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Eksempel1
Regnenholdt op men det blrestesterkt og temperaturenkom ikke over totre grader.
>>og<<og >>men<<,for
komma bAde foran
1 skal der settes
Her i eksempel
Regnen ho1dt op / det bleste
de tre dele kan hver for sig stA alene
grader.
kom ikke over to-tre
starkt
/ temperaturen

Altsd:
Regnenholdt op,.armen det blrestestrerkt,a sgtemperaturenkom ikke
overto-tregrader.

Eksempel2
Hundenspisteal madenog drak alt vandetog straksefter faldt den i spvn.
I eksempel 2 er
drak aJ-t vandet
foran det sidste
stA alene.

>>og<<, for ordene
det forste
der ikke komma foran
Komma
ikke en setning
der kan stA alene.
danner
>>og<<kan
>>ogr<<
, for de to dele pA hver side af dette

Altsd:
Hundenspisteal madenq drak alt vandet,a W straksefter faldt den i s0vn.
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Pr6v nu selv
Ovelse7
Mark6r

al le

>>ogf' er<< ogf >>men' er<< , 09 set

A-kommaer :

havdeva"rethelenaffenog mangesmflvejevar lukket men
a- Snestorrnen
alleredeved middagstidsattetflvejretind.
men i gflr var han
b. Han 16i sengenhele lgrdagenog hele s@ndagen
feberfri og i morgenskal han pfl arbejdeigen.
c. Alle de andrekunnetageaf stedlige efter skolemen hun mitte blive
hjemmetil klokken fire og passesin 1i11es0ster.
d. Han udgavsin fgrstebprnebogi 1979og har sidenskreveten lang
rrekkebgrne-og ungdomsbgger.
e. Efter arbejdstidsidderhan bareog sertv og han 96'rheller aldrig en tur
medhunden.
f

Jegmpderdem af og til og snakkerogsfllidt med dem en gangimellem
men ellerskenderjeg dem ikke.

Ovelse8
Mark6r

alle

> > o g t ' e r < <o g > > m e n ' e r < < , o g s a t

A-kommaer :

Mor laver kaffe og smgrermad og far Ingger dug pi bordet og drekker
bord.Du og jeg ger nu men han og hun kommeri morgen.Eva tegnerog
malermen Kate og Tannielaver farveklip.Bilen bremserog vrelterog
f4rerenknuserforrudenog kravler ud.

fy-fy
]-aver vi det layoutm&ssige
at bruge 1, 5
IIndimellem
at sette
Det er for at det skal vere lettere
linjeafstand.
mA det LasevenTigre komme i anden rakke. l

HUSKat denne
rettebordet:
Sidentjekket:
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Ovelse9
Mark6r

alle

' er<< ogr >>men' er<< 09 set
>>ogf
,

A-kommaer :

a- Regnvejretbegyndtesidstpfl formiddagenog de mefteblive indendors
det mesteaf eftermiddagenmen ved 5-tidenbegyndtedet at klare op.
b. Storebglgerhavdei timevis skyllet ind over biden men i lre af den lille
Q var der helt roligt og her kunnede ligge nattenover.
c. De flestegik i skovenmen et par af pigernecykledetil strandenog gik i
vandet.
d. Man havde dr4ftetforslagetpi flere m4dermen det havdeikke vreret
muligt at ni et resultatog til sidstblev forslagettrukkettilbage.
e. I sommerferienarbejdedehun pi en tankstationmen lgnnenvar ikke ret
god og nu har hun si fundetet nyt job.
f

Lngen stolerikke helt p6 resultatetaf den fprste pr4veog derfor skal
han mfideigen i morgenog haveet nyt stik men det tagerhan meget
roligt.

Ovelse10
Mark6r

alle

' er<< og >>men' er<< og sat
>>ogr
,

A-kommaer :

a, Vi havdeen fin udsigtover havetfra voresaltanmen der var en masse
gadestgjog det var lidt generende.
b. Jegkan blive lidt endnuog vise dig et par stykkertil men kl. 10 96'rjeg
og si mfl du selvklareresten.
c. Den nye maskinevArnogethurtigeremen denvar jo ogsi megetdyrere
og eftermangeovervejelserval$e vi at beholdedengamle.
d. Greneneer efterhflndenvoksethelt hen foran vinduetog der kommer
ikke megetlys ind i vrerelset.
e. De f4rsteto dageskinnedesolendejligt men restenaf tiden var det koldt
og helt overskyet.
f

Bide smi og storeb4rn kan haveglredeaf dettespil men de mindste
skal havelidt hjnlp i starten.
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Ovelse11
Set

A-kommaer /helsatningrskommaer

:

Mine forreldrehar kObtet hus pfl landetog det tageren time atk@rederud.
Det er et hyggeligtgarnmelthus men vi mfl brugeen massetid pfl at reparere det.Min bror maler vinduerog jeg hjrelperham. Min far repArerertaget
og min mor maler kpkkenet.Vi kObtehusetaf en gammelmand som havde
ejet huseti mangeflr. Trcerne pa grundener ogsi megetgamleog de er
godeat klatre i. Fuglenebyggerrederi de h|je trcer og der er mange
sjreldnearter.Der er arbejdetil mangetimer men sfl skal der ogsflvrre tid
til at bade.Det er dejliE men samtidiEer detkoldt.
Avebe 12
Sat. A-kommaer /helsatningskommaer

:

Der var engangen kongesomhavdeen dejlig datter.Han ville finde en god
mandtil hendemen prinsessenvar megetsur og krcsen og det var ikke let
at finde en der passedehende.Kongensendtebeskedud i heleverdenat
hanville give prinsessen
til denmandder kunneffl hendetil at le. Der var
lykken men det var Klodshansder fik prinsessen.
mangefriere der pr@vede
Han havdeingen hesttflet som sinebrpdremen si red han barepfl en ged i
stedetfor.
Ovelse13
Sat

A-kommaer /he lsetningskommaer

:

I gar var det min fgdselsdagog jeg fik en massegaver.Jeghavdeinviteret
heleklassenmen vi blev kun 18.Jegfik to cd'er somvilr med min yndlingsgruppe.Jeghar spillet den fem gangei dag og er ikke spor trnt af dem endnu. Jegfik et par Levis cowboybukseraf mine forreldreog et par af min
tante.Min sgstergav mig en lampe.Vi spisteH.7 og vi fik spaghettiog is.
Min mor havdelavet madenog denvar megetlrekker.Mange af mine
har fpdselsdagi dennemflnedog vi skal havemasseraf
klassekammerater
festog ballade.
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I

@velse14
Set

A-kommaer /helsetningskommaer

:

Der var mangeb4rnpfl gadenog de lo og rebtesamtidigmed at de legede.
Nogle spilledebold og andrelegedetagfat og et par piger hinkede.De havde si travlt at de slet ikke lagdemrerketil bilen som kom korende.Chaufforen advarededem med hornetog han sagtnedefarten.Til sidstbremsedehan
helt op og bgrnenegik til side.Sekunnebilen kgre og bOrnenefortsatte
deresleg. De havdedet morsomtmen da det begyndteat regnemitte de ge i
ly. Her blev de til regnenholdt op. Det var helt underhgt at gfl pfl den vflde
asfaltsom lugtedesfl mrerkeligtnu efter regnen.Men solenfik hurtrgtt@rret
gadenog bBrnenekunneigen lege.
Ovelse15
Sat

A-kommaer /helsetningskommaer

:

Nissenlovededrengenalt muliE godt hvis hanbarem6tteslippefri igen
men drengenville ikke lukke ham ud. Som straf for sin hflrdhedblev Nils
selv forvandlettil en lille nisse.Da hankom ud pi girdspladsenfl4j en flok
pe at holde
vildgrs forbi og tamgisenMorten ville flyve med.Nils pr@vede
dentilbagemen han havdeglemt hvor lille han var og han blev hrengende
om halsenpi dyret.SflledesbegyndteNils Holgerssonsin vidunderligerqvArhverkenMorteneller Nils srrlig velsegennemSverige.I begyndelsen
Men Morten klaredesig godt og snartvArgrskomneblandtvildgressene.
senegladefor de to nye rejsekammerater.
Ovelse16
Set A-kommaer /helsetningskommaer

:

Verdenskrigenhavdegrebetdybt ind i Danmarkspkonomi og der gik lang
var varemangelen6r
ttd f4r den igen var bragtpi fode. Underbesreffelsen
for 6r blevetmerealvorlig. Der var knaphedpfl nrsten alle varer af betydning og dissevArermitte fordelesgennemen strengrationeringfor at der
kunneblive lidt til alle.Endnualvorligerevar det at der blev knaphedpfl de
manglede
ristoffer landbrugetog industrienskullebruge.Landmrendene
foderstoffertil laeaturerneog kunstggdningtil markerne.Fabrikkernemangfor at holledekul og jern og de havdeikke de rflstofferder var n@dvendige
de produktioneni gang.
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Sideordnendekonjunktioner
Bindeord,
to former:

konjunktioner
som de retteliqt
eller
og
de
underordnende.
de sideordnende
konjunkt.ioner
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findes

kaldes,

bar

i

vigtiq-

safitme vegrt:

by og land;
at komme og at ge;
han l4ber altid pfl sk6jter,og han er god til ishockey;
han kommer fra Herning, se det er megetnaturligt at han altid har Igbet
p6'skpjter,og at han er god til ishockey.

Ordet

eJ-Ler gar

det

sarnme:

\ by eller land;
\ at komme eller at gh;
\ lober han altid p6'skgjter,eller er hanbaregod til ishockey?
\ hankommer fra Herning,se det er vel ikke sfl mrerkeligtat han altid har
l4betp6'skBjter,eller at haner god til ishockey.
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Ovelsell a
lille
historie
hvor du brugrer det nye
Set A-kommaer i folgende
(A-kommaet) . De kommaer der er
for helsatningrskommaet
regelsat
i teksten,
forklares
senere i kurset.
t.ilbage

Min tankhund
Hver morgenmgderjeg en hund og det er min tankhund.En tankhund,det
er der vel ikke nogetder heddereller er der nogetjeg har misforstiet?sp@rger du.
Det skulleda vrerenemt nok at forstflmenjeg mi hellereforklare.
Du v6d vel hvaden narkohundeller en vagthunder for en og sflkan du vel
ogsflregneud at en tankhundhar nogetmed en tank(station)at E@re.
Hver morgennflrjeg skal hentemin avis,kikker jeg altid efter om "min"
tankhunder i butikken.Den kan godt lide hundekiksog derfor fir den tit en
af mig. Det var nogetvi begyndtepi da den var hvalp eller dengangden var
mindreog jeg havdeen tilfreldighundekiksi lommenfra enganghvor vi
havdepassetgenboensLukas,en sortcollie. Si det er blevetsfldanen hyggelig lille morgenvanefor min tankhundog mig.
Nu er denimidlertidvoksetop ogblevet nogetaf et brd,daf en schrifersom

manhelstikke vil modeefterlukketidi morketi MorkTvog detfik jeg krafi gflr morges.
tigt understreget
For godt nok kan man v&re spdog venlighundetnflr butikkener 6benmen
man ta'r altsflikke imod bestikkelse.Og hundekiksindenens "far" har luki funkket en ind, er altsi at betragtesom gemenbestikkelseaf denestevovse
tion.
Nu var der ogs6et par ting der ikke var som de plejede.

i
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Ovelsel7b
Set A-kommaer:

For detf4rstehavdeen andenhuggetmin sredvanligecykelparkeringsplads,
sfljeg var n4dttil at finde en andenmur. For det andetstflr hundenude i
havenbag et hegn.Se da min tankehundvovserad mig, tror jeg barehan er
sur over at skullev&re alenei haveneller at hankedersig og jeg glr hen og
snakkermed ham.Det var ogsflok, vi kunnegodt snakkesanlmenog jeg
Sejeg
trnkte at han gerneville havesin srdvanlige morgenhundekiks.
lngger en pfl kantenaf hegnetmen dajeg smiderden ind over fordi han
ikke hapserden som han plejer,tagerhan sfldanpi vej at jeg er glad for at
hegneter mellemham og mig og at hanikke, sommin egenungdomshund,
Tcheck,har Inrt at springeover hegneller andreforhindringeraf en hvilken
somhelsthgjde.Det var lidt for megetbloffedetrenderi d6n morgenhilsen.
nJa,det kan godt v&re at du tror du har hundeforstflelse
men her er altsfl
nogetdu har misforstiet.Jegta'r ikke imod bestikkelse! Som ordentligvagthundladerman sig ikke sfldanspiseaf med sgdeord og kageri tjenesten.<<
Jegvar lettererystetog derfor var jeg ogsfllidt sprendtpfl voresm@deher til
morgen.Bar han mon nag fra i ger eiler ville jeg slippehelskindetfra vores
rendezvous?
Ja,da Far-CJvArtil stede,kom der blot en gladlogrendehund ud i butikken
og spurgtesom srdvanligt: - Hvilken lomme har du gemt den i i dag?

-t
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Ovelse18a
Sat A-kommaer

i

disse

satningrer:

a) Har du trenktdig at cykle eller tagerdu bilen til morgen?
b) Olsenhar tagettoget sfl ham kan du ikke fglgesmed i denneomgang.
c) Bilerne dr4nedeaf stedud pi landevejenog i svingetkom de lige lovlig
tnt pfl hendeshus.
d) Hun havdef4r haft en bil ind i sovevrerelset
og den oplevelsekunnehun
godt undvrereen repriseaf sfl hun havdetrnkt sig at srelgefor som hun
sagde:Hellereflyte frem for at blive kgn nedi min egenseng.
e) Ta'r du med tog og bed eiler ta'r du flyverentil Englandi julen?
0 Jegforetrrekkernok tog og bed for det med at flyve kan jeg ikke riEigt
for belastninger
tile og det er jo lidt dumt at udsrettesit balancesystem
mankan haveforn@jelse
af i ugevisbagefter.
g) Solafskermningpe husetvar nogethan havegnsketsig lrnge for om
sommerenblev det ulideligt hedti kOkkenog stue.

l-
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Ovelse18b
Set A-kommaer

i

disse

satninger:

h) Nu var han ibenbart ligegladmed hendesforsikringereller ogsehavde
hanblot mistettroenpi hende.
D Hun ville sikkertkomme igen med sineLggnesfl der var ikke andetat
g4reend at sigefra 6n gangfor alle!
j) Det var sikkertrigtigt n6r hun forsikredeat hun nok skulle holde op men
hun var bareet omvandrendeeksempelpfl det gamleord om at "loven er
rerligmen holdenbesvrerlig".
k) Du mi spisenogetmindreeller ogsfldyrke nogetmeremotion.
1) Konenhavdeglemt bilngglernesi hun kunneikke henteham fra
arbejde.
m) Lyneneknitredeog tordenenrulledemegettretpfl huset.
- Ja,og der var massevisaf taler og sange.
n) Var I medtil f0dselsdagen?
Det var nu ikke si megetfrllessang der pregededagenmen snarereen
i la Die Meistersingervon Ir{iirnberg.Nu er jeg norsangkonkurrence
malt ikke si megetfor Wagnermen det her var absolutsrerdelesfestlig!
o) Og maden! Det var et helt kapitelfor sig.Det var fisk og lam og okse-og
men desserten
! Den slog
flrskekgO og der var trrter og gr4ntsagsretter
alt: En tiramisu si lrkker at man vAr n4dttil at forredesig si det glorde
vi. Og for at det ikke skal v&re l4gn,,vAr der ogsflde lrekresteislagkager
men de fik nu lov at smeltei solenfor der er jo ogsi bund i fattigfolk.
p) Der kommer altid mangetil en svenskerkamp
i Parkenfor den nationhar
vi altid haft et specieltforhold til: Arvefiendenkaldervi den!
q) Hvis du ikke vil h4resi mi du f01e!
r) Vil du kpre med tog gennemtunneleneller hellerekgre bil over broen?
s) Du er her for at lrerenogetsfl nu mfl du tagedig selv i Orerne.
t) I kan Eflresom I vil menjeg vil ikke v&re med!
u) De ville gernepe lejrskolemen kunneikke "thi riget fattespenge."

I

iI
i
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En boganmeldelse
Ovelsel9a
Sat

A-kommaer thelsatningskommaer

:

Kong Christiernsvregelsind
I sin romanKongensFaldhar Johs.V. Jensenen fantastiskbeskrivelseaf et
eller ikke g6re. Vregelsindkaldervi
menneskes
tvivl om hvad han skal E@re
gamledet eller rddvildhedog det er det sidsteord Johs.Y gO,brug af her.I
kapitletKongenfalderkankongenikke besluttesig for om han skal fortsrtte kampenfor sin trone og vendetilbagetil Jyllandeller han skal give op
var der selvog fortsretteover til Fyn. Her i ChristianII's 1500-talsdanmark
fglgelig ingenbro over Lille Brlt si de ligger altsi og sejlerfrem og tilb age
overbreltet.
(Kantede parenteser
t...1 i citatet
noget af teksten vek. )

herunder

viser

hvor

jeg har skdret

Ovelse19b
kan
kan ogsA kendes pA at man faktisk
A-kommaet / helsetningrskommaet
komma. Her f Olgier et par Lestaf snit.
satt.e punktum i sLedet f or dette
punktum alle
PrAv at satte A-komma eller
de steaf Johs. V. Jensen.
O g 1j e g k a n o p l y s e a t h a n h a r s a t p u n k der hvor Johs. V. har gjort.
(De kommaer som er tilbage
gange end man skulle
i
tro.
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g
i
v
e
s
p
A
f
o
r
k
l
a
r
i
n
g
e
r
i
k
u
r
s
u
s
.
d
e
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r
e
teksten,
)

>Sasejledehan da mod Fyn. Ja,det var ham der sejledefra det heleigen
og da hannu var si spnderknust
at handirredet...1,blev han sl6etmed
skrck over selvesin dodeligeridvildhed. Han si hvorledeshan d6rsejlede
frem og tilbage,han sfl hvor umuligt det vArfor ham at trreffeen afgprelsetil
en af siderne.Det var tvivlen der slogind i ham selv,han opdagededenog
Det var nu ikke selvesagenlrengerehanstvivl gjaldt,nej,
denforvrerredes.
detvar ham selv. t. . .l Siledesdrogtvivlen hanskongelighednedog levnede
ikke andetaf ham end et febersygt,ridvildt menneske.
Og dog vendtekong Christiernom da han si lysenei Middelfart for da han
havdeopdagetat hantvivlede,blev han sfl afblanketog slagen[. . .] at han
kom til en slagsrolighed,enfornivlelse.Han blev sikkerpi sin tvivl og det
sfl afgjort at han pi en mrerkeligomvendtvis fattedeheb igen.
Imidlertid svandthanskrrefterog da han n&rrnedesig Jylland,kom han til
at indseat han nu dog aldrig ville blive mandi Danmarkmere,sidenDanmark havegiort ham til en tvivler. Han mfltteforladelandetsom mAnforlader en kvinde der har setensnederlagog hansejledetilbagetil Fyn, syg af
.. .
sorgog smerte.<<
Sidentjekket:
I

Fejlkorrigeret:n

AltOK tr

Korrig6rigen og fA en
larers godkendelse

1. oktober2007
tegn1 A-komma,
@KnudAa.Back,udskrevet

S i d e1 1 a f 1 3

Ovelse20
eksempler
fra
Her faLger nogrle autentiske
kan glemme helsetningskommaet
lister
eller

medierne
hvor ogsA journaA-kommareglen.

Ret teksterne,
sat A-komma hvor det mangrler,
09 sat hak (,/ ) hvor det er rigtigt
skal vere,

stryg
sat,

det hvor
sAdan :

det

ikke

Eksempel3: Intet kan standseLise,q og til denungeorganistssorg/,*
Hun vil ikke rejsetilbagetil landsbyenl...l,t
rejserhun t...1til Kgbenhavn.

(www.danskefilm.dk)
si derforbliverhun/,* og venterpi sinchance.
Kantede parenteser

t...1 betegner

igen klip

i

citat

!

A) Karin Bennedsen'er 25/9-07 citeretfra Debattenpd Berlingske.dk:

fTommeflosklerbliver de storeord om muslimersdeltagelsei samfundslivetl ner en modig muslim stiller op og gernevil vrre en del af det danskepolitiskeliv, og ikke bliver tagetvel imod, meni stedetkanpflest...1
b)

Bent Bttifidkow skriver 25/9-07i Berlingskeartiklen ,Churchills cigaro:

t ..1Man frygtedeunderAndenVerdenskrig,atnazisterneskulle
forspgeat myrde Churchill og man havdemistankeom, at nazisterne
ville fors@ge
sig medgift i hanscigarer.t...1
C) Mefie Marie Rudeskriver i "Pd sporet af professorHigginsr<,Berl. I3/9-07:

t...1 Hanervred over,hvorukritiskvi tagerengelsktilos og haner
mandenbag det nye begrebdomrenetab
t...1 Sprognevnetsendteham i
feltenog hankrmpede en heroiskkampfor detny komma.[...]

sunI I mnr2007,FORLIDT MOTIONGORBORN
d) DR NYHEDER,INDLAND, tekst-tv,
SYGE:

knoglerog
BOrnbliverstadigmereinaktiveog detbetyderskrgbelige
for flereb4rni entidlig aldert...1
rygproblemer
e)

Sammested,tekst-tv,DR2, 5344, j x Magnum,Dokumentar:

AndreasMonies B0gg11dhar arbejdethos Magnum, og portretterertre
af de storefotografer:Elliott Erwitt, Alex Webb og Larry Towell.
0

Sammestecl,tekst-tv,DR2, 5349,Jersild & Spin:

Hvad er "Spin" og hvadforegflrder reeltpolitisk?

g) DR's tekst-tv,5127,25/9-A7,Nyheder,udtand(!)orn en begivenhed
pd Amnger:

Han skulle v&re gerningsmanden
og bagefterstakhan sig selv med
kniven.
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En lille fotprfive
til
at tage den fprste
Nu skal du g@re klar
Derfor
kalder
det du skulle.
om du har lert

Den vil
vise
test.
vi den en selv-test
er det vigtigt
ffiA du hellere

sA derfor
Den skal bestAs med 90% rigtige,
smul-e i tvivl,
stof . Er du den mindste
dit

dig
!

at du kan
repetere.

f or A-kommaer .
Men nu kan du j o pr6ve om du kan huske regrlerne
og lad vere med
i de fglgende
setninger,
Indset
de ord der mangler
pA
ikke huske det
Kan du nemlig
sider.
de fprste
tilbage
at kikke
proven!
ikke kunne klare
flu, vil
du heller

rndf o j

de mangrlende

ord:

Reglerfor A-kommaer
o Sretaltid komma foran
ad gangen.

Tag et
Find ordene
veddem).

<<(sretevt. merke

og>

(,

og kan

Kan det der stflr foran denfundnekonjunktion,stfl
det

forankonjunktionen.

a) Hvis det kan: Sret

forankonjunktionen.

b) Hvis det ikke kan: Sret
Set

helsatningskommaer

:

Styningaf trcer er faktisk en form for mishandlingog det er i hvert fald
ikke srrligt naturligt.Heller ikke alle trreerlader sig stynesehvis man
pr4verpi fx en gran,ville den hOjstsandsynliggfl ud eller i hvert fald
ikke blive srerligpen for de gverstegrenekan man ikke bare sidan ffl til
at gro ud igen som pfl et l4vtrn Derfor burdeman mflskebarelade
trcerne v&re som de er men det er der ikke bred enighedom.
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