
Ark om ledsætninger 
 

Substantiviske ledsætninger indledes af forbindere som: 

at (kan mangle på dansk*), om, spørgende pronominer og spørgende adverbier. 

De er led (subj., obj., del af præpositionsled) i hovedsætningen. 

 

*Han siger, (at) han kommer. He says (that) he'll come. Er sagt, dass er kommt. Dice che verrà. 

Il dit qu'il vient. Dicit se venire. 

 

Adjektiviske ledsætninger indledes med et relativt pronomen (kan undertiden mangle på dansk*): 

der (kun som subjekt), som (subj.,obj., dativobj.), hvis (genitiv), hvor (relativt adv.). 

 

* Pigen, (som) jeg elsker, kommer hjem. The girl (that) I love comes home. Das Mädchen, das ich 

liebe, kommt nach Hause. La ragazza che amo ritorna a casa. La fille que j'aime retourne. Puella, 

quam amo, domum venit. 

 

 

De lægger sig til et substantiv(-isk led) og kan erstattes af et adjektiv, uden at den grammatiske 

korrekthed forstyrres: 

Salaten, som jeg spiser, er hjemmeavlet ~ den spiselige salat er hjemmeavlet. 

 

 

Adverbielle ledsætninger indledes med underordningskonjunktioner, der udtrykker: 

a) tid (når, da, førend, inden, efter at, mens, idet) 

b) årsag (fordi, da, eftersom, siden, idet) 

c) betingelse (hvis (ikke), dersom, om, såfremt, medmindre) 

d) følge (så at (ikke), sådan at, uden at 

e) hensigt (for at (ikke)) 

f) indrømmelse (selv om, skønt, om end (ikke)) 

g) sammenligning (som, sådan som, som om, ligesom (om), end) 

 

Bemærk, at adverbielle ledsætninger kan udskiftes med andre adverbialer (adverbier, 

præpositionsled), uden at den grammatiske korrekthed forstyrres: 

 

Når jeg kommer i morgen, skal vi hygge os ~ i morgen skal vi hygge os. 

Fordi du er dum, skal du ikke være med  ~ på grund af din dumhed  skal du ikke være med. 

 

Eksempler på italienske bisætningsindledere, der danner adverbielle ledsætninger: 

a) tid: quando, prima che, dopo che, mentre 

b) årsag: perché, siccome, in quanto, poiché, giacché, 

c) betingelse: se (non), casomai, nel caso che, posto che, qualora, semmai 

d) følge: così che, senza che 

e) hensigt: perché (+ verbet i konjunktiv) 

f) indrømmelse: anche se, sebbene, benché, ancorché, nonostante, per quanto, quantunque, seppure 

(+ verbet i konjuktiv) 

g) sammenligning; come, come se (+ verb. i imperf. konj.) 

 

 

 

 

 

 


