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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 -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 bil das Auto der Schwester 

Neutrum husets farve die Farbe des Hauses 

Pluralis (flertal) børnenes værelse das Zimmer 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. 

  

 
 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 

der Eingang des Hotels 
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Dan genitiv af følgende ordpar 

1. Tisch (m) – Farbe (f)  (bordets farve) die Farbe des Tisches  

2. Hund (m) – Schnauze (f)  (hundens snude) _____________________________________________ 

3. Stadt (f) – Marktplatz (m)  (byens torv) _____________________________________________ 

4. Buch (n) – Umschlag (m)  (bogens omslag) _____________________________________________ 

5. Tag (m) – Witz (m)  (dagens vits) _____________________________________________ 

6. Alma – Mutter (f)  (Almas mor) _____________________________________________ 

7. Brüder (pl) – Geheimnis (n) _____________________________________________ 

(brødrenes hemmelighed) 

 
8. Direktor (m) – Bauch (m) _____________________________________________ 

(direktørens mave) 

 
9. Straße (f) – Beleuchtung (f) _____________________________________________ 

(gadens belysning) 
 

10. Katzen (pl) – Pfoten (pl) _____________________________________________ 

(kattenes poter) 
 

11. Vogel (m) – Flügel (pl) _____________________________________________ 

(fuglens vinger) 
 

12. Topf (m) – Deckel (m) _____________________________________________ 

(grydens låg) 
 

13. Bäume (pl) – Kronen (pl) _____________________________________________ 

(træernes kroner) 

 
14. Sofa (n) – Beine (pl) _____________________________________________ 

(sofaens ben) 

 
15. Bild (n) – Rahmen (m) _____________________________________________ 

(billedets ramme) 

 
16. Film (m) – Ende (n) _____________________________________________ 

(filmens slutning) 


