cifres, cifrene, cifrenes

cigaretbukser

cigaretbukser, cigaretbuksers, cigaretbukserne, cigaretbuksernes

chokoladekrymmel

chokoladekrymmel, chokoladekrymmels, chokoladekrymlet, chokoladekrymmelet,
chokoladekrymlets, chokoladekrymmelets

chips

chips, chips', chips's, chipses, chipsene, chipsenes

chiffer

chiffer, chiffers, chifferet, chifret, chifferets, chifrets, chifre, chifres, chifrene, chifrenes

chefsekretær

chefsekretær, chefssekretær, chefsekretærs, chefssekretærs, chefsekretæren,
chefssekretæren, chefsekretærens, chefssekretærens, chefsekretærer, chefssekretærer,
chefsekretærers, chefssekretærers, chefsekretærerne, chefssekretærerne, chefsekretærernes,
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che
chefpost

chefspost, chefpost, chefposts, chefsposts, chefposten, chefsposten, chefpostens,
chefspostens, chefposter, chefsposter, chefposters, chefsposters, chefposterne, chefsposterne,
chefposternes, chefsposternes

checkliste

checkliste, tjekliste, checklistes, tjeklistes, checklisten, tjeklisten, checklistens, tjeklistens,
checklister, tjeklister, checklisters, tjeklisters, checklisterne, tjeklisterne, checklisternes,
tjeklisternes

checkkonto

checkkonto, checkkontos, checkkontoen, checkkontoens, checkkonti, checkkontoer,
checkkontis, checkkontoers, checkkontiene, checkkontoerne, checkkontienes, checkkontoernes

checkhefte

checkhæfte, checkhefte, checkheftes, checkhæftes, checkhæftet, checkheftet, checkheftets,
checkhæftets, checkhæfter, checkhefter, checkhefters, checkhæfters, checkhefterne,
checkhæfterne, checkhefternes, checkhæfternes

check

checket, tjekket, checkets, tjekkets, check, tjek, checks, tjeks, checkene, tjekkene, checkenes,
tjekkenes

chausse

chausse, chaussé, chausses, chaussés, chausseen, chausséen, chausseens, chausséens,
chausseer, chausséer, chausseers, chausséers, chausseerne, chausséerne, chausseernes,
chausséernes

chasse

chasse, chassé, chasses, chassés, chasseet, chasséet, chasseets, chasséets, chasseer,
chasséer, chasseers, chasséers, chasseerne, chasséerne, chasseernes, chasséernes

charmekursus

charmekurset, charmekursuset, charmekursusset, charmekursets, charmekursusets,
charmekursussets, charmekurser, charmekursus, charmekursers, charmekursus',
charmekursus's, charmekursuses, charmekurserne, charmekursusene, charmekursussene,
charmekursernes,

charm

charm, charms, charms', charms's, charmses, charmene, charmenes

chalotteløg

chalotteløget, skalotteløget, chalotteløgets, skalotteløgets, chalotteløg, skalotteløg,
chalotteløgs, skalotteløgs, chalotteløgene, skalotteløgene, chalotteløgenes, skalotteløgenes

cerberus

kerberos, cerberus, cerberus', cerberus's, cerberuses, kerberos', kerberos's, kerberoses,
cerberusen, cerberussen, kerberosen, kerberossen, cerberusens, cerberussens, kerberosens,
kerberossens, cerberuser, cerberusser, kerberoser, kerberosser, cerberusers

centrumparti

centrumparti, centrumsparti, centrumpartis, centrumspartis, centrumpartiet, centrumspartiet,
centrumpartiets, centrumspartiets, centrumpartier, centrumspartier, centrumpartiers,
centrumspartiers, centrumpartierne, centrumspartierne, centrumpartiernes, cen

centrumbor

centrumboret, centrumsboret, centrumborets, centrumsborets, centrumsbor, centrumbor,
centrumbors, centrumsbors, centrumborene, centrumsborene, centrumborenes,
centrumsborenes

centrum

centrum, centrums, centret, centrumet, centrummet, centrets, centrumets, centrummets,
centrer, centrumer, centrummer, centrers, centrumers, centrummers, centrerne, centrumerne,
centrummerne, centrernes, centrumernes, centrummernes

centrallaboratorium

centrallaboratorium, centrallaboratoriums, centrallaboratoriet, centrallaboratoriets,
centrallaboratorier, centrallaboratoriers, centrallaboratorierne, centrallaboratoriernes

centralkomite

centralkomité, centralkomite, centralkomites, centralkomités, centralkomiteen,
centralkomitéen, centralkomiteens, centralkomitéens, centralkomiteer, centralkomitéer,
centralkomiteers, centralkomitéers, centralkomiteerne, centralkomitéerne, centralkomiteer

centralkøkken

centralkøkken, centralkøkkens, centralkøkkenet, centralkøknet, centralkøkkenets,
centralkøknets, centralkøkkener, centralkøkner, centralkøkkeners, centralkøkners,
centralkøkkenerne, centralkøknerne, centralkøkkenernes, centralkøknernes

cementmørtel

cementmørtel, cementmørtels, cementmørtelen, cementmørtlen, cementmørtelens,
cementmørtlens, cementmørtler, cementmørtlers, cementmørtlerne, cementmørtlernes

celesta

celeste, celesta, celestes, celestas, celestaen, celesten, celestaens, celestens, celestaer,
celester, celestaers, celesters, celestaerne, celesterne, celestaernes, celesternes

cateringsvirksomhed

cateringvirksomhed, cateringsvirksomhed, cateringsvirksomheds, cateringvirksomheds,
cateringsvirksomheden, cateringvirksomheden, cateringsvirksomhedens,
cateringvirksomhedens, cateringvirksomheder, cateringsvirksomheder,
cateringsvirksomheders, cateringvi

case

case, cases, cases', cases's, caseses, casene, casenes

casestudium

casestudium, casestudiums, casestudiet, casestudiets, casestudier, casestudiers,
casestudierne, casestudiernes

caries

caries, karies, caries', caries's, carieses, karies', karies's, karieses, cariesen, kariesen,
cariesens, kariesens

carbonhydrider

carbonhydrider, carbonhydriders, carbonhydriderne, carbonhydridernes

canadagås

canadagås, canadagås', canadagås's, canadagåses, canadagåsen, canadagåsens, canadagæs,
canadagæs', canadagæs's, canadagæses, canadagæssene, canadagæssenes

camouflering

camouflering, kamuflering, camouflerings, kamuflerings, camoufleringen, kamufleringen,
camoufleringens, kamufleringens, camoufleringer, kamufleringer, camoufleringers,
kamufleringers, camoufleringerne, kamufleringerne, camoufleringernes, kamufleringernes

camouflage

camouflage, kamuflage, camouflages, kamuflages, camouflagen, kamuflagen, camouflagens,
kamuflagens, camouflager, kamuflager, camouflagers, kamuflagers, camouflagerne,
kamuflagerne, camouflagernes, kamuflagernes
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calciumnitrat

calciumnitrat, kalciumnitrat, calciumnitrats, kalciumnitrats, calciumnitratet, kalciumnitratet,
calciumnitratets, kalciumnitratets, calciumnitrater, kalciumnitrater, calciumnitraters,
kalciumnitraters, calciumnitraterne, kalciumnitraterne, calciumnitrater

calciumklorid

calciumklorid, kalciumklorid, calciumklorids, kalciumklorids, calciumkloridet, kalciumkloridet,
calciumkloridets, kalciumkloridets, calciumklorider, kalciumklorider, calciumkloriders,
kalciumkloriders, calciumkloriderne, kalciumkloriderne, calciumklorider

calcium

calcium, kalcium, calciums, kalciums, calciumet, calciummet, kalciumet, kalciummet,
calciumets, calciummets, kalciumets, kalciummets

cafeteriaejer

cafeteriaejer, cafeterieejer, cafeteriaejers, cafeterieejers, cafeteriaejeren, cafeterieejeren,
cafeteriaejerens, cafeterieejerens, cafeteriaejere, cafeterieejere, cafeteriaejeres,
cafeterieejeres, cafeteriaejerne, cafeterieejerne, cafeteriaejernes, cafet

cafeteria

cafeteria, kafeteria, cafeterias, kafeterias, cafeteriaet, cafeteriet, kafeteriet, kafeteriaet,
cafeteriaets, cafeteriets, kafeteriaets, kafeteriets, cafeteriaer, cafeterier, kafeteriaer, kafeterier,
cafeteriaers, cafeteriers, kafeteriaers, kafeteriers, c

cafeteater

cafeteater, caféteater, kafeteater, kaféteater, cafeteaters, caféteaters, kafeteaters, kaféteaters,
cafeteatret, caféteatret, cafeteateret, caféteateret, kafeteateret, kafeteatret, kaféteateret,
kaféteatret, cafeteaterets, cafeteatrets, caféteaterets, caf

cadmium

cadmium, kadmium, cadmiums, kadmiums, cadmiumet, cadmiummet, kadmiumet,
kadmiummet, cadmiumets, cadmiummets, kadmiumets, kadmiummets

cafe

cafe, café, kafe, kafé, cafes, cafés, kafes, kafés, cafeen, caféen, kafeen, kaféen, cafeens,
caféens, kafeens, kaféens, caféer, cafeer, kafeer, kaféer, cafeers, caféers, kafeers, kaféers,
cafeerne, caféerne, kafeerne, kaféerne, cafeernes, caféernes, kafee

bådsmand

bådsmand, bådsmands, bådsmanden, bådsmandens, bådsmænd, bådsmænds, bådsmændene,
bådsmændenes

bådeplads

bådeplads, bådplads, bådeplads', bådeplads's, bådepladses, bådplads', bådplads's, bådpladses,
bådepladsen, bådpladsen, bådepladsens, bådpladsens, bådepladser, bådpladser, bådepladsers,
bådpladsers, bådepladserne, bådpladserne, bådepladsernes, bådpladserne

bådeværft

bådeværft, bådværft, bådeværfts, bådværfts, bådeværftet, bådværftet, bådeværftets,
bådværftets, bådeværfter, bådværfter, bådeværfters, bådværfters, bådeværfterne,
bådværfterne, bådeværfternes, bådværfternes

børstepensel

børstepensel, børstepensels, børstepenselen, børstepenslen, børstepenselens, børstepenslens,
børstepensler, børstepenslers, børstepenslerne, børstepenslernes

børshandel

børshandel, børshandels, børshandelen, børshandlen, børshandelens, børshandlens,
børshandler, børshandlers, børshandlerne, børshandlernes

børnepenge

børnepenge, børnepenges, børnepengene, børnepengenes

børneopsparingskonto

børneopsparingskonto, børneopsparingskontos, børneopsparingskontoen,
børneopsparingskontoens, børneopsparingskonti, børneopsparingskontoer,
børneopsparingskontis, børneopsparingskontoers, børneopsparingskontiene,
børneopsparingskontoerne, børneopsparingsk

børnemøbel

børnemøbel, børnemøbels, børnemøbelet, børnemøblet, børnemøbelets, børnemøblets,
børnemøbler, børnemøblers, børnemøblerne, børnemøblernes

børnehjemsbarn

børnehjemsbarn, børnehjemsbarns, børnehjemsbarnet, børnehjemsbarnets, børnehjemsbørn,
børnehjemsbørns, børnehjemsbørnene, børnehjemsbørnenes

børnehaveseminarium

børnehaveseminarium, børnehaveseminariums, børnehaveseminariet, børnehaveseminariets,
børnehaveseminarier, børnehaveseminariers, børnehaveseminarierne, børnehaveseminariernes

børnebørn

børnebørn, børnebørns, børnebørnne, børnebørnnes

børnebog

børnebog, børnebogs, børnebogen, børnebogens, børnebøger, børnebøgers, børnebøgerne,
børnebøgernes

børnebibel

børnebibel, børnebibels, børnebibelen, børnebiblen, børnebibelens, børnebiblens, børnebibler,
børnebiblers, børnebiblerne, børnebiblernes

børn

børn, børns, børnne, børnnes

bønnebog

bønnebog, bønnebogs, bønnebogen, bønnebogens, bønnebøger, bønnebøgers, bønnebøgerne,
bønnebøgernes

bølleoptøjer

bølleoptøjer, bølleoptøjers, bølleoptøjerne, bølleoptøjernes

bønder

bønder, bønders, bønderne, bøndernes

bølgekraft

bølgekraft, bølgekrafts, bølgekraften, bølgekraftens, bølgekræfter, bølgekræfters,
bølgekræfterne, bølgekræfternes

bølgelinie

bølgelinie, bølgelinje, bølgelinies, bølgelinjes, bølgelinien, bølgelinjen, bølgeliniens,
bølgelinjens, bølgelinier, bølgelinjer, bølgeliniers, bølgelinjers, bølgelinierne, bølgelinjerne,
bølgeliniernes, bølgelinjernes

bøjlestang

bøjlestang, bøjlestangs, bøjlestangen, bøjlestangens, bøjlestænger, bøjlestængers,
bøjlestængerne, bøjlestængernes

bøjemuskel

bøjemuskel, bøjemuskels, bøjemuskelen, bøjemusklen, bøjemuskelens, bøjemusklens,
bøjemuskler, bøjemusklers, bøjemusklerne, bøjemusklernes

bøhmand

bøhmand, bøhmands, bøhmanden, bøhmandens, bøhmænd, bøhmænds, bøhmændene,
bøhmændenes

bøffel

bøffel, bøffels, bøffelen, bøflen, bøffelens, bøflens, bøfler, bøflers, bøflerne, bøflernes
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bødeforelæg

bødeforelægget, bødeforlægget, bødeforelæggets, bødeforlæggets, bødeforelæg, bødeforlæg,
bødeforelægs, bødeforlægs, bødeforelæggene, bødeforlæggene, bødeforelæggenes,
bødeforlæggenes

bøddel

bøddel, bøddels, bøddelen, bødlen, bøddelens, bødlens, bødler, bødlers, bødlerne, bødlernes

bærmispel

bærmispel, bærmispels, bærmispelen, bærmisplen, bærmispelens, bærmisplens, bærmispler,
bærmisplers, bærmisplerne, bærmisplernes

bærestang

bærestang, bærestangs, bærestangen, bærestangens, bærestænger, bærestængers,
bærestængerne, bærestængernes

bændel

bændel, bændels, bændelet, bændlet, bændelets, bændlets, bændler, bændlers, bændlerne,
bændlernes

bækken

bækken, bækkens, bækkenet, bækkenets, bækkener, bækner, bækkeners, bækners,
bækkenerne, bæknerne, bækkenernes, bæknernes

byærende

byærende, byærinde, byærendes, byærindes, byærendet, byærindet, byærendets, byærindets,
byærinder, byærender, byærenders, byærinders, byærenderne, byærinderne, byærendernes,
byærindernes

byvåben

byvåbenet, byvåbnet, byvåbenets, byvåbnets, byvåbener, byvåbner, byvåben, byvåbeners,
byvåbners, byvåbens, byvåbnene, byvåbnerne, byvåbnenes, byvåbnernes

byttepenge

byttepenge, byttepenges, byttepengene, byttepengenes

byttehandel

byttehandel, byttehandels, byttehandelen, byttehandlen, byttehandelens, byttehandlens,
byttehandler, byttehandlers, byttehandlerne, byttehandlernes

byrod

byrod, byrods, byroden, byrodens, byrødder, byrødders, byrødderne, byrøddernes

bysbarn

bysbarn, bysbarns, bysbarnet, bysbarnets, bysbørn, bysbørns, bysbørnene, bysbørnenes

byplanlaboratorium

byplanlaboratorium, byplanlaboratoriums, byplanlaboratoriet, byplanlaboratoriets,
byplanlaboratorier, byplanlaboratoriers, byplanlaboratorierne, byplanlaboratoriernes

bymuseum

bymuseum, bymuseums, bymuseet, bymuseets, bymuseer, bymuseers, bymuseerne,
bymuseernes

byldemoder

byldemoder, byldemor, byldemoders, byldemors, byldemoderen, byldemoren, byldemoderens,
byldemorens, byldemodere, byldemoderes, byldemoderne, byldemodernes

bykørsel

bykørsel, bykørsels, bykørselen, bykørslen, bykørselens, bykørslens, bykørsler, bykørslers,
bykørslerne, bykørslernes

byjubilæum

byjubilæum, byjubilæums, byjubilæet, byjubilæets, byjubilæer, byjubilæers, byjubilæerne,
byjubilæernes

bygningsmyndighederne

bygningsmyndighederne, bygningsmyndighedernes, bygningsmyndighedernene,
bygningsmyndighedernenes

byggeomkostninger

byggeomkostninger, byggeomkostningers, byggeomkostningerne, byggeomkostningernes

byggeomkostningsindeks

byggeomkostningsindeksen, byggeomkostningsindekset, byggeomkostningsindeksens,
byggeomkostningsindeksets, byggeomkostningsindekser, byggeomkostningsindices,
byggeomkostningsindeks, byggeomkostningsindeksers, byggeomkostningsindices',
byggeomkostningsindic

byggelinie

byggelinie, byggelinje, byggelinies, byggelinjes, byggelinien, byggelinjen, byggeliniens,
byggelinjens, byggelinier, byggelinjer, byggeliniers, byggelinjers, byggelinierne, byggelinjerne,
byggeliniernes, byggelinjernes

byggefolk

byggefolk, byggefolks, byggefolkene, byggefolkenes

byggeklodser

byggeklodser, byggeklodsers, byggeklodserne, byggeklodsernes

byggekonsortium

byggekonsortium, byggekonsortiums, byggekonsortiet, byggekonsortiets, byggekonsortier,
byggekonsortiers, byggekonsortierne, byggekonsortiernes

byfolk

byfolk, byfolks, byfolkene, byfolkenes

byfoged

byfoged, byfogeds, byfogden, byfogeden, byfogdens, byfogedens, byfogder, byfogeder,
byfogders, byfogeders, byfogderne, byfogederne, byfogdernes, byfogedernes

bycykel

bycykel, bycykels, bycyklen, bycykelen, bycykelens, bycyklens, bycykler, bycyklers,
bycyklerne, bycyklernes

bybørn

bybørn, bybørns, bybørnne, bybørnnes

bycentrum

bycentrum, bycentrums, bycentret, bycentrumet, bycentrummet, bycentrets, bycentrumets,
bycentrummets, bycentrer, bycentrumer, bycentrummer, bycentrers, bycentrumers,
bycentrummers, bycentrerne, bycentrumerne, bycentrummerne, bycentrernes,
bycentrumernes,

bybonde

bybonde, bybondes, bybonden, bybondens, bybønder, bybønders, bybønderne, bybøndernes

bybarn

bybarn, bybarns, bybarnet, bybarnets, bybørn, bybørns, bybørnene, bybørnenes

butikshandel

butikshandel, butikshandels, butikshandelen, butikshandlen, butikshandelens, butikshandlens,
butikshandler, butikshandlers, butikshandlerne, butikshandlernes

busteholder

busteholder, bysteholder, busteholders, bysteholders, busteholderen, bysteholderen,
busteholderens, bysteholderens, busteholdere, bysteholdere, busteholderes, bysteholderes,
busteholderne, bysteholderne, busteholdernes, bysteholdernes

buste

buste, byste, bustes, bystes, busten, bysten, bustens, bystens, buster, byster, busters,
bysters, busterne, bysterne, busternes, bysternes
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staerkeformer

bussemand

bussemand, bussemands, bussemanden, bussemandens, bussemænd, bussemænds,
bussemændene, bussemændenes

buskørsel

buskørsel, buskørsels, buskørslen, buskørselen, buskørselens, buskørslens, buskørsler,
buskørslers, buskørslerne, buskørslernes

buskmand

buskmand, buskmands, buskmanden, buskmandens, buskmænd, buskmænds, buskmændene,
buskmændenes

busfuld

busfuld, busfulds, busfulde, busfuldes, busfuldene, busfuldenes

burmaner

burmaner, burmeser, burmaners, burmesers, burmaneren, burmeseren, burmanerens,
burmeserens, burmanere, burmesere, burmaneres, burmeseres, burmanerne, burmeserne,
burmanernes, burmesernes

burhøne

burhøne, burhønes, burhønen, burhønens, burhøns, burhøner, burhøners, burhøns', burhøns's,
burhønses, burhønsene, burhønerne, burhønsenes, burhønernes

bundbræt

bundbræt, bundbræts, bundbrættet, bundbrættets, bundbrædder, bundbrædders,
bundbrædderne, bundbræddernes

buldog

bulldog, buldog, buldogs, bulldogs, buldoggen, bulldoggen, buldoggens, bulldoggens,
buldogger, bulldogger, buldoggers, bulldoggers, buldoggerne, bulldoggerne, buldoggernes,
bulldoggernes

bukser

bukser, buksers, bukserne, buksernes

buksestrømper

buksestrømper, buksestrømpers, buksestrømperne, buksestrømpernes

bukkel

bukkel, bukkels, bukkelen, buklen, bukkelens, buklens, bukler, buklers, buklerne, buklernes

bukkefod

bukkefod, bukkefods, bukkefoden, bukkefodens, bukkefødder, bukkefødders, bukkefødderne,
bukkeføddernes

bugspytkirtel

bugspytkirtel, bugspytkirtels, bugspytkirtlen, bugspytkirtelen, bugspytkirtelens,
bugspytkirtlens, bugspytkirtler, bugspytkirtlers, bugspytkirtlerne, bugspytkirtlernes

bugmuskel

bugmuskel, bugmuskels, bugmuskelen, bugmusklen, bugmuskelens, bugmusklens,
bugmuskler, bugmusklers, bugmusklerne, bugmusklernes

buffer

buffer, puffer, buffers, puffers, bufferen, pufferen, bufferens, pufferens, buffere, puffere,
bufferes, pufferes, bufferne, pufferne, buffernes, puffernes

budgetreguleringskonto

budgetreguleringskonto, budgetreguleringskontos, budgetreguleringskontoen,
budgetreguleringskontoens, budgetreguleringskonti, budgetreguleringskontoer,
budgetreguleringskontis, budgetreguleringskontoers, budgetreguleringskontiene,
budgetreguleringskontoer

budgetkonto

budgetkonto, budgetkontos, budgetkontoen, budgetkontoens, budgetkonti, budgetkontoer,
budgetkontis, budgetkontoers, budgetkontiene, budgetkontoerne, budgetkontienes,
budgetkontoernes

budcykel

budcykel, budcykels, budcykelen, budcyklen, budcykelens, budcyklens, budcykler, budcyklers,
budcyklerne, budcyklernes

brønddæksel

brønddæksel, brønddæksels, brønddækselet, brønddækslet, brønddækselets, brønddækslets,
brønddæksler, brønddækslers, brønddækslerne, brønddækslernes

brøndsel

brøndselen, brøndslen, brøndselens, brøndslens, brøndsel, brøndsels, brøndselene, brøndslene,
brøndselenes, brøndslenes

brødhumpel

brødhumpel, brødhumpels, brødhumpelen, brødhumplen, brødhumpelens, brødhumplens,
brødhumpler, brødhumplers, brødhumplerne, brødhumplernes

bræt

bræt, bræts, brættet, brættets, brædder, brædders, brædderne, bræddernes

brændsel

brændsel, brændsels, brændslet, brændselet, brændselets, brændslets, brændsler, brændslers,
brændslerne, brændslernes

brændkammer

brændkammer, brændkammers, brændkammeret, brændkamret, brændkammerets,
brændkamrets, brændkamre, brændkamres, brændkamrene, brændkamrenes

brændoffer

brændoffer, brændoffers, brændofferet, brændofret, brændofferets, brændofrets, brændofre,
brændofres, brændofrene, brændofrenes

brændestabel

brændestabel, brændestabels, brændestabelen, brændestablen, brændestabelens,
brændestablens, brændestabler, brændestablers, brændestablerne, brændestablernes

brændeglas

brændeglasset, brændglasset, brændeglassets, brændglassets, brændeglas, brændglas,
brændeglas', brændeglas's, brændeglases, brændglas', brændglas's, brændglases,
brændeglassene, brændglassene, brændeglassenes, brændglassenes

bræddestabel

bræddestabel, bræddestabels, bræddestabelen, bræddestablen, bræddestabelens,
bræddestablens, bræddestabler, bræddestablers, bræddestablerne, bræddestablernes

brækmiddel

brækmiddel, brækmiddels, brækmiddelet, brækmidlet, brækmiddelets, brækmidlets,
brækmidler, brækmidlers, brækmidlerne, brækmidlernes

brædder

brædder, brædders, brædderne, bræddernes

brystmuskel

brystmuskel, brystmuskels, brystmuskelen, brystmusklen, brystmuskelens, brystmusklens,
brystmuskler, brystmusklers, brystmusklerne, brystmusklernes

brystkirtel

brystkirtel, brystkirtels, brystkirtelen, brystkirtlen, brystkirtelens, brystkirtlens, brystkirtler,
brystkirtlers, brystkirtlerne, brystkirtlernes

brystbarn

brystbarn, brystbarns, brystbarnet, brystbarnets, brystbørn, brystbørns, brystbørnene,
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brystbørnenes
brystdråber

brystdråber, brystdråbers, brystdråberne, brystdråbernes

bryllupsnat

bryllupsnat, bryllupsnats, bryllupsnatten, bryllupsnattens, bryllupsnætter, bryllupsnætters,
bryllupsnætterne, bryllupsnætternes

bryggekar

bryggekarret, bryggerkarret, bryggekarrets, bryggerkarrets, bryggerkar, bryggekar,
bryggekars, bryggerkars, bryggekarrene, bryggerkarrene, bryggekarrenes, bryggerkarrenes

brydningsindeks

brydningsindeksen, brydningsindekset, brydningsindeksens, brydningsindeksets,
brydningsindekser, brydningsindices, brydningsindeks, brydningsindeksers, brydningsindices',
brydningsindices's, brydningsindiceses, brydningsindeks', brydningsindeks's, brydnin

brugsmand

brugsmand, brugsmands, brugsmanden, brugsmandens, brugsmænd, brugsmænds,
brugsmændene, brugsmændenes

brugsbog

brugsbog, brugsbogs, brugsbogen, brugsbogens, brugsbøger, brugsbøgers, brugsbøgerne,
brugsbøgernes

brudlinie

brudlinie, brudlinje, brudlinies, brudlinjes, brudlinien, brudlinjen, brudliniens, brudlinjens,
brudlinier, brudlinjer, brudliniers, brudlinjers, brudlinierne, brudlinjerne, brudliniernes,
brudlinjernes

brudeskammel

brudeskammel, brudeskammels, brudeskamlen, brudeskammelen, brudeskamlens,
brudeskammelens, brudeskamler, brudeskamlers, brudeskamlerne, brudeskamlernes

brudenat

brudenat, brudenats, brudenatten, brudenattens, brudenætter, brudenætters, brudenætterne,
brudenætternes

brudekammer

brudekammer, brudekammers, brudekammeret, brudekamret, brudekammerets,
brudekamrets, brudekamre, brudekamres, brudekamrene, brudekamrenes

bropenge

bropenge, bropenges, bropengene, bropengenes

brodersøn

brodersøn, brorsøn, brodersøns, brorsøns, brodersønnen, brorsønnen, brodersønnens,
brorsønnens, brodersønner, brorsønner, brodersønners, brorsønners, brodersønnerne,
brorsønnerne, brodersønnernes, brorsønnernes

brofoged

brofoged, brofogeds, brofogden, brofogeden, brofogdens, brofogedens, brofogder, brofogeder,
brofogders, brofogeders, brofogderne, brofogederne, brofogdernes, brofogedernes

broderpar

broderparret, brødreparret, broderparrets, brødreparrets, brødrepar, broderpar, brødrepar,
broderpars, brødrepars, broderparrene, brødreparrene, broderparrenes, brødreparrenes

broderland

broderland, broderlands, broderlandet, broderlandets, broderlande, brødrelande, broderlandes,
brødrelandes, broderlandene, brødrelandene, broderlandenes, brødrelandenes

broderfolk

broderfolket, broderfolkets, brødrefolk, broderfolk, brødrefolks, broderfolks, broderfolkene,
brødrefolkene, broderfolkenes, brødrefolkenes

broderesaks

broderesaks, brodersaks, broderesaks', broderesaks's, brodersaks', brodersaks's,
broderesaksen, brodersaksen, broderesaksens, brodersaksens, broderesakse, brodersakse,
broderesakses, brodersakses, broderesaksene, brodersaksene, broderesaksenes, brodersaks

broderegarn

broderegarn, brodergarn, broderegarns, brodergarns, broderegarnet, brodergarnet,
broderegarnets, brodergarnets, broderegarner, brodergarner, broderegarners, brodergarners,
broderegarnerne, brodergarnerne, broderegarnernes, brodergarnernes

broderdatter

broderdatter, brordatter, broderdatters, brordatters, broderdatteren, brordatteren,
broderdatterens, brordatterens, broderdøtre, brordøtre, broderdøtres, brordøtres,
broderdøtrene, brordøtrene, broderdøtrenes, brordøtrenes

broder

broder, bror, broders, brors, broderen, broren, broderens, brorens, brødre, brødres, brødrene,
brødrenes

brissel

brissel, brissels, brisselen, brislen, brislens, brisselens, brisler, brislers, brislerne, brislernes

brintion

brintion, brintjon, brintions, brintjons, brintionen, brintjonen, brintionens, brintjonens,
brintjoner, brintioner, brintioners, brintjoners, brintionerne, brintjonerne, brintionernes,
brintjonernes

briller

briller, brillers, brillerne, brillernes

brillestang

brillestang, brillestangs, brillestangen, brillestangens, brillestænger, brillestængers,
brillestængerne, brillestængernes

brillemand

brillemand, brillemands, brillemanden, brillemandens, brillemænd, brillemænds,
brillemændene, brillemændenes

brevstemmeseddel

brevstemmeseddel, brevstemmeseddels, brevstemmeseddelen, brevstemmesedlen,
brevstemmeseddelens, brevstemmesedlens, brevstemmesedler, brevstemmesedlers,
brevstemmesedlerne, brevstemmesedlernes

brevkursus

brevkurset, brevkursuset, brevkursusset, brevkursets, brevkursusets, brevkursussets,
brevkurser, brevkursus, brevkursers, brevkursus', brevkursus's, brevkursuses, brevkurserne,
brevkursusene, brevkursussene, brevkursernes, brevkursusenes, brevkursussenes

bremsekraft

bremsekraft, bremsekrafts, bremsekraften, bremsekraftens, bremsekræfter, bremsekræfters,
bremsekræfterne, bremsekræfternes

bregnerod

bregnerod, bregnerods, bregneroden, bregnerodens, bregnerødder, bregnerødders,
bregnerødderne, bregnerøddernes

break

break, breaks, breaks', breaks's, breakses, breakene, breakenes

bravurnummer

bravurnummer, bravurnummers, bravurnummeret, bravurnumret, bravurnummerets,
bravurnumrets, bravurnumre, bravurnumres, bravurnumrene, bravurnumrenes
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brasen

brasen, brasens, brasenen, brasnen, brasenens, brasnens, brasener, brasner, braseners,
brasners, brasenerne, brasnerne, brasenernes, brasnernes

brasekartoffel

brasekartoffel, brasekartoffels, brasekartoffelen, brasekartoflen, brasekartoffelens,
brasekartoflens, brasekartofler, brasekartoflers, brasekartoflerne, brasekartoflernes

brandvæsen

brandvæsen, brandvæsens, brandvæsenet, brandvæsnet, brandvæsenets, brandvæsnets,
brandvæsener, brandvæsner, brandvæseners, brandvæsners, brandvæsenerne,
brandvæsnerne, brandvæsenernes, brandvæsnernes

brandmand

brandmand, brandmands, brandmanden, brandmandens, brandmænd, brandmænds,
brandmændene, brandmændenes

brandrisiko

brandrisiko, brandrisikos, brandrisikoen, brandrisikoens, brandrisici, brandrisikoer, brandrisicis,
brandrisikoers, brandrisiciene, brandrisikoerne, brandrisicienes, brandrisikoernes

brandfolk

brandfolk, brandfolks, brandfolkene, brandfolkenes

brandfoged

brandfoged, brandfogeds, brandfogden, brandfogeden, brandfogdens, brandfogedens,
brandfogder, brandfogeder, brandfogders, brandfogeders, brandfogderne, brandfogederne,
brandfogdernes, brandfogedernes

bramgås

bramgås, bramgås', bramgås's, bramgåses, bramgåsen, bramgåsens, bramgæs, bramgæs',
bramgæs's, bramgæses, bramgæssene, bramgæssenes

brahman

brahman, bramin, brahmans, bramins, brahmanen, braminen, brahmanens, braminens,
brahmaner, braminer, brahmaners, braminers, brahmanerne, braminerne, brahmanernes,
braminernes

boxershorts

boxershorts, boxershortses, boxershorts', boxershorts's, boxershortsene, boxershortsenes

boucle

bouclé, boucle, bouclés, boucles, boucleet, boucléet, boucleets, boucléets

bortkørsel

bortkørsel, bortkørsels, bortkørslen, bortkørselen, bortkørselens, bortkørslens, bortkørsler,
bortkørslers, bortkørslerne, bortkørslernes

bortførsel

bortførsel, bortførsels, bortførslen, bortførselen, bortførselens, bortførslens, bortførsler,
bortførslers, bortførslerne, bortførslernes

borgmesterstang

borgmesterstang, borgmesterstangs, borgmesterstangen, borgmesterstangens,
borgmesterstænger, borgmesterstængers, borgmesterstængerne, borgmesterstængernes

borgermand

borgermand, borgermands, borgermanden, borgermandens, borgermænd, borgermænds,
borgermændene, borgermændenes

booking

booking, bookning, booknings, bookings, bookingen, bookningen, bookingens, bookningens,
bookinger, bookninger, bookningers, bookingers, bookingerne, bookningerne, bookingernes,
bookningernes

bondepige

bondepige, bondepiges, bondepigen, bondepigens, bønderpiger, bondepiger, bønderpigers,
bondepigers, bønderpigerne, bondepigerne, bønderpigernes, bondepigernes

bondekone

bondekone, bondekones, bondekonen, bondekonens, bønderkoner, bondekoner, bønderkoners,
bondekoners, bønderkonerne, bondekonerne, bønderkonernes, bondekonernes

bondemand

bondemand, bondemands, bondemanden, bondemandens, bondemænd, bondemænds,
bondemændene, bondemændenes

bondekarl

bondekarl, bondekarls, bondekarlen, bondekarlens, bønderkarle, bondekarle, bønderkarles,
bondekarles, bønderkarlene, bondekarlene, bønderkarlenes, bondekarlenes

bondegård

bondegård, bondegårds, bondegården, bondegårdens, bøndergårde, bondegårde,
bøndergårdes, bondegårdes, bøndergårdene, bondegårdene, bøndergårdenes, bondegårdenes

bondedreng

bondedreng, bondedrengs, bondedrengen, bondedrengens, bønderdrenge, bondedrenge,
bønderdrenges, bondedrenges, bønderdrengene, bondedrengene, bønderdrengenes,
bondedrengenes

bonde

bonde, bondes, bonden, bondens, bønder, bønders, bønderne, bøndernes

bompenge

bompenge, bompenges, bompengene, bompengenes

bombetrussel

bombetrussel, bombetrussels, bombetruslen, bombetrusselen, bombetruslens,
bombetrusselens, bombetrusler, bombetruslers, bombetruslerne, bombetruslernes

bombemand

bombemand, bombemands, bombemanden, bombemandens, bombemænd, bombemænds,
bombemændene, bombemændenes

bolsmand

bolsmand, bolsmands, bolsmanden, bolsmandens, bolsmænd, bolsmænds, bolsmændene,
bolsmændenes

bolighandel

bolighandel, bolighandels, bolighandelen, bolighandlen, bolighandelens, bolighandlens,
bolighandler, bolighandlers, bolighandlerne, bolighandlernes

boligministerium

boligministerium, boligministeriums, boligministeriet, boligministeriets, boligministerier,
boligministeriers, boligministerierne, boligministeriernes

boligmangel

boligmangel, boligmangels, boligmangelen, boligmanglen, boligmanglens, boligmangelens,
boligmangler, boligmanglers, boligmanglerne, boligmanglernes

bolche

bolsje, bolche, bolsjes, bolches, bolchet, bolsjet, bolchets, bolsjets, bolcher, bolsjer, bolsjers,
bolchers, bolcherne, bolsjerne, bolchernes, bolsjernes

boksershorts

boksershorts, boksershorts', boksershortses, boksershorts's, boksershortsene,
boksershortsenes

bokser

boxer, bokser, boksers, boxers, boxeren, bokseren, boxerens, bokserens, boksere, boxere,
boxeres, bokseres, boxerne, bokserne, boksernes, boxernes
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bogtitel

bogtitel, bogtitels, bogtitlen, bogtitlens, bogtitler, bogtitlers, bogtitlerne, bogtitlernes

bogstavorden

bogstavorden, bogstavordens, bogstavordnen, bogstavordenen, bogstavordnens,
bogstavordenens

boghandel

boghandel, boghandels, boghandlen, boghandelen, boghandelens, boghandlens, boghandler,
boghandlers, boghandlerne, boghandlernes
Ord

bogcafe

staerkeformer
bogkafe, bogcafé, bogkafé, bogcafe, bogkafés, bogcafés, bogkafes, bogcafes, bogcafeen,
bogcaféen, bogkaféen, bogkafeen, bogcafeens, bogcaféens, bogkaféens, bogkafeens,
bogkafeer, bogkaféer, bogcaféer, bogcafeer, bogcaféers, bogkafeers, bogcafeers, bogkafé

bog

bog, bogen, bogens, bøger, bøgers, bøgerne, bøgernes, bogs

bodegamuskel

bodegamuskel, bodegamuskels, bodegamuskelen, bodegamusklen, bodegamuskelens,
bodegamusklens, bodegamuskler, bodegamusklers, bodegamusklerne, bodegamusklernes

boblekammer

boblekammer, boblekammers, boblekammeret, boblekamret, boblekamrets, boblekammerets,
boblekamre, boblekamres, boblekamrene, boblekamrenes

blåskimmel

blåskimmel, blåskimmels, blåskimlen, blåskimmelen, blåskimlens, blåskimmelens

blødgøringsmiddel

blødgøringsmiddel, blødgøringsmiddels, blødgøringsmiddelet, blødgøringsmidlet,
blødgøringsmiddelets, blødgøringsmidlets, blødgøringsmidler, blødgøringsmidlers,
blødgøringsmidlerne, blødgøringsmidlernes

bløddele

bløddele, bløddeles, bløddelene, bløddelenes

blæseorkester

blæseorkester, blæserorkester, blæseorkesters, blæserorkesters, blæseorkesteret,
blæseorkestret, blæserorkesteret, blæserorkestret, blæseorkesterets, blæseorkestrets,
blæserorkesterets, blæserorkestrets, blæseorkestre, blæserorkestre, blæseorkestres, blæs

blærehalskirtel

blærehalskirtel, blærehalskirtels, blærehalskirtlen, blærehalskirtelen, blærehalskirtelens,
blærehalskirtlens, blærehalskirtler, blærehalskirtlers, blærehalskirtlerne, blærehalskirtlernes

blærefødder

blærefødder, blærefødders, blærefødderne, blæreføddernes

blænderåbning

blænderåbning, blændeåbning, blænderåbnings, blændeåbnings, blænderåbningen,
blændeåbningen, blænderåbningens, blændeåbningens, blænderåbninger, blændeåbninger,
blænderåbningers, blændeåbningers, blænderåbningerne, blændeåbningerne,
blænderåbningernes, bl

blykapsel

blykapsel, blykapsels, blykapselen, blykapslen, blykapselens, blykapslens, blykapsler,
blykapslers, blykapslerne, blykapslernes

blyantstegning

blyantstegning, blyanttegning, blyantstegnings, blyanttegnings, blyantstegningen,
blyanttegningen, blyantstegningens, blyanttegningens, blyantstegninger, blyanttegninger,
blyantstegningers, blyanttegningers, blyantstegningerne, blyanttegningerne, blyantst

blyantsstreg

blyantstreg, blyantsstreg, blyantsstregs, blyantstregs, blyantsstregen, blyantstregen,
blyantsstregens, blyantstregens, blyantsstreger, blyantstreger, blyantsstregers, blyantstregers,
blyantsstregerne, blyantstregerne, blyantsstregernes, blyantstregernes

blyantspidser

blyantspidser, blyantsspidser, blyantspidsers, blyantsspidsers, blyantspidseren,
blyantsspidseren, blyantspidserens, blyantsspidserens, blyantspidsere, blyantsspidsere,
blyantspidseres, blyantsspidseres, blyantspidserne, blyantsspidserne, blyantspidsernes

blyantsstift

blyantsstift, blyantstift, blyantsstifts, blyantstifts, blyantsstiften, blyantstiften, blyantsstiftens,
blyantstiftens, blyantsstifter, blyantstifter, blyantsstifters, blyantstifters, blyantsstifterne,
blyantstifterne, blyantsstifternes, blyantstifternes

blund

blund, blunds

bluffnummer

bluffnummer, bluffnummers, bluffnummeret, bluffnumret, bluffnummerets, bluffnumrets,
bluffnumre, bluffnumres, bluffnumrene, bluffnumrenes

blooms

blooms, blooms', blooms's, bloomses, bloomsene, bloomsenes

blomsterstængel

blomsterstængel, blomsterstængels, blomsterstængelen, blomsterstænglen,
blomsterstængelens, blomsterstænglens, blomsterstængler, blomsterstænglers,
blomsterstænglerne, blomsterstænglernes

blomsterhilsen

blomsterhilsen, blomsterhilsens, blomsterhilsenen, blomsterhilsnen, blomsterhilsenens,
blomsterhilsnens, blomsterhilsener, blomsterhilsner, blomsterhilseners, blomsterhilsners,
blomsterhilsenerne, blomsterhilsnerne, blomsterhilsenernes, blomsterhilsnernes

blomsterhandel

blomsterhandel, blomsterhandels, blomsterhandelen, blomsterhandlen, blomsterhandelens,
blomsterhandlens, blomsterhandler, blomsterhandlers, blomsterhandlerne, blomsterhandlernes

blomsterbod

blomsterbod, blomsterbods, blomsterboden, blomsterbodens, blomsterbøder, blomsterbøders,
blomsterbøderne, blomsterbødernes

blomsterbarn

blomsterbarn, blomsterbarns, blomsterbarnet, blomsterbarnets, blomsterbørn, blomsterbørns,
blomsterbørnene, blomsterbørnenes

blokbog

blokbog, blokbogs, blokbogen, blokbogens, blokbøger, blokbøgers, blokbøgerne, blokbøgernes

blodtilførsel

blodtilførsel, blodtilførsels, blodtilførselen, blodtilførslen, blodtilførselens, blodtilførslens,
blodtilførsler, blodtilførslers, blodtilførslerne, blodtilførslernes

blodserum

blodserum, blodserums, blodserumet, blodserummet, blodserumets, blodserummets, blodsera,
blodserumer, blodserummer, blodseras, blodserumers, blodserummers, blodseraene,
blodserumerne, blodserummerne, blodseraenes, blodserumernes, blodserummernes

blodpenge

blodpenge, blodpenges, blodpengene, blodpengenes
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blodmangel

blodmangel, blodmangels, blodmangelen, blodmanglen, blodmangelens, blodmanglens,
blodmangler, blodmanglers, blodmanglerne, blodmanglernes

blishøne

blishøne, blishønes, blishønen, blishønens, blishøns, blishøner, blishøners, blishøns', blishøns's,
blishønses, blishønerne, blishønsene, blishønernes, blishønsenes

blindramme

blindramme, blændramme, blindrammes, blændrammes, blindrammen, blændrammen,
blindrammens, blændrammens, blindrammer, blændrammer, blindrammers, blændrammers,
blindrammerne, blændrammerne, blindrammernes, blændrammernes

bliktallerken

bliktallerken, bliktallerkens, bliktallerkenen, bliktallerknen, bliktallerkenens, bliktallerknens,
bliktallerkener, bliktallerkner, bliktallerkeners, bliktallerkners, bliktallerkenerne,
bliktallerknerne, bliktallerkenernes, bliktallerknernes

blegevand

blegevand, blegvand, blegevands, blegvands, blegevandet, blegvandet, blegevandets,
blegvandets

blegemiddel

blegemiddel, blegemiddels, blegemidlet, blegemiddelet, blegemiddelets, blegemidlets,
blegemidler, blegemidlers, blegemidlerne, blegemidlernes

blebukser

blebukser, blebuksers, blebukserne, blebuksernes

blebarn

blebarn, blebarns, blebarnet, blebarnets, blebørn, blebørns, blebørnene, blebørnenes

bladmand

bladmand, bladmands, bladmanden, bladmandens, bladmænd, bladmænds, bladmændene,
bladmændenes

bladfod

bladfod, bladfods, bladfoden, bladfodens, bladfødder, bladfødders, bladfødderne, bladføddernes

bjergning

bjærgning, bjergning, bjergnings, bjærgnings, bjærgningen, bjergningen, bjergningens,
bjærgningens, bjergninger, bjærgninger, bjergningers, bjærgningers, bjergningerne,
bjærgningerne, bjergningernes, bjærgningernes

bjergmand

bjergmand, bjergmands, bjergmanden, bjergmandens, bjergmænd, bjergmænds,
bjergmændene, bjergmændenes

bjergkæde

bjergkæde, bjergkædes, bjergkæden, bjergkædens, bjergkæder, bjærgkæder, bjergkæders,
bjergkæderne, bjergkædernes

bjerger

bjerger, bjærger, bjergers, bjærgers, bjergeren, bjærgeren, bjergerens, bjærgerens, bjergere,
bjærgere, bjergeres, bjærgeres, bjergerne, bjærgerne, bjergernes, bjærgernes

bjergbonde

bjergbonde, bjergbondes, bjergbonden, bjergbondens, bjergbønder, bjergbønders,
bjergbønderne, bjergbøndernes

bjergand

bjergand, bjergands, bjerganden, bjergandens, bjergænder, bjergænders, bjergænderne,
bjergændernes

bjergeløn

bjergeløn, bjærgeløn, bjergeløns, bjærgeløns, bjergelønnen, bjærgelønnen, bjergelønnens,
bjærgelønnens

bittermandel

bittermandel, bittermandels, bittermandelen, bittermandlen, bittermandelens, bittermandlens,
bittermandler, bittermandlers, bittermandlerne, bittermandlernes

bitestikel

bitestikel, bitestikels, bitestiklen, bitestiklens, bitestikler, bitestiklers, bitestiklerne,
bitestiklernes

bismut

vismut, bismut, bismuts, vismuts, bismutten, vismutten, bismuttens, vismuttens

birkefigen

birkefigen, birkefigens, birkefigenen, birkefignen, birkefigenens, birkefignens, birkefigener,
birkefigner, birkefigeners, birkefigners, birkefigenerne, birkefignerne, birkefigenernes,
birkefignernes

biobrændsel

biobrændsel, biobrændsels, biobrændselet, biobrændslet, biobrændselets, biobrændslets,
biobrændsler, biobrændslers, biobrændslerne, biobrændslernes

binomialformel

binomialformel, binomialformels, binomialformelen, binomialformlen, binomialformelens,
binomialformlens

bindsel

bindsel, bindsels, bindselet, bindslet, bindselets, bindslets, bindsler, bindslers, bindslerne,
bindslernes

bindemiddel

bindemiddel, bindemiddels, bindemidlet, bindemiddelet, bindemiddelets, bindemidlets,
bindemidler, bindemidlers, bindemidlerne, bindemidlernes

bimpel

bimpel, bimpels, bimpelen, bimplen, bimpelens, bimplens, bimpler, bimplers, bimplerne,
bimplernes

bilmand

bilmand, bilmands, bilmanden, bilmandens, bilmænd, bilmænds, bilmændene, bilmændenes

billigbog

billigbog, billigbogs, billigbogen, billigbogens, billigbøger, billigbøgers, billigbøgerne,
billigbøgernes

billedverden

billedverden, billedverdens, billedverdener, billedverdner, billedverdeners, billedverdners,
billedverdenerne, billedverdnerne, billedverdenernes, billedverdnernes

billedmedie

billedmedie, billedmedium, billedmedies, billedmediums, billedmediet, billedmediets,
billedmedier, billedmedia, billedmedias, billedmediers, billedmedierne, billedmediernes

billedbog

billedbog, billedbogs, billedbogen, billedbogens, billedbøger, billedbøgers, billedbøgerne,
billedbøgernes

billedbibel

billedbibel, billedbibels, billedbibelen, billedbiblen, billedbibelens, billedbiblens, billedbibler,
billedbiblers, billedbiblerne, billedbiblernes

bilkørsel

bilkørsel, bilkørsels, bilkørselen, bilkørslen, bilkørselens, bilkørslens, bilkørsler, bilkørslers,
bilkørslerne, bilkørslernes

bilharzia

bilharzia, bilharzias, bilharziaen, bilharziaens, bilharziaer, bilharzier, bilharziaers, bilharziers,
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bilharziaerne, bilharzierne, bilharziaernes, bilharziernes
bilfolk

bilfolk, bilfolks, bilfolkene, bilfolkenes

bikinitrusser

bikinitrusser, bikinitrussers, bikinitrusserne, bikinitrussernes

bidsel

bidsel, bidsels, bidselet, bidslet, bidselets, bidslets, bidsler, bidslers, bidslerne, bidslernes

bidetang

bidetang, bidetangs, bidetangen, bidetangens, bidetænger, bidetængers, bidetængerne,
bidetængernes

biblioteksbog

biblioteksbog, biblioteksbogs, biblioteksbogen, biblioteksbogens, biblioteksbøger,
biblioteksbøgers, biblioteksbøgerne, biblioteksbøgernes

bibliotekspenge

bibliotekspenge, bibliotekspenges, bibliotekspengene, bibliotekspengenes

biblioteksvæsen

biblioteksvæsen, biblioteksvæsens, biblioteksvæsenet, biblioteksvæsnet, biblioteksvæsenets,
biblioteksvæsnets, biblioteksvæsener, biblioteksvæsner, biblioteksvæseners,
biblioteksvæsners, biblioteksvæsenerne, biblioteksvæsnerne, biblioteksvæsenernes, bibli

bibel

bibel, bibels, bibelen, biblen, bibelens, biblens, bibler, biblers, biblerne, biblernes

bevismiddel

bevismiddel, bevismiddels, bevismiddelet, bevismidlet, bevismiddelets, bevismidlets,
bevismidler, bevismidlers, bevismidlerne, bevismidlernes

bevidsthedstærskel

bevidsthedstærskel, bevidsthedstærskels, bevidsthedstærskelen, bevidsthedstærsklen,
bevidsthedstærskelens, bevidsthedstærsklens, bevidsthedstærskler, bevidsthedstærsklers,
bevidsthedstærsklerne, bevidsthedstærsklernes

betapartikel

betapartikel, betapartikels, betapartiklen, betapartiklens, betapartikler, betapartiklers,
betapartiklerne, betapartiklernes

betalingsmiddel

betalingsmiddel, betalingsmiddels, betalingsmidlet, betalingsmiddelet, betalingsmiddelets,
betalingsmidlets, betalingsmidler, betalingsmidlers, betalingsmidlerne, betalingsmidlernes

besættelsestropper

besættelsestropper, besættelsestroppers, besættelsestropperne, besættelsestroppernes

besættelsesmyndigheder

besættelsesmyndigheder, besættelsesmyndigheders, besættelsesmyndighederne,
besættelsesmyndighedernes

besyv

besyv, besyvs, besyvene, besyvenes

bestyrelsesformand

bestyrelsesformand, bestyrelsesformands, bestyrelsesformanden, bestyrelsesformandens,
bestyrelsesformænd, bestyrelsesformænds, bestyrelsesformændene, bestyrelsesformændenes

bestillingsseddel

bestillingsseddel, bestillingsseddels, bestillingsseddelen, bestillingssedlen, bestillingsseddelens,
bestillingssedlens, bestillingssedler, bestillingssedlers, bestillingssedlerne, bestillingssedlernes

bessefar

bessefar, bessefars, bessefaren, bessefarens, bessefædre, bessefædres, bessefædrene,
bessefædrenes

beskærersaks

beskærersaks, beskæresaks, beskærersaks', beskærersaks's, beskæresaks', beskæresaks's,
beskærersaksen, beskæresaksen, beskærersaksens, beskæresaksens, beskærersakse,
beskæresakse, beskærersakses, beskæresakses, beskærersaksene, beskæresaksene,
beskærersak

beskæftigelsesmuligheder

beskæftigelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheders, beskæftigelsesmulighederne,
beskæftigelsesmulighedernes

beskæftigelsesforanstaltninger beskæftigelsesforanstaltninger, beskæftigelsesforanstaltningers,
beskæftigelsesforanstaltningerne, beskæftigelsesforanstaltningernes
beskyttelsesmiddel

beskyttelsesmiddel, beskyttelsesmiddels, beskyttelsesmiddelet, beskyttelsesmidlet,
beskyttelsesmiddelets, beskyttelsesmidlets, beskyttelsesmidler, beskyttelsesmidlers,
beskyttelsesmidlerne, beskyttelsesmidlernes

beskyttelsesbriller

beskyttelsesbriller, beskyttelsesbrillers, beskyttelsesbrillerne, beskyttelsesbrillernes

besiddertrang

besiddertrang, besiddetrang, besiddertrangs, besiddetrangs, besiddertrangen, besiddetrangen,
besiddertrangens, besiddetrangens

bermudashorts

bermudashorts, bermudashorts', bermudashorts's, bermudashortses, bermudashortsene,
bermudashortsenes

benzindæksel

benzindæksel, benzindæksels, benzindækselet, benzindækslet, benzindækselets,
benzindækslets, benzindæksler, benzindækslers, benzindækslerne, benzindækslernes

benzintilførsel

benzintilførsel, benzintilførsels, benzintilførselen, benzintilførslen, benzintilførselens,
benzintilførslens, benzintilførsler, benzintilførslers, benzintilførslerne, benzintilførslernes

benmuskel

benmuskel, benmuskels, benmuskelen, benmusklen, benmuskelens, benmusklens,
benmuskler, benmusklers, benmusklerne, benmusklernes

benklæder

benklæder, benklæders, benklæderne, benklædernes

bengel

bengel, bengels, bengelen, benglen, bengelens, benglens, bengler, benglers, benglerne,
benglernes

belysningsvæsen

belysningsvæsen, belysningsvæsens, belysningsvæsenet, belysningsvæsnet,
belysningsvæsenets, belysningsvæsnets, belysningsvæsener, belysningsvæsner,
belysningsvæseners, belysningsvæsners, belysningsvæsenerne, belysningsvæsnerne,
belysningsvæsenernes, belys

bel

bel, bels

bekæmpelsesmiddel

bekæmpelsesmiddel, bekæmpelsesmiddels, bekæmpelsesmidlet, bekæmpelsesmiddelet,
bekæmpelsesmiddelets, bekæmpelsesmidlets, bekæmpelsesmidler, bekæmpelsesmidlers,
bekæmpelsesmidlerne, bekæmpelsesmidlernes
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beklædningsgenstande

beklædningsgenstande, beklædningsgenstandes, beklædningsgenstandene,
beklædningsgenstandenes

bekendt

bekendt, bekendts, bekendte, bekendtes, bekendtene, bekendtenes

beheftelse

beheftelse, behæftelse, beheftelses, behæftelses, beheftelsen, behæftelsen, beheftelsens,
behæftelsens, beheftelser, behæftelser, beheftelsers, behæftelsers, beheftelserne,
behæftelserne, beheftelsernes, behæftelsernes

begyndervanskeligheder

begyndervanskeligheder, begyndervanskeligheders, begyndervanskelighederne,
begyndervanskelighedernes

begynderstadium

begynderstadium, begynderstadiums, begynderstadiet, begynderstadiets, begynderstadier,
begynderstadiers, begynderstadierne, begynderstadiernes

Ord

staerkeformer

begynderkursus

begynderkurset, begynderkursuset, begynderkursusset, begynderkursets, begynderkursusets,
begynderkursussets, begynderkurser, begynderkursus, begynderkursers, begynderkursus',
begynderkursus's, begynderkursuses, begynderkurserne, begynderkursusene, begynde

begynderbog

begynderbog, begynderbogs, begynderbogen, begynderbogens, begynderbøger,
begynderbøgers, begynderbøgerne, begynderbøgernes

begrebsverden

begrebsverden, begrebsverdens, begrebsverdenen, begrebsverdenens, begrebsverdener,
begrebsverdner, begrebsverdeners, begrebsverdners, begrebsverdenerne, begrebsverdnerne,
begrebsverdenernes, begrebsverdnernes

begravelsesvæsen

begravelsesvæsen, begravelsesvæsens, begravelsesvæsenet, begravelsesvæsnet,
begravelsesvæsenets, begravelsesvæsnets, begravelsesvæsener, begravelsesvæsner,
begravelsesvæseners, begravelsesvæsners, begravelsesvæsenerne, begravelsesvæsnerne,
begravelsesvæse

begmand

begmand, begmands, begmanden, begmandens, begmænd, begmænds, begmændene,
begmændenes

begonia

begonia, begonie, begonias, begonies, begoniaen, begonien, begoniaens, begoniens, begonier,
begoniaer, begoniaers, begoniers, begoniaerne, begonierne, begoniaernes, begoniernes

befordringsudgifter

befordringsudgifter, befordringsudgifters, befordringsudgifterne, befordringsudgifternes

befordringsmiddel

befordringsmiddel, befordringsmiddels, befordringsmiddelet, befordringsmidlet,
befordringsmiddelets, befordringsmidlets, befordringsmidler, befordringsmidlers,
befordringsmidlerne, befordringsmidlernes

befalingsmand

befalingsmand, befalingsmands, befalingsmanden, befalingsmandens, befalingsmænd,
befalingsmænds, befalingsmændene, befalingsmændenes

bedøvelsesmiddel

bedøvelsesmiddel, bedøvelsesmiddels, bedøvelsesmiddelet, bedøvelsesmidlet,
bedøvelsesmiddelets, bedøvelsesmidlets, bedøvelsesmidler, bedøvelsesmidlers,
bedøvelsesmidlerne, bedøvelsesmidlernes

bedstemoder

bedstemor, bedstemoder, bedstemors, bedstemoders, bedstemoderen, bedstemoren,
bedstemoderens, bedstemorens, bedstemødre, bedstemødres, bedstemødrene,
bedstemødrenes

bedstemand

bedstemand, bedstemands, bedstemanden, bedstemandens, bedstemænd, bedstemænds,
bedstemændene, bedstemændenes

bedsteforældre

bedsteforældre, bedsteforældres, bedsteforældrene, bedsteforældrenes

bedsteforælder

bedsteforælder, bedsteforælders, bedsteforældre, bedsteforældres, bedsteforældrene,
bedsteforældrenes

bedstefader

bedstefar, bedstefader, bedstefars, bedstefaders, bedstefaderen, bedstefaren, bedstefaderens,
bedstefarens, bedstefædre, bedstefædres, bedstefædrene, bedstefædrenes

bedriftsværn

bedriftsværnet, bedriftværnet, bedriftsværnets, bedriftværnets, bedriftsværn, bedriftværn,
bedriftsværns, bedriftværns, bedriftsværnene, bedriftværnene, bedriftsværnenes,
bedriftværnenes

bedeskammel

bedeskammel, bedeskammels, bedeskamlen, bedeskammelen, bedeskamlens,
bedeskammelens, bedeskamler, bedeskamlers, bedeskamlerne, bedeskamlernes

bedemand

bedemand, bedemands, bedemanden, bedemandens, bedemænd, bedemænds,
bedemændene, bedemændenes

bechamelsauce

bechamelsauce, bechamelsovs, bechamelsauces, bechamelsovs', bechamelsovs's,
bechamelsaucen, bechamelsovsen, bechamelsaucens, bechamelsovsens, bechamelsaucer,
bechamelsovse, bechamelsovser, bechamelsaucers, bechamelsovsers, bechamelsovses,
bechamelsaucerne

bearnaisesauce

bearnaisesauce, bearnaisesovs, bearnaisesauces, bearnaisesovs', bearnaisesovs's,
bearnaisesaucen, bearnaisesovsen, bearnaisesaucens, bearnaisesovsens, bearnaisesaucer,
bearnaisesovse, bearnaisesovser, bearnaisesaucers, bearnaisesovsers, bearnaisesovses, b

beachparty

beachparty, beachpartys, beachpartyet, beachpartyets, beachpartyer, beachparties,
beachparties', beachparties's, beachpartieses, beachpartyers, beachpartyerne,
beachpartyernes

basunkinder

basunkinder, basunkinders, basunkinderne, basunkindernes

basunengel

basunengel, basunengels, basunengelen, basunenglen, basunengelens, basunenglens,
basunengle, basunengles, basunenglene, basunenglenes

basis

basis, basis', basis's, basises, basen, basens, baser, basers, baserne, basernes
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basisbog

basisbog, basisbogs, basisbogen, basisbogens, basisbøger, basisbøgers, basisbøgerne,
basisbøgernes

basilika

basilika, basilikas, basilikaen, basilikaens, basilikaer, basiliker, basilikaers, basilikers,
basilikaerne, basilikerne, basilikaernes, basilikernes

barselsvikar

barselsvikar, barselvikar, barselsvikars, barselvikars, barselsvikaren, barselvikaren,
barselsvikarens, barselvikarens, barselsvikarer, barselvikarer, barselsvikarers, barselvikarers,
barselsvikarerne, barselvikarerne, barselsvikarernes, barselvikarernes

barselseng

barselsseng, barselseng, barselsengs, barselssengs, barselsengen, barselssengen,
barselsengens, barselssengens, barselsenge, barselssenge, barselsenges, barselssenges,
barselsengene, barselssengene, barselsengenes, barselssengenes

barselorlov

barselorlov, barselsorlov, barselorlovs, barselsorlovs, barselsorloven, barselorloven,
barselorlovens, barselsorlovens, barselorlover, barselsorlover, barselorlovers, barselsorlovers,
barselorloverne, barselsorloverne, barselorlovernes, barselsorlovernes

barsel

barsel, barsels, barselen, barslen, barselens, barslens, barsler, barslers, barslerne, barslernes

barnlille

barnlille, barnlilles, børnlille, børnlilles

barneår

barneår, børneår, barneårs, børneårs, barneårene, børneårene, barneårenes, børneårenes

barnesæde

barnesæde, børnesæde, barnesædes, børnesædes, barnesædet, børnesædet, barnesædets,
børnesædets, barnesæder, børnesæder, barnesæders, børnesæders, barnesæderne,
børnesæderne, barnesædernes, børnesædernes

barnesprog

barnesprog, børnesprog, barnesprogs, børnesprogs, barnesproget, børnesproget,
barnesprogets, børnesprogets

barnestol

barnestol, barnestols, barnestolen, barnestolens, barnestole, børnestole, barnestoles,
børnestoles, barnestolene, børnestolene, barnestolenes, børnestolenes

barnesko

barneskoen, barneskoens, børnesko, barnesko, børneskos, barneskos, barneskoene,
børneskoene, barneskoenes, børneskoenes

barneskole

barneskole, børneskole, barneskoles, børneskoles, barneskolen, børneskolen, barneskolens,
børneskolens, barneskoler, børneskoler, barneskolers, børneskolers, barneskolerne,
børneskolerne, barneskolernes, børneskolernes

barneskefuld

barneskefuld, barneskefulds, barneskefulde, barneskefuldes, barneskefuldene,
barneskefuldenes

barneseng

barneseng, barnesengs, barnesengen, barnesengens, barnesenge, børnesenge, barnesenges,
børnesenges, barnesengene, børnesengene, barnesengenes, børnesengenes

barnemoder

barnemoder, barnemor, barnemoders, barnemors, barnemoderen, barnemoren,
barnemoderens, barnemorens, barnemødre, barnemødres, barnemødrene, barnemødrenes

barnekammer

barnekammer, barnekammers, barnekammeret, barnekamret, barnekammerets,
barnekamrets, barnekamre, barnekamres, barnekamrene, barnekamrenes

barnehånd

barnehånd, barnehånds, barnehånden, barnehåndens, barnehænder, barnehænders,
barnehænderne, barnehændernes

barnehoved

barnehoved, barnehoveds, barnehovedet, barnehovedets, barnehoveder, børnehoveder,
barnehoveders, børnehoveders, barnehovederne, børnehovederne, barnehovedernes,
børnehovedernes

barnefødsel

barnefødsel, barnefødsels, barnefødselen, barnefødslen, barnefødselens, barnefødslens,
børnefødsler, barnefødsler, barnefødslers, børnefødslers, barnefødslerne, børnefødslerne,
barnefødslernes, børnefødslernes

barnefader

barnefader, barnefar, barnefaders, barnefars, barnefaderen, barnefaren, barnefaderens,
barnefarens, barnefædre, barnefædres, barnefædrene, barnefædrenes

barnecykel

barnecykel, børnecykel, barnecykels, børnecykels, barnecykelen, barnecyklen, børnecykelen,
børnecyklen, barnecykelens, barnecyklens, børnecykelens, børnecyklens, barnecykler,
børnecykler, barnecyklers, børnecyklers, barnecyklerne, børnecyklerne, barnecykl

barnebillet

børnebillet, barnebillet, barnebillets, børnebillets, barnebilletten, børnebilletten, barnebillettens,
børnebillettens, barnebilletter, børnebilletter, barnebilletters, børnebilletters, barnebilletterne,
børnebilletterne, barnebilletternes, børnebilletter

barnebarn

barnebarn, barnebarns, barnebarnet, barnebarnets, børnebørn, børnebørns, børnebørnene,
børnebørnenes

barndomsminder

barndomsminder, barndomsminders, barndomsminderne, barndomsmindernes

barndom

barndommen,barndoms,barndommens

barndomserindringer

barndomserindringer, barndomserindringers, barndomserindringerne, barndomserindringernes

barn

barn, barns, barnet, barnets, børn, børns, børnene, børnenes

barbergrejer

barbergrejer, barbergrejers, barbergrejerne, barbergrejernes

bar

bar, bars

bankvæsen

bankvæsen, bankvæsens, bankvæsenet, bankvæsnet, bankvæsenets, bankvæsnets

banksvindel

banksvindel, banksvindels, banksvindelen, banksvindlen, banksvindelens, banksvindlens

bankmand

bankmand, bankmands, bankmanden, bankmandens, bankmænd, bankmænds,
bankmændene, bankmændenes

bankkonto

bankkonto, bankkontos, bankkontoen, bankkontoens, bankkonti, bankkontoer, bankkontis,
bankkontoers, bankkontiene, bankkontoerne, bankkontienes, bankkontoernes
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bankbog, bankbogs, bankbogen, bankbogens, bankbøger, bankbøgers, bankbøgerne,
bankbøgernes

banjer

banjer, banjers, banjerne, banjernes

banemand

banemand, banemands, banemanden, banemandens, banemænd, banemænds,
banemændene, banemændenes

bambusmøbel

bambusmøbel, bambusmøbels, bambusmøbelet, bambusmøblet, bambusmøbelets,
bambusmøblets, bambusmøbler, bambusmøblers, bambusmøblerne, bambusmøblernes

balletbarn

balletbarn, balletbarns, balletbarnet, balletbarnets, balletbørn, balletbørns, balletbørnene,
balletbørnenes

balanceaksel

balanceaksel, balanceaksels, balanceakselen, balanceakslen, balanceakselens, balanceakslens,
balanceaksler, balanceakslers, balanceakslerne, balanceakslernes

balde

balde, balle, baldes, balles, balden, ballen, baldens, ballens, balder, baller, balders, ballers,
balderne, ballerne, baldernes, ballernes

bagtå

bagtå, bagtås, bagtåen, bagtåens, bagtæer, bagtæers, bagtæerne, bagtæernes

bagstræber

bagstræber, bagstræver, bagstræbers, bagstrævers, bagstræberen, bagstræveren,
bagstræberens, bagstræverens, bagstræbere, bagstrævere, bagstræberes, bagstræveres,
bagstræberne, bagstræverne, bagstræbernes, bagstrævernes

bagstræb

bagstræb, bagstræv, bagstræbs, bagstrævs, bagstræbet, bagstrævet, bagstræbets,
bagstrævets

bagstavn

bagstavn, bagstævn, bagstavns, bagstævns, bagstavnen, bagstævnen, bagstavnens,
bagstævnens, bagstavne, bagstævne, bagstavnes, bagstævnes, bagstavnene, bagstævnene,
bagstavnenes, bagstævnenes

bagmand

bagmand, bagmands, bagmanden, bagmandens, bagmænd, bagmænds, bagmændene,
bagmændenes

baglænsordbog

baglænsordbog, baglænsordbogs, baglænsordbogen, baglænsordbogens, baglænsordbøger,
baglænsordbøgers, baglænsordbøgerne, baglænsordbøgernes

baggårdsbarn

baggårdsbarn, baggårdsbarns, baggårdsbarnet, baggårdsbarnets, baggårdsbørn,
baggårdsbørns, baggårdsbørnene, baggårdsbørnenes

bagerbarn

bagerbarn, bagerbarns, bagerbarnet, bagerbarnets, bagerbørn, bagerbørns, bagerbørnene,
bagerbørnenes

bagekartoffel

bagekartoffel, bagekartoffels, bagekartoffelen, bagekartoflen, bagekartoffelens, bagekartoflens,
bagekartofler, bagekartoflers, bagekartoflerne, bagekartoflernes

bagebog

bagebog, bagebogs, bagebogen, bagebogens, bagebøger, bagebøgers, bagebøgerne,
bagebøgernes

bagaksel

bagaksel, bagaksels, bagakslen, bagakselen, bagakselens, bagakslens, bagaksler, bagakslers,
bagakslerne, bagakslernes

badelagen

badelagen, badelagens, badelagenet, badelagnet, badelagenets, badelagnets, badelagener,
badelagner, badelageners, badelagners, badelagenerne, badelagnerne, badelagenernes,
badelagnernes

badebukser

badebukser, badebuksers, badebukserne, badebuksernes

avocado

avocado, avokado, avocados, avokados, avocadoen, avokadoen, avocadoens, avokadoens,
avocadoer, avokadoer, avocadoers, avokadoers, avocadoerne, avokadoerne, avocadoernes,
avokadoernes

av-middel

avmiddel, avmiddels, avmiddelet, avmidlet, avmiddelets, avmidlets, avmidler, avmidlers,
avmidlerne, avmidlernes

avlekraft

avlekraft, avlekrafts, avlekraften, avlekraftens, avlekræfter, avlekræfters, avlekræfterne,
avlekræfternes

avisartikel

avisartikel, avisartikels, avisartiklen, avisartiklens, avisartikler, avisartiklers, avisartiklerne,
avisartiklernes

avisand

avisand, avisands, avisanden, avisandens, avisænder, avisænders, avisænderne, avisændernes

ave

ave, aves

avancementsmuligheder

avancementsmuligheder, avancementsmuligheders, avancementsmulighederne,
avancementsmulighedernes

automobilmuseum

automobilmuseum, automobilmuseums, automobilmuseet, automobilmuseets,
automobilmuseer, automobilmuseers, automobilmuseerne, automobilmuseernes

autodafe

autodafe, autodafé, autodafes, autodafés, autodafeen, autodaféen, autodafeens, autodaféens,
autodaféer, autodafeer, autodafeers, autodaféers, autodafeerne, autodaféerne, autodafeernes,
autodaféernes

auspicium

auspicium, auspiciums, auspiciet, auspiciets, auspicier, auspiciers, auspicierne, auspiciernes

aurikel

aurikel, aurikels, auriklen, auriklens, aurikler, auriklers, auriklerne, auriklernes

auditorium

auditorium, auditoriums, auditoriet, auditoriets, auditorier, auditoriers, auditorierne,
auditoriernes

audienssøgende

audienssøgende, audienssøgendes

attentatmand

attentatmand, attentatmands, attentatmanden, attentatmandens, attentatmænd,
attentatmænds, attentatmændene, attentatmændenes
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attenhundredetal

attenhundredetal, attenhundredtal, attenhundredetals, attenhundredtals, attenhundredetallet,
attenhundredtallet, attenhundredetallets, attenhundredtallets

attachetaske

attachetaske, attachétaske, attachetaskes, attachétaskes, attachetasken, attachétasken,
attachetaskens, attachétaskens, attachetasker, attachétasker, attachetaskers, attachétaskers,
attachetaskerne, attachétaskerne, attachetaskernes, attachétaskernes

attache

attache, attaché, attaches, attachés, attacheen, attachéen, attacheens, attachéens, attacheer,
attachéer, attacheers, attachéers, attacheerne, attachéerne, attacheernes, attachéernes

atrium

atrium, atriums, atriet, atriumet, atriummet, atriets, atriumets, atriummets, atrier, atriumer,
atriummer, atriers, atriumers, atriummers, atrierne, atriumerne, atriummerne, atriernes,
atriumernes, atriummernes

atomvåben

atomvåbenet, atomvåbnet, atomvåbenets, atomvåbnets, atomvåben, atomvåbens,
atomvåbnene, atomvåbnenes

atomnummer

atomnummer, atomnummers, atomnummeret, atomnumret, atomnummerets, atomnumrets,
atomnumre, atomnumres, atomnumrene, atomnumrenes

atompartikel

atompartikel, atompartikels, atompartiklen, atompartiklens, atompartikler, atompartiklers,
atompartiklerne, atompartiklernes

atombrændsel

atombrændsel, atombrændsels, atombrændselet, atombrændslet, atombrændselets,
atombrændslets, atombrændsler, atombrændslers, atombrændslerne, atombrændslernes

Ord

staerkeformer

atombevæbnet

atombevæbnet, atombevæbnets, atombevæbnede, atombevæbnedes

astragel

astragelen, astragelens, astrageler, astragler, astragel, astragelers, astraglers, astragels,
astragelene, astragelerne, astraglene, astraglerne, astragelenes, astragelernes, astraglenes,
astraglernes

association

association, associations, associationen, associationens, associationer, assosiationer,
associationers, associationerne, associationernes

assemblé

assemblé, assemblés, assembleet, assembleets, assembleer, assembleers, assembleerne,
assembleernes

aspargeskartoffel

aspargeskartoffel, aspargeskartoffels, aspargeskartoffelen, aspargeskartoflen,
aspargeskartoffelens, aspargeskartoflens, aspargeskartofler, aspargeskartoflers,
aspargeskartoflerne, aspargeskartoflernes

asp

asp, esp, asps, esps, aspen, espen, aspens, espens, espe, aspe, aspes, espes, aspene, espene,
aspenes, espenes

askefarvet

askefarvet, askefarvets, askefarvede, askefarvedes

asen

asen, asens, asenet, asnet, asenets, asnets, asner, asener, aseners, asners, asenerne,
asnerne, asenernes, asnernes

arveregler

arveregler, arvereglers, arvereglerne, arvereglernes

arveonkel

arveonkel, arveonkels, arveonkelen, arveonklen, arveonkelens, arveonklens, arveonkler,
arveonklers, arveonklerne, arveonklernes

artikel

artikel, artikels, artiklen, artiklens, artikler, artiklers, artiklerne, artiklernes

armmuskel

armmuskel, armmuskels, armmuskelen, armmusklen, armmuskelens, armmusklens,
armmuskler, armmusklers, armmusklerne, armmusklernes

armkræfter

armkræfter, armkræfters, armkræfterne, armkræfternes

armekorps

armekorpset, armékorpset, armekorpsets, armékorpsets, armekorps, armékorps, armekorps',
armekorps's, armekorpses, armékorps', armékorps's, armékorpses, armekorpsene,
armékorpsene, armekorpsenes, armékorpsenes

arme

arme, armé, armes, armés, armeen, arméen, armeens, arméens, armeer, arméer, armeers,
arméers, armeerne, arméerne, armeernes, arméernes

arkivalier

arkivalier, arkivaliers, arkivalierne, arkivaliernes

arbejdstitel

arbejdstitel, arbejdstitels, arbejdstitlen, arbejdstitlens, arbejdstitler, arbejdstitlers,
arbejdstitlerne, arbejdstitlernes

arbejdstempo

arbejdstempo, arbejdstempos, arbejdstempoet, arbejdstempoets, arbejdstempi,
arbejdstempoer, arbejdstempis, arbejdstempoers, arbejdstempiene, arbejdstempoerne,
arbejdstempienes, arbejdstempoernes

arbejdsministerium

arbejdsministerium, arbejdsministeriums, arbejdsministeriet, arbejdsministeriets,
arbejdsministerier, arbejdsministeriers, arbejdsministerierne, arbejdsministeriernes

arbejdsmangel

arbejdsmangel, arbejdsmangels, arbejdsmangelen, arbejdsmanglen, arbejdsmangelens,
arbejdsmanglens, arbejdsmangler, arbejdsmanglers, arbejdsmanglerne, arbejdsmanglernes

arbejdsmand

arbejdsmand, arbejdsmands, arbejdsmanden, arbejdsmandens, arbejdsmænd, arbejdsmænds,
arbejdsmændene, arbejdsmændenes

arbejdskraftmangel

arbejdskraftmangel, arbejdskraftmangels, arbejdskraftmangelen, arbejdskraftmanglen,
arbejdskraftmangelens, arbejdskraftmanglens, arbejdskraftmangler, arbejdskraftmanglers,
arbejdskraftmanglerne, arbejdskraftmanglernes

arbejdskollega

arbejdskollega, arbejdskollegas, arbejdskollegaen, arbejdskollegaens, arbejdskollegaer,
arbejdskolleger, arbejdskollegaers, arbejdskollegers, arbejdskollegaerne, arbejdskollegerne,
arbejdskollegaernes, arbejdskollegernes

arbejdsformand

arbejdsformand, arbejdsformands, arbejdsformanden, arbejdsformandens, arbejdsformænd,
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arbejdsformænds, arbejdsformændene, arbejdsformændenes
arbejdsfolk

arbejdsfolk, arbejdsfolks, arbejdsfolkene, arbejdsfolkenes

arbejdsbog

arbejdsbog, arbejdsbogs, arbejdsbogen, arbejdsbogens, arbejdsbøger, arbejdsbøgers,
arbejdsbøgerne, arbejdsbøgernes

arbejdsbukser

arbejdsbukser, arbejdsbuksers, arbejdsbukserne, arbejdsbuksernes

arbejderbarn

arbejderbarn, arbejderbarns, arbejderbarnet, arbejderbarnets, arbejderbørn, arbejderbørns,
arbejderbørnene, arbejderbørnenes

apsis

apsis, apsis', apsis's, apsises, apsiden, apsisen, apsissen, apsidens, apsisens, apsissens,
apsider, apsiser, apsisser, apsiders, apsisers, apsissers, apsiderne, apsiserne, apsisserne,
apsidernes, apsisernes, apsissernes

aprilsvejr

aprilvejret, aprilsvejret, aprilsvejrets, aprilvejrets, aprilsvejr, aprilvejr, aprilsvejrs, aprilvejrs,
aprilsvejrene, aprilvejrene, aprilsvejrenes, aprilvejrenes

apostel

apostel, apostels, apostelen, apostlen, apostlens, apostelens, apostle, apostles, apostlene,
apostlenes

antipartikel

antipartikel, antipartikels, antipartiklen, antipartiklens, antipartikler, antipartiklers,
antipartiklerne, antipartiklernes

antimakassar

antimakassar, antimakassars, antimakassarene, antimakassarenes

antikvitetshandel

antikvitetshandel, antikvitetshandels, antikvitetshandelen, antikvitetshandlen,
antikvitetshandelens, antikvitetshandlens, antikvitetshandler, antikvitetshandlers,
antikvitetshandlerne, antikvitetshandlernes

antikvarboghandel

antikvarboghandel, antikvarboghandels, antikvarboghandelen, antikvarboghandlen,
antikvarboghandelens, antikvarboghandlens, antikvarboghandler, antikvarboghandlers,
antikvarboghandlerne, antikvarboghandlernes

antikonceptionsmiddel

antikonceptionsmiddel, antikonceptionsmiddels, antikonceptionsmiddelet,
antikonceptionsmidlet, antikonceptionsmiddelets, antikonceptionsmidlets,
antikonceptionsmidler, antikonceptionsmidlers, antikonceptionsmidlerne,
antikonceptionsmidlernes

antihistaminikum

antihistaminikum, antihistaminikums, antihistaminikumet, antihistaminikummet,
antihistaminikumets, antihistaminikummets, antihistaminika, antihistaminikas,
antihistaminikaene, antihistaminikaenes

antidepressivum

antidepressivum, antidepressivums, antidepressivumet, antidepressivumets, antidepressiva,
antidepressivas, antidepressivaene, antidepressivaenes

antibiotikum

antibiotikum, antibiotikums, antibiotikummet, antibiotikumet, antibiotikumets,
antibiotikummets, antibiotika, antibiotikas, antibiotikaene, antibiotikaenes

antependium

antependium, antependiums, antependiet, antependiets, antependier, antependiers,
antependierne, antependiernes

ansigtsmuskel

ansigtsmuskel, ansigtsmuskels, ansigtsmuskelen, ansigtsmusklen, ansigtsmuskelens,
ansigtsmusklens, ansigtsmuskler, ansigtsmusklers, ansigtsmusklerne, ansigtsmusklernes

annuum

annuum, annuums, annuet, annuets, annua, annuas, annuaene, annuaenes

anlægsomkostninger

anlægsomkostninger, anlægsomkostningers, anlægsomkostningerne, anlægsomkostningernes

ankermand

ankermand, ankermands, ankermanden, ankermandens, ankermænd, ankermænds,
ankermændene, ankermændenes

ankel

ankel, ankels, ankelen, anklen, ankelens, anklens, ankler, anklers, anklerne, anklernes

anion

anion, anjon, anions, anjons, anionen, anjonen, anionens, anjonens, anioner, anjoner,
anioners, anjoners, anionerne, anjonerne, anionernes, anjonernes

angrebsvåben

angrebsvåben, angrebsvåbens, angrebsvåbenne, angrebsvåbennes

angrebsvinkel

angrebsvinkel, angrebsvinkels, angrebsvinkelen, angrebsvinklen, angrebsvinkelens,
angrebsvinklens, angrebsvinkler, angrebsvinklers, angrebsvinklerne, angrebsvinklernes

anførsel

anførsel, anførsels, anførselen, anførslen, anførselens, anførslens, anførsler, anførslers,
anførslerne, anførslernes

anførelsestegn

anførelsestegnet, anførselstegnet, anførelsestegnets, anførselstegnets, anførselstegn,
anførelsestegn, anførelsestegns, anførselstegns, anførselstegnene, anførelsestegnene,
anførelsestegnenes, anførselstegnenes

anfordringskonto

anfordringskonto, anfordringskontos, anfordringskontoen, anfordringskontoens,
anfordringskonti, anfordringskontoer, anfordringskontis, anfordringskontoers,
anfordringskontiene, anfordringskontoerne, anfordringskontienes, anfordringskontoernes

andetkammer

andetkammer, andetkammers, andetkammeret, andetkamret, andetkammerets, andetkamrets,
andetkamre, andetkamres, andetkamrene, andetkamrenes

andenstyrmand

andenstyrmand, andenstyrmands, andenstyrmanden, andenstyrmandens, andenstyrmænd,
andenstyrmænds, andenstyrmændene, andenstyrmændenes

andenmand

andenmand, andenmands, andenmanden, andenmandens, andenmænd, andenmænds,
andenmændene, andenmændenes

andelsejet

andelsejet, andelsejets, andelsejede, andelsejedes

andefod

andefod, andefods, andefoden, andefodens, andefødder, andefødders, andefødderne,
andeføddernes

and

and, ands, anden, andens, ænder, ænders, ænderne, ændernes
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analkirtel

analkirtel, analkirtels, analkirtelen, analkirtlen, analkirtelens, analkirtlens, analkirtler,
analkirtlers, analkirtlerne, analkirtlernes

amtsgymnasium

amtsgymnasium, amtsgymnasiums, amtsgymnasiet, amtsgymnasiets, amtsgymnasier,
amtsgymnasiers, amtsgymnasierne, amtsgymnasiernes

amtsformand

amtsformand, amtsformands, amtsformanden, amtsformandens, amtsformænd,
amtsformænds, amtsformændene, amtsformændenes

amtsjordemoder

amtsjordemoder, amtsjordemoders, amtsjordemoderen, amtsjordemoderens, amtsjordemødre,
amtsjordemødres, amtsjordemødrene, amtsjordemødrenes

amtmand

amtmand, amtmands, amtmanden, amtmandens, amtmænd, amtmænds, amtmændene,
amtmændenes

ampere

ampere, amperes

ampel

ampel, ampels, ampelen, amplen, ampelens, amplens, ampler, amplers, amplerne, amplernes

ammeko

ammeko, ammekos, ammekoen, ammekoens, ammekøer, ammekøers, ammekøerne,
ammekøernes

amfibium

amfibium, amfibiums, amfibiet, amfibiets, amfibier, amfibiers, amfibierne, amfibiernes

ambulatorium

ambulatorium, ambulatoriums, ambulatoriet, ambulatoriets, ambulatorier, ambulatoriers,
ambulatorierne, ambulatoriernes

amanuensis

amanuensis, amanuensis', amanuensis's, amanuensises, amanuensen, amanuensisen,
amanuensissen, amanuensens, amanuensisens, amanuensissens, amanuenser, amanuensers,
amanuenserne, amanuensernes

alvorsmand

alvorsmand, alvorsmands, alvorsmanden, alvorsmandens, alvorsmænd, alvorsmænds,
alvorsmændene, alvorsmændenes

altopslugende

altopslugende, altopslugendes

altmuligmand

altmuligmand, altmuligmands, altmuligmanden, altmuligmandens, altmuligmænd,
altmuligmænds, altmuligmændene, altmuligmændenes

altfortærende

altfortærende, altfortærendes

alterbog

alterbog, alterbogs, alterbogen, alterbogens, alterbøger, alterbøgers, alterbøgerne,
alterbøgernes

alrunerod

alrunerod, alrunerods, alruneroden, alrunerodens, alrunerødder, alrunerødders,
alrunerødderne, alrunerøddernes

alpebonde

alpebonde, alpebondes, alpebonden, alpebondens, alpebønder, alpebønders, alpebønderne,
alpebøndernes

allotria

allotria, allotrias, allotriaene, allotriaenes

alle

allé, alle, allés, alles, alleen, alléen, alleens, alléens, alléer, alleer, alleers, alléers, alleerne,
alléerne, alleernes, alléernes

alkoholambulatorium

alkoholambulatorium, alkoholambulatoriums, alkoholambulatoriet, alkoholambulatoriets,
alkoholambulatorier, alkoholambulatoriers, alkoholambulatorierne, alkoholambulatoriernes

alfader

alfader, alfaders, alfaderen, alfaderens, alfædre, alfædres, alfædrene, alfædrenes

alfapartikel

alfapartikel, alfapartikels, alfapartiklen, alfapartiklens, alfapartikler, alfapartiklers,
alfapartiklerne, alfapartiklernes

alenemor

alenemor, alenemors, alenemoren, alenemorens, alenemødre, alenemødres, alenemødrene,
alenemødrenes

alenemand

alenemand, alenemands, alenemanden, alenemandens, alenemænd, alenemænds,
alenemændene, alenemændenes

akvarium

akvarium, akvariums, akvariet, akvariets, akvarier, akvariers, akvarierne, akvariernes

aktionsradius

aktionsradius, aktionsradius', aktionsradius's, aktionsradiuses, aktionsradien, aktionsradiusen,
aktionsradiussen, aktionsradiens, aktionsradiusens, aktionsradiussens, aktionsradier,
aktionsradiuser, aktionsradiusser, aktionsradiers, aktionsradiusers, akt

aktieindeks

aktieindekset, aktieindeksen, aktieindeksens, aktieindeksets, aktieindekser, aktieindices,
aktieindeks, aktieindeksers, aktieindices', aktieindices's, aktieindiceses, aktieindeks',
aktieindeks's, aktieindekses, aktieindeksene, aktieindekserne, aktieindeks

aktiehandel

aktiehandel, aktiehandels, aktiehandelen, aktiehandlen, aktiehandelens, aktiehandlens,
aktiehandler, aktiehandlers, aktiehandlerne, aktiehandlernes

aksel

aksel, aksels, akslen, akselen, akselens, akslens, aksler, akslers, akslerne, akslernes

akrobatnummer

akrobatnummer, akrobatnummers, akrobatnummeret, akrobatnumret, akrobatnummerets,
akrobatnumrets, akrobatnumre, akrobatnumres, akrobatnumrene, akrobatnumrenes

AIDS-virus

aidsvirusen, aidsviruset, aidsvirussen, aidsvirusset, aidsvirusens, aidsvirusets, aidsvirussens,
aidsvirussets, aidsvira, aidsviruser, aidsvirusser, aidsvirus, aidsviras, aidsvirusers,
aidsvirussers, aidsvirus', aidsvirus's, aidsviruses, aidsviraene, aids

agterstavn

agterstavn, agterstævn, agterstavns, agterstævns, agterstavnen, agterstævnen,
agterstavnens, agterstævnens, agterstavne, agterstævne, agterstavnes, agterstævnes,
agterstavnene, agterstævnene, agterstavnenes, agterstævnenes

agertidsel

agertidsel, agertidsels, agertidselen, agertidslen, agertidselens, agertidslens, agertidsler,
agertidslers, agertidslerne, agertidslernes

agerhøne

agerhøne, agerhønes, agerhønen, agerhønens, agerhøns, agerhøner, agerhøners, agerhøns',
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agerhøns's, agerhønses, agerhønsene, agerhønerne, agerhønernes, agerhønsenes
afværgedagsorden

afværgedagsorden, afværgedagsordens, afværgedagsordenen, afværgedagsordnen,
afværgedagsordenens, afværgedagsordnens, afværgedagsordener, afværgedagsordner,
afværgedagsordeners, afværgedagsordners, afværgedagsordenerne, afværgedagsordnerne,
afværgedagsorde

after

after, afters, afterne, afternes

aftenkursus

aftenkurset, aftenkursuset, aftenkursusset, aftenkursets, aftenkursusets, aftenkursussets,
aftenkurser, aftenkursus, aftenkursers, aftenkursus', aftenkursus's, aftenkursuses,
aftenkurserne, aftenkursusene, aftenkursussene, aftenkursernes, aftenkursusenes,

aftenhimmel

aftenhimmel, aftenhimmels, aftenhimlen, aftenhimmelen, aftenhimlens, aftenhimmelens,
aftenhimle, aftenhimles, aftenhimlene, aftenhimlenes

aften

aften, aftens, aftenen, aftnen, aftenens, aftnens, aftener, aftner, afteners, aftners, aftenerne,
aftnerne, aftenernes, aftnernes

afspændingsmiddel

afspændingsmiddel, afspændingsmiddels, afspændingsmiddelet, afspændingsmidlet,
afspændingsmiddelets, afspændingsmidlets, afspændingsmidler, afspændingsmidlers,
afspændingsmidlerne, afspændingsmidlernes

afskrækkelsesvåben

afskrækkelsesvåbenet, afskrækkelsesvåbnet, afskrækkelsesvåbenets, afskrækkelsesvåbnets,
afskrækkelsesvåben, afskrækkelsesvåbens, afskrækkelsesvåbnene, afskrækkelsesvåbnenes

afskrækkelsesmiddel

afskrækkelsesmiddel, afskrækkelsesmiddels, afskrækkelsesmiddelet, afskrækkelsesmidlet,
afskrækkelsesmiddelets, afskrækkelsesmidlets, afskrækkelsesmidler, afskrækkelsesmidlers,
afskrækkelsesmidlerne, afskrækkelsesmidlernes

Ord

staerkeformer

afskrivningsregel

afskrivningsregel, afskrivningsregels, afskrivningsreglen, afskrivningsregelen,
afskrivningsregelens, afskrivningsreglens, afskrivningsregler, afskrivningsreglers,
afskrivningsreglerne, afskrivningsreglernes

afskedshilsen

afskedshilsen, afskedshilsens, afskedshilsenen, afskedshilsnen, afskedshilsenens,
afskedshilsnens, afskedshilsener, afskedshilsner, afskedshilseners, afskedshilsners,
afskedshilsenerne, afskedshilsnerne, afskedshilsenernes, afskedshilsnernes

afrodisiakum

afrodisiakum, afrodisiakums, afrodisiakumet, afrodisiakummet, afrodisiakumets,
afrodisiakummets, afrodisiaka, afrodisiakas, afrodisiakaene, afrodisiakaenes

afmarch

afmarch, afmarchs, afmarchen, afmarken, afmarchens, afmarcher, afmarchers, afmarcherne,
afmarchernes

afløvningsmiddel

afløvningsmiddel, afløvningsmiddels, afløvningsmiddelet, afløvningsmidlet,
afløvningsmiddelets, afløvningsmidlets, afløvningsmidler, afløvningsmidlers,
afløvningsmidlerne, afløvningsmidlernes

afladshandel

afladshandel, afladshandels, afladshandelen, afladshandlen, afladshandelens, afladshandlens,
afladshandler, afladshandlers, afladshandlerne, afladshandlernes

afkørsel

afkørsel, afkørsels, afkørselen, afkørslen, afkørselens, afkørslens, afkørsler, afkørslers,
afkørslerne, afkørslernes

vælge

vælge, vælger, valgte, valgt

bruger

bruger, brugeren, brugere, brugerne

hyperlink

hyperlink, hyperlinks, hyperlinket, hyperlinkets, hyperlinkene, hyperlinkenes

hyperlink

hyperlink, hyperlinket, hyperlinks hyperlinkene

Formeldesign

Formeldesignet, formeldesigns, formeldesignsene

formel

formel, formlen, formler, formlerne

basis

basen, baser

basis

basen, basens, baser, baserne, basernes

dropdown

dropdowns

web

web, webben, webbet

hyperlink

hyperlink, hyperlinks, hyperlinket, hyperlinkets, hyperlinkene, hyperlinkenes

link

link, links, linket, linkets, linkene, linkenes

web

webbet,webben,webbets,webbens

dropdown

dropdowns

flash
backup

backup'en,backups

helpdesk

helpdesken. helpdeskens, helpdesks

informationsflow

informationsflows

gitter

gitret, gitre, gitrene, gitrets, gitres, gitrenes

download

downloads

workshop

workshoppen, workshops

tempel

tempels, templet, templets, templer, templers, templerne, templernes

interview

interviewet, interviews, interviewene

Mail

mail, mailen, mails, mailsene
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afholdsmand

afholdsmand, afholdsmands, afholdsmanden, afholdsmandens, afholdsmænd, afholdsmænds,
afholdsmændene, afholdsmændenes

afgangseksamen

afgangseksamen, afgangseksamens, afgangseksamenen, afgangseksamenens,
afgangseksamener, afgangseksaminer, afgangseksameners, afgangseksaminers,
afgangseksamenerne, afgangseksaminerne, afgangseksamenernes, afgangseksaminernes

afføringsmiddel

afføringsmiddel, afføringsmiddels, afføringsmiddelet, afføringsmidlet, afføringsmiddelets,
afføringsmidlets, afføringsmidler, afføringsmidlers, afføringsmidlerne, afføringsmidlernes

afdelingsformand

afdelingsformand, afdelingsformands, afdelingsformanden, afdelingsformandens,
afdelingsformænd, afdelingsformænds, afdelingsformændene, afdelingsformændenes

afcheckning

afcheckning, aftjekning, afchecknings, aftjeknings, afcheckningen, aftjekningen,
afcheckningens, aftjekningens, afcheckninger, aftjekninger, afcheckningers, aftjekningers,
afcheckningerne, aftjekningerne, afcheckningernes, aftjekningernes

aerobik

aerobic, aerobik, aerobics, aerobiks, aerobikken, aerobikkens

adverbium

adverbium, adverbiums, adverbiet, adverbiets, adverbier, adverbiers, adverbierne,
adverbiernes

advarsel

advarsel, advarsels, advarslen, advarselen, advarselens, advarslens, advarsler, advarslers,
advarslerne, advarslernes

adressebog

adressebog, adressebogs, adressebogen, adressebogens, adressebøger, adressebøgers,
adressebøgerne, adressebøgernes

adoptivforældre

adoptivforældre, adoptivforældres, adoptivforældrene, adoptivforældrenes

adoptivdatter

adoptivdatter, adoptivdatters, adoptivdatteren, adoptivdatterens, adoptivdøtre, adoptivdøtres,
adoptivdøtrene, adoptivdøtrenes

adoptivbarn

adoptivbarn, adoptivbarns, adoptivbarnet, adoptivbarnets, adoptivbørn, adoptivbørns,
adoptivbørnene, adoptivbørnenes

administrationsomkostninger

administrationsomkostninger, administrationsomkostningers, administrationsomkostningerne,
administrationsomkostningernes

adgangseksamen

adgangseksamen, adgangseksamens, adgangseksamenen, adgangseksamenens,
adgangseksamener, adgangseksaminer, adgangseksameners, adgangseksaminers,
adgangseksamenerne, adgangseksaminerne, adgangseksamenernes, adgangseksaminernes

adelsårbog

adelsårbog, adelsårbogs, adelsårbogen, adelsårbogens, adelsårbøger, adelsårbøgers,
adelsårbøgerne, adelsårbøgernes

adelsmand

adelsmand, adelsmands, adelsmanden, adelsmandens, adelsmænd, adelsmænds,
adelsmændene, adelsmændenes

adelsfrøken

adelsfrøken, adelsfrøkens, adelsfrøkenen, adelsfrøknen, adelsfrøkenens, adelsfrøknens,
adelsfrøkener, adelsfrøkner, adelsfrøkeners, adelsfrøkners, adelsfrøkenerne, adelsfrøknerne,
adelsfrøkenernes, adelsfrøknernes

vidunderbarn

vidunderbarn, vidunderbarns, vidunderbarnet, vidunderbarnets, vidunderbørn, vidunderbørns,
vidunderbørnene, vidunderbørnenes

vidundermiddel

vidundermiddel, vidundermiddels, vidundermiddelet, vidundermidlet, vidundermiddelets,
vidundermidlets, vidundermidler, vidundermidlers, vidundermidlerne, vidundermidlernes

vidvinkel

vidvinkel, vidvinkels, vidvinkelen, vidvinklen, vidvinkelens, vidvinklens, vidvinkler, vidvinklers,
vidvinklerne, vidvinklernes

vikkel

vikkel, vikkels, vikkelen, viklen, vikkelens, viklens, vikler, viklers, viklerne, viklernes

viktualiehandel

viktualiehandel, viktualiehandels, viktualiehandelen, viktualiehandlen, viktualiehandelens,
viktualiehandlens, viktualiehandler, viktualiehandlers, viktualiehandlerne, viktualiehandlernes

viktualier

viktualier, viktualiers, viktualierne, viktualiernes

vildand

vildand, vildands, vildanden, vildandens, vildænder, vildænders, vildænderne, vildændernes

vildgås

vildgås, vildgås', vildgås's, vildgåses, vildgåsen, vildgåsens, vildgæs, vildgæs', vildgæs's,
vildgæses, vildgæssene, vildgæssenes

vildmand

vildmand, vildmands, vildmanden, vildmandens, vildmænd, vildmænds, vildmændene,
vildmændenes

vildsvinetand

vildsvinetand, vildsvinetands, vildsvinetanden, vildsvinetandens, vildsvinetænder,
vildsvinetænders, vildsvinetænderne, vildsvinetændernes

vildthandel

vildthandel, vildthandels, vildthandelen, vildthandlen, vildthandelens, vildthandlens,
vildthandler, vildthandlers, vildthandlerne, vildthandlernes

vildæsel

vildæsel, vildæsels, vildæselet, vildæslet, vildæselets, vildæslets, vildæsler, vildæslers,
vildæslerne, vildæslernes

vimpel

vimpel, vimpels, vimplen, vimpelen, vimpelens, vimplens, vimpler, vimplers, vimplerne,
vimplernes

vinbonde

vinbonde, vinbondes, vinbonden, vinbondens, vinbønder, vinbønders, vinbønderne,
vinbøndernes

vindbøjtel

vindbøjtel, vindbøjtels, vindbøjtelen, vindbøjtlen, vindbøjtelens, vindbøjtlens, vindbøjtler,
vindbøjtlers, vindbøjtlerne, vindbøjtlernes

1024
2048
4096

vindebro, vindebros, vindebroen, vindebroens, vindebroer, vindebroers, vindebroerne,
vindebroernes

vundets
vunden
vundens
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8192 vundne
16384 vundnes
32768 vind
*
vindebro
vindrossel

vindrossel, vindrossels, vindroslen, vindrosselen, vindroslens, vindrosselens, vindrosler,
vindroslers, vindroslerne, vindroslernes

vindsel

vindsel, vindsels, vindselet, vindslet, vindselets, vindslets, vindsler, vindslers, vindslerne,
vindslernes

vindueshængsel

vindueshængsel, vindueshængsels, vindueshængselet, vindueshængslet, vindueshængselets,
vindueshængslets, vindueshængsler, vindueshængslers, vindueshængslerne,
vindueshængslernes

vindueskigger

vindueskigger, vindueskikker, vindueskiggers, vindueskikkers, vindueskiggeren,
vindueskikkeren, vindueskiggerens, vindueskikkerens, vindueskikkere, vindueskiggere,
vindueskiggeres, vindueskikkeres, vindueskiggerne, vindueskikkerne, vindueskiggernes, vindu

vinfolk

vinfolk, vinfolks, vinfolkene, vinfolkenes

vingele

vingele, vingelé, vingeles, vingelés, vingeleen, vingeléen, vingeleens, vingeléens, vingeleer,
vingeléer, vingeleers, vingeléers, vingeleerne, vingeléerne, vingeleernes, vingeléernes

vingerod

vingerod, vingerods, vingeroden, vingerodens, vingerødder, vingerødders, vingerødderne,
vingerøddernes

vinhandel

vinhandel, vinhandels, vinhandelen, vinhandlen, vinhandelens, vinhandlens, vinhandler,
vinhandlers, vinhandlerne, vinhandlernes

vinkel

vinkel, vinkels, vinklen, vinkelen, vinkelens, vinklens, vinkler, vinklers, vinklerne, vinklernes

vinteraften

vinteraften, vinteraftens, vinteraftenen, vinteraftnen, vinteraftenens, vinteraftnens,
vinteraftener, vinteraftner, vinterafteners, vinteraftners, vinteraftenerne, vinteraftnerne,
vinteraftenernes, vinteraftnernes

vinterbarn

vinterbarn, vinterbarns, vinterbarnet, vinterbarnets, vinterbørn, vinterbørns, vinterbørnene,
vinterbørnenes

vinterhimmel

vinterhimmel, vinterhimmels, vinterhimlen, vinterhimmelen, vinterhimlens, vinterhimmelens,
vinterhimle, vinterhimles, vinterhimlene, vinterhimlenes

vintermorgen

vintermorgen, vintermorgens, vintermorgenen, vintermorgnen, vintermorgenens,
vintermorgnens, vintermorgener, vintermorgner, vintermorgeners, vintermorgners,
vintermorgenerne, vintermorgnerne, vintermorgenernes, vintermorgnernes

vinternat

vinternat, vinternats, vinternatten, vinternattens, vinternætter, vinternætters, vinternætterne,
vinternætternes

vipstjert

vipstjert, vipstjært, vipstjerts, vipstjærts, vipstjerten, vipstjærten, vipstjertens, vipstjærtens,
vipstjerter, vipstjærter, vipstjerters, vipstjærters, vipstjerterne, vipstjærterne, vipstjerternes,
vipstjærternes

virkekraft

virkekraft, virkekrafts, virkekraften, virkekraftens, virkekræfter, virkekræfters, virkekræfterne,
virkekræfternes

virkelighed

virkelighed, virkeligheds, virkeligheden, 'virkeligheden's, virkelighedens, virkeligheder,
virkeligheders, virkelighederne, virkelighedernes

virkemiddel

virkemiddel, virkemiddels, virkemiddelet, virkemidlet, virkemiddelets, virkemidlets,
virkemidler, virkemidlers, virkemidlerne, virkemidlernes

virus

viruset, virussen, virusen, virusset, virusets, virusens, virussens, virussets, vira, viruser,
virusser, virus, viras, virusers, virussers, virus', virus's, viruses, viraene, virussene, virusserne,
virusene, viruserne, viraenes, virusenes, virusernes, vir

viruspartikel

viruspartikel, viruspartikels, viruspartiklen, viruspartiklens, viruspartikler, viruspartiklers,
viruspartiklerne, viruspartiklernes

visa

visa, visas, visane, visanes

visdomsbog

visdomsbog, visdomsbogs, visdomsbogen, visdomsbogens, visdomsbøger, visdomsbøgers,
visdomsbøgerne, visdomsbøgernes

visdomstand

visdomstand, visdomstands, visdomstanden, visdomstandens, visdomstænder,
visdomstænders, visdomstænderne, visdomstændernes

viseaften

viseaften, viseaftens, viseaftenen, viseaftnen, viseaftenens, viseaftnens, viseaftener,
viseaftner, viseafteners, viseaftners, viseaftenerne, viseaftnerne, viseaftenernes, viseaftnernes

visebog

visebog, visebogs, visebogen, visebogens, visebøger, visebøgers, visebøgerne, visebøgernes

viser

viser, visér, visers, visérs, viseret, viséret, viserets, visérets, viserer, visérer, viserers, visérers,
visererne, visérerne, viserernes, visérernes

visitatsbog

visitatsbog, visitatsbogs, visitatsbogen, visitatsbogens, visitatsbøger, visitatsbøgers,
visitatsbøgerne, visitatsbøgernes

vismand

vismand, vismands, vismanden, vismandens, vismænd, vismænds, vismændene, vismændenes

visum

visum, visums, visumet, visummet, visumets, visummets, visa, visas, visaene, visaenes

vitaminmangel

vitaminmangel, vitaminmangels, vitaminmangelen, vitaminmanglen, vitaminmangelens,
vitaminmanglens, vitaminmangler, vitaminmanglers, vitaminmanglerne, vitaminmanglernes

vivarium

vivarium, vivariums, vivariet, vivariets, vivarier, vivariers, vivarierne, vivariernes
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vognfuld

vognfuld, vognfulds, vognfulde, vognfuldes, vognfuldene, vognfuldenes

vognmand

vognmand, vognmands, vognmanden, vognmandens, vognmænd, vognmænds,
vognmændene, vognmændenes

vognstang

vognstang, vognstangs, vognstangen, vognstangens, vognstænger, vognstængers,
vognstængerne, vognstængernes

vokabularium

vokabularium, vokabulariums, vokabulariet, vokabulariets, vokabularier, vokabulariers,
vokabularierne, vokabulariernes

voksen

voksen, voksens, voksne, voksnes
Ord

staerkeformer

voksenbog

voksenbog, voksenbogs, voksenbogen, voksenbogens, voksenbøger, voksenbøgers,
voksenbøgerne, voksenbøgernes

vokseværk

vokseværk, voksværk, vokseværks, voksværks, vokseværket, voksværket, voksværkets,
vokseværkets

voldgiftsmand

voldgiftsmand, voldgiftsmands, voldgiftsmanden, voldgiftsmandens, voldgiftsmænd,
voldgiftsmænds, voldgiftsmændene, voldgiftsmændenes

voldsmand

voldsmand, voldsmands, voldsmanden, voldsmandens, voldsmænd, voldsmænds,
voldsmændene, voldsmændenes

voldsoffer

voldsoffer, voldsoffers, voldsofferet, voldsofret, voldsofferets, voldsofrets, voldsofre,
voldsofres, voldsofrene, voldsofrenes

voldtægtsmand

voldtægtsmand, voldtægtsmands, voldtægtsmanden, voldtægtsmandens, voldtægtsmænd,
voldtægtsmænds, voldtægtsmændene, voldtægtsmændenes

volt

volt, volts

volumen

volumen, volumens, volumenet, voluminet, volumenets, voluminets, voluminer, volumener,
volumeners, voluminers, volumenerne, voluminerne, volumenernes, voluminernes

vortevirus

vorteviruset, vortevirusset, vortevirusen, vortevirussen, vortevirussens, vortevirusets,
vortevirusens, vortevirussets, vortevira, vortevirusser, vorteviruser, vortevirus, vortevirussers,
vortevirusers, vorteviras, vorteviruses, vortevirus', vortevirus's,

votum

votum, votums, votumet, votummet, votummets, votumets, vota, votas, votaene, votaenes

vragrester

vragrester, vragresters, vragresterne, vragresternes

vrimmel

vrimmel, vrimmels, vrimmelen, vrimlen, vrimlens, vrimmelens, vrimle, vrimles, vrimlene,
vrimlenes

vue

vy, vue, vues, vys, vuet, vyet, vuets, vyets, vuer, vyer, vuers, vyers, vuerne, vyerne, vuernes,
vyernes

vurderingskriterium

vurderingskriterium, vurderingskriteriums, vurderingskriteriet, vurderingskriteriets,
vurderingskriterier, vurderingskriteriers, vurderingskriterierne, vurderingskriteriernes

vurderingsmand

vurderingsmand, vurderingsmands, vurderingsmanden, vurderingsmandens, vurderingsmænd,
vurderingsmænds, vurderingsmændene, vurderingsmændenes

væddekørsel

væddekørsel, væddekørsels, væddekørselen, væddekørslen, væddekørselens, væddekørslens,
væddekørsler, væddekørslers, væddekørslerne, væddekørslernes

vægtstang

vægtstang, vægtstangs, vægtstangen, vægtstangens, vægtstænger, vægtstængers,
vægtstængerne, vægtstængernes

vækstcentrum

vækstcentrum, vækstcentrums, vækstcentret, vækstcentrumet, vækstcentrummet,
vækstcentrets, vækstcentrumets, vækstcentrummets, vækstcentrer, vækstcentrumer,
vækstcentrummer, vækstcentrers, vækstcentrumers, vækstcentrummers, vækstcentrerne,
vækstcentrumerne

værelseanvisning

værelseanvisning, værelsesanvisning, værelseanvisnings, værelsesanvisnings,
værelseanvisningen, værelsesanvisningen, værelseanvisningens, værelsesanvisningens,
værelseanvisninger, værelsesanvisninger, værelseanvisningers, værelsesanvisningers,
værelseanvi

værelsesnummer

værelsesnummer, værelsesnummers, værelsesnummeret, værelsesnumret,
værelsesnummerets, værelsesnumrets, værelsesnumre, værelsesnumres, værelsesnumrene,
værelsesnumrenes

værkstedskursus

værkstedskurset, værkstedskursuset, værkstedskursusset, værkstedskursets,
værkstedskursusets, værkstedskursussets, værkstedskurser, værkstedskursus,
værkstedskursers, værkstedskursus', værkstedskursus's, værkstedskursuses,
værkstedskurserne, værkstedskurs

værnemiddel

værnemiddel, værnemiddels, værnemiddelet, værnemidlet, værnemiddelets, værnemidlets,
værnemidler, værnemidlers, værnemidlerne, værnemidlernes

værtdyr

værtdyret, værtsdyret, værtdyrets, værtsdyrets, værtdyr, værtsdyr, værtdyrs, værtsdyrs,
værtdyrene, værtsdyrene, værtdyrenes, værtsdyrenes

værtplante

værtplante, værtsplante, værtplantes, værtsplantes, værtplanten, værtsplanten, værtplantens,
værtsplantens, værtplanter, værtsplanter, værtplanters, værtsplanters, værtplanterne,
værtsplanterne, værtplanternes, værtsplanternes

væsel

væsel, væsels, væselen, væslen, væselens, væslens, væsler, væslers, væslerne, væslernes

væsen

væsen, væsens, væsenet, væsnet, væsenets, væsnets, væsner, væsener, væseners, væsners,
væsnerne, væsenerne, væsenernes, væsnernes
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væveskyttel, væveskyttels, væveskytlen, væveskyttelen, væveskytlens, væveskyttelens,
væveskytler, væveskytlers, væveskytlerne, væveskytlernes

våben

våbenet, våbnet, våbenets, våbnets, våben, våbens, våbnene, våbnenes

våbenbroder

våbenbroder, våbenbroders, våbenbroderen, våbenbroderens, våbenbrødre, våbenbrødres,
våbenbrødrene, våbenbrødrenes

våbenhandel

våbenhandel, våbenhandels, våbenhandelen, våbenhandlen, våbenhandelens, våbenhandlens,
våbenhandler, våbenhandlers, våbenhandlerne, våbenhandlernes

våbenkammer

våbenkammer, våbenkammers, våbenkammeret, våbenkamret, våbenkammerets,
våbenkamrets, våbenkamre, våbenkamres, våbenkamrene, våbenkamrenes

våbenleverancer

våbenleverancer, våbenleverancers, våbenleverancerne, våbenleverancernes

vågenat

vågenat, vågenats, vågenatten, vågenattens, vågenætter, vågenætters, vågenætterne,
vågenætternes

watt

watt, watts

weekendfar

weekendfar, weekendfars, weekendfaren, weekendfarens, weekendfædre, weekendfædres,
weekendfædrene, weekendfædrenes

western

western, westerns

whiskers

whiskers, whiskers', whiskers's, whiskerses, whiskerne, whiskernes

wienerschnitzel

wienerschnitzel, wienersnitsel, wienerschnitzels, wienersnitsels, wienerschnitzlen,
wienerschnitzelen, wienersnitselen, wienersnitslen, wienerschnitzelens, wienerschnitzlens,
wienersnitselens, wienersnitslens, wienerschnitzler, wienersnitsler, wienerschni

yamsrod

yamsrod, yamsrods, yamsroden, yamsrodens, yamsrødder, yamsrødders, yamsrødderne,
yamsrøddernes

yderverden

yderverden, yderverdens, yderverdenen, yderverdenens, yderverdener, yderverdner,
yderverdeners, yderverdners, yderverdenerne, yderverdnerne, yderverdenernes,
yderverdnernes

yndlingsbarn

yndlingsbarn, yndlingsbarns, yndlingsbarnet, yndlingsbarnets, yndlingsbørn, yndlingsbørns,
yndlingsbørnene, yndlingsbørnenes

yndlingsoffer

yndlingsoffer, yndlingsoffers, yndlingsofferet, yndlingsofret, yndlingsofferets, yndlingsofrets,
yndlingsofre, yndlingsofres, yndlingsofrene, yndlingsofrenes

yngel

yngel, yngels, yngelen, ynglen, yngelens, ynglens

yngstemand

yngstemand, yngstemands, yngstemanden, yngstemandens, yngstemænd, yngstemænds,
yngstemændene, yngstemændenes

zeustempel

zeustempel, zeustempels, zeustemplet, zeustempelet, zeustempelets, zeustemplets,
zeustempler, zeustemplers, zeustemplerne, zeustemplernes

zinnia

zinnia, zinnias, zinniaen, zinniaens, zinniaer, zinnier, zinniaers, zinniers, zinniaerne, zinnierne,
zinniaernes, zinniernes

zobel

zobel, zobels, zobelen, zoblen, zoblens, zobelens, zobler, zoblers, zoblerne, zoblernes

zoo

zoo, zoos, zooer, zooers, zooerne, zooernes

ægbakke

æggebakke, ægbakke, ægbakkes, æggebakkes, ægbakken, æggebakken, ægbakkens,
æggebakkens, ægbakker, æggebakker, ægbakkers, æggebakkers, ægbakkerne,
æggebakkerne, ægbakkernes, æggebakkernes

æggeleder

æggeleder, ægleder, æggeleders, ægleders, æggelederen, æglederen, æggelederens,
æglederens, æggeledere, ægledere, æggelederes, æglederes, æggelederne, æglederne,
æggeledernes, ægledernes

ægtebarn

ægtebarn, ægtebarns, ægtebarnet, ægtebarnets, ægtebørn, ægtebørns, ægtebørnene,
ægtebørnenes

ægtefolk

ægtefolk, ægtefolks, ægtefolkene, ægtefolkenes

ægtemand

ægtemand, ægtemands, ægtemanden, ægtemandens, ægtemænd, ægtemænds,
ægtemændene, ægtemændenes

ænder

ænder, ænders, ænderne, ændernes

ærende

ærende, ærinde, ærendes, ærindes, ærendet, ærindet, ærendets, ærindets, ærender, ærinder,
ærenders, ærinders, ærenderne, ærinderne, ærendernes, ærindernes

ærestitel

ærestitel, ærestitels, ærestitlen, ærestitlens, ærestitler, ærestitlers, ærestitlerne, ærestitlernes

ærkeengel

ærkeengel, ærkeengels, ærkeengelen, ærkeenglen, ærkeengelens, ærkeenglens, ærkeengle,
ærkeengles, ærkeenglene, ærkeenglenes

æsel

æsel, æsels, æselet, æslet, æselets, æslets, æsler, æslers, æslerne, æslernes

æselsøre

æselsøre, æseløre, æselsøres, æseløres, æselsøret, æseløret, æselsørets, æselørets, æselører,
æselsører, æselsørers, æselørers, æselsørerne, æselørerne, æselsørernes, æselørernes

æskefuld

æskefuld, æskefulds, æskefulde, æskefuldes, æskefuldene, æskefuldenes

ætermedium

ætermedium, ætermediums, ætermediet, ætermediets, ætermedier, ætermedia, ætermedias,
ætermediers, ætermediaene, ætermedierne, ætermediaenes, ætermediernes

ætsemiddel

ætsemiddel, ætsemiddels, ætsemiddelet, ætsemidlet, ætsemiddelets, ætsemidlets, ætsemidler,
ætsemidlers, ætsemidlerne, ætsemidlernes

øje

øje, øjes, øjet, øjets, øjer, øjne, øjers, øjnes, øjerne, øjnene, øjernes, øjnenes
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øjehule

øjehule, øjenhule, øjehules, øjenhules, øjehulen, øjenhulen, øjehulens, øjenhulens, øjehuler,
øjenhuler, øjehulers, øjenhulers, øjehulerne, øjenhulerne, øjehulernes, øjenhulernes

øjehøjde

øjehøjde, øjenhøjde, øjehøjdes, øjenhøjdes, øjehøjden, øjenhøjden, øjehøjdens, øjenhøjdens,
øjehøjder, øjenhøjder, øjehøjders, øjenhøjders, øjehøjderne, øjenhøjderne, øjehøjdernes,
øjenhøjdernes

øjelåg

øjelåget, øjenlåget, øjelågets, øjenlågets, øjelåg, øjenlåg, øjelågs, øjenlågs, øjelågene,
øjenlågene, øjelågenes, øjenlågenes

øjendråber

øjendråber, øjendråbers, øjendråberne, øjendråbernes

øjenforblindelse

øjenforblindelse, øjenforblændelse, øjenforblindelses, øjenforblændelses, øjenforblindelsen,
øjenforblændelsen, øjenforblindelsens, øjenforblændelsens, øjenforblindelser,
øjenforblændelser, øjenforblindelsers, øjenforblændelsers, øjenforblindelserne, øjen

øjenlyst

øjenlyst, øjenslyst, øjenlysts, øjenslysts, øjenlysten, øjenslysten, øjenlystens, øjenslystens

øjenomgivelser

øjenomgivelser, øjenomgivelsers, øjenomgivelserne, øjenomgivelsernes

øjenspejl

øjenspejl, øjespejl, øjenspejls, øjespejls, øjenspejlet, øjespejlet, øjenspejlets, øjespejlets,
øjenspejle, øjespejle, øjenspejles, øjespejles, øjenspejlene, øjespejlene, øjenspejlenes,
øjespejlenes

øjenåbner

øjenåbner, øjeåbner, øjenåbners, øjeåbners, øjenåbneren, øjeåbneren, øjenåbnerens,
øjeåbnerens, øjenåbnere, øjeåbnere, øjenåbneres, øjeåbneres, øjenåbnerne, øjeåbnerne,
øjenåbnernes, øjeåbnernes

økonomiministerium

økonomiministerium, økonomiministeriums, økonomiministeriet, økonomiministeriets,
økonomiministerier, økonomiministeriers, økonomiministerierne, økonomiministeriernes

øksne

øksne, øksnes, øksnene, øksnenes

ølbod

ølbod, ølbods, ølboden, ølbodens, ølbøder, ølbøders, ølbøderne, ølbødernes

ølkapsel

ølkapsel, ølkapsels, ølkapselen, ølkapslen, ølkapselens, ølkapslens, ølkapsler, ølkapslers,
ølkapslerne, ølkapslernes

ønskebarn

ønskebarn, ønskebarns, ønskebarnet, ønskebarnets, ønskebørn, ønskebørns, ønskebørnene,
ønskebørnenes

ønskeseddel

ønskeseddel, ønskeseddels, ønskeseddelen, ønskesedlen, ønskeseddelens, ønskesedlens,
ønskesedler, ønskesedlers, ønskesedlerne, ønskesedlernes

øreclips

øreclipsen, øreklipsen, øreclipsens, øreklipsens, øreclips, øreklips, øreclips', øreclips's,
øreclipses, øreklips', øreklips's, øreklipses, øreclipsene, øreklipsene, øreclipsenes, øreklipsenes

ørefigen

ørefigen, ørefigens, ørefigenen, ørefignen, ørefigenens, ørefignens, ørefigener, ørefigner,
ørefigeners, ørefigners, ørefigenerne, ørefignerne, ørefigenernes, ørefignernes

ørenring

ørenring, ørering, ørenrings, ørerings, ørenringen, øreringen, ørenringens, øreringens,
øreringe, ørenringe, ørenringes, øreringes, ørenringene, øreringene, ørenringenes, øreringenes

ørespytkirtel

ørespytkirtel, ørespytkirtels, ørespytkirtelen, ørespytkirtlen, ørespytkirtelens, ørespytkirtlens,
ørespytkirtler, ørespytkirtlers, ørespytkirtlerne, ørespytkirtlernes

ørken

ørken, ørkens, ørkenen, ørknen, ørkenens, ørknens, ørkener, ørkner, ørkeners, ørkners,
ørkenerne, ørknerne, ørkenernes, ørknernes

ørneklo

ørneklo, ørneklos, ørnekloen, ørnekloens, ørnekløer, ørnekløers, ørnekløerne, ørnekløernes

øsken

øsken, øskens, øskenen, øsknen, øskenens, øsknens, øskener, øskner, øskeners, øskners,
øskenerne, øsknerne, øskenernes, øsknernes

østaber

østaber, østabers, østaberne, østabernes

øvehefte

øvehefte, øvehæfte, øveheftes, øvehæftes, øveheftet, øvehæftet, øveheftets, øvehæftets,
øvehefter, øvehæfter, øvehefters, øvehæfters, øvehefterne, øvehæfterne, øvehefternes,
øvehæfternes

øverstkommanderende

øverstkommanderende, øverstkommanderendes

Å

å, å's, å'et, å'ets, å'er, å'ers, å'erne, å'ernes

ådsel

ådsel, ådsels, ådselet, ådslet, ådselets, ådslets, ådsler, ådslers, ådslerne, ådslernes

åmand

åmand, åmands, åmanden, åmandens, åmænd, åmænds, åmændene, åmændenes

ånderod

ånderod, ånderods, ånderoden, ånderodens, ånderødder, ånderødders, ånderødderne,
ånderøddernes

åndeverden

åndeverden, åndeverdens, åndeverdenen, åndeverdenens, åndeverdener, åndeverdner,
åndeverdeners, åndeverdners, åndeverdenerne, åndeverdnerne, åndeverdenernes,
åndeverdnernes

åndevæsen

åndevæsen, åndevæsens, åndevæsenet, åndevæsnet, åndevæsenets, åndevæsnets,
åndevæsener, åndevæsner, åndevæseners, åndevæsners, åndevæsenerne, åndevæsnerne,
åndevæsenernes, åndevæsnernes

ångstrøm

ångstrøm, ångstrøms

årbog

årbog, årbogs, årbogen, årbogens, årbøger, årbøgers, årbøgerne, årbøgernes

åregaffel

åregaffel, åregaffels, åregaffelen, åregaflen, åregaffelens, åregaflens, åregafler, åregaflers,
åregaflerne, åregaflernes

århundred

århundred, århundrede, aarhundredes, århundredes, århundreds, århundredet, århundredets,
århundreder, århundreders, århundrederne, århundredernes

århundredeskifte

århundredeskifte, århundredskifte, århundredeskiftes, århundredskiftes, århundredskiftet,
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århundredeskiftet, århundredeskiftets, århundredskiftets, århundredeskifter, århundredskifter,
århundredeskifters, århundredskifters, århundredeskifterne, århundreds
Århus-historie

århushistorie, århushistories, århushistorien, århushistoriens, århushistorier, århushistoriers,
århushistorierne, århushistoriernes

Ord

staerkeformer

årpenge

årpenge, årpenges, årpengene, årpengenes

blog

blog, bloggen, blogs, blogsene

uplight

uplight, uplighten, uplights, uplightsene

mountainbike

mountainbike, mountainbiken, mountainbikes, mountainbikene, mountainbikenes

vådrum

vådrum, vådrummet, vådrum, vådrummene, vådrummenes

avindsmand

mand, avindsmands, avindsmanden, avindsmandens, avindsmænd, avindsmænds,
avindsmændene, avindsmændenes

layout

layout, layoutet, layots, layoutene

regneark

regneark, regnearket, regnearkene

medium

medium, mediet, medier, medierne

netværk

netværk, netværket, netværkets

VIP

VIP, VIP'en, VIP'er, VIP'erne
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