XVIII. KOMMA
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Komma er höfð í upptalningu og þegar orð eru endurtekin nema þar sem notaðar eru
samtengingar.
Sigrún, Jón, Árni og Guðrún eru systkin.
Á morgun er landafræði, enska, stærðfræði og danska.
Þetta er langtum, langtum skemmtilegra.
Já, já.
Á morgun er landafræði og enska og stærðfræði og danska.
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Komma er höfð til að afmarka ávörp og upphrópanir.
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Komma er sett til að afmarka beina ræðu en ef beinni ræðu lýkur með punkti, upphrópunarmerki
eða spurningarmerki er kommunni sleppt.

Komdu hingað, vinur.
Sæl, Anna, og til hamingju með afmælið.
Fundarstjóri, má ég bera fram athugasemd?
Ég get sagt þér það, Ása, að ég er orðinn verulega þreyttur á þessum hávaða.
Hvað var það, minn kæri, sem þú vildir okkur segja, þú frægi skrýtni Sölvi Helgason?
Nei, það kemur ekki til greina.
Ó, farðu þér nú ekki að voða, elskan mín.

„Þetta skil ég vel,“ sagði Anna.
„Nú er tíminn,“ sagði hann, „til að skipta um rafhlöðu.“
„Þetta er ömurlegt!“ hrópaði Anna.
„Eruð þið búin að skipta um rafhlöðu?“ spurði hann.
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Kommur eru notaðar við ritun tugabrota og til að aðgreina krónur og aura í fjárhæðum.
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Komma er höfð til að afmarka innskot og ýmiss konar viðbætur sem eru ekki tengdar með
samtengingum. Athuga þó lið 110.

Kílóið kostar 29,95 kr.
Einn deilt með fjórum er 0,25.
Pí er u.þ.b. 3,14.

Hvannadalshnjúkur, hæsti tindur Íslands, er 2.110 metra hár.
Skólastjórinn, hann Páll, var veikur í gær.
Hann hefur, sennilega í ógáti, fellt niður skálina.
Tveir starfsmenn, Ásta og Gunnar, ætla til útlanda í sumar.
Þær eru farnar heim, stúlkurnar.
Réttu mér bolla, þennan hvíta.
Var hann ekki bakari, hann Jón?
Hann hljóp út, sárreiður og æstur.
Loksins komumst við heim, ánægð með daginn.
Athuga þurfti hverja ögn sem þær fengu, blessaðar skepnurnar.
Járnbrautardraumarnir rættust aldrei, að frátalinni flutningabraut í Reykjavík.
Ég ætla að koma fljótt aftur, á morgun eða hinn daginn.
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Þegar setningar koma hver á eftir annarri í sömu málsgrein er meginreglan sú að þær eru
annaðhvort aðgreindar með kommum eða tengdar með samtengingum.
Að sumu leyti var mjög gaman, að öðru leyti var mjög leiðinlegt.
Að sumu leyti var mjög gaman en að öðru leyti var mjög leiðinlegt.
Sumir fengu ís, aðrir vildu frekar búðing.
Sumir fengu ís en aðrir vildu frekar búðing.
Sigurður lagði á borðið, bauð gestunum til sætis og settist niður.
Sigurður lagði á borðið og bauð gestunum til sætis og settist niður.
Mér líður vel, veðrið er gott, sólin skín glatt, fuglarnir kvaka, sauðfé dreifir sér um
hagana og ég ligg marflatur í grasinu.
Mér líður vel þegar veðrið er gott.
Mér líður vel þegar veðrið er gott og sólin skín glatt og fuglarnir kvaka og sauðfé dreifir
sér um hagana og ég ligg marflatur í grasinu.
Hér er komin nútímaleg vara sem höfðar sterkt til ungs fólks sem keppir við tímann.
Þið skuluð fara eftir lögum í þeim löndum sem þið ferðist til og þið ætlið að dveljast í.
Hafa verður í huga að samtengingar geta lent annars staðar en mitt á milli þeirra setninga sem
þær tengja (t.d. fremst í málsgrein) en samt sem áður er ekki höfð komma á mótum setninganna.
Eins og áðan kom fram fellur fundurinn í dag niður.
Þegar Ísraelsmenn sáu að þeir voru í hættu því að þrengt var að hernum földu þeir sig.
Þegar veðrið er gott líður mér vel.
Þegar veðrið er gott, sólin skín glatt, fuglarnir kvaka, sauðfé dreifir sér um hagana og ég ligg
marflatur í grasinu líður mér vel.
Þegar veðrið er gott og sólin skín glatt og fuglarnir kvaka og sauðfé dreifir sér um hagana og
ég ligg marflatur í grasinu líður mér vel.
Skýringartengingin að má falla brott án þess að setja skuli kommu í hennar stað í dæmum á borð
við:
Hann veit að hún kemur. / Hann veit hún kemur.
Skilyrðistengingin ef má falla brott án þess að setja skuli kommu í hennar stað (þá verður umsögn
í skilyrðissetningu í viðtengingarhætti):
Þeir róa í kvöld ef veðrið skánar. / Þeir róa í kvöld skáni veðrið.
Ef veðrið skánar róa þeir í kvöld. / Skáni veðrið róa þeir í kvöld.

Sú meginregla gildir að afmarka skal með kommum þær setningar sem fleyga aðrar setningar.
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Setningar skal, ef þær fleyga aðrar setningar, afmarka með kommum. • Hundurinn,
sem skotinn var, hét Snati. • Í þeim samdrætti, sem nú gengur yfir, er fráleitt að auka
launakostnað fyrirtækjanna. • Með þeim breytingum yrði höfuðverkefni Alþingis á
haustþingi, hvað varðar fjármál ríkisins, að vinna að fjárlögum samkvæmt fyrirliggjandi
tekjuramma. • Lagt er til að útgerðir þeirra báta, sem nú stunda veiðar með krókaleyfi,
geti fengið aflahlutdeild í einstökum tegundum. • Eitt stærsta verkefnið í þeirri
endurskipulagningu, sem átt hefur sér stað, er að gera stjórnsýsluna gegnsærri og
skilvirkari jafnframt því að nálgast þarfir og óskir almennings. • Sérfræðingar á ýmsum
sviðum, er tengjast opinberum innkaupum, kynntu nýjungar á fjölsóttri
innkauparáðstefnu. • Sá elsti, sem tók þátt í Reykjavíkurmaraþoni, fæddist 1928 og sá
yngsti 1993. • Ökutæki, sem skráð er hér á landi, skal færa til almennrar skoðunar
árlega. • Ljóst er að þær reglur, sem nú eru í gildi, leiða til kostnaðar fyrir eigendur
ökutækja. • Lagt er til að skjöl viðvíkjandi lánum, er sjóðurinn tekur, skuli undanþegin
stimpilgjöldum. • Húsið, sem stendur þarna, er nýtt. • Margar af allra bestu
viðskiptahugmyndum, sem komið hafa fram, hafa einmitt orðið til á þann hátt að
málum hefur einfaldlega verið snúið á hvolf eða á rönguna. • Á morgun, áður en þú
kemur heim úr skólanum, verð ég búinn að mála herbergið. • Þó er ekki heimilt, nema
Alþingi gefi samþykki, að selja prestssetur eða réttindi sem þeim tengjast sem
prestssetrasjóður tekur við þegar lög þessi öðlast gildi. • Gert er ráð fyrir að læknir,
sem kemst að því í starfi sínu að einstaklingur, sem smitast hefur af smitsjúkdómi sem
er tilkynningaskyldur, hefur ekki hirt um að leita til læknis, skuli þegar í stað vekja
athygli héraðslæknis eða sóttvarnalæknis á því. • Mikilvægt er, þrátt fyrir það sem að
framan er sagt, að gæta þess að það barnastarf, sem fram fer á vegum
sveitarfélaganna, sé ekki of dýrt fyrir foreldra. • Sú krafa, að háskólarnir lýsi innihaldi
náms, inntökuskilyrðum og þekkingu, hæfni og getu nemenda að námi loknu,
auðveldar gæðaeftirlit og eykur hreyfanleika nemenda og gegnsæi náms.

Þó skal aldrei nota kommu til að afmarka tilvísunarsetningar (tengdar með sem eða er) þegar
næst framan við þær stendur fornafnið sá (sú, það; þeir, þær, þau) eða atviksorðið þar.
Sá sem fæst við erfitt verkefni verður að leggja hart að sér.
Þeir sem vilja mega koma í boðið.
Það sem birtist á skjánum er ólæsilegt.
Hvor þeirra sem er fær samþykki mitt.
Hver þeirra sem er fær kaffi.
Enginn þeirra sem komu í búðina keypti mjólk.
Sá er trúir verður hólpinn.
Þar sem þú ert vil ég líka vera.
Vegur sá sem lagður var yfir heiðina í fyrra kostaði mikla fjármuni.
Þegar önnur fornöfn eða atviksorð standa næst framan við setningar sem fleyga aðrar setningar
er valfrjálst hvort þær eru afmarkaðar með kommum.

Ég, sem hef verið leigubílstjóri í 25 ár, hef aldrei séð annað eins. • Ég sem hef verið
leigubílstjóri í 25 ár hef aldrei séð annað eins. • Þú, sem aldrei ferð í bíó, hefur
auðvitað misst af myndinni. • Þú sem aldrei ferð í bíó hefur auðvitað misst af
myndinni. • Þá, þegar allt var um garð gengið, áttaði ég mig á þessu. • Þá þegar allt
var um garð gengið áttaði ég mig á þessu. • Loks, þegar allt var um garð gengið,
áttaði ég mig á þessu. • Loks þegar allt var um garð gengið áttaði ég mig á þessu. •
Seinna, þegar allt var um garð gengið, áttaði ég mig á þessu. • Seinna þegar allt var
um garð gengið áttaði ég mig á þessu. • Oft, þegar veðrið er gott, sit ég úti í garði. •
Oft þegar veðrið er gott sit ég úti í garði. • Stundum, þegar veðrið er gott, sit ég úti í
garði. • Stundum þegar veðrið er gott sit ég úti í garði. • Alltaf, þegar veðrið er gott, sit
ég úti í garði. • Alltaf þegar veðrið er gott sit ég úti í garði. • Nú, þegar allt er um garð
gengið, átta ég mig á þessu. • Nú þegar allt er um garð gengið átta ég mig á þessu.
• Sérhver, sem þess óskar, getur fengið að sjá þetta. • Sérhver sem þess óskar getur
fengið að sjá þetta. • Sumir, sem ég þekki, ætla til Akureyrar í sumar. • Sumir sem ég
þekki ætla til Akureyrar í sumar. • Ýmsir, sem hér búa, eru óánægðir. • Ýmsir sem hér
búa eru óánægðir. • Nokkrir, sem ég þekki, ætla til Akureyrar í sumar. • Nokkrir sem
ég þekki ætla til Akureyrar í sumar. • Nokkuð, sem allir kannast við, kom fyrir mig í
gær. • Nokkuð sem allir kannast við kom fyrir mig í gær. • Allir, sem uppfylla tiltekin
skilyrði, hafa fengið leyfi til að stunda fiskvinnslu. • Allir sem uppfylla tiltekin skilyrði
hafa fengið leyfi til að stunda fiskvinnslu. • Enginn annar, sem kom í búðina, keypti
mjólk. • Enginn annar sem kom í búðina keypti mjólk. • Báðir, sem hlut eiga að
deilunni, skulu sýna sáttfýsi. • Báðir sem hlut eiga að deilunni skulu sýna sáttfýsi. •
Einhver, sem vildi tala við þig, hringdi áðan. • Einhver sem vildi tala við þig hringdi
áðan. • Eitthvað, sem ég skil ekki, er hér á seyði. • Eitthvað sem ég skil ekki er hér á
seyði. • Sá einn, sem trúir, verður hólpinn. • Sá einn sem trúir verður hólpinn. •
Enginn, sem kom í búðina, keypti mjólk. • Enginn sem kom í búðina keypti mjólk. •
Fáeinir, sem komu, vildu kaffi. • Fáeinir sem komu vildu kaffi. • Ástæða þess, að aðrir,
sem teljast til félagsins, mættu ekki, er óljós. • Ástæða þess að aðrir sem teljast til
félagsins mættu ekki er óljós. • Það, að þeir mættu ekki, kom á óvart. • Það að þeir
mættu ekki kom á óvart. • Hvenær, sem er, máttu hringja í mig. • Hvenær sem er
máttu hringja í mig. • Hvernig, sem á stendur, máttu hringja í mig. • Hvernig sem á
stendur máttu hringja í mig. • Þessi, sem kom um daginn, er bróðir minn. • Þessi sem
kom um daginn er bróðir minn. • Hinir, sem eru að glíma við þetta, þekkja vandann
líka. • Hinir sem eru að glíma við þetta þekkja vandann líka. • Hver, sem vill, getur
fengið að sjá þetta. • Hver sem vill getur fengið að sjá þetta. • Hann fól hverjum, sem
þess óskaði, prestsþjónustu á hendur. • Hann fól hverjum sem þess óskaði
prestsþjónustu á hendur. • Hver, sem er, fær kaffi. • Hver sem er fær kaffi. • Þangað,
sem þú ferð, vil ég líka fara. • Þangað sem þú ferð vil ég líka fara. • Hvar, sem þú ert,
vil ég líka vera. • Hvar sem þú ert vil ég líka vera. • Hvert, sem þú ferð, vil ég líka fara.
• Hvert sem þú ferð vil ég líka fara. • Hvaðan, sem þú kemur, skal ég taka á móti þér. •
Hvaðan sem þú kemur skal ég taka á móti þér.
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Kommur eru ekki látnar afmarka starfsheiti, titla og frændsemisorð nema þar sem um er að ræða
fleiri en eitt orð.
Jón Gunnar tannlæknir tók þátt í hátíðahöldunum.
Jón Gunnar, tannlæknir grunnskólanna, tók þátt í hátíðahöldunum.
Jóna Árnadóttir formaður mælti fyrir tillögunni.
Jóna Árnadóttir, formaður félagsins, mælti fyrir tillögunni.
Jói frændi kom í veisluna.
Jói, frændi okkar, kom í veisluna.
Sigríður Jóna systir kom heim til mín í gær.
Sigríður Jóna, systir mín, kom heim til mín í gær.
Sigga litla, systir mín, situr úti í götu.
Sál gaf honum þá Míkal, dóttur sína, fyrir eiginkonu.
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Kommur eru valfrjálsar milli lýsingarorða eða lýsingarhátta ef orðin eru aðeins tvö. Setja skal
kommur ef orðin eru þrjú eða fleiri nema á þá staði þar sem samtengingar koma í þeirra stað.
Þarna var gömul góð kona.
Þarna var gömul, góð kona.
Þarna var gömul, góð, gráhærð kona.
Þarna var gömul, góð og gráhærð kona.

Ég sá stóra grimma úlfinn.
Ég sá stóra, grimma úlfinn.
Ég sá stóra, ljóta, grimma úlfinn.
Ég sá stóra, ljóta og grimma úlfinn.

Þetta var á köldum heiðskírum vetrardegi.
Þetta var á köldum, heiðskírum vetrardegi.
Þetta var á köldum, björtum, heiðskírum vetrardegi.
Þetta var á köldum, björtum og heiðskírum vetrardegi.
Hver á gamla bláa bílinn?
Hver á gamla, bláa bílinn?
Hver á gamla, fallega, bláa bílinn?
Hver á gamla, fallega og bláa bílinn?

Þetta er afgirt vaktað svæði.
Þetta er afgirt, vaktað svæði.
Þetta er afgirt, merkt, vaktað svæði.
Þetta er afgirt, merkt og vaktað svæði.

Ávöxtunin fæst með íslenskum ríkistryggðum skuldabréfum.
Ávöxtunin fæst með íslenskum, ríkistryggðum skuldabréfum.
Ávöxtunin fæst með íslenskum, traustum, ríkistryggðum skuldabréfum.
Ávöxtunin fæst með íslenskum, traustum og ríkistryggðum skuldabréfum.
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Heimilt er að setja kommu milli setninga ef nauðsynlegt er til að koma í veg fyrir misskilning þótt
það brjóti í bága við fyrrgreindar reglur.
Heimilt er að nota kommu í listrænu skyni til að ákveða hik eða þagnir í lestri í samræmi við
hugmyndir höfundar texta um lestur, framsögn eða stíl. Slík kommusetning skal þó ekki kennd í
skólum né gilda á skólaprófum.

