
« Anførselstegn skrives som doble vinkel
tegn i norske bøker og aviser.

• Ved ordrett sitat:  
Hun spurte: «Hva koster billetten?»

• Ord og uttrykk en ønsker å ta litt   
avstand fra, i stedet for såkalt:  
Den «moderate» Musharraf …

• Tittel på sang, dikt, noveller,  essay,  
artikler, kunstverk og fartøy:  
«Lenge leve livet» er min favorittsang

• Ved sitat inni sitat bruk:  
«Jeg liker ikke Hitchcocks ’humor’»

… Ellipse eller utelatelsestegn markerer nøling 
eller uavsluttet setning eller ord. 

• Nøling: 
«Jeg mener … eh … eh …»

• Uavsluttet setning:  
Han er vel ikke …?  
NB! Mellomrom før ellipse

• Uavsluttet ord:  
Hva f… gjør du her?  
NB! Ikke mellomrom før ellipse

– Tankestrek er et eget tegn og må ikke 
 forveksles med den kortere bindestreken.

• Ved innskudd og tilføyelser:  
Han så – selv om det var mørkt – mannen 
bak gardinen

• Foran replikker eller direkte tale:  
– Jeg skulle gjerne jobbet hele helga

• Angir ytterpunkter i tid og rom, tall
områder og forhold mellom motpoler:  
mandag–fredag eller 30–45 timer

• Angir hele kronebeløp:  
kr 150,–

- Bindestrek er det korteste av strektegnene 
og må ikke forveksles med tankestrek. 

• Kan erstatte et ledd i dobbeltuttrykk: 
opp- og nedturer, bestefar og -mor

• Sammensetninger når det brukes tall: 
75-årsdag

• Bindestrek og stor forbokstav i egennavn 
bestående av fellesnavn + egennavn: 
Fotball-Norge, Jern-Erna, Vinter-Oslo

• Bindestrek ved initialord og forkortelser: 
CD-en, PDF-ene, cand.mag.-er 
NB! Ikke apostrof

/ Skråstrek er ofte best å unngå I sammen
hengende tekst. Skriv heller «og» eller «eller» 
dersom det er det du mener. 

• Angir alternativer eller kombinasjoner: 
ja/nei, av/på-knapp, sykkel-/bilvei

• Ved enkelte forkortede målenheter: 
90 km/t, 30 m/s

• Ved enkelte forkortelser:  
c/o, Til Hydro v/Mr. Schive, Bondevik m/frue

• Ved angivelse av tidsrom: 
Tippeligaen 2015/2016, skoleåret 1989/1990

’ Apostrof skal se ut som et hevet komma. 

• Etter s, z og x i genitiv: 
Anders’ leilighet, Grete Waitz’ treningsøkt 
NB! Kåres krøller – ikke Kåre’s krøller

• Når bokstav er fjernet:  
gla’nyhet, Vål’enga, ’n Per, rock’n’roll

• Brukes etter enkeltbokstaver: 
bokstaven æ’s utbredelse

• Brukes i en del egennavn: 
McDonald’s, Levi’s, Lloyd’s

: ;Kolon må ikke forveksles med semikolon.

• Brukes foran et ordrett sitat, en replikk eller 
en direkte formulert tanke: 
Gustav sa: «Jeg har langt hår».  
Eva tenkte: «Petter virker smart».

• Ved forklaring eller eksemplifisering:  
Ingas motto er: Ta ansvar for egen lykke.  
NB! Stor bokstav etter kolon ved helsetning
På leirskolen må du ha med deg: ullsokker, 
votter og solkrem. 
NB! Liten bokstav ved oppramsing

• Kan brukes ved visse forhold mellom tall: 
Målestokk 1 : 50 000, bildeforholdene er 2 : 8

Semikolon er en mellomting mellom et 
punktum og et komma og må ikke blandes 
sammen med kolon.

• Brukes til å lage et lite opphold mellom 
helsetninger som hører nær sammen: 
I går hadde vi oksestek; i dag blir det nok 
lapskaus. Kari kom for seint til møtet; hun 
hadde forsovet seg.

• Brukes til å skille mellom ledd i sammen
satte oppregninger:  
Det nye styret består av Grete Hauge, leder; 
Ola Frisk, nestleder; Per Ask, styremedlem 
Resultatet av målingen var 1,82; 1,76; 1,60

Du vil trolig også like: sprakradet.no og korrekturavdelingen.no

Tegnsetting


