
 THE NORWEGIAN WORDNET BOKMÅL  v.1.1.2 

 

This is the release of the files of The Norwegian wordnet “Norsk ordvev” 

for the Bokmål variety of Norwegian. The data set contains 305739 

synsets. Of these, approximately 250000 are named entities. 

 

 

   ** 0. CHANGES ** 

 

From v. 0.1: 

- Added files for Nynorsk. 

- Many corrections to the Bokmål files. 

- Improved conversion process (culling superflous data, added ambigous 

entries). 

- Added a large number of named entities.  

 

From v. 0.2: 

- More corrections 

- Added OWL/RTF versions of the data 

- Extended documentation 

- Added first semantically annotated text data 

 

From v. 0.2.1: 

- Nynorsk wordnet quite a bit larger 

- More corrections 

- Corpus quite a bit larger 

 

From v. 0.3.0: 

- Quality control, many inconsistencies fixed 

 

From v. 1.0.0: 

- Quality control 

 

From v. 1.1.1: 

- Inconsistencies in the rdf-files fixed 

 

 

    ** 1. TABLE OF RELATIONS ** 

 

EUROWORDNET/DANNET  WORDNETOWL         REVERSE OF         KIND OF 

-------------------------------------------------------------------------

-- 

concerns            concerns  

used_for            usedFor 

used_for_object     usedForObject  

has_holonym         meronymOf          has_meronym      

has_holo_location   locationMeronymOf  has_mero_location  has_holonym 

has_holo_madeof     madeofMeronymOf    has_mero_madeof    has_holonym 

has_holo_member     memberMeronymOf    has_mero_member    has_holonym 

has_holo_part       partMeronymOf      has_mero_part      has_holonym 

has_hyperonym       hyponymOf          has_hyponym 

has_hyponym         hypernymOf         has_hyperonym 

has_meronym         holonymOf          has_holonym 

has_mero_location   locationHolonymOf  has_holo_location  has_meronym 

has_mero_madeof     madeofHolonymOf    has_holo_madeof    has_meronym 

has_mero_member     memberHolonymOf    has_holo_member    has_meronym 

has_mero_part       partHolonymOf      has_holo_part      has_meronym 

involved_agent      involvedAgent 



    ** 2. SEE ALSO **  

 

Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2: 

http://wordnet.dk/dannet/dannetspecifikationer_v2.pdf 

 

 

   ** 3. KNOWN ISSUES ** 

 

See section 0. CHANGES above. 

 

 

  ** 4. DOMAIN CODES ** 

 

In the synset_attributes table, the following codes occur (with gloss in 

Norwegian): 

 

adm administrasjon 

ake arkeologi 

aku akustikk 

ana anatomi 

apo farmakologi 

ark arkitektur 

asl astrologi 

ast astronomi 

aut motorkjøretøy 

bak bakerhåndverk 

bal ballet 

ban bankvesen 

bdr bedriftsøkonomi 

ber beredskap 

bik biokjemi 

bio biologi 

bok bokvesen 

bol bolig 

bot botanikk 

byg byggfag 

dan dans 

dip diplomati 

drk drikkevare 

dyr vetrinærfag 

edb informasjonsteknologi 

ele elektronikk 

ene energi 

etn etnologi 

fam familie 

fil filosofi 

fje fjernsyn 

fly flyvirksomhet 

fob forbrukerstoff 

fol folkloristikk 

for forsikring 

fot foto 

fri fritid 

frm frimærke 

frs frisørfag 

fsk fiskeri 

fyo fysiologi 

fys fysikk 



gas gastronomi 

geg geografi 

gel geologi 

gla glassmester 

gra grafisk design 

gru gruvedrift 

håa håndarbeid 

hag hagebruk 

han handel 

hån håndverk 

hel helse 

her heraldikk 

his historie 

hlv helsevesen 

hvn havnevesen 

hyg hygiene 

ind industri 

jak jakt 

jeg jernbane 

jus juss 

kjm kjemi 

kle klær 

kom kommunikasjon 

kon adel og kongehus 

kri kriminalitet 

kul kultur 

kun kunst 

lam landmåling 

lan landbruk 

lek lek 

lit litteratur 

log logikk 

mål måleenhet 

mal maling 

mas maskiner 

mat mat 

mat matematikk 

med medisin 

met meteorologi 

mia mineralogi 

mij miljø 

mil militær 

mot motorsykkel 

msk musikk 

mtl metallurgi 

mur murerfag 

myn mynt 

myt mytologi 

nær næringsliv 

nat naturvitenskap 

nøk nasjonaløkonomi 

nyt nytelsesmiddel 

odt odontologi 

okk okkultisme 

øko økonomi 

opt optikk 

pap papirindustri 

ped pedagogikk 



per personalhistorie 

pol politikk 

pom pottermakerfag 

pos postvesen 

pot politi 

pre presse 

psy psykologi 

rad radio 

red redningstjeneste 

rei reise 

rek reklame 

rel religion 

rom romfart 

sad sadelmakerfag 

sam samfunnsvitenskap 

san sanitet 

sex seksualliv 

sjf sjøfart 

ska skattevesen 

skg skogbruk 

sko skomakerfag 

skp skip 

sla slakterfag 

sme smedfag 

sne snekkerfag 

sos sosiologi 

spi spill 

spo sport 

spr språkvitenskap 

ssn sosionomfag 

sta statistikk 

syk sykkel 

tea teater 

tek teknikk 

tel telekommunikasjon 

tin tekstilindustri 

tol tollvesen 

tøm tømrerfag 

tra transport 

trf trafikk 

typ typografi 

und undervisning 

våp våpen 

ver verksted 

vit vitenskap 

zoo zoologi 

 

 

 ** 5. ONTOLOGICAL TYPES ** 

 

The ontological types consists of one of more prototypical labels from 

the hierarchy 

indicated below (those marked with asterisks are only used for grouping, 

not in the 

types themselves). The labels can be mixed quite freely (see examples 

below).  

 

 



1stOrderEntity (Concrete objects) 

 *Origin   

             Natural  

                  Living  

                         Plant  

                         Human  

                         Creature  

                         Animal  

             Artifact  

 Form  

             Substance  

                  Solid  

                  Liquid  

                  Gas  

             Object  

 *Composition  

             Part  

                  BodyPart  

             Group  

 *Function  

              Vehicle  

              Representation  

                  MoneyRepresentation  

                  LanguageRepresentation  

                  ImageRepresentation  

              Software  

              Place  

              Occupation  

              Instrument  

              Garment  

              Furniture  

              Covering  

              Container  

              Comestible  

              Building  

              Artwork 

 

 

2ndOrderEntity (Actions, events, traits) and 3rdOrderEntity (Abstract 

concepts) 

 *SituationType  

              Dynamic  

                      BoundedEvent  

                      UnboundedEvent  

              Static  

                      Property  

                      Relation  

 *SituationComponent  

               Cause  

                      Agentive  

                      Phenomenal  

                      Stimulating  

                Communication  

                Condition  

                Existence  

                Experience  

                Location  

                Manner  



                Mental  

                Modal  

                Physical  

                Possession  

                Purpose  

                Quantity  

                Social  

                Time  

                Usage  

 

The following table is a list of all the ontological types in the 

wordnet, with examples  

from Bokmål.  

 

 

 

1stOrderEntity 

   presang 

   gave 

   hedersbevisning 

   æresbevisning 

   utstyr 

   lån 

   etterlatenskap 

   juggel 

   forgjenger 

   skjold 

 

2ndOrderEntity 

   virkelighet 

   realitet 

   bevis 

   ting 

   alibi 

   fellende bevis 

   teknisk bevis 

   gudsbevis 

   livstegn 

   motbevis 

 

3rdOrderEntity 

   kategori 

   slags 

   type 

   art 

   form 

   slag 

   område 

   del 

   resultat 

   utfall 

   orden 

   rekkefølge 

   fantasiverden 

   basis 

   grunnlag 

   overensstemmelse 

   sannhet 



 

3rdOrderEntity+Mental 

   styreform 

   tanke 

   levevei 

   begrep 

   hensyn 

   system 

   kunnskap 

   overbevisning 

   bevissthet 

 

3rdOrderEntity+Mental+Experience 

   bakgrunn 

   kulturbakgrunn 

   erindring 

   problem 

   erindringsforskyvning 

   minne 

   opphisselse 

   stolthet 

   selvbevissthet 

 

3rdOrderEntity+Mental+Location 

   forløp 

   utvikling 

   tonalitet 

   andelstanke 

   den åpne dørs politikk 

   format 

   standard 

   grunnverdi 

   yin 

   gratisprinsipp 

   folkerepresentasjon 

 

3rdOrderEntity+Mental+Purpose 

   formål 

   mål 

   arbeidsområde 

   arbeidsfelt 

   intensjon 

   bestemmelse 

   vedtak 

   framtidsmål 

   ønskemål 

   sikte 

 

3rdOrderEntity+Mental+Purpose(+Domain) 

   gjenstandsområde 

   felt 

   disiplin 

   retning 

   fag 

   vitenskap 

   fagområde 

   skole 

   grein 



   agronomi 

   antropologi 

   arkeologi 

   biokjemi 

   informatikk 

   egyptologi 

   filosofi 

   arvelighetslære 

   genetikk 

   historie 

 

3rdOrderEntity+Mental+Purpose+Manner 

   system 

   måte 

   kommunestyre 

   autokrati 

   despoti 

   folkedemokrati 

   oligarki 

   fåmannsvelde 

   kleptokrati 

   meritokrati 

 

3rdOrderEntity+Mental+Purpose+Social 

   politikk 

   apartheid 

   underavdeling 

   bransje 

   sektor 

   sysselsettingsområde 

   miljø 

   oppvekstbetingelse 

 

3rdOrderEntity+Mental+Purpose+Social(+Institution) 

   klubb 

   forening 

   lag 

   ansamling 

   avdeling 

   sammenslutning 

   idealsamfunn 

   infosamfunn 

   institusjon 

   monopol 

   selskap 

   firma 

   akademi 

 

3rdOrderEntity+Mental+Social 

   rett 

   kanal 

   regel 

   sak 

   frihet 

   rett 

   rettighet 

   tabu 

   virkefelt 



   virkeområde 

   berøringsflate 

 

3rdOrderEntity+Part 

   element 

   hinne 

   fille 

   kjerne 

   brikke 

   ledd 

   avsnitt 

   delelement 

   byggemateriale 

   murstein 

   hovedelement 

 

3rdOrderEntity+Quantity 

   mengde 

   utstrekning 

   omfang 

   størrelse 

   element 

   enhet 

   mengdeangivelse 

   verdi 

   plass 

   plassering 

   mye 

 

3rdOrderEntity+Quantity+MoneyRepresentation 

   overskridelse 

 

3rdOrderEntity+Quantity+Part 

   femdel 

   fjerdedel 

   fjerdepart 

   halvpart 

   hundredel 

   niendedel 

   åttendedel 

   sjettedel 

   tiendedel 

   tredjedel 

   tredjepart 

   tyvendedel 

 

3rdOrderEntity+Relation 

   relasjon 

   sammenheng 

   avhengighetsforhold 

   koherens 

   kontinuitet 

   sammenheng 

   perspektiv 

   ramme 

   helhet 

   hele 

   forhold 



 

3rdOrderEntity+Time 

   periode 

   tid 

   tidsrom 

   tidspunkt 

   avstand 

   utstrekning 

   år og dag 

   perfektum 

   for inneværende 

   i dag 

 

3rdOrderEntity+Time+Part 

   avdeling 

   akt 

   ungdom 

   heat 

   omgang 

   runde 

   friløp 

   periode 

   spillerunde 

   turneringsrunde 

   tur 

 

Animal+Comestible+Object 

   viltfugl 

   skalldyr 

   hummer 

   reke 

   musling 

   østers 

   gravlaks 

   fiskekjøtt 

   matfisk 

   fisk 

   blekksprut 

 

Animal+Comestible+Part 

   dyrefilet 

   lammefilet 

   oksefilet 

   slaktervare 

   skinnside 

   hummerkjøtt 

   krabbekjøtt 

 

Animal+Comestible+Substance 

   flesk 

   tran 

   hvalolje 

   levertran 

   aspik 

   pemmikan 

   kjøttkake 

 

Animal+Object 



   dyr 

   dyreart 

 

Animal+Object+Group 

   dyreriket 

   dyregruppe 

   flokk 

   foreldre 

   foreldrepar 

   naut 

   krøtter 

   hornkveg 

   kveg 

   vilt 

   hjord 

   spann 

 

Animal+Object+Part 

   fiskebein 

   pote 

   bakkropp 

   nebb 

   hase 

   manke 

   arm 

   snabel 

 

Artifact+Object 

   antrekk 

   påkledning 

   børste 

   maskinvare 

   sikkerhetsutstyr 

   sportsutstyr 

   sportsrekvisitt 

   porselenskrone 

   jernstykke 

   kartongstykke 

   papirstykke 

 

Artifact+Object(+Artwork) 

   verk 

   håndarbeid 

   triglyf 

   dobbeltportrett 

   glassmaleri 

   bilde 

   mosaikk 

   portrett 

 

Artifact+Object+Group 

   bagasje 

   toalettsaker 

   samling 

   parti 

   vareparti 

   inventar 

   stabel 



   tyvegods 

 

Artifact+Object+Part 

   hake 

   håndtak 

   fotstykke 

   stykke 

   arm 

   tapp 

   vinge 

   sinke 

   skjerm 

 

Artifact+Substance 

   søppel 

   løskrutt 

   pipe 

   pris 

   pulver 

   røykeklump 

   malingslag 

   maling 

   kokosfiber 

   vare 

   søppeldynge 

   avfallsdynge 

 

Artifact+Substance+Part 

   medisinrest 

   sprøytemiddelrest 

   asfaltbelegg 

 

BoundedEvent 

   hendelse 

   gå over 

   opphøre 

   forandring 

   endring 

   begynnelse 

   start 

   bli 

   begynne 

   starte 

   slutt 

   årsak 

   begivenhet 

   høydepunkt 

   opplevelse 

 

BoundedEvent+Agentive 

   handling 

   begynne 

   starte 

   bitt 

   kunst 

   overtakelse 

   igangsettelse 

   blanding 



   sending 

 

BoundedEvent+Agentive+Condition+Physical 

   sanitet 

   barnesikring 

   bryte opp 

   brekke 

   bygge om 

   deformere 

   diversifiere 

   flyte 

 

BoundedEvent+Agentive+Existence 

   økning 

   gjengivelse 

   avbildning 

   reproduksjon 

   begå 

   gjøre 

   nyskape 

   bygge opp 

   opprette 

   binde sammen 

   sammenkjede 

   sette sammen 

 

BoundedEvent+Agentive+Experience+Condition+Purpose 

   prøve 

 

BoundedEvent+Agentive+Mental 

   nyhet 

   identifikasjon 

   læring 

   helligkåring 

   oppdagelse 

   desertere 

   bestemme 

   avgjøre 

   fastsette 

   vedta 

 

BoundedEvent+Agentive+Mental+Communication 

   siktelse 

   tilgivelse 

   fange 

   sikte 

   beskjed 

   melding 

   frieri 

   knekke 

   fly 

   si 

 

BoundedEvent+Agentive+Mental+Purpose 

   bedømmelse 

   utregning 

   beregning 

   bestemmelse 



   påvisning 

   vedtak 

   berømthet 

   berømmelse 

   heder 

   ros 

   kjendis 

   valg 

 

BoundedEvent+Agentive+Physical+Existence 

   oppstart 

   dekonstruksjon 

   spredning 

   balansere 

   blåse 

   forrente 

   innrette seg 

   klone 

   lyse opp 

 

BoundedEvent+Agentive+Physical+Existence+Purpose 

   mord 

   oppfinnelse 

   kaste 

   kassere 

   attentat 

   dobbeltmord 

   kongemord 

   massemord 

   rovmord 

   sexmord 

 

BoundedEvent+Agentive+Physical+Location 

   bevege seg 

   vending 

   innvandring 

   stopp 

   oppstilling 

   ankomst 

   plassering 

   hjemkomst 

   tilbakelevering 

   løsne 

 

BoundedEvent+Agentive+Physical+Purpose 

   bøying 

   bad 

   flyangrep 

   luftangrep 

   farging 

   reparasjon 

   innhøsting 

   stikk 

   gjennomføring 

   boring 

 

BoundedEvent+Agentive+Physical+Social 

   kyss 



   overdragelse 

   salg 

   mottakelse 

   juks 

   åpne 

   åpne 

   tvinge 

   tildeling 

   dødskyss 

   fingerkyss 

 

BoundedEvent+Agentive+Possession 

   oppnåelse 

   avskrivning 

   anskaffelse 

   funn 

   betaling 

   avlevering 

   bestikkelse 

   smøring 

   avgivelse 

   tilveiebringe 

 

BoundedEvent+Agentive+Purpose 

   ordne 

   angrep 

   søknad 

   fiksfakseri 

   sammensetning 

   plassering 

   feste 

   opphevelse 

   zappe 

   forsyne 

 

BoundedEvent+Agentive+Purpose+Communication 

   søksmål 

   meddelelse 

   forstumme 

   stilne 

   ringe 

   istemme 

   vise 

   lede 

   kommentar 

   radiosending 

   reklameblokk 

   anmeldelse 

 

BoundedEvent+Agentive+Purpose+Possession 

   overgivelse 

   ran 

   plassering 

   kjøpe 

   bøffe 

   rane 

   stjele 

   eiendomshandel 



   anskaffe 

   få 

   kjøpe 

 

BoundedEvent+Agentive+Purpose+Possession+Social 

   innbetaling 

   pliktavlevering 

   bryte inn 

   etterlate 

 

BoundedEvent+Agentive+Purpose+Social 

   prestasjon 

   adopsjon 

   overtredelse 

   brudd 

   forfremmelse 

   opprykk 

   avskjed 

   fratredelse 

   forlovelse 

   falle inn 

   behandle 

   inngå 

 

BoundedEvent+Agentive+Time 

   utsette 

 

BoundedEvent+Cause 

   årsak 

   endre 

   forandre 

   økning 

   vekke 

   oppfyllelse 

   befrielse 

   riv 

   hverdagsbegivenhet 

   uhell 

   milepæl 

 

BoundedEvent+Cause+Existence 

   forårsake 

   lede 

   skape 

   medføre 

   slukning 

   opprettelse 

   stiftelse 

   reduksjon 

   introduksjon 

   dødsfall 

   innføre 

   designe 

   danne 

 

BoundedEvent+Cause+Location+Physical 

   fall 

   omgang 



   fjerning 

   rensing 

   flytting 

   spark 

   avfyring 

   såing 

   oppsamling 

   avløsning 

 

BoundedEvent+Cause+Physical 

   sving 

   rengjøring 

   atskillelse 

   separasjon 

   åpning 

   nedskyting 

   knuse 

   løsne 

   dele 

   dempe 

   fryse 

   fryse ned 

 

BoundedEvent+Communication 

   høre fra 

   komme 

   komme over 

   nå 

   ha sittende på seg 

   slippe ut 

   snuble over hverandre 

   spre seg 

 

BoundedEvent+Experience+Mental 

   forglemmelse 

   eksplodere 

   oppdage 

 

BoundedEvent+Experience+Physical 

   anfall 

   forsvinne 

   miste 

   puls 

   utløsning 

   orgasme 

   astmaanfall 

   feberanfall 

 

BoundedEvent+Location 

   bevege seg 

   bevegelse 

   avgang 

   gjenkomst 

   komme 

   flyavgang 

   divergere 

 

BoundedEvent+Mental 



   innskytelse 

   holdningsendring 

   personlighetsforandring 

   bruse opp 

   demre 

   falle for 

   falle i 

 

BoundedEvent+Phenomenal 

   vekst 

   befruktning 

   utvikling 

   forlis 

   brudd 

   forverring 

   deling 

   lade 

 

BoundedEvent+Physical 

   støt 

   utvikle 

   rulle 

   tenne 

   smelte 

   evaporere 

   fordampe 

   fortette 

   fryse 

   koagulere 

 

BoundedEvent+Physical+Location 

   vending 

   flukt 

   dra 

   dykke 

   gli opp 

   reise seg 

   skille seg ut 

 

BoundedEvent+Possession 

   få 

   kjøp 

   tilfalle 

   gå over 

   nedarve 

 

BoundedEvent+Social 

   svikt 

   åpne 

   åpne 

   avstemning 

   byråkrati 

   omsorgssvikt 

   komme 

   legge ut seg med 

   møte 

 

Building+Object 



   finanshus 

   lavprisvarehus 

   multihus 

   programvarehus 

   kanal 

   sted 

   hjem 

   hjemsted 

   byggearbeid 

   byggverk 

   styrehus 

 

Building+Object+Group 

   boligmasse 

   kolonnade 

   søylegang 

   søylerad 

   innenriksflyplass 

   fast eiendom 

   bygningskompleks 

   kompleks 

   bygningsmasse 

   campus 

   ferdigbygg 

 

Building+Object+Part 

   murverk 

   del 

   base 

   innmat 

   kor 

   bjelke 

 

Comestible 

   mat 

   kost 

   føde 

   sondemat 

   næringskilde 

   avføringsmiddel 

   laksativ 

   forfriskning 

   rett 

   matrett 

   måltid 

   matvare 

   næringsmiddel 

   spise 

   ambrosia 

   hurtigmat 

 

Comestible+Artifact+Liquid 

   drikkevare 

   drikk 

   drikke 

   kokelake 

   kokosmelk 

   kulør 



   matfarge 

   lake 

   suppe 

   fatøl 

   vin 

   druevin 

   mjød 

   ølsort 

   øl 

   eplevin 

 

Comestible+Artifact+Object 

   godbit 

   is 

   smaksprøve 

   tallerken 

   tår 

   bolle 

   sak 

 

Comestible+Artifact+Object+Part 

   bunn 

   ingrediens 

   brødsmule 

   kakebunn 

   pizzabunn 

   tertebunn 

   deigbunn 

   pølsestump 

   stykke 

 

Comestible+Artifact+Substance 

   panering 

   gluten 

   hevemiddel 

   pulverkaffe 

   bokhvete 

   smoothie 

   vitamindrikk 

   runde 

   oppkvikker 

 

Comestible+Artifact+Substance+Part 

   topping 

   matrest 

 

Comestible+Group 

   naturalier 

   barnemat 

   diett 

   kafeteriamat 

   diabetikerkost 

   diettkost 

 

Comestible+Natural+Liquid 

   melk 

   saft 

   saft 



   juice 

   most 

   fruktsaft 

   melk 

   morsmelk 

   drikkevann 

   grunnvann 

   tevann 

   nektar 

 

Comestible+Natural+Substance 

   honning 

   eggeplomme 

   plomme 

   eggehvite 

   hvite 

   salt 

   koksalt 

   natriumklorid 

   egg 

   manna 

   eggehviteskum 

   bordsalt 

   fingersalt 

   hvitløkssalt 

 

Comestible+Natural+Substance+Part 

   bit 

   fiber 

 

Container+Artifact+Object 

   beholder 

   førstehjelpskasse 

   A-skål 

   B-skål 

   C-skål 

   brett 

   boks 

   flaske 

   skuff 

   kasse 

 

Container+Artifact+Object+Group 

   kinesisk eske 

   vinkjeller 

   servise 

 

Container+Artifact+Object+Part 

   stilk 

   tut 

   hank 

   rand 

   bunnflate 

 

Covering 

   tak 

   overtrekk 

   dyne 



   pansring 

   varmeskjold 

   dekke 

   belegg 

   dekklag 

   fargelag 

 

Creature 

   hærskare 

   engleskare 

   vesen 

   fantasivesen 

   bussemann 

   fanden 

   uhyre 

   mann 

   varulv 

   alv 

   beist 

 

Dynamic 

   skje 

   hende 

   feil 

   nybegynnerfeil 

   etablering 

   fornyelse 

   forvaltning 

   samling 

   velsignelse 

   godkjenning 

   gjøre 

   bryte 

 

Dynamic+Agentive 

   gjøre 

   handle 

   unnlatelse 

   avkall 

   eksperiment 

   forsøk 

   rytme 

   utprøving 

   gjerning 

   latter 

   virkeliggjørelse 

   jag 

 

Dynamic+Agentive+Communication 

   sending 

   belysning 

   beskrivelse 

   skildring 

   avbildning 

   omtale 

   henvendelse 

   artikulasjon 

   avvisning 



   rapport 

   fremstøt 

   henvisning 

 

Dynamic+Agentive+Mental 

   tankevirksomhet 

   betraktning 

   ønske 

   tanke 

   overveielse 

   ettertanke 

   analyse 

   demonstrasjon 

   observasjon 

   hengivelse 

   trofasthet 

   refleksjon 

   ettertanke 

 

Dynamic+Agentive+Mental+Purpose 

   selvransakelse 

   planlegging 

   lesning 

   aksept 

   browse 

   bevege 

   avislesning 

   eksamenslesning 

   feillesning 

   lekselesning 

 

Dynamic+Agentive+Physical+Location 

   bevegelse 

   blunk 

   abduksjon 

   armbevegelse 

   skritt 

   geberde 

   gest 

   hodekast 

   håndbevegelse 

 

Dynamic+Agentive+Physical+Purpose 

   slag 

   hopp 

   kast 

   manøver 

   parade 

   piruett 

   behandling 

   blodsutgytelse 

   rekonstruksjon 

 

Dynamic+Agentive+Physical+Purpose+Social 

   freestyle 

   narkohandel 

   likferd 

   sakrament 



   omfavnelse 

   klovnenummer 

   styre 

   gå ut 

   gå på byen 

   barneforestilling 

   danseforestilling 

 

Dynamic+Agentive+Purpose 

   oppgave 

   foranstaltning 

   initiativ 

   dårskap 

   mas 

   bry 

   bryderi 

   umake 

   øvelse 

   udåd 

   misgjerning 

   faux pas 

   det glade vanvidd 

   hokus pokus 

   mislighet 

 

Dynamic+Agentive+Purpose+Social 

   scene 

   majestetsfornærmelse 

   avstikker 

   bevaring 

   kompensasjon 

   virkelighetsflukt 

   eskapisme 

   botsøvelse 

 

Dynamic+Agentive+Social 

   hovedattraksjon 

   turistattraksjon 

   hysterisk 

   lån 

   medvirkning 

   innsamling 

   diskriminering 

   adlyde 

   affære 

   kjærlighetsaffære 

   elskovsaffære 

   gisselaffære 

 

Dynamic+Cause+Physical 

   grep 

   utlufting 

   forbruk 

   beskyttelse 

   vern 

   forsvar 

   omsorg 

   oppbremsing 



   innføring 

   bryte 

   helle 

   lakmustest 

   tak 

 

Dynamic+Experience 

   adgangskrav 

   oppfatning 

   opplevelse 

   persepsjon 

   barndomsopplevelse 

   ferieopplevelse 

   hverdagsopplevelse 

   kulturopplevelse 

   kunstopplevelse 

   leseopplevelse 

 

Dynamic+Experience+Mental 

   fornemmelse 

   følelse 

   føling 

   gjetning 

   formodning 

   fornemmelse 

   mistanke 

   følelse 

   føling 

   takt 

   tidsfornemmelse 

   instinkt 

   forhåndsviten 

   déjà vu 

   intuisjon 

 

Dynamic+Experience+Physical 

   sammentrekning 

   gråte 

   observasjon 

   fødselsopplevelse 

   smaksopplevelse 

   synsopplevelse 

   pine 

   muskelsammentrekning 

   pulsslag 

 

Dynamic+Phenomenal 

   tap 

   katastrofe 

   gjentakelse 

   repetisjon 

   tap 

   prøvelse 

   forsinkelse 

   nyhet 

   arbeidsevnetap 

   hørselstap 

 



Dynamic+Phenomenal+Physical 

   trykk 

   blødning 

   oversvømmelse 

   flom 

   bølgeslag 

   blodbad 

   press 

   klem 

   blodtrykk 

   naturfenomen 

   lys 

 

Dynamic+Phenomenal+Physical+Condition 

   vokse 

   skjeggvekst 

   soppangrep 

   tilgroing 

   formere seg 

   vokse fram 

   spire 

 

Dynamic+Possession 

   salg 

   leie 

   beholde 

   loppemarked 

   aksjesalg 

   dutyfreesalg 

   eiendomssalg 

   hasjsalg 

   hussalg 

   internettsalg 

 

Form 

   form 

   kurve 

   kurve 

   krystallform 

   halvmåne 

   buktning 

   plan 

   halvbue 

 

Furniture+Artifact+Object 

   barnesete 

   barnestol 

   møbel 

   skap 

   bord 

   reol 

   seng 

   stilmøbel 

   hagemøbel 

   talerstol 

   billiard 

   biljardbord 

 



Furniture+Artifact+Object+Group 

   møblement 

   spiseplass 

   spisestue 

   spisegruppe 

   sofagruppe 

   sittegruppe 

   sofaarrangement 

 

Furniture+Artifact+Object+Part 

   armlene 

   sete 

   ryggstøtte 

   rygg 

   ryggstø 

   bordkant 

   sengebunn 

   spiralbunn 

   bordende 

   fotende 

   bande 

   sengekant 

 

Garment 

   ullstoff 

   joggestoff 

 

Garment+Artifact+Object 

   pelsverk 

   malerlerret 

   lerret 

   klesplagg 

   bekledningsgjenstand 

   dyne 

   støvfrakk 

 

Garment+Artifact+Object+Group 

   tøy 

   klær 

   bekledning 

   tøy 

   arbeidsklær 

   arbeidsklær 

   barneklær 

   klesdrakt 

   kledebon 

   antrekk 

   kostyme 

   påkledning 

   nattøy 

   nattdrakt 

   yttertøy 

   skittentøy 

   undertøy 

 

Garment+Artifact+Object+Part 

   frynse 

   hals 



   erme 

   bakdel 

   bak 

   buksebein 

   bein 

   fot 

   forstykke 

   finger 

 

GeopoliticalPlace+Object+Artifact 

   Amerikansk Samoa 

   Bermuda 

   Caymanøyerne 

   Cookøyene 

   De sørlig sandwichøyene 

   Falklandsøyene 

   Malvinene 

   Fransk polynesia 

   Nord-Marianene 

   Ny-Caledonia 

   Wallis- og Futunaøyene 

 

Group 

   samling 

   gruppe 

   konstellasjon 

   strøm 

   serie 

   rekke 

   mikstur 

   cocktail 

   repertoar 

   utvalg 

   hovedgruppe 

   filmverden 

   fotballverden 

 

Group+Object 

   karavane 

   sverm 

   bunt 

   bunke 

   bunke 

   rekke 

   kjede 

   produksjon 

   bunt 

   opphopning 

 

Group+Object+Living 

   par 

   art 

   slag 

   familie 

   klasse 

   kjønn 

   orden 

   populasjon 



   rase 

   genus 

   slekt 

   underorden 

 

Group+Object+Natural 

   knippe 

   biobank 

   genbank 

   plankestabel 

   vedstabel 

   røys 

   steinhaug 

   sanddynge 

   høystakk 

 

Human+Object 

   kongepar 

   kabinpersonale 

   manndom 

   radikal 

   menneskedyr 

   menneskebarn 

   menneske 

   menneskevesen 

   brudepar 

   foreldrepar 

   medskyldig 

   kraftfelt 

   artsfrende 

 

Human+Object+Group 

   par 

   familie 

   kvinnfolk 

   hunkjønn 

   allverden 

   fortid 

   ettertid 

   ettertiden 

   framtid 

   koloni 

   nåtid 

   aldersgruppe 

 

Human+Object+Occupation 

   kunstnerkoloni 

   personell 

   arbeidsfolk 

   frivillig 

   krisestab 

   pønkband 

   rapband 

   trashband 

 

Human+Object+Part 

   pleiepersonale 

   betjening 



   mannskap 

   sekretariat 

   identitet 

   æresmedlem 

   medlem 

   sigøyner 

   sjømann 

   aktivist 

 

Imagerepresentation+Artifact+Object 

   kavalkade 

   serie 

   symbol 

   bilde 

   figur 

   belegg 

   merke 

   tv-bilde 

   tv-serie 

   detektivserie 

 

Instrument+Artifact+Object 

   armatur 

   karaokeanlegg 

   lysanlegg 

   vinkelhake 

   bøyle 

   display 

   monitor 

   videoskjerm 

   dataskjerm 

   resirkuleringsanlegg 

 

Instrument+Artifact+Object+Group 

   maskineri 

   produksjonsapparat 

   produksjonsanlegg 

   teknikk 

   utstyr 

   elektronikk 

   ammunisjon 

   arsenal 

   sysaker 

   syutstyr 

   belysning 

   apparatur 

 

Instrument+Artifact+Object+Part 

   blad 

   bunnstykke 

   hjul 

   skive 

   dreieskive 

   membran 

   trommel 

   anker 

   kolbe 

   geværkolbe 



   geværmunning 

   grill 

 

LanguageRepresentation+Artifact+Object 

   e-bok 

   avhandling 

   avskrift 

   artikkel 

   dikt 

   diktat 

   dokument 

   etterskrift 

   etterord 

   epistel 

 

LanguageRepresentation+Artifact+Object+Group 

   tekst 

   ordklasse 

   språkgruppe 

   journalistikk 

   idébank 

   leksikon 

   vers 

   samling 

   kildeskrift 

 

LanguageRepresentation+Artifact+Object+Part 

   avsnitt 

   avslutning 

   brevhode 

   sitat 

   seksjon 

   slipp 

   slutt 

   stavelse 

   morfem 

   stavelse 

 

Liquid 

   skvett 

   væske 

   vann 

   fluidum 

   flom 

   suppe 

   pytt 

   pøl 

   skyll 

   byge 

 

Liquid+Artifact 

   innsprøyting 

   acetaldehyd 

   aceton 

   avkok 

   etylalkohol 

   alkohol 

   etanol 



   anilin 

   beis 

   benzen 

   benzol 

 

Liquid+Natural 

   vannskorpe 

   bølgetopp 

   brenning 

   bølgekam 

   hydrosfære 

   sjø 

   blod 

   avsondring 

   bad 

   plasma 

   blodplasma 

 

Living+Object 

   organisme 

   hybrid 

   alge 

   algevekst 

   dyr 

   etterkommer 

   familiemedlem 

   stamfar 

   forfader 

   foster 

   hybrid 

   krysning 

 

MoneyRepresentation 

   dagbot 

   avskrivning 

   arvesølv 

   aksjekurs 

   betalingsmiddel 

   myntenhet 

   profitt 

   avgiftsstigning 

   middel 

   penge 

   spenn 

 

Natural+Group 

   stjernebilde 

   solsystem 

   kultur 

   planetsystem 

   stjernevrimmel 

   stjernehop 

   hydroksylgruppe 

   hydroksyl 

   hovedgruppe 

   undergruppe 

   underart 

   soppart 



 

Natural+Object 

   tregjenstand 

   plate 

   egg 

   himmellegeme 

   fremmedlegeme 

   partikkel 

   stein 

   naturting 

   infinitivsmerke 

   fosteranlegg 

 

Natural+Object(+BodyPart) 

   overkropp 

   lår 

   legemsdel 

   hæl 

   panne 

   den myke ganen 

   den harde ganen 

   understell 

   underkropp 

   ganeseil 

   nakke 

 

Natural+Object+Part 

   plasmid 

   kime 

   elektronsky 

   celle 

   kjerne 

   atomkjerne 

   bakteriekoloni 

   kjerne 

   cellekjerne 

   hemisfære 

   halvkule 

   kokong 

   protoplasma 

 

Natural+Substance 

   grushaug 

   jordhaug 

   sandbanke 

   maurtue 

   tue 

   troposfære 

   sfære 

   teppe 

 

Natural+Substance+Part 

   formasjon 

   avleiring 

   stratosfære 

   stratum 

   ozonlag 

   kromosfære 



   mantel 

   jordskorpe 

   cellevegg 

   belegg 

 

Object 

   effekt 

   gjenstand 

   ting 

   innhold 

   objekt 

   legeme 

   kropp 

   årsproduksjon 

   dusk 

   pakke 

   tyvegods 

   speil 

   handelsvare 

   enhet 

 

Object+Part 

   kant 

   bunn 

   kant 

   mengde 

   stump 

   ende 

   hinne 

   lag 

   kant 

   rest 

 

Part 

   del 

   bestanddel 

   komponent 

   detalj 

   rest 

   utsnitt 

   ryggmarg 

   ryggrad 

   grunnelement 

   grunnenhet 

   solfilter 

   filigran 

   raffinement 

   finesse 

 

Place 

   tap 

   hjerte 

   lomme 

   luftlomme 

   bopel 

 

Place+Liquid+Natural 

   havområde 



   sjø 

   fiskegrunn 

   vannløp 

   innløp 

   gap 

   dyphav 

 

Place+Object 

   innerkrets 

   område 

   sted 

   bildefelt 

   operasjonsfelt 

   turistmål 

   reisemål 

   feriemål 

   krok 

   avkrok 

   gård 

   gårdsanlegg 

   brannsted 

   branntomt 

   smeltedigel 

 

Place+Object+Artifact 

   fotgjengerfelt 

   fotgjengerovergang 

   containerterminal 

   kai 

   byområde 

   by 

   sirkusplass 

   sykkelstall 

   ødeleggelse 

   flyplass 

 

Place+Object+Artifact+Part 

   veibane 

   felt 

   rom 

   veistrekning 

   fil 

   sykkelbane 

   fairway 

   green 

 

Place+Object+Group 

   øygruppe 

   landgruppe 

   det store utland 

   verden 

   vest 

   vesten 

   veinett 

   veisystem 

   stisystem 

   vesten 

   Norden 



   rekke 

 

Place+Object+Natural 

   bruddflate 

   brennpunkt 

   areal 

   univers 

   kosmos 

   naturområde 

   dyrepark 

   fangstplass 

   lavtrykk 

   verdensrom 

 

Place+Object+Natural+Part 

   hav 

   klippeparti 

   isfot 

   kant 

   iskant 

   strandkant 

   bakketopp 

   tind 

 

Place+Object+Part 

   felt 

   ende 

   sentrum 

   strekning 

   område 

   parti 

   skuddlinje 

   vekstsenter 

 

Plant+Group 

   beplantning 

   plantegruppe 

   planteart 

   slag 

   planteart 

   plantefamilie 

   hekk 

   skogområde 

   skog 

   beplantning 

 

Plant+Object 

   plantevekst 

   planteslag 

   plante 

   pampasgress 

   plengress 

   hårlokk 

 

Plant+Object+Comestible 

   te 

   basilikum 

   sitrongress 



   rabarbra 

   korn 

   kornsort 

   mais 

   urt 

   krydderurt 

   reddik 

   roe 

   rødbete 

 

Plant+Object+Part 

   plantedel 

   hake 

   hypotalamus 

   fiber 

   åreblad 

   kloroplast 

   grønnkorn 

   stubbe 

   trestubbe 

   trestump 

 

Plant+Object+Part+Comestible 

   innmat 

   blomkålbukett 

   brokkolibukett 

   frukt 

   nøttekjerne 

   kokos 

   stilk 

   artisjokk 

   artisjokkbunn 

 

Property 

   forhold 

   være 

   ha 

   evne 

   side 

   beskaffenhet 

   egenskap 

   kvalitet 

   natur 

   fullstendig 

   arbeidsmiljø 

   dyd 

   absolutt 

   abstrakt 

 

Property+Condition+Physical 

   sammenheng 

   konstitusjon 

   tilstand 

   helse 

   helsetilstand 

   funksjon 

   myk 

   planterik 



   allergisk 

   frossen 

   forfrossen 

   forfrossen 

   følelsesløs 

 

Property+Existence 

   forskjellig 

   forutsigbar 

   født 

   vesentlig 

   virkelig 

   riktig 

   sann 

   virkelig 

   absolutt 

   mulig 

   naturlig 

   umulig 

 

Property+LanguageRepresentation 

   dansk 

   dramatisk 

   aksentfri 

   tale sitt tydelige språk 

   afasirammet 

 

Property+Location 

   østlig 

   nordatlantisk 

   sentral 

   innfødt 

   ekstern 

   on location 

   plan 

   nivå 

   vei 

 

Property+Mental 

   med bred pensel 

   grovt 

   skam 

   selvbevissthet 

   gjelde 

   folkelighet 

   evne 

   sans 

   dyktighet 

   kapasitet 

   talent 

   kredittverdighet 

   talens bruk 

 

Property+Physical 

   identitet 

   smake 

   bakeevne 

   bitt 



   bindeevne 

   forstørrelse 

   giftighet 

   gigantisme 

 

Property+Physical(+Colour) 

   fargerik 

   farge 

   kulør 

   hvit 

   sort 

   svart 

   grå 

   blek 

   metallic 

 

Property+Physical(+Form) 

   ekthet 

   vekst 

   glatt 

   helning 

   bakke 

   skriftlig 

   sløv 

   plan 

   vedisk 

 

Property+Social 

   skylde 

   anklage 

   insolvens 

   konkurranseevne 

   kjøpekraft 

   likviditet 

   omdømme 

   slektskap 

   politisk 

   fradragsberettiget 

   oppstillingsberettiget 

 

Property+Stimulating+Physical 

   avhengighet 

   tilknytning 

   trang 

   velduftende 

   hørselshemmet 

   narkomani 

   fargeskala 

   motiv 

 

Property+Time 

   opprinnelig 

   tidsmessig 

   direkte 

   forrige 

   siste 

   kommende 

   moderne 



   daglig 

   ny 

 

Relation 

   relasjon 

   rangere 

   passe 

   minne 

   passe 

   ligne 

   ligne 

   kontakt 

   avhengighetsforhold 

   bekjentskap 

 

Relation+Location 

   tett 

 

Relation+Possession 

   holde 

   inneha 

   eie 

 

Representation 

   opplysning 

   data 

   rapport 

   input 

   inndata 

   output 

   utdata 

   meny 

   markør 

 

Software 

   virus 

 

Static 

   situasjon 

   befinne seg 

   være 

   koste 

   bety 

   inneholde 

   romme 

   ansettelsesstopp 

   balanse 

   bolignød 

 

Static+Existence 

   bestå 

   være 

   eksistere 

   finnes 

   mangle 

   bestå 

   stamme 

   bestå 



   forekomst 

   bli igjen 

   mangle 

   skorte 

 

Static+Location 

   være 

   nærvær 

   tilstedeværelse 

   oppbevaring 

   skråne 

   bli 

   oppholde seg 

   befinne seg 

   ta opp 

   sitte 

   flyte 

   omringe 

 

Static+Mental 

   forefalle 

   synes 

   virke 

   søvn 

   enighet 

   synes 

   foresveve 

   indikere 

   krise 

   se ut 

   velvære 

 

Static+Relation 

   eie 

   være 

   mangle 

   trenge 

   tilhøre 

   besitte 

   råde 

   stemme 

   passe 

   kjennetegne 

   representere 

   svare til 

 

Static+Social 

   underbemanning 

   overbemanning 

   gjelde 

   være 

   omfatte 

   avstamning 

   karantenerammet 

   konfliktrammet 

   kriserammet 

 

Substance 



   masse 

   klatt 

   substans 

   stoff 

   middel 

   vernemiddel 

   balle 

   fargeklatt 

   masse 

 

UnboundedEvent 

   forløp 

   utvikling 

   funke 

   fungere 

   aktivitet 

   handling 

   innøving 

   kontekst 

   hende 

   skje 

   fortsette 

   unngå 

   prosess 

 

UnboundedEvent+Agentive 

   unnlate 

   innslag 

   atferd 

   oppførsel 

   fremtreden 

   atferd 

   barmhjertighetsgjerning 

   hvil 

   innføring 

   aktivitet 

   søk 

   holde fast 

 

UnboundedEvent+Agentive+Communication+Social 

   telekommunikasjon 

   elokvent 

   veltalende 

   talehandling 

   uttrykk 

   anvisning 

   framvisning 

   visning 

   ytre 

   arrangere 

   lede 

   kausjonere 

 

UnboundedEvent+Agentive+Existence 

   dyrking 

   opprettholde 

   bevare 

   ruge ut 



   klekke ut 

   levnetsløp 

   livsforløp 

   komposisjon 

   voksenverden 

   divergens 

   produksjon 

   registrering 

   hagebruk 

 

UnboundedEvent+Agentive+Mental 

   oppfatte 

   pugging 

   undring 

   interessesfære 

   interesseområde 

   synspunkt 

   posisjon 

   holdning 

   forståelse 

   forventning 

   drømmeri 

   innlæring 

 

UnboundedEvent+Agentive+Physical 

   bevege seg 

   lodding 

   avføring 

   respirasjon 

   pust 

   dekorasjon 

   låne 

   puste 

   opptre 

 

UnboundedEvent+Agentive+Physical+Location 

   fotografering 

   parkering 

   soning 

   krabbe 

   plaske 

   mosjonere 

   ta med 

   bøye seg 

   vri seg 

 

UnboundedEvent+Agentive+Physical+Purpose 

   sjømannskap 

   landmåling 

   dans 

   produksjon 

   matlagning 

   bruk 

   inntak 

   rengjøring 

   prostitusjon 

   kjøpesex 

   gå på do 



   gå på toalettet 

 

UnboundedEvent+Agentive+Physical+Social 

   dans 

   kamp 

   besøk 

   besøk 

   forhold 

   integrasjon 

   behandle 

   feste 

   prostituere 

   passe 

 

UnboundedEvent+Agentive+Purpose 

   aktivitet 

   fremgangsmåte 

   avlytting 

   bruke 

   benytte 

   bade 

   samtaleteknikk 

   undersøkelse 

   teknikk 

   bruk 

   byggeaktivitet 

 

UnboundedEvent+Cause 

   trenge 

   reaksjon 

   fiasko 

   virke 

   bekymre 

   ha 

   skulle 

   skjebneforløp 

   flopp 

   forhindre 

 

UnboundedEvent+Cause+Physical 

   mishandling 

   sliping 

   vintersøvn 

   dressur 

   motvirke 

   snurre 

   risse 

   trylle 

   vifte 

 

UnboundedEvent+Cause+Physical+Location 

   stempelslag 

   støt 

   svingning 

   sving 

   tarmbevegelse 

   tropisme 

   bølgebevegelse 



   bølge 

   sjø 

   bølgegang 

 

UnboundedEvent+Communication+Purpose+Social 

   dialog 

   agitasjon 

   vise 

   utvise 

   informasjonsstrøm 

   pengepolitikk 

   nyhet 

   skrivekunst 

   fortellerkunst 

   skuespillkunst 

   underholde 

 

UnboundedEvent+Experience+Physical 

   stamme 

   sove 

   se 

   føle 

   merke 

   kjenne 

   lukte 

   høre 

   smake 

   disse 

   skjelve 

   skjelve 

 

UnboundedEvent+Mental 

   tankebane 

   havforskning 

   oceanologi 

   tankestrøm 

   visjon 

   utsikt 

   bevissthetsstrøm 

   anger 

   sveve 

   merke 

   forbinde 

 

UnboundedEvent+Phenomenal 

   remanens 

   opphør 

   arbeidsliv 

   dagligliv 

   driftsliv 

   drømmeliv 

   etterliv 

   folkeliv 

   herreliv 

 

UnboundedEvent+Phenomenal+Physical 

   avgi 

   forekomme 



   utpust 

   ekspirasjon 

   innpust 

   fenomen 

   foreteelse 

   opplevelse 

   høytid 

   terningkast 

   tilfeldighet 

   slump 

   ulykkestilfelle 

   ulykke 

   gave 

 

UnboundedEvent+Physical+Location 

   romfart 

   dreining 

   blodstrøm 

   rykk 

   arbeidstakt 

   turbulens 

   virvelbevegelse 

   jordskorpebevegelse 

   pendelbevegelse 

   pumpebevegelse 

 

UnboundedEvent+Social 

   industrifag 

   utvikling 

   familieliv 

   okkupasjon 

   støtte 

   samfunnsutvikling 

   næringsutvikling 

   næringsutvikling 

   distriksutvikling 

 

UnboundedEvent+Time 

   rekkefølge 

   suksesjon 

   gå 

   forutgå 

   fødselsdato 

   vare 

   strekke 

   trekke ut 

 

Underspecified 

   lik 

   gode 

 

Vehicle+Object+Artifact 

   transportmiddel 

   befordringsmiddel 

   snøkjetting 

   ergometersykkel 

   kjøretøy 

   trikk 



   fartøy 

   tog 

   jernbanetog 

   fartøy 

   maskin 

 

Vehicle+Object+Artifact+Group 

   flåte 

   transportsystem 

   eskadre 

   flåte 

   konvoi 

   handelsflåte 

   armada 

 

Vehicle+Object+Artifact+Part 

   kommandobro 

   hekkspoiler 

   spoiler 

   tak 

   stang 

   baug 

 


