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Kommaregler, den korte
version
For fyldestgørende regler klik her, og du får en
kopi af Dansk Sprognævns officielle pamflet
om kommatering

1. Der sættes komma ved
opremsninger
Eks. På markerne blev der dyrket hvede,
rug, havre og byg.
Vi venter at se Peter, Poul og
Christian.

Bemærk at på dansk, i
modsætning til engelsk,
sættes der ikke komma
mellem næstsidste og sidste
led i en opremsning
2. Der sættes komma ved
præciserende og forklarende
tilføjelser
Eks. Attila, hunnernes frygtindgydende
anfører, kneb øjnene sammen.

3. Der sættes komma mellem
helsætninger
Eks. Johan lå på sofaen, og Eva læste
lektier. ( 2 helsætninger)
Johan lå på sofaen og læste lektier. (
kun 1 helsætning )

4. Der sættes komma mellem
sideordnede bisætninger
Eks. Hvem han er, og hvad han hedder, aner
jeg ikke.
Jeg tvivler ikke på at han er trofast, og
at han vil forsvare os.
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5. Der kan sættes komma foran
ledsætninger – eller man kan lade
være.
Eks. Jeg tror, at han ved det.
Jeg tror at han ved det.

el.

Jeg ved ikke, hvem han er.
Jeg ved ikke hvem han er.

el.

6. Der sættes komma efter
ledsætninger
Eks. Hvis du ikke snart holder op, går jeg min
vej.
At de er kærester, ved da enhver.

7. Relative bisætninger: Der skal
sættes komma før og efter
parentetiske relative bisætninger
Eks. Firmaets direktør, som ingen havde
ventet, stod pludselig i døren

Der kan sættes komma før
bestemmende relative bisætninger.
Eks. Den, der ikke sparer, bliver aldrig rig
El. Den der ikke sparer, bliver aldrig

8. Altid komma foran ’men’, hvad
enten ’men’ indleder en sætning
eller ej.

Eks. Han kom ikke i går, men det gør ikke
noget.
Jeg så godt ham, men ikke hende.
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