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Brug af passiv

Nutid af werden
ich
du

werde
wirst

ental i øvrigt

wird

(er, sie, es)

Datid af werden

Førnutid af werden

ich
wurde
du
wurdest
ental i øvrigt wurde

ich
bin geworden
du
bist geworden
ental i øvrigt ist geworden

(er, sie, es)

(er, sie, es)

wir
ihr

werden
werdet

wir
ihr

wurden
wurdet

wir
ihr

sind geworden
seid geworden

flertal i øvrigt

werden

flertal i øvrigt

wurden

flertal i øvrigt

sind geworden

(sie, Sie)

(sie, Sie)

(sie, Sie)

Opbygning af sætning i passiv/nutid

Betyder ”blevet” i
normale sætninger i førnutid:
F.eks.:

Jeg er blevet
syg.

Denne form for
”blevet” kan ikke
bruges, når en
passiv sætning
kommer i førnutid.
Se bagsiden!

”Normal” sætning i nutid:
Jeg henter stolen i eftermiddag
Ich hole heute nachmittag den Stuhl
Samme betydning, men sagt i passiv:
(man kan ikke umiddelbart se, hvem der udfører handlingen)

Stolen bliver hentet i eftermiddag
Der Stuhl wird heute nachmittag geholt

Der Stuhl wird heute nachmittag geholt
Hjælpeverbum fra §6, nutid

Står sætningen i passiv/datid, tages hjælpeverbet fra §6/datid: Der Stuhl

I passiv/førnutid
anvendes tre verber:

Hovedverbum som kort tillægsform

wurde heute nachmittag geholt

Stolen er blevet hentet i eftermiddag:

Der Stuhl ist heute nachmittag geholt worden
§5

Hovedverbum —
sættes næstsidst!

Også i passive sætninger kan man få brug for at vide, hvem der udfører handlingen:
Stolen er i eftermiddag blevet hentet af min bror

Der Stuhl ist heute nachmittag von meinem Bruder geholt worden
I passive sætninger får du ofte brug for §17. Her bruger du altid von

§6 uden ”–ge”
Sættes sidst!

Vigtigt!
Læs bagsiden
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Blevet kan hedde både geworden og worden!
I ”normale” sætninger hedder ”blevet” geworden:
Han er blevet syg: Er ist krank geworden
Jeg er blevet rask: Ich bin gesund geworden
(Her hedder blevet altså geworden, selv om det står i nærheden af et
”gesund”.
Forklaring: Ordet hedder gesund, det er ikke et ord i kort tillægsform!)

Når ”blevet” kommer til at stå i en passiv sætning - altså
sammen med et andet ord i kort tillægsform, kommer
”blevet” til at hedde ”worden”

geworden
blevet
worden
Man bruger
”worden”,
når der i forvejen optræder
et ord i kort tillægsform!

Vigtigt!
På dansk kan passiv udtrykkes på to måder:
1) Flasken fyldes langsomt med vand

eller

2) Flasken bliver langsomt fyldt med vand
På tysk findes ”s”-formen ikke.
Man kan kun bruge passiv ved hjælp af
”bliver”!

Huset blev bygget af tre murere

Huset bliver bygget af tre murere

Huset byggedes af tre murere

Huset bygges af tre murere

Samme sætning i datid

Så hvis sætningen skal siges i nutid:
bliver du nødt til at sige:

bliver du nødt til at sige:

Denne boks kan skrives på den blanke
side over for §6 i grammatikbogen.
Du kan også vælge at klippe den ud og
klæbe den op på den hvide side over for
§6.
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