Ejefald
Ejefald har noget at gøre med at eje noget, altså et ejendomsforhold. For os danskere er
det jo noget, der normalt ikke volder de store problemer, men alligevel er der nogle regler,
der er nyttige at kende, især når man skal udtrykke sig skriftligt.
Der er 4 muligheder med hensyn til endelser:

1. Kun –s

Den normale endelse i ejefald er –s. Denne endelse sættes direkte på det navneord,
som man bøjer i ejefald.
Landets regering
Skolens personale
Danmarks statsminister
Jørgens søster

2. –es

Mere sjælden er endelsen –es, som kan bruges ved ord, der ender på –s, -z og -x.
Madses cykel
Larses klasselærer
Felixes forældre

3. –’s (apostrof + -s)

Ved forkortelse benytter man endelsen –’s (apostrof + -s). Desuden benytter man
denne endelse på ord, der ender på –s, -z, –x og enkelte på -st
DSB’s køreplan
Bjarne Riis’s cykelhold
Ikast’s industri
USA’s præsident
BT’ s sportssider
Schweiz’s bjerge

4.–’ (kun apostrof)

Ved nogle ord og forkortelser, der ender på -s, -z eller –x, kan man vælge mellem
endelserne –s og –’ (apostrof)
Kis’ storebror
Alex’ klassekammerat
Bemærk: Man kan skrive 100 kr.s rabat eller 100 kr.’s rabat

Gruppe-ejefald

Somme tider hører genitiv –s ikke til et enkelt ord, men til en gruppe af ord. I sådanne
tilfælde sætter man kun –s på det sidste ord i gruppen, men vel at mærke kun, hvis
ordene er en helhed, dvs. hører sammen.
Vi var til Karin og Pers bryllup = deres fælles bryllup.
Købmanden og hans personales julefrokost = deres fælles frokost.
Bemærk dog:
Jeg er ven med både naboens og genboens børn = der er her tale om to
grupper, naboen og genboen. Derfor –s på begge grupper.
Somme tider kan en ejefald blive så indviklet, at det er bedst at omskrive den.
Mekanikeren henne i byens værksted er brændt. - Sørens kones brors søn er min ven.
Mekanikerens værksted henne i byen er brændt. - Sørens kone har en bror, hvis søn er
min ven. Helt galt bliver det på jysk: Æ sme’ hans kuen hinne bror si fætter.

Ejefald kan ofte omskrives til et forholdsordsled…. og omvendt.
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skolens personale
personalet på skolen
landevejens mange farer
de mange farer på landevejen

