
Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis Reykjavík, 28. október 2020

Frumvarp til laga um mannanöfn, 161. mál -  umsögn

„Halldóra hét móðir hans, dóttir Védísar Másdóttur 
en Védís var systir Hafliða Mássonar. Þorsteinn 
Kvistsson átti Védísi Þorgerðardóttur Védísardóttur 
Másdóttur" (úr Þorgils sögu og Hafliða í Sturlungu).

Í umfjöllun hér á eftir mun ég leggja áherslu á 5. gr. (Kenninöfn) fyrirhugaðs frumvarps og 
sérstaklega það sem þar stendur um ættarnöfn sem lagt er til að verði almennt leyfð. Ég vara 
við því að núverandi kenninafnakerfi sé kollvarpað. Um ritun eiginnafna og íslenska staf- 
setningu er það að segja að sá mikli fjöldi nafna sem samþykkja hefur þurft á manna- 
nafnaskrá vegna hefðar þótt þau brjóti í bág við íslenska stafsetningu kemur í veg fyrir að 
hægt sé að setja strangar reglur um slíkt í mannanafnalögum. Ég styð því 3. og 4. gr. þessa 
frumvarps.

Forn föður- og móðurnafnasiður (hér eftir föðurnafnasiður) okkar er mikilvægur menningar- 
arfur og ábyrgðarhlutur að vega að því. Þetta forna kenninafnakerfi var ríkjandi á Norður- 
löndum á landnámsöld en er horfið þar alls staðar annars staðar sem grunnkerfi.1 Þessi siður 
er einstök menningarleifð sem um leið er lifandi hefð sem sátt er um hjá þorra fólks. Það að 
þessi forni siður hafi haldist hér svo lengi hefur vakið athygli víða um heim. Ætla má að ef 
ættarnöfn yrðu gefin frjáls yrði það hörð atlaga að þessu kerfi.

Núverandi kenninafnasiður hefur einnig kosti út frá sjónarmiði jafnréttis. Konur taka til að 
mynda oft upp ættarnafn eiginmanns við giftingu þar sem ættarnöfn tíðkast en um slíkt er 
ekki að ræða í föðurnafnasið. Þessi siður er því bæði forn og nútímalegur.

Líkja má vali á kenninafnasið sem þjóð notar við umferðarreglur. Mismunandi er eftir 
löndum hvort tíðkast vinstri eða hægri umferð. Það er eitthvað sem þjóð kemur sér saman 
um til þess að umferð gangi sem greiðast. Á sama hátt er okkar föðurnafnasiður þær reglur 
um táknun kenninafna sem tíðkast hafa hér á landi. Að gefa ættarnöfn frjáls en þykjast um 
leið ætla að halda í föðurnafnasiðinn má líkja við að leyfa samtímis vinstri og hægri umferð á 
vegum.

1 Sjá https://www.visindavefur.is/svar.php?id=73300 og https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75736.

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=73300
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75736


Ýmsir sem hafa fjallað um ættarnöfn gera lítið úr áhrifum þess á kenninafnakerfið að ættar- 
nöfn verði gefin frjáls. Vissulega er erfitt að spá fyrir um það með vissu en ljóst er að það 
myndi grafa verulega undan föðurnafnakerfinu. Að láta slíkt grunnkerfi fyrir róða er óaftur- 
kræf ákvörðun sem yrði þá um leið tekin fyrir komandi kynslóðir.

Nefnt hefur verið að föðurnafnakerfi þekkist einnig í öðrum löndum í Evrópu. Þar er þó ekki 
líku saman að jafna: Föðurnafnasiðurinn er ríkjandi hér á landi en hverfandi annars staðar 
þar sem hann kemur þó fyrir, t.d. í Færeyjum, eða notaður með ættarnöfnum eins og í 
Rússlandi og víðar í slafneskum ríkjum.

Nefnt hefur verið að það að banna ættarnöfn brjóti gegn mannréttindum fólks eða gegn 
jafnræðisreglu. Réttur ríkja til að setja reglur um mannanöfn til að vernda nafnahefðir þjóða 
er þó ríkur, sbr. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu frá 6. september 2007 (Johansson gegn 
Finnlandi).2 Þar taldi dómurinn að ef verndun nafnahefðar þjóðar væri hluti af varðveislu 
tungumáls gæti hún talist vera í „public interest".3 Það má einnig draga í efa að einhver 
sérstök gæði fylgi því að fá að velja sér ættarnafn.

Engin þörf er á að breyta núverandi föður- og móðurnafnasið. Í undantekningartilvikum væri 
hægt að sækja um að fá kenna sig við einhvern annan eða sækja um ættarnafn vegna 
sérstakra aðstæðna. Sækja mætti um slíkt til dómsmálaráðherra með rökstuðningi fyrir 
undanþágu.

Að lokum má taka undir orð Íslenskrar málnefndar frá 1990 um vernd föðurnafnasiðarins 
(Málfregnir 8:22):

Væntanlega telur löggjafinn sér skylt að hafa í hávegum þá nafnsiði sem fylgt hafa 
þjóðinni frá upphafi og tryggja þeim þá vernd sem skynsamleg löggjöf getur veitt. 
Íslendingar halda nú einir þjóða góðri tryggð við þann forna sið að kenna sig við föður 
eða móður, og fyrir vikið er hann eitt af þjóðareinkennum þeirra.

Rétt er að geta þess að ég var ráðgjafi við samningu frumvarpsins sem hér um ræðir en tók 
hins vegar ekki þátt í samningu kafla um kenninöfn.

Jóhannes B. Sigtryggsson, rannsóknarlektor hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, og fyrrverandi nefndarmaður í mannanafnanefnd

2 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-82198%22]}
3 Sjá umfjöllun hér: https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6- 
005056bc6a40&id=c406c42d-8170-41db-9f05-bd4f8c75fc5e.
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