
Et ord fra §16, §17 eller §18 skal jo altid ”styre” enten Akkusativ eller Dativ: 

Jeg går gennem haven: Ich gehe durch den Garten 
Jeg bor hos min onkel: Ich wohne bei meinem Onkel 
Jeg går ind i haven: Ich gehe in den Garten  
Jeg sidder i haven: Ich sitze in dem Garten 

Her er de lette eksempler Her er de lidt vanskeligere 

Her er en have, som bækken løber igennem: Hier ist ein Garten, durch den der Bach läuft 
Her er det hus, som jeg bor i: Hier ist das Haus, in dem ich wohne 
Her er det hul, som ræven lå i: Hier ist das Loch, in dem der Fuchs lag 

§18 §4 

Men hvad gør en ulykkelig tyskstuderende, hvis der ikke er noget at ”styre”? 

Eksempel: Det har han aldrig fortalt om 

von kommer fra §17 — men hvad skal det styre? 
Det kan ikke styre ”det”, da dette ”det” ikke er et §1ord! 
Der er ikke noget at styre! 

Vi skal med andre ord have ophævet kravet 
om at styre noget. 

Vi bruger vort hemmelige våben: Forstavelsen da 

Davon hat er nie erzählt   eller   Er hat nie davon erzählt 

von med et da foran bliver til davon 

Et ”§16-, §17- eller §18-ord” med et da foran skal ikke ”styre” noget! 

Det har han aldrig fortalt om 

auf med da foran bliver egentlig  til daauf — det går bare ikke med to vokaler ved siden af hinanden.  
Derfor kommer der et r indimellem: darauf 
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Der er egentlig  tre regler at holde styr på: 

Hvis et §16/17/18- ord kommer til at stå sidst, og det ikke kan komme til at ”styre” noget  

 Det har jeg aldrig hørt om   Davon habe ich nie gehört  eller  Ich habe nie davon gehört 
 Det vænner man sig til    Daran gewöhnt man sich  eller  Man gewöhnt sich daran 
 Det glæder jeg mig til    Darauf freue ich mich  eller  Ich freue mich darauf 
 

Hvis et §16/17/18-ord kommer til at står foran en navneform 

 Jeg tænker på at rejse til Italien    Ich denke daran, nach Italien zu fahren 
 Jeg regner med at studere i Aarhus  Ich rechne damit, in Aarhus zu studieren 
 Jeg håber på at vinde 1000 kr.    Ich hoffe darauf, 1000 Kr. zu gewinnen 

Hvis et §16/17/18-ord kommer til at stå foran en bisætning 

 Jeg tror ikke på, at du vinder           Ich glaube nicht daran, dass du gewinnst 
 Jeg regner ikke med, at han kommer på tirsdag    Ich rechne nicht damit, dass er am Dienstag kommt 
 Jeg glæder mig til, at min søster kommer på fredag  Ich freue mich darauf, dass meine Schwester am Freitag kommt 

Der kan dog også ske det, at et §16/17/18-ord kommer til at stå foran det ubestemte ”det” 

 Man har fortalt mig om det    Man hat mir davon erzählt 
 Jeg har hørt om det      Ich habe davon gehört 
 Jeg har læst om det      Ich habe davon gelesen 

 Tag nu nogle af disse sætninger og skriv dem ind på de hvide sider bag i grammatikken.  
 De vil være guld værd, når du engang skal til at skrive tysk stil. Idé: 

© Ole Due 
Nørre Nissum Skole 


