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238 NORSKE VERB 
 
 

å ha, å være 
 
Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

ha har hadde har hatt have 

være er var har vært be 

 
 
Modalverb 
 
Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

burde bør burde har burdet ought to 

kunne kan kunne har kunnet can 

måtte må måtte har måttet must 

skulle skal skulle har skullet shall 

ville vil ville har villet will, wish, want 

 
 
Andre verb 
 

Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

adlyde adlyder adlød har adlydt obey 

anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend 

arbeide arbeider arbeidet har arbeidet work 

bade bader badet har badet bathe 

barbere barberer barberte har barbert shave 

be ber ba(d) har bedt ask for, pray 

bedra bedrar bedro(g) har bedratt, 
bedradd 

cheat 

bedøve bedøver bedøvde har bedøvd give an anaesthetic, 
numb, stun 

begynne begynner begynte har begynt begin 

beskrive beskriver beskrev har beskrevet describe 

bestemme bestemmer bestemte har bestemt decide, resolve 

bestille bestiller bestilte har bestilt order (food etc.) 

besøke besøker besøkte har besøkt visit 

betale betaler betalte har betalt pay 

bety betyr betydde har betydd mean (signify, 
matter) 

binde binder bandt har bundet bind 

bite biter beit har bitt bite 

bli blir ble har blitt become (be) 

blåse blåser blåste har blåst blow 

bo bor bodde har bodd live (be resident) 

brekke brekker brakk har brukket break 
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Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

brenne brenner brente har brent burn (set fire to) 

brenne brenner brant har brent burn (be on fire) 

briste brister brast har bristet, brustet burst 

bruke bruker brukte har brukt use 

bryte bryter brøt har brutt break 

by(de) byr bød har budt, bydd bid 

bære bærer bar har båret carry 

danse danser danset har danset dance 

dette detter datt har dettet fall 

diskutere diskuterer diskuterte har diskutert discuss 

dra drar dro(g) har dratt, dradd go, move, pull 

drikke drikker drakk har drukket drink 

drive driver dreiv har drevet operate (enterprise) 

eie eier eide har eid own, posess 

falle faller falt har falt fall 

fare farer for har fart drive 

finne finner fant har funnet find 

fiske fisker fisket har fisket fish 

fly flyr fløy har fløyet, flydd fly 

flykte flykter flyktet har flyktet flee 

flyte flyter fløt har flytt float 

flytte flytter flyttet har flyttet move 

forklare forklarer forklarte har forklart explain 

forlate forlater forlot har forlatt leave 

forstå forstår forstod har forstått understand 

forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet disappear 

fortelle forteller fortalte har fortalt tell 

fryse fryser frøs har frosset freeze, be cold 

fyke fyker føk har føket drift 

fylle fyller fylte har fylt fill, stuff 

føle føler følte har følt feel 

føne føner fønte har fønt blow-dry 

få får fikk har fått get, receive 

gi gir ga(v) har gitt give 

gidde gidder gadd har giddet to bother to do 

gjelde gjelder gjaldt har gjeldt concern 

gjemme gjemmer gjemte har gjemt hide 

gjette gjetter gjettet har gjettet guess 

gjøre gjør gjorde har gjort do 

glemme glemmer glemte har glemt forget 

gli glir gled har glidd glide, slip, slide 

glippe glipper glapp har glippet slip away 

grine griner grein har grint cry (weep) 

gripe griper greip har grepet catch, seize, grab 

gråte gråter gråt har grått cry (weep) 

gå går gikk har gått go, walk, leave 

handle handler handlet har handlet shop, act 

hende hender hendte har hendt happen, occur 
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Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

henge henger hang har hengt hang (be suspended) 

henge henger hengte har hengt hang (suspend) 

hente henter hentet har hentet fetch, go for, collect 

hete heter het har hett be called 

hilse hilser hilste har hilst greet 

hindre hindrer hindret har hindret obstruct 

hjelpe hjelper hjalp har hjulpet help 

holde holder holdt har holdt hold 

hoste hoster hostet har hostet cough 

huske husker husket har husket remember 

hviske hvisker hvisket har hvisket whisper 

høre hører hørte har hørt hear 

håpe håper håpet har håpet hope 

invitere inviterer inviterte har invitert invite 

jogge jogger jogget har jogget jog 

kikke kikker kikket har kikket peep 

kjenne kjenner kjente har kjent know (person, 
place), feel 

kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt buy 

kjøre kjører kjørte har kjørt drive 

klare klarer klarte har klart manage 

klatre klatrer klatret har klatret climb 

kle kler kledde har kledd dress 

klinge klinger klang har klinget ring (sound) 

klippe klipper klippet har klipt cut 

klype klyper kløp har kløpet pinch 

knekke knekker knakk har knekket, knekt crack, snap 

knipe kniper kneip har knepet pinch 

komme kommer kom har kommet come 

kose seg koser seg koste seg har kost seg have a good time 

koste koster kostet har kostet cost, sweep 

la lar lot har latt allow, permit 

lage lager laget har laget make 

le ler lo har ledd laugh 

legge legger la har lagt lay, place down, put 

leie leier leide har leid rent, hire 

leke leker lekte har lekt play (with puppets 
etc.) 

lengte lengter lengtet har lengtet long for 

lese leser leste har lest read 

lete leter lette har lett look for, search 

leve lever levde har levd live (be alive) 

ligge ligger lå har ligget lie down 

lyve, lyge lyver, lyger  løy har løyet lie (not telling the 
truth) 

lære lærer lærte har lært learn 

løpe løper løp har løpt run 

låne låner lånte har lånt borrow, lend 
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Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

låte låter låt har lått sound 

merke merker merket har merket mark, notice 

møte møter møtte har møtt meet 

måtte må måtte har måttet must 

nyte nyter nøt har nytt enjoy 

overtale overtaler overtalte har overtalt persuade 

passe passer passet har passet suit (fit well) 

passe på passer på passet på har passet på look after, take care 
of 

passere passerer passerte har passert pass by 

pipe piper peip har pepet chirp 

pleie pleier pleide har pleid use to, nurse 

plystre plystrer plystret har plystret whistle 

prøve prøver prøvde har prøvd try, test 

putte putter puttet har puttet put 

pynte pynter pyntet har pyntet decorate 

regne regner regnet har regnet rain, calculate 

reise reiser reiste har reist travel 

rekke rekker rakk har rukket reach, catch 
(transport) 

reparere reparerer reparerte har reparert repair 

ri rir reid har ridd ride 

rive river reiv har revet tear (apart) 

rope roper ropte har ropt cry, shout, call 

rydde rydder ryddet har ryddet clear 

ryke ryker røk har røket burst 

røyke røyker røykte har røykt smoke 

savne savner savnet har savnet miss 

se ser så har sett see, look 

sende sender sendte har sendt send 

sette setter satte har satt place, put, sett 

si sier sa har sagt say, tell 

sige siger seig har seget just move, ooze 

sitte sitter satt har sittet sit 

skinne skinner skinte har skint shine 

skjelve skjelver skalv har skjelvet tremble, shake 

skjære skjærer skar har skåret cut, slice 

skjønne skjønner skjønte har skjønt understand 

skride skrider skreid har skredet, skridd proceed, advance 

skrike skriker skreik har skreket cry (scream) 

skrive skriver skrev har skrevet write 

skylle skyller skylte har skylt rinse, wash 

skynde skynder skyndte har skyndt hurry up 

skyte skyter skjøt har skutt shoot 

skyve skyver skjøv har skjøvet push 

slappe av slapper av slappet av har slappet av relax 

slippe, sleppe slipper, 
slepper 

slapp har sluppet let go 
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Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

slite sliter sleit har slitt pull, tear 

slutte slutter sluttet har sluttet stop 

slå slår slo har slått beat 

smette smetter smatt har smettet slip 

smile smiler smilte har smilt smile 

smyge smyger smøg har smøget steel, creep 

snike sniker snek har sneket sneak 

snu snur snudde har snudd turn back (around) 

snø snør snødde har snødd snow 

sove sover sov har sovet sleep 

spandere spanderer spanderte har spandert treat to 

spille spiller spilte har spilt play (game) 

spinne spinner spant har spunnet spin, purr 

spise spiser spiste har spist eat 

sprekke sprekker sprakk har sprukket burst 

sprette spretter spratt har sprettet leap, jump 

springe springer sprang har spunget run 

spøke spøker spøkte har spøkt haunt, make a joke 

spørre spør spurte har spurt ask, inquire 

starte starter startet har startet start 

stave staver stavet har stavet spell 

stelle steller stelte har stelt care for, nurse 

stemme stemmer stemte har stemt tune, vote, be correct 

stenge stenger stengte har stengt close, block 

stige stiger steig har steget rise, increase, mount 

stikke stikker stakk har stukket stick in, run away 

stille stiller stilte har stilt put, place, set 

stjele stjeler stjal har stjålet steal 

strekke strekker strakk har strukket strech, draw out 

stryke stryker strøk har strøket iron (clothes), fail 
(exam) 

studere studerer studerte har studert study 

stå står stod har stått stand 

sulte sulter sultet har sultet starve 

svare svarer svarte har svart answer, reply 

svike sviker sveik har sveket deceive, dissapoint 

svømme svømmer svømte har svømt swim 

sy syr sydde har sydd sew 

sykle sykler syklet har syklet cycle 

synes synes syntes har syntes think (mean), seem 

synge synger sang har sunget sing 

synke synker sank har sunket sink 

ta tar tok har tatt take 

tape taper tapte har tapt lose (sports, money) 

tappe tapper tappet har tappet tap (drain liquid) 

tenke tenker tenkte har tenkt think, suppose 

tjene tjener tjente har tjent serve, make money 

treffe treffer traff har truffet meet 
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Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk 

trekke trekker trakk har trukket pull 

trene trener trente har trent train, practice 

trenge trenger trengte har trengt need 

trives trives trivdes har trivdes feel comfortable, 
thrive 

tro tror trodde har trodd think (believe) 

tvinge tvinger tvang har tvunget force 

tørke tørker tørket har tørket dry 

tørste tørster tørstet har tørstet thirst for 

undersøke undersøker undersøkte har undersøkt examine, investigate 

utdanne utdanner utdannet har utdannet educate, train 

vaske vasker vasket har vasket wash 

veie veier veide har veid weigh 

vekke vekker vekket har vekket wake someone up 

velge velger valgte har valgt choose, elect 

vente venter ventet har ventet wait 

vike viker veik har veket give way 

vinne vinner vant har vunnet gain, win 

virke virker virket har virket work (function) 

vise viser viste har vist show 

viske visker visket har visket rub 

vite vet visste har visst know (knowledge) 

vokse vokser vokste har vokst grow, increase, wax 

våkne våkner våknet har våknet wake up 

ønske ønsker ønsket har ønsket desire, wish 

øve øver øvde har øvd practice, exercize 

 


