
Ed. 69. Mefndarálil

um frumvarp til laga um ný nöfn manna og ættarnöfn (stj.frv.).

Nefndin, sem háttvirt efri deild kaus til að athuga frumvarp þetta, leyfir 
sjer að láta uppi eftirfarandi álit.

Eins og stjórnin getur um í athugasemdunum við frumvarpið var mál- 
efni þessu hreyft á aukaþinginu 1912 og lagt til, að lagaákvæði yrði sett um 
breytingar á nöfnum á býlum og um mannanöfn. Stjórnin telur þörf á lögum 
um þetta efni og hefir samið um það tvö frumv. og lagt fyrir þingið. Astæð- 
urnar, er stjórnin telur svo þungar á metum, að þörf sje á lögum um manna- 
nöfn og nafnbreytingar á jörðum, eru, að nafnbreytingar valdi ýmsum erfiðleik- 
um, glundroða og rjettarmissi, sjeu þær ekki reglubundnar. Um þetta er nefndin 
stjórninni samdóma, en telur fleiri gildar ástæður liggja til grundvallar þörfinni 
á lögum um mannanöfn, eins og drepið verður á síðar.

A undanförnum áratugum hefir orðið allmikil breyting á mannanöfnum 
hjer á landi. Menn hafa breytt fornöfnum sínum, tekið sjer kenningarnöfn eða 
ættarnöfn og ýms ný miður falleg mannanöfn hafa komið upp. Og þótt ekkert 
verði um það fullyrt, hvort þessu muni halda áfram, þá eru talsverðar líkur til, 
að tilhneiging manna til nafnbreytinga sje ekki í rjenun yfirleitt.

1 fornöld var það venja, að hver maður og kona kendi sig við föður sinn. 
Oft tóku menn sjer þó kenningarnafn eða var gefið kenningarnafn. Kenningar- 
nafn var vanalega haft á eftir fornafni, en föðurnafni slept, bæði í ræðu og riti, 
svo sem Þórður gellir, Guðmundur ríki o. s. frv. Stöku sinnum var kenningar- 
nafnið skeytt framan við fornafnið, t. d. Berlu-Kári, Mána-Ljótur, Völu-Steinn. 
Fróðir menn telja, að i fornum ritum finnist yfir 2 þúsund kenningarnöfn, en 
ekki urðu þau að ættarnöfnum, en áttu að eins við einstakan mann eða konu. 
Geta má þess, að kenningarnöfn karlmanna eru ekki ávalt karlkynsorð. Þau eru 
oft kvenkynsorð eða hvorugkynsorð, t. d. Loðbrók, Járnsíða, Tjúguskegg. Ann- 
ars eru kenningarnöfnin mjög oft lýsingarorð.

Síðar á öldum breyttist þetta og ýmsir íslendingar tóku upp ættarnöfn á 
þann hátt, að þeir færðu föðurnafn sitt í latneskan búning (t. d. Thorlacius) eða 
danskan búning (t. d. Thoroddsen), eða þeir kendu sig við heimkynni sitt, bæ 
eða sveit (t. d. Melsteð, Blöndal). Smámsaman hafa ættarnöfnin fjölgað, bæði á 
þennan hátt og með því að útlend ættarnöfn hafa borist hingað, og eru nú ekki 
svo allfá. Nefndin spurði Jóhann ættfræðing Kristjánsson um, hve mörg ættar- 
nöfn hefðu komið fram við siðasta manntal. Kvaðst hann ekki hafa rannsakað 
það til hlítar, en taldi líklegt, að þau væri um eða yfir 100.

Þessi ættarnöfn eru mörg alkunn og svo rótföst, að ekki er við þvi að bú- 
ast, að þau leggist niður, eða þeim verði útrýmt. Hitt er sennilegra, að ættar- 
nöfnum fjöigi, bæði af innlendri rót og með þvi að útlend ættarnöfn berist hing- 
að með erlendum mönnum, er hjer setjast að og blandast íslenskum ættum.

En ættarnöfnin eru ekki einu nafnbreytingarnar á síðari tímum.
Það er nú allmjög að færast í vöxt, að menn taki sjer ýmiskonar kenn- 

ingarnöfn og hafi í stað föðurnafns. Við þetta er greinarmunurinn á ættarnafni 
og kenningarnafni orðinn óljós. Hjer við bætist, og að talsvert hefir bólað á því 
á siðustu áratugunum, að menn breyti tornafni sínu svo, að óþekkjanlegt verður, 



eða leggja niður fornafn sitt og nefnast öðrn nafni. Og alt er þetta gert, án 
nokkurrar lagaheimildar og reglulaust. Þessar nafnbreytingar geta þvi valdið 
vafningum og glundroða í viðskiftalíflnu og gjöra það vafalaust stundum, enda 
ekki gott að fullyrða nema nafnbreytingar kunni stundum að vera gerðar í læ- 
vísum tilgangi.

A ruglingnum, sem af þessu leiðir, ræður frumvarpið bót.
En auk nafnbreytinganna, sem þegar er getið, má nefna, að í höfuðstað 

landsins og viðar er sú venja að verða allrík, að giftar konur sleppi föðurnaíni 
sinu, en noti föðurnafn manns síns í þess stað, og kalli sig son tengdaföður síns, 
t. d. Árnason, Bjarnason, Daðason, ef tengdafaðirinn heitir Árni, Bjarni eða Daði 
o. s. frv. Þetta herma svo dæturnar eftir inæðrum sínum. Kalli kona Jóns 
Árnasonar sig frú Árnason, þá er dóttir þeirra hjóna kölluð ungfrú Árnason í 
stað þess að nefna hana Jónsdóttur, sem er hið rjetta nafn hennar.

Þessi nýi siður er afskaplega óviðfeldinn í íslensku máli, þótt vel geti 
gengið í öðrum málum. Nefndin vill þvi láta banna þenna sið eða öllu heldur 
ósið, og kemur með breytingatillögu þess efnis við frumvarpið.

Þegar um mannanöfn er að ræða og umbætur á því efni, þá er ekki hægt 
að komast hjá, að minnast á skrípanöfnin.

Því verður ekki neitað, að talsvert er til af skrípanöfnum hér á landi, og 
æskilegt væri, að þau færu fækkandi.

Nefndin átti tal við Jóhann ættfræðing Kristjánsson um þessi nöfn, en 
hann er manna kunnugaslur mannanöfnum hjer á landi. Hann kvað skrípanöfn 
tæplega vera borin af eins mörgum tiltölulega nú eins og um miðja 19. öld, þótt 
þeim raunar hefði fjölgað, því góðum, þjóðlegum nöfnum hefði mikið fjölgað á 
siðari árum.

Skrípanöfnin eru með ýmsu móti.
Fyrst má nefna þau nöfn, sem telja verður beinlínis hneykslanleg, og sem 

þvi miður er töluvert til af. Mjög algeng eru og Ijót kvenmannsnöfn, sem dregin 
eru af karlmannsnöfnum, svo sem: Þorsleinsa, Þorláksína o. s. frv., og sagði 
Jóhann Kristjánsson, að tæplega yrði fundið karlmannsnafn, sem ekki væri kven- 
mannsnafn myndað af. Þá er og talsvert til af útlendum nöfnum, sem flest eru 
tekin úr útlendum skáldsögum, og fara afar illa i íslensku máli, t. d. Kapítóla, 
Ibsen, Guðmundsson, Alfred Dreyfus, Jónsson o. s. frv. Og loks má nefna, að 
ekki fer vel á því, að börn sjeu skírð föðurnafni annara manna, svo að maður- 
inn t. d. heiti Árni Gíslason Jónsson o. s. frv.

Við Ijótum nöfnum verða naumast aðrar skorður reistar en að heimila 
prestum að neita að skíra börn Ijótum nöfnum og hneykslanlegum, og leyfir 
nefndin sjer að koma með breytingartillögu þess efnis.

Nefndinni er kunnugt, að sumir þeir, er láta sjer ant um islenskt þjóð- 
erni, vilja láta banna öll ættarnöfn. Aftur eru aðrir, sem telja æskilegt, að ættar- 
nöfnum fjölgi sökum kosta þeirra, er þau hafi.

Með öðrum þjóðum var það venja fyr á tímum, að hver maður kendi 
sig við nafn föður síns. Sá siður hefir lagst niður, en i þess stað eru komin 
ættarnöfn. Sumstaðar eru það lög, að hver maður skal eiga sjer ættarnafn, og 
börn hans bera sama nafnið, og nafnið haldast óbreytt í beinan karllegg. Þetta 



er bygt á því, að ættarnöfnin sjeu hagkvæm fyrir allan mannfjelagsskap og 
viðskifti.

Af þessum ástæðum og því, sem ættfróðir menn hafa tjáð nefndinni, að 
föst ættarnöfn sjeu mikill hægðarauki fyrir ættvísina, ef lögskorðað skipulag er á 
þeim, gæti komið til mála, að landsmönnum yrði skipað að taka upp ættarnöfn. 
En ekki telur nefndin það ráðlegt.

Á hinn bóginn telur nefndin ekki rjett að varna þvi, að ættarnöfnum 
fjölgi; að banna þau með öllu, teljum vjer jafn ófært eins og að lögskipa öllum 
að taka þau upp.

En sjeu ættarnöfn löghelguð, þá er nauðsynlegt, að þeim sjeu settar þær 
skorður, að þau spilli ekki islenskri tungu, en geri viðskiftum og ættvisi sem 
mest gagn.

í þessa átt stefna tillögur nefndarinnar um, að taka upp í 7. og 8. gr. 
ákvæði um, að samin skuli skrá yfir orð og heiti, sem hæf þykja til að vera 
ættarnöfn, og að stjórnarráðið skuli leita álits islenskukennara mentaskólans um, 
hvort nöfn, sem um er beðið, sjeu hafandi í íslensku máli. Að banna að nota 
»son« i enda ættarnafns, er sjerstaklega nauðsynlegt, af því, að væri það gert, 
þá yrði oft erfitt að vita, hvort um föðurnafn eða ættarnafn væri að ræða, en 
slíkt rýrði gagn það, er ættfræði og viðskifti geta haft af ættarnöfnum.

Nefndin er stjórninni samdóma um, að þörf sje á lögum um mannanöfn 
og bún er sammála um, að þeirra þurfi bæði vegna viðskiftalifsins og til þess að 
vernda móðurmálið. Þess vegna leyfir nefndin sjer að leggja til, að háttvirt deild 
samþykki frumvarpið með breytingum þeim, er nefndin leggur til að gerðar sjeu 
á þvi og hjer fara á eftir.

Fyrir breytingartillögunum verður nánari grein gerð við framsögu málsins.

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Framan við frumv. komi ný gr., sem verði 1. gr., svohljóðandi:

1. gr.
í þessum lögum hafa þau orð, er hjer fara á eftir, hvert um sig, þá merk- 

ingu, er nú skal greina:
Fornafn er löglegt eiginheiti hvers manns.
Föðurnafn hvers manns er fornafn föður hans haft í eignarfalli að við- 

bættum son ef karlmaður er, en dóttir ef kvenmaður er.
Kenningarnafn er hvert það heiti, er maður hefir í viðbót við fornafn og 

föðurnafn, en gengur ekki til afkomenda hans.
Œttarnafn er hvert það heiti, auk fornafns og föðurnafns, er ganga skal 

óbreytt mann fram af manni í beinan karllegg.
Nafnfesti er leyfisbrjef, sem maður íær frá stjórnarráðinu eftir þessum lög- 

um, til að breyta nafni sínu eða taka upp nýtt nafn.

2. 3. gr. frumv. verði 2. gr. og orðist þannig:
2. gr.

Hver sá, er hlotið hefir 2 fornöfn eða fleiri, er skyldur til, að nota sama 



fornafn eða sömu fornöfn alla æfi, og skal hann rita þau fullum stöfum, nema 
stytting sje heimiluð, sbr. 8. gr., og sleppa að öllu þeim tornöfnum sinum, 
sem hann notar ekki. Fornafn skal ávalt rita á undan föðurnafni og ættar- 
nafni.

Hver maður skal venjulega rita föðurnafn sitt fullum stöfum á eftir for- 
nafni, og alla æli nota sama nafn föður síns, ef faðirinn hjet fleiri nöfnum.

Nú hefir maður löglegt kenningarnafn eða ættarnafn, og skal þá rita það 
fullum stöfum á eftir föðurnafni, en þá má skammstafa föðurnafnið eða hafa 
upphafsstaf þess einn. .

Ef maður er skírður nafni, sem er löglegt ættarnafn annarar ættar, þá er 
honum óheimilt að hafa það fyrir kenningarnafn eða ættarnafn.

3. 2. gr. frumv. verði 3. gr. og orðist þannig:
3. gr.

Þá er kona giftist, skal hún taka upp ættarnafn manns sins, ef til er, á 
eftir föðurnafni sínu, ella nota föðurnafn sitt eitt og þá sleppa ættarnafni sinn- 
ar ættar, ef nokkurt var.

Nú skilur kona við mann sinn að lögum, og er henni þá frjálst að taka 
upp aftur ættarnafn sitt, ef til var, en fá verður hún nafnfesti samkvæmt 10. 
gr. Þessi nafnskifti mega ná til barna hennar, sem hún hefir foreldraráð yfir 
og yngri eru en 18 ára, og eins þó eldri sjeu, ef þau æskja þess sjálf, þó má 
hún ekki fá börnunum ættarnafn sitt, nema foreldrar hennar og systkini gefi 
leyfi til, þau er lifa hjer á landi.

4.4. gr. frumv. falli burt, en í hennar stað og fyrir upphaf á 2. gr. frumv. komi 
ný grein, er verði 4. gr., svohljóðandi:

4. gr.
Ollum er heimilt og skylt að nota löglegt ættarnafn föður síns, og tekur 

það jafnt til óskilgetinna barna sem skilgetinna.
Ef barn er föðurlaust, skal það bera föðurnafn móður sinnar, og ættar- 

natn, ef til er.

5. 1. gr. frumv. verði 5. gr. og orðist þannig:
b. gr.

Euginn má breyta fornafni sínu, föðurnafni, kenningarnafni eða ættarnafni, 
eða taka upp og nota nokkurt nýtt nafn, nema fylgt sje fyrirmælum þessara laga.

6. Við 5. gr. sem verði 6. gr. .
a. í stað orðanna »taka upp ættarnafn« i 1. og 2. línu komi: taka upp kenn- 

ingarnafn eða æltarnafn.
b. Aftan við greinina bætist svo hljóðandi ný málsgrein:

Enginn getur fengið nafni sínu breytt oftar en einu sinni.

7. Við 6. gr. sem verði 7. gr.
a. í stað fyrstu málsgreinar »Undanskilin ... 5. gr., eru«: komi:

Enginn getur fengið heimild til að taka upp og hafa að kenningarnafni 
eða ættarnafni nein þau nöfn, er nú skal greina:



b. Fyrir »c. Ættarnöfn, er álíta . . . « og til enda greinarinnar komi: 
c. Nöfn, er telja verður óhæf i íslenzku máli, svo sem ættarnöfn, er enda á 

son, sen eða dóttir, eða hneykslanleg eru á einhvern hátt, eða svo lík 
þeim nöfnum, er getur um í staflið a. og b., að villum geti valdið.

Stjórnarráðið skal skera úr öllum deilum, er rísa kunna út af fyrirmæl- 
um þessarar greinar. Nú vill einhver taka upp nýtt kenningarnafn eða ættar- 
nafn og finst það ekki í þeirri skrá, sem um getur í 8. gr. 1, og skal þá jafn- 
an leita og hlíta úrskurði íslenskukennara Mentaskólans um það, hvort nafnið, 
sem um er beðið, sje hafandi i málinu .

8. Við 7. gr. sem verði 8. gr.
a. í stað »6« í fyrstu línu komi: 7.
b. Aftan við greinina bætist:

Ennfremur skal stjórnarráðið láta semja og gefa út:
1. Skrá yfir orð og heiti, sem hæf eru til að hafa að ættarnöfnum.
2. Skrá yfir skammstafanir þær á fornöfnum manna, sem heimilt skal vera 

að nota. ’

9. Við 8. gr., sem verði 9. gr.
a. t stað orðsins »auknefni« komi: kenningarnöfn.
b. t stað orðsins »sljórnarráðsskírteini« komi: nafnfesti.

10. Við 9. gr., sem verði 10. gr.
Greinin orðist svo:

Sje ekkert nafntökunni eða nafnbreytingunni til fyrirstöðu gefur stjórnarráðið 
út nafnfesti, sem umsækjandi fær afhent gegn gjaldi því, er ákveðið er í 12. 
gr. Jafnframt sendir stjórnarráðið hlutaðeigandi sóknarpresti eftirrit af nafn- 
festinni, ogskal hann geta nafntökunnar í kirkjubókinni við skírnarnöfn þeirra, 
er nafntakan eða nafnbreytingin nær til.

11. Við 10. gr.
Greinin falli burt, en i hennar stað kæmi svolátandi gr., sem verði 

11. gr.:

11. gr.
Breytingar á nöfnum eða ný nöfn geta menn eftir sem áður fengið með 

konungsleyfi á þann hátt, er tiðkast hefir.
Prestum er heimilt og skylt að neita að skíra börn nokkrum þeim nöfn- 

um, sem telja verður hneykslanleg. .

12.Við 11. gr.; 11. gr. verði 12.gr. og orðist svo:
12. gr.

Fyrir hverja nafnfesti, sem út er gefin samkvæmt 10. gr., hvort heldur 
fyrir einn mann aða heila íjöldskyldu, skal greiða 5 kr., er renna í landssjóð.

Fyrir skrásetningu ættarnafna þeirra, sem getið er í upphafi 8. gr. (sbr. 
7. gr. a.) skal gjalda 2 kr. fyrir hvert nafn og rennur gjaldið í landssjóð.



13. Við 12. gr.
Greinin verði 13. gr.

14. Við 13. gr.
Greinin verði 14 gr. og orðist svo:

Heimild stjórnarráðsins til að gefa út nafnfestar um upptöku ættarnafna 
gengur í gildi 1. jan. 1915. 9. gr. laganna gengur í gildi 1. jan. 1916. Að 
öðru leyti ganga lög þessi í gildi 1 jan. 1914.

15. Við fyrirsögn frumv.:
Nafnið verði:

Frumvarp til laga um mannanöfn.

Efri deild Alþingis, 14. júlí 1913.
G. Björnsson, 
(formaður).

Jösef Björnsson, 
(skrifari og framsögum).

Sigurður Stefánsson.


