
 
Kursus i tysk grammatik, øvelse 6 

Øvelse i brug af §7 – datid af ”haben” 
 
1) Han havde et barn 
                             §7        §2    Kind (n) 

2) Jeg havde en ven 
                             §7        §2     Freund (m)                       

3) Fru Müller havde en veninde 
             Frau                      §7          §2     Freundin (f) 

4) Havde du spejlet 
               §7                    Spiegel (m) 

5) Vi havde uret   hjemme  
                       §7          Uhr (f)    zu Hause   

6) Havde I pengene? 
                   §7              Geld (n)   

7) Hvor havde De bøgerne? 
              wo             §7                  Buch (n) –er”                                                        

8) Pigen    havde hverken blyanten eller  pennen 
             Mädchen (n)    §7                              Bleistift (m)               Feder (f)    Bemærk: ”hverken – eller” hedder ”weder   - noch” 

9) Drengen havde fyldepennen     
               Junge (m)          §7           Füller (m)   

10) Havde I hovedpine? 
                 §7               Kopfschmerzen (et flertalsord)    

11) Vi havde ikke papiret 
                       §7         nicht      Papier (n)   

12) Hvor havde du bolden? 
              wo            §7                   Ball (m) 

13) Jeg havde dengang en cykel 
                             §7              damals             Fahrrad (n) 

14) Bonden havde en hest og en vogn 
              Bauer (m)        §7                 Pferd (n)             Wagen (m) 

15) Hvad havde I? 
              was         §7           
 
 



 
16) Vi havde en bil 
                        §7               Auto (n) 

17) Pigen havde en dukke 
             Mädchen (n)   §7              Puppe (f) 

18) Hvor havde De bilen,   hr. Müller? 
              wo         §7                     Auto (n)   Herr 

19) Hvornår havde du ferie? 
              wann                 §7                 Ferien 

20) Huset havde 8 værelser    
              Haus (n)     §7        §22   Zimmer (n) -      

21) Havde I dengang en villa? 
                §7                   damals             Villa (f) 

22) Nej, vi havde kun en lejlighed       
             nein             §7          nur            Wohning (f)                                    

23) Hun havde papiret.  
                              §7       Papier (n) 

24) Han havde hverken pen eller blæk 
                            §7                            Feder (f)          Tinte (f)       ”hverken  - eller” hedder ”weder   -  noch”             

25) Jeg havde dengang kun en ske 
                         §7              damals             nur       Löffel (m) 

26) Børnene havde en ske og en gaffel.  
              Kind (n) -er         §7             Löffel (m)          Gabel (f)              

27) Forældrene havde både en ske, en gaffel og en kniv 
              Eltern (pl)                §7                             Löffel (m)      Gabel (f)         Messer (n)       ”både  -  og”   hedder   ”sowohl  - als” 

28) Havde du også en tallerken? 
                   §7                auch             Teller (m)) 

29) Jeg havde både fyldepennen og blyanten 
                            §7                          Füller (m)                       Bleistift (m)     ”både  -  og”   hedder   ”sowohl  - als” 

30) Drengen havde en bold 
               Junge (m)        §7                 Ball (m)    
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