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Reykjavík, 28. október 2020
Umsögn um 161. mál, Frumvarp til laga um mannanöfn

Byggt á erindinu "Ósk um breytingu á mannanafnalögum” sem sent var Allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis þann 26. september 2020

Algengt er í dag að fólk riti kenninafn sitt á eftirfarandi formi þrátt fyrir ósamræmi við skráningu 
í þjóðskrá:

“Svalur Júlíönu- og Magnússon”, “Rán Júlíönu- og Magnúsdóttir”.

Nýlega var okkur og börnum okkar neitað af þjóðskrá um einmitt þessa skráningu.

Nýju lögin opna fyrir margt. En okkur sýnist málsgreinin: “Nöfnin skulu rituð með bókstöfum 
íslenska nútímastafrófsins...” standi í vegi fyrir “-“ á eftir nafni þess foreldris sem fyrst er nefnt. 
Einnig er óljóst með “og” með lágstöfum.

Samkvæmt íslenskri tungu og málhefð eru föður- og móðurnöfn ekki nöfn eða heiti heldur frekar 
frásögn af staðreyndum. Orðalagið og rithátturin “föður- og móðurnafn” kemur ítrekað fram í 
mannanafnalögum og eru Júlíönu- og Magnússon og Júlíönu- og Magnúsdóttir í fullu samræmi við 
þá ágætu málhefð.

Við erum sannfærð um að breyting þess efnis að lög heimili skráningu beggja foreldra sem 
kenninafns á því formi sem vísað er til.

Í svari við erindi okkar til Þjóðskrár er stungið uppá nálgun sem byggir á að þolfall nafns annars 
foreldris er skráð sem millinafn með eða án “son” eða “dóttir” og hljómar eins og tvö nöfn, 
jafnvel tvö ættarnöfn, hvert á eftir öðru (sem er í slíkum tilvikum rangt). Óljóst getur verið, 
hvorn seinna móður- eða föðurnafnið á við, dæmi: til Svals Magnússon Júlíönusonar (hvor er 
sonur Júlíönu, Svalur eða Magnús?). Ný mannanafnalög gætu afstýrt slíkum flækjum. Nafnahlutar 
sem ekki eru ritaðir með hástaf eru algengir í mörgum tungumálum svo sem “von” í þýsku og 
“de” í frönsku. Og “og” mikilvægt í þessu samhengi til að sýna að börnin kenni sig við báða 
foreldra sína Júlíönu og Magnús á skýran og einfaldan hátt á góðri íslensku.

Með fyrirfram þökk,

Juliana, Magnús og börn


