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Lernstation 17: Werden og wollen. Vilje, futurum og passiv 
 
 
Sort regel 

Dansk ville kan i alt væsentligt oversættes tysk wollen eller werden. 

• Wollen er et modalverbum og betegner vilje, fx: 
Wollen Sie bitte aussteigen? – Nein, das will ich nicht!  (se Lernstation 16). 

• Werden har derimod to hovedfunktioner: 
o Som hovedverbum: grund- og hjælpeverbum, der betegner forandring, fx: 

Sie wird rot vor Wut (Hun bliver rød af raseri). 
Sie wurde rot vor Wut (Hun blev rød af raseri). 
Sie ist vor Wut rot geworden (Hun er blevet rød af raseri). 
 
[nb! - dansk blive også kan oversættes til bleiben, men det betyder: forblive] 
 

o Som hjælpeverbum – til to funktioner: Futurum og passiv. 
Her først futurum (fremtid og formodning): werden + infinitiv, fx: 
Das werden wir ja noch sehen (det får vi at se). 
 
Konkunktivudgaven fremtid giver betinget fremtid: 
- Was würde passieren, wenn … 
- Das würden wir ja sehen, wenn … 
- Wer würde schon einer Frau den Gips vom gebrochenen Arm schlagen, 
  um den Inhalt zu prüfen? 
 
Würde så vi i Lernstation 14 brugt som omskrivning for konjunktiv. 

F: Das will sie bereuen (fortryde). 
R: Das wird sie bereuen. 
 
I eksempelsætningen er der ikke tale om, at sie ønsker at komme til at fortryde (hvad hun 
har sagt/gjort ...), men derimod, at den, som har skrevet det, tror, at det vil gå sådan. 
 
Sammenlign: 
- Sie wird nicht kommen = Jeg tror ikke, at hun kommer 
- Sie will nicht kommen = Det har hun bestemt sig for 
 
Endnu to eksempler: 
F: Vielleicht wollen sie sich später verlieben. 
    Ikke et spørgsmål om vilje, derfor: ... werden.  
 

F: Ich werde es kein typisches Märchen nennen. 

Denne fejl består i, at sætningen er afslutningen på en besvarelse! Den betegner jo, hvad der 
forventeligt vil ske i fremtiden. Havde sætningen stået i en indledning, havde det været helt i 
orden: der vil senere blive redegjort for emnet. 
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Sorte øvelser 

1. Indsæt en passende form af werden eller wollen i flg. sætninger: 
a.   Der Hund (blev) unruhig. 
b. Wenn die sich den richtigen Anwalt nimmt, (bliver) Schadensersatzansprüche in 

Millionenhöhe fällig. 
c.   Es (        ) ihn sicher freuen, wenn wir morgen kommen (       ). 
d. Aber das (        ) ich nicht, denn morgen (        ) ins Kino gehen. 
e.   Im März ( ) es viel Schnee geben. 
f.   Ich bin sehr unzufrieden. Sie (     ) von mir hören! 
g. (       ) der Zug unterwegs anhalten? (standse) 
h. Sie wissen überhaupt nicht, wie es ihren Kindern gehen ( ). 
i.    Du (        ) immer Probleme damit haben. 
j.    Ja, ich (       ) mein Leben lang dadurch gehemmt sein. 
k.   Hoffentlich (       ) wir diese Verbalform bald gelernt haben. 

 
2. Oversættelse 

a.    Hvis man ikke forstår kærlighedens spil, vil det altid gå galt. [= skævt] 
b. Det vil sikkert vare længe, før de forstår det. 
c.   De troede, at deres kærlighed ville vare evigt. 
d. Men hun vil snart glemme bekendtskabet. 
e.   Måske finder de hver en ny partner og vil leve lykkeligt til deres dages ende, næ-

sten som i de rigtige eventyr. 

 
 
Rød regel 

Som hjælpeverbum bruges Werden ikke kun til futurum, men også til passiv: 

Passiv dannes med werden + perfektum participium, fx: 
Das wird morgen gefeiert (præsens-nutid). 
Nein, das wurde schon gestern gefeiert (imperfektum-datid):. 
Es ist doch jedes Jahr am 24. Dezember gefeiert worden! (Perfektum-førnutid). 

 

Rød øvelse 

Forklar nu din makker, hvordan man skal oversætte følgende til tysk: 

- De vil høre fra min advokat! 

Og hvorfor det ville være forkert, hvis Götz i tekst 4 ved skilsmissen havde sagt til Edda von 
Samson: - Du wirst von meinem Anwalt hören! 

Hvad kunne han i stedet have sagt? 
  



Med gratisprogrammet PDF-XCHANGE VIEWER, som bl.a. også findes til telefoner, kan man zoome, markere, m.m. 
– fx skrive kommentarer, som kan deles med andre! Programmet kan gratis downloades: http://pdf-xchange-
viewer.en.softonic.com/ 
 

© Ein- und Reinfälle. Tyskforlaget. Brug tilladt sammen med klassesæt af bogen. 
 

Gylden regel 
Nu er det vist på tide at samle lidt op på hjælpeverber: 
 
Har været og havde været hedder altså på tysk: 
Perfektum   Jeg har været syg    = Ich bin  krank gewesen. 
Pluskvamperfektum  Jeg havde været syg = Ich war krank gewesen. 
 
Er blevet   Gestern ist er krank geworden (hjælpeverbum; eneste verbum). 

Heute ist er operiert worden (hjælpeverbum » kort form). 
Nu er han blevet rask igen = 
Jetzt ist er wieder gesund geworden 
(hjælpeverbum; eneste verbum). 
 

 

Gylden øvelse 

Tilhører de fremhævede ord fra sætninger i teksterne 6-9 … 

a   Werden som grundverbum, der betegner forandring 

b1 Werden som hjælpeverbum, der bruges til passiv 

b2 Werden som hjælpeverbum, der bruges til fremtid 

c   Betinget fremtid 

d   Modalverbet wollen (vilje; stærkt ønske; hensigt) 

a b1 b2 c d 

Ein Schäferhund wurde hereingeführt.      

Ja, so wird es wohl sein.      

Wer würde schon einer Frau den Gips vom gebrochenen Arm schlagen, 
um den Inhalt zu prüfen? 

     

Wenn die sich den richtigen Anwalt nimmt, werden Schadensersatzan-
sprüche in Millionenhöhe fällig 

     

Eine Frau wird in ihrem Gipsarm Heroin über die Grenze schmuggeln.      

Die Maschine wurde angeworfen.      

In drei Stunden würde er am Zonenkontrollpunkt Marienborn sein      

Die Show wurde zum größten Erfolg der Fernsehgeschichte.      
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