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The many ways of lagom: A case study  
 
Martina Palmitessa 
 
 
 
1. Research 
 
The word lagom fills the Swedes with a certain sense of pride. It is felt to 
be a truly Swedish word which often is allowed to represent the notion of 
Sweden and the Swedish way of being. Not only is the usage of the word 
widespread in the Swedish language but it has an extensive range of 
senses. It is this polysemy of the word that may create difficulties in 
translations from Swedish to English; especially since there is no proper 
equivalent in the English language.  
     The problems that may arise come from the fact that dictionaries, 
mostly because of limits in space, are vague in their description of many 
words. The entries often fail in capturing the variety and complete lexical 
semantic structures that actually exist. These types of problems have been 
repeatedly discussed by linguists for a long time (see Verschueren 1981). 
Nordstedts Swedish - English dictionary gives ‘just right, just enough, 
sufficiently and in moderation’, plus a couple of examples, as suitable 
translations of lagom into English (see Appendix I for complete entry). 
     The aim of this essay is therefore to take a closer look on the Swedish 
lexeme lagom and try to capture the true meaning of it through empirical 
research.  
 

 
2. Method 
 
The data under study consists of sentences containing lagom taken from 
the Internet. In order to acquire a variety of different types of usages; 250 
examples were selected from Google blogs, 125 from Google groups and 
an additional 125 from Google news; thus attaining a total of 500 
examples of both formal and informal usages. 

These examples were later closely examined with the help of different 
variables; all covering a specific piece of information. In this way, it is 
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possible to create a database which may with benefit provide the 
foundation of statistical analyses. 
     The data extracted was then analyzed in a program called R used for 
statistical computing and graphics (www.r-project.org). The program 
helps to conclude results and to determine with exactly what accuracy the 
outcome is made.   

 
 

2.1  Initial idea 
 
The original idea for the analysis of the usages of lagom arose as familiar 
from the issue of polarity and the difficulties it may create. The thought 
was to examine how professional translators chose to translate lagom into 
English and look at the vocabulary used for the many different meanings. 
However, due to shortage of data, it was not possible to carry out the 
study on these terms since a statistical analysis needs a wide spectrum of 
material in order to be reliable.   

In spite of the investigation taking another turn, the actual translation 
in practice remains an important factor in the overall study of lagom. This 
is why a few examples from the “The English-Swedish Parallel Corpus 
(ESPC)” will be inserted below in case of curiosity. The corresponding 
parts are in italics and it is highly recommended to read through and 
notice the variety of the translations as the complexity of this issue 
constitutes an important part of this essay. 

 
Swedish to English: 
 
”Men han är så lagom mallig nu...” (ARP1) 
”But he’s not so snooty now...” (ARP1T) 
 
”Åja Macho, garva lagom […]” (JG1) 
”Okay, Mr. Macho, go ahead and laugh […]” (JG1T) 
 
“De hann runt precis lagom för att se […]” (KE2) 
”They made it just in time to see […]” (KE2T) 
 
“[…] så kändes det att de var nästan lagom.” (KE2) 
“[…] they felt just about perfect.” (KE2T) 
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“[…] bästa sättet att göra lagom stora hål i nya knappar […]” (MR1) 
”[…] the best way to make the right sized holes in new rubber teats  […]”  
(MR1T) 
 
English to Swedish: 
 
“[…] and the perfect weight for summer nights.” (AT1) 
“[…] och lagom tunt om sommarnätterna.” (AT1T) 
 
”[…] that was just plump enough for […]” (GN1) 
“[…] som var lagom mjuk för att […]” (GN1T) 
 
“[…] there was just enough left over for carfare.” (GN1) 
“[…] hade hon bara bara lagom över till bussen.” (GN1T) 
 
“[…] had bletted long enough and now were fit to eat, […]” (JC1) 
“[…] hade fått ligga tillräckligt länge för att vara lagom att äta […]” 
(JC1T) 
 
“[…] which is what she would have been when the run started.” (MW1) 
“[…] och det skulle hon ha varit lagom till premiären.” (MW1T) 
 
 
2.2 Mode of procedure 
 
Returning to the factual analysis, a few words should be said regarding the 
preparatory work. When data is taken from the Internet it needs to be 
cleaned before it is possible to use it. The first step in doing so is by 
copying directly from Google and paste it into WordPad in order to clean 
the font, which now is the same in the whole document. The next step is 
to recopy everything into Word where the examples should be divided 
automatically, otherwise this needs to be done manually, preferably by 
using the “search and replace” function. Also, here it is good to highlight 
the lexeme investigated throughout the document by, as an example, 
making all occurrences of the lexemes red and in boldface. The whole text 
is then pasted into Excel where all examples need to be cleaned by hand; 
sorting out bad examples and removing all cells containing webpage 
addresses etc. Ultimately, when the number of cleaned examples is 
acquired, the last step is to furnish variables which will be useful for the 
coding and that will provide interesting information. 
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3. Analysis 
 
The variables chosen for this study are accounted for and explained below. 
The number of examples belonging to a certain feature is found between 
brackets. The total number of the analysis is, however, 484 and not 500. 
This is because 16 examples were removed from the complete coding 
before the beginning of the statistical analysis. This is due to the fact that 
these examples were used in a general sense and were thus not relevant 
for the study. 

In cases where a feature may not be analyzed for whatever reason, e.g. 
if in the preposition column there is a phrase where no preposition is 
connected with lagom; the example will be marked Prep_NA, NA 
meaning Non Applicable. This term is frequently used throughout the 
whole coding schema where it is not possible to analyze the sentence from 
the selected feature.  

Another term which is likewise used throughout the the coding schema 
is Misc. The abbreviation stands for Miscellaneous and represents mixed 
elements in coarse grain columns. 
     The overall system of labeling is Factor_Feature.  
 
- Source:  
Clearly states from where the example is taken; either Google blogs (244), 
news (121) or groups (119). 

 
- Class: 
States which word class lagom belongs to in the specific sentence. In the 
complete coding there are only adverbs (196), predicative adjectives (84) 
and attributive adjectives (204) to be found. This is after removing the 
general lagom usages consisting of nouns, fixed expressions and non-
analyzable examples which were not significant to include in the analysis.  

 
- Preposition1.0: 
Here are the eventual prepositions following lagom identified, e.g. lagom 
med/lagom till etc.  
 
Table 1. All of the 12 occurring features of variable Preposition1.0 

Prep_av (1) Prep_före (1) Prep_inför (3) 
Prep_för (3) Prep_i (5) Prep_med (10) 
Prep_till (116) Prep_tills (7) Prep_åt (1) 
Prep_om (1) Prep_på (1) Prep_NA (335) 
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- Preposition1.1: 
In this column the Preposition1.0 has been analyzed slightly coarser in 
order to eliminate prepositions only occuring very few times and thus 
form a poor foundation for statistics. These prepositions are here either 
put in another category with a similar meaning, e.g. tills -> till, or they 
create a group of their own; in this case Prep_misc. As seen in the table 
below, the features have now been narrowed down to 7: 
 
Table 2. Features of variable Preposition1.1 

Prep_för (3) Prep_inför (3) Prep_till (123) Prep_NA (335) 
Prep_i (5) Prep_med (10) Prep_misc (5)  

 
- Axiology: 
Describes the tone of the speaker in the example which can be either 
positive (56), negative (39) or neutral (389).  
 
- Humor: 
States whether the example is humorous (85) or non-humorous (399). An 
important thing to remember is that irony also goes under humor.  
 
- Dictionary: 
Since lagom in Swedish has numerous senses, the dictionary column 
states in which sense it is used in the specific example. Letters are used to 
represent the dictionary definitions which are found in the table below. 
For obvious reasons only the senses which occur in this examples are 
listed but a complete dictionary entry may be found in the appendix. 
Extracts from the Dictionary of the Swedish Academy (Svenska 
Akademiens ordbok) in Swedish and with a translation into English are 
found table 3 below. 
 
Table 3. Explained features from variable Dictionary 

a 
(184) 

“som är som sig bör (för att passa 
ett visst ändamål), lämplig, 
passande […] I så hög grad som 
[…] behövs” 

“which is as it ought to be (to serve 
a specific purpose), appropriate, 
suitable […] To the degree that 
[…] is required”  

b 
(69) 

“i fråga om storlek l. mängd l. 
styrka […] den lämpliga 
storleken, längden, mängden, 
styrkan osv” 

”with reference to size, amount or 
strength […] the appropriate size, 
length, amount, strength/intensity 
and so on” 
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c 
(34) 

“den lämpliga mängden av (ngt); 
särk. ss. bestämning till ord som 
betecknar ämne [...] särk. I uttr. 
lagom av l. med (ngt)” 

“the appropriate amount of (sth); 
particularly as qualifier of words 
denoting substances […] 
particularly in expressions like 
lagom of or with (sth)” 

d 
(140) 

“om tidpunkt: lämplig, rätt” ”about point in time; appropriate, 
right” 

i 
(37) 

”(ngt vard.) ironiskt [...]: klen, 
skral ’måttlig’” 

”(slightly informal) ironical [...]: 
weak, poor, ‘moderate’” 

k   
(4) 

”medelmåttig, medelstor, 
medelbred, medelgod osv.” 

”mediocre, medium-sized, 
medium-wide, of medium quality 
etc.” 

m 
(8) 

”måtta, måttlig, det måttliga. 
[Eg.] Lagom är bäst” 

”moderation, moderate, the 
moderate. [E.g.] ‘Lagom is best’” 
(normally translated ‘everything in 
moderation’) 

ö   
(8) 

“med huvudvikten lagd vid 
förhållandet att ngt icke är (l. bör 
vara) för stort l. för mycket osv.” 

”with main emphasis on the fact 
that sth is not (or ought not to be) 
too big or too much and so on” 

 
- Theme1.0: 
Describes the theme, or topic, of the example. Theme1.0 consists of a 
total of 41 different features and will consequently not be listed here, but 
only the features under the coarser grained Theme1.1, since it is the latter 
one that is primarily used in the analysis. 
 
- Theme1.1: 
In this column the number of topics have become 27 and are all found in 
the table below: 
 
Table 4. Features from variable Theme1.1 

Animals (14) Friendship (6) Motors (18) Sports (16) 
Beauty (7) Gossip (4) Party (14) Technology (22) 
Clothes (12) Hobbies (16) Personal (9) Vacation (20) 
Drinks&Food (37) Housing (12) Philosophy (15) Weather (8) 
Engineering (22) Intimate (3) Politics (46) Work (10) 
Entertainment 
(22) 

Media (20) Relations (9) Workout (13) 

EverydayLife (96) Misc (10) School (3)  
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- Ref_overt: 
States whether the referent in the example is overt or not; meaning, if it is 
clearly stated or not. The referent can be either overt (378) or non-
overt/covert (106). 
 
- Modifier1.0: 
Lagom may take on modifiers, both pre- and post-, which are to be 
distinct from prepositions. If an example does not have a modifier it is 
marked with Mod(ifier)_NA. The full list of the modifiers of lagom which 
occur in the analysis are found in table 5 below: 
 
Table 5. Features from variable Modifier1.0 

Mod_lite (23) Mod_perfekt (1) Mod_helt (1) Mod_sådär (20) 
Mod_litet (1) Mod_alldeles (7) Mod_precis (16) Mod_ungefär (1) 
Mod_mycket (1) Mod_ganska (6) Mod_så (1) Mod_NA (406) 

 
- Modifier1.1: 
Again a coarse grain column was created in order to get a clearer 
overview. Some features were put in already existing categories while, as 
before, others formed a Mod_misc feature. 
 
Table 6. Features from variable Modifier1.1 

Mod_lite (24) Mod_ganska (6) Mod_sådär (21) Mod_NA (406) 
Mod_alldeles (7) Mod_precis (16) Mod_misc (4)  

 
- Ref1_type: 
States the type of the first referent of lagom which were divided into 
coarse grain groups already from the beginning. All features are listed in 
table 7 below: 
 
Table 7. Features from variable Ref1_type 

Ref1_activity 
(16) 

Ref1_event_concrete 
(128) 

Ref1_thing_abstract 
(27) 

Ref1_state 
(178) 

Ref1_human 
(4) 

Ref1_measurement 
(93) 

Ref1_thing_concrete 
(20) 

Ref1_NA (18) 

 
- Ref2_type: 
In cases where lagom takes a second referent this is stated in the 
Ref2_type column. The features are the same as in referent 1, with the 
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exception for Ref_measurement, but are nonetheless inserted below for 
the convenience of having the numbers easy of access.  
 
Table 8. Features from variable Ref2_type  

Ref2_activity 
(28) 

Ref2_event_concrete 
(44) 

Ref2_thing_abstract 
(29) 

Ref2_NA 
(223) 

Ref2_human 
(70) 

Ref2_state (5) Ref2_thing_concrete 
(85) 

 

  
- Ref_mix: 
This is a column made in order to attain further information from the 
referent type columns. This was done because they, especially Ref2_type, 
contain numerous NAs which, as familiar, does not cover any information 
on the examined feature. This new column is created by inserting the 
Ref1_type content in the cell where the Ref2_type column has an NA, 
thus creating a mixture of the both referent types. However, the NAs 
visible in the table below, and consequently also in the analysis, represent 
examples which do not take any referents at all. 
 
Table 9. Features from variable Ref_mix 

Ref1_activity 
(12) 

Ref1_thing_abstract 
(21) 

Ref1_event_concrete 
(89) 

Ref1_state 
(30) 

Ref2_activity 
(28) 

Ref1_thing_concrete 
(14) 

Ref2_event_concrete 
(44) 

Ref2_state 
(5) 

Ref1_human 
(4) 

Ref2_thing_abstract 
(29) 

Ref1_measurement 
(34) 

Ref2_NA 
(19) 

Ref2_human 
(70) 

Ref2_thing_concrete 
(85) 

  

 
- Ref_mix2: 
This is a second mixed column made of the referent factors. Here the 
features denoting the same type of referent are joined and the numbers are 
omitted, leaving the referent type as a whole and thus making it possible 
to look at a general behavior which is not determined by referent position. 
This column is labeled differently from the other coarse grain factors, not 
with 1.0 and 1.1 etc., since also the procedure was different and should 
hence be distinguished.  
 
Table 10. Features from variable Ref_mix2 

Ref_activity 
(40) 

Ref_event_concrete 
(133) 

Ref_thing_abstract 
(50) 

Ref_state (35) 
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Ref_human 
(74) 

Ref_measurement 
(34) 

Ref_thing_concrete 
(99) 

Ref_NA (19) 

 
- Ref_dim1.0: 
Since lagom is as either an adjective or an adverb in the examples of this 
study, it was in addition important to look at the usage in terms of 
dimension. Below are the selected 10 possible dimensions listed: 
 
Table 11. Features from variable Ref_dim1.0 

Dim_degree (173) Dim_general (7) Dim_length (3) Dim_size (59) 

Dim_distance (9) Dim_height (1) Dim_quantity (60)  

Dim_duration 
(17) 

Dim_punctual 
(142) 

Dim_velocity (13)  

 
- Ref_dim1.1: 
In this coarse grain column only dim_height and dim_length have been 
placed in dim_distance which is now (13) instead of (9). The rest of the 
features are the same as in table 11 above and with the same amount of 
members.  Hence, the total sum of features in this column is now 8 instead 
of the previous 10. 
 
- Aspect: 
The aspect column is a combination of lexical and grammatical aspect. 
Naturally, it is concerned with the verb of the phrase in which lagom 
occurs.  
 
Table 12. Features from variable Aspect 

Durative (11) Inchoative (2) Iterative (3) Punctual (137) 
Imperfective (15) Infinitive (14) Perfective (143) Stative (174) 

 
 
3.1 Omitted variables and changes in coding schema 
 
Creating a database is a continuous work in progress; details are changed 
constantly as new discoveries are made. Initially, there were more factors 
in the coding schema which were removed during the advancement of the 
analysis. One of these was Ref1_class which looked at the class of the 
first referent. It manifested itself to be of little importance since it 
indirectly provided information already given in ‘Class’ and ‘Ref1_type’.  
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A second factor omitted in the development was ‘Subjectivity’. This 
variable was supposed to determine whether the example, or the “speaker”, 
was subjective or intersubjective. As it turned out, examples taken from 
blogs were exclusively intersubjective and long before reaching ‘News’ 
and ‘Groups’, the factor was removed due to disinterest.  

As previously stated, some examples were also removed after the 
completion of the analysis, such as non-contributing general usages, 
collocations and fixed expressions. Additionally, in the Class factor the 
adjectives were quickly divided into attributives and predicatives. 
However, since lagom is one of many words in Swedish which have the 
same form both as an adjective and as an adverb, to determine the word 
class may sometimes be difficult.  
 
 
4. Results 
 
The outcome of the statistical analysis takes its visual form in different 
varieties of plots. The ones included in this section are fruit of a method 
called correspondence analysis; a software calculating and comparing 
factors multi-dimensionally (for further insight see Glynn 2010). 

The plot below is a correspondance analysis of three factors; Class, 
Ref1_type and Ref2_type. Focusing on the word classes; the predicative 
has formed a very close connection with Ref2_human in the down-right 
corner. This means that predicative adjectives are often used to describe a 
human as a second referent, e.g. X of a human.  

Continuing to the upper part of the plot, there is a small cluster 
surrounding the attributive adjective composed by Ref1_thing_abstract, 
Ref2_thing_abstract, Ref1_measurement and Ref2_activity. It may be 
noticed here that the abstract things are very closely related to attributives, 
while the concrete things, which are slightly lower in the plot, may be 
used much more frequently with both predicative and attributive 
adjectives, thus creating some sort of distinction between the two. Also, 
Ref1_measurement  and Ref2_activity are slighty further away from the 
others, however, this does not mean that they are less associated with the 
attributive adjectives but rather that they have less in common with the 
other features. As understood from the label, Ref1_measurement stands 
for a lexeme which represents the measurement of something like time or 
length etc. It does not always take a second referent but it may do so: E.g. 
in walking in a lagom pace (ex. 105), pace is the first referent representing 
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a measurement of speed, while walking is the second referent and also an 
activity. This type of example is according to the plot very common.  
 
Plot 1. Correspondence Analysis of Class, Ref1_type and Ref2_type 

 
Lastly looking at the rest of the features in the plot; these together form 

a cluster which represents the core. What may be noticed here are the 
state-referents being very close togheter. This does not necessarily mean 
that when lagom modifies a state it is automatically a state of another 
state, but rather on the contrary: When the second referent is a state, the 
first referent is often a state too. As the rest of the cluster is rather blurred, 
another plot has been inserted on the next page, zooming in on this 
particular area.  

Looking at this clearer plot, it is now possible to distinguish the 
Class_adverb. Not surprisingly it is closely related to concrete events, 
both in first and second referent position, and with activity as referent 1. 
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Also, Ref1_human is closly associated with Ref2_event_concrete, 
meaning that these often occur togheter  when lagom is used as an adverb. 

Another interesting element here is the Ref_NA in both first and 
second position, i.e. when lagom does not take any referent, and its close 
relation to the adverb. This consequently implies that whenever lagom 
takes zero referents, it is most oftenly in the form of an adverb.   

 
Plot 2. A zoom in on plot 1. Correspondence Analysis of Class, Ref1_type  

  and Ref2_type 

 
Contiuing on to the next plot, it is necessary to take a step back and start 
considerating referent one and two as a whole. Here, the two referent 
groups has been combined, the number has been deleted and thus a new 
Ref_type category was created: Ref_mix. In plot 3 below, the second 
mixed factor is used, showing a general usage independent of the position 
of the referent. In this way, a more straight-forward plot is created, 
although specification and detail is lost in the progress. Nevertheless, it 
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becomes evident that predicative adjectives generally are associated with 
humans; concrete events with adverbs; and things, states, activites and 
measurements are all associated with attributive adjectives.  
 
Plot 3. Correspondence Analysis of Class and Ref_mix2  

 
In the fourth plot below, Ref1_type and Ref2_type have instead been 
compared to Prep 1.1. Looking initially at the prepositions and referents 
outside of the core of the cluster, a pair of prepositions immediately 
becomes evident.  The plot conveys the very similar use of Prep_med and 
Prep_i; two prepositions which may not appear at all related at first look. 

In the main cluster an additional pair of prepositions has formed a 
close connection, namely Prep_till and Prep_inför. These too are very 
similar in their usage and, as seen in the plot, it is by their association with 
referent types. Both prepositions are commonly used when the referent, 
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either first or second, marks a concrete event or when there is not referent 
at all. 

Other prepositions as för, NA and misc are also distinguishable in the 
plot but are not as interesting as the before mentioned ones. However, 
their general usage, although not as distinct as the others, is attained by 
the associations with the referents surrounding them in the plot. 

 
Plot 4. Correspondence Analysis of Prep1.1, Ref1_type and Ref2_type 

 
Leaving the preposition factor behind; the plot on the following page 
illustrates the relation between the referents and the various senses of 
lagom. The dictionary factor captures the principal understandings of the 
meanings of lagom and hence also the essence of this essay. As only the 
representative letters are presented in the plot, the table of dictionary 
definitions from page 5-6 is inserted below for convenience.  

 
Table 3. Features from variable Dictionary 
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a “som är som sig bör (för att passa 
ett visst ändamål), lämplig, 
passande […] I så hög grad som 
[…] behövs” 

“which is as it ought to be (to serve a 
specific purpose), appropriate, 
suitable […] To the degree that […] 
is required”  

b “i fråga om storlek l. mängd l. 
styrka […] den lämpliga storleken, 
längden, mängden, styrkan osv” 

”with reference to size, amount or 
strength […] the appropriate size, 
length, amount, strength/intensity 
and so on” 

c “den lämpliga mängden av (ngt); 
särk. ss. bestämning till ord som 
betecknar ämne [...] särk. I uttr. 
lagom av l. med (ngt)” 

“the appropriate amount of (sth); 
particularly as qualifier of words 
denoting substances […] particularly 
in expressions like lagom of or with 
(sth)” 

d “om tidpunkt: lämplig, rätt” ”about point in time; appropriate, 
right” 

i ”(ngt vard.) ironiskt [...]: klen, skral 
’måttlig’” 

”(slightly informal) ironical [...]: 
weak, poor, ‘moderate’” 

k ”medelmåttig, medelstor, 
medelbred, medelgod osv.” 

”mediocre, medium-sized, medium-
wide, of medium quality etc.” 

m ”måtta, måttlig, det måttliga. [Eg.] 
Lagom är bäst” 

”moderation, moderate, the 
moderate. [E.g.] ‘Lagom is best’” 
(normally translated ‘everything in 
moderation’) 

ö “med huvudvikten lagd vid 
förhållandet att ngt icke är (l. bör 
vara) för stort l. för mycket osv.” 

”with main emphasis on the fact that 
sth is not (or ought not to be) too big 
or too much and so on” 

 
On the following page the full-width plot is found, containing both the 
Ref1_type and Ref2_type factors together with the Dictionary. Slightly 
hidden in the down-left corner, is the letter i in close relation to 
Ref2_human. As this letter represents irony, it here becomes evident that 
when using lagom in an ironical way, one is in most cases talking about 
something of a human since it is in second referent position. As seen in 
the plot, this something is not rarely a state of a human. 

Continuing on to the upper part of the plot, the letters ö and c have 
formed a cluster with Ref1_measurement, Ref1_human and Ref2_activity. 
Although the two letters do not denote the exact same thing, they are both 
concerned with amounts and degrees which explain why both letters are 
closely associated with referents of measurement.  
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To look at the remaining letters it may be wise to look at the next plot 
which is a zoom-in on the central part of the plot, thus omitting the upper 
and lower parts already discussed. 
Plot 5. Correspondence Analysis of Dictionary, Ref1_type and Ref2_type 

 
If first locating the letter a in the plot 5, and then come back to the full-
width, its position in the first plot may be understood although not visible.  
From this knowledge it is possible to capture ‘a’ being in the core of the 
plot, not unfamiliar to any of the referents. This confirms the dictionary 
definition of this sense as being a very general one, which may be used in 
many ways. Another letter being in a central position is k, denoting 
mediocrity this sense can too be applied in many ways as with states, 
things, events or NAs. 

Now looking at the letter b: It is closely associated with things; both 
abstract and concrete and in both first and second referent position. This 
too seems logical since this sense is concerned with size, length etc. What 



The many ways of lagom: A case study 

17 
 

may at first sight appear odd is the Ref1_activity. However, as this sense 
is also used in context of strength and intensity, this may be the 
association made.  
Plot 6. A zoom in on plot 5. Correspondence Analysis of Dictionary,  

  Ref1_type and Ref2_type 

Proceeding to the letter m, it may be noticed how it is separated from the 
before mentioned letters, keeping to the right side of the plot instead of 
the left. M standing for moderation, moderate etc. is, as seen below, in 
part associated with Ref1_things and Ref1_activity, but also with no 
referent usages. A significant aspect here is the lack in association with 
second referents, implying that this type of usage is very rare. The fact 
that it is frequently used with zero referents may be explained by the 
common practice of using lagom in this sense as a subject. 

Lastly looking at the letter d, it is too on the left side of the plot 
differing from the other letters, however, also partly from m. As d is 
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described as concerned with time, it is not surprisingly closely associated 
with concrete events, both as a first and second referent. Additionally, d is 
regularly used without referents when marking a point in time which does 
not necessarily lead up to an event.  

In the plot below the referents have been removed and the dictionary 
senses are now looked at together with the word classes. Of course these 
could have all been inserted in one single plot, but for clarity reasons the 
plots have been divided and leaves us now with this plain outcome.  

To begin again in the up-right corner it is clear that the predicative 
adjectives go with the i-sense. Looking back at the previous plot it was 
there discovered that i often was associated with human referents which 
now make sense as predicatives generally behave in this way. 
 
Plot 7. Correspondence Analysis of Class and Dictionary 
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A part from both being associated with Ref_NAs, a tangible 

explanation to why letters d and m are similar in usage is here provided: 
They are almost exclusively adverbs. Correspondingly, letters a, b, k, ö 
and c are all connected by the Class_attrib. This plot as a whole offers a 
simple elucidation to the previous descriptions of the senses and why they 
are used with certain referents. 
 
Plot 8. Correspondence Analysis of Dictionary, Axiology, Humor and  

  Modifier1.1 

 
The last plot above is an analysis of Dictionary, Humor, Axiology and 
Modifier1.1. In order to get a quick overview, the axiology features are 
underlined with red, and the humor features with blue.  

Initially focusing in on the positivity, the letter most associated with 
this feature is probably ö. Again, it is not the only the distance from a 
specific feature that is relevant but also the distance from the other ones. 
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In this case, ö has very little in common with Neut and Neg which 
explains its recede. The plot also shows that ö, which emphasizes the fact 
that something is not to big etc., is highly associated with Adj_lite and 
Adv_precis, roughly a little and precisely respectively.  

Between the positivity and the neutral are letters a and c. As illustrated 
above both senses are used both in a positive and a neutral manner. Also 
they are both used frequently together with Adv_ganska, pretty (much), or 
other less recurrent modifiers.  

Senses mostly associated with being used in a natural way are k, d, m 
and b, the latter being slightly hidden behind the NonHum variable. 
Logically, these senses of lagom are also used in a non-humoristic way 
and often without the usage of modifiers. However, the premodifier 
alldeles, quite or stronger absolutely, may sometimes be used for 
emphasis. 

Now remaining is the most interesting part of the plot, namely the 
circled features which have created a well-defined cluster distinct from 
the others. Inside this circle there is foremost a very close association 
between negativity, humor and the i-sense which denotes irony. 
Consequently, lagom is rarely used with humor in a positive sense, but 
almost exclusively in a negative tone. The usage is explained by the letter 
i as the usage of irony is classed as humor. Also, when used in this way, 
lagom often takes a modifier in the form of the adverb sådär, as in “Känns 
ju sådär lagom kul!” .  

 
 

4.1 Confirming results 
 
The correspondence analysis used in the previous section is a good way to 
illustrate the interaction between factors. However, it does not say 
anything about the accurateness and the risk of chance in the data. 
Logistic regression is a statistical technique which calculates the accuracy 
of the outcome. It is hence used in order to confirm and test the results, 
from a binary response variable, in the interaction with the other features 
(Glynn 2010).  

The technique is applied below with the same factors used in the 
ultimate correspondence analysis to test these results. As only binary-
featured factor, Humor is the response variable which was then put in the 
model together with the Axiology, Modifier1.1 and Dictionary factors. 
The column to the left is a list of the features put into the model with the 
exception for the first feature in alphabetical order, namely AxiologyNeg, 
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which is used as a point of reference. The second column to the left, the 
Standard Estimate, gives the relative strength of a feature; the higher a 
number, the better the result is. The minus in front of certain numbers are 
not to be considered as a negative number, that is, below zero, but as a 
definition of which of the two response variables are intended. The minus 
represents the variable which begins with the letter of the alphabet that 
comes first, in this case Humor. Consequently, letters without a minus are 
connected with NonHumor. The column on the far right states to what 
extent it possible to predict the outcome of each feature (Glynn 2010). 
Three stars represent a very good result and no stars represent a poor one. 
Looking at the model there are three features with three stars and one with 
a dot, all in boldface. Here the number should be as close to zero as 
possible. The outcome of the features with three stars, namely Neut, Pos 
and Dictionary-i, may be predicted with an almost absolute accuracy, the 
last two numbers in the column being the number of zeros after 0. E.g. the 
risk of the result for AxiologyNeut  being merely chance is 
0,00000000608.  
 
Coefficients: 
                         Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)               -1.0658     0.7094  -1.502   0.1330     
AxiologyNeut               2.3227     0.4288   5.417 6.08e-08 *** 
AxiologyPos                2.7738     0.6630   4.183 2.87e-05 *** 
Modifier1.1Adv_alldeles    1.4202     1.4445   0.983   0.3255     
Modifier1.1Adv_ganska     16.1845  1603.4694   0.010   0.9919     
Modifier1.1Adv_precis      1.2607     1.1879   1.061   0.2886     
Modifier1.1Adv_sådär      -1.2375     0.7860  -1.574   0.1154     
Modifier1.1Mod_misc       17.4487  1927.0355   0.009   0.9928     
Modifier1.1Mod_NA          1.0653     0.6027   1.767   0.0772 .   
Dictionaryb                0.9833     0.6548   1.502   0.1332     
Dictionaryc               -0.2562     0.5587  -0.459   0.6466     
Dictionaryd               -0.1756     0.3630  -0.484   0.6286     
Dictionaryi               -3.2110     0.4942  -6.498 8.16e-11 *** 
Dictionaryk               15.1434  1972.9199   0.008   0.9939     
Dictionarym                0.1236     1.1955   0.103   0.9176     
Dictionaryö               16.2643  1322.9748   0.012   0.9902     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
 
Hum: 85 
NonHum: 399  
 
C: 0.83             
R2: 0.41   
 

Another pair of numbers which are important are the C and R2 values. 
The R2 predicts how well the model is done where any number over 0.3 is 
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good. An outcome of 0.41 is hence satisfying. The C value, on the other 
hand, states the percent of accuracy of the model. This particular analysis 
has a C value of 0.83, meaning that based on these features it is possible 
to predict the outcome with an accuracy of 83 % (Glynn 2010). 
 
 
5. Summary 
 
As concluded throughout this essay, the usages of lagom are many. By 
creating a database of examples in which lagom occurs, it has been 
possible to identify patterns in the way this word behaves. This was done 
by looking at different factors concerning its semantic structure as 
dictionary senses, word class, modifiers, referents etc. These factors were 
first statistically analyzed through a method called Multiple 
Correspondence Analysis which illustrates the interaction between 
different features. Secondly, the reliability of these results was tested 
through another method called Logistic Regression.  

The outcome of this analysis showed that lagom has numerous 
meanings in Swedish which are all associated with certain features, thus 
determining usage patterns. Among other things, it was stated what type 
of referents were used when lagom took the form of a certain word class, 
what modifiers most frequently occurred with the different senses, and 
how humor is used together with the word.  

To sum up, this study has not only examined the polysemy of lagom 
but has hopefully brought to light some difficulties of language and 
translation. Dictionary entries often fail in capturing the variety of words 
and simply list different senses when, as seen above, there is more than 
often a continuum between the meanings and their usage. Doubtlessly, 
dictionaries are regularly of great help but it is important to remember that 
there is always more to a list of words than simply a list of senses. 
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6. Appendix 
 
6.1 Appendix I 

 
A complete dictionary entry of the word lagom in Nordstedt’s Swedish – English 
dictionary: 
 
Lagom | adv just right; nog just enough; tillräcklight sufficiently; måttligt in 
moderation, moderately; den är [alldeles] ~ saltad ...salted just right; den är ~ 
stor ...just large enough, ...just the right size; det är ~ svalt (varmt) the 
temperature is just right (comfortable); it is not too hot, and not too cold; komma 
precis ~ i tid be just in time; lägligt come at the right moment; skrik ~! don’t shout 
like that!; var ~ fräck! don’t be so cheeky!; det här var så ~ trevligt this is 
anything but… || adj tillräcklig adequate, sufficient; lämplig, passande fitting, 
appropriate, suitable; måttlig moderate;  på ~ avstånd at just the right distance; det 
blir (är) precis ~ it’s just right; tillräckligt it’s quite enough; blir (är) det här ~ 
[mycket]? is this enough (about right)?; räcker det will this do?; biffen är [alldeles] 
~ stekt …done to a turn; skon är [precis] ~ åt mig …fits me [exactly]; det är ~  åt 
honom iron. it serves him right ||| s, det rätta ~ the golden mean; ~ är bäst 
everything in moderation 
 
 
6.2 Appendix II 
 
A complete dictionary entry of lagom in Svenska Akademiens Ordlista: 
 

LAGOM la²gom², adj. o. sbst. n.; ss. adj. med adv. == l. (numera företrädesvis 
i folkligt spr.) -T (PFEIP DeHabitu 142 1718, ÖSTERGREN (1931)). Anm. ss. 
adj. användes ordet i regel oböjt, dels i predikativ ställning, dels ss. attr. i sg. l. pl. 
obest. (i sg. med l. utan föregående obest. artikel). Stundom förekomma dock 
(numera företrädesvis i folkligt spr.) böjda former, i n. sg. lagomt o. i pl. lagoma. 
I den numera (utom i folkligt spr.) mindre br. anv. ss. attr. i sg. l. pl. best. bar 
ordet vanl. deu böjda formen lagoma, men förekommer äv ..oböjt. ss. sbst. är 
ordet oböjligt. ( -om 1634 osv. -um 1664–1771)  

[eg. dat. pl. av LAG sbst.¹,; jfr fsv. laghum, efter lagens föreskrift, lagligen] 
[LAGOM I] 
I) adj. o. adv.  
[LAGOM I.1] 
1) som är som sig bör (för att passa för ett visst ändamål), lämplig, passande; 

ss. adv.: just på sådant sätt l. så mycket l. i så hög grad som det bör vara l. som 
behövs, varken för mycket l. för litet, utan överdrift; äv. i uttr. lagom för ngn l. 
ngt. Messe altare (skall) rijffuas omkull och raedh laghom proportion muuras wid 
Weggen. MURENIUS AV 9 (1B37). jfr b. (Den blod- rikes) Mull thet lagom är 
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ey blött ey myckit hårt. PALMCHRON Sundhsp. 350 (1642). Jomfrur, hwad I 
giör, / Så klän eer lagom som sig bör. LUCIDOR (SVS) 443 (1B74). Punchen är 
lagom söt. ADLERBETH FörslSAOB (1798). Att bereda hjelmens fjäderbuske 
eu lagom svigt, då riådaren borde hälsa eu kunglig person. CRUSENSTOLPE 
Mor. 2: 179 (1840). När bären äro lagom mogna att plockas. SANDSTRÖM 
NatArb. 1: 127 (1908). – särsk.  

[LAGOM I.1.a] 
a) (†) ss. adv. i det bildl. uttr. lagom på båda axlarna, lika på båda axlarna; jfr 

AXEL sbst.² 1 a . SCHRODERUS Os. 1: 384 (1635).  
[LAGOM I.1.b] 
b) i frgga om storlek l. mängd l. styrka o. d.: som liar (för visst ändamål l. 

över huvud taget) lämpliga proportioner l. dimensioner, av den lämpliga storleken, 
längden, mängden, styrkan osv.; varken för stor (lgng, bred, stark, mycket osv.) l. 
för liten (korft, smal, svag, litet osv.). MURENIUS AV 12 (1B87). På ett lagomt 
afstånd. ABERMAN Stångj. 110 (1889). Lagom satt gång ger lagom sstt tackjärn. 
ODELSTIERNA JärnM 521 (1918). Det är eu lagom eftermiddagspromenad .. 
genom den vackra dalen. TurHb. 28: 14 (1922). Det blev jämnt och lagomt drag 
under hela tiden nyingen brann. SbKulturb. 5– 6: 266 1930. – särsk. om 
klädesplagg o. d.: som har det rÄtta l. passande formatet (för ngn). LIND (1749). 
Så snart han .. fått på .. (sjumilsstövlama), voro de så lagoma, som om de varit 
gjorda åt honom. BÄCKSTRÖM Folkb. 2: 6 (1848). Den rocken är alldeles 
lagom åt mig. WoH 1904.  

[LAGOM I.1.c] 
c) övergående i bet.: en lämplig mängd l. den lämpliga mängden av (ngt); 

särsk. ss. bestämning till abstr. sbst. l. till ord som betecknar ämne; dels ss. attr., 
dels i substantivisk anv. (jfr II), särsk. i uttr. lagom av l. med (ngt). Ens 
Lycksaligheet (står) intet ther vthi, at hafwa thet Timmeliga öfweraödigt, vtan 
thet är nog, när man hafwer lagom. PREUTZ Kempis 91 (1675). Hästen fick 
lagom och godt foder. DALIN Vitt. II. 6: 110 (1740). Lagom lycka, lagom möda. 
Därs. I. 1: 18 (1742). När hunden jagar katten och katten mullvaden, då blir det 
lagom med kattor och lagom med mullvadar. BLANCHE Bild. 4: 4 1865. Då jag 
någou gång druckit mera än lagom. DE GEER Minn. 1: 41 (1892). Det var lagom 
av arbete och lagom av nöje på herrgården). LAGERLÖF Holg. 2: 418 (1907).  

[LAGOM I.1.d] 
d) om tidpunkt: lämplig, rätt; äv. i uttr. det är (blir) lagom, den lämpliga 

tidpunkten (för ngt); ss. adv.: i rätta tiden l. stunden (för att kunna l. hinna göra 
ngt); (just) i rättan tid. I lagom tid, förr äv. slund. WALLQUIST EcclSaml. 1– 4: 
339 (1668). Ungefär för en månad sedan kom jag hit til London, just lagomt för 
se de myckna samlingar (som osv.). HGAHN 1771 hos LINNÉ Bref I. 6: 180. 
Godt! Jag blir qvar. Det här kom just i lagom stund. LEOPOLD 1: 265 (1808, 
1814). Arbetet blef .. färdigt i lagom tid. SVEDELIUS Lif 568 (1887). Vi .. 
begåfvo oss ner till Stricklands stall för att där slå tiden ihjäl, tills det blef lagom 
för en ridtur. CAVALLIN Kipling Emir. 29 (1898). Nu tror jag det kan vara 
lagom att du lagar till lite mat åt oss. DAHLBÄCK Åb. 187 (1914).  
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[LAGOM I.1.e] 
e) (vard., skämts.) om person: tämligen berusad. Här han sedan kom in i 

dansstugan var han redan "lagom', efter vad man kunde se. MOBERG Rask. 16 
(1927).  

[LAGOM I.1.f] 
f) (numera mindre br.) om person: som upp träder måttfullt o. utan överdrifter, 

måttfull, icke överdriven. SVEDELIUS Lif 299 (1887). Hon .. sade,.. att 
kronprinsen varit hygglig ooh lagom hela dagen utom vid middagsbordet, då ban 
satt midt emot henne och såg oupphörligt på henne. DE GEER Minn. 1: 123 
(1892). Han är lagom i sitt sätt. AUERBACH 1911.  

[LAGOM I.1.g] 
g) i uttr. späkt och lagom, se LAG sbst.¹, ¹ f anm.  
[LAGOM I.1.h] 
h) med försmädlig l. ironisk bibet. (jfr i,  
[LAGOM I.3] 
3) : god nog (gt ngn), just av den rätta sorten; sv. i uttr. det är (just) lagom (gt 

ngn), det är rätt l. lika godt (gt ngn), inte mer än lagom, inte mer än rätt; äv. i uttr. 
rätt och lagom. Thet var lagom åt honom. LIND (1749). Juden (Mar- dochai satt 
vid Kungeus trappa, / Släpte flickor in som klappa; / Lagom sysla för en Jude nog, 
/ Jungfru-bur och krog. BELLMAN (BellmS) 2: 91 (c. 1765, 1790). Det var iRtet 
mer än lagom. SAHLSTEDT (1775). (Helen) fann .. det just rätt och lagom att 
den sturske herrn blev utskrattad. BERGMAN JoH 16 1926.  

[LAGOM I.3.i] 
i) (ngt vard.) ironiskt (jfr h,  
[LAGOM I.3] 
3) i uttr. just lagom, just lämplig; just den rätte l. det rätta. Det vore just lagom 

att ni med era grofva näfvar förgrep er på ett finbildadt fruntimmer. JOLIN 
MSmith 11 1847.  

[LAGOM I.2] 
2) med huvudvikten lagd vid forhållandet att ngt icke är (l. bör vara) för stort l. 

för mycket osv.: måttlig; äv. övergående i substantivisk anv. (jfr II). Tag lagom 
för tig. Säg icke mer än tu kant bestå. SWEDBERG SabbRo 129 (1704, (1710). 
Lagom skola kaplanerna hafva. WINGÅRD Minn. 10: 8 (1849). Lagoma korfvar 
ä' bäst, (dvs.) det är bäst att hålla måtta i allting. DALIN (1858). Det lilla lagoma 
äventyret. HASSELBLAD BergslVärml. 9 1929.  

[LAGOM I.3] 
3) (ngt vard.) ironiskt (jfr 1 h, i): klen, skral, "måttlig"; ss. adv.: inte mer än 

jämnt, inte (så) värst l. sa mycket, inte vidare, icke just, föga, knappast; äv. i uttr. 
så lagom, inte sg mgcket, äv. övergående i bet.: fövisso icke; inte mer än lagom 
(jfr 1 h, inte mer än nätt o. jämnt. RP 4: 144 (1634). Borgarna (i Köpenhamn) vill 
intet ha in .. (holländarna) och tro dem intet mer än lagom väl. EKEBLAD Bref 2: 
142 (1359). Man gör tryggast, när man sätter lagom tro til hvad stora Herrar säga. 
LAGERBRING 1Hist. 1: 8 (1769). Gift dig, så dansar du så lagom, sa' käringen 
om kalfven. GRANLUND Ordsr. (c. (1880). Ynkliga och små och lagom 
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pampiga .. hasade vi oss ned ur björkarna. ENGSTRÖM Jäs. 229 (1918). – särsk. 
i uppmaning l. utrop ss. uttr. för ogillande av en handling l. ett yttrande o. dyl. l. 
ett avböjande av framställda förslag l. krav. Lagom, min svåger, betänk i hvad 
slätt tilstånd I var sjelf för några timar sen. DALIN Vitt. II. 6: 4 (1738). Åja ta 
lagom ton. ENGSTRÖM 12Bok 56 (1919). Hoja lagom, du vallar inte en stut. 
LJUNGQUIST NDacke 140 (1927).  

[LAGOM I.4] 
4) (numera bl. i folkligt spr.) medelmåttig, medelstor, medelbred, medelgod 

osv., av normal storlek l. styrka osv., normal. Hampnar .. rör laghom skijpp. 
OxBr. 9: 63 (1646). Ett lagom bränvins glas. GYLLENBORG Sprätth. 68 (1737). 
Miölkkiällare .. icke högre än en lagom karl kan gå rak under biälkarna. 
WETTERSTEN Forssa 117 (c. (1750). Boaormen, som icke är tjockare än en 
lagom stock. BERLIN Lsb. 105 (1852). – särsk. (enst., †) om klimat: tempererad. 
De mäst civiliserade folkslag ser mau ha bebodt de lagoma climater. 
CAEHRENSVÄRD (SVS) 1: 243 (1782).  

[LAGOM II] 
II) sbst. (jfr I 1 c,  
[LAGOM II.2] 
2) : måtta; måttligt, det måttliga. Lagom bäst. COLUMBUS Ordesk. 26 (1678; 

uppl. 1903. Känsla för det mått, det lagom, som är det verkliga skönas norm och 
väsende. TEGNÉR (WB) 4: 113 (1824). Det finnes ett lagom midt emellan svalg 
och dryckenskap samt vattenfanatismen. CRUSENSTOLPE Ställn. 11: 10 (1845). 
Svårt är .. mången gång "att finna det rätta lagom". LJUNGGREN SmSkr. 1: 85 
(1868, 1872). GRIMBERG VärldH 2: 281 1927.  

Ssgr (I 1 b):  
– LAGOM-SATT, p. adj. metall. om järn l. masugnsgang: lagom satt. 

KEYSER Kemien 2: 429 1874.  
Avledn. (till I 1):  
– LAGOMHET , r. l. f. (†) förhållandet att i ngt hänseende vara lagom, 

varken för mycket l. för litet osv.  
Lugn, lagomhet och stilhet. TESSIN Bref 1: 165 (1752). BOSTRÖM 2: 38 1888. 
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[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> > summary(data) 
    Source          Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adj:288   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_adv:196   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121                   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                              Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               
                              Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                              Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                              (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   
 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
> library(pvclust) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source          Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adj:288   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_adv:196   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121                   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                              Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               



                              Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                              Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                              (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   
 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-2.76371  -0.31423  -0.08865   0.21068   2.56998   
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                     1.17705    0.77010   1.528  0.12640     
Ref1_typeRef1_event_abstract   15.11348 2399.54487   0.006  0.99497     
Ref1_typeRef1_event_concrete    2.57463    0.85154   3.023  0.00250 **  
Ref1_typeRef1_human            -1.22224    1.17046  -1.044  0.29638     
Ref1_typeRef1_measurement      -1.78756    0.66760  -2.678  0.00742 **  
Ref1_typeRef1_NA                1.61098    1.19533   1.348  0.17775     
Ref1_typeRef1_state            -4.48715    0.81733  -5.490 4.02e-08 *** 
Ref1_typeRef1_thing_abstract   -3.74651    0.95270  -3.933 8.41e-05 *** 
Ref1_typeRef1_thing_concrete   -1.61893    0.77755  -2.082  0.03733 *   
Ref2_typeRef2_event_concrete    0.94383    0.75390   1.252  0.21060     
Ref2_typeRef2_human             0.27554    0.82082   0.336  0.73710     
Ref2_typeRef2_NA                0.04519    0.52741   0.086  0.93172     
Ref2_typeRef2_state           -14.94410  975.24564  -0.015  0.98777     
Ref2_typeRef2_thing_abstract   -1.81678    1.07641  -1.688  0.09144 .   
Ref2_typeRef2_thing_concrete   -2.22726    0.86239  -2.583  0.00980 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 653.37  on 483  degrees of freedom 
Residual deviance: 232.48  on 469  degrees of freedom 
AIC: 262.48 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 15 
 
> LogReg_lrm <- lrm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x=T, y=T) 
> LogReg_lrm 
 
Logistic Regression Model 
 
lrm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x = T,  
    y = T) 
 
 
Frequencies of Responses 
Class_adj Class_adv  
      288       196  
 
       Obs  Max Deriv Model L.R.       d.f.          P          C        Dxy  



       484      0.002     420.89         14          0      0.959      0.917  
     Gamma      Tau-a         R2      Brier  
     0.934      0.443      0.784      0.072  
 
                              Coef     S.E.    Wald Z P      
Intercept                      1.17705  0.7701  1.53  0.1264 
Ref1_type=Ref1_event_abstract  6.81875 62.5536  0.11  0.9132 
Ref1_type=Ref1_event_concrete  2.57463  0.8515  3.02  0.0025 
Ref1_type=Ref1_human          -1.22224  1.1705 -1.04  0.2964 
Ref1_type=Ref1_measurement    -1.78756  0.6676 -2.68  0.0074 
Ref1_type=Ref1_NA              1.61098  1.1953  1.35  0.1777 
Ref1_type=Ref1_state          -4.48715  0.8173 -5.49  0.0000 
Ref1_type=Ref1_thing_abstract -3.74651  0.9527 -3.93  0.0001 
Ref1_type=Ref1_thing_concrete -1.61893  0.7776 -2.08  0.0373 
Ref2_type=Ref2_event_concrete  0.94383  0.7539  1.25  0.2106 
Ref2_type=Ref2_human           0.27554  0.8208  0.34  0.7371 
Ref2_type=Ref2_NA              0.04519  0.5274  0.09  0.9317 
Ref2_type=Ref2_state          -6.66068 25.5786 -0.26  0.7946 
Ref2_type=Ref2_thing_abstract -1.81678  1.0764 -1.69  0.0914 
Ref2_type=Ref2_thing_concrete -2.22726  0.8624 -2.58  0.0098 
 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source             Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adv   :196   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_attrib:204   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121   Class_pred  : 84   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                                 Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               
                                 Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                                 Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                                 (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   
 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> tab <- xtabs(~ Humor + Axiology + Modifier1.1,data =data) 
Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Humor' not found 
> tab <- xtabs(~ Humor + Axiology + Modifier1.0,data =data) 
Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Humor' not found 
> tab <- xtabs(~ Class + Axiology + Modifier1.0,data =data) 
Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Class' not found 
>> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> summary(data) 
    Source             Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adv   :196   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_attrib:204   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121   Class_pred  : 84   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                                 Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               
                                 Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                                 Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                                 (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   



 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source          Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adj:288   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_adv:196   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121                   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                              Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               
                              Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                              Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                              (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   
 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-2.76371  -0.31423  -0.08865   0.21068   2.56998   
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                     1.17705    0.77010   1.528  0.12640     
Ref1_typeRef1_event_abstract   15.11348 2399.54487   0.006  0.99497     
Ref1_typeRef1_event_concrete    2.57463    0.85154   3.023  0.00250 **  



Ref1_typeRef1_human            -1.22224    1.17046  -1.044  0.29638     
Ref1_typeRef1_measurement      -1.78756    0.66760  -2.678  0.00742 **  
Ref1_typeRef1_NA                1.61098    1.19533   1.348  0.17775     
Ref1_typeRef1_state            -4.48715    0.81733  -5.490 4.02e-08 *** 
Ref1_typeRef1_thing_abstract   -3.74651    0.95270  -3.933 8.41e-05 *** 
Ref1_typeRef1_thing_concrete   -1.61893    0.77755  -2.082  0.03733 *   
Ref2_typeRef2_event_concrete    0.94383    0.75390   1.252  0.21060     
Ref2_typeRef2_human             0.27554    0.82082   0.336  0.73710     
Ref2_typeRef2_NA                0.04519    0.52741   0.086  0.93172     
Ref2_typeRef2_state           -14.94410  975.24564  -0.015  0.98777     
Ref2_typeRef2_thing_abstract   -1.81678    1.07641  -1.688  0.09144 .   
Ref2_typeRef2_thing_concrete   -2.22726    0.86239  -2.583  0.00980 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 653.37  on 483  degrees of freedom 
Residual deviance: 232.48  on 469  degrees of freedom 
AIC: 262.48 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 15 
 
> LogReg_lrm <- lrm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type , data = data, x=T, y=T) 
> LogReg_lrm 
 
Logistic Regression Model 
 
lrm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x = T,  
    y = T) 
 
 
Frequencies of Responses 
Class_adj Class_adv  
      288       196  
 
       Obs  Max Deriv Model L.R.       d.f.          P          C        Dxy  
       484      0.002     420.89         14          0      0.959      0.917  
     Gamma      Tau-a         R2      Brier  
     0.934      0.443      0.784      0.072  
 
                              Coef     S.E.    Wald Z P      
Intercept                      1.17705  0.7701  1.53  0.1264 
Ref1_type=Ref1_event_abstract  6.81875 62.5536  0.11  0.9132 
Ref1_type=Ref1_event_concrete  2.57463  0.8515  3.02  0.0025 
Ref1_type=Ref1_human          -1.22224  1.1705 -1.04  0.2964 
Ref1_type=Ref1_measurement    -1.78756  0.6676 -2.68  0.0074 
Ref1_type=Ref1_NA              1.61098  1.1953  1.35  0.1777 
Ref1_type=Ref1_state          -4.48715  0.8173 -5.49  0.0000 
Ref1_type=Ref1_thing_abstract -3.74651  0.9527 -3.93  0.0001 
Ref1_type=Ref1_thing_concrete -1.61893  0.7776 -2.08  0.0373 
Ref2_type=Ref2_event_concrete  0.94383  0.7539  1.25  0.2106 
Ref2_type=Ref2_human           0.27554  0.8208  0.34  0.7371 
Ref2_type=Ref2_NA              0.04519  0.5274  0.09  0.9317 
Ref2_type=Ref2_state          -6.66068 25.5786 -0.26  0.7946 
Ref2_type=Ref2_thing_abstract -1.81678  1.0764 -1.69  0.0914 
Ref2_type=Ref2_thing_concrete -2.22726  0.8624 -2.58  0.0098 
 
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Modifier1.1, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Modifier1.1, family = "binomial", data = data) 
 
Deviance Residuals:  
   Min      1Q  Median      3Q     Max   
-1.073  -1.048  -1.048   1.312   1.821   
 
Coefficients: 
                        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   
(Intercept)              -0.8873     0.4491  -1.976   0.0482 * 
Modifier1.1Adv_alldeles   0.5996     0.8860   0.677   0.4986   
Modifier1.1Adv_ganska     0.1942     0.9755   0.199   0.8422   
Modifier1.1Adv_precis     0.6360     0.6750   0.942   0.3461   
Modifier1.1Adv_sådär     -0.5596     0.7145  -0.783   0.4335   
Modifier1.1Mod_misc       0.1942     1.3045   0.149   0.8817   
Modifier1.1Mod_NA         0.5752     0.4602   1.250   0.2113   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 653.37  on 483  degrees of freedom 
Residual deviance: 646.80  on 477  degrees of freedom 
AIC: 660.8 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 4 
 



> LogReg_glm <- glm(Humor ~ Axiology + Modifier1.1 + Dictionary, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Humor ~ Axiology + Modifier1.1 + Dictionary, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.6573   0.2684   0.4325   0.4702   2.1902   
 
Coefficients: 
                        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)               -1.0658     0.7094  -1.502   0.1330     
AxiologyNeut               2.3227     0.4288   5.417 6.08e-08 *** 
AxiologyPos                2.7738     0.6630   4.183 2.87e-05 *** 
Modifier1.1Adv_alldeles    1.4202     1.4445   0.983   0.3255     
Modifier1.1Adv_ganska     16.1845  1603.4694   0.010   0.9919     
Modifier1.1Adv_precis      1.2607     1.1879   1.061   0.2886     
Modifier1.1Adv_sådär      -1.2375     0.7860  -1.574   0.1154     
Modifier1.1Mod_misc       17.4487  1927.0355   0.009   0.9928     
Modifier1.1Mod_NA          1.0653     0.6027   1.767   0.0772 .   
Dictionaryb                0.9833     0.6548   1.502   0.1332     
Dictionaryc               -0.2562     0.5587  -0.459   0.6466     
Dictionaryd               -0.1756     0.3630  -0.484   0.6286     
Dictionaryi               -3.2110     0.4942  -6.498 8.16e-11 *** 
Dictionaryk               15.1434  1972.9199   0.008   0.9939     
Dictionarym                0.1236     1.1955   0.103   0.9176     
Dictionaryö               16.2643  1322.9748   0.012   0.9902     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 449.82  on 483  degrees of freedom 
Residual deviance: 311.75  on 468  degrees of freedom 
AIC: 343.75 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 16 
 
> LogReg_lrm <- lrm(Humor ~ Axiology + Modifier1.1 + Dictionary , data = data, x=T, y=T) 
> LogReg_lrm 
 
Logistic Regression Model 
 
lrm(formula = Humor ~ Axiology + Modifier1.1 + Dictionary, data = data,  
    x = T, y = T) 
 
 
Frequencies of Responses 
   Hum NonHum  
    85    399  
 
       Obs  Max Deriv Model L.R.       d.f.          P          C        Dxy  
       484      0.001     138.06         15          0       0.83       0.66  
     Gamma      Tau-a         R2      Brier  
     0.709      0.192       0.41      0.095  
 
                         Coef    S.E.    Wald Z P      
Intercept                -1.0658  0.7094 -1.50  0.1330 
Axiology=Neut             2.3227  0.4288  5.42  0.0000 
Axiology=Pos              2.7738  0.6630  4.18  0.0000 
Modifier1.1=Adv_alldeles  1.4202  1.4445  0.98  0.3255 
Modifier1.1=Adv_ganska    8.4734 55.9520  0.15  0.8796 
Modifier1.1=Adv_precis    1.2607  1.1879  1.06  0.2886 
Modifier1.1=Adv_sådär    -1.2375  0.7860 -1.57  0.1154 
Modifier1.1=Mod_misc      9.5570 61.4473  0.16  0.8764 
Modifier1.1=Mod_NA        1.0653  0.6027  1.77  0.0771 
Dictionary=b              0.9833  0.6548  1.50  0.1332 
Dictionary=c             -0.2562  0.5587 -0.46  0.6466 
Dictionary=d             -0.1756  0.3630 -0.48  0.6286 
Dictionary=i             -3.2110  0.4942 -6.50  0.0000 
Dictionary=k              7.4335 68.8784  0.11  0.9141 
Dictionary=m              0.1236  1.1955  0.10  0.9176 
Dictionary=ö              8.4698 44.2797  0.19  0.8483 
 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source             Class      Preposition1.0   Preposition1.1 Axiology   
 blogs :151   Class_attrib:204   Prep_av :  1    Prep_i   :  2    Neg : 23   
 groups: 94   Class_pred  : 84   Prep_i  :  2    Prep_med :  3    Neut:225   
 news  : 43                      Prep_med:  3    Prep_misc:  2    Pos : 40   
                                 Prep_NA :280    Prep_NA  :281               
                                 Prep_om :  1                                
                                 Prep_åt :  1                                
                                                                             
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 60   a      :143   EverydayLife : 51   EverydayLife : 52   



 NonHum:228   b      : 63   Politics     : 30   Politics     : 30   
              i      : 38   Drinks&Food  : 23   Drinks&Food  : 23   
              c      : 27   Engineering  : 18   Engineering  : 20   
              ö      :  6   Entertainment: 13   Entertainment: 13   
              d      :  4   Motors       : 12   Motors       : 12   
              (Other):  7   (Other)      :141   (Other)      :138   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert: 72   Mod_NA      :234   Adj_lite    : 17   Ref1_state         :173   
 Overt   :216   Adj_lite    : 16   Adv_alldeles:  4   Ref1_measurement   : 67   
                Adv_sådär   : 16   Adv_ganska  :  4   Ref1_thing_abstract: 25   
                Adv_precis  :  9   Adv_precis  :  9   Ref1_thing_concrete: 13   
                Adv_alldeles:  4   Adv_sådär   : 17   Ref1_activity      :  4   
                Adv_ganska  :  4   Mod_misc    :  2   Ref1_event_concrete:  3   
                (Other)     :  5   Mod_NA      :235   (Other)            :  3   
               Ref2_type         Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      :19   Dim_degree  :149   Dim_degree  :149   
 Ref2_event_concrete:14   Dim_size    : 58   Dim_size    : 58   
 Ref2_human         :55   Dim_quantity: 40   Dim_quantity: 40   
 Ref2_NA            :87   Dim_velocity: 12   Dim_velocity: 12   
 Ref2_state         : 5   Dim_duration: 11   Dim_distance: 11   
 Ref2_thing_abstract:27   Dim_distance:  8   Dim_duration: 11   
 Ref2_thing_concrete:81   (Other)     : 10   (Other)     :  7   
          Aspect    
 Stative     :150   
 Perfective  :102   
 Imperfective: 14   
 Infinitive  : 10   
 Durative    :  7   
 Iterative   :  2   
 (Other)     :  3   
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-1.6995  -0.6978  -0.3333   0.7627   2.4944   
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)                   -16.20621  862.04111  -0.019    0.985 
Ref1_typeRef1_event_concrete  -16.46746 2284.10207  -0.007    0.994 
Ref1_typeRef1_human             1.09861    1.82574   0.602    0.547 
Ref1_typeRef1_measurement      -1.96672    1.31822  -1.492    0.136 
Ref1_typeRef1_NA              -16.46746 3956.18050  -0.004    0.997 
Ref1_typeRef1_state            -0.19001    1.22004  -0.156    0.876 
Ref1_typeRef1_thing_abstract   -1.76382    1.40442  -1.256    0.209 
Ref1_typeRef1_thing_concrete   -0.02539    1.33767  -0.019    0.985 
Ref2_typeRef2_event_concrete   14.02153  862.04089   0.016    0.987 
Ref2_typeRef2_human            17.48212  862.04032   0.020    0.984 
Ref2_typeRef2_NA               15.10760  862.04033   0.018    0.986 
Ref2_typeRef2_state            17.57117  862.04082   0.020    0.984 
Ref2_typeRef2_thing_abstract   14.16238  862.04057   0.016    0.987 
Ref2_typeRef2_thing_concrete   15.95619  862.04029   0.019    0.985 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 347.70  on 287  degrees of freedom 
Residual deviance: 245.18  on 274  degrees of freedom 
AIC: 273.18 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 16 
 
> LogReg_lrm <- lrm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x=T, y=T) 
> LogReg_lrm 
 
Logistic Regression Model 
 
lrm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x = T,  
    y = T) 
 
 
Frequencies of Responses 
Class_attrib   Class_pred  
         204           84  
 
       Obs  Max Deriv Model L.R.       d.f.          P          C        Dxy  
       288      0.002     102.52         13          0      0.843      0.687  
     Gamma      Tau-a         R2      Brier  
     0.756      0.285      0.427      0.138  
 
                              Coef     S.E.    Wald Z P      
Intercept                     -8.09908  24.708 -0.33  0.7431 
Ref1_type=Ref1_event_concrete -8.35278  65.146 -0.13  0.8980 
Ref1_type=Ref1_human           1.09861   1.826  0.60  0.5474 



Ref1_type=Ref1_measurement    -1.96672   1.318 -1.49  0.1357 
Ref1_type=Ref1_NA             -8.35278 112.824 -0.07  0.9410 
Ref1_type=Ref1_state          -0.19001   1.220 -0.16  0.8762 
Ref1_type=Ref1_thing_abstract -1.76382   1.404 -1.26  0.2091 
Ref1_type=Ref1_thing_concrete -0.02539   1.338 -0.02  0.9849 
Ref2_type=Ref2_event_concrete  5.91440  24.701  0.24  0.8108 
Ref2_type=Ref2_human           9.37498  24.681  0.38  0.7041 
Ref2_type=Ref2_NA              7.00047  24.681  0.28  0.7767 
Ref2_type=Ref2_state           9.46404  24.698  0.38  0.7016 
Ref2_type=Ref2_thing_abstract  6.05525  24.690  0.25  0.8063 
Ref2_type=Ref2_thing_concrete  7.84906  24.680  0.32  0.7505 
 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-1.6995  -0.6978  -0.3333   0.7627   2.4944   
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)                   -16.20621  862.04111  -0.019    0.985 
Ref1_typeRef1_event_concrete  -16.46746 2284.10207  -0.007    0.994 
Ref1_typeRef1_human             1.09861    1.82574   0.602    0.547 
Ref1_typeRef1_measurement      -1.96672    1.31822  -1.492    0.136 
Ref1_typeRef1_NA              -16.46746 3956.18050  -0.004    0.997 
Ref1_typeRef1_state            -0.19001    1.22004  -0.156    0.876 
Ref1_typeRef1_thing_abstract   -1.76382    1.40442  -1.256    0.209 
Ref1_typeRef1_thing_concrete   -0.02539    1.33767  -0.019    0.985 
Ref2_typeRef2_event_concrete   14.02153  862.04089   0.016    0.987 
Ref2_typeRef2_human            17.48212  862.04032   0.020    0.984 
Ref2_typeRef2_NA               15.10760  862.04033   0.018    0.986 
Ref2_typeRef2_state            17.57117  862.04082   0.020    0.984 
Ref2_typeRef2_thing_abstract   14.16238  862.04057   0.016    0.987 
Ref2_typeRef2_thing_concrete   15.95619  862.04029   0.019    0.985 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 347.70  on 287  degrees of freedom 
Residual deviance: 245.18  on 274  degrees of freedom 
AIC: 273.18 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 16 
 
> summary(data) 
    Source           Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :160   Class_adv :196   Prep_NA   :136    Prep_för  :  3    Neg : 25   
 groups: 35   Class_pred: 84   Prep_till :123    Prep_i    :  4    Neut:220   
 news  : 85                    Prep_med  :  7    Prep_inför:  3    Pos : 35   
                               Prep_i    :  4    Prep_med  :  7               
                               Prep_för  :  3    Prep_misc :  2               
                               Prep_inför:  3    Prep_NA   :138               
                               (Other)   :  4    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 53   d      :136   EverydayLife : 63   EverydayLife : 65   
 NonHum:227   a      : 81   Drinks&Food  : 21   Drinks&Food  : 21   
              b      : 23   Politics     : 19   Politics     : 19   
              i      : 20   Entertainment: 14   Entertainment: 14   
              c      : 10   Technology   : 14   Technology   : 14   
              m      :  6   Party        : 12   Media        : 12   
              (Other):  4   (Other)      :137   (Other)      :135   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert: 50   Mod_NA      :234   Adj_lite    : 11   Ref1_event_concrete:124   
 Overt   :230   Adv_precis  : 12   Adv_alldeles:  3   Ref1_state         : 77   
                Adv_sådär   : 12   Adv_ganska  :  3   Ref1_measurement   : 30   
                Adj_lite    : 11   Adv_precis  : 12   Ref1_NA            : 17   
                Adv_alldeles:  3   Adv_sådär   : 13   Ref1_activity      : 13   
                Adv_ganska  :  3   Mod_misc    :  3   Ref1_thing_concrete: 11   
                (Other)     :  5   Mod_NA      :235   (Other)            :  8   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      :  9   Dim_punctual:137   Dim_punctual:137   
 Ref2_event_concrete: 31   Dim_degree  : 83   Dim_degree  : 83   
 Ref2_human         : 55   Dim_quantity: 24   Dim_quantity: 24   
 Ref2_NA            :148   Dim_size    : 19   Dim_size    : 19   
 Ref2_state         :  3   Dim_duration:  7   Dim_duration:  7   
 Ref2_thing_abstract:  4   Dim_general :  6   Dim_general :  6   
 Ref2_thing_concrete: 30   (Other)     :  4   (Other)     :  4   
          Aspect    
 Punctual    :135   
 Stative     : 85   
 Perfective  : 47   
 Durative    :  4   
 Infinitive  :  4   
 Imperfective:  3   



 (Other)     :  2   
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, family = "binomial",  
    data = data) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-2.36903  -0.00005  -0.00004   0.12735   2.37167   
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                    -21.0542  5889.2343  -0.004  0.99715     
Ref1_typeRef1_event_abstract   -18.9062 17730.3700  -0.001  0.99915     
Ref1_typeRef1_event_concrete   -18.1071  1488.0814  -0.012  0.99029     
Ref1_typeRef1_human              2.0573     1.6727   1.230  0.21871     
Ref1_typeRef1_measurement        0.5429     1.3728   0.395  0.69250     
Ref1_typeRef1_NA               -17.8156  4300.2465  -0.004  0.99669     
Ref1_typeRef1_state              4.4036     1.2264   3.591  0.00033 *** 
Ref1_typeRef1_thing_abstract     2.4878     1.5046   1.653  0.09824 .   
Ref1_typeRef1_thing_concrete     1.5094     1.3352   1.131  0.25825     
Ref2_typeRef2_event_concrete    16.5071  5889.2344   0.003  0.99776     
Ref2_typeRef2_human             19.3944  5889.2343   0.003  0.99737     
Ref2_typeRef2_NA                18.3038  5889.2343   0.003  0.99752     
Ref2_typeRef2_state             39.5654 10059.4197   0.004  0.99686     
Ref2_typeRef2_thing_abstract    19.2381  5889.2346   0.003  0.99739     
Ref2_typeRef2_thing_concrete    21.4614  5889.2343   0.004  0.99709     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 342.084  on 279  degrees of freedom 
Residual deviance:  70.834  on 265  degrees of freedom 
AIC: 100.83 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 19 
 
> LogReg_lrm <- lrm(Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x=T, y=T) 
> LogReg_lrm 
 
Logistic Regression Model 
 
lrm(formula = Class ~ Ref1_type + Ref2_type, data = data, x = T,  
    y = T) 
 
 
Frequencies of Responses 
 Class_adv Class_pred  
       196         84  
 
       Obs  Max Deriv Model L.R.       d.f.          P          C        Dxy  
       280      0.002     271.25         14          0      0.986      0.972  
     Gamma      Tau-a         R2      Brier  
     0.982       0.41       0.88      0.037  
 
                              Coef     S.E.    Wald Z P      
Intercept                     -11.9206 100.905 -0.12  0.9060 
Ref1_type=Ref1_event_abstract  -9.7719 303.653 -0.03  0.9743 
Ref1_type=Ref1_event_concrete  -8.9784  25.585 -0.35  0.7256 
Ref1_type=Ref1_human            2.0573   1.673  1.23  0.2187 
Ref1_type=Ref1_measurement      0.5429   1.373  0.40  0.6925 
Ref1_type=Ref1_NA              -8.6813  73.655 -0.12  0.9062 
Ref1_type=Ref1_state            4.4036   1.226  3.59  0.0003 
Ref1_type=Ref1_thing_abstract   2.4878   1.505  1.65  0.0982 
Ref1_type=Ref1_thing_concrete   1.5094   1.335  1.13  0.2583 
Ref2_type=Ref2_event_concrete   7.3735 100.909  0.07  0.9418 
Ref2_type=Ref2_human           10.2608 100.903  0.10  0.9190 
Ref2_type=Ref2_NA               9.1702 100.899  0.09  0.9276 
Ref2_type=Ref2_state           21.4585 181.923  0.12  0.9061 
Ref2_type=Ref2_thing_abstract  10.1045 100.921  0.10  0.9202 
Ref2_type=Ref2_thing_concrete  12.3278 100.904  0.12  0.9028 
 
>  
R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 



 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    untangle.specials 
 
The following object(s) are masked from 'package:base': 
 
    format.pval, round.POSIXt, trunc.POSIXt, units 
 
Design library by Frank E Harrell Jr 
 
Type library(help='Design'), ?DesignOverview, or ?Design.Overview') 
to see overall documentation. 
 
 
Attaching package: 'Design' 
 
The following object(s) are masked from 'package:Hmisc': 
 
    strgraphwrap 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    Surv 
 
> library(pvclust) 
> data <- read.table(file.choose(), header=T) 
Error in file.choose() : file choice cancelled 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source             Class        Preposition1.0    Preposition1.1 Axiology   
 blogs :244   Class_adv   :196   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    Neg : 39   
 groups:119   Class_attrib:204   Prep_till :123    Prep_i    :  5    Neut:389   
 news  :121   Class_pred  : 84   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    Pos : 56   
                                 Prep_i    :  5    Prep_med  : 10               
                                 Prep_för  :  3    Prep_misc :  3               
                                 Prep_inför:  3    Prep_NA   :337               
                                 (Other)   :  5    Prep_till :123               
    Humor       Dictionary           Theme1.0            Theme1.1   
 Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   EverydayLife : 96   
 NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   Politics     : 46   
              b      : 69   Drinks&Food  : 37   Drinks&Food  : 37   
              i      : 38   Entertainment: 22   Engineering  : 22   
              c      : 33   Technology   : 22   Entertainment: 22   
              m      :  8   Vacation     : 20   Technology   : 22   
              (Other): 12   (Other)      :244   (Other)      :239   
    Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1                Ref1_type   
 NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   Ref1_state         :178   
 Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   Ref1_event_concrete:127   
                Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   Ref1_measurement   : 93   
                Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   Ref1_thing_abstract: 27   
                Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   Ref1_thing_concrete: 20   
                Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   Ref1_NA            : 18   
                (Other)     :  6   Mod_NA      :407   (Other)            : 21   
               Ref2_type          Ref_dim1.0         Ref_dim1.1  
 Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   Dim_degree  :173   
 Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   Dim_punctual:142   
 Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   Dim_quantity: 60   
 Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   Dim_size    : 59   
 Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   Dim_duration: 17   
 Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   Dim_distance: 13   
 Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   (Other)     : 20   
          Aspect    
 Stative     :174   
 Punctual    :137   
 Perfective  :128   
 Imperfective: 15   
 Infinitive  : 14   
 Durative    : 11   
 (Other)     :  5   
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
   Dictionary                Ref1_type                 Ref2_type   
 a      :184   Ref1_state         :178   Ref2_activity      : 28   



 d      :140   Ref1_event_concrete:127   Ref2_event_concrete: 44   
 b      : 69   Ref1_measurement   : 93   Ref2_human         : 70   
 i      : 38   Ref1_thing_abstract: 27   Ref2_NA            :223   
 c      : 33   Ref1_thing_concrete: 20   Ref2_state         :  5   
 m      :  8   Ref1_NA            : 18   Ref2_thing_abstract: 29   
 (Other): 12   (Other)            : 21   Ref2_thing_concrete: 85   
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> data 
  Radetiketter Ref2_activity Ref2_event_concrete Ref2_human Ref2_NA Ref2_state 
1            a         15.00                8.00         37   66.00       2.00 
2            b          3.00                2.00          6   26.00       0.01 
3            c          2.00                2.00          2   12.00       1.00 
4            d          4.00               30.00          3  103.00       0.01 
5            i          1.00                1.00         19    8.00       2.00 
6            k          0.01                0.01          1    2.00       0.01 
7            m          0.01                0.01          1    6.00       0.01 
8            ö          3.00                1.00          1    0.01       0.01 
  Ref2_thing_abstract Ref2_thing_concrete Ref1_activity Ref1_event_abstract 
1               14.00               42.00         11.00                1.00 
2                6.00               26.00          1.00                0.01 
3                5.00                9.00          2.00                0.01 
4                0.01                0.01          1.00                0.01 
5                1.00                6.00          0.01                0.01 
6                1.00                0.01          0.01                0.01 
7                0.01                1.00          1.00                0.01 
8                2.00                1.00          0.01                0.01 
  Ref1_event_concrete Ref1_human Ref1_measurement Ref1_NA Ref1_state 
1               13.00       1.00            43.00    4.00      90.00 
2                1.00       0.01            18.00    2.00      36.00 
3                0.01       2.00            12.00    0.01       8.00 
4              110.00       0.01            15.00   10.00       1.00 
5                0.01       0.01             1.00    0.01      37.00 
6                0.01       0.01             0.01    0.01       2.00 
7                2.00       1.00             1.00    2.00       0.01 
8                1.00       0.01             3.00    0.01       4.00 
  Ref1_thing_abstract Ref1_thing_concrete 
1               13.00                8.00 
2                7.00                4.00 
3                4.00                5.00 
4                1.00                2.00 
5                0.01                0.01 
6                1.00                1.00 
7                1.00                0.01 
8                0.01                0.01 
> pv2 <- t(data) 
> pvclust <- pvclust(pv2, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.47)... Done. 
Bootstrap (r = 0.59)... Done. 
Bootstrap (r = 0.65)... Done. 
Bootstrap (r = 0.76)... Done. 
Bootstrap (r = 0.88)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.06)... Done. 
Bootstrap (r = 1.18)... Done. 
Bootstrap (r = 1.29)... Done. 
Bootstrap (r = 1.35)... Done. 
Warning message: 
In dist(t(x), method) : NAs introduced by coercion 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T, row.names =1) 
Warning message: 
In read.table("clipboard", header = T, row.names = 1) : 
  incomplete final line found by readTableHeader on 'clipboard' 
> data <- read.table("clipboard", header=T, row.names =1) 
> pv2 <- t(data) 
> pvclust <- pvclust(pv2, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.5)... Done. 
Bootstrap (r = 0.56)... Done. 
Bootstrap (r = 0.69)... Done. 
Bootstrap (r = 0.75)... Done. 
Bootstrap (r = 0.88)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.06)... Done. 
Bootstrap (r = 1.19)... Done. 
Bootstrap (r = 1.25)... Done. 
Bootstrap (r = 1.38)... Done. 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T, row.names =1) 
> pv2 <- t(data) 
> pvclust <- pvclust(pv2, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.44)... Done. 
Bootstrap (r = 0.56)... Done. 
Bootstrap (r = 0.67)... Done. 
Bootstrap (r = 0.78)... Done. 
Bootstrap (r = 0.89)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.11)... Done. 



Bootstrap (r = 1.22)... Done. 
Bootstrap (r = 1.33)... Done. 
Warning message: 
In a$p[] <- c(1, bp[r == 1]) : 
  number of items to replace is not a multiple of replacement length 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T, row.names =1) 
> pv2 <- t(data) 
> pvclust <- pvclust(pv2, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.43)... Done. 
Bootstrap (r = 0.57)... Done. 
Bootstrap (r = 0.57)... Done. 
Bootstrap (r = 0.71)... Done. 
Bootstrap (r = 0.86)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.14)... Done. 
Bootstrap (r = 1.29)... Done. 
Bootstrap (r = 1.29)... Done. 
Warning message: 
In a$p[] <- c(1, bp[r == 1]) : 
  number of items to replace is not a multiple of replacement length 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T, row.names =1) 
> pv2 <- t(data) 
> pv2 <- t(data) 
> pvclust <- pvclust(pv2, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.5)... Done. 
Bootstrap (r = 0.56)... Done. 
Bootstrap (r = 0.69)... Done. 
Bootstrap (r = 0.75)... Done. 
Bootstrap (r = 0.88)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.06)... Done. 
Bootstrap (r = 1.19)... Done. 
Bootstrap (r = 1.25)... Done. 
Bootstrap (r = 1.38)... Done. 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> pvclust <- pvclust(data, method.hclust="ward", method.dist="euclidean") 
Bootstrap (r = 0.5)... Done. 
Bootstrap (r = 0.5)... Done. 
Bootstrap (r = 0.62)... Done. 
Bootstrap (r = 0.75)... Done. 
Bootstrap (r = 0.88)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.0)... Done. 
Bootstrap (r = 1.12)... Done. 
Bootstrap (r = 1.25)... Done. 
Bootstrap (r = 1.38)... Done. 
Warning message: 
In a$p[] <- c(1, bp[r == 1]) : 
  number of items to replace is not a multiple of replacement length 
> plot(pvclust, frame.plot = T, cex = 1.4, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Preposition1.1               Ref1_type                 Ref2_type   
 Prep_för  :  3    Ref1_state         :178   Ref2_activity      : 28   
 Prep_i    :  5    Ref1_event_concrete:127   Ref2_event_concrete: 44   
 Prep_inför:  3    Ref1_measurement   : 93   Ref2_human         : 70   
 Prep_med  : 10    Ref1_thing_abstract: 27   Ref2_NA            :223   
 Prep_misc :  3    Ref1_thing_concrete: 20   Ref2_state         :  5   
 Prep_NA   :337    Ref1_NA            : 18   Ref2_thing_abstract: 29   
 Prep_till :123    (Other)            : 21   Ref2_thing_concrete: 85   
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> > mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> summary(data) 
    Source             Class        Preposition1.0    Preposition1.1 
 blogs :244   Class_adv   :196   Prep_NA   :335    Prep_för  :  3    
 groups:119   Class_attrib:204   Prep_till :123    Prep_i    :  5    
 news  :121   Class_pred  : 84   Prep_med  : 10    Prep_inför:  3    
                                 Prep_i    :  5    Prep_med  : 10    
                                 Prep_för  :  3    Prep_misc :  3    
                                 Prep_inför:  3    Prep_NA   :337    
                                 (Other)   :  5    Prep_till :123    
 Axiology      Humor       Dictionary           Theme1.0   
 Neg : 39   Hum   : 85   a      :184   EverydayLife : 93   
 Neut:389   NonHum:399   d      :140   Politics     : 46   
 Pos : 56                b      : 69   Drinks&Food  : 37   
                         i      : 38   Entertainment: 22   
                         c      : 33   Technology   : 22   
                         m      :  8   Vacation     : 20   
                         (Other): 12   (Other)      :244   
          Theme1.1      Ref_overt         Modifier1.0        Modifier1.1  
 EverydayLife : 96   NonOvert:106   Mod_NA      :406   Adj_lite    : 24   
 Politics     : 46   Overt   :378   Adj_lite    : 23   Adv_alldeles:  7   



 Drinks&Food  : 37                  Adv_sådär   : 20   Adv_ganska  :  6   
 Engineering  : 22                  Adv_precis  : 16   Adv_precis  : 16   
 Entertainment: 22                  Adv_alldeles:  7   Adv_sådär   : 21   
 Technology   : 22                  Adv_ganska  :  6   Mod_misc    :  3   
 (Other)      :239                  (Other)     :  6   Mod_NA      :407   
               Ref1_type                 Ref2_type          Ref_dim1.0  
 Ref1_state         :178   Ref2_activity      : 28   Dim_degree  :173   
 Ref1_event_concrete:127   Ref2_event_concrete: 44   Dim_punctual:142   
 Ref1_measurement   : 93   Ref2_human         : 70   Dim_quantity: 60   
 Ref1_thing_abstract: 27   Ref2_NA            :223   Dim_size    : 59   
 Ref1_thing_concrete: 20   Ref2_state         :  5   Dim_duration: 17   
 Ref1_NA            : 18   Ref2_thing_abstract: 29   Dim_velocity: 13   
 (Other)            : 21   Ref2_thing_concrete: 85   (Other)     : 20   
        Ref_dim1.1           Aspect    
 Dim_degree  :173   Stative     :174   
 Dim_punctual:142   Punctual    :137   
 Dim_quantity: 60   Perfective  :128   
 Dim_size    : 59   Imperfective: 15   
 Dim_duration: 17   Infinitive  : 14   
 Dim_distance: 13   Durative    : 11   
 (Other)     : 20   (Other)     :  5   
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
 
R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    untangle.specials 
 
The following object(s) are masked from 'package:base': 
 
    format.pval, round.POSIXt, trunc.POSIXt, units 
 
Design library by Frank E Harrell Jr 
 
Type library(help='Design'), ?DesignOverview, or ?Design.Overview') 
to see overall documentation. 
 
 
Attaching package: 'Design' 
 
The following object(s) are masked from 'package:Hmisc': 
 



    strgraphwrap 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    Surv 
 
> library(pvclust) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> 
R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    untangle.specials 
 
The following object(s) are masked from 'package:base': 
 
    format.pval, round.POSIXt, trunc.POSIXt, units 
 
Design library by Frank E Harrell Jr 
 
Type library(help='Design'), ?DesignOverview, or ?Design.Overview') 
to see overall documentation. 
 
 
Attaching package: 'Design' 
 
The following object(s) are masked from 'package:Hmisc': 
 
    strgraphwrap 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    Surv 
 
> library(pvclust) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
Error in scan(file, what, nmax, sep, dec, quote, skip, nlines, na.strings,  :  
  line 466 did not have 2 elements 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> summary(data) 
   Dictionary        Class     
 a      :184   Class_adj:288   
 d      :140   Class_adv:196   
 b      : 69                   
 i      : 38                   
 c      : 33                   



 m      :  8                   
 (Other): 12                   
> LogReg_glm <- glm(Class ~ Dictionary, data = data, family = "binomial") 
> summary(LogReg_glm) 
 
Call: 
glm(formula = Class ~ Dictionary, family = "binomial", data = data) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.6666  -0.7101  -0.4265   0.2408   2.2101   
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   -1.2493     0.1772  -7.052 1.76e-12 *** 
Dictionaryb   -1.1021     0.4625  -2.383   0.0172 *   
Dictionaryc   -0.2548     0.4849  -0.526   0.5992     
Dictionaryd    4.7756     0.5373   8.888  < 2e-16 *** 
Dictionaryi  -17.3168  1058.1117  -0.016   0.9869     
Dictionaryk  -17.3168  3261.3193  -0.005   0.9958     
Dictionarym    1.7601     0.7515   2.342   0.0192 *   
Dictionaryö    0.1507     0.8355   0.180   0.8569     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 653.37  on 483  degrees of freedom 
Residual deviance: 323.18  on 476  degrees of freedom 
AIC: 339.18 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 17 
 
>  
R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    untangle.specials 
 
The following object(s) are masked from 'package:base': 
 
    format.pval, round.POSIXt, trunc.POSIXt, units 
 
Design library by Frank E Harrell Jr 
 
Type library(help='Design'), ?DesignOverview, or ?Design.Overview') 
to see overall documentation. 
 
 
Attaching package: 'Design' 
 
The following object(s) are masked from 'package:Hmisc': 
 
    strgraphwrap 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    Surv 
 
> library(pvclust) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 



> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> library(Design) 
Loading required package: Hmisc 
Loading required package: survival 
Loading required package: splines 
 
Attaching package: 'Hmisc' 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    untangle.specials 
 
The following object(s) are masked from 'package:base': 
 
    format.pval, round.POSIXt, trunc.POSIXt, units 
 
Design library by Frank E Harrell Jr 
 
Type library(help='Design'), ?DesignOverview, or ?Design.Overview') 
to see overall documentation. 
 
 
Attaching package: 'Design' 
 
The following object(s) are masked from 'package:Hmisc': 
 
    strgraphwrap 
 
The following object(s) are masked from 'package:survival': 
 
    Surv 
 
> library(MASS) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
>  
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> R version 2.12.2 (2011-02-25) 
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit) 
 
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
You are welcome to redistribute it under certain conditions. 
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. 
 
R is a collaborative project with many contributors. 
Type 'contributors()' for more information and 
'citation()' on how to cite R or R packages in publications. 
 



Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 
'help.start()' for an HTML browser interface to help. 
Type 'q()' to quit R. 
 
[Previously saved workspace restored] 
 
> library(MASS) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> eg - plot(mcatab, rows = F, col = 1, xlim=c(-.02,.03),ylim=c(-.01,.02)) 
Error: object 'eg' not found 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1, xlim=c(-.02,.03),ylim=c(-.01,.02)) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
>  
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1, xlim=c(-.015,.005),ylim=c(-.015,.01)) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1, xlim=c(-.025,.005),ylim=c(-.015,.01)) 
> data <- read.table("clipboard", header=T) 
> mcatab <- mca(data, abbrev = T) 
> plot(mcatab, rows = F, col = 1) 



Example
Source Class Preposition1.0 Preposition1.1 Axiology Humor DictionaryTheme1.0 Theme1.1

Hoppas ni mår bra i alla fall! Vi hörs senare, puss. ?. Fyra flummiga bilder från i lördags. Ni 
ser ju att jag ser lite lagom full ut! Jaja, man måste leva lite också :-). 2011-03-28 @ 12:17:09 
Allmänt Permalink ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos Hum a Party Party

Vi laddade ner Sunes sommar appen på iphone och låg för det mesta och kved av skratt. Våran 
humor är något av det speciella.. Videon är filmat vid halv 2, lagom söt och trött är jag. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Friendship Friendship
Lagom till att vi skulle fira in våren med lite grillat så börjar det självklart snöa igen! Men fy 
den som ger sig, nog blev det grillat ändå, grillad wasabilax med nudlar, jack daniels grillsås 
och grillad tomat med ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d Weather Weather
Låta dem chockas lite lagom. Lät dem hållas i några minuter och sen sa jag att det var lögn. 
Kul för mig. Höll mig på festen i ganska många timmar och snicksnackade med diverse. När 
de andra skulle planera utgång (=KB) ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Party Party
Smaken kändes lagom mycket och tog heller inte över för mycket i munnen. Brukar man köpa 
sina såser kan den klart vara värd att testa. Rydbergs Bearnaisesås får av mig godkänt i betyg, 
det jag tyckte va mindre bra va ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
En härlig jobb/ledig kombinerad helg, som varit helt lagom. Veckan som kommer är fylld av 
fotboll,skola, judo, tvätt, postkod, möten och mycket annat. Jag längtar efter mina barn!! Snart 
hemma :-) ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife

Benen är sådär lagom vita. Och vattnet inte superinbjudande. Strosade runt lite. Rätt mysigt på 
ett turistortaktigt vis. Église. Åt en fantastiskt god pizza till lunch. Med extra mycket ost. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i Vacation Vacation
Alldeles lagom i längd - eftersom Virre inte brukar ha långa naglar. Det brukar vara lättare att 
vänja sig successivt. Den här gången valde jag en annan teknik än med Ulle sist. Jag byggde 
färdigt naturella naglar först, ... blogs Class_adv Prep_i Prep_i Neut NonHum b Beauty Beauty
Detta har varit en lagom tid och det ska blir valdigt skont att komma hem. Jag kommer att 
sakna barnen, men jag saknar ocksa er som in i helvete. Sa det jamnar ut sig! PUSS /Hanna. 
Upplagd av MIG kl. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Vacation Vacation
Så där lite lagom inför den riktiga mors dag. Lite konstigt är det allt att inte längre leva med 
Reseda och Elisabet som mina huvudpersoner heter. Nu lever de sina egna liv bland bokbladen 
och förhoppningsvis framöver i ... blogs Class_adv Prep_inför Prep_inför Neut NonHum d Literature Media
Mitt favoritrecept sedan tiden då jag bakade dem på löpande band är detta – mest för att man 
oftast har alla ingredienser hemma och för att den blir sådär lagom chokladig. Jag tror att 
originalet kommer ifrån den fina ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Vi hade ju besök här mer eller mindre en månad i sträck vilket gjort att jag inte suttit lika 
mycket framför datorn och sedan lever vi helt olika liv just nu (jag vaknar lagom till att hon 
slutat jobbet och då finns det ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Idag känner jag mig lagom utvilad och ska strax iväg till jobbet. Dagens mål är att inte vara 
rädd för att ta kunder. Jag kommer att göra det bästa utav situationen och ta samtalen i den takt 
jag kan. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Lagom till partikongressen började Stefan Wikén åter konspirera på Stefans konspirationer, 
något som självklart ska uppmärksammas. Samtidigt noterar jag att även Anders Österberg gör 
comeback med sin Pravda daily och att ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Idag lyckades jag väldigt bra med soppan, blev jättegott! Precis lagom kryddat och det 
hembakta lingonbrödet passade jättebra ihop med soppan, eller om soppan passade bra med 
brödet svårt att säga. // Sargit. blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Komma ut lagom till skolavslutningen. Men här är lite bilder: Det var fett värt att gå dit och 
titta, skit roligt. Har inte tittat på programet än men ska göra det. Hörde att några sätt mig och 
några inte, ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d EverydayLife EverydayLife
Vi fick i alla fall en stadig middag (fördelen med buffé är att man alltid kan hitta något man 
gillar och kan äta sig mätt på) och sedan trillade vi i säng lagom till att diskot öppnade och 
folk började hälla i sig ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Nä nu blir det varken kortare eller längre. Nu orkar jag inte skriva mer eller tänka mer, nu tar 
jag min lagom ungdomliga kropp och slänger den i bingen. God natt och adjö för nu. Hepp! 
*RIDÅ*. Upplagd av Pål kl. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife



(sonen tyckte det var lagom spännande att hjälpa mej med 35 st 25 kilos säckar mjöl men det 
får han ju ta, (får ju alltid nybakt bröd ju)). Upplagd av Lottas Bak och Form surdegsbageri kl. 
måndag, mars 28, 2011 ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Efter att ha återhämtat i helgen genom att fokusera på P90X Yoga X och X Stretch så var 
kroppen lagom utvilad. Dock med det undantag att baksidan lår hade fått sig en regäl 
genomgång under Yoga X passet och därmed fått ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Workout Workout
Och så vill jag ha ett vardagsrum som är perfekt lagom stort, vill absolut inte ha för stort 
vardagsrum men inte för litet heller. Och det ska gärna vara lätt att möblera om, så att man kan 
variera sig lite och slipper ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Housing Housing
Maria: Här hittar du en västkusttjej med en vass tunga, stort hjärta, båda fötterna på jorden och 
lagom mycket skinn på näsan! Mamma till Tindra född -02 och Elliot född -09. Är du enormt 
pryd, finkänslig eller 110% ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Personal Personal
visserligen inte så mycket men lagom så att. den gräsmatta som tittat fram återigen var vit. 
men solen har strålat och termometern har kämpat sig upp till. 6-7 grader så snön som föll 
inatt har smält bort ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Housing Housing
Mitt mål är en lagom mysig och väldoftande djungel. Såklart så kommer jag inte att plantera 
ut varenda litet frö jag har satt, då skulle vi inte kunna vara på balkongen. Några ger jag säkert 
bort och det är ju inte helt ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Housing Housing
Man kan ju hoppas att det funkar så bra som jag vill man han såg ju lagom glad ut när jag 
visade bilden haha :D Juste någon som vet vad som hänt i Blåsut? Det var fullt med polisbilar 
och så var ett ganska stort område ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Blir lagom festsugen! sitter just nu och fixar mig för att ta kortet tills imorgon. Innan idag gick 
jag en lång promenad så där försvann nog lite kalorier. Senare ikväll blir det att se på big 
brother. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Hej då alla, hoppas ni är bättre människor när vi kommer hem. Brunbrända. Panka. Utvilade. 
Uppfräschade. Nyklädda. Andra asbra adjektiv som beskriver en perfekt solsemester! Och 
lagom till personalfesten! ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Det blev lite tokigt resultat av det, men fick ner honom precis lagom till kvällen som tur var. 
Fredrik fick ta natten och det var tur för jag vaknade med en otrolig smärta i magen som höll i 
sig i över en timma. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Jo, visst fan blir det avstämning. Tjejen som fick tömma innehållet såg lagom road ut, och 
tyckte hon var skitfyndig. 'Åh, du bunkrar upp ser jag!' Vad i helvete svarar man på det? Aldrig 
igen, det kan jag lugnt säga. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Det tog väl ca 55 min i lagom promenadtakt. När jag är fullt frisk går jag fortare men jag tog 
det lite lugnt nu ;). Handlade några ampelkedjor på Weibulls och gick och fikade i gamla 
orangeriet. det blev en latte och en ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum k Workout Workout
Är en lagom smart tjej på 27 år som gillar att blogga, fotografera och promenera.Älskar även 
film, musik, inredning och att shoppa! Min blogg handlar om allt som händer och har hänt i 
mitt liv. Visa presentation ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum k Personal Personal
Lagom kul helst som det är påskmarkand till helgen. Mkt på en gång, igår hade de haft 
strömavbrott stor del av dagen och kunnat öppna först vid halv tre. Tydligen inbrottstjuvar 
som härjat och besökt fastigheten tre ggr ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Själv ska jag jobba natt nu i 2 dagar, så kommer antagligen vara lite off de sista 2 
veckodagarna, lagom pigg till jag ska jobba i helgen ige haha.. ..............>negativa tankar , ger 
negativ energi<. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg Hum i Work Work
Lagom länge också ..... 1,5 timme. Tre visitkort fick jag lämna ut till andra som eventuellt är 
intresserade av att engagera mig. Det gäller ju att vara lite om sig och kring sig nu när jag ska 
växla upp musiken ett ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Work Work
Lagom till upplösningen "nickade jag till", men den slutade visst lyckligt ändå. Efter att ha 
löst Melodikrysset på lördag förmiddag, åkte vi bort till familjen på Noltorp igen. Maja och 
jag hade bestämt att vi skulle ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d EverydayLife EverydayLife
3 ggr är nog lagom, den fjärde gången blir han för osäker o jag måste pressa honom o det blir 
en ond cirkel, men den slapp vi i lördags! Men nästa gång vill jag nog träna 
framför/bakombyten, har blivit mycket "visa väg" nu. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Animals Animals
Den skall vara fin att titta på, smaka gott, inte för stor och inte analtrång utan lagom size så 
man känner en skön känsla kring sin egen balle. Har svårt för sladdriga blygläppar eller 
blygläppar som ser ut som slafs. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Intimate Intimate



Läpparna blir mjuka och lagom skinande också! Eftersom jag är så gullig lottar jag ju ut ett 
sånt här läppglans (för att vara med och tävla se tidigare inlägg). Ta chansen och få fina 
läppar! :). Upplagd av MARIA kl. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Beauty Beauty
Det finns ett hus till salu som är precis lagom stort för en söt man, mig och vår katt. Det finns 
till och med plats för fler om man skulle vilja det. Det har en liten trädgård, ett brutet tak och 
är alldeles perfekt. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Housing Housing
sy-slöjdsläraren vart hon beställer tygerna från, dom var ju liksom lagom snygga. Höhö. 
Resten av dagen bara sprang förbi och slutade med att min handledare till slut [efter sådär 2 
veckor] lagt upp ett förslag på ett ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Kul detalj på låret och lagom långa. Gilla. IMG_3396 · IMG_3393. PR Singlet. Svart linne 
med coola detaljer. Inte riktigt kompatibel med toppen som stack ut lite här och där. Lite stor i 
armhålor och över bröstet, ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Clothes Clothes
Några bilder från torsdagen då vi tog lite efterfest vid Castle. Lagom kaotiskt som allt annat 
under Pampasveckan. kl. 20:27 · Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på 
Facebook Dela på Google Buzz ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Party Party
Blekinge visade upp ett fantastiskt väder med sol och lagom med vind men tydligen tyckte 
gäddorna att det var något kallt i vattnet??? eller något för de var inte riktigt i stöten om man 
säger som så... Man fick ta det lite lugnt ute på ... blogs Class_attrib Prep_med Prep_med Neut Hum b Fishing Hobbies
22 och jag börjar tycka magen närmar sig lagom stor och mysig <3 v. 22+0paint. Nu vill inte 
bildjäveln visa sig trots 5 försök… Tror ni mitt humör håller för detta?!! Dela på Bloggy Dela 
på Pusha Dela på Twitter Dela på ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg NonHum b Personal Personal
Idag har det varit lagom att göra och min kompanjon har blivit lite lugnare. Från sprinter till 
löpare ungefär. Mamma har fått hinnelossning i ögat. Så nu hoppas jag att hon verkligen tar 
det lugnt. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c EverydayLife EverydayLife
men jag vet faktiskt inte nåt mer, jag har säkert massor om jag verkligen anstränger mig med 
att tänka på det, men orkar faktiskt inte bry mig så mycket om det just nu. ska iallafall jobba 
på lagom ordentligt i skolan så ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Vi startade i Castro och kom dit lagom för att se Britney Spears åka iväg. Så typiskt! Hon 
skulle haft en gratis konstert på gatan där idag, men bara för att det vart så kasst väder så 
flyttade dem den downtown till ... blogs Class_adv Prep_för Prep_för Neg Hum d EverydayLife EverydayLife
Z ville som vanligt börja sin dag lagom när ett nytt datum träder i kraft. Visst är jag trött på 
nätterna så det är ingen nyhet men i natt var jag sjukligt trött. Jag somnade till en mikrosekund 
när Z duschade, ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neg Hum d EverydayLife EverydayLife
Ungefär lagom tills vi åker till Riga. Typ. Då är plussen slut och vi får ett stort minus...igen... 
Suck. Nu längtar jag efter lite Progynontabletter med östrogen i som gör att jag blir mer 
positiv. ... blogs Class_adv Prep_tills Prep_till Neg NonHum d Personal Personal
Eftersom han är otränad och jag i "dålig form" är 30-35 minuter ganska lagom för oss båda! 
Och idag kunde jag konstatera att den gamla sanningen "aldrig rak häst" (om inte hästen är 
MKT välutbildad) stämmer ännu! ... blogs Class_adv Prep_för Prep_för Neut NonHum a Animals Animals
Då tyckte jag den var enormt bra efter tre timmars luftning, dock kändes ca åtta år som en 
lagom lagringstid. 98'an var alldeles perfekt i höstas vilket motsvarar den åldern. Bästa, och 
roligaste, sättet att bilda sig en ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Vilda och Tigra fick sitta upp och bli ledda lite på stallplanen när jag kom tillbaka. Lagom stor 
häst ;). Det är kul att se att dom två brorsorna håller ihop, dom två är högst i rang och dom 
bossar i hagen. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Animals Animals
I kapitlet ”Sko dig lagom” i boken kan man läsa mer om skogifter och hälso-dojor och i 
Skonsamma Skor får du veta mer om ”uretan-Inga”. Några kromlänkar: www.slv.se/sv/ 
www.occmed.uu www.dagensarbete.se/ wiki/Krom ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Animals Animals
Senare på kvällen skulle vi äta tacos men vi var så sega på att börja med tilllagningen så vi 
fick börja äta lagom till Earth hour . Hehe men det var mysigt med massa tända ljus överallt :) 
... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Jag använde en bra köpepesto, men såklart blir det ännu bättre med hemmagjord. Cream 
cheesen passade faktiskt förträffligt i pajen och gjorde den lagom krämig. Kycklingpaj med 
cream cheese och pesto, 4 portioner ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Nu ligger han i vår säng och sover lilla prinsen. Jag ska orka mig in i duschen, käka lite & 
ikväll får det nog bli tidigt isäng. Sov bara 2 timmar nu när vi kom hem, så känner mig lagom 
fräsch ida. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife



Men så snart julen var över var det rätt skönt att det var solsken hela dagen, och inte bara 
några timmar. Jag gillar Floridas mars. Varmt, men inte för varmt. Lagom helt enkelt :P. Filed 
under citat/funderingar ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Weather Weather
Och lagom härligt att det var ljust ute heeeeeeela träningen ? Nu är jag hemma. Har packat 
upp och lite sådär. Sitter och käkar lite nu och funderar på vilken film jag ska se ikväll. 
Imorgon blir det upp tidigt och ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Workout Workout
Kl 1030 var jag på jobbet, lagom till en vårdplanering. Behöver jag säga att dagen för övrigt 
varit lugn? När jag kom hem mådde jag bättre. Jag och Flisan gick ut en sväng, Flisan hade 
fått en ny sele. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Men kroppen glömmer och man funderar igen. Så jag har en liten efterlysning. Känner ni 
någon som är bra på att rita på det alldeles lagom smala temat rådjur, säg till mig. Upplagd av 
Sofia kl. 12:37. Etiketter: Läbbigt ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Trevligt väder och jag hade lagom med kläder. - Roligt att skriva innan och efter loppet. Bli 
bättre på. - Att bita ihop. - Komma mer laddad och mer peppad. - Komma mer utvilad, kände 
mig lite trött i benen. ... blogs Class_attrib Prep_med Prep_med Neut NonHum c Workout Workout
Lagom till vårsolen släpper Davines en serie solprodukter som har fått samlingsnamnet SU 
(betyder "the one with shining hair" på Sanskrit). Miljötänket är i fokus med flaskor som 
innehåller 25% mindre plast än tidigare och som går att ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Beauty Beauty
Läsarna tycker det är det bästa de läst sen Sagan om Isfolket och man gör en tv-film på boken. 
Rösterna av frilansjournalisten Christa von Bernuth är svekrim på tyska. Lite lagom sex, 
droger och kvinnlig utsatthet. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Media Media
Att virka hjärtan är ett jättebra och lagom småpyssel när man bara vill ha något att pyssla som 
inte kräver så mycket, tycker jag. Det gröna och orangea hjärtat finns det mönster till hos 
Stjernfalls blogg. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies
”En magnumbutelj champagne är lagom om man är två och det bara är den ene som dricker”. 
Nu var inte fallet så utan vi var två som drack vilket jag tror var tur. Både för oss och för 
Gondolen. ... blogs Class_pred Prep_om Prep_misc Neut Hum c Drinks&Food Drinks&Food
Pullan ringde förut, hon lät lite påverkad och såsig efter operationen imorse, men det hade gått 
bra! Det känns skönt, jag har varit lite nervig. Hon hade en lagom rolig födelsedag, men 
förhoppningsvis så blev det här en bra present :)) blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum k EverydayLife EverydayLife
Men lagom till nästa utbetalning av pengar kommer jag ha jobbat några helger och någon 
extra dag och få min första lön från jobbet också så då kan jag börja lägga undan! Nu ska jag 
ta itu med nästa viktiga grej, nämligen att försöka ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Work Work

Grrr.., känner mig som om jag sitter fast i ett skruvstäd!! Igår blev min lille pojk jätteförkyld 
IGEN!!! Somnade helt sonika på golvet lagom tills jag hade planerat att gå ut och rida, vårf. blogs Class_adv Prep_tills Prep_tills Neg Hum d EverydayLife EverydayLife
Lite lagom kul att helgen är slut (...), men det känns ändå okej. Har varit på Hilton nu på 
morgonen. Longerade Charlie 30 min så han fick jogga igenom kroppen sen gårdagens tuffare 
pass. Såg fräsch ut och skötte sig bra ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Animals Animals
Därefter, när livsandarna återigen fyllt kroppen med kreativ otålighet och lagom spring i 
benen, vidtar dräneringspromenad med luden sambo. Dessa gångaktiviteter innebär förutom 
muskulär rörelse även en stund då tankar kommer och går. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Workout Workout
och alldeles lagom till vi hade ätit klart kom de första gästerna. När Phini och Laaiti ringde på 
dörren och jag öppnade sa Phini att “de andra” kom senare. Jag ställde mig frågande till vem 
“de” var förutom Maddi, ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Friendship Friendship
Klotter eller "doodles" är väl de mer 90-talsaktiga orden, "zentangle" låter lite lagom modernt. 
Hur som helst, roligt är det i alla fall. Och avkopplande. Snart får jag förmodligen också ett 
ryck och börjar måla nånting ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Drinks&Food Drinks&Food
Tryckte i mig en och lagom till reportern från ÖP kom så fick jag såklart de tillhörande 
svettningarna, och som jag svettades… hela tiden hon var här och under hela tiden på lassa 
svettades jag som en idiot över hela kroppen. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d EverydayLife EverydayLife

Japp.. Har haft en trevlig helg med tjejerna. Lagom trött är man ju efter att ha ränt runt på 
nätterna och kommit i säng sent. blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i Friendship Friendship
Jag tycker om Emil eftersom att han är så lagom stor, han är snäll och väldigt lätt att pyssla 
om och bara stå och mysa med. Jag kan ju dock inte rida honom eftersom att jag är lite för stor 
jag tycker att han är väldigt ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Animals Animals



Senaste versionen 3.1 är döpt till Reinhardt, efter gitarristen, Django alltså, som på 30-talet 
gav virtuositeten ett mustaschprytt fransk-belgiskt zigenaransikte. Lyssna på Django här 
lagom till 11-kaffet. blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Media Media
Lite lagom trött idag.... i och med att jag sov på kvällen igår så somnde jag inte för än vid 5 i 
morse..... Ska jobba nu till klockan 23 sen hem sova och sen upp igen i morgon! Jobbar 
förmiddagen sen ska mamma komma så ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i EverydayLife EverydayLife
Borsten ska vara lagom stor och helst lite kurvig så att man inte kladdar vid sidan av när man 
målar fransarna . Om den är av gummi eller hårig spelar generellt igen roll. Självklart är det 
viktigt att man inte får med ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Beauty Beauty
I helgen sken solen över Öland, och jag bestämde mig för att det var dags att göra mig av med 
jularrangemanget framför ytterdörren som syrran planterade lagom till första advent. Nu är 
den stora zinkkrukan istället fylld med färglada ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Vid två satte jag mig äntligen i bilen, lagom svettig och halvtrött. Vid Borås var jag tvungen 
att köra av och handla mig en stor latte på McDonalds. Tog mig sedan upp mot Jönköping utan 
att somna bakom ratten. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
5 lagom valpar 6 mindre valpar 7 ganska stora valpar 8 pyttesmå valpar 9 gigantiska valpar 10 
för att det bara är det!! 11 för att göra mitt liv lite jobbigare 12 för att retas lite 13 för att det 
inte betyder otur ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum c Animals Animals
Felicia hade efter kalaset fått vara hos mina föräldrar en stund och mamma skjutsade hem 
henne lagom tills vi kom hem. Det känns som om att jag knappt har sett henne på hela helgen. 
2011-03-27 | 16:10:09 Vanliga dagar ... blogs Class_adv Prep_tills Prep_tills Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Känns lagom, om ni frågar mig. Det har ju faktiskt varit rätt mycket det senaste (eller ja, 
mycket om man jämför med hur det var innan i alla fall), så det är rätt nice att ha en ledig dag. 
Och jag vet att alla ni som ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
Våren börjar trots allt närma sig och det är bättre att vara väl förberedd så börja lagom nu. Det 
vill säga ifall du har lite tid över, då tycker jag defintivt att du kan dig på och börja kolla efter 
artiklar och material. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Just nu håller vi på med att spela in en film om källkritik och skriver en tidning om böcker.. 
lagom kul. Fick sluta över 1,5 timme tidigare och gratis bussresa hem så ska väl inte klaga. 
Nu måste jag sätta mig med ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Work Work
Jag brukar känna efter varpen ska kännas lite lagom, sen är det bara att titta ligger klacken 
an?! Nästa spröt lägger jag så att klacken kommer åt andra hållet, och på samma sätt känner 
jag in sprötet där också. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies
Under hela filmen odlas myten: Bob hund bläddrar bland skivor, Bob hund är lagom konstiga, 
Bob hund lirar gura. Tittaren knyter näven och tänker att det här är riktig musik. De menar det, 
liksom. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Media Media
Halsfluss känns lagom kul eftersom vi precis sitter i lämning på redaktionen. Jag tröstar mig 
med några tidningar, soppor och självklart Ben & Jerry's. Nu ska jag vila och sedan blir det 
lite jobb från sängen. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
Planerar lite lagom inför nästa helg just nu. Det kommer bli en speciell middag med speciella 
vänner och jag vill verkligen att allt ska gå bättre än mina 17 tidigare födelsedagar, varav 6 av 
dem jag inte kommer ihåg. ... blogs Class_adv Prep_inför Prep_inför Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
Sugen på en kompaktkamera till bra pris lagom till semestern? Då föreslår jag ett titt på det 
här lilla testet. Det är Digital Camera Resource som tagit fram en 2010 Budget Camera 
Shootout för dig som är sugen på en ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Lagom till att nya plattan Femme Fatale är släppt så är Britney Spears på gång och giggar så 
smått igen. Och vad finns det för bättre sätt att ta revansch på en tumultartad period och tvätta 
bort stämpeln som tacky white ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Media Media
Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom). Hanna. 
HELSINGFORS. Lagom yr och underbar. Ibland bitsk och amper, men oftast glad och trevlig. 
Försöker ständigt bli en bättre människa. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Personal Personal
Ville fifflade, städade diskbänken och hjälpte till lagom mycket. Otto mekade med sin 
agentbil. Kvällssolen lyste in och markerade att det är vår även om snön bara vägrar att smälta 
bort. Kvällsfrid! ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Flaskan doserar en lagom mängd och jag brukar använda 1-2 pump för hela ansiktet. Krämen 
luktar behagligt, är dryg och lättjobbad och absorberas lätt utav huden. Fungerar som en bra 
bas för makeup, i synnerhet foundation ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum c Beauty Beauty



Vi var hemma strax innan 00.00 & var det var lagom. Själva middagen var kul men så fort den 
var slut släpptes allmänheten in & då var det som det dog. De kunde gott ha väntat en timme 
till så man hann prata & mingla lite ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Party Party
Idag har jag och Molly varit på småbarnsträff på haben, idag var vi 3 barn, och det är alldeles 
lagom ;) Idag kom även en nygammal bekant. Vi har aldrig träffats IRL, men vi var i samma 
"vänta-barn" grupp på familjeliv ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Så jag slängde ihop ett lagom arg mejl till företaget där jag köpt datorn. Att en speldator inte 
vill leka mer när man spelar ett flashbaserat steam-spel är inte okej! Makes me sad! Share this: 
Facebook ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum ö Technology Technology
sen drog vi direkt till FeZtEn! där fanns det tårta, varm korv med bröd, och lagom med 
nittiotalspop - bra gräjär. det blev ett quiz senare också! mitt lag vann såklart. annars satt vi 
mest i christines rum och sjöng blues till simons ... blogs Class_adv Prep_med Prep_med Pos Hum c Party Party
Känns ju sådär lagom kul! Förstår inte ett piss typ... Nej fy då! Ska bli så himla skön när det är 
över! Och så var min kära gamla mattelärare tillbaka idag också. Fast jag får inte ha honom :( 
Utan han är vikarie för en ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
Ett litet lagom rally som en perfekt uppladdning inför gruspremiären nästa helg. Så vad sägs 
om årets första Dagens? Here it comes! Dagens meny: Baguetter med skagenröra och diverse 
grönsaker och så mumsiga kärleksmums ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b EverydayLife EverydayLife
För mig är det en precis lagom aktivitet på morgonen som gör mig på gott humör. Det går 
förvånansvärt bra att träna det här med två hundar och dom är duktiga på att fånga just det 
godiset som var avsett för dom, ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Workout Workout
Vi skall inte vara lagom bra utan vi måste vara mycket bra. Utbildningen skall kunna väcka 
positivt intresse också utanför vår egen språkgrupp. Vi konkurrerar inte bara med de 
finskspråkiga enheterna utan samtidigt med ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Work Work
Publicerad 11:21 - 2011/03/23. Jag vandrar längs den iskantade bäcken ned mor havet. 
Strömstararna skäller på mig och högt ovanför hör jag de första tranorna. Vinden ligger på 
nordväst, men solen är sådär lagom beslöjad. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Weather Weather
Huset är halvfint för att dörrarna funkar lite som de själv vill. Dessutom är det nog världens 
långsammaste dörrar. Går man i lagom takt så får man ändå stanna upp ”hur länge som helst” 
innan de öppnas. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Technology Technology
För först fick den köra ett varv i tvättmaskinen och sen ligga på vår suveräna golvvärme i 
badrummet och bli torr lagom till läggdags! Vad har vi då lärt oss av det här? Jo, ska man ha 
en snutte gäller det att man har ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d EverydayLife EverydayLife
Koka upp vatten, grönsaker och salt (smaka av så att det smakar lagom salt) samt lagerblad. 
När du är nöjd med maten så lägg i kycklingen och koka den i 30minuter låt den sen kallna i 
spadet. Till grytan ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Morgonen efter vaknade jag av att Lillan kom med en tjocksocke och ville ha dragkamp, 
05.50 – så då var det omöjligt att somna om så passade på att stiga upp och lagom till klockan 
8 så sprang vi över till Mamma och ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Solvang) för att hinna fram till hotellet Los Angeles lagom till kvällningen. I LA checkade in 
på hotellet, tog ett dopp i hotellpoolen, åt middag och gick och lade oss. So much for the 
Danish experience… ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Lagom till att filmen var slut och Johan hämtat upp barnen i skolan så dyker det upp en glatt 
ansikte i vår fönsterruta! Hihi...vår goa granne hemifrån, Marja, står och vinkar i fönstret! 
Hyfsat överraskade vi blev. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d EverydayLife EverydayLife
Men, allt blev bättre efter någon månad och lagom till sommaren mådde jag ändå helt okej! 
Då var det bara härligt att se magen växa och så småningom känna att något faktiskt rörde sig i 
magen. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Personal Personal
Elvirus lagom glad efter 8 timmar i skolan....! Jag slutade fyra idag! Det är faktiskt sjukt. Nog 
klagat. Eller vänta, jag ska åka och simma med klassen imorgon! Inte kul alls. Onödigt, och 
man måste stanna där i två ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife

Helgen var mysig & lagom händelserik. Är dock lite taggad på att dricka, men så ärre. Nu mot 
staden för en fika me. blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Så lagom till att jag var klar åkte jag och hämtade hem fjunen från dagis. Väl hemma under 
em har han inte haft någon feber men båda fjunen är ganska hostiga. Jag flyttade upp mitt 
kvällsjobb till vardagsrummet och ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife



Idag består min dag utav: -Sola på solarium (givetvis inte utomhus). -Cheer-Träning. - hem , 
blogga, äta, sova. En ganska lagom söndag va ?? www.nattstad.se/Lilit. blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Men envis som jag är, har jag dem på mig så ofta jag kan för envishet kombinerat med 
optimism = lagom stora skor inom en inte alltför fjärran framtid (förhoppningsvis typ imorrn, 
våren är ju redan här!)! ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Clothes Clothes
Har Fysik B prov imorgon och är ju lagom pepp på det. Är ganska säker på att jag aldrig 
kommer att räkna fysik efter gymnasiet faktiskt, det är helt enkelt inte min grej. Köpte 
förresten lite saker i fredags; ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
Det är nämligen en lagom halvtimme mellan Masterchef på kanal 8 och ”Halv åtta hos mig” 
på 4:an. Då hinner jag fixa det sista, det jag inte hann med före Masterchef som börjar 10 
minuter i sex. Du förstår att jag får ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c EverydayLife EverydayLife
Det är lagom med kursmaterial och man deltar i praktiska övningar och har haft och har 
fortfarande många givande diskussioner tillsammans med kurskamrater. Vi delar våra tankar 
och funderingar som uppmanar att våga ... blogs Class_adv Prep_med Prep_med Pos NonHum a School School
Ett sisådär lagom långt inlägg. Halloj! :-). Det är fredagskväll i Sippy D, jag är nyduschad, 
och tagit på mig mina allra finaste kläder, för man vet aldrig vad som händer... ;-) Det som står 
först på schemat är ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b EverydayLife EverydayLife
De som är precis så lagom galna och arty att de blir ett perfekt feministiskt alibi för killen, 
men inte hotar hans styrka: Om kvällarna brukar hon ta en kopp te och en hembakad organisk 
cupcake – men bara en!, ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Relationships Relations
Så är sådär lagom pigg och glá idag. Men men. Tom har kort dag i skolan idag, han slutar 1.05 
och Nora & Mia är lediga från skolan denna och nästa vecka- springbreak, vilket betyder 
sovmorgon för mig, yeyeee. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
Lagom litet/stort. Hej! Jag är en Vilhelminatjej i mina bästa år. Familjen består av maken och 
tre vuxna barn. 2 pojkar och en tjej och förstås mina två älsklingar, bondkatterna Moses och 
Molly ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Personal Personal
Lagom stora att skava till lunch ute eller bara grilla en kväll på en pinne. Viktigt att veta var 
körtlarna sitter på en stek. Inget man vill ha på tallriken precis! Saltningen ska se ut som 
nysnö, ungefär. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Drinks&Food Drinks&Food
börja med att hälla olivolja i någon bra kastrull och dra på hög värme. hacka lök i lagom 
storlek och släng i den lite snabbt, inte så den blir mjuk eller bränd. ringla över lite flytande 
margarin och pressa ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Drinks&Food Drinks&Food
Det känns inte helt fräscht om man säger så. Vi kan väl åtminstone fira lagom - då slår vi i alla 
fall vakt om något som är svenskt. Läs även andra bloggares åsikter om Thomas Bodström, 
Politik, Samhälle. Pingat på intressant. blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neg Hum a Party Party
Lagom till påsk släpps nomineringarna till Guldägget 2011. Kolla in dem här. En snabb 
översikt säger att de sedvanliga stora Stockholmsbyråerna är lika gott representerade som 
vanligt. Dock! För man kan ju inte alltid ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d Media Media
Så strax innan 16 fick Mattias åka ifrån och hämta Ted, men de kom lagom till fikat. Vi åkte 
hem runt 21 med helt galet trötta barn, eller rättare sagt en galet trött familj. Vi sov nog alla 
strax efter 22. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
(Härligt att sista delen kommer lagom till efter min födelsedag. Vet vad jag vill ha i present). 
29 - Green Lantern. (hmm... Får se om de håller uppe standarden...) Augusti. 12 - Capten 
America: The First Avenger ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Nu är det lagom att vända kakan upp och ner på ett smör- eller bakplåtspapper. Bred 
toppingen över kakan och låt svalna en stund, ställ sedan in den i kylskåpet för att stelna 
ordentligt. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Korven är klar när baconet är så krispigt som ni vill ha det - ca 20 minuter brukar vara lagom. 
Sätt riset på kokning och vispa ihop såsen. Det är bara att blanda alla ingredienser och smaka 
av! ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Kanske mycket kanske lite kanske lagom. Den som lever får se. Men idag spritter mina 
bloggfingrar. Kan börja med lite bilder från resan. Tre sjukt manliga män. Inte sant? This entry 
was posted in Uncategorized. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b EverydayLife EverydayLife
Sunnyfees! Äntligen börjar våren komma! Eller? Det snöade ju igår lagom när jag kom till 
stallet..kul liv. Hur som helst så längtar jag till sommaren. Upplagd av Jennifer Awesome 
Wallenius kl. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neg Hum d Weather Weather



Och så säckar barnet ihop lagom till kvällen innan och får ögoninflammation och bara gråter 
och gråter och gråter. Det var ju inte så det skulle bli, ju! Jag känner mig både kränkt och 
besviken. Tyckte Lisa klockan 18:58 ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d EverydayLife EverydayLife
Det som i barndomen var en evighetslång sommar, i medelåldern lagom lång, är nu, efter de 
passerade 60, försvinnande kort. När advokat Thomas Olsson besökte mig första gången i 
september månad 2008 skrev jag ”hur ser det ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Memories Misc
En skön klänning med lagom vidd som gör att den går att springa runt att leka i en härlig 
sommardag. Den passar både till vardag och fest och det bästa med linne är att det formar sig 
och blir skrynkligt på ett naturligt sätt efter ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Clothes Clothes

Och vill du bli av med några gamla tunikor och sånt där som ligger och skräpar får du gärna 
höra av dig. din gamla storlek borde väl vara ungefär lagom åt mig. ;-). Kommentarers RSS ... blogs Class_pred Prep_åt Prep_misc Neut NonHum b Clothes Clothes
Det blev byta till en mycket mer bensinsnål bil, ändå inte fööör liten utan ganska så lagom, 
klarat krocktester galant och fått bäst i test i flera biltidningar. Får se vad jag tycker imorgon! 
... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Cars Misc
img00841-2011032 (MMS). Är på donkan i Luleå och äter en efterlängtad apple pie. Vi är nog 
hemma lagom till earth hour! Det blir att tända riktigt många stearinljus och kanske ta sig ett 
glas vin. 2011-03-26 @ 18:39:18 Allmänt Permalink ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Fyra fina champinjoner, en lagom stor morot, några småträd från en färsk broccoli, en 
femtedels röd paprika, två centimeter charlottenlök och en färsk rödbeta. Släng alltihop i en 
stekpanna. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Drinks&Food Drinks&Food
I smärtsamt vacker vårsol studsade jag fram med uppkavlade ärmar, glad som en lärka över att 
det var varmt och över att jag ätit bra frukost i lagom tid så jag inte hade äggen i halsgropen 
medan jag sprang. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum d Weather Weather
Helgen har vart bra på jobbet, ganska lagom att göra, fast söndagen va nog stressigast. När jag 
kom hem på lördag eftermiddag så hade Marcus grillat kött ute =) Såå himla gott.. Sen va det 
bara söndagen kvar och när jag ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Jag tog ett djupt andetag, drog in den lagom tjocka förorenade luften, suckade och gick 
tillbaka till sängvärmen. Har funderat på att tejpa igen fläkten. Blir deras lägenhet som ett 
rökrum då? Precis som vårt kök? Vore ju de ultimata. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
110318 | Lumenes nya crème-ögonskugga ger bra valuta för pengarna - skimrande, sobra 
färger som ljusar upp och öppnar ögat lagom till vårsolen, utan att klumpa. Bara man lyckas 
applicera den ordentligt. Betyg - Radiant touch ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Beauty Beauty
En ganska lagom intensiv kväll blev det med tre jobb. Runt klockan 21.30 så tog jag min rast 
för att hämta Simon på stationen - LYCKA! Därefter: Mc'Donalds, jobbet och hem till mor 
och far som somnat i soffan. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Toppa med några hela korianderblad. Avnjutes med en lagom kyld "Vårwit" eller liknande 
witbier. Som alternativ dryck kan man välja en amerikansk pale ale med inslag av citrus och 
mango eller andra exotiska frukter. Allt om Öl. blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Hade det varit kennelhosta så hade vi kanske inte haft en frisk Linus lagom till utställningen, 
men nu blir han nog frisk helt och hållet inom några dagar. Egentligen hade jag tid för Ratto 
nu om en halvtimma men vi får ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Animals Animals
För längdskidåkning krävs ingen lång fjälltur - SvD tipsar om fem ställen på lagom avstånd 
från Stockholm. Och den som knappt vill lämna stan kan också åka, som i Ågesta 
friluftsområde på bilden. Foto: Karin Grip ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Vacation Vacation

TV4:s fotbollssite Fortbollskanalen.se släpper nu lagom till VM en iPhone-app där man kan 
följa allt innehåll från siten. Så här beskriver. blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Sen hann jag lagom med att tokfesta med Glee-gänget innan jag vaknade halv elva igen. Men 
när jag låg där o funderade inatt bestämde jag mig för nåt livsavgörande. Det där lät stort. Det 
är det inte. Inte så stort iaf. ... blogs Class_adv Prep_med Prep_med Neut NonHum d Party Party
Jag kommer dock inte att lura någon, på min höjd möjligtvis att vara lite lurig… Visst är det 
gott att få leva… En lagom lurig vecka önskar pastor nilsson. Vill du ha kontakt, maila mig på 
pastor@slottshagskyrkan.se ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
lagom framme blåste det såklart upp och blev iskallt och ingen sol. min vanliga tur just nu:P. 
brum var på allmänt dåligt humör och blev framåt eftermiddagen varm. såklatt! nu när jag 
börjar kunna röra mig utanför dörrarna ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neg Hum d Weather Weather



Han har hoppat fantastiskt bra, varit precis lagom taggad och för första gången så har jag 
verkligen känt att jag kunnat satsa lite mera. Fredagen och dagens rundor var A:0 och vi har 
lyckats hålla ett ganska högt tempo ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum c Animals Animals
Jo, du var liksom mogen, färdig för att börja ettan och då tyckte vi att det var lagom och dags 
att göra det. – Vad bra att ni tyckte det. Annars hade jag ju inte haft dom kompisar som jag har 
nu. Hejdå! ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut Hum d Friendship Friendship
Jag och Moa åkte dit redan vid 6 tiden och njöt av otroligt härlig kvällssol och en kall 
Rekordelig cider. Senare på kvällen joinade Tess, Garth, Jamie och Graham oss lagom till när 
livebandet började spela. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Party Party

 men enbart om det blåst åt precis rätt håll, och att snöflingorna haft exakt rätt tyngd och det 
hade snöat precis lagom mycket. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Weather Weather
Jag har haft mina sedan i höstas någongång och de är så där lagom som vi svenskar gillar ;-) 
De små ringarna har jag mycket till vardags, och de större åker ofta på när det är dags för lite 
mer fest. Jag har gett bort dessa örhängen ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Clothes Clothes
Paketleverans lagom till kafferasten. Idag kom äntligen mina paket. Två små härliga saker. Så 
nu har jag hunnit sitta och spela lite Guitar Hero III på datorn, och det var inte nyligen jag 
gjorde det. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Brukar ju försöka dela med mig av recept lagom till helgen, men det här kan jag inte vänta 
med! Är nog den godaste frostingen jag ätit i alla fall ;). Till 10 st stora cupcakes 150 g smör 3 
st ägg 2,75 dl strösocker ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Trafik »». Göteborgarna kan låna cyklar lagom till sensommaren. Till sensommaren ska 500 
cykar stå till förfogande för cykelsugna. Foto: Klas Eriksson. Nu är upphandlingen av det nya 
lånecykelsystemet klar. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
När alla har somnat och precis sovit så där lagom mycket så det är ren tortyr att bli väckt igen 
så smyger jag upp lite försiktigt i sängen. Nu är det inte så lätt alla gånger att vara försiktigt 
för husse tar ju ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b EverydayLife EverydayLife
Att få stöd och hjälp i lagom portioner hör till det allra viktigaste i ens växt som människa. 
Men också att få pröva sina vingar, till och med göra misstag. Själv har jag till exempel lärt 
mina barn att cykla: först med ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Personal Personal
?Området känns charmigt, lagom stort, väldigt blåsigt, men allt det andra kompenserar upp 
just den grejen. Skånskan är underbar [älskar dialekter], vi kakor ses på tok för sällan, den 
yngta av oss är mest vuxen, och jag vill också bo i ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Vacation Vacation
Ingen Kalle Palm som pikar lite så där lagom elakt. Ingen Rengbo som svarar upp i 
kommentarsfältet. Och framförallt ingen Nilsson som skriver provocerande texter där man kan 
vända på precis allt emot sig och ständigt sitta med taggarna ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos Hum a Relationships Relations
Är helt underbart väder ute nu, solen skiner och det är lagom kallt ute så himla skönt ?. Sitter 
just nu och funderar vad man ska fixa för mat idag, nått gott blir det, men vet ej vad, får 
diskutera med karln :) ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
Lite synd kanske, men det är ändå lagom over-the-top och med glimten i ögat för att man ska 
ha underhållande två timmar. Det bra: Underhållningsvärdet. Kul story. Vykorten. Det dåliga: 
Tillför inget nytt till sin genre. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum c EverydayLife EverydayLife
Det blev nämligen bestämt att jag, Daniel och Christoffer skulle äta lunch tillsammans idag, 
och det kändes som precis lagom med aktivitet att mäkta med med öm hals och svajig kropp. 
Trevligt var det också, ... blogs Class_adv Prep_med Prep_med Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Jätte skönt o det är precis lagom när de är så pass små. :) Arifs dagis ligger precis på våran 
gård tar en min o gå dit:D bästa*. 2011-03-27 / 22:46:52. URL: 
http://miinellaa.bloggplatsen.se ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a EverydayLife EverydayLife
Fick även några förstoringar framkallade och i väntan på den proceduren blev det lagom att 
besöka en biltvättanläggning. Inte heller då tänkte jag på att det för en gång skull fanns 
möjlighet att få en bild på en ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Sällan lagom och mittemellan. Antingen omättligt kåt eller helt ointresserad. Antingen snuskig 
in absurdum eller stel som en pinne. Men det är kontrasterna som är bränslet.. Alla borde se 
Romance X. Jag hade en tre ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Media Media
Jo, jag ska börja klä mig i sugrör, så idag ger jag mig ut och springer ett par mil, äter lite sallad 
– så att jag lagom till sommaren kan hitta mig själv i ett genomskinligt omslag med vridbar 
hals. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d Workout Workout



Nej nu får det vara bra, är rätt trött och lika bra att lägga sig i lagom tid right? Annars riskerar 
man att se ut som en zombie som jag brukar säga, not so hot darling. I lördags natt vaknade 
jag o kollade klockan Halv ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a EverydayLife EverydayLife
Ädla droppar lagom till hösten. GAMMELSTILLA. I höst ska de första dropparna 
Gammelstilla whisky komma ur spritpannan. – Vi hoppas att 2013 kunna ha vår whisky till 
försäljning, säger VD Patrik Undvall. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Men jag tror inte att apoteket hinner öppna innan jag måste åka, så om det inte finns ett på 
vägen, så lär jag inte kunna andas förns lagom till lunch… Får se om jag kommer ihåg att ta 
bilder sen på skolan Rasmus vill gå ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neg Hum d EverydayLife EverydayLife
Som ni ser ovan kommer vi få tre sovrum och ett alldeles lagom stort vardagsrum istället. 
Skönt att äntligen kunna fylla ut vardagsrummet, så slipper det se så onödigt stort och tomt ut. 
... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Housing Housing
Var så himla nöjd igår då jag fick fara efter mitt H&M paket, och att min efterlängtade kavaj 
skulle komma sådär lagom tills idag så jag sko få ha den på tjejkvällen! För det första, 
klänningen som skulle ha ett bälte i ... blogs Class_adv Prep_tills Prep_till Pos NonHum d Clothes Clothes
Dock lagom störigt när hon ska stanna o lukta i en evighet när man precis fått upp farten :P Nu 
är jag iallafall helt slut hahah, snacka om att jag har dålig kondition. Tänkte börja med att 
cykla till Yngsjö och tillbaka ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Workout Workout
40 minuter blev det imorse och det är precis lagom tycker jag. Ofta kan jag avvara de sömnen 
för lite frisk luft. Även om det är himlarns skönt att ligga kvar under täcket så är jag alltid lika 
nöjd efteråt att jag tog ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Workout Workout
Han har en svart stråhattt lite lagom Michael Jacksonaktigt på sne. Han har Bakugans i 
händerna och nya svartvita cooooola gympaskor. (såna som man bara får ha när man ska på 
nåt fint och speciellt. Som bydoktorn.) ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum c Clothes Clothes

23-tiden: Jag tror det här får bli sista bilden, innan alla börjar bli lite lagom runda under 
fötterna. Hepp! Förresten, Daniel där till höger är ju duktig och dricker bara alkoholfritt. :) blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Party Party
Sen väntar en ganska lugn vecka där tisdag, onsdag och fredag ska ägnas åt plugg i lagom 
mängd och torsdag, lördag och söndag ska spenderas på jobbet. Och i slutet av veckan går vi 
in i april, hörrni! ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c EverydayLife EverydayLife
Jag är på sådär lagom bra humör just nu känner jag men det är väl bara att illa läget. Ikväll ska 
jag i a f ta mig ut och springa har jag bestämt. Måste få komma ut! Blir galen att sitta inne och 
kidsen är sådär lagom ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i Workout Workout
... nästa högtid som involverar feta män i skägg och röd pyjamas. Project Natal, deras 
röreleskänsliga kamera till Xbox 360 som var en av de stora snackisarna på förra årets E3-
mässa, släpps lagom till årets julhandel. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Det kändes åtminstonde så under de två timmar han förtrollade en lokal, lagom stor för 
gymnasiefest, till det finaste i lokalväg man kan finna. Så nära, så rakt, så dunkande, 
fnittrande, tårframkallande fint. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Party Party
Klev upp rätt lagom tid idag, mot vilka tider jag brukar gå upp på helger. Gick upp vid 10 
kanske, klädde på mig, borstade tänderna och fixa mig lite bara. Sen mot kb-hallen och kolla 
på när lillesyster spelade, ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Han började med att bajsa ner hela skötbordet, jätte roligt när man är så där lagom pigg.. 
Fixade och grejade och 10.30 kom mamma och hämtade oss för att åka vidare till korsnäs och 
hämta Angelica och Elise. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
"Kycklingen var för torr", lagom saftigt kött, i torraste laget o medium eller welldone o.s.v... 
Ja, allt gäller (här vid) gäller för kött och allt är i mina ögon helt fel... Eller ja, den första är 
inte alldeles fel för ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Det är lagom priser och maten är alltid supergod. Så har ni vägarna förbi och vill äta kött. Gå 
in på Lucullus som ligger på Sivia Torg, mitt emot UKK. Då ska ni beställa Husets oxfilé och 
det ska gärna vara blodigt. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Gick väl alldeles lagom i skolan, började koppla bort det eftersom vi ändå slutade rätt så 
tidigt, 13.30. Åkte med Stefan ut till Vika och sov där, men blev inte alltför mycket sovande då 
nåt jäkla monster flyttade in i ... blogs Class_adv Prep_i Prep_i Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Och folket var, eh.. en aning så där lagom konstiga :O men efter en JÄVLIGT lång väntan (för 
lång väntan!) så gick Daniel Adams-Ray på scenen, han ägde! Fan vad bra han var, mkt bättre 
än då han spelade på Hugo men det ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Entertainment Entertainment



Här ser ni skådespelaren Gerard Butler, en man som utstrålar manlig självsäkerhet, drag som 
är personliga och markerade istället för bildsköna som lätt bara blir tråkigt perfekt…, lagom 
tränad då det absolut inte får bli ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum c Entertainment Entertainment
Så jag han bara hoppa fram på 1 hinder och 1 litet hinder;( Så jag var ju lagom stressad när jag 
kom in på banan. Men då tänkte jag bara: "Äsch det här kan Pherrari och jag! Nu kör vi!" Så 
det gick jättebra ändå och jag ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum i Animals Animals
Efter att ha promenerat runt med syrran i flera timmar, lunchat och käkat glass så drog vi till 
hallen. Tävlingen är slut lagom tills vi måste in till flygplatsen.. Det ska bli skönt att komma 
hem! Mår inte riktigt helt hundra. ... blogs Class_adv Prep_tills Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Gratis buffé och någon slags "uppfinnartävling" som var lagom seriös och väldigt rolig att titta 
på. Den gick ut på att de tävlande skulle bygga en lösning som skulle knäcka ägg i en skål på 
någon meters avstånd, ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment
Kom hem från resan lagom mör vid sex tiden. Hassan mötte mig och hjälpte mig in med 
grejorna. Sen blev det snabbt in i duschen och göra sig ordning för en kväll hos Sandra. Carro 
var redan där när jag kom. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Så där lagom av allt. Resten är detaljer. Vi ber om detaljer. Jag är nog nöjd om jag har dom 
närmaste och känner mig trygg. Och sen var det de där lilla till. Dagen har nog varit bra. 
Annika sov ju här så innan hon for ... blogs Class_attrib Prep_av Prep_misc Neut NonHum c EverydayLife EverydayLife
Jag gick endast med en hoodie på en annan tröja så pass lagom kallt var det ! Vi köpte godis, 
läsk och ben&jerry's från Willys och insåg sedan att kl. var 20.05 och earth hour börjar 20.30, 
så vi skyndade oss lite (okej ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Johannas grannar var nog lagom glada på oss men man fyller ju bara år en gång om året. Sen 
gick vi upp rätt så tidigt idag, eller ja, runt halv 10 fast jag har typ blivit sjuk så jag hade legat 
vaken ett tag. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Party Party
Så de är helt klart ett par favoriter. Sen har jag ett par stövlar som jag gillar men som gjort sin 
sista säsong. Sorgligt! De är svart, med lagom klack. Sen är det lite nitar och knapparpå dem. 
Supersnygga enligt mig! ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Clothes Clothes
Sedan började vi tillsammans på en ny skola och jag hade helt plötsligt blivit en utåtriktad och 
lagom cool tjej, precis som du. Haha! Vi började faktiskt vara jättejättemycket då, och nu är 
du faktiskt en av mina ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos Hum a Friendship Friendship
Som vanligt tog det sådär lagom lång tid, 3 timmar var vi där. Underbart när man själv inte är 
så kry också. Men först fick vi träffa en sköterska som kollade syresättningen och den såg 
jättefin ut. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b EverydayLife EverydayLife
Barnen har lekt massor hela dagen, tipspromenaden blev avgjord med lite så där lagom bra 
resultat ;) och det grillades korv till alla hungriga magar. Det experimenterades lite hej vilt 
med vad som skulle grillas, ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos Hum a EverydayLife EverydayLife
Vilket verkar stödja min helt ovetenskapliga teori om att mina frön grott bättre när jag sått med 
ett glas vin i handen och Coven på stereon så där lagom sent på kvällen. Här är recepten jag 
kommer odla utifrån. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum d Drinks&Food Drinks&Food
Då var det Söndag. helgen har passerat i lagom tempo :) Fått massa gjort, och ändå hunnit 
andas ! I Fredags så hade vi besök av Svärmor. Arvid ville först inte följa med oss hem när vi 
hämtade honom på dagis. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Jo matte duschar och eftersom katterna tycker det dryclean only på pälsen så kommer de alltid 
in och ångar den lite sådär lagom när matte duschar. Adam brukar även hoppa upp på 
tvättstället och sticka in huvudet lite ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Animals Animals
Jag är i full gång att städa lägenheten , jag var sådär lagom motiverad men nu är jag snart klar 
. Som vanligt tar det alltid onödigt lång tid mot vad det egentligen behöver göra ! Men det är 
ju bara jag som tycker det ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Då var det onsdag och jag sitter hemma och försöker knåpa ihop en lagom detaljerad 
sammanfattning av Antiken. Håller på att plugga upp Historia A som jag råkade få IG i på 
gymnasiet. Det berodde på att jag aldrig var där ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a School School
Vårens riktigt första inträde med strålande sol, lagom vind (även om det vart lite kyligt) o det 
bästa av allt….. Jag har varit ute o gått idag!…Yuipppie!… Min älskade dotter ringde o 
frågade om jag ville följa med ut ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum c Weather Weather
Den handlar om katten och hunden som bor tillsammans, och om deras vardag, det är inga 
andlöst spännande äventyr, bara lagom alldagligt. Nästan varje uppslag har en bild, ibland i 
färg. En bok att läsa högt, ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Media Media



Det bubblar så där lagom och är vitt. . Jag springer till bussen. Bär högklackat och nu minns 
jag hur påtaglig obalansen var. Hinner alltid. Sitter långt fram i bussen. Andas in astmapulver. 
Tar upp puderdosan. ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Kvällen började sen hos Emma och där tärningarna kastades och glasen tömdes i lagom takt. 
Palace var väl som vanligt ingen höjdare men allt blir vad man gör det till och klart vi hade kul 
ändå! ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Party Party
Men just ikväll känns det väl så där lagom kul att inte göra ett skit ytterligare en kväll. Känns 
som the story of my life lite. När jag äntligen har en helg gjord för att jag ska kunna ut och 
dansa, gå på bio, ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum i EverydayLife EverydayLife
Man är lagom trött när man kommer från jobbet så man orkar inte så mycket annat. 
Cardiopass hade jag behövt köra men idag är de stängt och inte har man mycket till ork heller. 
Kanske imorgon, vi får se. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i EverydayLife EverydayLife
Världen måste snurra lite i lagom takt. Så där som den gör runt sin egen axel, trots att 
jordbävningar rubbar den lite grann. Ibland. Vart hundrade år. Men världen i mitt huvud går 
fortare. Som en centrifug. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
jag har alltså släppt ut min hund när vi kom hem från festen och sedan låst dörren och gått och 
lagt mig. så hittade mamma en lagom kall hund ute på altanen. lite ångestfylld haha! stackars 
bebis. inte lätt att hålla ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Det höll på hur länge som helst tyckte jag innan de äntligen var förbi, lagom jag hittat rätt 
ställning under mitt täcke inge så kom det några skränande på efterkälke, vänta på oss vi 
hinner inte med . ... blogs Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Pizzan står i ugnen just nu och är klar lagom till big brother. För övrigt saknar jag mitt älskade 
troll. Det gör ont, så stor är saknaden. Sover till och med oroligt. Många tankar och 
funderingar. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
De flesta av oss är lite lagom snälla till vardags, och om du väljer strategin att vara snäll mot 
andra, måste det vara något som utmärker sig från den vanliga vardagssnällheten. Det får inte 
heller vara för mycket så du ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Relationships Relations
Känns lagom lovande. Men A och J kom över. De var sugna på middag, sällskap och Potter 
maraton. Fast blev bara en film, de gick längre än de tänkt på sin promenad. Filmerna är så 
långa att det är svårt att hinna med ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Så, i lördags var vädret jävligt trist och grått, men vi tog oss ändå ut på stan och tittade i 
butiker. Både jag och Daniel köpte oss nya vårjackor. För min del blev det en jeansjacka från 
HM. Den ser ju lagom snygg ut ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Clothes Clothes
Lite lagom tufft till en tjej på snart 6 år. För er som sett bilderna på vårat sovrum känner 
kanske igen sängkläderna – vi har likadana fast i svart/vitt och grönt. Hoppas ni har haft en 
underbar helg! kram Therese ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Housing Housing

Nu för tiden rullar han runt i Afrikas sumpmarker i lagom stor badbalja och är såå lycklig!!!! 
Det var en solig dag, säkert i Juli något år. Det var då jag och Tajasen tog vårt årliga bad. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Animals Animals
Har EU lagt ner sina ambitioner att vara en global maktfaktor, beredd att ingripa militärt 
varhelst en humanitär katastrof seglar upp på lagom avstånd från Bryssel? Den gemensamma 
utrikespolitiken har lyst med sin frånvaro under hela ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg Hum a Politics Politics
Jo, jag har suttit i kassan typ hela dagen och då blir man sådär lagom mör! ;) Gårdagen 
arbetspass gick bra men dagen var lååång! 10h pass är inte att leka med kan jag ju säga. 
Helgen i Umeå var helt underbar faktiskt. ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Work Work
Vi kom in till stan runt 9 och det var lagom mörkt där då haha, gatulamperna var nersläkte :P 
men vi hamnade på Karisma. Och spenderade hela kvällen där, dock mådde jag inte egentligen 
bra för att gå ut alls igår. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Party Party
Dirk Meyer, chef på ATi, sade nyligen under ett möte att företaget hoppas ha nya grafikkort 
som stödjer DirectX 11 lagom till Windows 7-lanseringen. Vi planerar att leda marknaden 
med DirectX 11-lösningar, ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Trallen vart klar lagom till hösten.. Under sommaren har vi försökt att göra någonting kul av 
våran extremt lilla och tråkiga framsida. Vi hade en liten trall som var i dåligt skick, en död 
gräsmatta och fri insyn! ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Housing Housing
Den är lagom sorglig och upplyftande på samma gång, den skulle passa väldigt bra, och när 
jag gör kvällen för gott så går det garanterat att köpa en kista i form av en Stones-tunga. Nä, 
hur mycket jag än har älskat det ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment



1 l. gräddmjölk 1hgr. smör 2 1/2 dl. mannagryn kokas tills det blir lagom tjockt. Socker efter 
smak. 8 ägggulor röres uti då smeten svalnat. Russin förvälles och mandel hackas och blandas 
uti. Sist hvitor till hårdt skum ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food

Det ser sjukt jobbigt ut! Men kul! svar. Joen. 26 mars, 2011. Fy fan. Nyttigt säkert men ser 
sådär lagom skönt ut. svar · Bear · 26 mars, 2011. Sjukt bra, backlöpning i gymmet FTW! ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Workout Workout
Jag kom hem till dem efter jobbet - det var kockar i köket som gjorde våfflor och en lite ledsen 
som gick omkring lite lagom groggy - Elviz hade opererat sig under dagen. Det var skönt att 
få umgås lite, och träffa gamla ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Friendship Friendship
Du skär upp kycklingen i lagom stora bitar och lägger i påsen, strör på lite rosmarin, knyter 
ihop och liksom masserar in marinaden i kycklingen (pardon min svenska, knåda lkanske är 
ett bättre ord? ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Drinks&Food Drinks&Food
Men det var lagom med folk. Ingen trängsel men ständig aktivitet. Demosar i mängder på hur 
man gör blommor av alla dess slag samt annat. Jag höll i två demos. Kommer lägga upp dem 
som tutorials efter den kommande mässan ... blogs Class_adv Prep_med Prep_med Neut NonHum c Entertainment Entertainment
Ebb såklart, och en skönt mjuk men ändå liksom lagom hård strandremsa att skutta fram i. 
Solnedgången och Atlanten för ögonen, magiska dofter och smekande vindar. Stannade efter 
knappt tre kilometer och tog en riktigt ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Vacation Vacation
Tre gånger om dagen verkar lagom just nu, så nu när jag kalibrerat det har jag välsignat nog 
vaknat utan värk de senaste två morgnarna. Ingen morgon-Treo! Man blir ju ljuskänslig av den 
här åkomman, men i det här stadiet ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Istället för att vakna kl 4 vaknade jag kl 7 lagom till min tvättid började. Så nu är det full rulle. 
Tvättar och fejjar. Måste börja rensa i lägenheten då ändrade planer har gjort att min älskling 
ska flytta in. ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Skär bitarna i lagom små tärningar. Koka upp dom tillsammans med vattnet (fyll på med 
vatten då och då) grovhackad lök, soya, salt och peppar. Låt småkoka i ca 1½-2 timmar. När 
vattnet nästan har kokat bort häll i ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Drinks&Food Drinks&Food
Lagom sliten efter att ha sovit tre timmar inatt och strax bär det av till fotbollsplanen för lite 
lir, he he. Väldigt lite aktivitet här på bloggen under gårdagen, mest tack vare att det hände 
väldigt lite i Spanien och ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Intill vårt bord hittade Krumeluren ett fint utkikshål i lagom höjd. Härifrån hejade han på alla 
kunder som kom och gick. Lite parklek ute i vårsolen, innan vi fortsatte till nästa vernissage. 
... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife
Lite upprörd över orättvisor, lätt uppretad över inskränkthet och lite sådär lagom ilsk över hur 
långt vi fortfarande har att gå för att nå riktig jämställdhet. Vi har kommit en bit i Sverige - 
men att då 2011 behöva ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Politics Politics
Kloka ögon med graciöst huvud som troligen kommer från araben. Kraftig bog och lågt ansatt 
bringa. Halsen är litelitelite kort. Kort rygg och lång sluttande rumpa. Magen alldeles lagom 
rund och fin. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Animals Animals
Men intervjun med honom är ovanligt läsvärd, utförd av en lagom kritisk Kristina Lindh, som 
lyckas smyga in lite diskreta invändningar. Det är också lite roligt när Martina Lowden gläntar 
på locket till den dagbok hon skrev som ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Media Media
Efter fyra timmars rep kom jag hem lagom till kvällsmat och kom på att om jag. och lisa gör 
klart marknadsundersökningen idag så är vi lediga fram tills tolv i morgon! Så efter jag hade 
ätit skrev jag ner allt jag kunde, ... blogs Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d EverydayLife EverydayLife
Vi gick väl inte och la oss förens klockan halv sex så är lagom trött i hjärnan idag. Skönt som 
fasen att jag börjar halv ett imorgon och slutar tjugo över 1, haha soft. Köpte 
(äääääääääntligen) en ögonskugga idag ifrån ... blogs Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife
Jag har letat ett tag efter ett pelarbord, lagom stort bord, att ha i vårt verandarum. Och idag så 
fanns det bara där när jag tog en sväng till Solareturen (typ loppis) på min lunch. 100 kr var 
priset. ... blogs Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Housing Housing
Börja med någon lagom stor rädsla så det känns hanterbart. Identifiera vilken rädsla du vill ta 
itu med, men fundera också över vilken större rädsla som kan ligga bakom och skapa den 
grundläggande rädslan. Förbered dig mentalt. ... Språkskärpan laddar rom news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Fear Misc
”Husvisningar var ett lagom söndagsnöje när hon var bakfull”. Se där en slumpvis vald 
mening ut Cecilia Davidssons nya roman "Det man har och det man drömmer om". Mitt 
exemplar är fullklottrat av understrykningar av effektiva oneliners. ... Påskpremiär fö news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Media Media



Lagom till påskhelgens kosläpp på Björketorps Gård i Blekinge kan besökare få avnjuta 
mjölkbonden Per Brunbergs egentillverkade glass. - Det viktigaste för mig är att göra en 
riktigt bra produkt som dessutom är asgod, förklarar den prisbelönta ... Dunlop news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Senaste nyheten är Dunlop IceSport, tillgängligt lagom till nästa säsong. Dunlops nya 
vinterdäck är utvecklat på rekordtid. Det beror på att det klassiska däckfabrikatet nu satsar 
extra på Sverige och Norden. Och då vill man också ha ett bra eget ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Daniel kommer bli lagom tjurig. Men han får vänta på sin chans tills den dyker upp, säger 
Karlsson som menar att det finns mer att hämta ur serieledarna. När resten av 
kvartsfinalserierna drar igång först på tisdag kastas HV71 in direkt i SM-slutspelet .. news Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i Media Media
Lagom till årets stora helg för båtintresserade öppnar vi portarna till den första båtmarknaden. 
Boat Swap Meet är en typ av basar där man kan göra bra klipp, sälja eller byta begagnade 
varor. Det kommer att vara både inomhus och utomhus på Lönnslätts ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Hobbies Hobbies
Matchens kanske bästa spelare, Admir Catovic, gjorde två mål och ser ut att hittat formen 
lagom till premiären. Men motståndaren och rivalen Djurgården har han ingen koll på. - Jag 
vet inte vilka spelare de har, det är inte direkt så att jag följer ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Lagom till lunch känns arean kring näsborrarna plötsligt snor-irriterad och sårig trots att jag 
inte ens är snuvig. - 13.30 ökar vikten på mitt huvud trots att ingen lagt någon blytyngd där, 
och när jag tafsar mig själv i pannan låtsas den febrig men ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Sickness EverydayLife
Och lagom till årets bolagsstämmor har man öppnat plånboken rejält, enligt Bloomberg. 
Enbart vad gäller sammanslagningar & förvärv landade den totala summan för dessa på 256 
miljarder dollar senaste kvartalet, vilket är den största siffran sedan Lehman .. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Economy Misc
När jag sitter här i mina mysbyxor i det lagom tempererade huset med en aldrig sinande ström 
av el rakt in i alla mina välfärdsmaskiner. Men jag kan inte låta bli att titta. Här är två bilder 
som också visar en del av det ofattbara som hände. ... Ikea-Kam news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics
Kamprads levnadstecknare Bertil Torekull har sammanställt citaten i boken ”Kamprads lilla 
gulblå” som kommer ut på Ekerlids förlag lagom till möbelkungens 85-årsdag den 30 mars. 
De har känt varandra sen mitten av 1990-talet då Bertil Torekull kom med ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Media Media
Vi brukar säga att vi ligger 4 år efter de gröna i Tyskland, så lagom till nästa val kan vi skörda 
valframgångar på upp till 20-25% åtminstone i våra storstäder. De gröna och 
Socialdemokraterna låg på 48,3% i en av söndagskvällens mätningar och ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Lagom till sena kvällsnyheterna ställer jag in alla morgondagens möten och bokar upp ett 
kristeam från både erp- och datalagersidan. Allas kalendrar töms. Vi kommer att få sitta tills vi 
löser det. Morgonen efter står jag med mina arkitekter och ... Hallå news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Work Work
Men man lär sig behärska sig och ladda lagom. Bara på torsdagsträningen var vi 200 stycken 
på isen, då var man lite smårädd, ha ha. Men det gick bra i alla fall. Det måste ha varit en 
upplevelse? – Det var jättehäftigt. Större än att åka på hemmaplan ... news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Hobbies Hobbies
Lagom till säsongsstarten i Melbourne har tyska Bild gjort en uppskattning av vilka förare 
som är bäst betalda. I den sammanställningen är det Fernando Alonso, dubbel världsmästare i 
från Ferrari, som är i överlägsen ledning. ... … till Toivo Persson-Trav news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
2 Är en gräns på tjugo deltagare per handledare lagom? – Det tycker jag är rimligt och det bör 
absolut inte vara mer än tjugo. Det borgar för en kvalitet att handledaren har möjlighet att ge 
människor den tid som behövs. – Det beror på hur man lägger ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics
Operation Raccoon City beskrivs så där lagom luddigt som en lagbaserad skjutarupplevelse i 
tredjeperson, där scenariot självklart är förlagt i den gamla klassiska staden Raccoon City. 
Man introducerar även zombier och bioorganiska vapen (BOW) som ett ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Media Media
Det var en mustig men len soppa, med precis lagom mycket grädde som bland annat innehöll 
lax, vit fisk och kräftstjärtar. God men inte direkt uppseendeväckande och lite för salt. Till rätt 
nummer två valde vi Kalixlöjrom med blomkålsterrin (185 kr) som .. news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Drinks&Food Drinks&Food
Lagom till julhandeln lanserade Samsung världens första bärbara dator med inbyggt 4g-
modem. Nu meddelar det koreanska företaget att även nästa generation av företagets 
pekplattor ska förses med sådana modem. I företagets svenska pressmeddelande finns ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Förbundskapten Egil “Drillo” Olsen har mest fått svara på frågor kring sin okända son som en 
dansk tidning avslöjade lagom till kvalmatchen, men det verkar nästan fått de norska spelarna 
att tända till ytterligare. Brede Hangeland, John Arne Riise, ... Mu news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Gossip Gossip
Lagom till lönehelgen rent av exploderar musikscenen i Jönköping. Konserterna avlöser 
varandra, med bland annat Göteborgs stolthet Håkan Hellström och hårdrockarna Evergrey. I 
Huskvarna Folket Park kommer det bli svettigt med Göteborgs stolthet Håkan ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment



SweClockers pressade deras recensionsexemplar lite för bra lagom till lanseringen av GTX 
590. En kombination av den lite äldre drivrutinen 267.52 tillsammans med GTX 590 ställde 
till det så pass mycket att kortets överspänningsfunktioner helt enkelt ... I news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Apple släpper sin nya version av surfplattan ipad till svenska butiker under fredagen, alldeles 
lagom till löningshelgen. På flera håll i NV-Skåne var det kö hos återförsäljarna. Kö till iPad 2 
på Elgiganten i Helsingborg. ... Bilen - en del av Italiens k news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Italiens nationella bilmuseum i Turin har öppnat igen efter fyra år av renovering – lagom till 
150-årsjubileet av Italiens självständighet. Bilen är en viktig del i Italiens historia och Turin är 
centrum för landets bilproduktion. ... The Vaccines  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
Nya London-hajpen The vaccines svajar ledigt mellan Ramones-punk och lagom smutsig The 
smiths-rock på debuten What did you expect from The vaccines?. Sångaren Justin Young har 
inte den mest egensinniga av röster, det finns inget unikt uttryck i den, ...  news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment
Men lagom till slutspelet blev han hemkallad till AIK. – Visst kan det ibland vara jobbigt när 
man får sitta på bänken för mycket. Då är det lätt att dra på sig mjölksyra när chansen 
kommer. Men jag tycker vi fått hyfsat med speltid på slutet. ... Sota fr news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Hur blir det lagom mycket och hur får man sminket att sitta kvar?” För att få en fin och 
hållbar ögonmakeup är det viktigt med en bra grund. Lägg lite concealer eller foundation på 
ögonlocket och svep sedan på ett löst puder. Pudret gör att skuggorna ... news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Beauty Beauty
Från den mörka lokalen, som liknar en discolokal dunkade lagom hård popmusik med bra 
rytm att hålla takten till. Lars Österholm var ledare när GT kom och han höll tempot uppe 
bland deltagarna. De olika lagen bestod av folk från företag, ... Det Swahn gör news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment
I ”Mitt liv som roman” betraktar Jan Henrik Swahn sitt fiktiva jag med en lagom analytisk 
blick och formulerar insikter utan att hamna i det uttalat självterapeutiska. En roman om ett 
liv, där huvudpersonen har samma namn som författaren, ... Tony Irving news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Media Media
Operationen kostar omkring 30 000 - pengar som han mer än gärna lägger på sitt 
välbefinnande lagom till att "Let's dance" avslutas för säsongen. - Om jag tappar mer hår så 
tappar jag all glädje och mår inte alls bra. Då väljer jag hellre detta än en ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Gossip Gossip
Lagom till maten är färdig kommer Doris och Enric tillbaka från sin skidtur. Sonny Holmberg 
som tillsammans med sin syster driver företaget Natursafari, lägger upp maten på tunna 
träskivor. Lunchen intas på renfällsklädda snöbänkar med solen i ansiktet .. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Lagom till semestern är det tänkt att en ny villa ska uppföras på gamla skoltomten i Glumslöv. 
GLUMSLÖV. Det är två år sedan den gamla mellanskolan på Heimdalsgatan i Glumslöv 
brann och ungefär ett och ett halvt år sedan resterna revs. ... Som att återför news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Lagom till TUR-mässan den 24-27 mars lanserar säkerhetsföretaget mySafety en ny 
försäkring som skapar lite större trygghet för alla som är på resande fot. Den ersätter förstås 
försenat och förlorat bagage, men innehåller också en fysisk bagagebricka ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Alltså ska man gasa rejält för att ta sig upp i plan för att sedan dra av till lagom marschfart. Att 
dra av från toppvarv sparar massor av bränsle. Dessutom sparar man motorn och ger den 
längre livslängd. Måste man ligga på eller nära toppvarv för att ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Cars Misc
... larm som ska varna direkt om något är på tok. Renoveringsarbetena är igång för fullt och 
istället för det tak som byggts till tidigare kommer en markis att sättas upp över däck. Roger 
Karlsson hoppas att man ska kunna premiäröppna lagom till Valborg. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Housing Housing
Lagom till lönehelgen släpper vi ännu ett nummer av vår glada nöjestidning där du kan läsa 
allt om livet på stan. Äntligen den 25 mars! Förutom att det är lönehelg och sol ute så finns det 
ännu en ljuspunkt i tillvaron. Idag släpps det tredje numret av .. news Class_adv Prep_till Prep_till Pos NonHum d Gossip Gossip
Lagom till det allra roligaste börjar har Adam Sigfridsson bestämt sig för att avbryta 
säsongen. Anledningen är förstås alla de skadeproblem som Hästencentern har haft, både 
under den här säsongen och tidigare. - Han känner att han inte kan göra sig ... S news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Sports Sports
Lagom till valborgsmäss avgår den första resan: 29 april-2 maj. Läs mer om hur du bokar på 
www.youniktours.se -Sista bokningsdag 4 april Vem vänder vi oss till med detta koncept? 
Oavsett du är en småbarnsmamma, karriärskvinna eller -man, företagsledare .. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Lagom till detta så presenterar vi klänningar från Beundra i underbara färger och mönster. Här 
får du två klänningar i en, för de är vändbara! Klänningarna finns i olika material som är skönt 
att bära till sommaren såsom linne och bomull. ... Bergman: "Nu news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Clothes Clothes
Huddinge på bortais i kväll blir en lagom start i jakten på en allsvensk plats. - Det var lite 
spänt mot Enköping, nu är det bara att släppa loss, säger tränare Sune Bergman. Kvalet gick 
bra. Nu väntar en rak serie. - Det är inte samma anspänning som i .. news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Sports Sports



Snyggt topplock, lagom lufttryck i grädden och bra smörjgrop. Snyggast att se på och godast 
att äta. En modell lite utanför tävlan. Känns inte som en semla, mer som ett bakverk. Mycket 
god, men svårt att klura ut vilka smakerna är. ...  news Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Lagom länge efter att vi lagt ifrån oss förrättsbesticken kommer varmrätterna: grillad nötsida 
och Siljans regnbåge. När det gäller kötträtten så fortsätter kocken att hålla fanan högt. 
Nötsidan är hur mör som helst, läckert pepprig och passar fint ... Lå news Class_adv Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Om man har varit en soffpotatis innan är promenader en idealisk start – det gäller bara att 
börja på en lagom nivå. – Den första ribban ska vara så låg att du nästan är garanterad att 
kunna genomföra det. Framgång föder framgång och du behöver skaffa ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Workout Workout
Som "Familjen Annorlunda" där familjer med många barn filmas i vardagssituationer. Det blir 
väldigt långtråkigt. "Mamma byter bo" bjuder på något extra och har förutsättningar att bli 
underhållande på ett lagom plågsamt vis. Ekebo laddar för tredagars fol news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Media Media
Den kommer nog lagom till sommaren, säger Bert Lundqvist. Ekebofestivalen har förändrats 
rejält under sina 16 levnadsår. Förr var det en ren dansbandsfestival med en lite högre 
snittålder. I dag nosar genomsnittsbesökaren på 25-årsstrecket. ... 110 års gr news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
Lagom till säsongen har Birgitta Tunander och hennes personal satt två långa rader med 
holländska lökar. - Tulpaner är roligt just nu. Vi har 47 olika sorter, som blommar i olika 
perioder. Nu laddar hon för jubileet, som firas på onsdag och lördag. ... Ir news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Housing Housing
Lagom till St Patrick's Day släppte CasinoEuro den nya slotmaskinen Leprechauns Luck, en 
femhjulig spelautomat med 20 vinstlinjer som hämtat inspiration från de irländska legenderna 
om busiga leprechauns och skatter vid regnbågens slut. ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
Lagom till studenten belönas sex studenter på Kullagymnasiet med kommunens 
miljöstipendium för sina avslutande projektarbeten. Sara Andersson och Vilma Nyholm. 
"Ibland blir man mörkrädd när man ser på nyheterna om allt som händer med vår miljö. ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d School School
Tvillingarna brukar välja kläder själva på morgonen och i hallen har varje barn sin egen låda 
med mössa och vantar samt en krok för ytterkläder i lagom höjd. –Det måste inte 
nödvändigtvis vara jag som hjälper barnen, de kan lika gärna hjälpa varandra ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Family EverydayLife
Laget har lagom till avslutningen av säsongen hittat formen igen, men värre var det i höstas då 
laget tog tio poäng på elva matcher. Nu medger Ancelotti att han hade tur som blev kvar trots 
den svåra perioden. - Jag vet mycket väl att laget sov i två ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Lagom till att Disneystjärnan Miley Cyrus började rikta sig till en äldre målgrupp läckte 
lättklädda bilder på henne ut. Föräldrar till yngre fans blev förbannade medan vi andra kunde 
konstatera att barnstjärnan blivit vuxen. Igår skrev Niklas Wahllöf ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Gossip Gossip
Klubbar är oftast positiva till att en fotbollsspelare engagerar sig i annat men i en lagom 
utsträckning såklart. Speladet och prestationen kommmer självklart alltid först, det är ju det 
man har betalt för. Agenter då? Nja, de är väl ändå oftast ...  news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Sports Sports
Det ser faktiskt ut som om tåget går när ängar och kullar, lagom valhänt målade, glider förbi. 
Bjursnäsgänget gör ytterligare en sak - vet inte om jag upplevt det i revysammanhang tidigare - 
de kopplar ren historisk lokalkunskap till den lekfulla ...  news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i Entertainment Entertainment
Igår började iPad 2 säljas i USA, och lagom till säljstarten hade ett litet gäng spelutvecklare 
redan släppt uppdateringar med stöd för den nya modellen, vars grafikkort enligt Apple är nio 
gånger snabbare än original-iPad. ... Avgörande match för LFC i C news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
I kombination med dagligvaruhandel skulle det bli en handelsplats lagom stor för Borgholm. – 
Och det finns redan en seriös intressent, säger han utan att avslöja vem. – Närmast ska det 
göras arkeologiska undersökningar och en detaljplan som jag hoppas ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Politics Politics
Men nu känns det att huset är lagom stort, när bägge döttrarna flyttat hemifrån. Man kan bo 
här hela livet, säger Cornelia och får sällskap av sonen Hugo. Bottenvåningens 40 
kvadratmeter rymmer förutom vardagsrummet även en liten hall och ett kök, ... Nu news Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Housing Housing
Lagom till båtsäsongen öppnas nu nio nya sugtömningsstationer längs västkusten men det 
räcker inte säger vice ordförande i Västkustkretsen vid Kryssarklubben, Peter Junermark. 
Medverkar gör också Carina Erlandsson på Länssttyrelsen. ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
Consuelo Castiglioni har tagit Marni i en mycket mer sober riktning för hösten genom att 
applicera en tydligt överklassdamig look på sitt italienska kulturtantsmode, något som 
resulterat i en kollektion med matchade mönster, en lagom dos galenskap och ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Fashion Clothes
Samtidigt håller Sävehof på att få ordning på detaljerna lagom till slutspelsserien ska dra 
igång. - Jag är jättenöjd med allt. Stabilt anfallsspel, väldigt bra bakåt och två bra målvakter, 
summerade tränaren Mikael Franzén. Bjud inte på alkohol hemma”  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports



Lagom till att det amerikanska bandet firar 30 år sedan släppet av första singeln ”Radio free 
Europe” visar de sin klass igen. Och för ett band som släppt starka album som ”Out of time” 
(1991) och ”Automatic for the people” (1992) är det helt rätt att ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Media Media
Men vi hittade ett till Bremen, körde en bit och kom fram lagom tills solen började värma upp 
luft och asfalt. Första dagen körde Jukka alla 15 däcken på den våta asfaltbanan. 
Sprinklersystemet fungerade perfekt och värmen, tja men lite god vilja som ... news Class_adv Prep_tills Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Fjorton och en halv minut kan vara alldeles lagom lång tid att berätta en historia på, särskilt 
om man har mer att berätta än en stor budget. Fijona Jonuzi är långt ifrån någon nybörjare, 
hon har fått guldbagge, juryns specialpris på Uppsala ... Vårrusta news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Entertainment Entertainment
Vissa låter cykeln stå oanvänd under vintern, för att sedan ta ut den lagom till vårens ankomst. 
Har man låtit sin cykel stå en längre tid är det bra att ge den en snabb service innan 
premiärturen. Med små knep kan man göra cykeln rustad för en ... Riksrä news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Hobbies Hobbies
Därför har man börjat tala om 90 dagars bombningar som en "lagom" läxa för Libyen. 
Orsaken till det är antagligen att USA:s president enligt amerikansk lag kan föra krig i 60-90 
dagar innan han underställer detta kongressen. ...  news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg Hum c Politics Politics
På något vis gillar jag HTC-designen rätt bra, den känns lagom rå och rejäl. Incredible S väger 
också mer än konkurrenterna. Ganska mycket mer faktiskt. Åtminstone så att det klart märks 
när man håller den i handen. Cirka 20 gram mer än Sony Ericsson ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Technology Technology
Inte våldsamt, men lite lagom sådär. Bara en sån sak som att Europatouren är tillbaka på 
europeisk mark känns lite kittlande när det är strax över nollan och tolv sekundmeters vind 
utanför förnstret. Sicilien är spelplatsen, men vintern verkar inte ... iP news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment
Lagom till TUR 2011 i Göteborg lanserar Visit Karlskrona sin officiella turistguide som app 
för iPad. Appen är sk universell och fungerar för både iPhone och iPad. “Applikationen finns 
tillgänglig när och var man vill. Det är en produkt som underlättar .. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Slutet av februari, början av mars är startskottet om man vill att de övervintrade pelargonerna 
ska se frodiga och fina ut lagom till sommarstarten i början av juni. Nu är det viktigt att de får 
ordentligt med ljus under perioden då de ska växa till ... B news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Housing Housing
Gotlänningarna är så gott som ordinarie lagom till första matchen i playoff 3. Bara centern 
Erik Sundqvist saknas. - Vi åker med två målvakter och 18 utespelare, säger tränaren André 
Lundholm. Visby Roma-tränaren har stor respekt för motståndet. ... Lepre news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Lagom inför julen 2009 publicerade organisationen Djurättsalliansen bevis på grava 
missförhållanden i svensk grisuppfödning. I hemlighet hade man smugit in på flera grisfarmer 
och filmat och fotograferat. Skandalen var ett faktum. ... Ett vinter-EM för jä news Class_adv Prep_inför Prep_inför Neut NonHum d Politics Politics
Men så blev jag sjuk lagom till Vasaloppet, blev liggande med feber i tre-fyra dagar, berättar 
Niclas Andersson. Han ska dock köra den stora EM-klassen, men har inte tävlat i disciplinen 
på fyra-fem år och lär kanske inte slåss om guldet. ... Thor Görans news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Örnsköldsvik/Björna Lagom till kvällens spelning på hemmaplan skulle dansbandsfavoriterna 
Thor-Görans släppa sin nya skiva. Men så blir det tyvärr inte. – På grund av olika 
omständigheter har vi fått skjuta lite på releasen, säger sångerskan Agneta ... Ne news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
När det gäller förhållandena inför årets premiär, så är de utmärkta med lagom vattenföring, 
säger Percy Assarsson, chef för Mörrums Kronolaxfiske i Mörrum. Den 25 mars avfyras 
sedvanligt kanonskottet vid pool 1, strax intill Laxens hus i Mörrum. ... Båsta news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies
Att Båstad och Bjäre är lagom befolkat redan. Och det kan man tycka, men det finns en faktor 
som ställer befolkningsutvecklingen i en annan dager. För varje person som man lyckas öka 
befolkningen med kommer det in nästan 40 000 kronor i kommunens ... Göm news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics
S, V och MP vill i stället flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska 
återkomma med en utvärdering lagom till valet 2014. Det är som att lägga en våt filt över 
stadens viktigaste framtidsutmaningar, skriver Helene Odenjung (FP) och ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Med små skålar, lagom för två personer, är det enklare än någonsin att göra hemmagjord 
glass. Till barnen, till vännerna, eller bara till dig själv. Storleken gör den dessutom perfekt för 
små hushåll och redan överfulla kök. ... Sjöfartsverkets nya vind- news Class_adv Prep_för Prep_för Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food
Lagom till årets båtsäsong, under maj månad, lanserar Sjöfartsverket en applikation för 
mobiltelefonen där man får tillgång till information om vindstyrka, vindriktning och 
vattenstånd. Uppgifterna, som är i realtid, kommer från ett 60-tal mätstationer .. news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Men de spelar även eget material och släpper skivan Woodstock lagom till Sverigeturnén. - Vi 
spelade in den i studion Woodstock i USA, med Clas Yngström som producent, säger basisten 
Robban Hagnäs. Studion ägs och drivs av Levon Helm, tidigare trummis ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment



Nu planerar han att bygga 50 koldioxidfria hus vid Themsen lagom till OS i London nästa år. - 
Vi har ännu inte finansieringen klar, kanske den blir kinesisk, säger han till Dagens Industri. 
John Mosesson har tagit hjälp av Bill Dunster, ... JOHNNY'S LANSE news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Lagom till våren lanserar Johnny's ett hett tillskott till årets grillsäsong – Hamburgerdressing 
Chili! Dressingen lanseras i butik vecka 14 2011 och är listad på Ica och Bergendahls. 
Johnny's har haft en riktig framgångssaga med sin söt-starka senap. ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
Lagom till internationella kvinnodagen visar det sig att kvinnorna tappar mark i företagens 
styrelser - och trenden är densamma även i Östergötland. Länet har dock inte en lika stor 
tillbakagång som Sverige totalt. Av landets styrelseledamöter var 19 ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Politics Politics
Se till att öka träningsdosen lagom, annars finns risk för skador eller att man tappar sugen. En 
god idé är att börja promenera och sedan lägga till styrketräning. - Styrketräning gör att man 
får snyggare proportioner, ökad styrka och stabilitet, ... Nyst news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Workout Workout
Det låter väl lagom abstrakt och filosofiskt? I tid och rum – ja, det är ju faktiskt det som det 
handlar om. Att både hinna med och att ha någonstans att hålla till. Att hinna med är något jag 
tänker bli allt bättre på efterhand, i många små steg. ... Så news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy
Missförstå mig inte, självklart ska deltagarna inte stå och se ut som att de vill därifrån, det kan 
ju ta udden av en riktigt bra låt, men lite mer ”lagom” glädje hade inte skadat. Skulle jag lagt 
en röst i går hade den hamnat på Gabriels kör, ... Tuff vi news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum c Entertainment Entertainment
En lagom kort flygresa som också tilltalar familjens plånbok då lågprisflygbolaget 
Germanwings erbjuder rabatterade biljetter för barn. Utbudet av familjevänliga upplevelser i 
Berlin är stort och varierat. Vad sägs om att vara med vid matningen av ... Sät news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Pos NonHum b Vacation Vacation
Lagom till skolresan blir barnen sjuka – föräldrarna har inte 100 kronor att skicka med till 
matsäck. Alldeles för många barn går till skolan varenda dag utan att se ordentligt. Deras 
föräldrar har nämligen inte råd att köpa nya glasögon. ... Snart sommar news Class_adv Prep_till Prep_till Neg NonHum d Politics Politics
Lagom till vår- och sommarsäsongen kommer nu Åkessons nya rosévin - Mont Rose. Det är 
hämtat från Languedoc-Roussillon i södra Frankrike, där druvorna odlas i en torr lerjord 
omgiven av olivlundar och kryddodlingar. Mont Rose har en fruktig intensiv ... O news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Drinks&Food Drinks&Food
En hård vinter med kall vår vilket gjorde att de flesta insekter kläcktes lagom tills 
fågelungarna skulle matas. Av ringmärkningen att döma är det troligt att tropikflyttande fåglar 
ökar i antal. Arter som däremot minskar är bland annat ladusvala, ...  news Class_adv Prep_till Prep_tills Neut NonHum d Animals Animals
När Vikmanshyttan Sportfiskeklubb bjöd in sportlovsfirande barn till pimpling på Brunnsjön 
så var temperaturen behaglig, solen sken och snön lagom mjuk att gå på. - Det är perfekt 
väder för pimpling, konstaterade Ingvar Andersson från Vikmanshyttans ... news Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum a Hobbies Hobbies
Lagom till firandet av Liszt-året 2011 så har museet återställt taket och fasadfärgen till 
original och man har dessutom renoverat musikrummet med Liszts gamla Bechsteinflygel. 
Huset var familjen Liszts sommarbostad och efter den 4,5 miljoner kronor ... S news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Entertainment Entertainment
Han kom också i kapp lagom till avgörandet men hade inte krafter kvar att utmana de allra 
främsta. Thomas blev den förste cyklisten på sin slutliga 14:e plats att inte noteras för samma 
tid som vinnaren, återigen Cadel Evans. Inför dagens avgörande är ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Det finns en annan typografisk skola som hävdar att en mellanrubrik bara har ett konstnärligt 
syfte, att den ska sättas lagom långt ned i en spalt oavsett om den hamnar mitt i ämnestexten 
eller ej. Den ska bara finnas där för att den ser snygg ut. ... Slu news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Media Media
De ser också ut att ha fått ordning på defensiven lagom till kvalserien, säger Robert Rosén. 
Vad ska ni första hand se upp med hos Växjö? - Skridskosnabbe Steve Saviano. Han är också 
lurig i boxplay, säger Hedman. Även om Hedman och Rosén har lämnat ... V news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Hon rekommenderar september och oktober som den bästa tiden för vandringar, då är det 
lagom varmt. – Jag känner till de allra bästa ställena här på ön. Tavernor där du kan få 
himmelsk mat för fem euro. Platser där du inte tror dina ögon. ... Grålle-träff news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Vacation Vacation
Den lilla grå Fergusontraktorn har blivit en kult där lantbruksnostalgi och intresset för teknisk 
utveckling blandas i lagom proportioner. Grållesektioner finns i dag i fjorton län och i hela 
landet har klubben närmare 6 500 medlemmar. ... Relationer i du news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Technology Technology
The deal breaker handlar inte minst om vårt förhållande till svenskhet. Besöket på 
Dramalabbet kan bli en lagom trevlig stund, men smaken är väldigt mittemellan. Manus, regi: 
Martin Odh. Scenografi: Lena Öberg. Medv: Erik Magnusson, Jo Rideout. ... Det är news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment
Anders Malmrot och Jennifer Tillman är behagliga och lagom "påiga", vettigt pålästa och att 
Nybrink skriker till där framför sin dator hemma i Jakobsberg emellanåt är ju också lite roligt. 
Även om han har fel ibland... Och skulle man sedan lyckas hitta .. news Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Entertainment Entertainment



... lyckas de därur utvinna idéer som tidigare inte uppmärksammats och på så sätt ge en 
betydligt intressantare och mer fruktbar bild av vad Austin egentligen höll på med. Så kanske 
håller mumien på att kvickna till, lagom till 100-årsfirandet. ... "Vårmo news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Media Media
Går man ut för att käka lunch eller middag är man vanligtvis öppen för en mängd olika 
alternativ, men av en brunch väntar man sig ett lagom flottigt standardutbud. Foto: Lena 
Garnold Alla som jobbat på en nattklubb känner till den surt fruktiga lukt ... A news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Vacation Vacation
Han var inte alls nöjd med slutresultatet. – Vi kommer inte alls upp i vår nivå idag. Vi ska vara 
bättre så enkelt är det, konstaterar han efter uddamålsförlusten mot Häcken. Och den nivån 
hittar ni lagom till premiären? River Café Internationellt  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Sports Sports
Lagom till löningshelgen. ”Jag gissar att Ipad 2 kommer sälja slut snabbt i Sverige”, säger 
teknikexperten Andreas Ivarsson. Hiva ut överflödet. Med en bra mobil kommer man långt 
och resten är det bara att slänga. Som usb-minnet till exempel. Danmark. ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Technology Technology
Den nya frekvensen har premiär 25 maj och är en nattflight till Istanbul Atatürk Airport med 
avgång från Arlanda kl 00:30 och ankomst 04:55, lagom till frukost och förmiddagsmöten i 
Europas största stad. Samtidigt möjliggör detta returresa samma dag, ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation
Jag hade hoppats ha det lagom till att vårkläderna kom till butiken, säger han. Men nä. 
Fortfarande skiftar vädret från solglimtar till hagelskurar och snöfall på bara någon minut. – 
Sen säger de att man ska bli så kär på våren, men det har inte hänt ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Clothes Clothes
Williams sjunger med lagom mycket gröt i munnen, och även om hennes tema oftast är kärlek 
är berättelserna intressanta (vad händer när en skrytsam knarkare försöker hitta kärlek? När 
någon man älskar dör? När man inte blir älskad nog?). ... Vi tar tempen news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum c Entertainment Entertainment
Mandelmassan grymt god och lagom mängd. Kommentar: Grymt god semla men ett minus 
för grädden som inte känns äkta. Madelene vill dessutom ge ett extra plus för kummin i 
brödet. Skulle gärna köpa den här semlan. Utseende: Ser tråkig ut. ... "Är en fråga om news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Drinks&Food Drinks&Food
Det är analysföretaget PAR som gjort undersökningen lagom till internationella kvinnodagen 
på tisdag den åttonde mars. PAR har undersökt hur stor andel näringsaktiva kvinnor och andel 
kvinnliga styrelseledamöter det finns i Skåne läns kommuner. ... Vägen news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Trodde aldrig att jag som är född utan gråskala skulle välja lagom…. Här ska kommentarerna 
till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel 
inställningar. läs mer här... Dåligt Homefront-mottagande = THQ-aktien news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum m Technology Technology
Efter att genomsnittsbetyget för spelet hos sammanställaren Metacritic stannat vid blygsamma 
72 efter första recensionsskörden (som släpptes i går) blev många aktieägare uppenbarligen 
rädda och flydde fältet lagom till lanseringen. ... Alicante smyger sig news Class_adv Prep_till Prep_till Neut Hum d Politics Politics
Med sina lagom varma somrar och milda vintrar är det här, enligt Världshälsoorganisationen, 
ett av världens mest hälsosamma klimat. Hit lockas mängder av nyblivna nordeuropeiska 
pensionärer som vill kröna ett långt yrkesliv med en lunkande ...  news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Vacation Vacation
Skriv lagom kort och konkret, max en sida, och fånga min uppmärksamhet på några rader. Ge 
dig inte utan ligg på. Ring eller mejla och fråga hur det går - det lönar sig!" Margaretha 
Månsson, HR-konsult på Icas lager i Helsingborg. ... Första spadtagen för news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Work Work
Lagom till skolstarten i höst ska det nya skolhuset vara klart. - Där kommer sexorna och 
eleverna på högstadiet att gå, berättade Sara Hollertz i byggnadsstiftelsen som berättar att 
husprojektet pågått i flera år. Föräldrar och personal har ritat och ... news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Dagens Handel listar lagom till den internationella kvinnodagen på tisdag nästa vecka de 
kvinnor som på olika sätt har stort inflytande på den svenska detaljhandeln. Här är listan på de 
mäktigaste kvinnorna i handeln, utan inbördes ordning. ...  news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics
Trots skador och petningar lyckades han hitta formen lagom till slutspelet och blev lagets 
kanske viktigaste spelare. – Men jag är småstolt över mig själv att jag lyckades tackla 
situationen bra och ta mig tillbaka och göra ett bra slutspel, ... Regeringe news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sports Sports
Räcker pengarna till några kolor också? frågade vi tobaksbiträdet, som antingen var väldigt 
bra på huvudräkning eller helt sonika gav oss så mycket godis hon tyckte var lagom. På den 
tiden rymde de vita påsarna med färgglada cirklar knappt ett hekto ... V news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Drinks&Food Drinks&Food
Fint före, sol och lagom kallt - men stundom besvärlig nordlig motvind. Det var 
ingredienserna i årets Vargspår i Sibbo. Årets upplaga av motionsloppet Vargspåret i Sibbo - 
det 23 i ordningen - lockade totalt 2 330 deltagare - ett gott resultat enligt ... news Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Sports Sports
Lagom till Schlagerfinalen har Vakna med The Voice samlat ihop sina bästa mello-klipp från 
2011. Under de senaste veckorna har artister som Nicke Borg, Danny Saucedo, Love 
Generation, Eric Saade, Sara Varga och Melody Club besökt Vakna-studion. ... Flest news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Media Media



Lagom till sportlovet kunde de öppna upp både får ungdomar och allmänhet. – Det är många 
som är nyfikna. När vi står här och arbetar kommer folk och tittar in genom fönstren, säger 
fritidsledaren Lotta Svensson som är i full fart med att hänga upp ... Mar news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Hobbies Hobbies
Men efter att ha knögglat Tekken, Soul Calibur och Destrega då och då i flera år så känner vi 
oss lagom mätta på dem. Jag funderar därför på att antingen skaffa Super Street Figher IV 
eller Marvel vs Capcom 3. Jag vet inte riktigt vilket då båda ser ...  news Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Media Media
Det finns verktyg, inställningar och metoder att bestämma hur man ska jobba för att dela med 
sig lagom. Sen kommer förstås också diskussionerna om nätets fördelar och nackdelar. Om 
arbetsgivare som kollar upp eventuella nya medarbetares facebooksida ... B news Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Work Work
Lena Adolfsson betonar att Karlskoga lasarett är ”lagom” stort. – Sjukhuset är så stort att man 
har hög effektivitet, men samtidigt inte större än att man får god dialog mellan klinikerna. Det 
är smidigt att gå över klinikgränserna. ... Estland taggar ner news Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Politics Politics
Vändningen i ekonomin gjorde att pressen lättade på regeringspartierna lagom till valet. 
Regeringskriserna och maktskiftena har duggat tätt under de tjugo år som gått sedan Estland 
återvann friheten. Det har tagit tid för det politiska systemet att ... Me news Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics

swnet.fritid.sportdykning  -  27 inlägg  -  17 författare  - Senaste inlägget:  5 jun 1999  Ligga o 
bubbla runt på   lagom djup 1-10 meter ,o lugnt väder förståss. De är groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies

  lagom att köra med så lågt tryck som möjligt där du fortfarande slipper ...
groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum m Motors Motors

  lagom avstånd till objektet. Det beror som sagt var helt på vad du skall ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

se.dator.diverse  -  6 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  10 maj 2002  Har du möjlighet 
att mäta strömmen så gör det. det brukar bli   lagom att reducera spänningen i fläkten groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum m Electronics Engineering

mc-suzuki-99-gs500e-gron.gif som jag tyckte var rätt   lagom på alla sätt och ...
groups Class_adv Prep_på Prep_misc Neut NonHum b Motors Motors

Hur mycket bly tycker ni är   lagom????? Utr vid semidry dyk: 10 kg bly aga 324 
groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Motors Motors

swnet.sport.cykel  -  15 inlägg  -  9 författare  - Senaste inlägget:  8 jul 2000  Jag tycker att om 
Du skall satsa "  lagom med pengar" på en riktig landsvägsracer groups Class_attrib Prep_med Prep_med Neut NonHum a Motors Motors

   lagom körsträcka från Stockholm mot Skåne | Facebook
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Vacation Vacation

få   lagom spänning ut! För övrigt kan Du också ordna med "broms" - använd en ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

detta. Du verkar ju   lagom störd.
groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neg Hum a Relations Relations

swnet.foto  -  9 inlägg  -  4 författare  - Senaste inlägget:  7 apr 2001  Vi (människor) har starka 
fingrar, och det som är   lagom motstånd för handen är groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Anatomy Misc

swnet.politik  -  24 inlägg  -  6 författare  - Senaste inlägget:  12 feb 2004  Det mest 
intelligenta är ju att förändra i   lagom takt och samtidigt se till att groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

sidan är jag inte så värst kinkig, och dessutom   lagom liten (174 cm), ...
groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Personal Personal

med ett värmeelement för att hålla prylara   lagom torra och fina. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Electronics Engineering



i ex.vis 25 km/tim med   lagom, lite hårt motstånd och säg 60 kadens. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Hobbies Hobbies

15 inlägg  -  6 författare  - Senaste inlägget:  19 mar  Med en   lagom luftvolym, kanske några 
tiotals liter, gissar jag att fukthalten groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

... Gissningsvis är en relativ luftfuktighet på 50-60 %   lagom. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

distans, aha, jag har inte lärt mig umgås med dem på   lagom distans än. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Relations Relations

swnet.fritid.segling  -  2 inlägg  -  2 författare  - Senaste inlägget:  1 jul 1999  När man lämnar 
Skagen gör man det   lagom tidigt (10-12) och har en härlig dag på groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum d Vacation Vacation

... Man anländer till Kristiansands hamn   lagom till folk vaknar i båtarna. ...
groups Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Vacation Vacation

Barsebäck, att blanda in   lagom små mängder av dessa radioaktiva restprodukter i 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Politics Politics

swnet.foto  -  8 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  18 jul 1998  ... och eftersom 
avståndet blir   lagom med 90-120mm ser det "rätt" ut, flygande groups Class_adv Prep_med Prep_med Neut NonHum b Engineering Engineering

swnet.fordon.motorcyklar  -  13 inlägg  -  6 författare  - Senaste inlägget:  24 jun 2001  Det 
verkar vara en ganska   lagom hoj. Inte allt för dyr i inköp (64k-67k) samt groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Motors Motors

att den vekar ha en   lagom försäkring. Det är ju lite av en "sport turing" och 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

  lagom" mycket svett under kläderna. Även om det inte blir någon längd på ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Sports Sports

swnet.filosofi  -  1 inlägg  -  1 författare  - Senaste inlägget:  31 maj 2001  Det kan vara 
mycket ;) Ang.   lagom så hatar jag det ordet... så tråkigt... (fick groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neg NonHum m Filosophy Filosophy

höra att mina penis var "  lagom" trodde jag skulle... ja.. gillades inte alls ...
groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Intimate Intimate

lagom tills det andra paret kom upp ...
groups Class_adv Prep_tills Prep_till Neut NonHum d Relations Relations

Ett kul lite   lagom dåligt argument, kanske: Att handla med gungande 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Safety Misc

kan slitas loss vid rörelse) se till att skapa en   lagom distans så ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Safety Misc

ett   lagom effektmotstånd under termostaten och sen höja grundinställningen på 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Technology Technology

 Hur länge är   lagom i New York? - Resprat USA - Reseguiden.se
groups Class_adv Prep_i Prep_i Neut NonHum a Vacation Vacation

storlek och nippel till   lagom plastslang. Var på Apoteket men de som erbjöds ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum k Engineering Engineering



swnet.fordon.motorcyklar  -  17 inlägg  -  8 författare  - Senaste inlägget:  7 maj 2000  Efter att 
råttan skällt ut hojen lite   lagom när jag startade den (så den inte groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Motors Motors

skulle ... I med tvåan - trean -   lagom provtestfart 40-50 - inga protester. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

swnet.teknik.elektronik  -  1 inlägg  -  1 författare  - Senaste inlägget:  6 maj 1998  Blir den 
varmare än 30 grader går fläkten på full fart, på lite   lagom blås (ca 0 groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Electronics Engineering

... När disken blir för varm (vad är   lagom temp?) så skall det justeras. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

swnet.fritid.segling  -  4 inlägg  -  4 författare  - Senaste inlägget:  22 mar 2002  När det bara 
blir en   lagom grop under maskeringstejpen är det nog med epoxy 7. groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Technology Technology

swnet.diverse  -  83 inlägg  -  31 författare  - Senaste inlägget:  24 apr 1996  Detta påminner 
mej   lagom osökt om en incident på 70-talet i den håla i groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Accident Misc

swnet.filosofi  -  65 inlägg  -  18 författare  - Senaste inlägget:  26 jun 1999  Man ska ha precis   
lagom, så är man nykter och frisk. Men det finns olika åsikter groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy

om vilken nivå som är   lagom. Har man ordning på sin hjärna, automatväxel, ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

4 inlägg  -  3 författare  - Senaste inlägget:  11 dec 2008  Och så kom vi hem   lagom till rs-
virus- och vinterkräksjuka-perioden var slut här groups Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Sickness EverydayLife

swnet.fordon.motorcyklar  -  74 inlägg  -  28 författare  - Senaste inlägget:  24 mar 1998  
Andra månaden tyckte jag den var lite   lagom snabb, tredje månaden tyckte jag den groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

swnet.teknik.elektronik  -  7 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  3 sep 2001  Vikten går 
väl fortfarand att fixa till om man bara borrar ett   lagom stort hål groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

Hörde om en tok som hittade   lagom stora maskinbrickor med samma tjocklek och ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

att den blivit   lagom stark överallt. Sprickorna kan alltså vara ett tecken ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

swnet.filosofi  -  163 inlägg  -  19 författare  - Senaste inlägget:  11 sep 1999  Och vilka tystar 
dom som inte är   lagom motsägelsefulla? Stör inte Henrik så att groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Filosophy Filosophy

swnet.politik  -  47 inlägg  -  8 författare  - Senaste inlägget:  26 dec 2004  Lite   lagom före 
nyår berättar visst den reaktionära pisseblas- kan Aftonbladet groups Class_adv Prep_före Prep_misc Neg NonHum d Politics Politics

swnet.fordon.motorcyklar  -  17 inlägg  -  10 författare  - Senaste inlägget:  5 jul 1999  Ja typ.. 
detta BRUKAR inte vara så svårt enligt mina erfarenheter.. knacka   lagom försiktigt bara.. groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

Falcon Orginal - serverad   lagom kall av mig, iförd bikini? ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Relations Relations

swnet.fritid.segling  -  30 inlägg  -  9 författare  - Senaste inlägget:  18 aug 2000  Detta sker "  
lagom ofta". Det finns ingen mekanism i detta protokoll som håller groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies

 SYDÖSTRAN - Stationen ska moderniseras   lagom till jul
groups Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Work Work



söndagsbilaga att mc är lite   lagom farligt numera. Gubben kör och gumman sitter 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy

alt.flashback  -  2 inlägg  -  1 författare  - Senaste inlägget:  10 apr 2000  Var det   lagom att 
vänta en halvtimme innan Du svarar på ditt egna anonyma inlägg groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Relations Relations

swnet.fritid.segling  -  7 inlägg  -  6 författare  - Senaste inlägget:  20 okt 1998  Jag använde en 
strategiskt placerad träbänk på vår brygga, med   lagom utrymme för groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Hobbies Hobbies

... Om den är för lång (eller   lagom) är allt väl, men är den för kort, ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

ambition är att vara en   lagom trivsam och lite lätt klassisk ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy

swnet.politik  -  39 inlägg  -  16 författare  - Senaste inlägget:  9 jan 1996  Vad är det då som 
säger att dagens nivå är precis   lagom? Huruvida sedan 30% groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.filosofi  -  131 inlägg  -  13 författare  - Senaste inlägget:  25 nov 1997  ... som att dom 
snabba rörelserna har avstannat   lagom till att vi ska kunna  iaktta dom. groups Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Filosophy Filosophy

däck (Michelindäck funkar bra, blir   lagom kvick). Ville gärna haft ett fack ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

sättet ser man till att befolkningen är   lagom i förhållande till mängden mat ...
groups Class_attrib Prep_i Prep_i Neut NonHum a Politics Politics

ganska   lagom i hullet, men bör åtminstone inte bli så mkt tunnare ...
groups Class_pred Prep_i Prep_i Neut NonHum a Filosophy Filosophy

swnet.filosofi  -  22 inlägg  -  3 författare  - Senaste inlägget:  15 nov 2001  ... och behöver 
balansera det med   lagom mycket jävelskap, så ni är mentalt på groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum c Filosophy Filosophy

väg från lycka till olycka, och går hem när ni har fått   lagom mycket skit. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum c Filosophy Filosophy

15 inlägg  -  7 författare  - Senaste inlägget:  13 mar 2008  Jag undrar även om ni har något 
förslag på något   lagom dimensionerat rör som groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum m Engineering Engineering

låtsas vara   lagom tror du? i morron ska jag på fest! jihouuu va det ska bli ...
groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Pos NonHum m Party Party

swnet.politik  -  74 inlägg  -  18 författare  - Senaste inlägget:  1 jan 2003  Det som fungerat 
hittills är just att vara   lagom bråkiga. ... Hade de inte varit groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.teknik.elektronik  -  40 inlägg  -  10 författare  - Senaste inlägget:  22 maj 2004  ... 
bärbar vore att ha ett   lagom seriemotstånd med relativt hög effekt och ett groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

dreven har lite   lagom rotationshastighet) 4. Om minsta lilla tveksamhet ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

swnet.politik  -  321 inlägg  -  22 författare  - Senaste inlägget:  10 sep 2000  Det som vill 
överleva länge oförändrat måste vara litet   lagom omodernt ... groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.teknik.elektronik  -  6 inlägg  -  6 författare  - Senaste inlägget:  19 jul 2004  ... 
vridtransformator och satte den i   lagom låda med automatsäkringar sen i en groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering



ramen och sätter minusklamman   lagom långt ner på tråden. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

mängd säger dig också om den äter   lagom mängd. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Engineering Engineering

swnet.filosofi  -  74 inlägg  -  11 författare  - Senaste inlägget:  10 dec 1999  Att det är 
meningsfullt att säga att ett ägg som är kokt i fyra minuter är   lagom groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy

swnet.politik  -  32 inlägg  -  11 författare  - Senaste inlägget:  19 nov 1999  I landet   lagom är 
alla moraliska berg medhyvlade till en enda stor groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum m Politics Politics

swnet.diverse  -  6 inlägg  -  2 författare  - Senaste inlägget:  26 dec 2001  >De är precis   
lagom stora! / > / / Du tror visst att du kan luras, men icke då, groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum b Filosophy Filosophy

swnet.filosofi  -  297 inlägg  -  33 författare  - Senaste inlägget:  10 okt 1997  Ax. Statistiskt 
sett är du   lagom varm om du har huvudet i ugnen och fötterna i groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Filosophy Filosophy

swnet.fordon.motorcyklar  -  1 inlägg  -  1 författare  - Senaste inlägget:  18 aug 1998  
Efterhand som passen avverkades höjdes tempot, men i   lagom takt så att inte groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

balans måste man behärska konsten att hålla det   lagom litet och i mitten av ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Motors Motors

swnet.politik  -  93 inlägg  -  22 författare  - Senaste inlägget:  28 aug 1999  ... 2 meter och 
ytterst osolidariska mot de flesta som vill hoppa lite  lagom högt groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Politics Politics

swnet.fordon.motorcyklar  -  13 inlägg  -  10 författare  - Senaste inlägget:  26 mar 2002  Bra 
vrid, skön gång, "  lagom" vibrationer, och man åkte rätt hyfsat på den också. groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

swnet.politik  -  20 inlägg  -  7 författare  - Senaste inlägget:  6 feb 2002  För de kan (till 
exempel) blandas in i byggnadsma- terial, i   lagom mängd. Så kan groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Engineering Engineering

huvud med runda ...   lagom antal dubb också, har du vägt dom? ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Engineering Engineering

swnet.politik  -  86 inlägg  -  15 författare  - Senaste inlägget:  19 okt 1999  Jag har läst om det   
lagom mycket för att förstå att jag vet för lite för att groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum ö Filosophy Filosophy

swnet.fordon.motorcyklar  -  16 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  1 okt 1999  Låter 
precis   lagom. Han satte även en sådan dämpare på en gammal Kawa 1000. Lät groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Motors Motors

swnet.politik  -  44 inlägg  -  9 författare  - Senaste inlägget:  28 aug 2000  Och i de 
oundvikligt större kommunerna kan vi ju ha   lagom stora direktvalda komundelar groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Politics Politics

eftersom det befintliga materialets värde redan är precis   lagom"? ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

  lagom till valet i höst, då tror jag på en rejäl möjlighet till ett nej i ...
groups Class_adv Prep_till Prep_till Neut NonHum d Politics Politics

länder   lagom långt bort. Men för att motivera soldaterna, ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum i Politics Politics

swnet.politik  -  9 inlägg  -  3 författare  - Senaste inlägget:  5 mar 2001  Jag lutar åt att några 
per dag är   lagom volym på mailinglistor. Det går inte att groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics



swnet.politik  -  11 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  4 jun 1997  ... som en 3:a och en 
hel läsk till detta...;-) (  lagom enligt min mening: 6cl groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum c Drinks&Food Drinks&Food

Gilbeys gin & 11cl Sweppes tonic, så smakar det   lagom mycket om groggen. ...
groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food

skriver: Det ÄR   lagom skatt i Sverige. Och hur har du kommit fram till att ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

hålla med om att 20-sedeln kunde få bli mynt, 3 myntsorter vore   lagom. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.politik  -  20 inlägg  -  13 författare  - Senaste inlägget:  22 maj 1997  (Ha det inte FÖR 
gott/roligt utan var   lagom...) Du får väl köpa RÖD mjölk då och groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Politics Politics

 2/2 Pollycove om varför (  lagom) strålning är nyttig
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Science Misc

jag nöjd om jag får packa min kasse själv så jag får lasten   lagom fördelad ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a EverydayLife EverydayLife

aldrig kan få "  lagom" straff, utan antingen för hårt (vilket de inte får) eller 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Politics Politics

  lagom insynskyddad. Det är helt i sin ordning. Vi lägger våra liv i händerna på 
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.politik  -  541 inlägg  -  21 författare  - Senaste inlägget:  7 aug 2003  Det ger den 
ursprunglige kreatören en   lagom first-to-market-fördel. Vad som är groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.politik  -  125 inlägg  -  22 författare  - Senaste inlägget:  31 aug 2000  Men   lagom 
suddigt är inte alldeles utraderat. Menar du att detta inte kan vara groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

Precis.   lagom är bäst. Men jag tycker att Sverige är mycket rikare i stenhård 
groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum m Politics Politics

swnet.politik  -  377 inlägg  -  52 författare  - Senaste inlägget:  17 aug 1997  30% tycker jag 
är en ganska   lagom nivå. Inte minst därför att mer än 30% i skatt groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

10 inlägg  -  9 författare  - Senaste inlägget:  23 jan 2007  Många sa att 20 dagar är   lagom 
eftersom det är enskild firma och sedan dess .... groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Politics Politics

swnet.politik  -  1 inlägg  -  1 författare  - Senaste inlägget:  10 jul 2004  Du förväntar dig väl 
inte att ett   lagom spektakulärt TV-program ska klargöra groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neg NonHum a Politics Politics

25 inlägg  -  21 författare  - Senaste inlägget:  23 mar 2009  Citerar ApeWithSniper: Coco pops 
med mjölken utbytt mot Nutella.   lagom segt, groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum a Drinks&Food Drinks&Food

5 inlägg  -  5 författare  - Senaste inlägget:  3 dagar sedan  Genom Spela   lagom ger vi varje 
kund möjlighet att sätta upp egna spelgränser, groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Hobbies Hobbies

9 inlägg  -  2 författare  - Senaste inlägget:  1 dec 2008  För att undvika det men ändå visa   
lagom med intresse. Vad ska man då snacka om o groups Class_adv Prep_med Prep_med Neut NonHum a Filosophy Filosophy

pumpen, eller i istärningsfack, så kan man ta fram   lagom många. ...
groups Class_adv Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Drinks&Food Drinks&Food



41 inlägg  -  39 författare  - Senaste inlägget:  29 dec 2009  jag är ganska lång. lite över 
medellängd. typ. mina skidor är   lagom långa. inte groups Class_pred Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Hobbies Hobbies

12 inlägg  -  4 författare  - Senaste inlägget:  24 dec 2010  Vore ju   lagom pinsamt för henne 
att göra bort sig :) Någon kanske rent av vet groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Relations Relations

15 inlägg  -  10 författare  - Senaste inlägget:  3 okt 2007  Zoomer känns som sagt   lagom 
mellow för en som passerat 40 med marginal. ... Lite groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i Hobbies Hobbies

  lagom kul en trött och uttråkad torsdag förmiddag. ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum i EverydayLife EverydayLife

27 inlägg  -  18 författare  - Senaste inlägget:  7 nov 2010  Skandinavier har   lagom stora. 
Turkar har rytmen. Afrikaner har storleken på sin groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut Hum b Intimate Intimate

DV7-4196EO ... för 4990:- på net on net, alldeles   lagom pris, ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Technology Technology

13 inlägg  -  4 författare  - Senaste inlägget:  14 dec 2010  Vet du om 2% oljeblandning är   
lagom eller ska jag ha 3%? ... Dom flesta brukar groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

blanda 5 dl olja på en 20 liters dunk,   lagom mängd och ...
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum a Engineering Engineering

Var ska en lagom tjock man i sina bästa år som vill handla hyffsade kläder gå?'
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b EverydayLife EverydayLife

Vad är lagom minneskort storlek?
groups Class_attrib Prep_NA Prep_NA Neut NonHum b Technology Technology



Ref_overt Modifier1.0 Modifier1.1 Ref1_type Ref2_type Ref_mix Ref_mix2 Ref_dim1.0 Ref_dim1.1 Aspect

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_event_concreteRef2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_thing_abstractRef2_thing_abstractRef_thing_abstractDim_degree Dim_degree Stative

Overt Adv_helt Mod_misc Ref1_thing_abstractRef2_NA Ref1_thing_abstractRef_thing_abstractDim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_measurementRef2_NA Ref1_measurementRef_measurementDim_length Dim_distance Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_abstractRef2_NA Ref1_thing_abstractRef_thing_abstractDim_duration Dim_duration Stative

NonOvert Adj_lite Adj_lite Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adv_precis Adv_precis Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Imperfective



Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

Overt Adj_perfekt Mod_misc Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Stative

Overt Adj_mycket Mod_NA Ref1_thing_concreteRef2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_quantity Dim_quantity Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Perfective

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Adv_precis Adv_precis Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_abstractRef2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_velocity Dim_velocity Durative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_duration Dim_duration Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_activity Ref2_NA Ref1_activity Ref_activity Dim_quantity Dim_quantity Iterative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Stative



Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

Overt Adv_precis Adv_precis Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_size Dim_size Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_activity Ref2_NA Ref1_activity Ref_activity Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_activity Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Durative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_human Ref2_human Ref_human Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_human Ref2_human Ref_human Dim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Adv_ungefär Mod_misc Ref1_NA Ref2_NA Ref2_NA Ref_NA Dim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adv_ganska Adv_ganska Ref1_measurementRef2_NA Ref1_measurementRef_measurementDim_duration Dim_duration Durative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_abstractRef2_NA Ref1_thing_abstractRef_thing_abstractDim_duration Dim_duration Durative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_quantity Dim_quantity Perfective



NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adv_alldeles Adv_alldeles Ref1_state Ref2_thing_abstractRef2_thing_abstractRef_thing_abstractDim_size Dim_size Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_measurementRef2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_quantity Dim_quantity Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_concreteRef2_NA Ref1_thing_concreteRef_thing_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Adj_lite Adj_lite Ref1_activity Ref2_NA Ref1_activity Ref_activity Dim_quantity Dim_quantity Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_concreteRef2_event_concreteRef2_event_concreteRef_event_concreteDim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_concreteRef2_NA Ref1_thing_concreteRef_thing_concreteDim_quantity Dim_quantity Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_abstractRef2_thing_abstractRef_thing_abstractDim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_abstractRef2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Perfective

NonOvert Adv_alldeles Adv_alldeles Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_state Ref2_thing_abstractRef2_thing_abstractRef_thing_abstractDim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Adv_så Adv_sådär Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_size Dim_size Stative



Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Adj_lite Adj_lite Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_size Dim_size Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Perfective

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_human Ref2_NA Ref1_human Ref_human Dim_quantity Dim_quantity Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Inchoative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_NA Ref1_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_event_concreteRef2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_degree Dim_degree Infinitive

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_state Ref2_state Ref_state Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Adj_lite Adj_lite Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_degree Dim_degree Imperfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_event_concreteRef2_NA Ref1_event_concreteRef_event_concreteDim_punctual Dim_punctual Punctual

NonOvert Mod_NA Mod_NA Ref1_state Ref2_human Ref2_human Ref_human Dim_degree Dim_degree Stative

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_activity Ref2_NA Ref1_activity Ref_activity Dim_degree Dim_degree Perfective

Overt Mod_NA Mod_NA Ref1_thing_concreteRef2_thing_concreteRef2_thing_concreteRef_thing_concreteDim_quantity Dim_quantity Stative
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