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Oversigt over den bestemte artikel (kendeord) på tysk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genitiv er først og fremmest den kasus, man bruger til ejefald. 

På dansk sætter man som regel bare et -s på det ord, der skal i ejefald: slottets mure, Julias kjole 

Det gør man på tysk kun ved egennavne: Julias Kleid, Antons Fahrrad, Dänemarks Regierung 

I de fleste tilfælde danner man ejefald på tysk således: 
 

 Dansk Tysk 

Maskulinum broderens kone die Frau des Bruders 

Femininum søsterens børn die Kinder der Schwester 

Neutrum husets farve die Farbe des Hauses 

Pluralis (flertal) børnenes onkel der Onkel der Kinder 

 

Læg mærke til, at man på tysk bytter om på ordene, så genitiven står sidst! 

Husk at tilføje et -s på substantivet (navneordet) i genitiv maskulinum og neutrum. 

 

Nogle ord tilføjer -es i genitiv: 

1. Hvis substantivet i forvejen ender på -s, ß, ch, z, zt eller x: 

das Haus – des Hauses,  der Fuß – des Fußes,  das Buch – des Buches,   

der Tanz – des Tanzes,  der Artz – des Arztes,  das Paradox – des Paradoxes  

2. Ved korte substantiver, især hvis de ender på flere konsonanter.  

I de fleste tilfælde er det her valgfrit, om man tilføjer -es eller nøjes med et -s: 

der Wald - des Wald(e)s, der Baum - des Baum(e)s, das Bild – des Bild(e)s,  

das Geschenk – des Geschenk(e)s, der Insekt – des Insekt(e)s 

Ofte vil man i disse tilfælde foretrække -es, fordi det er nemmere at sige, og sætningen derved får 

en bedre rytme. 

Genitiv bruges også efter visse præpositioner, som fx:  

außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, anlässlich, infolge, laut, trotz, unweit, während, wegen 

Læg også mærke til udtrykket eines Tages (én eller anden dag, en skønne dag, en ubestemt dag) 

 
 

 
 Hankøn (m)  Hunkøn (f)  Intetkøn (n)   Flertal (pl) 

 Nominativ  DER  DIE  DAS   DIE 

 Akkusativ  DEN  DIE  DAS   DIE 

 Genitiv  DES - S  DER  DES - S   DER 

 Dativ   DEM  DER  DEM   DEN - N 
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Oversæt disse sætninger til tysk 

1. Bagerens rundstykker* er altid friske. 

 _____________________________________________________________________________ 

2. Vores slagters* kød er det bedste i byen.  

 _____________________________________________________________________________ 

3. Jeg lægger vægt på kødets kvalitet. 

 _____________________________________________________________________________ 

4. Landets regering er utilfreds med kommissionens beslutning*. 

 _____________________________________________________________________________ 

5. En dag ringede han pludselig og fortalte os sagens sammenhæng. 

 _____________________________________________________________________________ 

6. På grund af vejret har man aflyst* mødet*.  

 _____________________________________________________________________________ 

7. På dette kort ser man byer, søer, floder og de fleste landes flag. 

 _____________________________________________________________________________ 

8. De største virksomheder* ligger uden for bygrænsen. 

 _____________________________________________________________________________ 

9. Under* krigen måtte mange jøder flygte til* udlandet.  

 _____________________________________________________________________________ 

 
 

*Gloser:
rundstykke: Brötchen (n) 
slagter: Metzger (m) 
beslutning: Entscheidung (f) 
aflyse: ˡabsagen 

møde: Sitzung (f) 
virksomhed: Betrieb (m) -e 
under: während (+ genitiv) 
til: her skal bruges „in” + artikel 
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10. Trods kulden gik de hele vejen til landsbyens købmand.  

 _____________________________________________________________________________ 

11. Vores venners feriehytte ligger oven for byen.  

 _____________________________________________________________________________ 

12. Min fars sommerhus ligger ved foden af* et højt bjerg.  

 _____________________________________________________________________________ 

13. I anledning af* min fødselsdag vil jeg gerne invitere jer til middag på Restaurant  

”Zum Goldenen Hirsch”  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

14. Der er forskellige meninger om* billedets kvalitet.  

 _____________________________________________________________________________ 

15. Bayerns største by hedder München og er delstatens* hovedstad.  

 _____________________________________________________________________________ 

16. Studentens* værelse er meget mindre end min søsters køkken.  

 _____________________________________________________________________________ 

17. Byens største seværdigheder er kirkens alter* og antallet* af knejper.  

 _____________________________________________________________________________ 

 

*Gloser:  
ved foden af: am Fuße + genitiv 
i anledning af: anlässlich + genitiv 
(meninger) om: über + akk. 
delstat: Bundesland (n) 
student: Student (m) -en, -en (ordet er n-bøjet – og altså også i genitiv!) 
alter: Altar (m) 
antal: Anzahl (f) 


