
sþ. 64. Tillaga til þingsályktunar [58. mál]
um íslenzka stafsetningu.

Flm.: Sverrir Hermannsson, Gylfi Þ. Gíslason, Gunnlaugur Finnsson,
Steingrímur Hermannsson, Jónas Árnason, Þórarinn Þórarinsson,

Helgi F. Seljan, Lárus Jónsson, Jón Árm. Héðinsson,
Pálmi Jónsson, Ellert B. Schram.

Alþingi ályktar, að um íslenzka stafsetningu skuli gilda þær reglur, sem voru
ákveðnar í auglýsingu 28. febrúar 1929 og farið var eftir á tímabilinu 1929-1973,
með því fráviki, að um ritun z skuli gilda eftirfarandi ákvæði:
1. Rita skal z fyrir upprunalegt tannhljóð (d, ð, t) + s í stofni, þar sem tannhljóðið

er fallið burt í skýrum framburði, t. d. hanzk i (hand-ski), lenzka (lend-ska),
gæzka (gæð-ska); józkur (jót-skur ), nízkur (níð-skur); anza (and-sa), beizla
(beit-sIa), verzla (verð-sia); unz (und-s).

2. Ef stofn lýsingarorðs eða sagnorðs endar á d, ð eða t (einföldum samhljóða) og
tannhljóðið fellur burt í skýrum framburði á undan hástigsviðskeytinu st eða
sagnorðsendingunni st, skal rita z, t. d. nyrztur (nyrð-stur), elztur (eld-stur),
beztur (bet-stur); þú leizt (leit-st), þú hézt (hét-st), þú lauzt (laut-st), ég
læzt (læt-st), ég stenzt (stend-st), ég bregzt (bregð-st); seztu (set-stu), láztu
(Iát-stu),

3. Ef í stofni orðs er tt (tvöfaldur samhljóði) og á eftir fer s, skal rita fullum
stöfum tts, t. d. kletts, spottskur. styttstur ; þú battst, ég hef settst, hann hefur
fluttst, þeir hafa híttst, það hefur rættst úr honum (af rætast; hins vegar hefur
ræst af að ræsa).

4. Ef ð helzt i framburði á undan st skal rita ðst, t. d. ég gleðst, hann hefur glaðst,
þeir hafa mæðst, hún hefur náðst.

5. Ekki skal rita z í miðmyndarendingum sagna, nema sagnstofninn (boðháttur
eintölu) endi á tannhljóði. sem fellur burt í skýrum framburði. Dæmi: svo
hefur reynst, margt hefur gerst, hún hefur grennst, hann hefur lagst, bíllinn
hefur festst, þeir hafa hresstst, þið finníst, þið fundust, hann hefur farist, þau
hafa glatast.

6. Rita má z í orðum, sem eru erlend að uppruna.
Reglur þessar gilda um stafsetningarkennslu í skólum, um kennslubækur gefnar

út á kostnað ríkisins eða styrktar af ríkisfé og um embættisgögn, sem út eru gefin.
Ef talin verður þörf á síðar að athuga um breytingar á íslenzkri stafsetningu,

skal leita um það álits og tillagna sjö manna nefndar, sem verði þannig skipuð:
einn tilnefndur af deildarráði heimspekideildar Háskóla íslands úr hópi prófessora
í íslenzkri málfræði, einn tilnefndur af Íslenzkri málnefnd úr hópi nefndarmanna,
einn tilnefndur af stjórn Félags Islenzkra fræða og skal hann vera móðurmáls-
kennari á grunnskóla- eða framhaldsskólastigi, einn tilnefndur af Landsbókasafni
Íslands úr hópi bókavarða. einn tilnefndur af stjórn Félags íslenzkra bókaútgefenda,
einn tilnefndur af stjórn Blaðamannafélags Íslands og einn tilnefndur af mennta-
málanefndum Alþingis. Nefndin kýs sér sjálf formann. Tillögur nefndarinnar skulu
lagðar fyrir Alþingi til staðfestingar.

Stafsetningarreglum þeim, sem ákveðnar eru með ályktun þessari, verður eigi
breytt án samþykkis Alþingis.

Greinargerð.

Á undanförnum árum hefur komizt á mikil ringulreið í stafsetningu islenzkrar
tungu í stað þei.rrar festu, sem áður hafði ríkt hátt í hálfa öld. Á tæpum fjórum
árum, frá 4. september 1973 til 28. júní 1977, hafa þrívegis verið gefin út fyrirmæli



um breytta stafsetningu. Reyndin er hins vegar sú, að lesefni þjóðarinnar er enn
að miklu leyti gefið út með hinni rótföstu stafsetningu undanfarinna áratuga.

Nauðsynlegt er að koma aftur á festu í stafsetningu íslenzkrar tungu. Það
verður eigi gert nema fest verði í sessi stafsetning, sem er þjóðinni töm og ber henni
víðast fyrir augu. því er í þingsályktunartillögu þessari lagt til, að tekið verði af
skarið í því efni.

Æskilegast væri að halda stafsetningunni frá 1929 óbreyttri. Til sátta við þá,
sem telja gildandi z-reglur krefjast meiri þekkingar á íslenzku máli en ætla megi
Íslendingum almennt, er þó í tillögu þessari gerður kostur á tilslökun til mála-
miðlunar.


