
 

Bindestreger  
 
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også 
bindestreg ved deling af ord ved linjeskift. 

 
 
Når et fælles led er udeladt 
 
   søn- og helligdage (søndage og helligdage) 
   haveborde og -stole (haveborde og havestole). 

 
 
Sammensætninger med sidestillede led 
Når begge eller alle led er sidestillet betydningsmæssigt: 
 
   Lolland-Falster, had-kærligheds-forhold, skole-hjem-samarbejde, hjerte-kar-sygdomme. 

 
 
Gruppesammensætninger 
Når en gruppe ord, fx væg til væg, sættes sammen med endnu et ord, fx tæppe til væg til væg-
tæppe, sættes der bindestreg mellem de to led i sammensætningen: 
 
   røv til bænk-pædagogik, ovn-pommes frites, Mick Øgendahl-show, Anders And-blad. 

 
 

Man kan dog også sætte bindestreg mellem alle ordene i en gruppesammensætning, især hvis 
den er lang eller optræder sjældent: 
 
   væg-til-væg-tæppe, røv-til-bænk-pædagogik, ovn-pommes-frites, bagt-i-dag-bolle,  
vi-cykler-på-arbejde-kampagne. 

 
Hvis sammensætningens første del er et flerleddet navn, kan man dog kun sætte bindestreg 
mellem de to overordnede led: 
 
   Mick Øgendahl-show, Anders And-blad, Øster Jølby-udflugt. 

 
Forkortelser  
Når en forkortelse, fx DSB, sættes sammen med endnu et ord, fx ansat til DSB-ansat:  
 
   tv-program, pc-spil, sms-besked, VM-kamp, FCK-fan, it-nørd, mms-service, htx-elev, e-bog, 
kabel-tv, dna-analyse, OL-medalje, e-bogslæser, D-vitaminmangel. 
 

 
 
Huskeregler 
   Uland, iland og ubåd skrives uden bindestreg. 
   Forkortelser der kan udtales som ord (fx aids og Nato), må gerne skrives uden bindestreg: 
aidspatient (eller aids-patient), Natoøvelse (eller Nato-øvelse eller NATO-øvelse). 

 



 
 
 
Tal og symboler 
Når et tal eller et symbol, fx $, sættes sammen med endnu et ord, fx kurs til $-kurs: 
 
   1900-tallet, 12-skalaen, 15-årig, %-regning, 3.-plads, @-generation, 24-årsreglen, &-tegn, 
20-årsfødselsdag. 

 
 
Bogstaver udtalt som bogstavets navn 
Når et ord indeholder et bogstav der udtales som bogstavets navn: 
 
   bolle-å, enkelt-v, A-menneske, B-kendis, D-vitamin, T-shirt, V-udskæring, D-dur, a-mol. 

 
 
Bindestreg i betydningen ’fra … til’ 
   en returbillet København-Århus, åbent mandag-fredag, 400-500 deltagere, 1971-79. 

 
 
I visse fremmedord 
   walkie-talkie, cha-cha-cha, , deja-vu, boogie-woogie, jiu-jitsu, jiu-jitsu-klub, drive-in, log-
in (eller drivein, login). 

 
 
Sammensætninger med usædvanlige ord- og bogstavsammenstød 
   gløgg-glas, stress-symptom, shampoo-overforbrug, termoluminescens-dosimeter, lokal-
lister, arkivar-vikar, bratsch-streng, Almindingen-vandring, grill-lugt, lønningsbogholderi-
oplysninger. 

 
Man skal ikke bruge bindestreger i sådanne sammensætninger, men de kan være en hjælp for 
læseren. 

 
 
Bemærk 
   Man skal ikke sætte bindestreg bare fordi det ene (eller begge) led er fra engelsk 
(webredaktør, businesstype, teambuildingkursus, realityshow). 

   Man skal ikke sætte bindestreg i sammensætninger bare fordi det ene led er et navn 
(Odenseborgmester, Tøndersagen, Epinionmåling, Volvomodel). 
 

 

 
  

  HVIS DU VIL VIDE MERE 
– Hent ”Sproghjælp” som app i App Store og på Google Play  
– Find links og læs mere på sproget.dk 

 


