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Komma I

Nyt komma
Traditionelt komma (grammatisk komma, kryds og bollekomma)

Vi på HHÅ anbefaler det traditionelle komma!
Dansk sprognævn anbefaler nyt komma (enhedskomma)

Her: Kun det der markeres som [traditionelt]

Det traditionelle:

Man sætter det mekanisk, uanset mening: Før og efter ledsætning, dvs.
Ofte foran ord som: at, der, som, hv-ord

Man kan sætte komma eller lade være, hvis det gør meningen klarere (men man kan også skrive sætningen om!)

Komma: Det tegn, der anvendes mest - men har den mindste betydning (rent formelt!!!)

Vigtige: Fordi man vil demonstrere, at man kan skrive korrekt

Tidligere var der to kommasystemer (grammatisk komma og pausekomma)
Gyldig fra 1918 til 1996

I 1996 udgik reglerne for pausekomma

De to nye regelsystemer er begge grammatiske!

Subjekt og verballed

Helsætning - ledsætning
- hvor en ledsætning begynder og slutter

Altid komma både før og efter en ledsætning

Eksempel på helsætning:
 Han kommer i morgen

I en helsætning er der subjekt og verbal (x og o)

Eksempel på ledsætning

 Han siger, at han kommer i morgen.
 Hvis I har lyst, kan I godt tage med.

Ledsætningen er en del af en anden sætning og kan ikke stå alene

Derfor komma efter disse ledsætninger:
 At de var utilfredse, var ikke så sært.

 Hvis reglerne bliver overholdt, er vi villige til at spille videre.

 Bliver reglerne overholdt, er vi villige til at spille videre.

 Mens jeg så en genudsendelse af mit yndlingsprogram, ringede telefonen.

Derfor komma omkring disse ledsætninger:

 Det var ikke så sært, at de var utilfredse.

 At de var utilfredse, var ikke så sært.

 De var utilfredse med, at reglerne ikke blev overholdt, og nægtede at spille videre.

 De spillere, der ikke overholder reglerne, må slev tage ansvaret.

 Grunden til, at de var utilfredse, var, at reglerne ikke blev overholdt.

 Den, der ikke vil høre, må føle.


 Skriv blot, hvad der falder jer ind!

 Tak, fordi I har passet fuglene, mens vi var på ferie!

 Mens jeg så en genudsendelse af et program, jeg plejer at se, men som jeg var gået glip af i første omgang, ringede telefonen.

Situationer hvor x- og o-systemet ikke fungerer

 Tak, fordi I har set efter blomsterne.

 Tak for Deres brev, hvori De bekræfter Deres bestilling.

Brug af håndbogen: kommaleksikon

Fx: Skal der komma foran således at - dette kan man slå op, også fx: at, der, dvs., efter at, bogtitler, faste udtryk, hv-ord

Adresser

Der sættes ikke komma mellem adresselinierne

 
Fr. Lene Petersen
Rosenfagervej 312 A, 2. tv.
2720 Vanløse

Undtagelse er: Hvis de skrives ud i et
Der er altid komma mellem gadenummer og sal

Apposition (forklarende tilføjelser)

Der skal sættes komma omkring parentetiske appositioner 

 Firmaets direktør, Lars Jensen, ledede forhandlingerne.

 Aftalen blev i går underskrevet af USA's præsident, Bill Clinton.

 Den største danske å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg.

Der skal ikke komma ved ikke-parentetiske udtryk:

 Direktør Lars Jensen ledede forhandlingerne.

 Aftalen blev underskrevet af præsident Clinton.

 Den store danske å Gudenåen løber gennem Silkeborg.

At

Der skal komma efter ledsætninger, der begynder med at:

 At de var utilfredse, var ikke så sært.

 At de var utilfredse, og at der var god grund til utilfredsheden, var klart for enhver.

Der skal komma før og efter ledsætninger, der betyder med at

 Det var ikke så sært, at de var utilfredse.

 De var utilfredse med, at reglerne ikke blev overholdt.

 Det var ikke så sært, de var utilfredse.

 Vi er kede af, at vi ikke kan komme.

Når at indgår i en konjunktionsforbindelse med et andet ord - sættes kommaet foran denne helhed:

,efter at
,for at
,så at
,således at
,eller at
,men at
,og at

Der sættes ikke komma mellem at og en efterfølgende ledsætning

 Hun sagde, at hvis hun fik tid, ville hun ringe.

Der sættes ikke komma mellem at og infinitiv

 Hun lovede at ringe senere på aftenen.
 Vi prøvede bare at få hende i godt humør.

Der er to at'er:

1) Konjunktionsforbindelse (for at, således at) (udtales a - således a det kan lade sig gøre)

2) Infinitivmærke (at køre, at gå) (udtales å - han var ude å køre)

Foran at som infinitivmærke må man ikke sætte komma!!!

Der skal altså ikke komma foran at når det udtales som og, som å.


Betingelsesledsætninger

Der sættes komma før og efter

 Vi er villige til at spille videre, hvis reglerne bliver overholdt.

 Hvis reglerne bliver overholdt, er vi villige til at spille videre.

Bl.a.
Bl.a. Indleder ofte et parentetisk led, derfor ofte komma foran

 Der kommer 14 gæster, bl.a. Jørgen og Jytte.

Når der kommer en ledsætninger lige efter bl.a. Sættes kommaet normalt foran bl.a. Ok foran ledsætningskonjunktionen:

 Han har tabt 10 kg, bl.a. fordi han skal have sin hvide smoking på til festen.

Her skal der ikke være komma foran bl.a.:

 Vi rejste bl.a. Til Sverige i sommerferien.
 Vi får bl.a. Besøg af Jørgen og Jytte.

Bogtitler
Mellem de forskellige dele

Breve
Ikke komma efter start- og sluthilsen - altså ikke efter


Kære Karen Jensen
…
…

Med venlig hilsen
Hans Pedersen

Da
Komma før og efter ledsætninger der begynder med da:

 Da han kom ind ad døren, sad vi netop og spiste.
 Ole var fraværende i går, da han var forkølet.

Datoer
Frivilligt mellem stedsangivelse og dato (eller klokkeslæt) - fx:

 Århus, den 11. Oktober

Decimaltegn
Normalt komma (ikke punktum) - fx: 10,75 kr.

Dels - dels
Komma for det andet dels:

 Dels har jeg ikke tid, dels har jeg ikke lyst.

 Indbyggerne var dels buddhister, dels kristne.

Der
Der sættes komma før og efter ledsætninger, der begynder med der (relativsætning (henførende ledsætning)):

 Det er min svoger, der har malet huset.

 De spillere, der ikke overholder reglerne, må selv tage ansvaret.

 Den, der ikke vil høre, må føle.

Der er et andet der, som i spørgende ledsætninger, der begynder med hv-ord. Her er det hv-ordet, der indleder ledsætningen:

 Har du hørt, hvem der kommer i aften?

 De kunne ikke blive enige om, hvem af dem der skulle lægge ud.

 Det bliver spændende at se, hvilke af de implicerede fagforbund der holder længst.

NB: Fejl især i lange sætninger!

Der-kløvning
Der skal komma foran ledsætningen i en der-kløvning:

 Der var en mand, der havde tre sønner.
 Der er mange, der har oplevet det samme.

Direkte anført tale
Replikangivelse: Mellem den anførende sætning og replikken:

 "Mener du virkelig det?", spurgte hun.
 "Det er ikke morsomt", sagde han, "med den slags optøjer".

Kommaet kan være inden i citationstegnet eller udenfor.

Hvis replikken slutter med et andet tegn, kan kommaet udelades:

 "Mener du det?" spurgte hun.

Dvs.
Der sættes komma foran:

 De går ret tidligt i seng, dvs. Ved 9-tiden.

Når der kommer en ledsætning lige efter dvs., sættes kommaet foran dvs. Og ikke foran ledsætningskonjunktionen:

 Rapporten bliver først færdig om tre måneder, dvs. At den ikke bliver klar inden jul.

Eder og udråb
Der sættes komma ved eder og lign.:

 Kom med den bold, for pokker!

 Kors, hvor hun keder mig!

 Øv, nu gik den i stykker!

 Ja, det så jeg godt!

 OK, så siger vi det.

Efter at
Komma før og efter ledsætninger, der begynder med efter at:

 De gik hjem, efter at de havde spist.
 Efter at de havde spist, gik de hjem.

Også når at er udeladt!

Efter og at kan godt stå ved siden af hinanden, uden at ledsætningen af den grund starter ved efter:

 Jeg længes efter, at vi kan ses igen.
 Han var meget ivrigt efter, at hun skulle gå.

Anden betydning:

 Han var meget ivrig efter, at hun gik.

To slags efter at - kun komma foran efter at hvis det betyder da (eller nu da)

 Han blev meget ivrig, efter at (=da) hun var gået.


Eller
Der skal komma foran sætning, der indledes med eller:

 Enten har han glemt det, eller også er han meget forsinket.

 Stop, eller jeg skyder!

Hvis eller ikke indleder en sætning skal der ikke komma foran:

 Han kommer onsdag eller torsdag.
 Vi har tænkt os enten at køre en tur til Frankrig eller at cykle rundt på Fyn.

Der skal altid komma, hvor der kunne have stået et eller (opremsningskomma):

Han kommer tirsdag, onsdag eller torsdag.

Ellers
Der skal komma foran en sætning, der begynder med ellers:

 Tag godt med tøj med, ellers bliver du bare syg.


End
Der skal komma før og efter ledsætninger, der begynder med end:

 Hun er yngre, end hun ser ud.

 Vi har boet her længere, end Andersen har, og kender området ud og ind.

Dog ikke foran ufuldstændige ledsætninger:

 Hun er yngre end jeg.

 Han spiser sin frokost hurtigere end jeg min.

Der skal ikke komma mellem end og en efterfølgende ledsætning:

 Vi har meget mere travlt nu, end da firmaet lige var startet.

Faste udtryk
Disse kan opfattes som ledsætninger - her kan der derfor sættes komma (men det er ikke nødvendigt):

 Som anført ovenfor, er der mange grunde til prisstigningerne.

 For så vidt - som tidligere nævnt - takket være hendes indgriben - som følger…

For
Der sættes ikke komma mellem konjunktionen for (=thi) og en efterfølgende ledsætning:

 Vi glæder os meget, for når Kurt er med, er der fart over feltet.

For at
Der skal komma før og efter ledsætninger, der begynder med for at:

 Vi rykker sammen, for at der kan blive plads til en til.

Men:
 Vi har sørget for, at alle banker er underrettet.

Prøve: udskift for at med så at   -> sæt komma foran for at

Fordi
Der skal komma før og efter ledsætninger, der begynder med fordi:

 Vi rykkede sammen, fordi der skulle være plads til en til.

 Det var, fordi der kun havde meldt sig ti deltagere, at festen ikke blev til noget.

Forklarende tilføjelser
Der skal komma omkring forklarende tilføjelser:

 Kurset byder på mange tilbud, herunder golf og windsurfing.

 To af bygningerne, nemlig stalden og laden, nedbrændte.

 I lovens § 12, stk. 3, 2. Punktum, står der at…

Forudsat at
Forudsat at og under forudsætning af at er konjunktioner - derfor skal et komma foran hele forbindelsen:

 Han kommer, forudsat at han får lov.
 Han kommer, under forudsætning af at han har tid.


Frit prædikativ (tilstandsbetegnelse)
Står det sidst i sætningen, står det parentetisk

 Skytten går ud, tavs og ene.

 Soldaterne have, trætte og udmattede efter den lange march, lagt sig i grøften.

Hvis det ikke står parentetisk - og der ikke er pause i selve udtalen - skal der ikke komma.

Fx
Indleder ofte et selvstændigt parentetisk led

 Kom og besøg os en dag, fx på lørdag.

Men ikke her:
 Festivalen byder fx på tovtrækning og mudderkastning.

Efterfølges fx af en ledsætning sættes kommaet før fx:

 Der kan indvendes en del, fx at der ikke er tid nok til det hele.


