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Forord
É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik) er beregnet til undervisningen i
gymnasiet, men henvender sig i ∑vrigt til alle, der ∑nsker en mere
omfattende indf∑ring i den russiske grammatik end den, der findes i
Russisk Grundgrammatik (2. udgave 1978). De to stikordsregistre p¡
dansk og russisk g∑r É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik) velegnet som
opslagsvΔrk.

Der er i É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik) skelnet mellem et
grundlΔggende niveau og et videreg¡ende niveau. Det, der er beregnet
til grundlΔggende niveau, er trykt p¡ hvid baggrund, mens det, der er
tiltΔnkt videreg¡ende niveau, st¡r p¡ en lysebl¡ baggrund. Det
grundlΔggende niveau svarer nogenlunde til gymnasiets obligatoriske
niveau (C-niveau), og det videreg¡ende niveau svarer i store trΔk til
gymnasiets h∑jniveau (B-niveau) samt til det A-niveau, der findes som
fors∑g p¡ nogle gymnasiale uddannelser. 

Den foretagne skelnen mellem de to niveauer er tilnΔrmelsesvis og
bygger p¡ et sk∑n. Noget af det, der har markering til grundlΔggende
niveau (hvid baggrund), ligger ud over, hvad der krΔves p¡ C-niveau.
Det skyldes, at emnerne er behandlet i deres naturlige sammenhΔng, 
og at en typografisk markering af enkelte ord og sΔtninger ville kunne
virke forvirrende. Det gΔlder bl.a. for prΔpositionerne (§ 117), verber-
nes prΔsensb∑jning (§§ 146-152) og kapitlet om orddannelse (§§ 221-
224).

Der er ikke skelnet mellem B-niveau og A-niveau. Det betyder, 
at meget af det, der er trykt p¡ lysebl¡ baggrund, ligger ud over, hvad
der krΔves p¡ B-niveau. LΔrere p¡ B-niveauhold m¡ ved brug af
grammatikken fravΔlge det stof, der sk∑nnes at vΔre beregnet til A-
niveau. 

É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik) indeholder et stort antal russiske
sΔtninger, der alle er oversat til dansk. Det er fortrinsvis korte og enkle
sΔtninger, der er typiske for talesproget. Inden for hver paragraf har
sΔtningerne numre, s¡ at det er let at henvise til dem.

Nogle af de vigtigste b∑jningsformer og grammatiske regler er samlet
i ◊bokse“, der er markeret med en m∑rkebl¡ ramme. Ligesom skemaer-
ne og oversigterne p¡ omslagets indersider drejer det sig om det centra-
le stof i den russiske grammatik.
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Alle russiske ord er forsynet med trykstreger. I de f¡ ord, hvor der er
to mulige betoninger, er begge angivet med en trykstreg, fx „ªÎÓ‰Ìø,
der er kortformen i pluralis af „ÓÎª‰Ì˚È (sulten).

I et par tilfΔlde er det samme grammatiske fΔnomen behandlet for-
skellige steder i É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik). Det ene sted
prΔsenteres fΔnomenet kort, det andet sted beskrives det nΔrmere. Det
gΔlder fx tidsudtryk i akkusativ (§§ 43 og 143), datoer og ¡rstal (§§ 50
og 142) og konstruktionen med bisΔtninger efter prΔpositioner (§§ 80,
119 og 210).

É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik) afviger p¡ et enkelt punkt fra den
traditionelle opbygning af en russisk grammatik. Kortformen af prΔteri-
tum participium passiv (p.p.p.) behandles normalt under participierne
sammen med langformen. Da kortformen af p.p.p. er uhyre almindelig
b¡de i tale- og skriftsprog, mens de ∑vrige participier er typiske skrift-
sprogsformer, har jeg valgt at behandle den for sig i kapitlet om passiv.

Jeg vil gerne takke mine elever p¡ Frederiksberg Studenterkursus, der
har afpr∑vet forskellige udkast til É‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ (Russisk grammatik).
Jeg retter ogs¡ en tak til de kolleger, der har gennemlΔst manuskriptet
og foresl¡et Δndringer, samt til lektor Galina Starikova, der som konsu-
lent har leveret konstruktive bidrag b¡de til forklaringerne og eksempel-
materialet. En sΔrlig tak til fagkonsulent i russisk, lektor Henrik
LΔrkes, der med sine Δndringsforslag i h∑j grad har bidraget til at give
bogen dens nuvΔrende form. 

Februar 2003 Erik Bach Nielsen 

Fo
ro

rd

12


	©-note: ISBN: 978-87-625-0208-6 © Gyldendal. Denne side er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


