
Kursus i tysk grammatik, opgave 23 
Øvelse i brug af § 4: Henførende stedord - med hjælp! 

1) Den lille   dreng,  der         der leger, er min søn 
              §1      klein §20  Junge (m)   §4 (NO/m)   da    spielen     §5   §2    Sohn (m)     

2) Kendte De den dame, der       brevet bragte 
                  §10                  §1     Dame (f)    §4 (NO/f)     Brief (m)   §10               

3) Her er en blomst, som      jeg lige   i   sneen   fundet har 
                                     Blume (f)       §4 ( AK/f)            eben §18   Schnee (m) finden

*
    

4) Hvor er den hvide   kam,  som        jeg lige  på bænken lagt har.  
                     wo               §1    weiss §20  Kamm (m)   §4(AK/m)                              eben    §18   Bank (f)      legen    

5)  De herrer,    som     i formiddag kommer, er vennerne  min mands     
              §1   Herr (m) –en  §4(NO/pl)   heute vormittag    kommen

*
       §5   Freund (m) –e   §2     Mann (m)        

6) Lærerinden stillede tre spørgsmål, som    vi hurtigt besvarede      
                Lehrerin (f)         stellen                 Frage (f) –n        §4(AK/pl)         schnell     beantworten             

7) Det var en smuk have,   der     omkring huset  lå 
              es      §5    §2   schön (§20)  Garten(m)  §4(NO/m)      §16         Haus (n)  liegen

*
      

8     Hvad kostede den fyldepen, som    du i formiddags købte 
                 was          kosten       §1     Füller (m)     §4 (AK/m)        heute Vormittag       kaufen    

9) Vinhandler Brun, hvis     vin      så berømt var, drak selv kun vand 
                   Weinhändler (m)             §4(GE/m) Wein (m)   so   berühmt      §5     trinken

*
 selbst   nur     Wasser (n)   

10) Den herre, hvis     datter  hos  os bor,   er vor gamle ven 
              §1      Herr (m)  §4(GE/m)  Tochter (f)  §17    §3  wohnen  §5     §2    alt (§20)  Freund (m)     

11) Købmanden, hvis     barn så sygt er, er meget bedrøvet 
               Kaufmann (m)       §4(GE/m)  kind (n)  so   krank  §5    §5     sehr           traurig    

12) Drengen, hvis    klæder  ganske våde var, vovede ikke hjem      at gå    
               Junge (m)    §4(GE/m) Kleid (n) –er  ganz         nass       §5      wagen       nicht    nach Hause  zu gehen*  

13) Det slot     der, hvis    beliggenhed jeg altid beundret har, tilhører desværre ikke mig 
               §1  Schloss (n) da     §4(Ge/n)         Lage (f)                    immer  bewundern      §7    gehören (+D)    leider                        §3 

14) Han har to billeder købt, hvis       pris  meget høj   var 
                                      Bild (n) –er   kaufen   §4 (GE/pl)   Preis (m) sehr       hoch     §5                       

15) Den unge dame der, hvis      navn jeg ikke kender, er meget smuk 
             §1       jung §20  Dame (f)  da    §4 (GE/f)  Name (m)                   §10            §5         sehr       schön                       

16) Købmanden, hos som      jeg sukkeret købte, var flink.     

               Kaufmann (m)        §17   §4 ( DA/m)
    

        Zucker (m)      kaufen      §5  nett
 
                                                

17) Jægeren faldt       i   det hul,      i    som    ræven   lå.     
                 Jäger( m)    fallen

*
        §18   §1  Loch (n)  §18    §4 (DA/n) Fuchs (m)  liegen

*
  

18) De værelser, i    som    vi  i Heidelberg boede , var meget dyre.  
              §1   Zimmer (n) -    §18  §4(DA/pl)      §18                            wohnen       §5     sehr         teuer                                      

19) De herrer,    som     jeg vejen viste, var englændere 
              §1   Herr (m) –en  §4(DA/pl)            Weg (m) zeigen   §5       Engländer (m) -                                                                 

20) Den dame, med som jeg netop dansede, sagde næppe et ord    

               §1    Dame (f)     §17    §4(DA/f)         eben          tanzen           sagen       kaum       §2  Wort (n)                                

21) De folk,     som    jeg mine varer    viste, var venlige.    
               §1  Leute (pl)  §4 (DA/pl)           §2      Ware (f) –n  zeigen    §5   freundlich                                          

22) Den dame, som   jeg god morgen ønskede, bor    her ved siden af mig.    
                           §1         Dame (f)  §4(DA/f)             guten   Morgen       wünschen       wohnen  hier              §18                  §3                                                       

23) Kender I den mand, med som    jeg netop snakkede.  
                  §10              §1      Mann (m) §17    §4(DA/m)          eben          plaudern        

24) Min kusine, hvis   mand du kender, kommer i aften 
               §2   Kusine (f)    §4(GE/f)  Mann (m)        §10            kommen

*
      heute abend                

25) Smeden, som    ved siden af os bor, er en stærk mand 
              Schmied (m)  §4(NO/m)      §18                    §3  wohnen             stark §20   Mann (m)   Pas på kasus efter ist! 

26) Den pakke, som   postbudet bragte, er fra mine forældre.  
               §1     Paket (n)  §4(AK/n)  Briefträger (m)   §10                 §17     §2        Eltern (pl)                                           

27) Hun forærede ham      en pude,   som   hun selv syet havde 
                                           schenken      §3 (kasus!)          Kissen (n)  §4(AK/n)           selbst  nähen      §7                           

28) Boghandleren havde ikke den bog, efter  som  jeg spurgte     
              Buchhändler (m)             §7                    §1    Buch (n)  §17    §4(DA/n)          fragen          

29) Tavlerne, som   vi  i  skolen benyttede, var sorte 
                Tafel (f) –n   §4(AK/pl)    §18   Schule (f)  benutzen        §5      schwarz                                        

30) Hun har selv de dukker   købt , med   som     hun leger.    
                                  selbst   §1 Puppe (f) –n  kaufen    §17       §4  (DA/pl)            spielen  
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