Noget om bøjningsformen konjunktiv
Konjunktiv er en bøjningsform af verberne, der for det første regnes for ret vanskeligt at
håndtere, og for det andet hører til et stofområde, man normalt først begynder at arbejde
indgående med på gymnasiale uddannelser.
Men selv om du måske ikke tilegner dig færdigheder i at kunne bruge konjunktiv, kan det
være en stor fordel at kende til reglerne, da du ofte vil møde konjunktiv-former i forskellige
tekster.
Det følgende skal ses som de mest enkle og mest benyttede former og er ikke det komplette regelsæt, der knytter sig til konjunktiv

I konjunktiv er der andre endelser og omlyde, end dem du plejer at benytte
Eksempler med ord bøjet i nutid
zu haben
ich
habe
du
habest
er/sie/es habe
wir
haben
ihr
habet
sie / Sie haben

zu schlagen
-e
schlage -e
-est schlagest -est
-e
schlage -e
-en schlagen -en
-et schlaget -et
-en schlagen -en

Ord bøjet i datid
zu dürfen
dürfe
-e
dürfest -est
dürfe
-e
dürfen -en
dürfet -et
dürfen -en

zu sein
sei
seiest
sei
seien
seiet
seien

zu kommen
käme -e
kämest -est
käme -e
kämen -en
kämet -et
kämen -en

zu sein
wäre –e
wärest -est
wäre -e
wären -en
wäret -et
wären -en

zu dürfen
dürfte
dürftest
dürfte
dürften
dürftet
dürften

 Alle svage og stærke verber i nutid og datid får tilføjet ovennævnte endelser.
 Alle mådesudsagnsord får et andet sæt endelser i datid, og nogle får samme omlyd
som i navneformen.
 Bemærk den særlige nutidsform for zu sein

Konjunktiv benyttes, når man udtrykker noget, der….

strider mod virkeligheden:

Hvis jeg kunne, ville jeg flyve. – Wenn ich könnte, würde ich fliegen
 når man udtrykker et urealistisk ønske:
 Bare jeg ikke var født. – Wäre ich nicht geboren.
 udtrykkes med betingelser, som indeholder noget usikkert (betingelsesbisætninger):
 Hvis jeg havde en million kroner, sad jeg ikke her, så lå jeg på en strand.
 Wenn ich eine Million hätte, säe ich nicht hier, dann läge ich auf einem Strand.
 udtrykkes som sammenligninger, hvor noget ikke passer med virkeligheden:
 Han ligger i sengen, som om han er død (men det er han ikke) - Er liegt im Bett, als
ob er tot wäre
 fremsættes usandsynlige eller umulige ønsker:
 Havde jeg vidst det, var jeg kommet. – Hätte ich das gewusst, wäre ich gekommen.
 kunne, burde eller ville være sket (men alligevel ikke skete)
 Man burde ikke spise så megen schokolade. – Det skulle jeg have vidst.
Man müsste eigentlich nicht so viel Schokolade essen. Das hätte ich wissen sollen.
 er et høfligt udsagn eller spørgsmål:
 Måtte jeg komme forbi? – Dürfte ich bitte vorbei? Jeg ville gerne have 20 cigaretter.
– Ich möchte 20 Zigaretten eller ich hätte gerne 20 Zigaretten
 er indirekte tale
 Regeringen meddelte, at den havde vundet. – die Regierung teilte mit, sie habe
gewonnen
Ovennævnte tjener – som nævnt – kun det formål, at du kan ”afkode” tekster, hvor
konjunktiv-former er anvendt.
OBS. I radio og TV hører man ofte nutids-konjunktiv anvendt i indirekte tale: Der Präsident teilte mit, er habe seine Regierung noch nicht ernannt. Det gør medierne
for på den måde at sige, at det er noget, man har hørt – man tager ikke ansvar for,
om det er sandt. Det bruges altså meget ved 2-hånds-oplysninger.


15

