Punktum
Punktum deler teksten op så den er til at forstå, og er derfor vores allervigtigste tegn.

Punktum kort
Punktum placeres lige efter et bogstav og uden mellemrum før punktummet, men som regel med
et mellemrum efter.

Man skal sætte punktum
Efter ordenstal
Efter visse forkortelser

Det 30. årsmøde var en stor succes.
osv., bl.a., mio., kl.

Man kan sætte punktum
Mellem sætninger
I klokkeslæt
I datoer
I store tal
Ved udeladelser eller tøven:

Har du set den fugl. Den har en helt utrolig farve.
Kl. 9.45.
Den 7.7.1912 blev min farmor født.
100.000 kr. mere om året.
Det kan du ikke mene … Ikke lyserød og orange?

Man skal ikke sætte punktum
Hvis en sætning ender på en forkortelse med punktum, sættes kun ét punktum:
Jeg har skrevet hele oplægget, og du har bare snakket osv.
Hvis en helsætning er et citat i anførselstegn inde i en anden sætning:
Udtrykket ”han er godt nok kommet på arbejde” er meget passende i dag.
Efter romertal:
Christian IV er nok den konge der har bygget mest i København.
Efter overskrifter:
Politikerne raser over konjunkturerne

Efter adresselinjer under hinanden:
Dansk Sprognævn
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Efter indledningshilsner:
Kære morfar
Efter sluthilsner:
Venlig hilsen
Pernille Olesen
Efter sluttegn som spørgsmålstegn, udråbstegn, kolon og tankestreg:
Vil du have kaffe?
Hold da op et regnvejr!
Han spurgte om vej til Tivoli: Han er nok ikke her fra byen.
Thomas kom ikke – han var forkølet – og derfor blev mødet aflyst.

Punktum ved parentes og anførselstegn
Der sættes altid punktum uden for parentes:
Der var mange der var interesserede. (Det vender jeg tilbage til).
Det er valgfrit om man i replikker sætter punktummet inden for eller uden for anførselstegn:
Hun sagde: ”Jeg får lommepenge hver fredag”.
Eller:
Hun sagde: ”Jeg får lommepenge hver fredag.”

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

