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Inngangur:

Ég hef fengist við rannsóknir á íslenskum mannanöfnum í rúma þrjá áratugi og gefið út 
bækur (Nöfn Islendinga 1992, 2. útg. uppfærð og endurskoðuð 2011, síðasta uppfærsla á vef 
2017 á snara.is ) og greinar um það efni og er því málinu vel kunnug. Ég var formaður fyrstu 
mannanafnanefndar þegar lögin voru mun strangari en þau urðu síðar. Nefndin reyndi af 
fremsta megni að fylgja lögunum þar til þáverandi dómsmálaráðherra boðaði mig á sinn 
fund, þar sem einnig voru staddir ráðuneytistjórinn og skrifstofustjóri ráðuneytisins, og var 
erindið að tilkynna mér að Mannanafnanefnd yrði að gera undanþágu fyrir ákveðinn 
bankastjóra. Eftir nokkur orðaskipti neitaði ég þessari kröfu og gekk út en nefndin sagði af 
sér samdægurs. Fáeinum árum síðar var ég aftur beðin um að setjast í nefndina sem ég féllst á 
ef ég þyrfti ekki að vera formaður. Aftur kom upp svipað atvik en nú var það 
menntamálaráðherra sem vildi að nefnin gerði undanþágu fyrir skjólstæðing hans. Aftur 
hafnaði nefndin ósk ráðherra og sagði af sér. Eftir þetta hafa ráðherrar ekki reynt að hafa áhrif 
á störf nefndarinnar að ég best veit. Mannanafnanefnd hefur alla tíð sinnt sínu starfi af alúð 
og eftir lögum.

Árið 2007 tók þáverandi menntamálaráðherra, frú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þá farsælu 
ákvörðun að fela Íslenski málnefnd að semja drög að íslenskri málstefnu. Mikil vinna var 
lögð í drögin en það var síðan núverandi forsætisráðherra en þáverandi menntamálaráðherra 
sem talaði fyrir málstefnunni á Alþingi 2009. Árið 2008 kom út ritið Islenska til alls -  tillögur 
íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnuog þann 12. mars 2009 samþykkti Alþingi 
Íslands eftirfarandi þingsályktun um íslenska málstefnu:

Alþingi ályktar að samþykkja tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu 
sem opinbera stefnu í málefnum íslenskrar tungu. ...
Alþingi lýsir yfir stuðningi við það meginmarkmið tillagna Íslenskrar málnefndar að 
íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags.

Þessi ályktun er, að mínu mati, eitt það besta sem Alþingi hefur samþykkt sem stuðning við 
íslenska tungu ásamt lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011. 
Frumvarp það sem hér er til umfjöllunar er ekki liður í að styðja íslenska tungu sem á undir
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högg að sækja eins og margoft hefur verið bent á á liðnum vikum og mánuðum. Nöfn og 
beyging þeirra eru jafn mikilvæg og allur annar íslenskur orðaforði og riðlist beygingarkerfið 
fer að hrikta í stoðum íslenskrar tungu.

Í nýjasta hefti Hagtíðinda eru fróðlegar tölfræðilegar upplýsingar um nafnaval Íslendinga. Þar 
kemur m.a. fram að um 80% nafngifta byggjast á rúlega 200 nöfnum sem sýnir að ekki er 
knýjandi þörf á stórfelldum breytingum. Fólk er almennt fastheldið á nöfn og reynslan sýnir 
að gjarnan eru valin nöfn úr fjölskyldunni eða leitað í íslenskan menningararf eftir nýju nafni 
(sjá Nöfn Íslendinga 2011, formála).

Mannanafnanefnd hefur árum saman orðið fyrir aðkasti fyrir það eitt að fara að lögum. Hún 
hefur fengið lítinn stuðning, aðeins skammir fjölmiðla og annarra þeirra sem lítið vita um 
hvað málið snýst. Talað er í frumvarpinu um rétt foreldra til að velja barni nafn. Auðvitað á 
réttur foreldra að vera mikill en hver hugsar um blessuð börnin þegar illa stefnir. Þegar ég sat 
í mannanafnanefnd átti ég mörg samtöl við foreldra í annarlegu ástandi sem vildu 
furðulegustu nöfn á börn sín og ég veit að það er ekki liðin tíð. Einhver verður að gæta þess 
að farið sé vel með börnin og þeirra framtíð, hvort sem sá sem það hefur með höndum heitir 
mannanafnanefnd eða eitthvað annað.

Athugasemdir mínar við einstakar greinar frumvarpsins eru svo margar að úr yrði heill 
bæklingur ef allt yrði sett á blað. Ég get ekki annað en lagt til að frumvarpið verði lagt til 
hliðar og Alþingi feli nefnd sérfræðinga að fara yfir núgildandi lög og laga þau skynsamlega 
að breyttum tímum en þó með tilliti til varðveislu íslenskrar tungu.
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