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DANSK ER SVÆRT AT STAVE TIL

Mange ord staves ikke som de lyder.
Mange endelser kan vi ikke høre. 
Vi staver ofte forkert i ganske bestemte ord
Men dem finder du her!
De er stavet korrekt - og somme tider 
forkert, men så er der en rød djævel foran!

GOD FORNØJELSE
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Stavehåndbog
Nedenfor er opstillet en liste over danske ord som erfaringsmæssigt 
volder problemer.

Ved hvert opslagsord henvises der i parentes til det sted i Gramma-
tikken hvor ordet er nærmere beskrevet. Hvor det er muligt, henvises 
der også til den § i Retskrivningsordbogen (RO) hvor problemet er 
behandlet. Ved alle opslagsordene er der eksempler der angiver den 
korrekte brug. Dog er der i visse tilfælde også givet eksempler på 
forkert sprogbrug. I disse tilfælde er der sat en rød djævel foran.

Det meste af stoffet i Stavehåndbogen er identisk med samme 
afsnit i Dansk grammatik tak. Dog er der i denne bog tilføjet en 
række ord som nyere undersøgelser viser at danskerne har svært ved 
at stave korrekt …

ACCELERERE
udsagnsord (side 243) 
Der er kun ét l
Han lod bilen accelerere i samme sekund.

ACCEPTERE
udsagnsord (side 243) 
Der er to c’er, ikke:

akceptere forkert
Jeg accepterer gerne tilbuddet. korrekt

AD/AF 
forholdsord/præposition (side 272)
Af bruges langt hyppigere end ad.
Fejl opstår ved at man bruger af, hvor der skulle have stået ad.

Ad bruges ofte i forbindelse med retning, vej, rute, især efter 
biordene op, ned, ud, ind, hen, frem, hjem:

De gik hen ad vejen.
Hun kom ind ad døren.
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Det gik ned ad bakke for ham.
Hen ad aften kører vi hjem.
Så går det hjemad, venner!

Andre eksempler:
Pege fingre ad.
Det går ad helvede til.
Fløjte ad.
Op ad dagen kom regnen.
To ad gangen, om jeg må be’!
Hvordan skal jeg bære mig ad?
Gå fremad i bussen!

af bruges ofte i betydningen væk fra:
Han faldt ned af træet. (Men: Han kravlede ned ad træet.)
Hun kom ulykkeligt af dage.
Af banen der!
Det har han godt af!
På et øjeblik var han ude af syne.
Alle gik ud af bussen. (NB se eks. ovenfor!)
I visse tilfælde er det valgfrit om man vil bruge ad eller af:
Du må ikke gøre nar ad/af dem.
Hvorfor ler du ad/af de dumme vittigheder?
Hvad går der ad/af ham?
Han kunne dårligt se ud ad/af øjnene.

AFSNUBBE
udsagnsord (side 243) 
staves med bb og ikke pp.
Han kom med nogle fornærmelige og afsnubbede bemærkninger.

AF STED
skrives i to ord

Hun sendte børnene af sted i god tid.
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AKTION/AUKTION 
navneord/substantiv (side 233)
aktion betyder handling

Politiet gik i aktion kl.16.00.
auktion betyder salg til højestbydende

De holdt auktion over hendes bohave.
Fejlen opstår ved at aktion anvendes i begge betydninger. Hvilket 
altså er forkert.

Jeg var til aktion, og så købte jeg skålen her. forkert
Se også under -tion/-sion (side 102)

ALLER-
Et forstærkningsord der sættes sammen med det ord der skal forstærkes.

Jeg vil allerhelst til Sydafrika.
De allerfleste sagde ja. 
Det er det allerbedste jeg ved!
Hun kom aller sidst. forkert

ANMASSE
udsagnsord/verbum (side 243)
Ordet bruges ofte i nutids tillægsform anmassende.

Han var nu noget anmassende
(kort a i anden stavelse og to s´er!)
Fejlen opstår fordi ordet forveksles med at mase der har langt a og
kun ét s!)

De masede på for at komme ind.

BAGEST/BAGERST 
tillægsord/adjektiv (side 263)
Begge stavemåder er korrekte.

BEDE
udsagnsord/verbum (side 256)
Udsagnsordet er stærkt bøjet og har derfor ingen endelse i
datid/præteritum:
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nutid Hun beder om lov til at gå.
datid Hun bad for sit liv.
Nogle enkelte stærkt bøjede udsagnsord er på vej til også at kunne
bøjes svagt, dvs. med endelsen -ede, -de eller -te fx at fare, datid:
farede eller for.
Men dette gælder ikke for bede:

Hun bete for sit liv. forkert 

BEHØVER/BEHØVES
udsagnsord/verbum (side 253)
Fejlen opstår ved en sammenblanding af udsagnsordets to bøjnings-
former: handleform/aktiv og lideform/passiv.

nutid datid
handleform/aktiv: jeg behøver jeg behøvede
lideform/passiv: det behøves det behøvedes

Det behøver du ikke at tænke på. korrekt
Det behøves slet ikke. korrekt

Du behøver ikke at gøre det. korrekt
Du behøves ikke at gøre det. forkert 
Det behøves du ikke at gøre. forkert 
Man behøves ikke at forstå det. forkert 

Formen med -s anvendes mest i skriftsprog, men udtrykket behøves bru-
ges ofte fejlagtigt i talesprog i stedet for behøver (det korrekte). Måske
er der tale om en afsmitning fra udsagnsordet synes hvor det er korrekt
at skrive Du synes måske det samme? (Se om synes/syntes side 99).

BINDESTREG I ORD
(RO § 12,10c og 57)
Bindestreg bruges:
1. Ved sammenkædning af ord med fælles kerne:

Der er lukket på søn- og helligdage.
6.-, 7.- og 8. klasserne har fri.
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2. Ved forkortelser:
S-toget kører nu.
I aften skal vi først se tv-avis og derefter VM-fodbold.
Har du dit edb-udstyr i orden?

3. Ved sammensætninger med tal:
Bilen har en 6-cylindret motor.
Vi står op ved 7-tiden.

4. I betydningen fra-til:
19. juni-10. august ligger ferien i år.
Jeg er i forretningen 9,00-17,00 hver dag.

5. I visse sammensætninger af ord:
1. For at tydeliggøre:
ægydelse æg-ydelse
lyngrisene lyng-risene
burnoutstævne burnout-stævne

2. Undertiden i forbindelse med navne:
Skive-firma Picasso-udstillingen

3. Ved meget lange ordsammensætninger:
overrislings-foranstaltninger

NB: I almindelige ordsammensætninger må der ikke anvendes binde-
streg.
Det korrekte er altså:
suppleringskamp barnestørrelse
landsholdskampe chokoladelagkage
rugbrødsbager køreskoleundervisning
socialforskningsinstituttet scoreslips
internetforbindelse sceneinstruktør
forligsmandsinstitutionen vindmølleafgift.
flygtningefordelingscenter
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Bliver ordene for lange, må man prøve at omskrive dem: 
Fordelingscenter for flygtninge

(Se også Ordenes byggeklodser side 293).

BRÆT
navneord (side 233)
Staves uden d, men det hedder mærkeligt nok brædder.

Hold lige på brættet mens jeg saver.

CD-ROM
navneord (side 235)
staves med småt.

Kan man få bogen på cd-rom?

CREMEFRAICHE 
navneord (side 233) 
staves i ét ord

Har du købt cremefraiche til middagen?

DE/DEM
personligt stedord/personligt pronomen (side 268)
de er nævnefald/nominativ
dem er genstandsfald/akkusativ
I bestemte forbindelser hersker der stor usikkerhed om brugen af
disse ord.
Hovedregel:
Når et personligt stedord bruges som grundled, skal det stå i nævne-
fald/nominativ.
Står det som genstandsled anvendes genstandsfald/akkusativ.

De slog dem i håndbold.
x     O     Δ

De aktiverede dem på få minutter.
x        O          Δ

Men i talesprog følger man ikke altid disse regler. Der siger man
ofte dem hvor man skulle have sagt de, og omvendt.
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Denne sprogbrug betyder at der er nogle udtryk der nok er korrek-
te, men de “lyder” forkerte når vi bruger dem. Og omvendt: at udtryk
der efter reglen er ukorrekt, “lyder” rigtigst.

De der vil med på turen, siger til nu. korrekt
Dem der vil med på turen, siger til nu. bruges i talesprog

Vi må opfordre dem som ikke kan høre, 
til at rykke nærmere. korrekt
Vi må opfordre de som ikke kan høre, til 
at rykke nærmere. forkert

Både de på gaden og de der hang i 
vinduerne, råbte og skreg. korrekt, men 

bruges sjældent
Både dem på gaden og dem der hang i 
vinduerne, råbte og skreg. bruges i talesprog

For dem af deltagerne der er over 65, er der 
særlige hvilerum. dobbeltform –
For de af deltagerne der er over 65, er der 
særlige hvilerum. begge dele korrekt

Dem vi mødte i biografen, er noget familie. bruges i talesprog
De vi mødte i biografen, er noget familie. korrekt, men bruges 

ikke

DELING AF ORD VED LINJESKIFT
(RO § 15)
Regel nr 1:
Når ord skal deles, skal der være mindst én vokal på hver linje.
ha-ve, sto-len, plæ-ne
Der findes flere muligheder for at dele et ord:
hest-en/he-sten/hes-ten

må-lingerne/mål-ingerne/målin-gerne/måling-erne/målinger-ne
– de er alle lige rigtige.
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Man kan ikke dele énstavelsesord
spræn-gt blom-st klo-vn 
– de er alle forkerte.

Regel nr 2:
Sørg for at der så vidt muligt står forståelige ord eller orddele på
hver linje.

bog-reol/hals-brand/kærlig-hed/fyldepenne-magasinet

Følgende orddelinger er således ikke tilladte:

hal-vabe skib-søl spej-læg mi-stænkelig
land-evej sovep-ude ank-lage filmst-jerne

Ved forstavelser: del efter forstavelse:

mis-forstå bi-falde u-lykke van-skelig

Ved afledning: del før afledning:
tro-skab far-lig
læng-de naz-isme
hæv-ning

Ved endelser: del før endelse:
ko-en hest-ene erfaring-erne
glo-ede mal-ede dræb-ende

Andre eksempler:
fi-asko/fa-brik/fas-te/gis-pe/kas-ket
stati-onen/statio-nen/station-en
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DU/DE 
personligt stedord/personligt pronomen (side 269)
(RO § 13)
Tiltaleformer:
Tiltaleformer er ikke noget der ligger fast én gang for alle. I forhold
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