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.
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Eksempel1
Regnenholdt op men det blrste strerkteg temperaturenkom ikke over totre grader.
>>ogr<<
og >>men<<
komma bAde foran
l- skal der settes
, for
Her i eksempel
Regrnen hol-dt op / det bLaste
de tre dele kan hver for sig stA alene:
grader.
kom ikke
over to-tte
starkt
/ temperaturen

Altsd:
Regnenholdt op,€t men det blrestesterkt,a ggtemperaturenkom ikke
overto-tregrader.

Eksempel2
Hundenspisteal madeng drak alt vandetg straksefter faldt den i sOvn.
I eksempel 2 er
drak aJ-t vandet
foran det sidste
stA alene.

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

Altsd:
Hundenspisteal madensg drak alt vandet,a sgstraksefter faldt den i sgvn.
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Aveke7
Mark6r

al le

' er<< Ogf >>men' er<< ,
>>Ogf

A-kOmmaer

Og Sat

:

havdevarethelenatten,4 Wmange smflvejevar lukket,at
a- Snestorrnen
men alleredeved middagstidsattet@vejtetind.
men i gfir var han
b. Han le i sengenhele \grdagenq hele s@ndagen,a
feberfri,a og;imorgenskal han pfl arbejdeigen.
c. Alle de andrekunnetageaf stedlige efter skole,4 menhun mfltteblive
hjemmetil klokken fire q passesin 1i11es0ster.
d. Han udgav sin fgrstebprnebogi L979q har sidenskreveten lang
rrekke bflrne- eg ungdomsbfiget. INBt Det er stdr baqved os'et kan
netop

ikke

stA

alene,

derfor

intet

komma i

denne

satning

!l

e. Efter arbejdstidsidderhanbareq ser tv,4 g han gir heller aldrig en
tur med hunden.
f Jegmpderdem af qg til 9g snakkerogsfllidt med dem en gang
imellem,q men ellerskenderjeg dem ikke.

Ovelse8
Mark6r

alle

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

A-kommaer :

Mor laver kaffe eg smQrermAd,a Wfar lreggerdug p6 bordetag drekker
bord.Du q jeg gdr ntl,q men hanq hun kommeri morgen.Eva tegnerqg
maler,a men Kate q Tannielaver farveklip.Bilen bremsergg vrlter,4 gg
fprerenknuserfomrdeneg kravler ud.

Huskededu at srcttekrydspd din egenside?
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Ovelse9
Mark6r

alle

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

A-kommaer :

a, Regnvejretbegyndtesidstpi formiddagen,a Wde mfltteblive indend6rsdet mesteaf eftermiddagen,dmen ved 5-tidenbegyndtedet at klare
op.
b. Storeb4lgerhavdei timevis skyllet ind over bflden,a men i lre af den
lille 6 var der helt roligt,q Wher kunnede ligge nattenover.
c. De flestegik i skovefr,d men et par af pigernecykledetil strandenqg
gikivandet. [rgen: "grik i vandet" kan ikke st& alene =] intet
kommaher foran ogll

d. Man havde dr4ftetforslagetpi flere m@der,dmendet havdeikke vrret
muligt at ni et resultat,a sgtil sidstblev forslagettrukkettilbage.
e. I sommerferienarbejdedehun pfl en tankstatron,amen l@nnenvAr ikke
ret god,^ og nu har hun si fundetet nyt job.
f

Lregenstolerikke helt pfl resultatetaf den fgrstepr@ve,aqlderfor skal
han m6deigen i morgenq haveet nyt stik,€r men det tagerhan meget
roligt.

Ovelse10
Mark6r

a1le

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

A-kommaer :

a, Vi havdeen fin udsigtover havetfra voresaltan,a men der vAr en masse
g det var lidt generende.
gadest@j,q
b. Jegkan blive lidt endnuq vise dig et par stykkertil,a menkl. 10 gd'r
jeg,^g semfl du selvklareresten.
c. Den nye maskinevar nogethurtigere,q men den var jo ogsflmeget
dyrere,a ggefter mangeovervejelservalgtevi at beholdedengatnle.
d. Greneneer efterhflndenvoksethelt hen foran vinduet,d qg der kommer
ikke megetlys ind i vrrelset.
e. De fprsteto dageskinnedesolendejligt,q menrestenaf tiden var det
koldt qg helt overskyet.
f Bide smi qg storeb4rn kan haveglredeaf dettespil,q mende mindste
skal havelidt hjrelpi starten.
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Ovelse11
A-kommaer. fjek
linj e i f orhold

nOje.
hver satning
opgraveark:
dit
til

Ord kan vare

hoppet

ned pA neste

Mine forreldrehar kgbt et hus pfl landet,q og det tageren time at k4re derud. Det er et hyggeliE gammelthus,d men vi mfl brugeen mAssetid pi at
repareredet.Min bror maler vinduer,a og jeg hjrlper ham. Min far reparerer taget,a og min mor maler kgkkenet.Vi kObtehusetaf en garnmelmand
som havdeejet huseti mange6r. Trreernepe grundener ogsi megetgamle,a og de er godeat klatre i. Fuglenebyggerrederi de h4je tr&er,^ oE
der er mangesjrldne arter.Der er arbejdetil mangetimer,a men si skal
der ogsi v&re tid til at bade.Det er dejligt,armensamtidigter det koldt.
Aveke 12
A-kommaer:

Der var engangen kongesomhavdeen dejlig datter.Han ville finde en god
var megetsur og krresen,^ og det var
mandtil hende,a men prinsessen
ikke let at finde en der passedehende.Kongensendtebeskedud i heleverden at han ville give prinsessentil den mandder kunneffl hendetil at le. Der
lykken,q men det var Klodshansder fik prinvar mangefriere der pr@vede
Han havdeingenhesttflet som sinebr@dre
sessen.
,d mensflred han bare
pAen gedi stedetfor.
Ovelse13
A-kommaer:

^ ogjeg fik en massegaver.Jeghavdeinviteret
I gir var det min fpdselsdag,
heleklassen
,d menvi blev kun 18.Jegfik to cd'er som var med min yndlingsgruppe.Jeghar spillet den fem gangei dag og er ikke sportrret af dem
endnu.Jegfik et par Levis cowboybukseraf mine foraldre og et par af min
tante.Min sgstergav mig en lampe.Vi spisteH. J ,^ og vi fik spaghettiog
is. Min mor havdelavet maden,q og den var megetlrekker.Mange af mine
har fpdselsdagidennemine{q og vi skal havemasseraf
klassekammerater
festog ballade.
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Aveke14
Sat A-kommaer:

Der var mangeb4rn pfl gaden,a og de lo og ribte samtidigtmed at de legede.Nogle spilledebold,arog andrelegedetagfat,4 og et par piger hinkede.
De havdesfl travlt at de slet ikke lagdemrrke til bilen som kom k@rende.
Chauffprenadvarededem med hornet,q og han sagtnedefarten.Til sidst
bremsedehan helt op,q og bgrnenegik til side.Sekunnebilen kgre,^ oE
bgrnenefortsattederesleg. De havdedet morsomt,a men da det begyndte
at regnemflttede gilt ly. Her blev de til regnenholdt op. Det var helt underligt at ghpi den vide asfaltsom lugtedesfl mrerkeligtnu efter regnen.Men
solenfik hurtrgt t6net gaden,a og b0rnenekunneigen lege.
Ovelse15
Sat. A-kommaer:

Nissenlovededrengenalt muliE godt hvis hanbaremfltteslippefri igen,ar
men drengenville ikke lukke ham ud. Som straf for sin hflrdhedblev Nils
flAj en flok
selvforvandlettil en lille nisse.Da hankom ud pi gflrdspladsen
pe at holvildgresforbi,,4 o1tamg6senMortenville flyve med.Nils pr@vede
de dentilbage,d menhan havdeglemt hvor lille han vff, ^ og han blev
hnngendeom halsenpi dyret.SflledesbegyndteNils Holgerssonsin vidunvar hverkenMorten eller Nils
derligerejsegennemSverige.I begyndelsen
Men Morten klaredesig godt,^ og
srerligvelkomneblandtvildgressene.
snartvar gessenegladefor de to nye rejsekammerater
Ovelse16
Set A-kommaer:

Verdenskrigenhavdegrebetdybt ind i Danmarks6konomi,^ oE der gik
lang ttd f4r den igen var bragtpfl fode.Under besrttelsenvar varemangelen
6r for 6r blevetmerealvorlig. Der var knaphedpfl nrestenalle varer af betydning,^ og dissevarermflttefordelesgennemen strengrationeringfor at der
kunneblive lidt til alle. EndnualvorligerevAr det at der blev knaphedpi de
ristoffer landbrugetog industrienskulle bruge.Landmrndene manglede
foderstoffertil kreaturerneog kunstgpdningtil markerne.Fabrikkernemangledekul og jern,q og de havdeikke de ristoffer der var ngdvendigefor at
holdeproduktioneni gang.
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Sideordnendekonjunktioner
Bindeord,
to former:

som de retteligt
konjunktioner
eller
og de underordnende.
de sideordnende

Ordet

\
\
\
\

har

konjunktioner

Af de sideordnende
ste oq og men.
og sammenf1ler

led

ord,

mOdt de to

allerede

vi

af

og satninger

i

findes

kaldes,

bar

vigtig-

Samme vagt:

by og land;
at komme og at gil;
han L4beraltid pi sk6jter,og han er god til ishockey;
han kommer fra Herning, se det er megetnaturligt at han altid har lObet
pfl skgjter,og at han er god til ishockey.

Ordet

eJ-l-er gar det

samrne:

\ by eller land;
\ at komme eller at gh;
\ lober han altid pd'skgjter,eller er hanbaregod til ishockey?
\ hankommer fra Herning,se det er vel ikke si mrrkeligt at han altid har
I4betpAskgjter,eller at haner god til ishockey.
Ordet.
bruge

ogsA en sideordnende
eJ-l-er er altsd
A-kommaer med.
at finde
til

konjunktion

som man kan

forenkl-er
vi den
lidt,
reglen
med at vi nu udvider
Men samtidig
gerne mA sette
komma foran
sAdan at man altid
ogsA. Det er nemlig
pA om der
men. Sa det 96r vi bare fra nu af, uden at spekulere
ordet
ej.
foran oq bagved eller
kommer en hel setning

hedder

Se A-kommareglen

nu:

.
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Tag 6t

.

Find ordene
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>>ogr<<
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kan:

Set
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(stop
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Ovelsernefortsretterpfl nresteside.
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hvor du bruger det nye
historie
SaL A-kommaer i folgende lilIe
(A-kommaet ) . De kommaer der er
f or helsetningrskommaet
regelset
senere i kurset.
forklares
i teksten,
tilbage

Min tankhund
jeg en hund.,a og det er min tankhund.En tankhund,
Hver morgenm@der
det er der vel ikke nogetder hedder,,q ellerer der nogetjeg har misforstflet?
sp0rgerdu.
Det skulle da vrre nemt nok at forst6,,qmenjeg mfl hellereforklare.
Du v6d vel hvad en narkohundeller en vagthunder for en,a og si kan du
vel ogsflregneud at en tankhundhar nogetmed en tank(station)at gfire.
Hver morgenn6r jeg skal hentemin avis,kikker jeg altid efter om "min"
tankhunder i butikken.Den kan godt lide hundekiks,^ oE derfor tdr dentit
en af mig. Det vArnogetvi begyndtepfl da den var hvalp,q ellerdengang
denvar mindre,q og jeg havdeen tilfreldig hundekiksi lommen fra engang
hvor vi havdepassetgenboensLukas,en sortcollie. Si det er blevetsfldan
en hyggeliglille morgenvanefor min tankhundog mig.
Nu er denimidlertid voksetop og blevetnogetaf et br|d af en scheifersom
man helstikke vil modeefter lukketid i morket rMOrkAv,^ og det fik jeg
i g6r morges.
kraftiE understreget
For godt nok kan man v&re spd og venlighundetnflr butikkener 6ben,er
menman ta'r altsflikke imod bestikkelse.Og hundekiksindenens"far" har
i
lukketen ind, er alts6at betragtesomgemenbestikkelseaf denestevovse

funktion.
Nu var der ogsflet par ting der ikke var somde plejede.
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Sat A-kommaer:

For detf4rstehavdeen andenhuggetmin srdvanlige cykelparkeringsplads,
sAjeg var n4dttil at finde en andenmur. For det andetstfir hundenude i
havenbag et hegn.Se da min tankehundvovserad mig, tror jeg bare han er
sur over at skulle v&re alenei haven,q ellerat han keder sig,^ olieg gir
hen og snakkermed ham. Det var ogs6ok, vi kunne godt snakkesammefr,a
Se
og jeg trenkteat han gerneville havesin sedvanligemorgenhundekiks.
jeg lreggeren pfl kantenaf hegnet,a men dajeg smiderden ind over fordi
han ikke hapserden som han plejer, tagerhan sfldanpi vej at jeg er glad for
at hegneter mellemham og mig,a og at hanikke, som min egenungdomshund,Tcheck,har lrrt at springeover hegneller andreforhindringeraf en
hvilken som helsthOjde.Det var lidt for megetblottedetrnder i d6n morgenhilsen.
,rJa,det kan godt v&re at du tror du har hundeforstielsa,4men her er altsi
nogetdu har misforstflet.Jeg ta'r ikke imod bestikkelse! Som ordentligvagthundladerman sig ikke sfldanspiseaf med sodeord og kageri tjenesten.<<
Jegvar lettererystet,^ o1derforvarjeg ogsfllidt sprendtpfl voresmOdeher
til morgen.Bar han mon nag fra i gAr,q ellerville jeg slippehelskindetfra
voresrendezvous?
Ja,da Far-CJvar til stede,kom der blot en gladlogrendehund ud i butikken
og spurgtesom sredvanligt:- Hvilken lomme har du gemt den i i dag?
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De sidstesideordnende
et par
Nu har vi set pA ordene og, men og eLLer. Men der er faktisk
(Som pA gammelt
"SA" og "for"
til
vi skal have med, nemlig
stykker
er sd garnrneldags at selv den nye
dansk hedder "thi" I men "thi"
fTr
sluttede
ikke bruger
det lengere.
"Fadervor"
bibeloversettelse
er
Magten og .{ren ..." f dag stAr der " for dit
er Riget,
dit
med "thi
" thi " , sA
ikke du f dr brug f or ordet
rigret ..." Derf or Lror j eg heller
vi os at gt.d let hen over ) .
det ti llader
regler

Sa de endelige

for

.

Sat

.

Tag 6t

.

Find ordene
dem. )

>>ogf<<,))e 11er<<, >>S&<<
og >>for<<.

.

Kan det der
bagrved? .

stAr
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Hvis

det

kan:

Set

komma foran

b)

Hvis

det

ikke

kan:

SeL ikke

komma foran

altid

punktum

lyder

A-kommaet /helsetningskommaet

altsA:

men.

ad gangen

(stop

ved

konjunktionen,

naste

punktum).

stA

(Set

evt . marke

al-ene ,

og kan

ved

det

>>ogr<<,>>e11er<<, >>sA<<eller
komma foran

>>for<<.

konjunktionen.

Ovelse18a
Sat A-kommaer

i

disse

satninqer:

a) Har du trenktdig at cykle,d eller tagerdu bilen til morgen?
b) Olsenhar tagettoget,-aseham kan du ikke fglgesmed i denneomgang.
q og i svingetkom de lige lovc) Bilerne drfrnedeaf stedud pi landevejen,
lig trt pfl hendeshus.
d) Hun havdef6r haft en bil ind i soveverelset,aog denoplevelsekunne
hun godt undvrre en repriseaf,a sfl hun havdetrenktsig at snlge,a for
som hun sagde:Hellereflytte frem for at blive kgn ned i min egenseng.
e) Ta'r du medtog og bed,q eller ta'r du flyverentil Englandi julen?
0 Jegforetrrekkernok tog og bed,d for det med at flyve kan jeg ikke rigq og det er jo lidt
for belasttigt t61e,
{g-t at udsrtte sit balancesystem
ningermankan havefornBjelseaf i ugevisbagefter.[oBSar der sidsre
for ikke er en konjunktion,
foran d6t ! l

men en praposition.

Derfor

ikke

komma

g) Solafskennningpe husetvArnogethanhave@nsket
sig lan ge,q for om
sommerenblev det ulideligt hedt i k@kkenog stue.
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Ovelse18b
Sat A-kommaer i disse

satningrer:

h) Nu var han flbenbartligegladmed hendesforsikringer,a eller ogsa
havdehan blot mistettroenpfl hende.
i) Hun ville sikkertkomme igen med sine lggne,a si der var ikke andetat
gflreend at sigefra 6n gangfor alle!
j) Det var sikkertrigtigt nflr hun forsikredeat hun nok skulle holde op,a
men hun var bareet omvandrendeeksempelpfl det gamleord om at
"loven er rrli g4 men holdenbesvrerlig".
k) Du mfl spisenogetmindreeller ogsi dyrke nogetmeremotion. lHovsa,
intet

komma her ! l

1) Konen havdeglemt bilnOglerne,asi hun kunneikke henteham fra
arbejde.
m) Lyneneknitreda,e og tordenenrulledemegettntp6 huset.
- Ja,og der vArmassevisaf taler og sange.
n) Var I medtil fgdselsdagen?
Det Vaf nU ikke SA[e sd behover

heller

ikke

altid

vere

en konjunk-

rionl megetfrllessangder pregededagen,4men snarereen sangkonkurrenced Ia Die Meistersingervon l,{iirnberg.Nu er jeg normaltikke
festlig!
si megetfor Wagner,e men det her var absolutsrerdeles
o) Og maden! Det var et helt kapitelfor sig.Det var fisk og lam og okse-og
! Den
flrskek4d,q og der var trerterog gr|ntsagsretter,4men desserten
slog alt: En tiramisu sfl lrekkerat man var n4dttil at forcde sig,ar si det
forklarins
gjordevi. Og for at det ikke skalv&re l@gn,l= B-komma,
rotsrer i nasre kursusdetl var der ogsi de lrekresteislagkager,4men
de fik nu lov at smeltei solen,q for der er jo ogsflbund i fattigfolk.
i Parkefr,a for den nation
p) Der kommer altid mangetil en svenskerkamp
har vi altid haft et specieltforhold til: Arvefiendenkaldervi den!
q) Hvis du ikke vil hgre.,'r si mi du fglel
r) Vil du k6re med tog gennemtunneleneller hellerek@rebil over broen?
I Satningsde

len

e f ter

e]- L er

kan

ikke

s bd alene , ergo

inte t. komma ! l

s) Du er her for at lrerenoget,ersi nu mAdu tagedig selv i Orerne.
som I vil,a menjeg vil ikke v&re med!
0 I kan E@re
u) De ville gernepe lejrskole.,dmenkunneikke,-er"thi riget fattespenge."
t Sa fik

vi

lige

brugt

ordet

thi

en enkelt

gang. l
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En boganmeldelse
Ovelsel9a
Set

A-kommaer /heLsatningskommaer

:

Kong Christiernsvregelsind
I sin romanKongensFaldhu Johs.V. Jensenen fantastiskbeskrivelseaf et
tvivl om hvad han skal gflre eller ikke g4re. Vregelsindkalder vi
menneskes
gamledeteller rddvildhed,^ogdet erdet sidsteord Johs.Y 96r bryg af her.
i kapitlet Kongenfalder kan kongenikke besluttesig for om han skal fortsrettekampenfor sin trone og vendetilbagetil Jylland,a ellerhan skal give
var der
op og fortsretteover til Fyn. Her i ChristianII's 15OO-talsdanmark
selvfplgeligingenbro overLille Brelt,a sfl de ligger altsi og sejlerfrem og
tilbageoverbreltet.
[Her ser du hvor lumsk for kan optrede; ikke en enestegang i dette
tekstafsniter det en konjunktion.l
( Kantede parenteser

t...1 herunder

= j eg har skdret

i

teks ten . )

Ovelse19b
kan
kan ogrsA kendes pA at man faktisk
A-kommaet / helsetningrskommaet
et par testafsnit
komma. Her falger
for dette
satte punktum i stedet
- Johs. V. har sat punktum f lere gange end man
af Johs. V. Jensen.
punkdu bl-ot har sat komma hvor han har brugt
tro , sA hvis
skulle
(De kommaer som er tilbage
i
som korrekt!
tum, godkend.er vi svaret
pA senere i dette
kursus. )
grives der forklaringer
teksten,

... >Sesejledehanda mod Fyn. Ja,detvar ham der sejledefra det hele
dirredet...1,blev hansl6et
igen.arOgdahannu var si sonderknustathan
med skrrekover selvesin dodeligerfldvildhed.Han si hvorledeshan ddr
sejledefrem og tilbage,han sfl hvor umuliE det var for ham at trcffe en afg@relse
til en af siderne.Det var tvivlen der slogind i ham selv,han opdageDet var nu ikke selvesagenlrngere hans
de den,q og den forvrerredes.
tvivl gjaldt,nej, det var ham selv.t...1 Sflledesdrogtvivlen hanskongelighed
nedog levnedeikke andetaf ham end et febersygt,ridvildt menneske.
Og dog vendtekong Christiernom da han sAlysenei Middelfart.arFor da
hanhavdeopdagetat hantvivlede,blev han si afblanketog slagen[. ..] at
hankom til en slagsrolighed,enfornivlelse.Han blev sikkerpi sin tvivl,.er
og det si afgjort at hanpfl en mrerkeligomvendtvis fattedeheb igen.
Imidlertid svandthanskrafter.q Og da han n&rrnedesig Jylland,kom han
til at indseat han nu dog aldrig ville blive mandi Danmarkmere,sidenDanmark havegjort ham til en tvivler. Han mitte forladelandetsom man forladeren kvindederhar setensnederlag.qOg han sejledetilbagetil Fyn,syg
...
af sorgog smerte.<<
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eksempler fra medierne hvor ogsA j ournaHer f olgrer nogrle autentiske
e1ler A-kommareglen.
kan glemme helsatningskommaet
lister
set A-komma hvor det mangler, stryg det hvor
Ret teksLerne,
sat, sAdan:
skal vare, 09 sat hak (r/ ) hvor det er rigrtiqt

det

ikke

Eksempel3: Intet kan standseLise,q og til den ungeorganistssorg/,*
Hunvilikkerejsetilbagetillandsbyen
rejserhunt...1tilKgbenhavn.
1...1,,t

sflderforbliverhun/,* og venterpfl sin chance.(www.danskefilm.dk)
Kantede parenteser
a)

t...1 beteqner

igen klip

i

citat

!

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

[Tommefloskler bliver de storeord om muslimersdeltagelsei samfundslivetl ner en modig muslim stiller op og gernevil vrereen del af det danskepolitiskeliv/,* og ikke bliver tagetvel imod,./ men i stedetkanOfles

tl
b)

Bent Bliidnikow skriver 25/9-07 i Berlingskeartiklen >Churchillscigar<:

t. . .l Man frygtedeunderAnden Verdenskrig, at nazisterneskulle
fors@ge
at myrde Churchrll,q og man havdemistankeom, at nazisterne
sig medgift i hanscigarer.t...] [Har du str@eetde to
ville fors@ge
er det ok; det er nemlig startkommaer foran at i dette citat,
kommaer (mere herom senere ) som kan (bOr ! ) springres over. l

C) Mette Marie Rttdeskriver i "PA sporet af professorHigginsr<,Berl. 13/9-07:

t. . .l Han er vred over,tej r . b) I hvor ukritisk vi tagerengelsktil os,a
og haner mandenbag det nye begrebdomenetabt...1 Sprognevnet
sendteham i felten,q og han krempedeen heroiskkamp for det ny
komma.[...]

d)

DR NYHEDER, INDLAND, tekst-tv,s4n I I mar 2007, FOR LIDT MOTION GOR BORN
SYGE:

knogler og
BOrnbliver stadigmereinaktiva,d og det betyderskr@belige

for flereb4rni entidlig aldert...1
rygproblemer
e)

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

AndreasMonies B4ggrld har arbejdethos Magnum/,+og portrretterer
tre af de storefotografer:Elliott Erwitt, Alex Webb og Lary Towell.
0

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

Hvad er "Spin",q og hvadforegflrder reelt politisk?

pd Amager:
g) DR's tekst-tv,5127,25/9-07,Nyheder,udland(!)om en begivenhed

Han skulle v&re gerningsmanden,aog bagefterstakhan sig selv med
kniven.
' NB! Kildefortegnelsen
lkke for at hange
til folgendeudplukindbefatterselvfolgeligogsAforfatternavne.
tegnsatning.
af og til klojesi den traditionelle
nogenud; eksemplerneviser blotat selv sikresprogbrugere
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En lille fotpr4ve

Den vil
vise
test.
vi den en selv-test

til
at tage den forste
Nu skal du g6ye klar
kalder
Derfor
det du skulle.
om du har lert
Den skal
dit
stof.

sA derfor
bestAs med 90% rigtige,
Er du den mindste
smule i tvivl,

er det vigtigt
ffiA du hellere

diq
!

at du kan
repetere.

for A-kommaer.
Men nu kan du jo prOve om du kan huske reglerne
setninger
i de fOlgende
Indset
de ord der mangler
, og lad vere med
pA
ikke huske det
nemliq
Kan du
sider.
de forste
tilbage
at kikke
proven!
ikke kunne klare
Du, vil
du heller

Her

er

de manglende

ord:

Reglerfor A-kommaer
. Sretaltid komma foran
o Tag 6t

ad gangen.

punktum

o Find ordene >>og

<<,>>eller <<,>>Sfl <(og >>for < (sretevt. merke ved

dem). [Har du skrevet
ok ! l
selvf@lgelig

.

men

dem i

en anden rakke folge,

Kan det der st6rforan den fundnekonjunktion,stfl
det basefter ?
komma

a) Hvis det kan: Srt

b) Hvis det ikke kan: Sret ikke
Set

helsetningskommaer

€r det

, og kan

alene

forankonjunktionen.
komma

foran konjunktionen.

:

Styningaf trner er faktisk en form for mishandling,q og det er i hvert
fald ikke srrligt naturligt.Heller ikke alle trner lader sig styne,q sfl hvis
man pr4verpfl fx en gran,ville den hgjst sandsynliggfl ud eller i hvert
fald ikke blive srrlig p&n,q for de pverstegrenekan man ikke bares6dan te til at gro ud igen som pi et l4vtrn Derfor burdeman mflskebare
men det er der ikke bred enighedom.
lade trreernev&re som de er,.@r

Sat X i de rigtigerubrikkerpe dit eget ark!
Ndrdu er klar til testen,aflevdrdin mappetil lareren, og bed om

selvtesten
til A-kommaer
*
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