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I. NAVNEORD
SUBSTANTIYER

s1.
ENTAL
Danske navneord har to kon, nemlig F.;ELLESKON og INTETKON.

fellesksn ubestemt fellesktnbestemt
ental

ental
en dreng
en regrung

drengen

regnngen

intet}snubestemt intetksnbestemt
ental

ental

et bageri
et hus

bageriet
huset

Det ubestemt€ kendeord hedder sàledes i fallesksn
en og i intetksn et, medens det b€stemte kendeord
i fallesksn udtrykkes ved endelsen -sn og i intet-

kon ved endelsen -et.
Fordobling af slutkonsonant ved tilfojelse af de bestemte kendeord sker efter tryksterk og kort vokal: sygdom/sygdoÍtmen, Eg/ eggel.
9

s2.
HVORNAR ER DET FALLESKON OG HVOR-

NAn

rxrnrron

Regler:

FALLESKZN er de fleste ord for mennesker, dyr
og planter: en pige, en kat, en tulipan.

F.IELLESKON er de fleste ord for formede gensîande: en kniv, en skovl, en pen.
F,,ELLESKON er de fleste ord med endelser:
dom, -else, -hed, -ing, -sion, -tion: en sygdom, en
fork-olelse, en venlighed. en regering, en pension.
en prastation.

INTETKON er de fleste ord for stof/materiale.
Da de er utrllelige findes de naturligvis ikke i ubestemt ental: guldet, sandet, ndet.

INTETKON er ord, der ender pà -ri og -skab: et
vaskeri, et venskab.

OVELSE

I:

Indset det rigtige ubestemte kendeord (artikel):

....

.... kone, .... datter, ....
rose. ,.,. skrivelse. .... renseri. .... pen.
.... rav, .... fiendskab, .... gaffel, ....
bog, .... hest, .... hund, .... honseri, ....
station, .... mening, .... sandhed, ....
ungdom, .... ske, .... forsendelse, ...,
l0

mand,

lineal,

....

kost, ..

..

sensation,

,...

diskus-

sion.

0IYELSE2..
IndsÈt det rigtige bestemte kendeord (artikel):

sav

....

,

stov

....

,

fattigdom

....

, solv

.". , forstàelse ."'
karlighed .... , skaberi ,... , kniv ....
tulipan .... , skovl .... , bageri .... , storhed
....,gevskab .... .mel .... .mening'..',
konfrontation .... , folelse .... , soldat . ' '. ,
nabo . . . . , ler . . . . , guld . . . . , bamdom
.... ,lasion .... ,ko ....
....

, kammaratskab

,
,

$3.
FLERTAL
Flerlal dannes ved

a) tilfojelse af -er : aviser (avis)
b) tilfojelse af -r : timer (time)

c) tilfojelse af -€ : senge (seng)
d) tilfsjelse af { : ting (ting)
: mand (mand)
e) omlyd
Regler:

-ER ffjes til:
a) ord der er afledt med endelseme: -hed, -ing,

-ri, -skab:
svagheder. regeringer. bagerier, venskaber'
b) ord der ender pà trykstark vokal: skyer (sky),
skeer (ske), ser (s), t&r (à)

ll

c) usammensatte ord pà flere stavelser, iser
fremmede ord med tryk pà sidste stavelse:
fogeder (foged), biskopper (biskop), aviser
(avis), butikker (butik)
d) mange ord, der ender pà lang vokal * d, f, k,
t: floder, chefer, broker, stater, og ord, der
ender pà kort vokal * f, p, t:
stoffer (sto0, kopper (kop), sjatter (sjat).
-R fojes til:

Ord der ender pa tryksvagt €: lamper (lampe),
tepper (teppe), timer (time), gader (gade).

-E frj€s til:
a) ord der ender pà endelsen dom: sygdomme
(sygdom), rigdomme (rigdom).
b) ord der ender pà tryksvagt €r: lerere (laerer),
hammele (hammer).
c) de fleste ord i felleskun pà én stavelse, der

ender pà konsonant: hunde (hund), senge
(seng), borde (bord).

-0 fojes til:
a) de fleste ord i intetksn pà én stavelse: to bar
(et ber), to flag (et flag), to dyr (et dyr), to fàr

(et fiir).
b) alle ord pà én stavelse i fallesksn: to mus (en
mus), to sko (en sko), to ler (en {er), to ting
(en ting).

t2

$4.
UREGELM,,f, SSIGT FLERTAL

MED OMLYD

ental

flertal

and
barn
barnebam
bog
bonde
bondegard

ander

bror

brsdre

datter

far
fod

dstîe
fadre
fsdder

gàs

gas

hànd
mand

hander
mand
msdre
n&tter
rcdder
stenger
t€nder

mor
nat

rod
stang

tand

bsm
bzmebsrn
boger

bsnder
bondergarde

OVELSE 3:
Dan flertal af folgende ord:

.... , sky .. .. , gas .... , dyr .... '
mor ,.,, ,tand... .,menlng,... , sten , ,.. ,
renseri ,.,. , bog ...' , ting "'. , ejendom
.. .. , mund . .., , far .... , kop .... , klat

sandhed

l3

.... , soldat .... ,loft .... ,hand.... , gest
.... , frugt ,... ,fod .... ,uge.... bonde
.... , fabrik .... ,nat .... , stang .... , bi
,... ,lampe .... ,rod.... ,mus.... , st6d
.... , resultat .... , stol .... ,bar.... , bror
.... , datter .,.. , and .... , tegning ....
vaskeri .... , svaghed .... , flag .... , hànd
.... , barn .... , regning .... , tand ....
rav .... , sjat .... , rubrik .... , ble .,.. ,
lampe .... , sygdom .... , billede ...,
venskab .... , bord .... ,ske ,... ,à.... ,
sending .. .. , svensker ... . , pind . . .. , hat
.... , kage .... , dag .... , englander ....
stof .... , blyant .... ,o .... flothed .... ,
vending .... , bondegàrd .... , bamebam
....,ss ....,gardin ....,franskmand....,
hsnseri .... , bamdom ,... , maskine ....,
,

,

,

,

,

,

automobil

....,strÈde ....,fugl ....,jager

, taske

,ko

ss.
DET BESTEMTE KENDEORD (ARTIKEL) I
FLERTAL

I

flertal udtrykkes det bestemte kendeord ved enten endelsen -ne eller -ene:

-ne: fojes
flertal.

14

til

navneord, der ender pà -(e)r og -e i

ubestemt llertal

bestemt flertal

biler
timer
borde
larere

bilerne
timern€
bordene

larerne

NB: der er bortfald af flenals +. nàr -ne fojes
til nameord med -ere i flertal.

-ene: fojes
flertal.

til

ting

navneord, der er uden endelse i

mus

tingene
musene

mand

mandene

OVELSE 4:
Dan bestemt flertal af ftlgende navneord:

... , sygdomme . ... ,lamper .. .. , bar
.... , stole .... ,win.... ,butikker .... ,
senge .... , danskere .... , bonder .... ,
mend .... , hender .... , flag .... , borde
.... , biler .... , tender .... , huse .... ,
grakere .... , venskaber .... ,blyanter.... ,
grise .... ,fàr .... ,ander.... , vaskerier
,.., ,mus ,,,, ,l€rere .... , treer ,...
katte .. .. , kartofler .... , bem . .. . , bàde
.. .. , n&tter ..,. , ting . . .. , svenskere .. ..
pinde .... ,ber .... , blyanter .... , sser
dyr

.

,

,

t5

$6.
S4RLIGE DANSKE BESTEMTE KENDEORD
(ARTIKLER) HVIS DER STAR TILL,,IGSORD
FORAN NAYIYEORDET:
ental fÈllesksn
den gode dreng

ental intetk n

lleÉal fallesksn

flertal intetkm

de gode drenge

de gode huse

det gode hus

Ental har altsà den som bestemt kendeord i falleskon og det i intetkon. I flertal bruges overalt de
som bestemt kendeord.

OVELSE

5:

Indset det rigtige bestemte kendeord (artikel) i nedenstàende eksempler:

.,..
....

.,..

gode bil,
store hus,
gode biler,
gode huse,
nye elever,
gode
bord,
gode senge,
store hund,
gode tand, ... gode hunde, . .
sorte stol,

....

.

....

....

....

..
.. ,. fine boger, .,.. lille dyr, . .. . store stol,
.... lille hus, .... store dyr, .... store
regninger, .... fine billede, ,... fine billeder,
.... gode drenge, ..., llle bar, .... rsde
flag, ..,. fine tEpper, .... fine teppe, ....
storetraer, .... sorte bil, .... lange pind,
.... ssde bar, .... nye avis, .... gamle
maskine, ... . lille pension, .... farlìge love.
t6

$7.
KASUS VED DANSKE NAVNEORD,/SUBSTANTIVER.

Danske navneord har
fald og ejefald:

to

kasus, nemlig navne-

Nevnefald: drengen spiser et rble @àde .drengen. og 'eblet" er navnefald)

Ejefald:

ejefald ender altid pà -s, som kan fojes
til alle navneordets former:

en drengs problem

-

drengens problem, drenges problemer - drengenes
problemer.

Konklusion: danske navneord er ubojede bonset
fra de situationer, hvor de optrader r
ejefald.

t'l

II. TILL,EGSORD
ADJEKTIVER
$8.
BOJNING I ENTAL
FOR-ÀN NAVNEORD,/SUBSTANTIVER

ental
fellesksn
en rsd bil
en god cykel
bestemt ental
frllesksn
den rsde bil
den gode cykel
ubestemt

l8

ubestemt ental

intetkon

et rsdt hus
et godt tre
bestemt ental

intetksn
det rsde hus
det gode trae

EFTER NAVNEORD,/SUBSTANTIVER

$e.
felleskrn

ental

ubestemYbestemt

rsd
rsd

en postkasse er
postkassen er

intetksn enlal
ubestemYbestemt

€t able er rsdt
reblet er rsdt

Der er dog undtagelser fra ovennevnte bojningsformer. Sàledes mangler en rakke tillegsord bojning i intetkon:
a) tillagsord pà -sk:
en dansk kvinde - et dansk hus
b) till&gsord, der i forvejen
ender pà -t: en sort bil - et sort hus
c) tillsegsord, der ender pà vokal
(dog ikke pà -à og
"fri" og ,'ny"):
- et lille hus
en lille
- et blàt hus
en blà
- et frit land
en fri
- et nyt hus
en ny
d) enkelte andre tillagsord:
en glad
et glad bam
en adru
et adru menneske
en slakÌels dreng et stakkels bam

bàd
cykel
mand
bil
dreng
mand

l9

$ 10.
Bemark ogsà:
a) konsonantfordobling efter trykstark vokal
ved tilfojelse af endelsen -e:
en gron bil - den gronne bil
b) at tillegsord pà -et fàr endelsen +de
ved tilfojelse af endelsen -e:
en stribet kat - den stribede kat

c) at tillegsord som "gammel,. og "sikker"
ved tilfojelse af -e mister konsonant * "e":
en gammel mand - den gamle mand
en sikker bàd - den sikre bàd
d) at "v" bliver til "f" i intetkon i tillagsordene
>grov< og .stiv<:
en grov karl - et groft udtryk
en stiv hànd - et stift ben

€) at nogle ureglemessige udsagsord, der ender
pà -et i kort tillzegsform ogsàL kan ende pà -en
i tillegsagtig funktion foran navneord i fallesksn ental:
en stjàlet cykel - en stjàlen cYkel
en smket damper - en sunken dampr
NB, Ved tilfojelse af + fàr dise -ne:
den stjàlne cykel - den sunkne damper

20

OVEI,SE

6:

Indset de rigtige endelser efter tillagsordene.

Huset

er .,,.

.

(gan). Bilen

er ....

....

(rod).

(gon).
(gron). Traet er
Blomsten er ...
(blà).Den
kat erdod (stribet).
Bilen er
(dansk). Drengen er
Barnet er
(ringe). Huset er
(tysk). Lonnen er
(god). Det
skib er sdelagt (sunket). Et ....
brod er sundt (grov). Han havde et ben (stiv). Belo(stor). Postkassen er
bet er meget ..
(rod). Den .... mand là og sov (gammel). Huset
(gammel). Hun valgte den
melode
er
(sikker). Han
(sikker). Metoden er helt
ksbte den .... bil (gon). Han gav den ....
dreng et glas vand (tret). Forslaget er meget . .. .
(praktisk). Den ..
bil var vzek (snal,set). Traet
(liUe). De
cykler (stjàlet).
var meget

....

,...

....

....

..

....

....

....

s

11.

BO.INING

I FLERTAL

FORAN NAVNEORD/SUBSTANTIVER
ubestemt flertal

bestemt fleÉal

rode postkasser
store elefanter

de rode postkasser
de store elefanter

2t

EFTER NAVNEORD/SUBSTANTIVER
ubestemt

flertal

postkasser er
elefanter er

rode

store

bestemt fleÉal
postkasseme er rsde
elefanteme er store

Undtagelser fra dette bsjningsmsnster findes:
ved tillagsord, der ender pà vokal, da

a)

disse ikke fàr -e:

blà kjoler - de blà kjoler

b)

ved tillagsord pà flere stavelser, der ender pà -s, da de ikke fàr <:
stakkels bom - de stakkels bom

c)

ved tillegsord, der har -et i gnrndformen, (fx. "stribet") og som fàr endelsen
-ede i flertal
stribede katte - de stribede katte

d)

ved tillagsordet
formen "smà":

.lille., der har flertals-

smà huse - de smà huse

e)

ved tillagsord med enkelt slutkonsonant med foransîàende trvkstark vokal.
da disse jo fàr konsonantfordobling efter -e:
gronne traer - de gronne traer

22

f)

ved adj€ktiver som: gammel, sikker,
sdàlet, sunket: de gamle mand - de
sikre làse - de sdàlne cykler - de sunkne
skibe.

AYELSE

7:

Indspt de rigtige endelser efter tillegsordene:

Biler
Traer

....

(dyr).

er ,, ., (gsn).

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...,
....
.
.
....
....
....
....
....

(blà).
Bilerne var
Kattene var
Gtribet).
De
elefanter var fra Indien (stor).
(lille).
Musene var
postkasser findes overalt (rzd).
De
elefanter gor bom bange (stor).
Drengene var meget
Glad).
De
flygtninge havde ingen mad (stakkels).
(dr).
Huse ermeget
Mange mennesker er meget . . . , i varmen (dàrlig).
skatter er et problem for mange danskere
(hoi).
(bsj).
Skatteme er
i Danmark (rsd).
S-tog er
De
S-tog er meget populare (rod).
Mange huse er . .. i Danmark (grà).
Der er mange . . . biler her (lille).
(snavset).
Bsrnene var meget
Pigerne var
efter cykelturen (treQ.
De
katte er et stigende problem (vild).
De
biler var odelagt (stjàlet).
(gammel).
Indbyggeme var

23

....
....
....
,
....
.
Jeg vil geme have fem .... àl (flaet).
De .... bsm màtte ga i skole ogsà om lordagen
(stakkels).
Der er ikke mange .... omràder tilbage i vores
by (gon).
Har nogen set mine ..., ski (blà)?
Der var fà af de .... indbyggere tilbage i byen
(gammel).
Jeg har ksbt tre .. .. skjorter til dig pà udsalg i
(sikker).
De nye làse var meget
Der var to
skibe ud for havnen (sunket).
Ingen ville lege med de to
drenge (tyk).
Du mà gri forsigtigt pa de . . . gulve (lakeret).
Politiet fandt hurtigt de
bàde (stjàlet).
Har De flere af de . . . flasker (lille).

dag (stribet).

TILL/€GSORDENES
GRADBO.INING,/
ADJEKTIVERNES
KOMPARATION

s 12.

grad
Oositiv)

(komparativ)

3, grad
(superlativ)

hsj

hojere

hzjest

1,

2,

graù

De fleste korte tillegsord fà.r endelseme -ere
grad og -est

a)

i

3. grad. Bemark ogsà at:

tillagsord efter tryksterk vokal har
konsonantfordobling:

tyk-tykkere-tykkest

i

2.

b)

tillegsord, der ender pà -ig og -som fàr
kun -st i 3. grad:
hurtig - hurtigere - hurtigst
morsom - morsommere - morsomst

I

best€mt grad ental og flertal brjes 3, grad med
endelsen -e, (2. grad er ubojelig):

Den dàrligste cykel - de dàrligste cykler
den dàrligere cykel - de dàrligere cykler

Man kan fontarke 3. grad med aller-: allerdàrligst
- allerhojest

s 13.

l. gnV

2. gnd/

positiv

komparativ

fà
gammel
god

fene

lang

lidt
lille
fnange
meget

ond
stor
ung

3. *aò/
superlativ

eldre

ferrest
eldst

bedre

bedst

indre
langere
mindre
mindre
flere

inderst

mere
nedre

langst
mindst
mindst
flest
mest
nederst

s!6rre

varst
stsrst

ynge

ynst

ydre

yderst

V&ITE
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14.

FOLGENDE TILL,CGSORD BOJES MED
'MERE. ELLER 'MEST.:
a)

de fleste lange tillagsord:

interessant

-

m€re interessant

-

mest in-

teressant

b)

tillFgsord pA -et:
stribet - mere strib€t - mest stdbet

c)

tillagsord pà -sk og +n
praktisk - mere praktisk - mest praktisk
voks€n - mer€ voksen - mest voksen

d)

alle korte og lange tillagsformer:
forfulgt - mere forfulgt - mest forfulgf
smilende mere smilende mest smi-

-

-

lende

OVELSE 8:
Angiy de dgtige gradbcjningsformer:

Han var (stor) end sin far. Hrm var (mystisk), end
jeg fsrst troede. Det var den (let) opgave, han nogen sinde havde fàet. Alle ting bliver (df) dag for
dag. Han er den (spandende) forfatter, jeg kender.
Min kat er den (stribet) kat, jeg kender. Turen var
meget (lang), end vi troede. Han fik den (god)
eksamen i klassen. Han var den (ung) larer pà hele
skolen. Hun var den (folsom) blandt alle pigeme.
Pr@sten boede i det Gtor) hus i hele landsbyen.
26

Andenens bog er den (brugt) iîaget geografi.
Anne er (hoj) end Dorthe. Han har (mange) penge,
end jeg har. De var (sulten), end vi havde regnet
med. Niels er klassens (tyk) dreng. Anders er den
(lille) dreng i klassen. Der var (lidt) i flasken, end
jeg havde regnet med. Det var den (fantastisk)
plan, jeg lenge havde hsrt om. Hun var (voksen),
end vi troede. Det er et af hans (interessant) billeder efter min mening. Hun er et af de (smilende)
mennesker, jeg kender. Hun er (ond) end min svigermor. Han havde (fà) penge pà sig, end han
havde regnet med. Hun rar den (lille) i hele klassen. Du har vist drukket (meget) af alle os her i
aften. Han var den (gammel) herre i selskabet.
Hun var den (eftersogt) terrorist i hele Vesttyskland. Kan du finde pà en (praktisk) losning, end
den du kom med sidste gang. Han var den (morsom) mand ved festen efter alles mening. Jeg kan
da bare lsbe meget (huflig) end dig.

27

BIORD

IIT.

ADVERBIER

$ 15.
/OGTE BIORD/ADVERBIER
Ved egte biord forstàr man de ord. der er
"fodt"
som biord og altsà ikke dannet ved afledning fra
andre ordklasser, fx.: altid, aldrig, nu, dog, jo,
snart, ikke, ogsà, nok. Vedrorende disse biords placering i satningen se under behandlingen af ORD-

STILLING.
Han kommer aldrig til tiden.
Hun gav ham dog et kys.
Han sagde, at han ikke ville komme.
Visse agte biord optrader med en kort og en lang

form, der udtrykker henholdsvis .bevagelse" og
"forbliven":
Han gik ind i stuen (be\,Egelse)
Han sad inde i stuen (forbliven)
Bemark ogsà ned,/nede, over,/ovre, hjem,/hjemme,
oploppe, hen/henne, om,/omme, ud,/ude.
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s 16.
U,,f,

GTE BIORD,/ADVERBIER

Disse biord er dannet ved, at man har fojet -t til et

tillagords grundform: en smuk kvinde - kvinden
synger smukt.
Bemerk at biord dannet af tillagsord, der ender
pà -ig har -t, nàr de angiver màde, men er uden -t,
nàr de angiver grad:
(màde)
Hun synger forferdeligt
Hun synger lorlardelig smukt (grad)

OVELSE 9:
Kort eller lang form af biordet?
Bolden là op,zoppe pà taget. De fTaj over/owe
soen. De rejste hjem/hjemme. Han stod hen
,/henne ved vinduet. Han sad ned,/nede i kalderen.
Han gik udlude uden at sige farvel. Hun sad ind
/inde i kskkenet. Udlude er godt, men hjem
/hjemme er bedst. Gà hjem,/hjemme med dig!

OVELSE 10:
Biord pà -ig eller igt?

.

koldt i dag (frygtelig). Han smilede .. .. til os (venlig). Hun kunne ikke svare
pà sporgsmàlet (rigfig). Er du ....
(frygtelig). Denne
klog (rigtig). Han sang
her ol er ... . kold (dejlig). Han spiller
(dàrlig). Han var .... tret den dag (veldig).

Det er

...

Fuglene sang sà
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IV. STEDORD
PRONOMINER

$ 17.
PERSONLIGE STEDORD,/PRONOMINER

De personlige stedord forekommer

i

tre kasus:

naevnefald, genstandsfald og ejefald.

ENTAL

nevnefald./

genstandsfak7 ejefald,/

L person:

Jeg

mlg

mrn

dig

din ....

Dem

Deres

2. person:

du
(uformel tiltale)
De
(hoflig tiltale)
3. person:

han
hun
den
det
30

ham
hende
den
det
sig

hans
hendes
dens
dets

sin

....

FLERTAL

l.

person:

vi

os

vores

Jer

jeres

2. person:

I
3. person:

deres

dem

de

BEM,4RK:

l)

stedordene min, din og sin bojes i kon og tal
efter det ord, der folger efter:

ental

frlleskgn ental

min (bil)

intetksn

mit (hus)

flertal
mine (brler/
huse)

din (bil)

dit

(hus)

dine (biler/
huse)

sin (bil)

sit

(hus)

sine (biler/
huse)

sln bruges kun visende tilbage til et grundled i
3. person ental (NB. ogsà til el .logisk grund-

led"):
han tog sin hat - vi hone ham skyde sin hund

3)

slg er et tilbagevisende stedord. Det viser tilbage tiÌ et grundled i 3. person ental og flertal:
han slog sig pà en sten - de slog sig pà stenene

3l

4)

stedordet hinanden er et gensidigf tilbagevisende stedord, som viser tilbage til et gnìndled i flertal (bàde om to eller flere):
de to drenge drillede hinanden - drengene
drillede hinanden

s)

modeme dansk bruger genstandfald om
grundled- og omsagnsled- funktion i folgende

tilfalde:
Peter er hojere end mig (eg er).

Det er mig.
Det er mig, der har giort det.

OVELSE 11:
Indsct de korrekte former af stedordet

....
....

Har du set min bror? Nej, jeg kender
ikke.
Hvor er bogeme? Har du taget . . , . ? Hvordan er
den nye skrivemaskine? Har du prsvet
?
Kender du min ssster? Nej, jeg kender . . . . ikke.
Hanholdtmegetafat more.. .. sammenmed.. ..
venner. Kan jeg hjalpe dig? Du har gjort sà meget
for .,. . Din bror sagde, at det ikke var
,
der havde giort det. Jeg tror min lillebror er
hojere end
nu. Hvor er mine nogler? Ved
du, hvor jeg har lagt
? Tror du han har
husket ..
no$er i dag? De gledede ....
meget til festen. Han havde en hund med
,
da han kom. Vi hsrte ham stafe . . . . motorcypladser i flyet. Han
kel. Soldaterne indtog
penge til sl. Hvad er det dog, I
brugte alle
har gjort ved , . . . toj? Vi mà se at finde ud af, om
det er
eller jeres boger. Han havde lange
tankt pà at gifte . . . . . De to gamle skolekam-

.

.,.,

....
,,

....
....
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....

....

....

merater havde ikke set
digt msdtes. Han skar

i

20 àr, da de

tilfal-

pà kniven.

$ 18.
SPORGENDE STEDORD/
INTERROGATIVE PRONOMINER

l)

hvem bruges om personer og er ubojeligt,
bortset fra, at det bojes i ejefald: (hvis). Bemark, at man bruger hvem der som grundled i bisatninger:

eks. Hvem er hun? De vidste ikke, hvem han var.
Hvem har du modt i dag? Hvem har du talt
med?

Hvis datter er hun? Ved du ikke, hvem der
har &iort det.

2')

hvad bruges om alt, (blot ikke om personer,)
sted og tid, nàr det optreder navneagtigt
Som grundled i bisatniger bmges hvad der.

eks, Hvad hedder hun? Hvad sagde han? Hvad
ender historien med? Kan du ikke sige mig,
hvad der stàr pà skiltet.
hvad kan ogsà bruges rillagsagtigl:

eks. Hvad tid kan komme i morgen?
Hvad type foretrakker du?
3)

i talesproget finder man udtryk som: hvad for
en, hvad for et, hvad for nogle svarende til det
mere formelle sprogs: Hvilken, hvilket og
hvilke:
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eks. Hyad for en (hvilken) cykel

er

panest? (fal-

leskon ental)

Hvad for et (hvilket) hus er penest? (intetkon ental)
Hvad for nogle (hvilke) blyanter kobte du?
(flertal)

OVELSE 12:
Indspt de rigtige spergende stedord:

du?

....

varer foretrakker du?
har du fàet det tilbud? Jeg ved ikke
ol, jeg drikker. Han vidste ikke ... . bus
han skulle tage til Rà.dhuspladsen. Hun vidste ikke
havde sagt det til ham. Vil du vare ssd
og fortalle mig ... slags bukser, du onsker dig.
Ved du
. , , han skulle bruge det gamle jem til?
Hun vidste ikke ..
havde fàet hende til at rejse.
Ved du ikke,
har skrevet bogen? Ved I ikke
engang,
bil det er? Sig mig lige,
stàr
pà det skilt derowe. .
tid kommerhan? .. ..
bil er panest, synes du?
har du ksbt bilen
type bil foretrekker De?

er

....

.

....

afl ....

....

..

...

....

....

$ 19.
HENFORENDE STEDORD,/
RELATIVE PRONOMINER

Et henfsrende stedord er et stedord, der henviser
til eller reprasenterer et forudgàende led.
eks. Det var den samme mand, som var her igàr
34

Pà dansk har man folgende henforende stedord:

som

der

hvis (ejefald)

hvem
hvad
som bruges bàde som grundled, omsagnsled, genstandsled, og styrelse for forholdsord. de tre
sidstnzevnte funktioner udelades det ofte. der
bruges kun som grundled.

I

eks. Vi kendte den mand, (som) du kom ind med,
Jeg kender ingen mennesker, der/som er helt
uden fejl.
Forhandleren var kun interesseret i biler, som
/der kom fra Japan.
Jeg omgàs kun mennesker, (so;n) jes kan
lide.
Jeg kober kun biler. (som) jeg kan bruge til al
slags korsel.
Han lod igen som den leder. (som) han engang havde varet.

Bemark, at som og der anvendes om person og
ikke-person. Bemaerk ogsà, at der ikke kan vare
adskilt fra det led, det henviser til ved en anden
henfsrende satning. I stedet anvendes her Jan.

eks. Studerende, som er indskrevet pà en hojere
lareanstalt. og som ikke kan fà arbejde isommerfeien, har ikke ret til bistandshjalp.
àven bruges kun om person og kun i forholdsordsforbindelser:
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eks. Er det den direktsr, med hvem De har indgàet Deres kontrakt?

I

talesproget vil man her foretrekke at udelade
hvem ogplacere forholdsordet til sidst i satningen.
hvad f,,ngerer bàde som grundled, genstandsled og
st1'relse for forholdsord. Endelig kan det i skdftsproget vise hen til en hel satning.

eks. Hun har l€est alt, hvad der er skrevet om
H. C. Andersen.
Det er sà alt, hvad jeg har lavet i dag
Han fàr alt, hvad han peger pà.
Han bestod ikke koreproven forste gang,
hvad han var m€get ked af.

I

sidste eksempel ville talesproget have foretrukket
en sideordnet hovedsatning i stedet for konstruktionen med hvad. ("Han bestod ikke koreproven.

Det var han meget k€d af.).
úvr,s

er ejefald og henviser bàde til person og ikke-

person.

€ks, Han hsrer til den slags forfattere, hvis navne
altid vil blive husket.
Han har kobt en bil, hvis motor var helt slidt
ned.

ZYELSE

13:

Indsat de rigtige henforende stedord. Bemark at
sorz ofte udelades med funktion som genstandsled,
styrelse for forholdsord og omsagnsled.
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Kunden,

..,.

var her igar, var vist nok hr. Jensen. Den mand, ..
du omtalte igàr, har veret
her igen. Reprasentanten, ..
far ogsa arbejder
for os, er vores bedste salger. Jeg vil geme have et
holder i mindst l0 àr. Jeg har
ksleskab, .
jeg ved. Er det den lerer,
fortalt dig alt,
med
De helst ville drofte problemet? Elever,
der har last pà deres lektier, og . . . . har ovner for
faget, kan ikke undgà at opnà p@ne prestationer.
Ifun mistede sin kone sidste àr,
der tog
meget pà ham. De havde ksbt en bàd, . ... bund
er fyldt 21 àr,og....
var ràdden. Personer,
ikke har begàet vanarende handlinger, er valgbare
han onsker sig.
til Folketinget. Han fàr alt,
Jeg ved ikke, om hun er tilfreds,
ogsà er
jeg
lige meget. Jeg har sagt alt,
vil. Hun er
jeg
helst vil tale. Det var helt
den, med
jeg
sikkert ham, . . .
sà i gar. ltun taler stadig
han var, da han var ung. Vi
som den mand,
kender den kvinde,
du kom ind med. Den
maskine, . . . . vi flaj med, var fra 1956. Den rav,
vi sà i sidste uge, har varet pà spil igen. Han
...
havde kobt en cykel, . . . . stel var rustet igennem.

...

....

,,

..

....

....

....

....

....

,...

.
....

....

....

.

s 20.
PAPEGENDE STEDORD,/
DEMONSTRATIVE PRONOMINER

ENTAL

FLERTAL

den
det

de
de
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denne
dette

disse
disse

sàdan
sàdant
selv

sàdanne
sàdanne

I

Formeme pà dvs. det, dete og sàdant anvendes
om intetkrnsord, mens de ovrige former anvendes
om fallesksnsord.
den og det bruges, nàr der kan peges pà den ting
eller ;rrson, man omtaler:

eks. Hvilken kuglepen vil du have?
have den, du har i hànden.

-

Jeg vil geme

Er det den mand, der har varet her igàr?
Hvad er det, du har i hànden?

Er du sikker pà, at det hus er det bedste?
Bemerk at disse pàpregende stedord bà.de har navneagtig og tillegsagtig funktion.
I talesproget optrader den det, de med de smtt
stedsbiord der og her i efterstillet position, sàledes
at udtryk med ier bruges om det, der er nart for
den talende, og udtryk med, der orn det, der er
fiernt for den talende:

eks. Rak mig lige den der bog ovre pà kommoden.

Er det den her bog, du vil làne?

Er det det her tra, eller det der tre, du
have?

Er det de her bananer, vi skal have?
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vil

Er det de her abler, du vil have?
Er det de der bananer eller de der abler, du
mener?

i skriftsproget
og bruges om det, der opfattes som varende ner
den talende bàde i konkret og overfof betydning.
denne, dete og disse horer hjemme

eks. Denne mand, som stàr over for Dem i dag,
var indtil i gàr direktor for vort stsrste rederi.
Denne losning er uacceptabel for os.
Dette bord har jeg arvet efter min tante.
Dette vanvid mà stoppes omgàende.
Disse malerier er kobt pà auktion i sidste uge.

s 21.
Det pàpegende stedord sàdan er karakteriseret ved
i ental at kunne optrade med det ubestemte kendeord i bàde foranstillet og efterstillet position:

eks. En sldan/sàdan en bil ville jeg aldrig kobe.
Et sàdant/sàdan et hus ville jeg aldrig ksbe.
Sàdanne bsger gider jeg ikke lase i min fritid.
Udtrykkene med ubestemt kendeord i efterstillet
position horer hjemme i talesproget, som ogsà i
flertal har sàdan nogle i sledef for sàdanne.
Stedordet selv anvendes om udpegning og fremhavelse af grundled og hensynsled i kontrast til andre:

eks. Hun havde strikket blusen selv.
Jeg har diskuteret det med formanden selv.
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Hvis selv fremhever grundleddet, stàr det som
oftest efter et givet biord i satningen. Fremhaves
derimod et hensynsled, stàr selv efter dette. (Se
ogsà ovenstàende eksempel).

eks. Han ville ikke selv ksre derud.

OYELSE 14:
Indset de rigtige pàpegende stedod. Angiy evt.
flere nuligheder,

,...

Jeg kan ikke lide
billede derowe. Er det
...
bog, du vil làne af mig? Han matede ikke
sit hus, hvis han kunne slippe for det. Mobleme
. . . . forretning, vi sà for en time siden, er
problemer, I sLàs
noget gammeldags. Er det
med i skolen i dag? Jeg kan ikke lide
mobler, du ksbte i sidste uge. Rak mig lige . . . .
blyant owe i vinduet. Er det . , . . sokker, jeg skal
lige have pà i dag? Her i Danmark kan vi ikke
metoder. Hun havde aldrig set
acc€ptere .
et hus for. Er det
billede, De kobte i
London? Hun havde talt med Soren
. Han
ville ikke ..
male huset. Han havde lavet dukkehuset
. Hun gav ham beskeden ..,.
...
mand ville jeg i hvert fald aldrig gifte mig
med. Direktsren sagde,
sager straks
rnàtte afsluttes. Er det . .. . dreng, som slog dig i
gar? Er det . . . ebler owe i vinduet, I helst vil
have? Jeg gider ikke overhovedet iÌke beskaftige
mig med
bstle. .. . billede harjeg arvet
efter min mor. Er det . . . . rykel, I stàr med, som
I har tagpt fra naboen? Vi har kun
varer,

.
...,

..,.

.

i

....

...

....

..
....

....

....

at

.

..,.

.

....
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som D€ kan se pà hyldeme. Jeg vil geme have to
af . . . kager med syltetoj pà den nederste bakke.
bog ville jeg aldrig give penge for. Efter min
...
uvesen omgàende stoppe. Jeg
mening mà
vogn for den der. Hun er en af
foretrakker ..
...
irriterende personer, som tror de ved alt. Jeg
furder mig ikke . . . . behandling mere, at du ved
det. Der er ikke . , , ting, hun ikke blander sig i.
glrcde, at se hende hos os
Jeg har ikke haft
lejlighed villejeg geme have. Jeg har
endnu.
haft
markelig oplevelse. Kan du ikke give
mig to
.,,
smà franskbrsd owe i vinduet?
D€t er lige pracis . . . . losning, jeg altid har
anbefalet.

.

.

..,.
..
i

.

....
....
af

.

....

.

$ 22.
UBESTEMIE STEDORD/
INDEFINITTE PRONOMINER
ENTAL
nogen
noget

ingen

FLERTAL
noge.n /nogle
mgen

intet
man (nawrefald)
én (genstandsfald)
éns (ejefald)
meget

al

alt
anden
andet

mange
alle

andre

4t

$ 23.
nogen arlendes bàde tillegsagtigt og navneagtigt i
ental om fallesksn og desuden i flefal. Det forekommer fortrinsvis i negative og sporgende satnlnger.

eks, Jeg har ikke nogen cykel. - Har du virkelig
ikke nogen?
Har I ikke nogen cykler i denne uge? - Nej, i
denne uge har vi ikke nogen.
nogeî bn)ges dels tillegsagtigt og navneagtigt i intetksn ental og foran utallelige navneord. I sporgende og bekreftende satninger angiver noget ùbestemt mangde, i nagtende (og sporgende) sarringer er betydningen noget overhoyedet:

eks. Har hun ikke noget (sukker)?
Jo, hun har noget (sukker).
Hun har ikke noget (bam).
Har hun ikke noget (bam)?
nogeî kan ogsà anvendes som biord:

eks, Noget efter modet sà jeg ham igen.
Han er blevet noget skaldet pà det sidste.
nogle horer hjemme i sknftsproget og anvendes
iowigt bàde tillagsagtigt og navneagtigt og optreder i bekraftende satninger.

eks. Vi har nogle cykler tilbage i kalderen.
Nogle kan lide ol, andre kan lide vrn.
(selvstandiel na\neagtigî)
Du har taget nogle af lores blyanter
(henvisende nameagrigr)

Bemerk at nogle udtales som rogen.
42

s 24.
INGEN, IMET, INGEN
ingen, intet, ingen horer

primart hjemme i skrifts-

proget. I talesproget svarer ingen til íkke oge
intet til ikke nogeî og ingen til ikke nogen.

,

eks. Han har ingen (cykel), sà vidt jeg ved.
Hun havde intet (korekort) pà sig, viste det
srg.

De har ingen (kontanter) liggende derhjemme.

$ 2s.
MEGET
meget ànvendes i forbindelsen med utallelige ord.

eks. Der là meget jord pà fortovet.
Han havde meget besvar med personalet.
eks. mange anvendes om tallelige ord i flertal.

eks. Han havde mange problemer pà sit job.
Der var mange blomster i hav€n.

$ 2ó.
AL, ALT, ALLE

a/

anvendes

kun tillegsagtigt og kun foran ord i

fellesksn.
alt har bàde tillsegsagfig og navneagtig funktion og
optreder i intetkon.
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alle eî fTertal og bnrges bàde tillagsagtigt og navneagtigt.

eks. Du mà ikke spise al kagen.
Til alt uheld var doren làst.
Alt havde han spist, da vi kom hjem.
Alle bsmene var ude at lege.
Alle sà glade og tilfredse ud.

$ 27.
HYER, HYERT
anvendes henholdsvis om fallesksn og intetksn.
Begge angiver de, at der er tale om et enkelt element ud af en given gruppe. Her er der beroring til
alle, som dog snarere understrcgeî toîaliteten,

eks, Det bliver lige en kone til hver (person).
Hvert andet menneske ved det.
Han har prsvet lidt af hYert.
Hver dreng i kl,assen onsker sig braendende en
ny cykel.
Alle drengene klassen onskede sig brandende en ny cykel.

i

Formeme enhver og ethvert an$vet begge vardien
hver enkel for sig. enhver bruges i falleskon og har
bàde ti Egsagtig og navneagtig funktion, medens
ethven

q

tillagsagtig og optrader i intetksn.

eks.

Enhver kvinde bsr have denne bog liggende
pà natbordet.
Enhver er velkommen til msdet i aften.
Ethvert fonog pà vold bor strafles.
44

$ 28.
ANDEN, ANDET, ANDRE

De forsre former, der er henholdsvis felleskon og
intetkrn, optreder begge med foranstillet ubestemt og bestemt kendeord. Begge har bàde tillagsagtig og naweagtig funktion. andre er flerlal
og kan ogsà optrede med forarstillet bestemt kendeord. Funktionen er sàvel tillagsagtlg som navneagtig.

eks. Han kunne ikke se anden losning.
Han kunne màske have fundet en anden
losning.

Har De andet at tilfoje.
Hvor er det andet hiul?
Hvor er de andre henne?
Der er vel ogsà andre Piger, du kan
snakke med?

s 2e.
MAN, EN, ENS
man og &îs bojede former anvendes, nàLr man snsker at udtrykke sig i generelle vendinger. Ofte vil
man's vardi narme sig lideformens.

eks. Nàr man kommer ind i domkirken, ser man
forst den store altertavle.
Man har det nok ikke sà godt i dag.
(tiltale i 2. person (spogefuldt/nedladende)
I Japan gifter man sig for pengenes skyld.
Man drejer fonigfig pà làget.
Sammenlign:
Laget drejes forsigtigt (lideform).
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Som det fremgàr af disse eksempler optreder formen man som grundled. Som genstandsled, hensynsled og efter forholdsord anvendes én og i ejefald som en del af et givet grundled éns.

eks, Der er altid folk, som vil hjalpe én.
Hun giver aldrig én mulighed for at tale ud.
Det er dejligt, nàr nogen husker pà én, nàLr
man har fodselsdag.
Hvis éns born opforer sig pent i skolen, bliver
man nu alligevel glad.

I

andre tilfalde optrader

rr

som ejefaldform ril

ma.
eks. Man mà ikke misbruge sine evner.

OVELSE 15:
Indsat de relevante ubestemte stedord.

Har du .... penge tilbage fra igàr? Han sagde,
at han .... penge havde fsr til den forste. Jeg
tror, han har . . . . blyanter olTe i skuflen. Hvis vi
. . . . betaler to kroner, har vi nok til en pen gave
til hende. Der var .,.. mulig gnrnd til at skride
ind med det samme ? Der er . . . . sà skont som en
stor is i varmen. . . . . dag har vi mode klokken ni.
Hvis .. .. elever er dygige og flittige, bliver
.... glad som lerer. Du har . . . . mulig grund
til at vare tilfreds. I mà satte .... ind pà at
vinde kampen.

er sig selv narmest.
lille nfodt bam er en gave fra Gud. De er da
noget ... . ved. Man mà ikke slà . . . . bsm. Har
De --.. al úlfoie? Den ene sagde ja, den
nej. Hun er blevet et helt
menneske, efter

....
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hun har msdt ham. Den lille dreng havde . , , .
cykel. Vi kan .. .. bega fcjl. De fik tre stykker
.... ,Derer ... mennesker, der altid skal
beklage sig. Har du
tendstikk€r?

.
.,..
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V. UDSAGNSORD
VERBER
IKKE-S/f, TNINGSDANNENDEANFINITTE
FORMER AF UDSAGNSORDET

s 30.
NAVNEFORM/INFINITIV

En navneform kan optrede bàde med og uden
foranstillet at. Navneord md at har man i folgende tilfalde:

a)

som gmndled:

At spise langsomt

b)
c)

ser pEnest ud.

som genstandled:
Hun glemte at lukke, da hun gik.

som forklarende led til mange tillagsord:
Sporgsmàlet er vanskeligt at besvare,

d)

som styrelse for et forholdsord:

Hans dumhed er
over.

48

til at grede

e)

som na\netillag:
Kunsten at elske
Det at elske et andet menneske
mà lere det vigtigste her i livet.

s 3r.
Nalryreform uden a/ har man

a)

b)

i folgende tilfelde:

eftermàdesudsagnsordene: burde.
kunne, màtte, skulle, turde, ville:
Du burde ryge noget mindre.
Hun sagde, at hun hellere ville gà
hjem.

efter sanseudtrykkene: fole, bore,

marke, se:
Hun folte jorden ryste under sig.
Vi hsrte ham komme hjem.

c)

efter udsagnsordene: bede, gide, lade:
Jeg bad ham hjalpe mig med po.
seme.

Vi

lader hende gore, hvad hun
har lyst til i denne uge.

$ 32.
LANG TILL,cGSFORM/
PR,,ESE\S PARTICIPIUM
Lan_e tillegsform har altid endelsen -ende: lsbende. sàende erc. Denne form har tre funktioner
pà dansk:
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a)

kan fungere som udsagnsord

b)

kan fungere som tillagsord og er da

i

forbindelse med blive, have, komme og 'rr.sse
bevagelsewerber, fx. gri.
Han kom lobende hen imod mig.
De gik leende op ad havegangen.
ubojeligt:

De sovende drenge là udenfor.
De handlende i gaden var meget
utilfredse med den nye momsstigning.

$ 33.
KORT TILL,If,GSFORM/
PERFEKTTJM PARTICIPIUM

Kort tillagsform ender enten pà -et eller -t afhangg af, om det pàgaldende udsagnsord har hh.
-ede-bojning eller -te-bojning i datid (se ogsà afsnittet om disse bojningstyper under datidsformerne),
Kort tillagsform har to funktioner pà dansk:

a)

som udsagnsord sammen med: blive, fà,
hove, vere:
Han blev kfft ned.
De flrk gravet groften pà én uge.
Han har sejlet over hele verden.
Hun var rejst, da politiet kom.

b)

som tillagsord og bojes da som tillaegsord, der ender pà -ef, fx. snavset:
en strikket troje - den strikkede

frEe.
strikkede trojer - de strikkede tro-

jer'
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OVELSE 16:
IndsÉt naYneform med og uden af.

Har du husket

....

regmngen hos bageren (behjem klokken to om

....

tale). Jeg horte ham
natten (komme). Vi gider ikke . . . med ham
langere (snakke). Det er menneskeligt . . . . (fejle).

.

.... om to timer (rejse). Det ..., et
nlt sprog kan vere vanskeligt (lare). Har du nu
glemt .... lyset igen (slukke). Problmet er slcrt
.,., (diskutere). Du skulle .... noget mindre
(drikke). Vi sà hende .... (komme).
Vi skal

OVELSE 17:
Indsat kort og lang tilhgsform.

kom

.,..

over til os (lobe). Hun blev
i sengen hele dagen (ligge). De gik ....
hjem til deres mor (grade). Der là en . . . mand
ràbte og
udenfor pà fortorvet (sove). De . .
skreg hele tiden til hinanden (bade). Han har altid
mange penge . . . i sit skrivebord (igge). Han fik
alle sine ting pà en times tid (ordne). Han
har ... i England de sidste ti àr @o). Hele hans
familie blev
ved en trafikulykke sidste àr
gulve (lakere).
(drabe). I mà ikke gà pà de
àl blev lagt pà panden og stegt under
De
pà to timer
hullet
sterk varme (flà). Han fik: hullet
(tomme). De lsb .... ud pà gaden (erine). Tilskuerne ràbte til de .... (optrade).
Bsrnene

....

..

....

.

.

.

....

....

....
....

5l

S,IETNINGSDANNENDE/T.INITTE FORMER
AF UDSAGNSORDET

s 34.
BYDEMADEAMPERATIV
Bydemàde er udsagnsordets koneste form:

Rak mig din hànd!
Gà din vej !
Lsb alt hvad du kan!

$ 3s.
NUTID/PR,flSENS
Nutid dannes ved tilfojelse af (e)r til udsagnsordets
bydeform:
lober, gàr etc.

Hun siger aldrig noget til mig.
Hun syr alt sit toj selv.
NB. Màdesudsagnsordene danner ikke nutid med
(e'1r jfr. skal, vil, mà etc.

$ 36.
DATID,/IMPERFEKTUM
Datidsformer er enten svagt eller starkt bojet pà
dansk. De svage bojninger fordeler sig pàL de to
6per. Een med endelsen -ede og een med +e i datid.
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-ede-brjningen findes ved:
a)

ordstammer pà konsonantgrupper:
smuglede (smugl), druknede (drukn),
men: lankte, rejste.

b)

ordstammer, der ender pà vokal eller -j:
flàede (flà), syede (sy), plojede (ploj).

c)

ordstammer pà kort vokal + én konsonant (dog ikke: l, m, n, ng): hoppede
(hop), lassede (las), reddede (red).

d)

nye indlànte udsagnsord: droppede (engelsk drop), flippede (engelsk /rp).

-te-b{ningen lindes ved:
a)

udsagnsord med stammer pà lang vokal
+ én konsonant:
blaste (blas) delte (del), mente (men).

b)

udsagnsord med stammer pà kort vokal
l, m, n, ng:

*

haldte (hald), t6mte (tom), hendte
(hÉnd), henele (heng).

OVELSE 18:
lndsat datidsendelserne -ede og -te.
ned

Huset
...

.

til

grunden (brande). Moderen

de to bom fra hinanden (skille). Han
omh) g.eeligt kartofleme (veje). l-areren
sine bom
af raseri (dirre). Han

....
ham en san sidste
hàrdt (straffe). Hun
àr (fode). Hans dàrlige eksamen .... ham meget
[)ine). Per3r .... ofte penge i sin mors pung
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....

....

allet (rodme). Han
tid med glede tilbage pà sin bamdom (tanke).
projektet efter store overvejelser
De
(droppe). Han . . . til Amerika for to àr siden
(rejse).
sig tret efter en lang dag
(fole). Ved du hlad, der
í gar (hande)?
...
hele tanken pà en time (tornme).De
bilen pà et kvarter (lasse). De to
lige ud for hans bàdebro (drukne).
bam
hele aftenen i gar pà den nye balHun
kjole (sy).
(hugge).

Hun

....
Hun
De .
,...
..,.
....

.

....

Ligesom en rakke andre sprog har dansk ogsà en
uregelmessig datids-bajning :
Jeg greb ham i armen (greb fn gribe)
Hun kom med det samme (kom fra
komme\
Nedenstàende liste rummer de almindeligste uregelmessige danske udsagnsord:

inlinitiv/
navnemàde

bede
betyde

bad

betsd

bedt
betydet

bide
binde
bringe

bed

bidt

bandt

bundet

bragte

bare
drikke

bar
drak
faldt
fandt

braCt
bàret

fald€

finde
flyde
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imperfektum/ perfektum
paÉicipium
datid
kort tillcgsform

flod

drukket
faldet
fundet
flvdt

flyve
fryse

falge
fà

î)sj
fros
fulgte

fik

flojet
frosset

fulgt

gad
gav
greb

fàet
gidet
grvet
grebet

gjorde

giort

ga
hedde

eik

SAet

hed

h€ddet

hjalpe

hjalp
holdt
kom
lod
lo

hjulpet

gde
gve
grlbe
gsfe

holde
komme

holdt
kommet

tà

ladet
let
ligget

ls|

lojet

lagge

lagde

lagt

lsbe

lsb

lsbet

ride

red

redet

ryge

îsE

rsgel

se

sà

set

sidde

sad

sige

sagde

siddet
sagt

skrive
skyde
skare
slippe

skrev

lade
le
ligge
lyve

slà
snyde
sove

springe
spsrge
stige

stikke
sdele

sksd

skevet
skudt

skar
slap
slog
snsd
sov
sprang
spurgfe

skàref
sluppet

steg

steget

stak
sdal

stukket

slàet

snydt
sovet
sprunget

spurgt

stjàlet
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stod

stà
synge

sang

stàet
sunget

synke
salge

sank
solgte

sunket
solgt

sette

satte

sat

tage

tog

traffe
trekke

traf

tagel
truffet

trak

trukket

tvinge

tvang
talte
vidste
vandt
vred
valgte
àd

t!,ìrnget

telle
vide
vinde

wide
valge
ade

talt
vidst
vundet
vredet
valgt

edt

OVELSE 19:
Indsat de rigtige datidsformer og kode tillegsfolmer-

. til London i sidste uge (flyve). Hun har
sengen i en uge nu (ligge). Man har endnu
ikke .... morderen (finde). Hun . .. . stadig, da
Han

.,.

vi kom hjem (sove). Sidste àr . . . . leg mrn mor en
ny halskade (give). Hvor har du .... din kop
(satte)? Skibet .... pà fà minutter (synke). Hun
var den af mine elever, der . . . . smukkest (synge).
Har De . . . . min mand fsr (traffe)? Prisen pà
benzin .... i gàr med 20 sre literen (stige). Hvis
du har . . . . for mig, mà du he llere sige det med
det samme (ly/e). De , . . . h:le natten (ride).
Hver aften sad han o_q .. . . sine penge (telle).
Der var ingen, der .... (\idr t. hrem der ....
kampn mod Italien (vinde). Har du . .. . hele
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....

din frimerkesamling (salgef Hun
ham ned
med en kniv (stikke). Han . . . . dem til at sige
sandheden (tvinge). Dlrene havde .. -. alle sakkene med kom (ade). Han
og vendte sig i
sengen (vride). Hun .... som om, hun var tret
(lade). Vi kunne se, at der
et memeske pà
vandet (flyde). Han fortalte mig, at han
med
en advarsel (slippe). Jeg er sikker pà, at jeg har
den pà bordet (lagge). Hun
og
,
da vi kom (liggelsove). De
,sàtàrene....
ned ad kindeme (lellobe). Har du . . . min nye
pung (tage)? Det var mig, der .
hende hjem i

....
...,

....

....

....

du

.

....

....

.

...

hende selv (sporge)? Har
for mig igen (lyve)? De havde
ham

gàr (folge). Har

...

du ....
....
til et tra (binde). Hvem har ... al melken
(drikke)? Hun .... lige sà lang, hun var (falde).
Det .... ti grader i nat (fryse). Hun havde
sig

i fingeren (skere). Skibet

.,..

....

pà ti minutter

(synke). Hun blev
ind i bilen af to mand
(tvinge). Jeg har aldrie riefig ...,hvemhanlar
(vide.). Han
midt om natten (komme).

....

$ 38.
HJ,IELPEUD SAGNSORD,/HJ,,I ,LPEVERBER
Skema:

at blive, at have, at vare.
Nùlid Darid Fgrnulid lrrdarid
jeg blilcr jÈ! bÌ.r t.g er blevet jeg var bhvcr
jeg har rÈ! hr\d. rlg lìar halt jee hrvde halt
j.g *

Fr.mtid
jeS vil blìve
jee vil have
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$ 3e.

De

sammensatte tider fornutitl/perfektum og
fordatitVplusquamperfektum dannes ved hjalp af
henholdsvis har/havde og er,/var plus en kort tillagsform af et givet udsagnsord:
rnutid: De er taget i sommerhus.
D€t siges, at han har trukket sig tilbage
for to dage siden.
Han har selv bygget skibet.

fsrdatid: De var ikke kommet hjem klokken to
som aftalt.
Han havde arbejdet hele natten, fortalt€
han.
Han havde malet billedet efter model.

Bemerk at man pà dansk bruger former af vcre i
fornutid og fordatid i forbindelse med udsagnsord,
der ikke tager gemtandsled, nàr der er tale om,
at grundleddet undergàr en forandring.
Former af have bruges ved udsagnsord, der tager
genstandsled. Dog findes former af lava ogsà ved
udsagnsord, der ikke tager genstandsled, nàLr forestillingen om enten handlingen eller det datidige
snskes markeret.

OVELSE 20:
Indsat erlvar og harAavde.

Hun
.

..
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.

....

fl)'ttet til Engìand for ro àr siden. Jeg
ikke last avisen endnu. De . . . . gàet en tur

....

alle forslundet, da vi
det gode vejr. De
nàede frem til huset. De . . . . arbejdet i to àr med
projektet, inden det var fardig. Hun
ikke

i

....
stàet op, da jeg besogte hende. De .. .. vist lige

kommet hjem fra Afrika. Hun . . , . boet ti màneder i Kobenhavn. Han . . . lobet hele vejen hjem
fra skole i dag. Jeg tror, han .... begyndt at ryge
igen. Han ... lige skîevet en ny bog. Det ser ud
til, at han
korl alt, hvad han kunne for at nà
frergen. Det siges, at hun
. trukket sig tilbage,
De
taget hjem, da \,.1 kom.

,

.
....

....

.

s 40.
FREMTID,/FUTURUM

Til at angive en ren fremtid bruger dansk nutidsformen. geme ledsaget af biord eller biled med et
fremúdigt indhold:
De kommer fsrst om en uge.
De rejser nok pà mandag.
Toget afgàr fra perron 5 orn ca. en time.

En slags fremtid kan ogsà dannes ved hjalp af
màdesudsagnsordene ville eller skulle plus en navneform. Bemerk dog, at udtryk med ville og skulle
ogsà her bevarer noget af den vardi, der ligger i det
blotte màdesudsagnsord, nemlig vilje (ville) og ordrellsfte (skulle).:
Jeg vil ikke arbejde mere for dig.
Du skal slà gresplaenen, inden gasteme

kommer.
Jeg skal nok hente nìalk, inden ksbmanden lukker.
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Se ogsà under afsnittet

om màdesudsagnsord.

s 41.
LIDEFORM,/PASSIV
Dansk har dels en sàkaldt slide-form, der bestàr i.
at man

a)

fojer -s til navneform:
male

til

males

b)

erstatter -r med -s i nutid
giver til gives

c)

fojer -s til en datid:
àbnede

til

àbnedes

slideformene anvendes is€r om noget generelt eller gentaget, og optrader derfor sjaldent i datid:

Der spises for meget sukker i Danmark.
Dsrene àbnes preecis en halv tíme fsr
forestillingen.
Dsren àbnedes langsomt indefra af en
sort hànd.

$ 42.
Omskrivninger med blive + kort tillegsform bruges isar om den enkelte handling:
Doren bliver àbnet, hr'is du kommer rnoen tre_
Politibetj enten bler drÀbt ved et skud
gennem hovedet.
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Bemark dog at visse udsagnsord kun konstrueres
med slideform, bl. a. behsve, have, mene, tenke. Ogsà i forbindelse med màdesudsasnsordene er slideform eneste mulighed (dog ikke ved skulle og
vll/e nàr disse har en slags fremtidig vardi):
Benzin haves ikke langere pà lager.
Der tenkes nok mest pà den politiske
magt i den forbindelse.
Der mà gores noget ved det.
Der skal blive giort rent, inden De flytter ind til den fs6te.
Der vil blive givet hàrde straffe for narkotikasalg.

Bemark endelig, at visse udsagnsord altid optreder i s-form, skont de har en aktiv betydning: /ykkes, lenges, msdes, slàs, skendes, synes.

eks. Jeg lenges efter dig.
Vi skandes for meget.

OVELSE 21:
Lav folgende sÉtninger om til lideform.

Han malede huset pà en uge. Politiet àbende dsren. Betjenten àbner hver dag dorene klokken ni.
Denne fabrik fremstiller kun msbler. Han betalte
pengene til tiden. Han sendte pakken sidste uge.
Sekr€taren skriver altid kontakteme rent. Vi har
ikke langere petroleum pà lager. (Udelad her vi fra
den akdve saetning).

6l

QIYELSE22z
s-lideform eller blive.konstruktion?

....

med alkohol for at reducere prisen
(blande). Brevet
i sidste ojeblik (skrive). Der
,
middag klokken tolv hver dag her pà stedet
(spise). Der vil
hàrdt ned pa alle ballademagere (slà). En anden losning kunne jo ogsà .. ..
(tanke). Der
ikke mange penge til dette
projekt (behoves). Bilen
alt for billigt (s@l(betrade). Der
ges). GrESset mà ikke
alt for meget ol i Danmark, siger nan i Sverige
(drikke). Han
to dage efter (fyre).

Benzin

,.,

,...
....
....

....
....

....

....

$ 43.
Skema:

e)
b)
c)
d)
e)
f)

Navn€form

burde
at turde
at kunn€
at màtte
at skull€
at ville
at

Nùtid
jeg bor
jeq rst
jes kan
jeg mà
jeg skal
jes vil

Datid
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg

burd€
turde
kunne
màtte
skulle

j€s ville

Fomutid
jeg har bìrrdet
jeg har turdei
jes har kunnet
jeg har màttet
jes har skullet
jes har villet

at burdei morulsk forpligtelse.
at Írde: have mod lil.
at kunne: evne/mulighed.
at rîàtte: tilladelse (sporgende satninger)
nzdvmdighe d (andre satninger).
aI skulle: no dv m dig he d, ordr e/frem t i d
at ville: v í lj e /fr em ti d

Bemerk ogsà udtrykkene mày'gerne/godt (tilladelse) og
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zri tkke (forbud).

CIYELSE23:.
Indset de relevante màdesudsagnsord i den rigtige
tid.

Du

.

opfore dig ordentligt, nàrgasteme kommer (ordre). Hun . . . svsmme allerede, da hun
ikke ksbe bilen for
var fire àr (evne). Han
sin kone (have mod til). Jeg , .. . afsted, inden det
bliver msrkt (v/7e). Du
skynde dig, hvis du
skal nà toget QodvmdigheQ. .. . . vi làne din bil
(tilladelse)2 . .. du allerede afsted klokken to
ikke gore noget ved det
Qwdvendighed)? Jeg . .
for i morgen (fremtid). Jeg
kun til fodboldkamp (vilje). Jeg . . . . rejse om tre timer (fremtid).
Jeg . . . have skrevet det brev inden modet Qudvendighed). Han har aldrig . ..
forstà den tyske
grammatik (evne). Det .. .. jo varet rigtigt, hvad
han pastàr (mulighed). Han ... gore, hvad 1eg
sige ham imod
srger (ordre). Jeg har aldrig
(have mod til).
ga nu, ellen nàr vi ikke
vores bus (tudvendighed). Jeg .... rejse om to
dage lfrenrid). Vi spurgte far. om vi
biografen Uillodelsel. Jeg har lange ... . gsîe
noget ved den have (moralsk forpligtelse). Han
gà rgen (ewe).
...

.

.

....
....

..

.

....

.

Vi ....

.
....

.gat

....
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vI.

ORD.
STILLING

s 44.
LIGEFREM OG OMVENDT ORDSTILING
Yed ligefrem ordstilling forstàr rnan rakkefolgen
grundled plus udsagnsled: han malede huset. Ved
omvendt ordstilling fontàr man rakkefolgen
udsagnsled plus gmndled: malede han huset?

Ligefrem ordstilling:

a)

ligefrem ordstilling findes altid i bisatninger:
han sagde, at de havde travlt,
Nàr du kommer, mà vi se at fà
gjort noget ved.

b)

ligefrem ordstilling er det ogsà det almindeligste i hovedsatninger:
Han kommer hvert àr med rcbler

til

os.

Han kobte bilen pà afbetaling.
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s 4s.
OMVENDT ORDSTILLING
Omvendt ordstilling forekommer kun
ninger. nemlig i lolgende tre tillelde:
a)

i

hovedsrt-

sporgende setninger, hvor gn:ndleddet
ikke er et sporgende stedord:
Kommer du ikke snart?

Kobte han bilen kontant?
Hvem har kobt bilen?

b)

hvis der stàr en bisrtning foran hovedsatnigen:
Nàr du kommer, skal vi rigtig
have det sjovt.

Hvis du forlader mig nu, begàr
ìeg selvmord.
c)

hvis man stiller et biled forst i satningen:

Nu kommer han vist.
Klokken to om natten horte vi politiet komme.

OYELSE

24:.

Lav omvendt ordstilling i folgende sttninger.

Vi h6rte politiet komme klokken to om natten. Jeg
begàr selvmord, hvis du forlader mig. Han kobte
bilen kontant. De kommer nu. Han har solgt sit
hus. Vi skal se Christiansborg, nàr vi kommer til
Kobenhavn. Han bestod sin eksamen for to àr
siden. Der bor mange mennesker i London. Han
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gik pà arbejde, selvom han var syg. Hun gik, da jeg
kom. Han lob tre kilometer hver morgen. Vi gàr i

Tivoli bagefter.
PLACERING AF IKKE OG ANDRE
SMÀ BIORD,/ADVERBIER

s 4ó.
1. Placering i hovedsatninger
a)

biordet placeres efter grundled * udsagnsled, hvis sidstnavnte er usammensat:

Han skriver aldrig breve.
Hun leser dog aviser.

b)

biordet placeres efter hjalpeudsagnsordet ved sammensatte udsagnsled
Han har aldrig skrevet breve.
Hun har ikke last aviser.

c)

hovedsatninger der indledes med, bare,
blot, gid, mon placerer biordet mellem
grundleddet og udsagnsordet:
Bare han ikke kommer tilbage.

Gid han aldrig kontakter

os

mere.

Mon hun alligevel gzr det.

s 47.
2. Placering Í bisetninger

a)

biordet placeres mellem gn:ndleddet og
udsagnsleddet :
Han sagde, at han ikke kom
pà sondag.
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for

Hvis du altid beklager dig, er der
ingen, der kan lide dig.
Hvis man aldrig har pî6vet at
sulte, ved man ikke, hvad det vil

OVELSE 25:
Indsat biordene: ikke, altid, aldrig, dog, ofte, ogsà,
snart, jo,

1. I hovedsetninger:
Bare de kommer. Han reparerer bil. Hun kommer.
Jeg kan huske hendes adresse. Mon han har solgt
sin bil. De bruger vist mange penge, men de har
ràd til det. Hun har engang varet en smuk kvinde.
Han har ballade med sine medarbejdere. Familien
Jensen har kobt ny bil. Priserne bliver forhojet,
siges det.

Han har malet billedet selv.

2. I bisetninger:
Hun sagde, at hun ville sige det til de andre. Da
han var tret, gik han i seng klokken 8 om aftenen.
Hun blev ikke gift med Peter, fordi han drak. Hun
kobte en kjole, som hun Lunne lide. Hvis han
kom, ville hun blive glad. Hun spurgte, hvor jeg
havde fàet den store bule i hovedet. Hun spurgte,
om jeg kom i klubben.

6',1

vrr. BINDEORD
KONJUNKTIONER
$ 48.

r. DVNAR

a)

da anvendes om den enkelte handling
i fortiden.
Da de kom ud til brandstedet,
var ilden allerede slukket.
Da vi nàede derhen, var hun gàet.
NB. da anvendes ogsà om rirsag: da han
ikke selv kunne komme, sendte han sin
kone i stedet.

b)

ndr anvendes

l)

om den gentagne handIing i nurid og datid
2) om fremtid
3) om begrundelse
Nàr avisdrengen kommer om
morgenen, ser han altid sà glad
ud.

Nàr man skulle hoste

i

gamle

dage, foregik det med hàndkraft.
Las den bog, nàr du engang fàr

rid.
Nàr du lover mig det, er jeg rolig.
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QIYELSE 26:
Indspt da./nàr

hans far dode, màrte han ksre firmaet
videre selv. ,... malkemanden kommer om
morgenen, er jeg allerede vàgen. . . . . jeg bliver
stor, vil jeg vare pilot. . .. . man fik tuberkulose
for i tiden, betod det ofte den visse dod. .. .. hun
var en dygtig sekretar, viìle hendes chef nodig af
med hende. .... han kommer hjem fra arbejde,
tager han sig ol fra ksleskabet. .... han kom
hjem fra arbejde, tog han sig en ol. . .. . piger er
mere flittige i skolen, skyldes det nok, at de er mere
artige end drengene.

$ 49.
2. HVIS,/OM

a)

hvis bruges om betingelse:

Hvis du kommer nu, kan vi kore
straks.
b)

arn bruges sporgende:
Jeg spurgte hende, om hun ville
med.

QIYELSE 27:
Indsat hviVom

til dig

.

jeg fàr tid. Hun vidste ikke
han
..
det kunne lade sig gore. Ved du
kommer? Kan De sige mig . . . denne bus kgrer

Jeg ringer

..

...

.

....
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til

.,..

Radhuspladsen. Jeg bliver wed,
du gor
det igen. Jeg mà jo klare mig uden din hjelp, . . . .
du ikke vil hjalpe mig. Jeg tror lige, jeg vil.sporge,
hun kommer i aften.

..,.
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STIKORDSREGISTER
til
Der henvises

al,,. .,. ...

...
and......,
alt hrad

anden.....
bestemt

paragraffer

26 grov ,
19 gron ,. ...
4 gtn ,..

l0

...... lGll

28 gàs ..
(de)handlende...

kendeord ......1,5,6
bindeord.. .
48-49 have .....
biord (age)
14 henforende
biord
hjalpeud(uagte) ...
16 sagnsord.......
biords
placering.
4U7 hurtigst.........
b1ive........... 38 hvad for en . ....

.,,..
.....
.....
.,....

35

4
32
38

t9
38
12
18

blivelideform..,.
42 hver . ..........
n
blà.. ...... ..... 9, ll hvis,...........
49
bog...'........ 4 ikke. .. ...... .. . 4U7
bydemàde.,.....
34 ind/inde........
15

bler............
da.,......

dansk.....

J
48

9

datid...... .....3G37
datid (-ede) .
datid Gte) . .

ingen...........

...........
kasus...........
ksn....,.......
intet

36 kort
36 lang

tillagsform . .
tillegsform . .

24

u
7

2
33
32

'n

datid
(uregelmessig)

den

(her)......

37

lideform . ...

...

4142

20 ligefrem

ordstilling......
denne .

.. .. ., . .,

det(her)........

...... ..
din............
dette .

..

disse...........

m lille

20 man
20 mand

t7

4

meget..........

20 merelmest

gradboìning

I min...

en/el

9
29

.

....

29 mus..
39 msdes .

én(s)

er/har

34

fremtid.........

4 nat
4Il navneform med

fordatid

fsrnutid

sagnsord.......

at.-.--.--...

t7
3

43
4
30

39 navneform

.,. .. ..

gammel........

39
12-14

gradbojning

t2-14

72
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