
 

Øvelse til selvstudium i brug af §3 

 
 
 
                   3. Person 

Hankøn  hunkøn  intetkøn 
 
er  sie  es  
han  hun  den/det 

ihn  sie  es  
ham  hende  den/det 

ihm  ihr  ihm 
ham  hende  den/ 
 
 
 
 

1) Stolen er god. Hvor har du købt den? 
          Stuhl (m)           gut         wo                        kaufen  

 
 
2) Lampen er pæn. Hvor har du købt den? 
           Lampe (f)            schön          
 
 
3) Hæftet er væk. Hvor har du lagt det 
          Heft (n)              weg                                       legen 
 
 
4) Det er min CD. Har du hørt den? 
                                     CD (m)                    høren 
 
 
5) Jeg har købt et billede. Det er pænt 
                              kaufen             Bild (n)                        teuer 
 
 
6) Jeg har købt en stol. Den er pæn 
                                                   Stuhl (m)               schön 
 
 
7) Min bror har købt en lampe. Den er bestemt ikke pæn 
                 Bruder (m)                             Lampe (f)                      bestimmt  
 
 
8) Min mor har haft et fjernsynsapparat. Nu har min bror købt det 
                 Mutter (f)                                     Fernseher (m)            jetzt                                         
 
 
9) Min bedstemor havde en cykel. Hendes bror har nu købt den 
                          Oma (f)                                     Fahrrad (n)                                 
 
 
10) Min bedstefar har haft en fyldepen. Nu har han solgt den 
                              Opa (m)                                      Füller (m)                                  verkaufen          
 

I Tyskland bruger de også personligt stedord ved ting: 

Ex: Det er en god stol, hvor har du købt den? 

Den står i akkusativ og står i stedet for et hankønsord (Stuhl) 

Wo hast du ihn gekauft 

 

Ex: Det er en dyr lampe. Hvor har du købt den?  

Wo hast du sie gekauft 

 

Ex: Det er en god bog. Hvor har du købt den? 

Wo hast du es gekauft? 



 
11) Min far har et værksted. Det ligger i Fabjerg 
                   Vater (m)               Werkstatt (f)                 liegen 
 
 
12) Jeg har haft et fotografiapparat. Det kostede 15 kr. 
                                                   Fotoapparat (m)                           kosten 
 
 
13) Har du hentet din hund. Nej, jeg henter den i morgen 
                              holen                  Hund (m)                                                      morgen 
 
 
14) Har din kusine hentet sin kat. Ja, hun hentede den i går 
                              Kusine (f)                             Katze (f)                                                        gestern 
 
 
15) Har din fætter hentet sin knallert? Nej, den står stadig hos min bror 

               Vetter (m)                                 Moped (n)                                      immer noch §17               Bruder (m)  

 
 
16) Har din far hentet sin bil hos mekanikeren. Nej, den er endnu ikke færdig 

                                                  Auto (n)            Mekaniker (m)                                               noch                   fertig 

 
 
17) Har din mor hentet sit ur hos urmageren, Nej, det bliver først færdig i morgen
                                          Uhr (f)               Uhrmacher (m)                   §6 

 
 
18) Har din søster købt sin kuglepen hos boghandleren. Nej, den er købt i Aldi 
                   Schwester (f)                   Kugelschreiber (m)             Buchhändler (m)  

 
 
19) Har din bror hentet sin stol hos snedkeren. Nej, den står stadig hos ham 

                Bruder (m)                        Stuhl (m)          Tischler (m)                                           immer noch    
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