
Mai 2002: JRT 

Kommaregler på null, null  
 

 

Introduksjon 

Norsk komma er et grammatisk bestemt pausekomma. Reglene, som har vært praktisk talt 

uendret siden 1907, krever at man ser forskjell på helsetning, leddsetning og det som ikke er 

setning. Gjør man det, skulle det være enkelt å sette komma riktig. 

 

Kommaets særområde er mellom leddsetningen og resten av setningen og mellom to ledd- 

eller helsetninger. Husk at en setning (enten det er hel- eller leddsetning) alltid inneholder et 

bøyd (finitt) verb. Infinitiv (eks. å lese) og perfektum partisipp (eks. har lest) regnes ikke som 

bøyde. 

 

 

De viktigste kommareglene 

 

1 Komma mellom setninger 

 

a) Jeg sitter her, og jeg arbeider. (Men: Jeg sitter her og arbeider.) 

b) Jeg sitter her, jeg arbeider, og jeg spiser. 

c) Han ville vite hvem som kom, hvorfor de kom, og når de dro.
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2 Komma etter leddsetninger (kommarelevante bøyde verb i halvfet) 

 

a) For at du skal bli flink, må du studere. (Men: For å bli flink må du studere.
2
) 

b) Mannen som kommer der, er professor.  

c) Mannen som kommer der, og som har mørk hatt, er professor.
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d) Fra han var barn, visste han at han skulle bli journalist. 

 

 

3 Komma foran forklarende tillegg (leddsetninger som er løst forbundet med oversetningen) 

 

a) – Lite dårlig kult, uttalte Johnny fra Stovner, som i går besøkte Kongsgården.
4
  

 

 

4 Komma ved forklarende tilføyelser 

 

a) Roma, hovedstaden i Italia, er verdt å besøke. 

 

 

 

                                                 
1
 NB: Merk at regelen om komma mellom setninger STÅR OVER regelen om komma i oppregninger (regel 7). 

Følgelig SKAL det både i 1b og 1c også settes komma foran og. 
2
 ’For å bli flink’ er ikke setning, men et infinitivsuttrykk. Her finnes et verb (bli), men det står i infinitiv og er 

altså ikke bøyd, jf. Introduksjon. 
3
 NB: Husk komma etter innskutt relativsetning og SEKVENSER av relativsetninger, slik som i 2c (der som 

gjentas). Vær på vakt når du ser et som, men jf. eksemplene under Kommaoverskudd. Her gjøres det mye feil. 
4
 Her MÅ det settes komma foran som; kommaet er ofte betydningsskillende.  
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5 Komma foran men 

 

a) Det er en fin, men ikke spesielt varm dag. 

 

 

6 Komma etter svarord, utrop og tiltaleord som ikke inngår i selve setningen 

 

a) Ja, det skal være både visst og sant! 

b) Hva er det, da? 

c) Anne, nå må du gå! 

 

 

7 Komma ml. ledd i oppregninger (men normalt ikke mellom nest siste ledd og konjunksjon) 

 

a) Han hadde med seg epler, appelsiner og bananer.
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Kommaoverskudd 

 

Ofte settes det overflødige komma. Av reglene over følger at det IKKE skal være komma i 

disse setningene: 

 

Takket være Røde Kors, lever han i dag. FJERN KOMMA! 

Bortsett fra på nevnte bar, serveres Irish Coffe også her. FJERN KOMMA! 

Til tross for dette, er han rolig. FJERN KOMMA! 

Som de fleste andre, frykter jeg det verste. FJERN KOMMA! 

Som en følge av den nye TV-avtalen, blir det slutt på sendingene. FJERN KOMMA! 

Etter å ha spist, kom han.
6
 FJERN KOMMA! 

Til å synge i kveld, har vi en kjent sangerinne. FJERN KOMMA! 

 

Spørsmål om komma 

 

Spørsmål 1: Skal det være komma foran osv.? 

Svar: Det spørs. Husk at osv. er forkortelse for og så videre. Komma settes som om uttrykket 

var skrevet fullt ut, eksempler: 

 

a) Epler, bananer osv. 

b) Han sa at de skulle komme inn, at de skulle sette seg, osv.
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Spørsmål 2: Skal det være komma før eller etter derimot når ordet står midt i en setning? 

Svar: Avhengig av hvor mye meningsinnholdet i ordet skal aksentueres, kan vi enten sette 

komma på BEGGE sider av ordet eller ikke sette komma: 

 

a) Jeg derimot er uenig. 

b) Jeg, derimot, er uenig.    

                                                 
5
 Jf. likevel fotnote 1. 

6
 Her har vi to ubøyde verb: infinitiv + perfektum partisipp, men altså IKKE noe bøyd verb. Her blir det svært 

ofte feil. 
7
 Jf. fotnote 1. 


