
     Hankøn Hunkøn  Intetkøn  Flertal 
     Maskulinum Femininum  Neutrum   Pluralis 
  

Nominativ  der    die    das    die 

Akkusativ  den    die    das    die 

Genitiv   dessen         deren      dessen   deren 

Dativ    dem    der    dem    denen  

Drengen, der sidder ved klaveret, er min bror 

Henførende  
stedord 

Et stedord er et ord, der står i stedet for et andet ord. 

Et henførende stedord er et ord, der fører hen til et andet ord. 

Drengen, der sidder ved klaveret, er min bror 

Der står i stedet for 

drengen — fører hen 

til drengen. Derfor er 

det drengen, der be-

stemmer det henføren-

de stedords ”køn”- alt-

så maskulinum 

 

der bliver grundled i den henførende sætning, 

derfor kommer der til at stå i Nominativ 

Du går nu op i skemaet og finder den rigtige 

plads: Nominativ hankøn: der 

Husk nu, at en sætning, der indledes med et henførende stedord, er en bi-

sætning—§4 gælder altså på samme måde som §23: verbet til sidst! 

Der Junge, der am Klavier sitzt, ist mein Bruder 

Husk derfor at vente  med udsagnsordet! Vigtigt: 

En henførende sætning 
bliver altid en bisætning! 

Et godt råd: 

Hvis man både kan sige som og der, står det henførende 

stedord i Nominativ 

Eksempel:  Drengen, der sidder ved klaveret, er min bror 

    Drengen, som sidder ved klaveret, er min bror 

 

 

Hvis man kun kan sige  som, står det henførende stedord i  

Akkusativ 

Eksempel: Her bor en mand, som jeg kender meget godt. 

 

På tysk: Hier wohnt ein Mann, den ich sehr gut kenne 
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Brug af §4: Henførende stedord 



     Hankøn Hunkøn  Intetkøn  Flertal 
     Maskulinum Femininum  Neutrum   Pluralis 
  

Nominativ  der    die    das    die 

Akkusativ  den    die    das    die 

Genitiv   dessen        deren      dessen   deren 

Dativ    dem    der    dem    denen  

Skal du bruge et henførende stedord i Genitiv,           

ser sætningen sådan ud: 

Min søster, hvis mand du kender, bor nu i Aarhus 

Søster er femininum, derfor hedder hvis her deren 
 

Meine Schwester, deren Mann du kennst, wohnt nun in Aarhus I Genitiv er der kun 

to muligheder: 
dessen eller deren 

     Hankøn Hunkøn  Intetkøn  Flertal 
     Maskulinum Femininum  Neutrum   Pluralis 
  

Nominativ  der    die    das    die 

Akkusativ  den    die    das    die 

Genitiv   dessen         deren      dessen   deren 

Dativ    dem    der    dem    denen  

En sætning med et henførende stedord i Dativ kan se ud 

på flere måder. 
  

Når det henførende stedord står i Dativ 

Kendte du den mand, som jeg gav brevet? 

   

Kanntest du den Mann, dem ich den Brief gab 

Her er en noget vanskeligere sætning: 

Kender du ikke min onkel, som jeg bor hos? 

 

hos hedder bei og kommer fra §17 og styrer dativ. 

hos kan kun styre dativ, hvis det får lov til at stå foran 
det ord, der skal styres, nemlig som 

Kennst du nicht meinen Onkel, bei dem ich wohne? 
Kender du ikke min onkel, som jeg bor hos? 


