
sþ. 615. Nefndarálit [58. mál]
um till. til þál. um Íslenzka stafsetningu.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndinni hafa borizt tvær umsagnir um tillöguna. Önnur er frá nýstofnuðum
"Samtökum móðurmálskennara" og lýsa þau sig andstæð tillögunni sem að líkum
lætur, þar sem formaður þeirra samtaka er forvígismaður nýbreytninnar frá 1973og
1974. Aðalröksemd Samtaka móðurmálskennara er sú, að tíðar breytingar á lög-
giltri stafsetningu séu óheppilegar, ef samræmd og skipuleg stafsetning islenzkrar
tungu þykir æskileg, og að ekki megi hrapa að nýrri breytingu.

Hin umsögnin er frá "íslenzkri málnefnd" og er hún mjög ítarleg og merkileg.
Í inngangsorðum umsagnarinnar segir svo:

"Islenzk málnefnd telur mestu varða að koma á "festu í stafsetningu íslenzkrar
tungu", eins og segir í greinargerð með tillögunni. Djúpstæður ágreiningur um staf-
setningu er hættulegur til lengdar. Brýnast af öllu nú er að leita leiða til sátta.
Réttritun er, hvort eð er, umfram allt samkomulagsatríði.
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Eins og fram kemur í greinargerðinni, ber að líta á þessa tillögu sem tilraun
til samkomulags um það atriði íslenzkrar stafsetningar, sem mestur styr hefir staðið
um. Tillaga af því tagi er góðra gjalda verð og því full ástæða til að íhuga hana
vandlega. Aðalstefnan er greinilega sú að fara bil beggja um notkun z, hafna henni
ekki alls staðar eins og gert var 1973-1974 (nema í sérnöfnum), heldur halda
henni að mestu samkvæmt eldri venju í orðstofnum, en sleppa henni víðast hvar
í þeim beygingarendingum sagnorða, sem helst hafa valdið erfiðleikum."

Frá upphafi var ljóst, að þingsályktunartillagan felur aðeins í sér rúman ramma
að reglum um ritun z, sem fylla þarf út í af sérfróðum mönnum. Þetta hefur íslenzk
málnefnd gert að verulegu leyti á mjög athyglisverðan hátt. Þess vegna leggur meiri
hluti nefndarinnar til, að verði tillaga þessi samþykkt, þá verði henni vísað til
Islenskrar málnefndar til nákvæmrar útlistunar og til setningar reglna um ritun z,
sem farið verði eftir.

Meiri hluti n. telur að umsögn "Íslenzkrar málnefndar" taki af tvímæli um,
að málamiðlunartillaga þessi er til lausnar á illvígum deilum, sem nauðsynlegt er
að setja niður. Þess vegna hefur umsögn málnefndar verið prentuð með sem
fylgiskjal til þess að öllum þingmönnum gefist kostur á að kynna sér hana.

Hér verður vísað til niðurlagsorða í umsögn málnefndar:
"Þeir sem fastheldnastir eru, vilja óbreytta stafsetningu frá 1929. Aðrir vilja

óbreytta stafsetninguna frá 1974 og 1977. Enn aðrir gætu hugsað sér einhverja milli-
leið. Að öllu óbreyttu næst ekki samkomulag, nema einhverju verði hnikað til. Með
þingsályktunartillögunni er reynt að vísa á leið til sátta, og er því mikill fengur að
henni. Hefir það verið haft í huga í athugasemdum þeim, sem hér hafa verið
gerðar. En málnefndin leggur áherzlu á, að það, sem hér hefir verið sagt, ber ekki
að líta á sem tillögur hennar um íslenzka stafsetningu, einungis sem umsögn um
hugmyndir annarra eins og um var beðið.

Allt er þetta mál þannig vaxið, að það þyrfti rannsóknar við, a. m. k. vandlegri
athugunar en hér um ræðir. Margt af því, sem menn hafa deilt um af kappi undan-
farin ár, hefði líklega aldrei þurft að verða misklíðarefni, ef málið hefði verið
rannsakað.

Nú þykir ekki lengur góður siður að raska náttúru landsins eða ganga á auð-
lindir hafsins án þess að afla sér þekkingar vísindamanna og efna jafnvel til sér-
stakra vísindarannsókna á tilteknum atriðum, ef því er að skipta. En hvað þá um
íslenska tungu, "sem er og verður hin dýrsta þjóðlega eign vor", eins og forseti
Íslands komst að orði Í nýársávarpi sínu fyrir rúmu ári?

Hafa ber hugfast, að öll opinber afskipti af tungu þjóðarinnar - stafsetningu
sem öðru, er að málinu lýtur - verða að styðjast við eins trausta þekkingu og
unnt er að afla hverju sinni með rannsóknum hæfustu manna í íslenzkri málfræði
og málsögu."

Hér er lögð áherzla á þau orð málnef'ndar, að, "að öllu óbreyttu næst ekki
samkomulag, nema einhverju verði hnikað til". Og enn fremur þar sem segir, að
"með þáltill. er reynt að vísa á leið til sátta, og er því mikill fengur að henni."

Með vísun til þess, sem málnefndin segir, er það till. okkar meiri hl. n. að till.
verði, ef samþykki hlýtur, vísað til "Íslenzkrar málnefndar" til enn vandlegri athugun-
ar og að niðurstaða hennar verði sú regla um z, sem farið verður eftir.

Niðurstaða okkar er því sú að mæla með samþykkt tillögunnar með þeirri
breytingu sem tillaga er um á sérstöku þingskjali.

Með nefndaráliti þessu fylgja umsagnir Íslenzkrar málnefndar og Samtaka móður-
málskennara.

Alþingi, 13. april 1978.

Ellert B. Schram,
form., frsm.

Lárus Jónsson. Jónas Árnason.

Ólafur G. Einarsson.

2



Fylgiskjal I.

Allsherjarnefnd Sameinaðs þings
hr. Ellert B. Schram formaður
Alþingi
Reykjavik Reykjavík 20. janúar 1978

íslenzkri málnefnd hefir borizt bréf yðar, dagsett 8. des. 1977, og vill leitast við
að verða við tilmælum þess með umsögn þeirri, sem hér fylgir, um þingsályktunar-
tillögu Sverris Hermannssonar o. fl. um íslenzka stafsetningu.

Nefndin vill þó taka fram, að hún á fyrir margra hluta sakir óhægt um vik að
svara málaleitan yðar með svo stuttum fyrirvara. Breyting varð á skipan nefndar-
innar um áramót og jafnframt formanns skipti, og hefir hún aðeins getað komið
saman þrívegis til að ræða þetta margslungna mál. Nefndin er skipuð þremur önnum
köfnum embættismönnum, á sér engan fastan samastað og hefir engu starfsliði á
að skipa. Álits hennar á íslenzkri stafsetningu hefir aldrei verið leitað fyrr, svo að
hún býr ekki að neinum gögnum um þau efni, sem ekki eru hverjum manni tiltæk.
Ekki er heldur til í landinu nein alhliða rannsóknarstofnun í íslensku máli til að
styðjast við, þótt ótrúlegt sé.

Vegna ókunnugleika, sem fram kemur í bréfi allsherjarnefndar, er rétt að láta
þess getið hér, að Halldór Halldórsson prófessor hefir ekki átt sæti í Íslenzkri mál-
nefnd í 12 ár.

Með vínsemd og virðingu
Baldur Jónsson

formaður Íslenzkrar málne.fndar

Um "Tillögu til þingsályktunar um íslenzka stafsetningu" nr. 64/1977.

Inngangsorð
Íslenzk málnefnd telur mestu varða að koma á "festu í stafsetningu islenzkrar

tungu", eins og segir í greinargerð með tillögunni. Djúpstæður ágreiningur um
stafsetningu er hættulegur til lengdar. Brýnast af öllu nú er því að leita leiða til
sátta. Réttritun er, hvort eð er, umfram allt samkomulagsatriði.

Eins og fram kemur í greinargerðinni, ber að líta á þessa tillögu sem tilraun til
samkomulags um það atriði íslenzkrar stafsetningar, sem mestur styr hefir staðið
um. Tillaga af því tagi er góðra gjalda verð og því full ástæða til að íhuga hana vand-
lega. Aðalstefnan er greinilega sú að fara bil beggja um notkun z, hafna henni ekki
alls staðar eins og gert var 1973-74 (nema í sérnöfnum), heldur halda henni að
mestu samkvæmt eldri venju í orðstofnum, en sleppa henni víðast hvar í þeim
beygingarendingum sagnorða, sem helzt hafa valdið erfiðleikum.

Þessi málamiðlunarhugmynd er, eins og hver önnur, því aðeins vænleg, að
unnt sé að koma saman skaplegum stafsetningarreglum í anda hennar. Það mál
þarf rækilegri athugunar við en hér verður við komið. En reynt verður hér á eftir
að glöggva sig á þessari hugmynd, eftir því sem aðstæður leyfa.

Fyrsta .málsgreinin
Í inngangsgrein fyrstu málsgreinar er ályktað, að miða skuli við auglýsingu um

íslenzka stafsetningu frá 1929með þeim frávikum, sem síðan eru talin. Málnefndin
telur hins vegar heppilegra, að frávik til málamiðlunar séu miðuð við "Auglýsingu
um íslenska stafsetningu" nr. 132/1974með breytingu þeirri, sem gerð var 28. júní
1977,m. ö. 0., að miðað verði við gildandi stafsetningu. Hafa ber í huga, að auglýsingin
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frá 1974 er miklu fyllri en auglýsingin frá 1929. Í hinni síðarnefndu eru t. d. engin
skýr ákvæði um y, Ý og ey.

Þau stafsetningarákvæði þingsályktunartillögunnar, sem síðan eru talin upp í
sex tölusettum liðum, eiga ýmislegt sameiginlegt með stafsetningunni frá 1929
("gömlu stafsetningunni") og stafsetningunni frá 1974 ("nýju stafsetningunni"),
annarri hvorri eða hvorri tveggja. En hér eru ýmsir agnúar á. Undirrót þeirra er
líklegast sú, að aldrei hefir farið fram gagnger fræðileg rannsókn á þeim vanda,
sem hér er við að glíma, og því ekki til nein skýrsla um tiltæka úrkostí ásamt rök-
studdri greinargerð um mat á þeim. Meðan slíka yfirsýn vantar, má búast við nýjum
og nýjum tillögum, sem allar yrðu reistar á sama sandi og endalaust yrði karpað
um. Með þessu er ekki sagt, að vönduð rannsókn ein saman geri alla sátta, ekki
heldur, að samkomulag sé óhugsandi án hennar, heldur hitt, að hún ein gæti lagt
traustan sáttagrundvöll.

Aðalgalli tillagnannaer sá, að málfræðilegum meginreglum er ekki nógu dyggi-
lega fylgt frá upphafi til enda og ekki fyllilega ljóst Í öllum atriðum, hvernig staf-
setja skuli. Eigi að síður má lesa út úr þessum ákvæðum nokkrar meginreglur, sem
eru vel þess virði, að þeim sé gaumur gefinn sem málamiðlunarhugmyndum.

Mikilvægustu reglurnar eru þessar:

1) að skrifa z fyrir d+s, ð+s eða t-l-s á mörkum orðhluta:
a) í stofni á mótum rótar og afleiðsluviðskeytis (orðmyndunarviðskeytis)

hvaða orðflokki. sem er (hanzki, józkur, anza, unz),
b) á mótum stofns og hástigsviðskeytis lýsingarorða og atviks orða (nyrztur,

helzt),
e) í eintölumyndum af persónuháttum sagnorða, þar sem stofn endar á d-i

eða t-i og beygingarendingin -st bætist við, enn fremur ef sagristofninn endar
á ð-i, sem heyrist ekki Í skýrum framburði á undan -st (þú stenzt, sezt,
bregzt),

d) Í sagnbót miðmyndar, ef sagnstofninn endar á tannhljóði og næst á undan
fer samhlj óð, sem er hvorki s né t (henzt (af hendast), virzt (af virðast),
bírz; (af birtast».

2) að láta ð í beygingarendingum 2. p. ft. falla bótalaust á undan miðmyndarend-
ingunni -st (þið komist, komust).

3) að láta tannhljóðsstaf sagnbótarviðskeytis (ð eða t) falla bótalaust, nema hann sé
greinilega borin fram (náðst) eða unnt sé að bera hann fram til að taka af
tvímæli, þ. e., þar sem sagristofninn endar á soi (Iæstst, hresstst).

Verður nú vikið að hverri reglu um sig.
la. Fyrsta meginreglan, sem fram kemur í 1. tölulið þingsályktunartillögunnar,

er gamalkunn. En þó að hún eigi sér áratugahefð, eru auðvitað álitamál um ritun
stöku orða. Minna má t. d. á orðin beiskur og breyskur, sem yfirleitt var ekki talið
rétt að skrifa með z á árunum 1929-73, þótt eðlileg samtímaleg greining þessara
orðmynda sé beit-l-sk-l-ur og breyt-j-sk-l-ur, enda einnig í samræmi við málsöguleg
rök. Áhöld geta verið um ýmis önnur orð að þessu leyti, og verður þá að taka af
skarið með eins konar salómons dómi, svo sem algengt er í allri stafsetningu. Þrátt
fyrir slík álitamál taldi stafsetningarnefndin frá 1973 "oftast auðvelt að rita z rétt
í stofni orða" (Um afnám z. Rök stafsetningarnefndar. Heimili og skóli 1974, bls. 47).

lb. Þessi regla, sem lesa má út úr 2. tölulið þingsályktunartillögunnar, er einnig
gama'kunn. Hún er ekki frábrugðin reglunni á undan að öðru leyti en því, að há stigs-
viðskeytið er beygingarlegs eðlis.

le. Af 2. tölulið tillögunnar má einnig ráða, að z er ætlað að gegna sams konar
hlutverki á mótum sagnstofns og beygingarendingar í eintölumyndum persónuhátta.
Þessi regla - svo langt sem hún nær - er í samræmi við gömlu stafsetninguna. Svo
vill til, að reglan nær ekki til sambandsins ð+s nema í einni sögn, þ. e. bregða, þar
sem hið stofnlæga ð er ekki borið fram á undan -st (bregð+st því ritað bregzt),
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Í öllum öðrum sagnstotnum, sem enda á ð-i, er ð-ið borið fram á undan -st í persónu-
háttum og skrifað samkvæmt því bæði eftir reglunum frá 1929 og 1974 (biðst, gleðst,
ræðst, varðst o. s. frv.).

1d. Þessi regla um sagnbót miðmyndar kemur hvergi herlega fram í tillögunni,
en leynist þar þó. Ef sagnirnar henda, virða, birta og aðrar með sams konar hljóðafari
og beygingu eru athugað ar með hliðsjón af 5. tölulið ákvæðanna og 3. meginreglunni
hér að framan, verður niðurstaðan sú, að rita skuli henzt, virzt og birzt í sagnhót mið-
myndar eins og tíðkaðist í gömlu stafsetningunni.

Er þá upp talið, hvenær rita skal z samkvæmt þingsályktunartillögunni. En í
6. tölulið er veitt heimild til að rita z í orðum, sem eru erlend að uppruna. Slík heimild
er umdeilanleg, og kæmi ekki síður til álita að binda hana við sérnöfn á sama hátt
og gert er í "Auglýsingu um Íslenska stafsetningu" nr. 132/1974 (sjá tvo síðustu liði
(e og f) 3. greinar 2. kafla). Sumir telja ástæðulaust að rita t. d. tökuorðin bensín og
nasístí með z, þótt það hafi stundum verið gert. Á ferli þessara orða í íslenzku hafa
þau aldrei haft tannhljóð. sem fallið hefir brott á undan s-i. Með sömu rökum mætti
segja, að aldrei hafi verið tilefni til að skrifa orðin gasella, sebrahestur ellegar bók-
stafs heitið seta með z, þótt einhverjar aðrar þjóðir hafi þann hátt á.

Með þeim tveimur meginreglum, sem eftir eru (2 og 3), er vikið frá gömlu
z-reglunum í veigamiklum atriðum. Í báðum tilvikum er um það að ræða, hvernig
bregðast skuli við, þegar miðmyndarendingu (vst) er skeytt við germyndarstofn, sem
endar á d-i, ð-i eða t-i. Nú ætti öllum að vera orðið ljóst, að sá stafsetningarvandi.
sem venjulega er kenndur við z, leysist ekki af sjálfu sér, þótt hún sé niður lögð.
Vandinn, sem alltaf hefir þótt mestur í miðmynd sagna, er auðvitað áfram á sínum
stað, því að miðmyndarendingarnar hlaupa ekki burtu, þó að z hverfi. En lítum nánar
á þessar reglur.

2. Fyrri reglan er í samræmi við stafsetningarákvæðin frá 1974. Með því að láta
ð í endingum 2. p. ft. falla bótalaust á undan miðmyndarendingunni -st, er ekki lengur
haldið aðgreindum í ritmáli fremur en talmáli fjöldamörgum beygingarmyndum sagn-
orða, sem áður voru rituð á mismunandi vegu (þið komizt, þeir komist o. s. frv.).
En á hitt er að líta, að þessi regla er í góðu samræmi við málamiðlunarhugmyndirnar
að öðru leyti.

Hér er einnig vert að benda á atriði, sem styrkir óneitanlega regluna um bóta-
laust brottfall. Ef að er gáð, kemur í ljós, að persónuendingar sagnorða í eintölu
hverfa ævinlega óbættar á undan miðmyndarendingunni -st. Þær endingar, sem til
greina koma, eru: -ur, -r, -rð, -0 og -st, eins og þær birtast í nútímamáli. sem hér er
ætíð miðað við. Dæmi: þú tel-j-ur, taldí-]-r, sé-l-rð, fer+ð og f'ðr-j-st, Í miðmynd er
bæði samkvæmt gömlu og nýju stafsetningunni ritað: telst, taldist, sést, ferst, fórst (en
ekki *telurst, *taldirst, *sérðst (eða *sérzt), *ferðst (eða *ferzt) og *fórstst). Athuga
ber, að í fornmáli. sem gömlu z-reglurnar tóku mið af, voru þessar beygingarmyndir
flestar með öðrum hætti (teir, sér, ferr og fðrt).

Í fleirtölu er þessu að vísu annan veg farið. Ending 1. persónu (-um) og endingar
3. persónu e-a, -i, -u) haldast alltaf á undan -st. Dæmi: við komumst, þeir komast,
komist, komust. Í endingum 2. persónu e-ið, uð), eins og t. d. í þið farið, fóruð, hverfur
ð-ið ætíð í framburði á undan -st eins og persónuendingin -r í eintölunni (taldist).
Þess vegna má segja, að reglan um bótalaust brottfall ð-s í 2. p. ft. á undan -st sé
aðeins hluti af enn víðtækari reglu um bótalaust brottfall allra stafa úr persónu-
endingum sagna, sem ekki eru bornir fram á undan miðmyndarendingunni -st.

3. Síðasta meginreglan lýtur að stafsetningu sagnhótar í miðmynd, sem líklega
hefir reynzt torveldasta og jafnframt umdeildasta atriði Islenzkrar stafsetningar.
Telja má, að viðskeyti sagnbótar séu -að, -ið, -ð og -t (miðað við samtímalega grein-
ingu), en vandinn er, hvernig með þau skuli fara, þegar miðmyndarendingunni -st
er skeytt við. Tannhljóð sagnbótarviðskeytisins er sjaldan borið fram á undan henni.

Í stafsetningunni frá 1929 var sá kostur valinn að skrifa sagnbótartannhljóðíð,
þegar það var greinilega borið fram (náðst) og þegar s fór næst á undan því (kysstst),
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og láta það að öðrum kosti aldrei falla bótalaust, heldur skrifa z í stað þess og s-ins,
sem á eftir fór (farizt, glaðzt, breytzt).

í stafsetningunni frá 1974var blaðinu snúið við. Þar er meginreglan sú að láta
tannhljóð sagnhótar ávallt falla óbætt nema það sé borið fram (náðst). Og gengið
var enn lengra: Ef sagustofn endar á -t, -tt eða -d og sagnbótarviðskeytið ætti sam-
kvæmt sagnbeygingunni að vera -t, falla einnig stofnlægu stafirnir bótalaust í sagnbót
miðmyndar. Sama gildir um ð aftast Í stofni, ef r fer næst á undan. Þess vegna er
ritað samkvæmt nýju stafsetningunni bæst (af bæta), birst (af birta), flest (af fletta),
henst (af henda) og virst (af virða) í stað bætzt, birzt, fletzt, henzt og virzt áður.
Enn fremur var sett sú regla 1974,að aldrei skyldi skrifa -stst né -sstst, þess vegna fest
og kysst fyrir eldra festst og kysstst.

Óhættmun að segja, að margir hafi átt einna erfiðast með að sætta sig við þessi síð-
astnefndu atriði nýju stafsetningarinnar, þótt þeim væri að öðru leyti lítil eftirsjá að z.

í þingsályktunartillögunni er fylgt sömu meginreglu og 1974,að láta ð og t sagn-
bótar falla óbætt á undan -st. Hér er einnig gerð sama undantekning og 1974,að skrifa
ð, þar sem það er borið fram (náðst). Auk þess er sú undantekning gerð, að t sagnhótar
skuli haldast, þegar sagustofninn endar á s-i, og skuli þVÍskrifa hresstst (af hressast)
og læstst (af Iæsast), þótt síðara dæmið sé að vísu ekki í tillögunni. (Rithátturinn
festst (af festast)fylgir að sjálfsögðu meginreglunni um bótalaust brottfall sagn-
bótartannhlj óðs.)

Áður en skilizt er við sagnbót miðmyndar, er rétt að minna á, að lýsingarháttur
þátíðar er einnig til í miðmynd, þótt fágætt sé. Venjulega eru dæmin talin tvö, Iagztur
og setztur, en áminnztur mætti fljóta hér með. Samkvæmt þingsályktunartillögunni
ætti líklega að stafsetja þessi orð lagstur, seetstur og áminnstur, þótt ekki sé sam-
kvæmni í því. En það mál skýrist hér á eftir.

Athugasemdir við 3. tölulið
í 3. tölulið ákvæðanna eru tínd til ýmis dæmi, sem eru mjög ósambærileg með

hliðsjón af þeim meginreglum, sem hér að framan hefir verið reynt að lesa út úr
ákvæðunum. Ástæðan er greinilega sú, að ætlunin hefir verið að forðast stafasam-
bandið tz, þótt það sé ekki sagt berum orðum. í 3. tölulið er því í rauninni sett öflug
stafskipunarregla, sem tekur aðrar reglur af, ef svo ber undir, og er hún á þá
leið, að fyrir tt+s skuli ætíð rita tts, en ekki tz, þó að svo ætti að vera, ef regl-
unum í 1a-c og 3 væri stranglega fylgt. Um þetta sjónarmið má auðvitað deila,
en telja má líklegt, að erfiðleikar við stafsetningu sumra sagna í sagnbót miðmyndar
hafi ráðið einna mestu um þessa ákvörðun. Þeir erfiðleikar kunna þó að eiga rætur
að rekja til annarrar túlkunar á myndun sagnbótar en hér kemur fram. Þetta skýr-
ist betur, þegar vikið verður að þessu sérstaka vandamáli hér á eftir. En lítum fyrst
á einstök dæmi í 3. tölulið, og göngum á röðina.

Fyrsta dæmið, kletts, hefir hér algera sérstöðu og er hið eina, sem án allra
tvímæla ber að skrifa með tts. Þar sem saman koma tt úr stofni fallorðs og eign-
arfalls-s, hefir alltaf verið skrifað tts, enda svo borið fram. Sem dæmi má nefna
nafnorðin háttur, klettur, poctur, skattur og spott og lýsingarorðin brattur, fattur,
grýttur, stuttur og þreyttur. Í stofninum er aðblásið t, sem heldur áfram að vera
aðblásið, þó að eignarfalls-s bætist við. Einritað t á undan s-i er borið fram á
annan veg, sbr. t. d. fats (af fat, hk.) og fatts (af fattur, 10.).

Í þremur næstu dæmum, spottskur. styttstur og battst, er hins vegar vikið frá
meginreglunum Í 1a--c. Samkvæmt þeim ætti að rita spotzkur (la), stytztur (lb)
og batzt (le), en því er sem sé hafnað, af þVÍað ekki má rita tz.

Þá er komið að erfiðasta atriðinu, hvernig rita skal sagnbót miðmyndar af
sögnunum setja, hitta og öðrum slíkum, sem hafa t eða tt í stofni og beygjast eins
og þær. Í þingsályktunartillögunni eru tekin dæmin settst, fluttst, hittst og rættst
til að sýna, að ekki skuli rita z (úr t+s) á eftir t-i. En dæmin eru ekki alls kostar
sambærileg og þurfa nánari athugunar við.
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Samkvæmt 3. meginreglunni (hér að framan), sem ráðin var af 4. og 5. tölu-
lið þingsályktunartillögunnar, skal sagnbótarviðskeytið -t falla óbætt, nema sagn-
stofninn endi ás-i (Iæstst, hresstst), Frá samtímalegu sjónarmiði séð er sagn-
bót mynduð af sagnstofni (sbr. 5. tölulið ákvæðanna) og sagnbótarendingu eða -við-
skeyti, sem í þessu dæmi er -t. Sagnbót germyndar af setja og flytja greinist því
í set-I-t og f'lut-l-t, sem við stafsetjum sett og flutt, en sagnbót miðmyndar í set+t+st
og Ilut-j-t-j-st og sagnbót af rætast í ræt-l-t-j-st, Ef reglan um bótalaust brottfall
sagnbótartannhljóðs er látin verka á þessar myndir, breytast þær í set-i-st, flut-t-st
og ræt-l-st. Eðlilegast væri þvi að spyrja, hvernig stafsetjasku1i þessar myndir,
þar sem brottfallið hefir orðið til þess, að saman koma stofnlægt t og s úr beyg-
ingarendingu. En eftir 3. tölulið að dæma er ekki gert ráð fyrir, að þessi staða
komi upp. Eigi að síður nær ákvæði 5 töluliðar eftir orðanna hljóðan til slíkra
dæma (þótt ekki sé gert ráð fyrir því í id). Ef því ákvæði er beitt, verður niður-
staðan sú, að rita skal sezt (fyrir set-i-st), f'luzt (fyrir Ilut-j-st) og ræzt (fyrir ræt-i-st).
Með því að beita sömu aðferð á hitta ætti að rita hí.zt í sagnbót miðmyndar. í sumum
sögnum verður því zt, en í öðrum tzt,

En þessi lausn er sem sé ekki valin (enda leiðir hún til hins forboðna stafa-
sambands tz), heldur sýna dæmin Í 3. tölulið, að sagnbótarviðskeytinu er haldið
í sögnum, sem hafa einfalt t í stofni á eftir sérhljóði (setja, flytja, rætatst) ), gagn-
stætt meginreglunni. Fyrir vikið kemur ttst ekki aðeins upn í þeim sögnum, sem
hafa tt í stofni (bretta, fletta, frétta, hitta, skvetta. slétta, stytta, þétta o. fl.), heldur
einnig í sögnum með einföldu t-i, svo sem setja, breyta o. s. frv.

Hér er því ósamræmi á ferðinni, sem virðist ekki auðvelt að losna við. En
einhverjum kynni að þykja gírnilegra að fá að skrifa t. d. setst, flutst, breytst og
hins vegar hittst, skvettst, styttst o. s. frv. í stað þess að hafa ttst í öllum slíkum
dæmum eins og lagt er til. Þvi væri ómaksins vert að kanna, hvort ekki mætti fá
þá niðurstöðu án árekstra við meginreglur. Skólareglan um þetta tiltekna atriði
yrði mjög einföld. Rita bæri stofn -sagnarinnar (óhljóðverptan, ef svo ber undir)
og bæta miðmyndarendingunni -st við. Með þessu fengist ágætt samræmi við ýmis
undirstöðuatriði íslenzkrar stafsetningar. Sem dæmi má nefna, að í framburði er
enginn munur á pt og ppt, en þó er ritað glaptí af glepja og keppti af keppa. Ekki
er heldur framburðarmunur á gt, kt, ggt og kkt, en ritað er ragt af ragur, rakt af
rakur, glöggt af glöggur og klökkt af klökkur.

Loks skal á það bent, áður en skilizt er við 3. tölulið, að hvergi kemur fram
í tillögunni, hvernig fara skuli. með s?gnbót miðmyndar af sögnunum sækja, yrkja
og þykja, en vegna stofnbrigða þeirra er nauðsynlegt að hafa þær í huga, þegar
heildarlausnar er leitað.

Aðrar málsgreinar
Málnefndinni hefir ekki gefizt tækifæri til að ræða efni þessara greina, svo

að heitið geti, og er hún því ekki reiðubúin til að láta í ljós álit sitt á þeim. Um
2. mgr., sem er að mestu samhljóða hinu almenna ákvæði stafsetningarauglýsing-
arinnar frá 1974 (1. gr.), getur þó naumast verið neinn ágreiningur.

Þriðju málsgrein þarf eflaust að lagfæra eitthvað, þar sem nú hafa verið stofnuð
Samtök móðurmálskennara. Einnig má geta þess, að hugmyndir um stækkun ls-
lenzkrar málnefndar hafa lengi verið uppi og eru nú til athugunar í nefndinni.
Ef málnefndin yrði stækkuð, gæti það haft einhver áhrif á stærð og skipan staf-
setningarnefndar. -- Ekki kemur fram í málsgreininni, hver eigi að skipa þessa nefnd
eða kveðja hana saman, en einhvers staðar þarf það að koma fram.
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Niðurlagsorð

Eins og ljóst má vera af því, sem sagt hefir verið hér á undan, telur nefndin,
að sumt þurfi að vera fyllra í stafsetningarákvæðum tillögunnar og sumt orki tví-
mælis. Eigi að síður fela þau í sér ýmis meginatriði, sem virðast ekki óheilbrigður
efniviður í tillögu, sem hefir það markmið að binda enda á stafsetningardeilur lands-
manna.

Þeir, sem fastheldnastir eru, vilja óbreytta stafsetninguna frá 1929. Aðrir vilja
óbreytta stafsetninguna frá 1974 og 1977. Enn aðrir gætu hugsað sér einhverja milli-
leið. Að öllu óbreyttu næst ekki samkomulag, nema einhverju verði hnikað til. Með
þingsályktunartillögunni er reynt að vísa á leið til sátta, og er þvi mikill fengur
að henni. Hefir það verið haft i huga í athugasemdum þeim, sem hér hafa verið
gerðar. En málnefndin leggur áherzlu á, að það, sem hér hefir verið sagt, ber ekki
að lita á sem tillögur hennar um íslenzka stafsetningu, einungis sem umsögn um
hugmyndir annarra eins og um var beðið.

Allt er þetta mál þannig vaxið, að það þyrfti rannsóknar við, a. m. k. vand-
legri athugunar en hér um ræðir. Margt af því, sem menn hafa deilt um af kappi
undanfarin ár, hefði líklega aldrei þurft að verða misklíðarefni, ef málið hefði ver-
ið rannsakað.

Nú þykir ekki lengur góður siður að raska náttúru landsins eða ganga á auð-
lindir hafsins án þess að afla sér þekkingar vísindamanna og efna jafnvel til sér-
stakra vísindarannsókna á tilteknum atriðum, ef þVÍ er að skipta. En hvað þá um
íslenzka tungu, "sem er og verður hin dýrsta þjóðlega eign vor", eins og forseti
íslands komst að orði í nýársávarpi sínu fyrir rúmu ári?

Hafa ber hugfast, að öll opinber afskipti af tungu þjóðarinnar - stafsetningu
sem öðru, er að málinu lýtur - verða að styðjast við eins trausta þekkingu og
unnt er að afla hverju sinni með rannsóknum hæfustu manna í íslenzkri málfræði
og málsögu.

Reykjavík 20. janúar 1978.

Baldur Jónsson Bjarni Vilhjálmsson Þórhallur Vilmundarson
(með fyrirvara um nokk-
ur minni háttar atriði; sjá
eftirfarandi athugasemd
hans)

Ég vil taka fram, að ég tel það æskilegasta lausn á stafsetningarvandamálinu
að hverfa aftur til stafsetningarinnar frá 1929, í fyrsta lagi vegna skýrleika og rök-
vísleika þeirrar stafsetningar og í öðru lagi vegna þeirrar hefðar, sem hún hefur
hlotið í íslenzku ritmáli. en yfirgnæfandi meiri hluti Islenzks prentmáls er með
þeirri stafsetningu. Að þessari lausn frágenginni tel ég næstbezta kostinn vera að
miðla málum samkvæmt þeirri meginstefnu, sem mörkuð er í þingsályktunartillögu
þeirri, sem hér liggur fyrir til álits. Ef reynt er að fylgja þeirri stefnu, koma að
vísu upp nokkur álitamál, eins og rakið er í undanfarandi álitsgerð, en í slíkum
tilvikum verður að sjálfsögðu að höggva á hnútinn, eins og jafnan verður að gera,
þegar stafsetningarreglur eru settar. Ég vil að lokum benda á, að telja má það til
kosta þessarar síðari lausnar, að annars vegar kemur það sér vel fyrir fræðistofn-
anir, bókasöfn, bókaútgáfu og marga aðra aðilja, að z helzt Í stofni orða, og hins
vegar ætti að falla burt helzta umkvðrtunaref'ni kennara á lægri skólastigum, sem
talið hafa z-reglur í sagnendingum ofviða skólanemendum. Ókostur þessarar
lausnar er hins vegar sá, að ýmsar beygingarmyndir sagnorða, sem áður voru
greindar sundur Í rithætti, falla nú saman, og verður ritmál við það í ýmsum til-
vikum óskýr ara.

Þórhallur Vilmundarson
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Fylgiskjal II.

SAMTÖK MÓÐURMÁLSKENNARA

Til allsherjarnefndar Sameinaðs alþingis. Reykjavík, 20. jan. 1978.

Stjórn Samtaka móðurmálskennara leyfir sér hér með að svara bréfi yðar frá
8. des. 1977 þar sem þér farið þess á leit að samtökin láti í té umsögn um tillögu til
þingsályktunar um íslenska stafsetningu (58. mál á 99. löggjafarþingi).

Stjórnin ræddi erindi yðar og fól síðan nefnd kennara af öllum skólastigum
að semja álitsgerð um þingsályktunartillöguna. Þessir móðurmálskennarar, allir við
skóla í Reykjavík, áttu sæti í nefndinni:

Árni Böðvarsson, Menntaskólanum við Hamrahlíð, Bjarni Fr. Karlsson, Haga-
skóla, Guðmundur B. Kristmundsson, Æfingaskóla KHÍ, Ingi Kristinsson, skólastjóri
Melaskóla. Jón S. Guðmundsson, Menntaskólanum í Reykjavík og Þóra Kristins-
dóttir, Æfingaskóla KHí.

Formaður samtakanna stjórnaði fundum nefndarinnar en auk þeirra, sem þar
áttu sæti, sóttu nokkrir fleiri kennarar fundina eða samband var við þá haft. Var
á allan hátt leitast við að fá fram sem flest sjónarmið.

Stjórnin sendir hér með álitsgerð nefndarinnar og er hún henni að öllu leyti
samþykk. Telur hún að hér komi fram skoðun yfirgnæfandi meirihluta allra móður-
málskennara. Stjórnin leyfir sér enn fremur að benda á að þann 21. apríl 1977 sendu
225 grunnskólakennarar í Reykjavík og nágrenni hinu háa alþingi ályktun um staf-
setningarmál sem mjög hnígur í sömu átt.

Stjórnin þakkar það traust sem þér hafið sýnt félagsskap móðurmálskennara,
nýlega stofnuðum.

Virðingarfyllst

f. h. stjórnar Samtaka móðurmálskennara
Indriði Gíslason (form.).

SAMTÖK MÓÐURMÁLSKENNARA

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um íslenska stafsetningu (58. mál á 99.
löggjafarþingi).

Við undirritaðir höfum orðið sammála um að skila eftirfarandi áliti á þings-
ályktunartillögu um íslenska stafsetningu (58. mál á 99. löggjafarþingi):
1. Tíðar breytingar á löggiltri stafsetningu eru óheppilegar ef samræmd og skipu-

leg stafsetning íslenskrar tungu er talin æskileg svo sem sjálfsagt þykir um aðr-
ar tungur menningarþjóða nú á dögum fyrir margra hluta sakir. Í annan stað
er óskynsamlegt að ákveða stafsetningarbreytingar án undan genginna rann-
sókna á þeim þáttum málsins sem snerta stafsetningu. Má í því sambandi
nefna könnun á tengslum stafsetningarnáms og lestrarnáms, tíðni orða í mál-
inu, tíðni ýmissa stafsetningaratriða o. fl. - Nú væri full þörf að rannsaka
hvaða árangur eða afleiðingar stafsetningarbreytingarnar 1973-74 hafa haft
á þeim 3-4 árum sem síðan eru liðin áður en hrapað er að nýrri breytingu.

2. Ofannefnd þingsályktunartillaga er meingölluð að áliti okkar nefndarmanna,
bæði þeirra sem vilja z aftur inn í ritmálið og hinna sem vilja ekki hverfa frá
breytingunni 1973-1974. Rök okkar eru einkum þessi:
a) Reglur þær, sem tillagan gerir ráð fyrir, eru flóknar og til þess fallnar að

stórauka á glundroða í stafsetningu.
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b) Innbyrðis misræmi er í reglunum þar sem ætlast er til að stafsett sé "ég
leit, þú Ieizt," en hins vegar: "ég batt, þú battst; getur sést, getur sett st ;
nyrzt, innst." Venjulegum nemendum er vart ætIandi slík aðgreining, auk
þess sem stafsetning með Ust hefur aldrei fest rætur í íslensku.

e) Af kennslufræðilegum ástæðum er brýn þörf að ein og sama stafsetning sé
kennd á öllum skólastigum, en reyndin var sú að z var ekki kennd fyrr
en á gagnfræðastigi. (Oft var hinum lakari nemendum alveg sleppt við þenn-
an staf). Var þessari venju fylgt lengst af frá 1929-1973 en til þess horfs vill
þingsályktunartillagan nú færa stafsetninguna.

d) Með afnámi reglnanna frá 1974 myndu og falla úr gildi öll fyrirmæli um
að rita skuli y, "$' og ey í íslensku r itmáli, greina sundur hv og kv, hvenær
rita skal stóran staf og hvenær lítinn, hvenær eitt orð og hvenær tvö o. s. frv.,
en um mörg slík atriði voru engar reglur formlega í gildi af hálfu hins
opinbera fyrr en reglugerðin frá 3. maí 1974 öðlaðist gildi. Til þess tíma
var aðeins stuðst við venjur sem hætt er við að grundvel1inum þætti undan
kippt ef einu reglurnar um þær yrðu afnumdar.

e) Af þessum sökum er ljóst að samþykkt og framkvæmd þingsályktunartillög-
unnar legði móðurmálskennurum nær óframkvæmanlega og mjög óljúfa
skyldu á herðar og yrði því ti] að valda verulegum glundroða í stafsetn-
Ingarmálum.

3. Við lítum svo á að eðlilegt sé að Alþingi ákveði hvernig staðið skuli að breyt-
ingum á löggiltri stafsetningu og hverjir skuli um slíkt fjalla, á sama hátt og
það ákveður hvaða aðilar skuli ákveða gerð skólahúss eftir að það hefur ákveð-
ið byggingu þess. Hins vegar teljum við óeðlilegt að Alþingi ákveði um einstök
atriði stafsetningar, hvaða lestrarkennsluaðferf skuli notuð í barnaskólum eða
hvaða málfræðistefna skuli ríkja í móðurmálskennslu, á sama hátt og það er
óeðlilegt að Alþingi ákveði veggjaþykkt og burðarþol skólahúsa.

Reykjavík, 19. janúar 1978.

Bjarni Fr. Karlsson. Árni Böðvarsson. Guðmundur B. Kristmundsson.
Ingi Kristinsson. Þóra Kristinsdóttir.

Jón S. Guðmundsson,
með eftirfarandi aths.: Ég tel, að breyting sú, sem
gerð var á Ísl. stafsetn. 1973, hafi ekk i aðeins verið
óþörf með öllu, heldur til skaða og til þess fallin að
auka á glundroða, eins og reyndin hefur orðið. Kysi
ég þVÍ helzt, að aftur yrði horfið til stafsetningar-
innar frá 1929.
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