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Til formanns stjórnskipunarnefndar alþingis 
Valgerðar Bjarnadóttur alþingismanns

Stjórnskipunarlög, frv. til laga nr. 141, mál 415

Fyrir hönd Stofnunar Árna Magnússonar óska ég eftir að koma með athugasemd um tvö ákvæði í 
frumvarpi um ný stjórnskipunarlög, 6. gr. og 32. gr.:

6. gr.

Lagt er til að sérstök grein verði um íslenska tungu í  nýrri stjórnarskrá.

Á undanförnum árum hefur borið á vaxandi vitund um mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld styrki 
stöðu íslenskrar tungu með formlegum hætti svo að hún geti sem best gegnt því hlutverki að vera 
þjóðtunga Íslendinga. Íslensk málnefnd, sem hefur það lögbundna hlutverk að veita stjórnvöldum 
ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu, hefur mjög beitt sér í þessu efni, m.a. með tillögum að íslenskri 
málstefnu undir yfirskriftinni Íslenska til alls, sem samþykkt var á Alþingi 12. mars 2009. Þessum vilja 
var fylgt eftir af hálfu Alþingis árið 2011 er sett voru Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls en þar er í 1. grein kveðið á um að íslenska sé þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á 
Íslandi.

Eðlilegt er að sú staða sem íslenskri tungu er nú mörkuð samkvæmt lögum verði staðfest í sérstöku 
ákvæði í nýrri stjórnarskrá. Með því er tryggður réttur manna til að nota íslensku á hinum 
margvíslegu sviðum þjóðlífs og menningar, stutt við þær stofnanir sem ábyrgð bera í þessum efnum 
og stuðlað að því að varðveita samhengið í íslensku þjóðlífi og tengslin við fyrri tíð og gengnar 
kynslóðir. Slíkt ákvæði styrkir einnig stöðu íslenskrar tungu út á við með tilliti til alþjóðlegra 
samskipta, m.a. að því er varðar þýðingar og túlkaþjónustu.

Tryggja þarf stöðu íslensks táknmáls í stjórnarskrá svo að gætt sé hagsmuna þeirra sem þurfa að 
notfæra sér það til tjáningar og samskipta í samræmi við það sem kveðið er á um í lögum.

Jafnframt því sem kveðið er á um stöðu íslenskrar tungu í stjórnarskrá þarf að gæta réttinda þeirra 
sem búa í íslensku samfélagi en hafa íslensku ekki á valdi sínu, svo að þeir eigi þess kost að læra málið 
og verða með því virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Um leið eigi íbúar af erlendu bergi brotnir 
kost á að rækta eigið tungumál og menningu.



32. gr.

Lagt er til að tilvísun í  fornhandrit verði tekin úr tillögu að 32. grein, og að greinin verði tekin til 
endurskoðunar.

Hugtakið fornhandrit' er ekki notað í umræðu um handritin. Mikilvægi handrita fer ekki aðeins eftir 
aldri þeirra, heldur ekki síður efni -  og einnig því hvort að eldri forrit séu glötuð eða ekki. 
Íslendingabók er t.d. aðeins varðveitt í sautjándu aldar uppskrift. Í skýringum við 32. gr. er skírskotað, 
„m.a. til Skarðsbókar sem íslensku viðskiptabankarnir keyptu í London 1965 og gáfu þjóðinni." 
Skarðsbók er nú varðveitt í Stofnun Árna Magnússonar. Óeðlilegt hlýtur að vera að fjalla um einstaka 
gripi í stjórnarskrá. Ráða mætti af greininni að átt sé einnig við verðmætustu handritin sem Danir 
afhentu Íslendingum til varðveislu úr safni Árna Magnússonar og úr Konungsbókhlöðu í 
Kaupmannahöfn. Svo er auðvitað ekki. Handritin voru ekki færð þjóðinni til eignar heldur til 
varðveislu.

Í greinargerð er vikið almennt að menningarminjum og eignarákvæðum þeirra. Þar er sagt að til 
menningararfs teljist einnig menningarminjar, og er vísað í þessa skýringargrein stjórnlagaráðs:

„Með menningarminjum er átt við ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og 
búsetulandslag, kirkjugripi og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og báta, samgöngutæki, 
listmuni og nytjahluti, svo og myndir og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar og staði sem 
tengjast menningarsögunni. Menningararfurinn hefur víðtækari skírskotun en menningarminjar og 
nær yfir sögu landsins og tungu."

Ákvæðinu er því ætlað að fanga mjög vítt svið, gripi jafnt sem óhlutbundin fyrirbæri, sem varða 
margskonar lög. Hið nýja ákvæði í stjórnarskrá gæti því skapað mikla óvissu og verið íþyngjandi í 
lagatúlkun. Mikilvægt er að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hugi mjög vandlega að ýmsum 
álitamálum sem ákvæðið varða.

Ég er vitaskuld reiðubúin til að koma fund nefndarinnar og skýra betur þessi sjónarmið ef eftir því 
verður óskað.

Virðingarfyllst,

Dr. Guðrún Nordal, forstöðumaður

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.


