
Nd. 593. Ágreiningsálit

um frv. til laga um mannanöfn.

Kunnara er það, en frá þurfi að segja, að vjer íslendingar höfum varð- 
veitt betur tungu og siðu norræns þjóðabálks en nokkur önnur þjóð. Eigum vjer 
þeirri lifseigju tungunnar það að þakka, að vjer erum enn þá taldir meðal ment- 
aðra og siðaðra þjóða. Að öðrum kosti mundum vjer nú vera orðnir að hálf- 
dönskum undirlægju lýð, sem enginn vildi að neinu geta nje nokkurs meta. Þessi 
fastheldni við tungu og siðu forfeðra vorra er oss hin dýrasta menningarlind, þvi 
að nálega hvert orð segir oss sögu af æfikjörum þeirra og andarstarfi um margar 
þúsundir ára og bindur nútíð við fortíð, svo að framtíðin knýtist þar ósjálfrátt 
við eftir rjettu orsakar lögmáli. Verður þvi andarþroski þjóðarinnar fagur og 
mikill viður svo sem askur Yggdrasils. Má sá viður verða allra trjá mestur og 
limar hans dreifast um heim allan og standa yfir himni, því að ein rót hans 
stendur yfir Urðarbrunni, þar sem heilladisir íslands vaka, en önnur yfir Mímis- 
brunni, þar sem spekt og mannvit norrænna þjóða er í fólgið og auðfundið þeim, 
sem tunguna geyma, svo að eigi þurfu menn nú að setja auga sitt að veði. En 
því er nú ver að ein rót þessa viðar stendur yfir Niflheimi og svo er um hann 
sem um ask Yggdrasils að

hjörtr bítr ofan 
en á hliðu fúnar, 
gnagar Niðhöggr neðan.

Þjóðrækni vil jeg jafna til arnarins, er situr í limum asksins, en glögg- 
skygnin er haukur sá, er Veðrfölnir kallast og situr í milli augna honum. Rækt- 
arleysi við tungu og þjóðerni jafna jeg til Níðhöggs, en Ratatöskr er hver sá 
uppskafningur, sem veit eigi i hverja löppina hann á að stíga og veit það eitt, að 

sá vegur lá að valdi og öllu gengi 
að veðrast upp við erlent siðafar.

En fleiri en einn Ratatöskr rennur upp og niður stofninn á þeim viði 
þjóðarþroskans, sem fyr var nefndur, því að nú verður erfitt að telja þá. Um þá 
verður naumast sagt, að þeir beri öfundarorð milli Níðhöggs og arnarins, heldur 
mun rjettar að orði kveðið, að þeir beri Níðhöggi njósnir um það, hvenær örninn 
sefur og hvenær honum muni óbætt að senda yrmlinga sína til þess að naga rót 
viðarins.

Nú ber vel i veiði, því að örninn dottar og haukurinn sjer eigivoðann, en 
ikornarnir bregða við og gera óvininn við varan. Skipar hann allri sinni átfreku 
yrmlingafjöld að naga rætur viðarins.

Vera má, að sumir vilji eigi telja meðferð á nöfnum manna svo mikilvæg- 
an þátt í meðferð tungunnar, að svo ríkt þurfi að kveða að, sem hjer er gert. 
En þeim mönnum skjöplast brapallega. Er þess þar fyrst að gæta, að kynvillur, 
endingafall og beygingarskekkjur eru einmitt hvað hættulegastar i nöfnum, því að 
nálega engin önnur orð eru svo oft töluð og rituð. Þetta er þvi geysileg hætta 
fyrir tunguna, að fara illa með nöfn. Þar er og sú gatan, sem uppskafningar 



sækja mest á, þeir sem kunna eigi annað ráð váenna sjer til upphefðar, en áð auð- 
kenna sig með aðfengnum ónefnum. Þar sannast sá málsháttur, sem segir að 
auðlærð sje ill danska, því að svo mikið vinna íslendingar til þessarar nafnprýði, 
að konur kalla sig syni tengdafeðra sinna og þvi bræður manna sinna og sona. 
Eru þá orðin allþykk þau skolleyru, sem menn skella við kröfum málsins, og veit 
jeg þá eigi, hvers muni örvænt í því efni, ef þetta gengur fram. Þá er eigi siður 
hins að gæta, að þá hverfur minning og meðvitund um eitt hið fegursta atriði i 
menning norrænna þjóða og vor íslendinga, ef vjer brjálum heiti manna með þeim 
hætti, sem nú verður mörgum og lög þessi heimila. Það atriði er sú virðing fyrir 
einstaklingsrjetti, sem felst í því, að hver maður eigi nafn sitt, en það sje eigi 
sameign margra manna. Einkum er þetta mikils vert um konur, því að af því 
má ráða, hversu norræn menning var þar tremri menningu Rómverja, því að þar 
var konan alla æfi nafnlaus eign karlmanna, fyrst föður síns, en siðan manns.

Af þessum ástæðum vil jeg eigi að mönnum sje leyft að taka upp ættar- 
nöfn, beldur að það verði bannað. Raunar ætti eigi að veraþörf laga til þess 
vjer hjeldim trygð við tungu og siðu þjóðar vorrar, en þó mun nú eiga hjer við 
það, sem gelur i Þingvallabrjefi Jónasar Hallgrimssonar, er menn voru tjóðraðir 
til þess að þeir stælist eigi burt af Þingvelli. Lagaboð gæti hjer orðið tjóður á 
þá, sem vilja stelast frá þvi, sem þeim ætti að vera dýrmætast.

Mjer vex það eigi í augu, þótt bann væri lagt við slíku. Þó er jeg sam- 
mála meiri hluta um, að eigi beri að takmarka frelsi einstaklings framar en nauð- 
syn er á, til þess að borgið sje hag þjóðfjelagsins. Hins hefir meiri hlutinn (þ. 
e. sá fyrirvaralausi) ekki gætt, að hjer er þörf á lögum til þess að hefta skemd- 
arverk, en óhappaverk að styðja með lögum að þeim ósóma. Þó er þess verra, 
að vinna skemdir á frv. efri deildar, því að það var áður allilt. En það gerir 
meiri hlutinn, er hann telur ekki nægja að gera kynvillur i orðabókum og mál- 
fræðibókum, heldur vill og leyfa mönnum kynvillingshátt á lifandi verum. Og 
auk þess unir bann best einu falli á Guðnýju Sigurðsson, en vill ekki beygja hana.

Það er því á góðum rökum bygt, að jeg vil ekkert sálufjelag eiga við 
meiri hlutann í þessu máli, svo og hitt, að jeg vil bafa lög þessi með öðrum hætti. 
Vísa jeg í mínar

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Hver maður skal heita einu eiginnafni og kenna sig til 

föður síns, er þörf gerist. En heimilt er honum að taka sjer kenn- 
ingarnafn með þeim skilyrðum, sem sett verða í lögum þessum.

2. -- 2. — Greinina skal orða svo.
Hver maður skal rita nafn sitt með fullum stöfum, og eigi 

má hann breyta nafni, nema með þeim hætti, sem segir í lögum 
þessum. Svo skal kenna sig til föður, að karlmaður nefnist 
sonur föður síns en kvenmaður dóttir. Kenningarnafn skal og 
rita fullum stöfum.



3. Við 3. gr. t stað »má hún taka — þau er lifa hjer á landi« 
komi: skal hún halda nafni sinu, þvi er hún áður hafði.

4. — 4. — Fyrra lið greinarinnar skal orða svo:
Nú tekur erlendur maður sjer bólfestu hjer á landi, sá 

er ber ættarnafn, og er honum þá heimilt að bera það svo og 
næsta ættlið, en þá skal niður falla. En eigi er börnum hans 
skylt að bera ættarnafnið.

5. — 4.— Síðari liður greinarinnar skal vera svo:
Ef barn er föðurlaust, skal þvi gefa kenningarnafn.

6. — 5. gr. Greinin falli niður.

7. — 6. — Greinina skal orða svo:
Nú vill maður, 16 ára eða eldri, skifta um nafn eða taka 

sjer kenningarnafn, og skal hann þá senda stjórnarráðinu beidni 
um það og láta henni fylgja skirnarvottorð sitt eða þau vott- 
orð, sem koma i þess stað eftir gildum lögum. Sje umsækj- 
andi yngri en 16 ára, verður hann að láta beiðninni fylgja sam- 
þykki þess, er foreldraráð hefir yfir honum.

Ef sá á börn, sem skiftir um nafn, skulu þau velja um, til 
hvers nafnsins þau vilja kenna sig, ef þau eru fullveðja, en ella 
konna sig til hins nýja nafns, en tilkynna skal stjórnarráð- 
inu, til hvers nafnsins fullveðja börn vilja kenna sig.

Enginn má breyta nafni oftar en um sinn eftir 16 
ára aldur.

8. — 7. — Greinina skal orða svo:
Enginn getur fengið heimild til að taka að kenningar- 

nafni þau nöfn, er nú skal greina.
a. Kenningarnöfn annara manna.
b. Ættarnöfn, hvort sem eigandi er hjerlendur eða erlendur. 
c. Nöfn, er telja verður óhæf i íslensku máli.

9. Bæta skal inn nýrri grein svo hljóðandi:
Ef þeir menn vilja halda ættarnöfnum, sem nú hafa 

þau, skal þeim það heimilt, ef þeir sækja um það til stjórnar- 
ráðsins og gjalda 20 krónur í nafnskatt á ári eða 500 krónur 
einu sinni. Undanskiiin þessari heimild eru þó ættarnöfn, sem 
enda á son, sen eða dóttir. Þeir menn skulu leita löglegrar 
heimildar, sem nú hafa kenningarnafn.

10. — 8. gr. Hana skal orða svo:
Stjórnarráðið lætur gera skrá yfir rjett íslensk heiti 

karla og kvenna forn og ný. Skal hún vera til sölu hjá öllum 
bóksölum landsins. Stjórnarráðið ákveður söluverðið.

11. — 9. — Greinin falli niður.

12. — 10. — Greinin falli niður.



13. Við 11. gr. Fyrri málsgreinin falli niður.

14. — 12. — Hana skal svo orða:
Fyrir heimild til nafnaskifta eða kenningarnafna skal 

greiða 5 krónur i landssjóð.

15. — 13. — Tvær hinar fyrri málsgreinar falli niður.

16. — » — Fyrir »fomafn« 
komi: nafh.

17. — 15. — Greinin falli niður.

Ræð jeg deildinni til að samþykkja lögin, ef þessar breytingartillögur minar 
ná samþykki, en að öðrum kosti skora jeg á menn að fella það gjörsamlega.

Alþingi, 27. ágúst 1913.

Bjarni Jónsson frá Vogi.


