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Brug af gewesen, geworden, gehabt

Gælder opgaverne 1-10. Se §5

være hedder i navneform: sein. I førnutid hedder det på dansk været — på tysk gewesen
Når man skriver i førnutid, vil man altid have to verber:

Jeg har været i Struer
hjælpeverbum

hovedverbum

Hovedverbet er altid en kort tillægsform!

På tysk står en kort tillægsform altid til sidst i en hovedsætning!
Jeg har været i Struer

Pas på her!

Jeg har i Struer været

Andre eksempler:

Meget vigtigt!

Vi siger på dansk:
Jeg har været i Struer

Hjælpeverbet er næsten altid det samme på
dansk som på tysk!
Men ved været — altså gewesen skal du
finde hjælpeverbet i §5.

Tyskerne siger:
Jeg er i Struer været.

Ich bin in Struer gewesen

Hjælpeverbet kommer altså fra § 5
Hovedverbet hedder gewesen

Karen har været i Lemvig:
Karen ist in Lemvig gewesen
Hvornår har du været i Lemvig, Karen?
Wann bist du in Lemvig gewesen, Karen?

På bagsiden kan du læse om geworden og gehabt

Gælder opgaverne 11-20

§6

blive hedder i navneform werden. I førnutid hedder det på dansk blevet — på tysk geworden.

(§6)

Her er hjælpeverbet det samme på tysk som på dansk.

Teen er

blevet

hjælpeverbum

kold

Der Tee ist kalt geworden
Andet eksempel:
Du er blevet dygtig, Alexander
Du bist tüchtig geworden, Alexander

hovedverbum

Husk at sætte hovedverbet — den korte tillægsform — til sidst!
Gælder opgaverne 21-30

§7

have hedder i navneform haben. I førnutid hedder det på dansk haft — på tysk gehabt

(§7)

Her er hjælpeverbet også det samme på tysk som på dansk

Drengen har altid haft en hund
hjælpeverbum

hovedverbum

Der Junge hat immer einen Hund gehabt

Husk nu, at det,
man har, man
havde eller man
har haft, kommer
til at stå i
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