Nogle, noget eller nogen?
Der er tre problemer:
1) Nogle eller noget?
Jeg vil gerne have nogle sild; Jeg vil gerne have noget mel.
Sild kan tælles, det kan mel ikke. Nogle betyder et antal. Noget betyder en mængde.
2) Negativ artikel:
På dansk bruger man ikke nogen for ’ikke en’, ikke noget for ’ikke et’, og ikke nogen for
’ikke plus flertal’ – ikke nogen/ikke noget betyder her not any:
1. Jeg har ikke nogen hund, så jeg går tur med min mand.
2. Jeg har ikke noget dankort, så jeg betaler altid kontant
3. Jeg har ikke nogen tænder, så jeg spiser tit suppe.
3) Nogle eller nogen? (Nogle = some, nogen = any; noget = some/any)
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Vi har lige fået nogle nye franske silkeundertrøjer hjem.
Spurgte du, om hun har nogle kærester? - Du mener vel nogen kæreste?
Har du nogen sild? Nej, jeg har desværre ikke nogen i dag.
Pistoler? Jeg ved ikke, om vi har nogen.
Hvis nogen har set dig, er du en død mand!
Word virker ikke på nogen af pc´erne! - På nogle eller på alle? - På ingen af dem!
Køber du ikke lige en elefant? Hvis de altså har nogen.
Sluk lyset, jeg tror der kommer nogen!

Nogle: Er flertal, dvs. mere end 1 og kan tælles. Nogle betyder 2 eller flere.
Det svarer til engelsk ’some’, men kun for ting der kan tælles.
Nogen : Nogen betyder det modsatte af ingen, dvs. mere end 0. Derfor optræder
nogen mest i spørgsmål, om og hvis- sætninger og negative sætninger. Men ordet kan
optræde i alle sætninger. Nogen bruges både om ting og personer.
Det svarer til engelsk ’any’, (men også anybody og somebody/someone)
Noget: kan ikke tælles og hedder altid noget, både når det betyder det modsatte af
intet og når det betyder en vis mængde. Noget bruges om utælleligt og samle
begreber og de findes kun i ental: Tøj, guld, vin, udstyr, plads. Noget svarer til
engelsk ’some’, ’any’, ’something’ og ’anything’.

Noget nogle eller nogen
- Stop! Jeg tror, der er ___________derinde, der er lys i køkkenet. - Hvad er det for
___________ sludder, hvorfor skulle der være ___________, vi har da ikke
___________ der er værd at stjæle. - Der er da ___________ af bestikket, der er af sølv!
Og ___________ af tallerknerne er kongeligt porcelæn. Og du har også engang fortalt om
en, der var interesseret i ___________ af dine mønter. - Det var mine frimærker, nu er
der i øvrigt ikke lys i køkkenet mere, så nu er der i hvert fald ikke ___________ at være
bange for.
- Kender du ___________ der kan fremkalde billeder? – Nej, det tror jeg ikke, der er jo
stort set ikke ___________, der bruger film mere. Hvad skal du have fremkaldt? - Det er
bare ___________ billeder jeg tog, da jeg var på safari med Prins Henrik. - Hvorfor
indleverer du dem ikke bare til en fotohandler? - Der er ___________ af dem, som jeg
ikke vil risikere, at Billedbladet får fat i; prinsen har ___________ ret mærkeligt tøj på.
- Jeg har fundet ___________ websider om inkaerne, men der er ___________ af
teksterne, der er på spansk, og det kan jeg ikke læse, så jeg prøvede, om der var
___________ af mine kolleger, der kunne tale spansk, og der var faktisk en, der kunne
___________. Han lovede at oversætte ___________ af teksterne til på mandag, det er jo
ikke det hele, jeg behøver.
-Er der ___________ kannibaler tilbage her i Australien? – Nej, jeg spiste den sidste i
går. - Du må du ikke sige den slags, tænk hvis ___________ hørte det, du ville blive ædt
levende. Men i øvrigt så jeg en udsendelse med ___________ af de sidste kannibaler på
tv for nylig, og de var gået over til Big Mac og Cola. - Det er de skide multinationale
selskaber, de æder alt, de har ikke respekt for ___________ ting.
- Har du ___________ anelse om, hvor jeg kan finde ___________ skeer henne? - Ja,
der ligger ___________ ude ved badekarret. - Ved badekarret? - Ja, jeg holdt
champagnebrunch med ___________ venner, og så var der en, der havde ___________
chokolademousse med.

Nogle, nogen eller noget
Der er ___________, der har ædt resten af hindbærrene! Jeg havde gemt dem for, at Jens
også kunne få ___________. - Altså jeg har taget ___________ af dem, men der må
være ___________der har taget efter mig, for jeg lod ___________ ligge. - Er du helt
sikker på at du lod ________ ligge, er det ikke bare ___________ du siger. - Hvorfor er
der aldrig ___________ der tror på hvad jeg siger?
___________ dage har jeg bare ikke lyst til at gå på arbejde! Tror du ikke, der er
___________ , der har lyst til at tjene lidt ekstra på søndag? - Hvorfor finder du ikke
___________ andet arbejde? Der må da være ___________, der har brug for en teolog
med pæne tænder og brune øjne. Jeg læste i lokalbladet, at der var ___________ældre,
velhavende damer, der efterlyste ___________til at stå i baren ved deres enkebal. - Du
har altid sådan ___________ åndssvage forslag!
- Dem der på plakaten, er det ___________ du kender? - Ja det er da ___________ alle
kender; Susi og Leo, siger de navne ikke dig ___________? - Nåh jo, de er musikere eller
sådan ___________, men jeg har aldrig hørt dem. - Det kender jeg ikke __________, der
har, men alle har hørt om dem. Smider de ikke ___________ gange tøjet, når de spiller?
Det tror jeg, jeg har hørt ___________fortælle om en gang.
Dit hjerte er så hårdt som ___________ sten! - Det er et interessant synspunkt, mener du
som ___________ sten overhovedet, eller mener du som ___________ sten, men ikke
alle sten? Altså lige så hårdt som fedtsten, men ikke som fx granit? Faktisk tror jeg at et
hjerte af guld må være hårdere end i hvert fald ___________ af de sten, man kan finde
her på stranden. - Jeg spekulerer på, om jeg kender ___________ der er så kold et vist
sted som du, men det er ikke ___________ , vi behøver at diskutere lige nu.

