
 
 

Kursus i tysk grammatik, opgave 26 
”Noget med da….” 

 

1) Det har jeg aldrig hørt om.  

              Ich habe nie davon gehört 
 
2) Har jeg aldrig fortalt dig om det   

             Habe ich dir nie davon erzählt                                                      
 
3) Ja, jeg har læst om det.  

              Ja, ich habe davon gelesen 
 
4) Jeg har hørt om din broders sygdom.  

              Ich habe von der Krankheit deines Bruders gehört 
 
5)  Nå, du har hørt om den?  

             Na, du hast davon gehört 
 
6) Kommer du med i morgen? Ja, det regner jeg med.  

     Kommst du morgen mit? Ja, damit rechne ich 
 
7) Det er snart jul – det glæder jeg mig til.  

              Es sind bald Weihnachten – darauf freue ich mich   (eller: ich freue mich darauf) 
 
8     Jeg regner med at komme i morgen.  

              Ich rechne damit, morgen zu kommen 
 
9) Glæder du dig til, at din onkel kommer.  

              Freust du dich darauf, dass dein Onkel kommt 
 
10) Ja, jeg har spurgt ham om, hvornår han kommer.  

         Ja, ich habe ihn danach gefragt, wann er kommt 
 

11) I tysk har I meget at lave. Hvad siger du til det?  

             In Deutsch habt ihr viel zu machen. Was sagst du dazu             
 
12) Det har jeg ikke noget imod.  

              Ich habe nichts dagegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
13) Min moder sørger altid for, at jeg laver mine lektier.  

                      Meine Mutter sorgt immer dafür, dass ich meine Hausaufgaben mache 
 
14) Jeg tænker på at studere i Aarhus.  

             Ich denke daran, in Aarhus zu studieren 
 
15) Jeg tænker på at rejse til Italien.  

             Ich denke daran, nach Italien zu reisen     
 
16) Jeg regner med at begynde på gymnasiet i august.  

              Ich rechne damit, im August auf das Gymnasium anzufangen 
 
17) Vi fik besøg, men vi glædede os ikke over det  

              Wir bekamen Besuch, aber wir freuten uns nicht darüber 
 
18)  Jeg spurgte ham om, hvornår han kunne komme.  

              Ich fragte ihn danach, wann er kommen konnte       

 
19) Jeg håber på at blive færdig næste sommer.  

              Ich hoffe darauf, nächsten Sommer fertig zu werden 
 
20)  Jeg tror ikke på, at han bliver færdig.  

              Ich glaube nicht daran, dass er fertig wird                                               
 
21) Han har bedt mig om at komme på tirsdag.  

             Er hat mich danach gebeten, am Dienstag zu kommen 
 
22) Han har spurgt mig om, om jeg kan komme på tirsdag.  

             Er hat mich danach gefragt, ob ich am Dienstag kommen kann 

 

23) Hvad tror du på?  

             Woran glaubst du….. 
 
24) Hvad kan jeg hjælpe Dem med?  

   Womit kann ich Ihnen helfen 
 
25) Hvad tænker du på?  

             Woran denkst du 
 
26) Hvad venter du på?  

             Worauf wartest du 
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