A- & B-komma,@VEark.Kursistens
navn

A- og B-kommaer
Da du lerte
om A-kommaer, bad vi dig finde ordene >>ogf<<
og >>men<<.Men
der er faktisk
et par stykker til,
nemlig >>e11er<<,>>for<<, >>thi<<ogr
>>sA<<.Og sA qalder i Ovrigt at man ALTID gerne mA satte komma foran
>>men<<,
uanset om der kommer en satning efter
e11er ej . SA det 96r vi !
Vi repeterer

lige

reqlerne

for

.

Tag 6t punktum ad qangen.

.

Sat altid

A-komma med de nanrnte tilfojelser:

komma foran >>men<<.
' er<<, >>e11er' er<<, >>for ' er<<, osv.
Find de >>ogt
hvert punktum (sat gerne en rinq om dem)

der

.

PrQv om de dele af punktummet der adskilles
>>for<<, osv. kan st6 a1ene.

>>e11er<<,
af >>ogf<<,

.

Hvis de kan: Set komma foran
imellem dem.

.

Hvis de ikke kan: Set ikke
"punktum" kan ogsd betegne
tummer (forstdet
som tegn,

.

@velse 29: sat A-kommaer i

det

st6r

>>ogr<<,
>>for,er<<, osv.

inden

der

f or

stdr

komma i dette punktum. []IUSKat
den setningsdel
der st6r me1lem 2 punkaltsA) . l

d.isse satninger:

a) Du mfl spisenogetmindre eller du mfl dyrke nogetmere motion.
b) Konen havdeglemt bilngglerne sfl hun kunne ikke henteham fra arbejde.
c) Lynene knitrede og tordenenrullede meget tnt phhuset.
d) Lokalet er ret vafint for solenhar st6etlige pfl hele formiddagen.

e) Hvorfor kommerhanikke?Entener hansygeller ogseer hanrejstpfl
ferie.
0 Turistenspisteikke sin madpakkei kirkenthi detfandtmanupassende.
g)

Der kommer altid mangetil en svenskerkampi Parkenfor den nation har
vi altid haft et specieltforhold til: Arve{enden kalder vi den!

h) Hvis du ikke vil hore sfl mfl du fgle!
D

Vil du k4re med tog gennemtunneleneller vil du hellere kgre med bil
over broen?

k)

Du er her for atlme noget sfl nu mfl du tagedig selv i grerne.

l)

I kan E6resom I vil menjeg vil ikke v&re med!

m) De ville gernepfl tur men kunne ikke "thi riget fattespenge."
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A- og B-kommaer
for B-komma (inden
Sd repeterer
vi lige reglerne
satte bAde A- og B-komma i de fOlgende tekster).
. Tag en helsetning
helhed afgrenset

ad gangren (dvs.
af A-kommaer).

en setningi

vi

kaster

dig

ud i

at

uden kommaer e11er en

. Find setningens verbaler
(udsagnsled) i presens (nutid)
e1ler
(
d
a
t
i
d
)
,
preteritum
sporq evt. med 'jeg',
sat streq under. Er der
kun 6t = intet
komma! -> gA videre til
neste setning.
. Er der f1ere,
find sA setningens
andre verbaler,
09 se om ordet
>>nemlig<<el1er >>ikke<<kan settes i forbindelse
med dem. Mark6r
(
stedet med fx en stjerne
eller
).
. Hvis >>nemlig/ikke<< KAN stA mellem to verbaler,
har vi
>>stjerneplads<< mellem dem, og der skal nu IKKE sattes

altsd en
komma her.

. Hvis der derimod fKKE er en >>stjerneplads<< me1lem de to verbaler,
SKAL der komma mellem dem. Og kommaet skal stA ligre foran det
bageste af de to! - Altst,
enten >>stjerneplads<< eller
komma mellem
verbaler.

Ovelse30:
Sat A- ogr B-kommaer:

a) Den gik itu men han siger at han har en ny derhjenlme.
b)

Hvis han sidderog lreseren bog falder han nrestenaltid i spvn og det sker
ogsenogle gangenflr han sertv.

c)

Pengehavdede ingen af og tiden var ved atlfibe ud men de regnede
stadigmed at der ville vise sig en udvej.

d) Mens de sadlunt indend/rs lfl den stakkelshund ude i regnenog blresten
og den havdeikke noget stedat s@ge
ly.

e) Dencykel somhanlige havdefiet til jul blev stjflletfor tre ugersidenmen
hangflr stadigog hiber at politietfinderden.
0

Ministerenfastholdersit synspunktog et lgsningsforslag
somi fredags
blev fremsataf NN forkasied6hut stiaksmenniget tyd'erpi at deri"flere
politiske partier er interessefor den lgsning.

g) Da dehavdekgt i to timer stoppede
busseni en afsideslille landsbyog se
kunne de ikke komme videre den dag.
h)

Hvis man kendermaskinenkan man ti gode og skarpekopier og det er da
en fordel at den er billig i drift.
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31:
@velse
Set A- ogr B-kommaer:

i)

Han ville egentliggernei gymnasietmen han synestre 6r er lang tid og
det endernok med at han opgiver det og prflver at fh sig et job i stedetfor.

j)

De fglte vejen lang fordi de var trntte men hvis de havdeventettil dagen
efter var det gfletmegetbedre.

k)

Selvom den er nresten10 er gammelregnervi da med at den kan laves
men spgrgsmflleter naturligvisom man kan fi reservedele.

1)

Reglernevar temmelig indviklede og man blev nok npdt til at lave dem
om da det igennemlang tid havdevist sig at folk ikke forstod at bruge
dem.

@velse32:
Sat

A-

ogr B-kommaer:

Vore nordiskeforfredresgudetro
Hos alle folkeslagfindes der forestillingerom usynligemagterder griber ind i
menneskenes
liv.
Naturfolk tror at alt hvad der rfirer sig omkring dem er levende:Vandet der
bobler i kilden, vinden der lgber hen over marken,sol og mine der vandrerhen
over himlen.
Guddommenfinder de overalt.Snarttror de den er langt borte i den strfllende
himmel eller i lynet der klgver skyerne.Snartsynesde den er n&r ved: inde i
det trtte krat, i en mrgtig sten,i 6n fugl; og deir snogder holder til i hytten
v&rner om hjemmet som en god flnd.
Ogsi vore forfredre- langt tilbage i stenalderen- har haft en tro pfl usynlige
magterog krrfter i naturen.Vi ser det af deresgravskikke og deresoffergaver.
Vi kenderogsfldereshellige tegn der er indhuggeti sten- ildens tegn og
solenstegn. Ildenstegn er smfl skfllformedefordybningerder findespi de store
stender er anvendti gravene.Soltegnet- en kredsmed et kors i midten - er
sjnldneremen det er ogsi fundet sammenmed ildtegnet.
Hvilke tanker stenalderfolkethar haft med at indhuggedissetegn v6d vi
naturligvis ikke med sikkerhed.Men et rimeli gt gnt kunne v&re at de har troet
at kunne skaffe den d6de lys og vafine i det mgrke gravkammer.
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Ovelse33:
Set A- ogr B-kommaer:

Fra en seneretid, fra bronzealderen,v6d vi en hel del mere om vore forfrdres
gudetroog denneviden har vi fra de mangefund der er gjort.
Det danskebronzealderfolkhavdetilsyneladendeilckeen tro pfl personlige
guder.Man troedeat guddommenefandtesi kilder, i hellige tr&er, i tordenen
men f/rst og fremmestr solen Det strfllendehimmellegemeder gav lys og
vaflne til menneskerog dyr var guddommenselv.Denneguddomtilbad man
og til denbragteman ofre.
Et bemerkelsesvrrdigt minde om dennesoldyrkelseudggresaf et 3.000 6r
gammeltofferfund fraTrundholm i Odshened.Pe en mark der indtil da aldrig
havdevreretdyrket fandt man i 1902en stor bronzeskive,en hest og en
sekshjuletvogn. Skiven der er forgyldt pfl deneneside forestiller solen.Hesten
der ved en trfld er forbundetmed solbilledettrekker dette.Bide hestog
solskiveer anbragtpi den sekshjuledevogn. Det hele skal flbenbartforestille
solender om dagenskriderhen over himmelbuen.
Om dennesolvognhar vpret brugt ved gudsdyrkelsenv6d man ikke. Den er
kun lille og sandsynligviser denblot en efterligning af et stort solbillededer
virkelig er blevet fgrt rundt blandt egnensfolk pfl en vogn.
Ndr vognener blevet nedgraveti jorden har det vreretfor at bringe guderneet
offer. Lignende offergaver har man fremdragetmangehundredestederi landet.
I Thy er der sflledesfundet over hundredesmflguldbide. De er vel ofret til
havetseller mflskejordens guddom.P6Mgen, i nprhedenaf klinten, har man
fundeten offerbrflnd frabronzealderen.I en udhulettrrestammeder var nedsati
br0ndenlfl der to prregtige,uskadtebronzekar.I det ene af dem var der nedlagt
spiralarmringeog andresmykker og desudenfandtesder en mrengde
dyreknogler.
I bronzealderenhar der da her vrereten hellig kilde og vi kan trenkeos at den
rige offergaveer kommet der pfl fglgendemide: En ung, fornem kvinde er
kommetrejsendetil kilden for at sggehelbredelsefor sin sygdom.Vandeter
blevet dragetop i de ny, ubrugtekar og bragt til den syge.Kvinden har drukket
af vandetog hun har f4htsig helbredtaf detslregendekraft. Fuld af glredehar
hun da lagt sine smykker i karreneog givet det hele til kildens guddom.Mflske
har slegt og vennerfulgt pigen til kilden og de har nu holdt offermflltid som
tak for hendeshelbredelse.Knoglernefra mflltidet har de dereftersenket i
brOnden.
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34:
AveLse
ti1 B-kommareglen:
Set A- og B-kommaer. - tilfojelse
foran det sidste verbal af to, skal kommaet placeres

Stdr der er >>ogl<<
foran dette >>ogf<<.

Fra jernalderensbegyndelsekan vi se at folkene havdeen tro pipersonlige
guder.De dannedesig forestillinger om hvorledesgudernesfl ud og gav dem
navne.
Efterhandenopstod der forskellige stederrundt om i landet helligdofirme
hvortil gudsdyrkelsenvar kn$et. Det hellige sted- viet - var en lille skov der
lfl som en fredlyst, utilnrermelig6 med6bentland omkring. Skovensudkant
var bevoksetmed tret krat for at ingen uvedkommendes4jne skulle se hvad
viet gemte.Inde i skovenfandtesen lille dam og en heltig kilde og her lfl de
viede huse.Vigtigst blandt dissevar hovet, enbjrelke-eller jordhytte hvor
gudengemtes.Her var ogsflgildeshallenhvor egnensmrnd spisteaf
offerdyreneskpd pi de storeofferdagendr blod blev stenket pfl gudebilledet.
I hovetbrandte en ild der vedligeholdtesflret rundt og kun blev fornyet 6n
gang.Det var ved forflrsfestenndr offerprresten(hovgoden)trendteden ved
trjrelpaf ildborer. Ildens og helligdommensvogterevar indviedekvinder,
vQlver,der trjalp til ved slagtningenaf offerdyrene.De var ogsflspflkvinderder
forstoddenkunst attagevarslerfor 6retaf offerdyretsindvolde.
Inde r hovetfandtesden hellige forhgjtring,stallen, hvor gudebilledethavdesin
pladsi et gemme.Billedet var huggetaf steneller groft skiret trre.Det var
aldgammelt og det havdebragt velsignelseover egneni slegt efter slregt.
Nrer stallen stod den maEige offerkedelaf s6lv eller bronze,kunstfrerdigt
udhamretmed figurer og hellige tegn.
Den fyldtes med blod pfl offerdagenendr kvreg og heste,ja, ogsfltrdle og
krigsfangerblev ofret. Disse storeofringer fandt iser stedved midvinter, ved
vintersolhverv,nflr flretskortestedag var forbi og solen atterbegyndteat stige
pfl himlen.
Den mand der forestodofringen var hov-goden,"viets hedervrerdigevogter",
som han kaldespfl enkelterunestene.Han var egnensmegtigste mand,en
storbonde,hvis gerd Mtnm viet.
Blandt de helligdommeder havdepladsi viet var ogsi vognenhvorpi guden
blev f$rt rundt i landetved forflrstid.Dennevogn var et prregtigtstykke
hflndverk, helt bygget af asketre og alle vegnesmykket med skgnne
bronzebeslag.Hjulene var beslflet,agestolen,vognstangen,sidestykkerneog
vognkrppe. Og nflr den nypudsetfgrtesud af viet shinnededen som guld.
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Ovelse35:
Set A- ogr B-kommaer:

I maj, nir b6gensprangud, blev fordrsfestenfejret. Det var en freds- og
glredesfest.Da var al strid og fiendskabglemt for en dag. "Alt jern var gemt
hen" hed det. Ingen mfltte bere v6ben.
En forflrsmorgenl4d derlur-toner over egnenog fra viet f4fies den hellige
vogn i hgjtideligt optog trukket af to unge k4er. Pfl vognen stod gudenmen
skjult for alles fljne i et trcgemme. En ung pige, majbruden,var togets
midtpunkt. Hun var for en dagprestinden.Gennemhendeoverfgrtesgudens
velsignendekraft til hele egnen:Sundhedtil menneskene,frugtbarhedtil
kvreget,grfideog grokraft til jorden.
Nflr fordrstogethavdeendt sin rundkgrseli egnenfgrtesvognentilbage til viet.
Gudensattespfl sin pladsi hovet og vognenblev vasketi den hellige dam.
Dette arbejdeblev udf4rt af nogle udvalgtetrelle. De kom aldrig uden for viet
mereefter at de havdeberflrt gudevognen.Det hed sig at de straksblev opslugt
af vandeti denhellige dam.

Fredsguder
og kampguder
Blandt de guder der dyrkedesher i Danmark i jernalderensseneretid nrvnes
Njord der var skibsfartensgud og Frej der var frugtbarhedensGud. Om Frej
hedderdet at han g0r ingen m0 eller moder fortrred.Han giver godt flr, fred og
frugtbarhed.
Enkelte stederhvor der var vi for disseguderbrrer endnui vore dagegudens
navn. Det er fx tilfreldet med FrBbjergpfl Fyn (Frgs eller Frejs helligdom).
De guderder dyrkesi jernalderenstidlige periodevar alle fredsguder.De
beskyttedeog velsignedefolkenesfredeligevirken, isreragerbruget.Men
efterhandensom der kom ufred og kampe mellem stammernetridte
fredsgudernei skyggeog blev aflOstaf andre- af Tyr, Thor og Odin.
Disseguder er kampguder.Hos dem sggerfolkene hjelp ndr de ger i krig og
til dem bringer de takofre for sejren.De kaldtes asagudereller blot aser.
Agerdyrkningensguderkrevede dyreofre.Men til kampguderneofrer man
menneskerog vflben.De drnbte f,ender,krigsfangerog erobredeviben bliver
givet til guderne.Derfor finder vi nu i mosernede storesarnlingeraf vflben.
Hundreder,ja tusinderaf sverd, spyd og skjolde er henlagtsom takofre til
guderne.
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OveIse36:
Sat A- ogt B-kommaer:

Dengudhvis dyrkelseefterhanden
blev mestudbredti Danmarker Thor.Han
var oprindeligentordengud.Ner dettordnerer detThor derkprermedsin
gedebukftevogn
overhimlenfortaltedegarnle.)Men ogsflpfl hrertoghjalphan
sinedyrkere.Det fortelles sdledes
at denoffnanniske
vikingerstormedefrem
underrflbet:"Thor trjrelpe!"Men efterhindenfik hanry somhjemmets
srrlige beskytter.Han gavregnag gr@de
og holdtjretterog troldei ave.
Tingfredenbeskyttede
hanog tingetblev altid holdtpi hansugedag:
Thorsdagen.
@n andenugedagbrrer Thyrs,eller Tirs, navn:tirsdag.Odin og
Frej harogsflhversin dag:onsdagog fredag.)Ogsflovergravfredenvigede
"Thor vie (hellige)disseruner."
han.Derforlresespi runestenene:
- blev indhuggetpfl runestenene
Thorsmerke - hammertegnet
og ridseti
v6ben.Og thorshammeren
blev bdretsomet lille halssmykkeder skullev&rne
ejerenmodalt ondt.
At Thorharvreretvikingetidensvigtigstegudservi ogsi af mangestednavne
rundtom i landet.I alt vidnerover200navneom thorsdyrkelsen
(Thorsager,
Thorshgj,Thorsg).Ogsflen mengdepersonnavne
er udledtaf Thor (Torben,
Terkel,Thyra,Toke). Men de andregudenavne
trcffes sjaldentpfl denne
mflde endikke Odins.
I dengarnleislandskeskindbog"Den ddre Edda"derer voresrigestekilde
til videnom nordensgudeverden
fremstillesOdin somden/verstegud.Haner
Valhalsfaderog krigernesherre.Men eddaensskildringgrelderkun
hedenskabens
sidstetid. Odin er denyngsteaf de storeasaguder
og dyrkelsen
af hamvar fOrstved at blive almindeligdakristendommen
fortrrengte
hedenskabet.
Odin fik heri Danmarksin bergmtehovedhelligdom
i Odense
(Odins-Ve).
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En lille forprflve
SA er det tid
dig om du har
Og den skal

til
den tredje
test.
Og som med de f6rste,
lart det du skulle,
a1ts6 en selvtest.

bestds

med 90% rigtige

skal

den vise

!

Her prpver du digr selv om du nu kan huske reqlerne
for henholdsvis
Aogr B-kommaer. Indset de ord der mangler i de fOlqende satninger.
Lad
Du skal kunne huske det hele nu for at
vare med at kikke tilbage.
kunne klare FrOvenl
rndfoj

de mangrlende ord,

pd de blanke

6t e11er flere

linjer:

Reglerfor A-komma:
.

Tag et
ad gangen(altsi en helhedafgrcnset af punktum).
Sretaltid komma foran >>

.

Find derefterordene

.

Prflv om de dele af punktufirmetder adskillesaf >>_<<, >>_<<,

.

Hvis dekan:Sat
st6rimellemdem.
. Hvis deikke kan:Srt
Reglerfor B-komma:

>>eller<<,
>>for<<.
foran det >>og<<,
osv. der

i dettepunktum.

.

Tag en
ad gangen(dvs.en setning uden
kommaereller en helhedafgrrensetaf A-kommaer).

.

Find srtningens

i prresenseller prreteritum,s&t streg
! -> videre til neste satning.

under.Er derkun 6t =

.
.

Er derflere,find sfl srtningensandreverbalerog indsretordet
i forbindelsemeddem.Srt en stjernehvor fx >ikke<<
kan st6.
Hvis derER en >stjerneplads<
mellemdeto verbaler,skalder
mellemdem.

.

Hvis der ikke er en >sderneplads<<
mellem de to verbaler
mellem dem.Os
skal
(Eller
sti lige foran det bagesteaf de to!
foran det >>og<<
der stir foran.)

siden
tjekket:
fl Fejtkorrigerer
n AnoK n
NAr du er klar
selvtesten
til

til
testen,
aflev6r
A/B-kommaer.

din

[ll:"13;[::jil:"

mappe ti1

tegn3; 2. rev.udg.@KnudAa. Back,udskrevet
2. oktober2012

lareren,

tr

oq bed om

Side8 af I

