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Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis

Öll óregla og ógæfa bæði manna og þjóða er komin af því, 
að menn hafa ekki gætt nema að sjálfum sér, 
og einmitt með því gætt allra síst að sjálfum sér...
Jón Sigurðsson („Um Alþing" Ný félagsrit 1842 bls. 3).

Orð Jóns Sigurðssonar eru sett hér framan við umsögn um frumvarp sem felur í sér uppgjöf við að vernda 
samfélagslega menningarhefð gagnvart sérhagsmunum og frekjugangi einstaklinga.

Það ber að átelja að Guðrún Kvaran, helsti sérfræðingur Íslands um mannanöfn, hefur ekki verið fengin til 
ráðuneytis um þetta lagafrumvarp við vinnslu þess. Á meðan umsagnarferli hjá Alþingi stendur kallar ráð- 
herrann til nýstárlegs umsagnarferlis á samfélagsmiðlum þar sem óskað er eftir reynslusögum fólks sem 
telji sig eiga um sárt að binda vegna takmarkana mannanafnalaga. Lýðskrum nær með þessu nýjum 
hæðum í íslensku stjórnmála- og þjóðlífi. Vel metnum sérfræðingum er haldið frá því sem þeir hafa 
afburðakunnáttu á og stjórnmálamaður í ráðherrastóli sækist eftir vinsældum með sjálfsupphafningu í 
bergmálsherbergi samfélagsmiðils. Umsagnarferli á athugasemdakerfi DV væri e.t.v. næsta skref?

Álit fólks sem ber hag íslenskrar tungu og vernd íslenskrar menningar fyrir brjósti er hunsað. Það fólk hefur 
sig yfirleitt lítt í frammi á samfélagsmiðlum eða vefgáttum.

Sú heiftarherferð sem farin hefur verið gegn mannanafnanefnd í fjölmiðlum og stjórnmálum undanfarin 
ár og fætt af sér nokkurskonar múgæsingu hefur gengið fram af þeim sem hafa kynnt sér þessi mál af 
alvöru. Ráðherrarnir hafa ekki staðið með mannanafnanefnd í þessu, hafa fremur haft áhyggjur af lýðhylli 
sinni, og hávaði fárra hefur villt þeim sýn. Þeir hafa ekki gætt nema að sjálfum sér.

Gildandi mannanafnalöggjöf er um margt gölluð og er þar við löggjafann að sakast en ekki manna- 
nafnanefnd. Samþykkt þessa frumvarps sem hér er til umsagnar fæli í sér uppgjöf Alþingis gagnvart því 
ábyrgðarhlutverki að vernda íslenskan menningararf. Óánægja er beinst hefur gegn mannanafnanefnd á 
sér rætur í göllum gildandi laga, ekki síst ónefnum sem samþykkt hafa verið sem hæf til opinberrar 
skráningar á forsendum ákvæða þeirra. Nær væri að bæta úr göllunum.

Tilgangur og stefna

Í lögum um mannanöfn verður að vera stefna og menningarsýn. Með frumvarpinu er ætlunin skv. 
greinargerð að setja „lágmarksákvæði um skyldu til skráningar nafna og að dregið verði úr afskiptum hins 
opinbera af mannanöfnum að vissu marki með hliðsjón af friðhelgi einkalífs".

Einn ágalli gildandi mannanafnalaga nr. 45/1996 er að markmiðsákvæði vantar í upphaf þeirra. Sama gildir 
um þetta frumvarp, menningarleg sjónarmið eru látin lönd og leið, nema í marklausum orðum í 
greinargerðinni. Frumvarpið er lagað að lægsta samnefnara. Sérstök mannanafnalöggjöf, að vísu gölluð, 
sem felur í sér menningarleg sjónarmið er felld brott, eins og hún hafi verið tilgangslaus.
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Opinbert lögnefni er ekki einkamálefni fólks. Mikilvægt er að löggjöfin sé skýr um það, að einvörðungu sé 
um að ræða opinbera skráningu. Það sé borgaraleg skylda og réttur að bera nafn og borgaraleg réttindi að 
tryggt sé að það sé sómasamlegt íslenskt nafn.

Nafn tengist óhjákvæmilega tungumáli og þjóðerni. Opinber skráning nafns snýst og um almannaskrán- 
ingu. Markmið og tilgangur þess að gefa nafn og skrá það opinberri skráningu samkvæmt afmörkuðum 
reglum felur ekki í sér fjandskap við minnihlutahópa í samfélaginu eða skilgreiningu á skoðunum eða 
tilfinningum einstaklinga.

Málflutningur andstæðinga þess að íslensk mannanafnahefð sé varin með lögum er ekki heiðarlegur. Vísað 
er til dóma og látið í veðri vaka að lausung og hömluleysi undir heitinu frelsi sé eðlilegt vegna jafnréttis- 
og mannréttindasjónarmiða. Mannréttindasáttmálar binda ekki hendur þjóðríkja til lagasetningar um 
almannahagsmuni þegar kemur að mannanöfnum. Þau dómsmál sem hefur verið vísað til eru mjög ein- 
staklingsbundin og veita litla leiðsögn um almenn atriði, enda fara dómstólar að lögum en setja þau ekki.

Sé mannanafnalöggjöf ekki skýr um það að henni sé stefnt til þess að vernda almannahagsmuni með við- 
haldi íslenskra menningarhefða, bæði að markmiði og innihaldi, er ljóst að hún stenst ekki mannréttinda- 
sáttmála Evrópu. Sú nálgun sem felst í þessu frumvarpi er að sleppa einfaldlega almannahagsmununum.

Mannréttindasáttmálar kveða á um rétt manna til þjóðernis. Eitt einkenni íslensks þjóðernis er manna- 
nafnahefðin. Íslendingar eiga rétt á þeirri hefð og því sem hún felur í sér.

Þjóðernisofsóknir hafa einatt falið í sér að ráðast gegn menningu þjóða leynt og ljóst. Ríkir almannahags- 
munir liggja til þess að íslensk mannanafnahefð sé vernduð með lagasetningu í því þjóðríki sem lýðveldið 
Ísland er. Önnur stjórnvöld en íslensk munu ekki verða til þess að gæta þeirra menningarverðmæta.

Alþingi er hugsað til þess að standa vörð um íslenska þjóð og hagsmuni hennar. Mannanöfn eru mikilvægur 
þáttur íslenskrar tungu sem ber að hlúa að, af því á þjóðin ríka hagsmuni.

Í greinargerð með frumvarpinu er því haldið fram að við vinnslu þess hafi þess verið gætt „að hafa íslenska 
mannanafnahefð að leiðarljósi, enda talið mikilvægt að henni verði við haldið eins og kostur er þó að frelsi 
til nafngiftar verði rýmkað." Þetta leiðarljós sést ekki af frumvarpinu.

Áform um fjölmenningu?

Í greinargerðinni er haldið áfram: „Við undirbúning frumvarps þessa hefur verið litið til þeirra breytinga 
sem orðið hafa á íslensku samfélagi frá gildistöku laga nr. 45/1996." Virðist með því vísað til efnisgreinar 
á undan sem skýrir frá fjölgun erlendra ríkisborgara sem búsettir séu hér á landi sem skrái nöfn sín hér og 
að íslenskir ríkisborgarar hafi aftur á móti ekki heimild til að skrá nöfn sín með erlendum bókstöfum eða 
ættarnöfn. Með þessu virðist vera brugðist við einhverskonar misrétti, að Íslendingar fái ekki að heita 
nöfnum eins og erlendir ríkisborgarar. Notkun millinafna er túlkuð sem áhugi á ættarnöfnum og tíðar 
hafnanir mannanafnanefndar á beiðnum um upptöku nýrra nafna og ritun nafna með erlendum bók- 
stöfum taldar vísbending um að reglur laganna séu helst til strangar. Vísað er til breytinga á samsetningu 
þjóðfélagsins frá árinu 1996 þegar gildandi nafnalög tóku gildi. Skv. greinargerðinni megi ef til vill segja 
„að lögin séu barn síns tíma og hafi að nokkru leyti runnið sitt skeið."

Erlendir ríkisborgarar halda að sjálfsögðu nafni sínu þótt þeir setjist að á Íslandi. Það í sjálfu sér gefur ekki 
tilefni til breytinga á íslenskri tungu eða lögum um hana og íslensk mannanöfn. Ekki frekar en að erlendum 
ferðamönnum hafi fjölgað á Íslandi. Að mannanafnanefnd hafi oft hafnað nöfnum eða rithætti nafna segir
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ekkert um að reglur laga séu helst til strangar, aðeins að oft hafi fólk ekki viljað fara að þeim. Hversu oft 
fólk hefur sætt sig við reglur laga um mannanöfn kemur ekki fram til samanburðar. Lögin hafa verið 
óánægjuefni úr öllum áttum fyrir margra hluta sakir frá því þau voru sett og eru fjarri því að vera barn síns 
tíma, fremur gallagripur síns tíma, en með frumvarpi því sem hér er fjallað um er illt gert verra. Það er 
uppgjöf.

Hvernig snerta erlendir ríkisborgarar íslensk nafnalög? Er með þessu reynt að halda því fram að á Íslandi 
sé fjölmenningarsamfélag? Vissulega eru fleiri útlendingar búsettir á Íslandi 2020 en árið 1996 en 
Íslendingar sem frumbyggjar og fullvalda þjóð eru þó enn meirihluti íbúa Íslands. Annað er uppi á tening- 
num þegar kemur að frumbyggjum í löndum þar sem fjölmenningarsamfélög eru. Það eru samfélög þar 
sem farið hefur fram kerfisbundin þjóðernisútrýming frumbyggja. Þar hafa jafnvel verið sett lög um fjöl- 
menningu eftir að útrýmingin hefur að miklu leyti tekist og ekki talið fært að láta menningu frumbyggja 
verða ráðandi t.d. í Kanada (Multiculturalism Act). Í greinargerð ráðuneytisins er fjölmenning ekki nefnd, 
enda hafa komið fram athugasemdir við slíkt við fyrri frumvörp. Eðlilegt er að taka óstinnt upp í gömlu 
evrópsku þjóðríki að því sé haldið fram að þar sé fjölmenning, en þarna er farið nærri því og það verður 
ekki látið óátalið, þar sem reynt er að dylja það með þokukenndri umorðun.

Í fjölmenningarþjóðfélagi eins og t.d. í Bandaríkjunum þar sem margir menningarheimar koma saman er 
erfitt ef ekki ómögulegt að setja lög sem samhæfa jafn fjölskrúðugar menningarhefðir og þar eru án þess 
að mismuna þeim, en ekki mun koma til álita að setja t.d. upphaflega menningu frumbyggja Bandaríkjanna 
í öndvegi í mannanöfnum. Að lög um mannanöfn snúast þar um tæknileg atriði skýrist yfirleitt ekki af 
frelsisást gagnvart persónulegri tjáningu, heldur af því að þar er engin sameiginleg menning. Slík 
vandkvæði eru ekki fyrir hendi á Íslandi, enda er ekki um fjölmenningarsamfélag að ræða hér eins og í 
Bandaríkjunum. Sá misskilningur hefur reyndar orðið útbreiddur meðal fólks að telja íslenska menningu, 
sem er frá alda öðli evrópsk og opin gagnvart erlendum áhrifum, fjölmenningarlega. Svo víðtækt er þetta 
eðli íslenskrar menningar ekki að ýmsum þáttum hennar verði að skipa jafnfætis við hlið erlendra 
menningarþátta á Íslandi. Fámenn þjóð eins og Íslendingar hafa þá skyldu að gæta menningar sinnar og 
sérstöðu hennar, þannig að hún hverfi ekki í fábreytileika samsullsmenningar þar sem lægsti samnefnari 
ríkir.

Lög um íslensk mannanöfn eða lög um allskonar mannanöfn

Mannanafnalög eru í gildi í siðmenntuðum nútímalegum þjóðríkjum, snúast bæði um verndun menningar- 
arfs og mannréttindi til að tryggja einstaklingum sómasamlegt nafn í samræmi við uppruna sinn og 
þjóðmenningu.

Gildandi mannanafnalög nr. 45/1996 hafa á sér ágalla sem þarf að lagfæra, um það er eining meðal þeirra 
sem þau hafa skoðað af nokkurri skynsemi. En að fella að mestu niður ákvæði um íslensk mannanöfn og 
þar með mannanafnaskrá og mannanafnanefnd eru öfgakennd viðbrögð við þeim ágöllum og munu leiða 
til tjóns á íslenskri mannanafnahefð.

Breytingar hafa orðið á íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum. Almennri íslenskukunnáttu Íslendinga 
virðist fara hnignandi. Slíkt kemur niður á hugsun fólks. Orsakirnar eru vafalaust margar og skal ekki farið 
út í það hér. Í þessu menningarumhverfi þarf að efla íslenska tungu. Það eru nýir tímar, minni virðing fyrir 
bóklegri kunnáttu og djúpri þekkingu. Við þessar aðstæður er mannanafnalöggjöf með mannanafnanefnd 
og mannanafnaskrá nauðsynlegri en áður til aðstoðar foreldrum við nafngjafir.

3/10
H.S. 29. október 2020



Mannanafnahefð þarf að viðhalda með lögum þannig að hefðbrjótar hafi ekki sitt fram og gangi ekki af 
þessum menningararfi dauðum, nauðung þeirra er þungbærari en lögvarin hefð. Óheftur frekjugangur og 
einstefna einstaklinga í meðferð samfélagslegs tjáskiptatækis á opinberum vettvangi skaðar það og ónýtir 
að lokum. Jaðartilvik og einstaklingshyggja hafa haft meiri áhrif á frumvarpið en almannaheill. Ráðuneytið 
hefur tekið tillit til fjölda athugasemda sem komið hafa fram við lög um mannanöfn, en án eigin stefnu, 
nema e.t.v. að freista þess að vera allra vinur.

Íslensk mannanöfn eru mikilvæg arfleifð sem er vert að skila sem best til komandi kynslóða. Það er ekki 
einkamál heldur samfélagslegt mál. Fámenn þjóð með eigið tungumál hefur ekki efni á að glopra þessum 
menningararfi og sérkennum niður. Sá skaði verður ekki bættur. Opinber skráning mannanafna er því ekki 
aðeins tæknilegt skráningaratriði til þess að gera hinu opinbera kleift að halda þjóðskrá og aðrar skrár yfir 
borgarana. Reynt er að dylja tæknilegan anda þessa frumvarps með fagurgala um frelsi og mannréttindi.

Ensk og frönsk nöfn á fólki af þjóðum sem tala önnur tungumál en ensku og frönsku, sem hafa orðið fyrir 
barðinu á nýlendustefnu og yfirgangi Englendinga og Frakka, eru sorgleg dæmi um glötun menningarverð- 
mæta, nafnahefð var með því upprætt. Kotungslegt telst það hjá þjóð sem ekki hefur orðið fyrir innrás að 
kasta fyrir róða eigin hefðum með því að heimila hindrunarlítið annarra þjóða nöfn á sitt fólk.

Það sjónarmið að lög skipti ekki máli hvað þróun nafnahefðar snertir stenst ekki skoðun. Kenninafna- 
hefðinni norrænu sem enn lifir á Íslandi var kollsteypt með ítrekaðri löggjöf í Danmörku, Noregi og Svíþjóð 
um skyldu til að taka upp ættarnöfn, löggjöf skiptir miklu máli þegar kemur að nöfnum. Lagalegt sjálfstæði 
Íslands leidi til þess að nú er kenninafnahefðin einkum talin íslensk, það er því mikilvægt að takmarka 
ættarnöfn með löggjöf. Aðrir þættir íslenskrar nafnahefðar eru einnig mikils virði.

Nöfn Íslendinga eru hluti af íslenskri tungu og aðeins að hluta til persónulegt málefni nafnhafa og hans 
nánustu. Nöfn, hefðir og siðir í kringum þau, eru samfélagslegt mál. Á þeim grundvelli er eðlilegt af þjóðríki 
með eigin menningu að setja lög um hvað heimilt er í nafngjöfum og um sumt hægt að horfa til annarra 
evrópskra þjóðríkja til fyrirmyndar. Í mannanafnalöggjöf í Finnlandi mun vera ákvæði sem tekur tillit til 
íslenskrar nafnahefðar þ.e. að kenninafn með endingunni -son  og -d ó ttir er heimilað Íslendingum. Hafi 
Íslendingar ekki sínar eigin mannanafnahefðir í heiðri í löggjöf sinni er ólíklegt að aðrar þjóðir sjái ástæðu 
til slíkrar tillitssemi framvegis. Á sama hátt er vert að sýna tilhliðrunarsemi gagnvart öðrum nafna-hefðum 
sé um að ræða einstaklinga af erlendum uppruna sem setjast að á Íslandi, það verður þó almennt að 
takmarka við fyrstu og jafnvel aðra kynslóð enda ekki óeðlilegt að gera kröfur um menningaraðlögun í 
næstu kynslóðum.

Frumvarp þetta er sett fram með þeim formerkjum að ætlunin sé að verja mannréttindi eða frelsi. Það 
teljist mannréttindi, væntanlega foreldra, að fá að láta barn sitt heita það sem þeim dettur í hug takmarka- 
lítið. Eðlilegra væri að takmarka rétt foreldra hvað varðar opinbera skráningu á nafni barna sinna, því 
barnið hlýtur að eiga sinn eigin rétt til nafns. Foreldrar hafa fulla heimild til þess að kalla börn sín hverju 
því nafni sem þeim sýnist, en nauðsynlegt er að takmarka það í opinberri skráningu. Mannanafnalög 
snúast aðeins um opinbera skráningu, ekki persónulega tjáningu, ekki að styðja við opinberun frumleika 
foreldra og Ijóðræna tjáningu í orðum, setja á saklaus börn auglýsingaskilti fyrir foreldrana. Fólki á að vera 
frjálst að sínum tiktúrum og sérviskum á öðrum vettvangi en stjórnsýslulegum vettvangi opinberrar 
skráningar. Þetta er áþekkt og stafsetningarreglur á opinberum vettvangi. Ríkið hefur takmarkað vald, það 
snýr að hinu sameiginlega, til að halda í það og tryggja að þjóðin eigi eitthvað sameiginlegt.

4/10
H.S. 29. október 2020



Horft er framhjá því í frumvarpinu að íslenskan er sameign Íslendinga. Það er ekki hættulaust. Þegar fólk 
býr saman í fjölbýlishúsi eru ákveðnar umgengnisreglur nauðsynlegar í sameigninni. Fólk er misjafnlega 
kurteist og tillitssamt og misjafnt að kunnáttu í siðum, umgengnisvenjum og þrifnaði, stundum er og 
nokkur mismunur á því hve fólk er veraldarvant. Gagnvart sameign eru því settar reglur til að koma í veg 
fyrir tjón, skemmdir og sóðaskap. Þetta gildir ekki síður um opinberan vettvang í samfélagi en sameign í 
húsi. Íslenska lýðveldið er þjóðríki sem býr svo vel að eiga þjóðtungu sem tæki hugsunar og samskipta. 
Enginn hirðir um þessa þjóðtungu aðrir en Íslendingar sjálfir. Hún er sameign þeirra. Umsjónarmenn 
íslenskrar tungu eru þeir kunnáttumenn sem best fara með hana og best kunna á hana, ekki hver maður. 
Sameiginlega setja svo Íslendingar mark sitt á tungumálið.

Með þessu er í reynd horfið frá því að lög um mannanöfn fjalli um íslensk mannanöfn, heldur um skráningu 
allskonar mannanafna á Íslandi. Íslenskum borgurum verður ekki lengur skylt að bera íslensk nöfn. Í 
þjóðríki þar sem frumbyggjar búa og fara með fullveldið sjálfir er undarlegt að þetta gerist. Að jafnaði við 
slíkar aðstæður þyrfti til slíks innrás erlends valds sem hefði að markmiði að útrýma menningu 
heimamanna. Ekki þarf innrásarlið þegar svona frumvarp kemur fram.

Vörumerkin og ættarnöfnin

Það er athyglisvert í sjálfu sér að sjá þau viðhorf sem tillit er tekið til, um leið og mikilvægum þætti 
íslenskrar þjóðmenningar er varpað fyrir róða. Það er tvennt sem er varið í frumvarpinu. Þar sleppir 
frjálslyndinu. Jafnréttishugmyndir og baráttan gegn mismunun hverfur í því. Hvert fóru tilfinningarnar, 
mannréttindin og frelsið?

1. Vörumerki og heiti á vörum mega ekki vera mannanöfn. Þetta þykir líklega flestum sjálfsagt, svo lengi 
sem gróðabrallið leggi ekki undir sig hefðbundin og góð íslensk mannanöfn. Mannanafnaforðann þyrfti að 
verja gegn slíku og til þess þyrftu að vera einhver viðmið í lögum, einhver afmörkun og skilgreining á 
mannanöfnum á Íslandi, mannanafnaskrá.

2. Ættarnöfn sem þegar hafa verið tekin upp skv. lista. Einkaleyfi á ættarnöfnum er haldið áfram.

Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu

1. Að ekki verði takmörk á fjölda eiginnnafna og kenninafna.

Í 3. grein er kveðið á um birtingarnafn og fullt nafn. Sprettur þetta af því að fullt nafn felur í sér ótakmark- 
aðan fjölda nafna. Þannig verði um tvöfalda skráningu að ræða sem er óhentugt. Með því á hver maður 
tvö nöfn: Vegabréfsnafn og nafn sem foreldrar á gleðistundu settu sér til skemmtunar á barn sitt af því að 
það var svo fyndið að láta opinbera stofnun skrá alla romsuna. Gamanleikjaskáldið Dario Fo hefði varla 
gert betur en dómsmálaráðuneytið í þessu.

Nýjungin birtingarnafn kom fram í frumvarpi til laga um mannanöfn á 149. löggjafarþingi (þskj. 9, 9. mál). 
og virtist þar til komin í frumvarpsdrögunum af tæknilegum ástæðum, enn er nú verið er að fela stafa- 
fjöldavandamálið í þjóðskrá sem hrjáð hefur íslenska nafnhafa lengi, tæknilegt vandamál sem fékkst ekki 
leyst þrátt fyrir að skaprauna mörgum og kostaði styttingu langra nafna í Þjóðskrá. Þetta opinbera 
gælunafn, birtingarnafn, verður til birtingar, en opinberlega skráð nafnið í öllu sínu veldi (ótakmarkaður 
fjöldi nafna skv. drögunum), fullt nafn verður á einhverri annarri skrá.
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Ofskráning hins opinbera fer ekki saman við persónuverndarlög. Að hið opinbera skrái einhverjar 
nafnaþulur frá einstaklingum aukalega í viðbót við hið opinbera nafn er undarlegt. Með því er verið að 
opna fyrir persónulega tjáningu inn í opinbera skráningu að óþörfu.

Hafa verður hugfast að opinber skráning hindrar ekki notkun gælunafna og heita sem einstaklingar geta 
borið í dagsins önn. Að skrá slíka nafnanotkun í einkalífi fólks er ekki verkefni hins opinbera.

2. Börnum frá 15 ára aldri verði tryggður sjálfsákvörðunarréttur þegar kemur að nafnbreytingum auk 
þess sem leitast verði við að tryggja betur rétt yngri barna til að taka þátt í  slíkri ákvörðun.

Vísað er til 12. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sbr. lög nr. 19/2013. Þar er ekki 
stakt orð um nafnbreytingu, aðeins um skoðanir barnsins. (Á hinn bóginn er í 7. og 8. gr. samningsins 
fjallað sérstaklega um nöfn.) Þetta er í reynd í mótsögn við aðra breytingu sem lögð er til í því augnamiði 
að koma til „móts við rétt þeirra sem fara með forsjá barns til að ráða nafni þess", með þessu er horfið frá 
því á viðkvæmasta aldri, þegar börn eru á gelgjuskeiði og e.t.v. mikilvægast fyrir foreldra og forráðamenn 
að löggjafinn sé ekki að gera aðstæður torveldari með því að Ijá máls á slíku einmitt á þeim aldri. Þetta er 
afar misráðið og óhentugt. Atlaga dómsmálaráðuneytisins að forræði foreldra með þessum hætti er 
furðuleg.

3. Fella niður reglur sem tryggja að nöfn fari að íslensku málkerfi og samræmdri opinberri stafsetningu.

Einu atriðin sem halda á í skv. frumvarpinu er íslensk eignarfallsending og stór upphafsstafur nafna. Lögin 
eigi að vera svo lítilþæg í kröfum að þau verði ekki gagnrýnd fyrir þær.

Horfið er frá skilyrðum um rithátt íslenskra nafna, að vísu er íslenska nútímastafrófið nefnt til notkunar, 
en að viðbættu c, q, w og z. Ekki er borið við að þóknast þjóðernum frænda vorra á Norðurlöndum eða 
annarra vinaþjóða. Ýmsir bókstafir eru og notaðir í Evrópu aðrir en c, q, w og z. Hvers vegna bara c, q, w 
og z? Ætli skrifstofumenn ráðuneytisins hafi horft í gaupnir sér og komið auga á enskt lyklaborð?

Varla er þetta í takt við áhuga dómsmálaráðuneytisins í greinargerðinni á fjölda erlendra ríkisborgara á 
Íslandi? Eða er bara miðað við herinn á Miðnesheiði í þessu frumvarpi? Einhverskonar hernám hugar- 
farsins.

Eina ástæðan fyrir því að ekki væru notaðir erlendir bókstafir í erlendum nöfnum skv. greinargerð um 3. 
grein frumvarpsdraga um lög um mannanöfn á 149. löggjafarþingi (þskj. 9, 9. mál) var að „þjóðskrárkerfið 
styður ekki við aðra stafi en íslenska". Þessi frumvarpsdrög hér miðast augljóslega á sama hátt við lélegt 
tölvukerfi fremur en málefnalega meðferð nafna, eða vitræna stafrófsnotkun. Það er bara ekki sagt 
hreinskilnislega frá því í greinargerðinni við þetta frumvarp eins og síðast.

Opinber skráning nafns er formlegs eðlis, af hálfu ríkisvalds íslensks þjóðríkis. Taka verður tillit til þess að 
stjórnvöld geti framkvæmt hana með notkun íslensks stafrófs og virða verður íslenska tungu í beygingum 
nafna og réttritun.

4. Að taka upp ættarnöfn.

Ættarnöfn eiga sér nokkra sögu á Norðurlöndum. Í öndverðu virðast þetta hafa verið viðurnefni aðals- 
manna tengd skjaldarmerkjum (Ormur í auga o.s.frv.), sum forn fornöfn virðast reyndar einnig tengjast 
skjaldarmerkjum og kann að skýra að nokkru hvers vegna gömul hefð er fyrir sumum skepnuheitum sem 
mannsnöfnum en ekki öðrum, þetta er þó óljóst. Háaðallinn tók upp ættarnöfn sem gengu frá föður til
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sonar ásamt arfrétti á vegtyllum og aðalsrétti, þetta voru eiginlega vörumerki bundin lénsrétti. Meginþorri 
Norðurlandabúa í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Íslandi og Færeyjum hétu kenninafni við föður (og eftir 
atvikum stundum við móður) með endingunni -so n  eða -dóttir, slíkt hefur teygt sig víðar um Evrópu. Að 
fornu má ætla að þetta hafi falið í sér viðurkenningu á faðerni, því Ijóst er hver móðirin er við fæðingu.

Íslensk ættarnöfn á seinni öldum spruttu upp fyrir hálfgerða tilviljun í upphafi. Íslenskir Hafnarstúdentar 
skráðu sig í matríklu (nemendaskrá) Hafnarháskóla með fullu nafni á latínuformi, stundum að viðbættum 
upprunastað. Eitt elsta íslenska ættarnafnið er talið Vídalín. Arngrímur Jónsson Íslendingur úr Víðidal var 
skráður í Hafnarháskóla, en skráningin er glötuð, af prentuðum ritum hans sést hvernig nafnið er sett fram 
á latínu „Arngrimus lonas Islandus Widalinus". Afkomendur hans tóku latínugert kenninafn hans við stað 
upp sem ættarnafn. Frá öndverðu og fram á 18. öld tíðkaðist meðal almennings í Danmörku sama 
kenninafnahefð og hefur haldið velli á Íslandi, kenninafn við föður með endingunum -datter og -s0n. 
Ættarnöfn í Danmörku voru því á þeim tíma einkum bundin við aðal, innflutta Þjóðverja og borgara í 
kaupstöðum sem líktu eftir Þjóðverjunum. Með lagaboði í nafni einvaldsins í Danmörku var almenningi 
gert skylt að taka upp ættarnafn, fyrst í hertogadæmunum Slésvík og Holstein 1771, síðar 1828 í allri 
Danmörku. Þetta valdboð mæltist illa fyrir og mætti andófi, enda í byrjun um að ræða áhrif þýskrar 
menningarhefðar og Þjóðverjar lengi áhrifamiklir í stjórnsýslu konungs, enn var þó hert á þessu af danska 
þinginu 1857. Meirihluti Dana bar þá kenninafn föður forföður síns með endingunni -sen , jafnt konur sem 
karlar. Árið 1904 var reynt að bæta úr þeirri einhæfni sem ríkti um ættarnöfn með nýrri löggjöf um nöfn 
og varð þá mikið tómstundagaman meðal Dana að föndra ný ættarnöfn á sjálfa sig. Líklega voru þessi lög 
fyrirmynd íslenskra laga nr. 41/1913 um nýnefni, og var með þeim tuggið upp á dönsku, svo vitnað sé til 
frásagnar Jónasar Hallgrímssonar. Konur í Danmörku fengu þá ívilnun 1961 að mega bera jómfrúr- 
ættarnafn sitt sem millinafn er þær gengu í hjónaband og loks 1982 máttu þær halda upprunalegu nafni 
sínu án upptöku ættarnafns eiginmannsins er þær gengu í hjónaband. Ættarnöfn eru því sögulega séð, 
fyrir utan snobb, hroka og vanmetakennd, nátengd áníðslu á sjálfstæði kvenna og kvenfrelsi.

Í Noregi og Svíþjóð var ættarnöfnum komið á með valdboði á svipaðan hátt og í Danmörku. Hefur fólki 
verið lítil ánægja í því að heita Jónsson af því að langalangafi var Jónsson. Þeim mun meiri ánægja að heita 
Rosengris, Sildehoved eða Svinhufvud og horfa sem fínt fólk niður á pöpulinn með sín steingerðu -sen 
almúganöfn.

Af frumvarpinu má ráða (10. mgr. 5. gr. og hjálagður listi við greinargerð með vísan til laga nr. 41/1913 um 
nýnefni) að núverandi nafnhafar ættarnafna og afkomendur þeirra eigi að halda einkarétti á þeim nöfnum 
líkt og um sé að ræða einhverskonar vörumerki (lógó), það vantar þá bara opinbera skráningu skjaldar- 
merkja eða ættarvörumerkja. Slíkt ójafnræði stingur í stúf við þær bosmamiklu frelsishugmyndir sem 
annarsstaðar má e.t.v. lesa úr frumvarpinu, en þær hugmyndir eru að vísu hörmulegur misskilningur. Í 
stjórnarskrá lýðveldisins er aðalstign bönnuð, ættarnöfn eru skilgetið afkvæmi aðals og því er það 
andstætt anda stjórnarskrárinnar að viðhalda og ýta undir ættarnöfn, allra helst þegar þau eiga að 
einhverju leyti að vera bundin einkarétti tiltekinna ætta. Ættarnöfn ætti fremur að leggja niður á Íslandi 
og tryggja að þau hverfi algerlega með næstu kynslóðum. Þessi ættarnafnahugmynd er ómenningarleg og 
brýtur gegn menningarlegri málhefð í íslensku, einnig er hún í eðli sínu andvíg borgaralegri stjórnskipan 
íslenska lýðveldisins. Fjölgun ættarnafna Íslendinga setti annarlegan svip á íslenska tungu. Að fegra ósið 
eins og ættarnöfn með því að kalla hann hefð hér á landi er helst að líkja við það að setja varalit á svín. 
Viðhalda ætti banni við upptöku nýrra ættarnafna, en það mun hafa verið í gildi frá því lög nr. 54/1925 
tóku gildi.
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5. Að rýmka heimildir til nafnbreytinga -  nafn skipti ekki máli bara kennitala

Heimildir til nafnbreytinga er ekki eðlilegt að hafa of rúmar, með því öðlast kennitala meira vægi en góðu 
hófi gegnir þannig að hún fer að verða ígildi nafns. Í greinargerðinni segir um 6. grein „Segja má að eftir 
upptöku kennitölu hér á landi árið 1986 skipti ekki eins miklu máli hvert nafn einstaklings er þar sem 
almennt er hægt að auðkenna hann betur út frá kennitölu en nafni."

Rétturinn til nafns í mannréttindasáttmálum felur í sér að menn eigi rétt til nafns, séu ekki kallaðir númeri. 
Þetta er afleiðing af helförinni í Þýskalandi. Þetta er og umhugsunarefni í Ijósi þess að fyrirliggjandi 
frumvarpsdrög gera ráð fyrir meira vægi kennitölu við opinbera skráningu en áður, vegna þess að gert er 
ráð fyrir að með ákvæðum þeirra verði nafnbreytingar tíðari. Með þessu er í reynd horfið frá því að fólk 
eigi sér persónulegt nafn sem opinbert auðkenni og persónulegt númer verði ríkjandi sem slíkt.

Óæskilegt er að stöðugt sé skipt um nöfn á einstaklingum við almannaskráningu, þá missir hún marks. Það 
verður því að hafa slíkar breytingar sem undantekningar frá þeirri meginreglu að það sé ekki gert.

6. Afnám mannanafnaskrár í  núverandi mynd og afnám mannanafnanefndar.

Mannanafnaskrá þyrfti að taka til endurskoðunar, hún væri í endurnýjuðu formi gott tæki til leiðbeiningar 
um nafngjöf fyrir borgarana, en hún kæmi fyrir lítið með samþykkt frumvarpsins rétt eins og mannanafna- 
nefnd því afnám nefndarinnar er í rökréttu framhaldi af því að ekki á að skrá íslensk nöfn opinberri 
skráningu heldur mannanöfn skrifuð með ensku lyklaborði. Afleitt er að færa úrskurði um álitamál um 
mannanöfn inn í ráðuneyti, sem hefur skilað svo slöppu frumvarpi sem þessu um efnið. Eðlilegra er að láta 
sérfróða kunnáttumenn um slíka úrskurði, t.d. í mannanafnanefnd, frekar en lyklaborðssérfræðinga.

8. Ekki er ætlunin að breyta því að ákvæði mannanafnalaga um að stúlkum skuli gefa kvenmannsnafn 
og drengjum karlmannsnafn var fellt úr lögum með lögum nr. 80/2019 um kynrænt sjálfræði.

Það er undarlegt, vegna þess að nýfædd börn hafa ekkert sjálfræði hvorki kynrænt né annað og það athæfi 
foreldra að gefa nýfæddum dreng kvenmannsnafn eða nýfæddri stúlku karlmannsnafn ætti ekki að vera 
löglegt.

Eðlilegt væri að fylgja fordæmi Dana, en í nafnalöggjöf þeirra segir: Fornafn má ekki vera af andstæðu kyni 
við kyn nafnhafa. Ráðherra getur sett reglur sem gera undantekningar frá því handa kynskiptingum.

Sú hefð að tengja ákveðin nöfn líkamlegu kyni, karl- eða kvenkyni, felur ekki í sér ákvörðun um kynhneigð 
eða kynferðislega sjálfsvitund. Foreldrar velja börnum nafn skömmu eftir fæðingu. Almannaskráning getur 
ekki falið í sér skilgreiningu á sjálfsmynd eða persónulegri sjálfsvitund einstaklinga. Aðeins nafn skv. líf- 
fræðilegu kyni einstaklingsins við skráningu í þjóðskrá.

9. Haft er áfram í  lögunum ákvæði um að nafn megi ekki vera nafnhafa til ama og vísað til álitsgerða 
þar um.

Í greinargerð við 3. mgr. 4. greinar segir „Eftirlit með nafngiftum barna sé nauðsynlegt þar sem um 
mikilvæga hagsmuni sé að ræða. Því sé nauðsynlegt að hægt sé að grípa inn í ef ástæða þykir til. Er meðal 
annars vísað til skyldu löggjafans að veita börnum þá vernd sem þau eiga skilið á grundvelli 3. mgr. 76. gr. 
stjórnarskrárinnar og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem fullgiltur var hér á landi árið 1992, og 
lögfestur með lögum nr. 19/2013. Túlkun ákvæðisins getur þó verið vandmeðfarin og er mikilvægt að beita 
því varlega."
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Þetta er um amaákvæðið. Mikilvægt er að lögin kveði skýrt á um þetta, en dregið er verulega úr vægi 
amaákvæðisins í greinargerðinni með því að telja túlkun þess vandmeðfarna og beita eigi því varlega, andi 
laganna er þá sá að það eigi að fara sparlega með þessa vernd. Þó er gleðilegt að sjá viðhorfið að talið sé 
að „eftirlit með nafngiftum barna sé nauðsynlegt þar sem um mikilvæga hagsmuni sé að ræða", væri þá 
ekki úr vegi að hafa áfram mannanafnaskrá og mannanafnanefnd, og þá með betri löggjöf en hingað til?

Bent skal á að margt getur orðið nafnhafa til ama annað en það sem liggur í augum uppi gagnvart Umboðs- 
manni barna eða öðrum stjórnvöldum barnaverndarmála og tæplega ráðlegt að hafa aðra til ráðuneytis 
um það en sérfræðinga í mannanöfnum, gagnkunnuga merkingu þeirra og menningar- og málsögu. Illt er 
að fólk gefi í þekkingarleysi börnum sínum nöfn sem vekur hlátur hjá fólki sem þekkir þýðingu þeirra, 
merkingu og tengsl, þegar sú þekking er e.t.v. ekki almenn. Varla verður gert að kröfu við ráðningu 
umboðsmanns barna að hann hafi sérfræðiþekkingu á mannanöfnum.

Málspjöll

Í 5. grein kemur fyrir endinginn -  bur með ótækum hætti. Hún kom til sögunnar með lögum um kynrænt 
sjálfræði nr. 80/2019 og fer gegn reglum íslenskrar tungu þegar hún er notuð um annað en karlkyns 
einstaklinga. Hún var af höfundum frumvarpsins ranglega talin geta átt við annað.

Annáluð er málvilla Sigmundar keisara Hins heilaga rómverska keisaradæmis sem er sagður hafa beygt 
hvorugkynsorðið schisma  í kvenkyni á kirkjuþinginu í Konstans árið 1414. Þegar honum var bent á villuna 
á hann að hafa lýst því yfir að þar sem hann væri keisari væri schism a nú kvenkynsnafnorð þrátt fyrir að 
hafa áður verið hvorugkyns. Öldruðum kardínála ofbauð og staulaðist á fætur úr sæti sínu og hrópaði: 
Caesar non supra grammaticos -  Keisarinn er ekki æðri málfræðingum.

Önnur frásögn frá árinu sautján segir frá erlendri slettu í máli Tíberíusar Rómarkeisara. Aetius Capito 
málfræðingur lýsti því yfir að þótt enginn hefði tekið svona til orða áður, þá mundu þeir framvegis 
keisarans vegna vitna til þessa sem dæmis um hefðbundið latneskt orðalag. Gall þá við í öðrum 
málfræðingi M. P. Marcellusi: tu enim, Caesar, civitatem darepotes hominibus, verbo non potes. Þú, Sesar, 
getur veitt mönnum ríkisborgararétt, en ekki orðum.

Alþingi ætti kannski að hugsa sinn gang.

Niðurstaða

Samfélagslegar menningarhefðir og þjóðmenning eru ekki ætlaðar hentugleikum og duttlungum þeirra 
sem af tilviljun eru uppi á hverjum tíma, þær fela í sér óskráðan sáttmála milli látinna, lifenda og ófæddra.

Lög um mannanöfn eiga að þjóna íslenskri nafnahefð og opinberri skráningu íslenskra nafna samkvæmt 
henni.

Ný mannanafnalöggjöf er nauðsyn, menningarleg, fagleg og sanngjörn, með nýrri mannanafnaskrá. Ekki 
andlaus og lítt menningarleg eins og þetta frumvarp. Setja verður á fót mannanafnastofnun sem tæki við 
hlutverki mannanafnanefndar við framkvæmd slíkra mannanafnalaga og gegndi jafnframt fræðslu- og 
ráðgjafarhlutverki fyrir almenning um mannanöfn líkt og Leipzigháskóli gerir í Þýskalandi og 
Innsbruckháskóli í Austurríki og hefði með höndum rannsóknir á nafnfræði íslenskra persónunafna. 
Menningaráherslunni yrði líklega helst komið til skila með því að færa mannanafnalöggjöfina undir 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið.
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Hvatt er til þess að þessu frumvarpi verði hafnað, því er ekki við bjargandi. 

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjarnarson
sagnfræðingur
Stórholti 41, 105 Reykjavík
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