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Útdráttur/Ágrip 

Í verkefninu er fjallað um biblíunöfn og stöðu þeirra í íslensku samfélagi að auki 

er  umfjöllun um dýrlinganöfn og önnur nöfn sem hafa vísun í kristna trú. 

Algengustu nöfnunum voru gerð skil, fjallað um uppruna þeirra, merkingu og 

hvert var hlutverk nafnbera þeirra í Biblíunni. Markmið verkefnisins var að 

komast að því hver staða biblíunafna væri í íslensku samfélagi og var tilgáta 

höfunda sú að þau verði sífellt algengari. Vefur Hagstofunnar var notaður til þess 

að fá tölur um fjölda nafnbera og lista yfir algengustu nöfn Íslendinga. Helstu 

niðurstöður sýna að biblíunöfn eru að sækja á og að fjórðungur þjóðarinnar ber 

nafn sem hefur vísun í kristna trú.   
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Formáli 

Hugmynd að lokaverkefni þessu kviknaði vorið 2009 þegar við vorum að vinna 

verkefni fyrir námskeið í Háskólanum sem var mikið nafnaverkefni. Við 

verkefnavinnuna kviknaði mikill áhugi hjá okkur um nöfn og vorum við 

staðráðnar í að skrifa um eitthvað því tengt í B.Ed. verkefni okkar. Upphaflega 

ætluðum við að skoða hvort nafnaval Íslendinga hefði breyst sl. 50-60 ár en þegar 

við fórum að skoða heimildir og aðrar ritgerðir þá sáum við að um þetta efni hafði 

nýlega verið skrifað og þurftum við að finna okkur annað efni. Eftir mikla 

umhugsun og með hjálp frá íslenskukennurum Menntavísindasviðs, þeim 

Veturliða G. Óskarssyni og Baldri Sigurðssyni, ákváðum við að skrifa um 

biblíunöfn. Þá þurfti að ákveða hvernig ætti að útfæra og afmarka 

umfjöllunarefnið. Að lokum ákváðum við að fjalla um hvort og þá hver áhrif 

kristninnar hefðu verið á nafnaval Íslendinga í gegnum tíðina og athuga hver staða 

biblíunafna væri nú. Nöfn sem við teljum vísa í kristna trú eru þau sem birtast í 

Biblíunni, dýrlinganöfn og nöfn sem hafa forliðina Krist- og Guð-. Við skoðuðum 

Biblíuna og skrifuðum upp öll nöfn sem við fundum en líklegt er að einhver nöfn 

hafi farið fram hjá okkur. Þá komu bækurnar Hva⇥ á barni⇥ a⇥ heita eftir Karl 

Sigurbjörnsson, Nöfn Íslendinga eftir Guðrúnu Kvaran og Sigurð Jónsson frá 

Arnarvatni og Nafnabókin okkar, ritstýrð af Herberti Guðmundssyni, að góðum 

notum til að gera listann nákvæman auk þess notuðum við þær til að skrá 

dýrlinganöfn. Á vef Hagstofunnar fengum við tölur um fjölda nafnbera og lista 

yfir algengustu nöfn Íslendinga.  

Viljum við nýta tækifærið og þakka leiðbeinanda okkar,  Sigurði Konráðssyni, 

fyrir góða leiðsögn og gagnlegar athugasemdir. Einnig viljum við þakka Hjalta 

Guðmundssyni og Davíð Snorra Jónassyni fyrir að láta okkur taka reglulega 

athyglishlé í byrjun vinnunnar og einnig fyrir að láta okkur ekki nokkurn tíma 

missa af hádegismat. Prófarkalesarar okkar, Dagný Hauksdóttir og Óskar Ágúst 

Þorsteinsson, fá einnig þakkir fyrir hjálpina.  
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Inngangur 
Mikil gleði og ánægja ríkir þegar barn fæðist og fjölskylda og vinir bíða spenntir 

eftir komu þess. Spennan er þó ekki síður mikil þegar kemur að nafngjöfinni, 

margir reyna að giska á væntanlegt nafn barnsins og hvort það verði látið heita 

eftir einhverjum. Þegar nafnið hefur verið valið og opinberað velta sumir því fyrir 

sér hvaðan nafnið sé komið, hvað það merki og af hverju foreldrarnir hafi valið 

barni sínu það.  

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed. prófs á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Markmið verkefnisins var að komast að því hver staða biblíunafna væri í 

íslensku samfélagi og var tilgáta höfunda sú að notkun þeirra væri að aukast.  

Byrjað verður á því að fara yfir sögu laga um mannanöfn og fjallað um 

mannanafnanefnd. Þar á eftir verður umfjöllun um Biblíuna og síðan verða 

biblíunöfn skilgreind og almenn umfjöllun um þau. Að því loknu er sagt frá 

uppruna og merkingu algengustu biblíunafnanna. Því næst er kafli um 

dýrlinganöfn, þau skilgreind og þeim algengustu gerð frekari skil. Einnig er 

stuttur kafli um forliðina Krist- og Guð-, nafnið Jón fær svo sérstaka umfjöllun í. 

Að lokum er greint frá niðurstöðum og samanburði við nágrannalönd auk þess eru 

umræður og vangaveltur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 7  
  

Mannanafnalög 

Saga  laga  um  mannanöfn  
Fyrstu lögin um mannanöfn voru sett 1913 en tveimur árum síðar var þeim örlítið 

breytt. Árið 1925 voru sett ný lög sem héldu allt til ársins 1991 þegar 

mannanafnalögin voru endurskoðuð. Fram til þess tíma hafði oft verið reynt að 

breyta lögunum og tókst það í fjórðu tilraun.  

Fyrsta tilraun var gerð árið 1955 og var þá í frumvarpi til laga að 

dómsmálaráðuneytið skyldi skipa nefnd sem átti að kallast mannanafnanefnd. Í 

henni áttu að sitja tveir kennarar úr heimspekideild Háskóla Íslands og einn 

kennari úr lögfræðideild. Nefndin átti að taka ákvarðanir um þau vafaatriði er 

kynnu að koma upp varðandi mannanöfn. Frumvarpinu var vísað til 

menntamálanefndar en ekkert nefndarálit kom fram og var það ekki tekið aftur á 

dagskrá. 

Árið 1967 var önnur tilraun gerð og var skipuð nefnd til að semja frumvarp til 

laga um mannanöfn. Nefndin lauk störfum 1971 og var frumvarp lagt fram á þingi 

sama ár en því var ekki fylgt úr hlaði fyrr en á næsta þingi. Eins og áður var gert 

ráð fyrir þriggja manna nefnd sem skyldi taka ákvarðanir um vafaatriði. 

Frumvarpinu var vísað til menntamálanefndar og komst hún að þeirri niðurstöðu 

að það þyrfti að endurskoða en ekkert varð úr þeirri endurskoðun og dagaði 

frumvarpið því uppi.  

Þriðja tilraun til að endurskoða mannanafnalögin varð gerð 1981. Frumvarpið var 

lagt fram með breytingum á orðalagi í nokkrum greinum laganna en það náði ekki 

fram að ganga.  

Klerkar landsins voru ekki ánægðir með framfylgd laganna og samþykktu þeir á 

kirkjuþingi 1986 tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á mannanafnalögum. Í 

október 1989 skipaði menntamálaráðherra nefnd til að endurskoða frumvarp til 

laga um mannanöfn frá 1971. Nefndin lauk störfum í febrúar 1990 og var 

frumvarpið lagt fram á þingi um vorið. Það var svo tekið upp á næsta þingi og 

samþykkt með breytingum sem lög frá Alþingi og tóku gildi 1. nóvember 1991 

(Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:70 81).  

Mannanafnanefnd er nú skipuð af dómsmálaráðherra eftir tillögum frá 

heimspekideild Háskóla Íslands, lagadeild Háskóla Íslands og Íslenskri málnefnd. 
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Nefndin er skipuð þremur aðalmönnum og þremur varamönnum til fjögurra ára í 

senn (Lög um mannanöfn nr. 45/1996). 

Störf  og  reglur  mannanafnanefndar  
Helstu störf nefndarinnar eru að semja og gefa út mannanafnaskrá,  vera prestum, 

forstöðumönnum skráðra trúfélaga og forráðamönnum barna til ráðgjafar um 

nafngjöf og skera úr um ágreinings- og álitamál er kunna koma upp. Þegar 

mannanafnanefnd úrskurðar í slíkum málum fer hún eftir lögum um mannanöfn 

nr. 45/1996. Helstu reglurnar eru þessar:  

 Skylt er að gefa barni nafn innan sex mánaða frá fæðingu. Ef foreldrar 

hyggjast velja barni sínu nafn sem ekki er á mannanafnaskrá verður að 

sækja um það sérstaklega til mannanafnanefndar. 

 Nafnið verður að falla að íslensku beygingarkerfi og ritað í samræmi við 

íslenskar ritvenjur. 

 Nafnið má ekki vera þannig að það geti orðið þeim sem það ber til ama.  

 Dreng skal gefið karlmannsnafn og stúlku kvenmannsnafn (Lög um 

mannanöfn nr. 45/1996). 

Á þessum meginreglum eru þó undantekningar, t.d. ef nafnið hefur unnið sér inn 

hefð eða ef foreldri barns eru erlendir ríkisborgarar.  

Biblían  og  biblíunöfn  

Biblían  
Orðið biblía Biblían er rit sem inniheldur 66 

bækur,  þær eru fjölbreyttar og frá mismunandi tímum. Biblíunni er skipt í tvennt 

af kristnum mönnum, þ.e. Gamla testamenti⇥, sem þeir eiga sameiginlegt með 

Gyðingum, og N�ja testamenti⇥ sem er einungis viðurkennt af kristnum mönnum. 

Gamla testamenti⇥ er 39 rit en N�ja testamenti⇥ 27 rit.  

Gamla testamenti⇥ var skrifað fyrir komu Krists og boðaði að frelsari mannkyns 

myndi koma. Er  nnum. N�ja 

testamenti⇥ var skrifað eftir komu Krists og boðar að spádómarnir hafi ræst og 

Jesús Kristur frelsari heimsins sé fram kominn. N�ja testamenti⇥ var ritað af 

postulum Jesú eða lærisveinum þeirra og er það nefnt  
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Biblían hefur verið rannsökuð á gagnrýninn hátt undanfarnar tvær aldir. 

Rannsóknirnar hafa breytt mörgum hugmyndum manna um Bíblíuna og leitt í ljós 

fjölbreytni hennar (Einar Sigurbjörnsson 2001). Rannsóknir og gagnrýni hafa þó 

ekki haft nein áhrif á vinsældir Biblíunnar. Hún hefur selst í um 2.500.000.000 

eintaka  frá árinu 1815 og er því mest selda bók í heiminum og jafnframt sú mest 

lesna. Hún hefur verið þýdd  á 2.233 tungumál og mállýskur (Jórunn Pála 

Jónasdóttir 2003). 

Almennt  um  biblíunöfn  
Á landnámsöld voru mannanöfn á Íslandi að mestum hluta norræn að uppruna 

(Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:15). Fljótlega eftir 

kristnitöku fór að bera á nöfnum úr Biblíunni á Íslandi og hefur hún síðan þá verið 

uppspretta nýrra nafngjafa. Nafnberar voru til að byrja með fáir í hverju tilviki og 

mest var gróskan á fyrri helmingi 19. aldar (Guðrún Kvaran 1991:17). 

Þegar á 11. öld fer að bera á erlendum tökuheitum sem koma hingað með kristni 

og kristnum bókmenntum. Það voru aðallega nöfn sem rekja má til Biblíunnar og 

annarra helgra rita kristinnar kirkju. Eitt elsta dæmi um slíkt tökuheiti er nafnið 

Jón en nánar verður fjallað um það síðar (Hermann Pálsson 1960:16). Í 

kaþólskum sið fyrir siðaskipti voru nöfn postulanna og annarra helgra manna 

einkum notuð en nafn Maríu meyjar var ekki notað sem skírnarnafn. Eftir 

siðaskipti fer biblíunöfnum ört fjölgandi og ýmis nöfn tekin úr bókum Gamla 

testamentisins og víðar (Hermann Pálsson 1960:17).  

Biblían er þó ekki það eina úr kristninni sem hefur haft áhrif á nafnaval 

Íslendinga, má þá nefna dýrlinga og helga menn. Dæmi um það eru nöfnin 

Benedikt, Jakob, Jóhann, Jóhannes, Jón, Páll og Stefán sem eru meðal algengustu 

karlmannsnafna á Íslandi. Anna, Elísabet og María eru meðal algengustu 

kvenmannsnafnanna. Nafnið María var ekki notað hér á landi fyrst fyrr en á 18. 

öld. Nafnmyndirnar Mario, Marion og Marjo voru frekar notaðar (Guðrún Kvaran 

og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:17). 

Eftir kristnitökuna varð algengt að búa til ný nöfn með því að skeyta Krist- eða 

Guð- framan við nöfn og viðliði. Elstu nöfnin af þessum toga eru Kriströður og 

Kristrún en þau eru frá 13. öld (Guðrún Kvaran 1991 og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni:17). Nafnið Kriströður náði þó ekki fótfestu og samkvæmt 
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ættfræðivefnum Íslendingabók hefur aðeins einn maður borið það, Kriströður 

Einarsson (f. 1190) (Íslendingabók 2010). Það má geta sér til um að nafnið 

Guðröður hafi komið í staðinn. Nafnið Kristrún hélt þó velli og samkvæmt vef 

Hagstofunnar voru 412 einstaklingar sem báru það sem fyrsta eiginnafn 1. janúar 

2008 og 74 sem báru það sem annað eiginnafn (Hagstofa Íslands [án árs]).  

Biblíunöfn      
Undir skilgreiningu höfunda falla öll þau mannanöfn sem nefnd eru í Biblíunni ef 

þau hafa verið borin af Íslendingi. Því falla nöfn dýrlinga, borga og örnefna ekki 

undir þessa skilgreiningu þó að þau séu oft flokkuð sem biblíunöfn, sömuleiðis 

nöfn sem hafa forliðina Krist- og Guð- þó svo að rekja megi þau til kristinna 

áhrifa. Nöfn sem leidd eru af biblíunöfnum eins og Jóhann  Jóhannes voru ekki 

tekin með. Einnig var fráleitt að taka með allar mögulegar ritmyndir nafnanna 

Agnesa  Agnes því það hefði verið of viðamikið. 

Tíu  algengustu  biblíunöfn  á  Íslandi  2007  
Hér á eftir er listi þeirra biblíunafna sem voru á meðal 50 algengustu nafna á 

Íslandi 1. janúar 2007. Fyrst er listi karlmannsnafna  og skal þess getið að nafnið 

Ómar var ekki á meðal 50 vinsælustu nafnanna þetta ár en var tekið í staðinn fyrir 

Jónsnafnið þar sem það fær sérstaka umfjöllun. Næst er listi yfir 

kvenmannsnöfnin og þar var nafnið Marta ekki meðal 50 algengustu nafnanna en 

var haft með til þess að hafa jafnmörg kvenmannsnöfn og karlmannsnöfn, tíu af 

hvoru.   

Karlmannsnöfn  
A ron: Nafnið hefur verið notað á Íslandi síðan á 12. öld. Nafnið Aron er líklega af 

egypskum uppruna en hefðbundin skýring er að það sé leitt af hebreska orðinu 

haron sem þ Aron var bróðir Móses sem Guð útnefndi sem 

talsmann hans (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:118). 

Daníel: Nafnið virðist fyrst hafa komið fyrir í manntali hér á landi árið 1703. Það 

er komið úr hebresku danijjel sem 

Gamla testamentisins segir frá Daníel sem var Ísraelsmaður á dögum 

Nebúkandesars konungs í Babýlon (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:180).   
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Daví⇥: Nafnið tíðkaðist ekki mikið hér fyrr en eftir siðaskipti en þó kemur það 

fyrir í fornbréfi á 13. öld. Þess má geta að karlmenn sem hétu Da⇥i hafi notað 

nafnið Daví⇥ við hátíðleg tækifæri. Nafnið er hebreskt að uppruna, david, og 

þýðir  (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:181). Daví⇥ var konungur sem ríkti yfir Ísrael, þekkt er sagan af því þegar 

hann felldi risann Golíat.  

Jóhannes: Nafnið kemur fyrir í fornbréfi frá 15.öld. Það er úr hebresku Jochãnãn 

(Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:343). Guðspjallamaðurinn Jóhannes var lærisveinn Jesú. 

Jónsmessa er kennd við Jóhannes skírara.  

Jónas: Nafnið kom fyrst fram í manntali 1801 og jukust vinsældir þess ört á 

komandi áratugum. Það er komið úr hebresku, Yonah, og er tal

Sagt er frá Jónasi í Jónasarbók (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:344) 

Ómar: Nafnið kom fyrst fram hér á landi á 3. áratugi 20. aldar og er því fremur 

ungt í íslensku. Nafnið er talið eiga rætur að rekja til arabísku. Ómar var einn af 

sonum Elífasar (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:439). 

Páll: Nafnið hefur tíðkast hér frá því á 12. öld og kemur fyrir bæði í Landnámu og 

Sturlungu. Paulus kemur fyrir í Biblíunni og líklegt er að það sé dregið af 

lýsingarorðinu paulus 

sem viðurnefni. Páll postuli var lærisveinn Jesú (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:444-445). 

Pétur : Nafnið kemur bæði fyrir í Landnámu og Sturlungu og jafnframt í 

fornbréfum frá 14. og 15. öld. Nafnið er komið úr latínu Petrus, sem leitt er af 

gríska orðinu Pétros sem þýðir Pétur postuli var einn af  

lærisveinum Jesú (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:448). 

Stefán: Nafnið kemur fyrir í Sturlungu á 13. öld og í fornbréfum frá 14. og 15. 

öld. Einnig kemur það fyrir í nafnatali séra Odds á Reynivöllum frá 1646. Nafnið 

Stefán er komið úr grísku Stephanas og stéphanos 

arvottur kristinnar trúar hét Stefán (Guðrún Kvaran 

og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:509). 
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Tómas: Nafnið kemur fyrir í Sturlungu og í fornbréfum frá 15. öld en hefur 

tíðkast hér síðan á 13. öld. Það er af grískum uppruna Thõmás sem úr arameísku 

Tõmã Tómas var einn af lærisveinum Jesú og er hann nefndur 

Biblíunni (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:538-539). 

Kvenmannsnöfn  
Anna: Nafnið hefur tíðkast hérlendis frá því á 15. öld. Það er komið úr hebresku 

Channã Margir hafa talið að móðir Maríu meyjar hafi heitið 

Anna, það kemur þó hvergi fram í Biblíunni Nafnið Anna kemur meðal annars 

fram í Heilagra meyja drápu frá 14. öld (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:107). Anna var öldruð spákona og er hennar getið í 

Lúkasarguðspjalli.  

E lísabet: Nafnið var þekkt í lok 17. aldar en gæti hafa komið fram fyrr. Uppruni 

nafnsins er ekki ljós. Hebreska orðið elisheba 

Elísabet var móðir 

Jóhannesar skírara (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:203). 

Eva:  Nafnið var ekki þekkt hérlendis fyrr en 1845 og var þá borið af einni konu. 

Það er hebreskt að uppruna, Havvah Eva er 

latneska mynd nafnsins. Í 1. Mósebók kemur Eva fyrir sem formóðir mannkyns 

(Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:214). 

Hanna: Nafnið virðist hafa verið notað fyrst á síðari hluta 19. aldar. Það er 

hebreskt að uppr

Hannah var móðir Samúels spámanns (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:279). 

Hulda: Nafnið virðist hafa náð fótfestu á síðari hluta 19. aldar. Uppruni nafnsins 

er óljós en það má líklega rekja til þýsku þar sem Frau Holle er þekkt úr þýskum 

ævintýrum sem verndari heimilanna. Holle er leitt af fornháþýska lýsingarorðinu 

hold 

Hulda var spákona sem nefnd var í 2. Konungabók og 2. 

Kronikubók (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:315). 
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Jóhanna: Nafnið hefur verið notað hér síðan á 17. öld. Nafnið er úr hebresku, 

johanan Jóhanna kemur fyrir í 

Lúkasarguðspjalli en hún var ein af þeim sem fylgdu Jesú (Guðrún Kvaran og 

Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:342). 

María: Nafnið María kom fram á manntali árið 1703 og báru það fjórar konur. 

Hins vegar var tekið fram að samkvæmt frumriti væri engin þeirra skráð María 

heldur ýmist sem Mario eða Marjo. Nafnmyndin María virðist ekki hafa verið 

notuð hér fyrr en seint á 18. öld. Merking nafnsins og uppruni er óviss. Það gæti 

verið dregið af hebreska nafninu Miriam eða arameískri hliðarmynd þess, 

Mariam. Úr því verður svo latneska myndin Maria. Nafnið María varð afar 

vinsælt í hinum kristna heimi þar sem það var tengt hinni heilögu Maríu mey 

(Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:402-403).  

Marta: Nafnið hefur verið notað síðan seint á 18. öld. Talið er að það sé af 

Marta var systir Maríu frá Betaníu 

og Lazarusar (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:407). 

Rakel: Nafnið kemur fyrst fyrir í Sturlungu. Það er af hebreskum uppruna og talið 

Rakel kemur fyrir í 1. Mósebók, hún var móðir Jósefs og 

Benjamíns (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:453). 

Sara: Nafnið kemur fyrst fram í manntali árið 1855 en var þá aðeins borið af einni 

konu. Uppruni nafnsins er óljós en merking þess, , er 

fengin úr Biblíunni. Sara var kona Abrahams og móðir Jakobs samkvæmt 1. 

Mósebók (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:473). 

Biblíunöfn  barna  0 4  ára  2008  
Í þessum kafla verður fjallað á sama hátt og áður um þau biblíunöfn sem voru 

meðal þeirra 50 algengustu 1. janúar 2008 hjá börnum á aldrinum 0 4 ára. Athygli 

skal vakin á því að sum nöfnin höfðu einnig komið fyrir á lista 2007 og verður hér 

eingöngu fjallað um önnur nöfn en þau.   
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Drengir  
Gabríel: Nafnið kom fyrir í manntali 1703 og var þá borið af tveimur mönnum. 

Nafnið Gabríel Gabríel var einn af 

höfuðenglunum (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:239). 

Ísak: Nafnið kemur fyrir í nafnatali séra Odds á Reynivöllum frá 1646. Það er 

leitt af hebresku sögninni sahak  

Ísak var sonur Abrahams og faðir Jakobs (Guðrún 

Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:331). 

Jakob: Nafnið kemur fyrir í nafnatali séra Odds á Reynivöllum frá 1646. Það er 

hebreskt að uppruna Yaakov Biblíunni 

segir frá því er Rebekka var komin að því að fæða tvíbura. Sá fyrri var nefndur 

Esaú, sá seinni hélt um hælinn á honum og var nefndur Jakob (Guðrún Kvaran og 

Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:335). 

Matthías: Nafnið kemur fyrir í fornbréfum frá 15. öld. Ritháttur þess getur verið 

á marga vegu og á latínu er það stundum ritað Mattheus eða Matheas en á 

íslensku er það Matthías, Mathías eða Mattías. Nafnið er af hebreskum uppruna 

Mattahiah Matthías var einn af lærisveinunum (Guðrún 

Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:408). 

Mikael: Nafnið kemur fyrir í fornbréfi frá 15. öld og þá ritað Michial. Einnig eru 

heimildir um ritmyndina Mikill frá 1587. Nafnið Mikael er af hebreskum uppruna 

Mika´el er kennd við höfuðengilinn 

Mikjál (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:413). 

Stúlkur  
Rebekka: Nafnið var borið af tíu konum árið 1801 og virðist það fyrst hafa verið 

notað á 18. öld. Það er talið vera arameískt, en uppruni þess er óviss. Rebekka var 

kona Ísaks og móðir Esaú og Jakobs (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:455). 

Dýrlinganöfn  
Þau nöfn sem höfundar skilgreina sem dýrlinganöfn voru skráð sem slík í 

bókunum Nöfn Íslendinga eftir Guðrúnu Kvaran og Sigurð Jónsson frá Arnarvatni 

og Hva⇥ á barni⇥ a⇥ heita? eftir Karl Sigurbjörnsson. Síðar í þessum kafla verður 
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fjallað um algengustu nöfnin af þessum toga. Margar persónur Biblíunnar eru í 

dýrlingatali Vatíkansins og má nefna Maríu mey, Pál postula og Jóhannes postula 

(Kaþólska kirkjan á Íslandi [án árs]). Búið er að fjalla um þessi nöfn og hér verður 

því fjallað um nöfn þeirra dýrlinga sem ekki eru nefndir í Biblíunni. Auk þess 

verður stutt umfjöllun um íslenska dýrlinga og helga menn en það eru Þorlákur 

helgi, Jón Ögmundsson biskup og Guðmundur góði.  

Dýrlingar  
Dýrlingar kaþólsku kirkjunnar eru um 10.000 talsins og voru fyrstu dýrlingarnir 

píslarvottar. Það kallast kanónísering þegar menn eru settir á dýrlingaskrá 

kaþólsku kirkjunnar. Aðeins látnir menn eru settir á skrá dýrlinga (Lynch 2002). 

Kaþólska kirkjan vill ekki halda því fram að dýrlingar séu tilbeðnir sem guðir. 

Heldur eiga dýrlingar að hjálpa dauðlegum mönnum að komast leiðina að Guði. 

Þjóðkirkjan hafnar dýrlingatrú og heldur því fram að kristnir menn séu syndarar 

en einnig heilagir. Henni finnst því ástæðulaust að tilnefna einhverja útvalda sem 

sérstaka dýrlinga sem hópurinn lítur til (Skúli Sigurður Ólafsson 2005). 

Líkt og Biblían teljast dýrlingar til áhrifavalda í nafnavali  kristinna manna. 

Karlmannsnöfnin Alexíus, Ananías, Anton, Aþanasíus, Benedikt, Egidíus, Georg, 

Hierónýmus, Ísidór, Nikulás, Norbert, Patrekur, Sebastían, Sefrin, Severin, 

Sylveríus og Valentínus eru dýrlinganöfn. Einnig teljast kvenmannsnöfnin Agata, 

Agnes, Albína, Anna, Appolonía, Barbara, Beata, Birgitta, Bíbíana, Bretteva, 

Brigit, Debóra, Evfemía, Fídes, Karítas, Katrín, Lúsía, Matthildur, Ótilía, 

Petronella, Rósalía, Sesselja, Skólastíka, Soffía, Tekla, Teresía og Úrsúla til 

dýrlinganafna. Eins og sjá má eru mörg þessara nafna sérstök og ekki líklegt að 

þau hafi verið borin af mörgum Íslendingum. Þó eru nöfn þarna sem flestir ættu 

að kannast við eins og Benedikt, Georg, Nikulás, Patrekur, Sebastían, Agnes, 

Karítas, Katrín, Matthildur, Sesselja og Soffía (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:17-18). Síðar í kaflanum verður farið ítarlegar í þessi 

nöfn. 

Íslenskir  dýrlingar  
Aðeins einn Íslendingur hefur komist í dýrlingatal Vatíkansins. Það var Þorlákur 

helgi en hann barðist fyrir hreinlífi landsmanna og málstað kirkjunnar. Eftir lát 

Þorláks fór orð af helgi hans og kraftaverkasögur af honum voru lesnar upp á 
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Alþingi. Dánardagur hans, 23. desember, var lögtekinn messudagur og einnig 

dagurinn sem bein hans voru grafin upp, 20. júlí.  Yfir 50 kirkjur voru helgaðar 

Þorláki helga á kaþólskum tíma jafnt innanlands sem utan. Þann 14. janúar 1985 

útnefndi Jóhannes Páll páfi II Þorlák verndardýrling Íslands (Skálholt [án árs]).  

Auk þess hafa Íslendingar litið á  Jón biskup sem dýrling en hann var tekin í 

helgra manna tölu árið 1200 (Unnar Árnason 2003a). Guðmundur góði var af 

flestum álitinn dýrlingur en var ekki viðurkenndur af kirkjunni 

(Vestfjarðarvefurinn 2004). 

Karlmannsnöfn  
Anton: Nafnið kemur fyrst fyrir í manntali 1845. Það er þýskt en nafnið er 

stytting á latneska nafninu Antonius. Merking og uppruni er óviss en margir telja 

að það sé grískt og merki . Nafnið hefur tíðkast í Þýskalandi 

síðan á dögum heilags Antoníusar frá Padua. Fleiri dýrlingar hafa borið þetta nafn 

og er heilagur Antoníus frá Egyptalandi þeirra þekktastur. Hann var stofnandi 

fyrstu munkareglunnar (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:108-109). 

Benedikt: Nafnið hefur tíðkast hér á landi frá því á 12. öld. Það kemur úr latinu, 

benedictus Benedikt frá Núrsíu var dýrlingur sem stofnaði 

Benediktsreglu (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:141).  

Georg: Nafnið kemur fyrst fyrir í manntali 1845. Latneska mynd nafnsins er 

Georgius en sú gríska er Geórgius, hún kemur af orðinu georgós sem merkir 

jarðyrkjumaður, bóndi . Heilagur Georg var píslarvottur. Hann er 

verndardýrlingur Englands, Þýskalands og Portúgals (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:244). 

Nikulás: Nafnið þekkist hérlendis síðan á 12. öld. Það kemur úr grísku, Nikolaós, 

Heilagur Nikulás er verndardýrlingur Grikkja og 

Rússa. Einnig er hann verndardýrlingur barna og sjómanna. Auk þessa hefur hann 

fengið það hlutverk að færa börnum jólagjafir í gervi Santa Claus (Guðrún 

Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:422).  

Patrekur: Nafnið kemur fyrst fram hér á landi í manntali 1910 í myndinni Patrek. 

Það birtist fyrst með beygingarendingunni ur á fimmta áratug aldarinnar. Nafnið 
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kemur úr fornírsku Pátraic. Heilögum Patreki tókst að kristna mestan hluta 

Írlands á 5. öld. Hann er skráður í heimildum á latínu Patricius sem merkir 

aðalsmaður og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:443). 

Sebastían: Nafnið er ungt og virðist ekki koma hér fyrir fyrr en á áttunda áratug 

20. aldar. -Asíu. Heilagur 

Sebastian var píslarvottur á þriðju öld. Dauði hans var vinsælt myndefni 

miðaldamálara (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:473). 

Kvenmannsnöfn  
Agnes: Nafnið hefur tíðkast hérlendis síðan á 15. öld. Það kemur úr grísku og er 

dregið af kvenmannsheitinu Hagnes, sem er leitt af lýsingarorðinu hagnós sem 

Heilög Agnes var rómversk meyja sem dó 

píslarvættisdauða árið 303. Hún var mjög vinsæll dýrlingur á miðöldum og nafn 

hennar var tengt latneska orðinu agnus sem merkir lamb  og 

Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:95). 

H elena: Nafnið virðist koma fyrst fyrir á 19. öld. Uppruni nafnsins er óviss en 

sumir tengja það grísku orðunum helios (h)eléne sem merkir 

Helena móðir Konstantínusar keisara var tekin í dýrlingatölu því hún 

var talin hafa fundið gröf og kross Krists (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:287-288). 

K arítas: Nafnið kemur fyrir í bréfi frá 16. öld. Það er latneskt að uppruna og á 

rætur að rekja til latneska orðsins caritas  Sagt er frá 

heilagri Karítas í Heilagra meyja drápu frá 14. öld (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:357). 

K atrín: Nafnið virðist hafa verið notað hér á landi frá 14. öld. Ritmyndin Katrína 

kemur fram í manntali 1801 og 1845. Nafnið Katrín kemur upphaflega úr grísku, 

það hefur verið tengt orðinu katharós 

þekktasti nafnberinn heilög Katrín sem dó píslarvættisdauða 307 (Guðrún Kvaran 

og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:360). 

Margrét: Nafnið kemur fram í Flóamanna sögu og í Sturlungu. Einnig í 

fornbréfum frá 15. öld. Upphaflega kemur nafnið frá Grikklandi og er það 

myndað af orðinu margaron Heilög Margrét frá Antíokkíu dó 
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píslarvættisdauða á 4. öld (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:402). 

Matthildur: Nafnið hefur tíðkast hér á landi síðan á 17. öld. Það er þýskt að 

uppruna og er sett saman af fornháþýsku orðunum maht 

og hiltiu Vinsældir nafnsins voru miklar á 10. öld í 

Þýskalandi og má rekja þær til heilagrar Matthildar (Guðrún Kvaran og Sigurður 

Jónsson frá Arnarvatni 1991:408).  

Sessel ja: Nafnið birtist í Sturlungu og það kemur einnig fram í fornbréfum. Það er 

upphaflega komið úr latnesku og á rætur að rekja til latneska lýsingarorðsins 

caecus Heilög Cecilia var dýrlingur og dó 

píslarvættisdauða á 3. öld. Hún er á meðal vinsælustu dýrlinga kaþólikka og er 

verndari tónlistar (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:475).  

Soffía: Nafnið kemur fyrir í fornbréfum frá 14. og 15. öld. Uppruni þess er 

grískur og er komið af orðinu sopheía Heilög Soffía dó 

píslarvættisdauða um árið 120. Hún var móðir Fídesar, Spesar og Karítasar en 

þessi nöfn merkja trú, von og kærleikur (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:504). 

Krist-  Guð-    
Nöfn sem hafa forliðina Krist- eða Guð- er ekki að finna í Biblíunni en þau vísa til 

Guðs eða Krists og eru þar með talin til kristinna áhrifa.  

Krist- er algengur forliður mannanafna sem kom inn í norræn mál eftir 

kristnitökuna. Það vísar til nafns Krists sem komið er af gríska orðinu Khristós en 

 og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 

1991:370). Það eru samtals 48 íslensk nöfn á mannanafnaskrá sem hafa forliðina 

Krist-, 22 karlmannsnöfn og 26 kvenmannsnöfn (Réttarheimild [án árs]b). 

Guð- er einnig algengur forliður nafna og koma þau fyrir í elstu heimildum. Að 

baki liggur nafnorðið goð, guð. Samsvarandi forliði má finna í öðrum norrænum 

málum líkt og Gud- í norsku (Guðrún Kvaran 1991:255).  Á mannanafnaskrá eru 

43 nöfn með forliðinn Guð-, 25 karlmannsnöfn og 18 kvenmannsnöfn 

(Réttarheimild [án árs]a). 
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Jón 
Fljótlega eftir kristnitöku, um miðja 11. öld, var uppi Jón biskup Ögmundsson og 

virðist hann hafa verið fyrstur til að bera þetta nafn. Nafnið Jón er stytting af  

Jóhannes eða Jóhann. Það hefur líklega þróast á þennan hátt: Jóhannes  Jóhann 

 Jóan  Jón (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá Arnarvatni 1991:343-

344). Nafnið Jón var höfundum til nokkurra vandkvæða því vangaveltur voru um 

hvort það félli undir skilgreiningu þeirra á biblíunöfnum. Það kemur ekki fyrir í 

nýjustu útgáfu Biblíunnar en aftur á móti eru heimildir fyrir því að Íslendingar 

hafi lengi vel kallað Jóhannes postula Jón. Til merkis um það má nefna að 

Dómkirkjunni í Reykjavík var fyrst valið nafnið Jónskirkja postula í Vík 

(Dómkirkjan í Reykjavík [án árs]). Annað dæmi er Jónsmessa en hún er 

fæðingarhátíð Jóhannesar skírara og heitir svo því Jón og Jóhannes er tvö afbrigði 

af sama nafninu. Jóhannes skírari var oft nefndur Jóan eða Jón í gömlum ritum 

(Unnar Árnason 2003). 

Í manntali 1703 hét fjórðungur karlmanna hérlendis Jón og hefur nafnið allar 

götur síðan, og jafnvel fyrir þann tíma, verið algengasta karlmannsnafn hér á 

landi. Notkun nafnsins hefur síðan þá dvínað töluvert og í manntali árið 1901 voru 

aðeins 9,6% karlmanna sem hétu Jón (Hagstofa Íslands 2008). Árið 2007 voru 

3,5% karlmanna sem báru nafnið en það var þá enn algengasta karlmannsnafnið 

sem eiginnafn eða fyrra nafn af tveimur. Hins vegar ef skoðuð eru einnefni 

drengja á aldrinum 0 - 4 ára lendir nafnið aðeins í 83. -100. sæti (tölur frá 2008).   

Jóhannes skírari og Jóhannes guðspjallamaður munu báðir eiga þátt í vinsældum 

nafnsins Jóns. Einnig er líklegt að áhrif Jóns biskups hafi átt þátt í útbreiðslu 

nafnsins hér á landi  (Hermann Pálsson 1960:115).  

Nafnið Jón er ekki aðeins til í þessari mynd því mörg nöfn, bæði karlmanns og 

kvenmanns, hafa Jón sem forlið eða viðlið. Dæmi: Sigurjón, Guðjón, Jónmundur, 

Jóngeir, Jónína, Jónbjörg, Sigurjóna.  

Nafnið Jón var lengi notað um karlmann sem ekki var hægt að bera kennsl á eða 

nafngreina en nú tíðkast að skrifa N.N. (Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson frá 

Arnarvatni 1991:343-344). Einnig hefur nafnið Jón stundum verið notað sem 

málshættinum sitt hvað er Jón og 
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séra Jón  er oft talað um að vera meðaljón í hinu og þessu og er þá átt við 

þann sem fetar meðalveginn. 

Niðurstöður  
Hér á eftir eru samanteknar niðurstöður höfunda. Listar yfir algengustu nöfn á 

Íslandi voru skoðaðir til þess að athuga hversu algeng biblíunöfn væru á meðal 

þeirra og hvort þeim hefði fjölgað á sl. árum. Einnig var staða dýrlinganafna 

skoðuð og að lokum völdu höfundar nokkur nöfn til að sýna þróun þeirra.  

Tafla 1 sýnir 50 algengustu eiginnöfn karla á Íslandi árið 1982. Taflan er gerð 

eftir lista úr bókinni Nöfn Íslendinga þar sem tekin voru saman 50 algengustu 

karlmannsnöfnin, samtala fyrri og seinni eiginnafna. Það er fjöldinn gefur til 

kynna alla þá sem nafnið bera, hvort sem það er að fyrra eða seinna nafni. Listinn 

hér hefur verið lagfærður og einungis tekin með samtala eiginnafna eða fyrra 

nafns af tveimur til þess að hægt sé að bera saman við aðra lista. Fjöldi gefur því 

til kynna heildarfjölda þeirra sem bera nafnið sem fyrra eða eina nafn.  

Á listanum eru sjö biblíunöfn, það eru nöfnin Jón, sem er í fyrsta sæti, Stefán, 

Pétur, Páll, Jóhannes, Jónas og Ómar. Allt eru þetta mjög hefðbundin biblíunöfn 

og dreifast þau nokkuð jafnt um listann.  

Á töflu 2 má sjá lista yfir 50 algengustu eiginnöfn karla árið 2007 og ólíkt töflu 1 

er hér tekin samtala einnefna og fyrra nafns tvínefna. Á listanum eru tíu 

biblíunöfn: Jón, Stefán, Pétur, Páll, Daníel, Davíð, Jóhannes, Aron, Tómas og 

Jónas. Það hafa fjögur nöfn bæst við frá listanum 1982: Daníel, Davíð, Aron og 

Tómas.  

Tafla 3 sýnir 50 algengustu eiginnöfn drengja á aldrinum 0 4 ára. Eins og áður 

má sjá samtölu einnefna og fyrra nafns tvínefna en hér er þó sú breyting á að 

þessar tölur ná einungis til þeirra er fengu nafn á árunum 2004 2008. Það eru 12 

biblíunöfn á listanum og þar af eru þrjú í efstu sætunum: Jón, Daníel og Aron. 

Einnig eru nöfnin Gabríel, Tómas, Stefán, Mikael, Ísak, Davíð, Matthías, Pétur og 

Jakob. Má sjá að biblíunöfnin hafa færst ofar á listann, nöfnin Daníel og Aron 

raða sér í annað og þriðja sætið, Gabríel sem er nýtt á listanum fer í 8. sætið, og 

nöfnin Mikael og Ísak sem einnig eru ný á listanum eru í 14. og 15. sæti. Nöfn 

postulanna, Jóhannes og Páll, falla út. 
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Tafla 1. 
Nafn F jöldi 
Jón 5.705 
Sigurður 4.604 
Guðmundur 4.597 
Gunnar 3.120 
Ólafur 2.952 
Magnús 2.423 
Einar 2.387 
Kristján 2.171 
Jóhann 1.865 
Stefán 1.859 
Björn 1.820 
Árni 1.608 
Bjarni 1.523 
Halldór 1.491 
Helgi 1.419 
Pétur 1.352 
Þorsteinn 1.310 
Gísli 1.306 
Páll 1.271 
Kristinn 1.251 
Ragnar 1.230 
Guðjón 1.191 
Sveinn 1.129 
Óskar 1.002 
Karl 984 
Jóhannes 957 
Haraldur 941 
Þórður 877 
Birgir 864 
Sigurjón 852 
Ásgeir 803 
Haukur 782 
Kjartan 781 
Ágúst 761 
Hörður 756 
Jónas 754 
Eiríkur 730 
Friðrik 704 
Arnar 623 
Sverrir 608 
Örn 607 
Guðni 604 
Hilmar 601 
Rúnar 544 
Þórir 506 
Ómar 471 
Ingi 386 
Þór  329 
Geir 309 
Már 103 

50 algengustu karlmanns- 
nöfn á Íslandi 1982. 
(Guðrún Kvaran 1991:56) 
   

 
 

Tafla 2. 
Nafn F jöldi 
Jón 5.538 
Sigurður 4.482 
Guðmundur 4.202 
Gunnar 3.244 
Ólafur 2.886 
Einar 2.533 
Magnús 2.395 
Kristján 2.310 
Stefán 2.125 
Jóhann 1.977 
Björn 1.777 
Árni 1.671 
Bjarni 1.562 
Helgi 1.524 
Halldór 1.507 
Arnar 1.443 
Pétur 1.419 
Kristinn 1.349 
Gísli 1.302 
Ragnar 1.288 
Þorsteinn 1.248 
Guðjón 1.195 
Páll 1.157 
Daníel 1.151 
Sveinn 1.093 
Birgir 1.039 
Óskar 1.016 
Davíð 985 
Haukur 928 
Jóhannes 925 
Andri 924 
Karl 907 
Ásgeir 874 
Haraldur 857 
Ágúst 856 
Kjartan 839 
Aron 812 
Sigurjón 811 
Bjarki 798 
Þórður 788 
Friðrik 787 
Hörður 787 
Tómas 786 
Atli 762 
Jónas 753 
Hilmar 726 
Brynjar 720 
Baldur 708 
Eiríkur 703 
Benedikt 696 

50 algengustu karlmanns-
nöfn á Íslandi 2007. 
(Hagstofan  2007) 

 

Tafla 3. 
Nafn F jöldi 
Jón 209 
Daníel 189 
Aron 174 
Viktor 151 
Alexander 148 
Arnar 136 
Guðmundur 130 
Gabríel 129 
Kristján 127 
Tómas 121 
Stefán 121 
Magnús 120 
Sigurður 119 
Mikael 115 
Ísak 113 
Kristófer 112 
Andri 111 
Ólafur 111 
Einar 105 
Gunnar 102 
Róbert 100 
Dagur 97 
Jóhann 90 
Bjarki 76 
Óskar 76 
Brynjar 73 
Ólíver 72 
Björn 70 
Sindri 67 
Arnór 67 
Davíð 63 
Matthías 63 
Pétur 62 
Emil 61 
Helgi 60 
Benedikt 59 
Elvar 54 
Hákon 53 
Tristan 53 
Anton 52 
Kári 52 
Atli 51 
Þorsteinn 51 
Jakob 50 
Baldur 49 
Birgir 49 
Birkir 49 
Kristinn 49 
Hilmar 48 
Ágúst 48 

50 algengustu karlmanns-
nöfn á Íslandi 2008 í 
aldursflokknum 0-4 ára. 
(Hagstofan 2008) 
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Á töflu 4 má sjá 50 algengustu kvenmannsnöfnin í þjóðskrá 1982. Taflan er gerð 

eftir lista úr Nöfn Íslendinga á sama hátt og tafla 1. Á listanum eru fimm 

biblíunöfn: Anna, Jóhanna, María, Hulda og Elísabet. Þrjú nöfn eru á meðal tíu 

efstu, Anna sem er í þriðja sæti með 3888 nafnbera, Jóhanna í níunda sæti og 

María í því tíunda.  

Tafla 5 sýnir 50 algengustu eiginnöfn kvenna árið 2007 og gefur að líta samtölu 

einnefna og fyrra nafns tvínefna. Á listann hafa bæst við fjögur biblíunöfn frá fyrri 

lista og eru orðin níu talsins. Nöfnin Eva, Sara, Rakel og Hanna eru komin á 

listann. Anna hefur færst upp um eitt sæti, Jóhanna og María sitja enn í sömu 

sætum.  

Á töflu 6 má sjá 50 algengustu eiginnöfn stúlkna á aldrinum 0-4 ára.  Eins og áður 

má sjá samtölu einnefna og fyrra nafns tvínefna en hér er þó sú breyting á að 

þessar tölur ná einungis til þeirra er fengu nafn á árunum 2004 2008. Átta 

biblíunöfn eru á listanum, þeim hefur fækkað en þau sem eftir sitja hafa færst ofar 

á listann. Biblíunafnið Sara er nú í fyrsta sæti og Anna í öðru. Nöfnin Eva og 

María deila 5. 6. sætinu með 158 nafnbera. Hanna og Hulda eru ekki á þessum 

lista en Rebekka er nýtt á honum.  

Dýrlinganöfn hafa ekki notið mikillar hylli hér á landi í gegnum tíðina en svo 

virðist að þau séu að verða vinsælli samkvæmt töflum 1 6. Á töflu 1, sem sýnir 

algengustu karlmannsnöfnin árið 1982, er ekkert dýrlinganafn en eitt á töflu 2 og 

tvö á töflu 3. Á töflu 4, kvenmannsnöfn 1982, eru tvö dýrlinganöfn sem og á töflu 

5.  Á töflu 6 sem sýnir algengustu nöfn gefin stúlkum 2004 2008 eru þau orðin 

fjögur.  
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Tafla 4. 
Nafn F jöldi 
Guðrún 5.741 
Sigríður 4.583 
Anna 3.888 
Kristín 3.678 
Margrét 3.200 
Helga 2.780 
Ingibjörg 2.639 
Sigrún 2.559 
Jóhanna 2.159 
María 1.619 
Elín 1.548 
Guðbjörg 1.510 
Ragnheiður 1.301 
Guðný 1.264 
Ásta 1.258 
Hulda 1.173 
Erla 1.146 
Ólöf 1.131 
Steinunn 1.050 
Jóna 1.042 
Þórunn 1.035 
Sólveig 1.021 
Lilja 1.011 
Þóra 1.007 
Halldóra 988 
Unnur 961 
Jónína 953 
Elísabet 894 
Inga 887 
Katrín 883 
Bryndís 863 
Hildur 862 
Guðlaug 855 
Auður 852 
Sigurbjörg 818 
Valgerður 809 
Ásdís 802 
Kolbrún 773 
Erna 702 
Þórdís 698 
Birna 694 
Björg 691 
Rósa 632 
Berglind 630 
Edda 622 
Lára 615 
Linda 552 
Hrönn 348 
Björk 275 
Ósk 155 

50 algengustu kvenmanns- 
nöfn á Íslandi 1982. 
(Guðrún Kvaran 1991:63) 
 

 
 

Tafla 5. 
Nafn F jöldi 
Guðrún 5.155 
Anna 4.313 
Sigríður 3.801 
Kristín 3.672 
Margrét 3.044 
Helga 2.890 
Sigrún 2.615 
Ingibjörg 2.375 
Jóhanna 2.016 
María 1.906 
Elín 1.630 
Katrín 1.363 
Guðbjörg 1.351 
Ásta 1.322 
Ragnheiður 1.315 
Hildur 1.305 
Erla 1.296 
Guðný 1.240 
Lilja 1.206 
Ólöf 1.185 
Hulda 1.127 
Eva 1.102 
Steinunn 1.096 
Elísabet 1.073 
Auður 1.061 
Inga 1.040 
Þórunn 1.039 
Sólveig 1.038 
Unnur 1.029 
Berglind 1.013 
Þóra 1.005 
Bryndís 1.002 
Kolbrún 999 
Ásdís 968 
Jóna 939 
Halldóra 909 
Íris 897 
Hrafnhildur 891 
Sara 887 
Birna 871 
Erna 835 
Þórdís 828 
Jónína 794 
Linda 762 
Rakel 759 
Valgerður 756 
Guðlaug 755 
Sigurbjörg 752 
Edda 740 
Hanna 703 

50 algengustu kvenmanns- 
nöfn á Íslandi 2007. 
(Hagstofan  2007) 

 
 
 

Tafla 6. 
Nafn F jöldi 
Sara 220 
Anna 197 
Emilía 171 
Katrín 162 
Eva 158 
María 158 
Guðrún 143 
Kristín 142 
Margrét 122 
Júlía 120 
Helga 116 
Telma 115 
Viktoría 113 
Rakel 111 
Aníta 111 
Elísabet 110 
Lilja 104 
Hildur 98 
Ísabella 96 
Karen 95 
Tinna 94 
Hekla 92 
Embla 90 
Andrea 90 
Sigrún 89 
Freyja 86 
Katla 85 
Sóley 79 
Birta 75 
Helena 75 
Íris 74 
Ásdís 72 
Elín 72 
Jóhanna 71 
Emma 69 
Sunna 69 
Sigríður 68 
Rebekka 66 
Ingibjörg 66 
Hrafnhildur 65 
Arna 63 
Bryndís 62 
Elísa 62 
Auður 61 
Alexandra 61 
Natalía 59 
Þórdís 58 
Kolbrún 57 
Ragnheiður 55 
Brynja 54 

50 algengustu karlmanns- 
nöfn á Íslandi 2008 í 
aldursflokknum 0-4 ára. 
(Hagstofan 2008)
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Mynd 1. 

 

Mynd 1 sýnir fjölda þeirra sem bera biblíunöfn, dýrlinganöfn og nöfn með 

forliðina Krist- og Guð- skipt eftir kyni. Þann 1. janúar 2008 báru 25% 

þjóðarinnar kristið nafn, þ.e. nafn sem er tekið beint úr Biblíunni, dýrlinganöfn 

eða nöfn sem eiga vísun í kristna trú, að fyrra nafni. 37.362 hétu biblíunafni, 

28.518 hétu nafni sem hafði annaðhvort forliðina Guð- eða Krist- og 13.421 hétu 

dýrlinganafni.  

Höfundar fundu 87 karlmannsnöfn í Biblíunni en aðeins 32 kvenmannsnöfn. Árið 

2008 báru 17.946 karlmenn biblíunafn og 15.482 kvenmenn.  

Skráð dýrlinganöfn voru 48 talsins, 25 kvenmannsnöfn og 23 karlmannsnöfn. Öll 

kvenmannsnöfnin eru notuð en aðeins 11 af karlmannsnöfnunum. Árið 2008 voru 

1.630 karlmenn sem báru dýrlinganafn en margfalt fleiri konur eða 11.791.   

Það voru fleiri sem hétu nafni með Guð- forlið heldur en Krist- eða 17.284 á móti 

11.222. Það skýrist kannski af því að Guð- forliðurinn er eldri í málinu og vísar 

ekki eingöngu í kristna trú heldur getur það átt við hvaða guð eða goð sem er.  

Kriströður er elsta dæmið um Krist-samsett nafn en hann var upp árið 1190 og var 

sá eini sem hefur borið nafnið. Næst elstu dæmin um Krist-nöfn eru svo Kristján 

og Kristófer en báðir fæddust þeir um 1570. Kristrún er elsta dæmið um Krist-

samsetta konunafnið og var hún fædd árið 1195 og Kristín er næstelsta dæmið, 

fædd 1374.  
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Mynd 2.    

 

Á mynd 2 má sjá stöðu algengustu karlmannsbiblíunafna árin 1910, 1989 og 

2008. Súluritið sýnir að flest nöfnin eru á uppleið þó aukningin sé ekki mikil. 

Nafnið Jón stendur upp úr enda hefur það verið vinsælasta nafn landans lengi en 

nafnberum hefur fækkað um rúmlega tvö hundruð. Nafnið Daníel er orðið 

algengar en á milli áranna 1989 og 2008 fjölgaði nafnberum um 769. Sömu sögu 

er að segja um nafnið Aron en nafnberum þess fjölgaði á þessum árum um 

tæplega 1000. Nöfnin Stefán, Pétur og Páll tóku mikið stökk á milli 1910 og 1989 

en hafa síðan þá nánast staðið í stað.  

Mynd 3. 
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Mynd 3 sýnir að fjöldi nafnbera kvenkynsbiblíunafna er að aukast. Nafnið María 

hefur tekið áberandi kipp og nafnberum þess fjölgað um 3000 frá árinu 1989. 

Flestir bera nafnið Anna eða um 5500 konur. Vert er að minnast á nöfnin Eva, 

Sara og Hanna en nafnberar hvers nafns voru færri en 20 árið 1910 en árið 2008 

voru 1700 Evur, 1217 Sörur og 914 Hönnur. Athygli vekur nafnið Hulda því árið 

1910 voru þær aðeins 57 en voru orðnar 1234 árið 1989. Ekki voru tiltækar tölur 

um nafnið Hanna frá árinu 1989. 

Mynd 4. 

  

Eins og sjá má á mynd 4 eru nöfnin Gabríel, Ísak, Matthías og Mikael á uppleið. 

Þeim sem bera nafnið Jakob fjölgaði þó nokkuð á milli 1910 og 1989 en hefur 

síðan þá fækkað. Athygli vekur nafnið Gabríel en það voru færri en tíu sem báru 

það árin 1910 og 1989 en þeir voru rúmlega 300 árið 2008. Nafnið Ísak tekur 

einnig verulegt stökk en þeir voru um 100 árið 1989 en voru svo orðnir tæplega 

600 árið 2008. 

 

 

 

 

 

 



  
  

 27  
  

Mynd 5. 

  

Mynd 5 sýnir nöfnin Rut, Ester, Rebekka og Súsanna. Rut hefur langflesta 

nafnbera en það nafn hefur líka tekið mestu stökkin á milli ára, frá 16 árið 1910 

upp í 778 árið 1989 og upp í tæplega 1500 árið 2008. Þeim sem heita Ester 

fjölgaði töluvert frá 1910 til 1989 og nafnið Súsanna tók ágætt stökk, bæði nöfnin 

stóðu svo til í stað á milli áranna 1989 og 2008. Ekki voru tiltækar tölur um nafnið 

Rebekka árið 1910 en nafnið var þó komið fram þá og fjölgaði þeim um 300 frá 

árinu 1989 til ársins 2008.  

Mynd 6.  
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Þó að nöfnin Nói, Lúkas, Natan og Baltasar nái hvorki á listann yfir 50 algengustu 

nöfn 2007 né þeim sem gefin voru drengjum 0 4 ára 2008 virðist sem þessi nöfn 

séu að verða vinsælli. Á mynd 6 má sjá stöðu þessara nafna árin 1989, 2008 og 

2010. Súluritið sýnir að þeim sem heita Nói fjölgaði verulega frá árinu 1989 til 

ársins 2010, þeir voru aðeins 17 árið 1989 en voru 144 árið 2008, tveimur árum 

síðar höfðu um 60 bæst við og voru þeir þá rétt rúmlega 200. Nöfnin Lúkas, Natan 

og Baltasar voru nánast óþekkt á níunda áratug tuttugustu aldar en hafa verið á 

uppleið síðan þá. Árið 1989 voru tveir sem báru nafnið Lúkas og um tuttugu árum 

síðar eru þeir orðnir 89, þeir sem hétu Baltasar voru 3 árið 1989 og eru nú orðnir 

48. Fyrir tuttugu árum voru aðeins 8 sem hétu Natan en þeir eru nú 67.  

Samanburður  við  nágrannalönd  
Forvitnilegt er að sjá hvaða nöfn eru þau vinsælustu í nágrannalöndunum og hvort 

einhver biblíunöfn eru á meðal þeirra tíu vinsælustu.  

Mynd 7. 

Svíðþjóð  2008  
  

Noregur  2008  

Maja   1   Lucas  
  

Linnea   1   Lukas  
Emma   2   Oscar  

  
Emma   2   Mathias  

Julia   3   William  
  

Sara   3   Markus  
Ella   4   Elias  

  
Thea   4   Emil  

Elsa   5   Hugo  
  

Nora   5   Kristian  
Alice   6   Alexander  

  
Ida   6   Jonas  

Alva   7   Erik  (7-‐8)  
  

Sofie   7   Magnus  
Linnea   8   Isak  (7-‐8)  

  
Ingrid   8   Oliver  

Wilma   9   Filip  
  

Leah   9   Tobias  
Klara   10   Emil  

  
Julie   10   Alexender  

(Statiska centralbyrån 2008) 
  

 (Statistisk sentralbyrå 2010) 

                    Ísland  2004  -‐  2008  
  

Danmörk  2008  

Sara   1   Jón  
  

Emma   1   Lucas  
Anna   2   Daníel  

  
Freja   2   Oliver  

Emilía   3   Aron  
  

Ida   3   Emil  
Katrín   4   Viktor  

  
Caroline   4   Mikkel  

Eva   5   Alexander  
  

Sofie   5   Noah  
María   6   Arnar  

  
Mathilde   6   Magnus  

Guðrún   7   Guðmundur  
  

Anna   7   William  
Kristín   8   Gabríel  

  
Laura   8   Mathias  

Margrét   9   Kristján  
  

Lærke   9   Frederik  
Júlía        Tómas/Stefán  

  
Sara   10   Victor  

(Hagstofa 2008) 
  

(Danmark statistik [án árs])                               
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Mynd 7 sýnir fjóra lista sem sýna tíu algengustu nöfnin sem gefin voru börnum 

þessara landa árin 2008. Listinn frá Íslandi sker sig því úr og spannar hann fjögur 

ár og sýnir því tíu algengustu nöfn sem gefin voru börnum árin 2004 2008. 

Á lista Svíþjóðar er ekkert biblíunafn á stúlknalistanum en þau eru fjögur á 

drengjalistanum. Listi Noregs sýnir sjö biblíunöfn, tvö stúlknanöfn og fimm 

drengjanöfn. Áhugavert er að sjá að fyrstu þrjú nöfnin á drengjalistanum eru 

biblíunöfn. Á lista Danmerkur eru tvö stúlknanöfn biblíunöfn og tvö drengjanöfn. 

Íslenski listinn sýnir sex drengjanöfn úr Biblíunni og fjögur stúlknanöfn. Líkt og á 

lista Noregs eru efstu þrjú drengjanöfnin á listanum úr Biblíunni. Nöfnin Tómas 

og Stefán deila 10. sætinu.  

Ef bæði drengja- og stúlknanöfn eru tekin saman sést að aðeins fjögur biblíunöfn 

eru á lista Danmerkur og Svíþjóðar, sjö á lista Noregs og tíu á lista Íslands. 

Stúlknanöfnin eru alltaf færri en drengjanöfnin og skýrist það líklega af því að 

kvenmannsnöfn í Biblíunni eru miklu fátíðari en karlmannsnöfnin. Af þessum 

listum að dæma er meira um að biblíunöfn séu gefin börnum á Íslandi heldur en í 

nágrannalöndunum. 

Áhugavert er þó að sjá að nafnið Lukas/Lucas trónir á toppnum í hinum þremur 

löndunum. Nöfnin Lukas/Lucas og Mathias eru einu biblíunöfnin sem eru 

sameiginleg á listunum og má því segja að ekki fylgi löndin sömu tískubylgju 

hvað þetta varðar. 

Bæði í Danmörku og Noregi hefur borið á auknum vinsældum biblíunafna 

síðastliðin ár. Árið 2009 var nafnið Lucas það vinsælasta er gefið var drengjum 

fimmta árið í röð (Bahl 2009). Í Noregi árið 2005 höfðu vinsældir drengjanafna úr 

Biblíunni farið stöðugt vaxandi. Það ár var Markús algengasta nafnið og Mathias 

næstalgengasta. Til samans voru nær 24% drengja gefið biblíunafn árið 2005. 

Nöfnin Lukas og Noah voru þá ný, a.m.k. sem tískunöfn Fyrsta árið sem fleiri en 

10 fengu nafnið Noah var árið 1997,  átta árum síðar voru þeir 265. Noah kom hér 

um bil á sama tíma í Svíþjóð og í Danmörku og vilja því sumir meina að 

biblíunafnatískan sé alþjóðlegt fyrirbæri. Þess má geta að þriðjungur allra norskra 

nafna á rætur að rekja til Biblíunnar (Ouren 2006). 
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Umræður 
Það kom á óvart hversu margir heita kristnu nafni, eða tæplega fjórðungur 

þjóðarinnar, og er þá aðeins átt við þá sem bera kristið nafn að fyrra nafni. Það 

væri því áhugavert væri að sjá hversu hátt hlutfall þjóðarinnar ber kristið nafn sé 

tekin samtala fyrri og seinni nafna. Þó að karlmannsnöfnin í Biblíunni séu mun 

fleiri en kvenmannsnöfnin er samt svipaður fjöldi karla og kvenna sem bera 

biblíunöfn hér á landi. Annað er uppi á teningnum með dýrlinganöfnin þar sem 

sjöfalt fleiri konur bera dýrlinganöfn heldur en karlar, 11.791 kona á móti 1.630 

körlum. Skýringin á því gæti verið sú að karlmannsnöfnin eru mun óþjálli eins og 

nöfnin Aþanasíus, Ágústínus, Egidíus, Oktavíanus. Kvenmannsnöfnin eru hins 

vegar flest styttri, þau hafa verið lengur í notkun hér á landi og eru því 

kunnuglegri: Margrét, Helena, Katrín, Soffía og Agnes.  

Þó virðist ekki vera algengt að fólk nefni börn sín eftir dýrlingum. Það gæti verið 

vegna þess að íslenskir dýrlingar eru ekki margir og af því að þjóðkirkjan hafnar 

dýrlingatrú. Við hefðum haldið að þegar Þorlákur var tekinn í dýrlingatölu hefði 

það haft einhver áhrif á nafnaval Íslendinga eða útlendinga en sú var ekki raunin. 

Það var þó þekkt hér áður fyrr að fólk skírði börnin sín í höfuðið á þeim dýrlingi 

er átti dag næst fæðingar- eða skírnardegi barnsins en sú hefð þekkist vart lengur. 

Hér á landi hefur nafnið Jón verið það vinsælasta frá því á byrjun 18. aldar og 

ekki er ólíklegt að það hafi verið það fyrir þann tíma því þá þegar hét fjórði hver 

karlmaður á landinu Jón. Það er mjög sérstakt að eitt nafn skuli vera það 

algengasta öld eftir öld og ekki er dæmi um slíkt í nágrannalöndum okkar. Ekki er 

ljóst hvers vegna Jónsnafnið er svo vinsælt sem raun ber vitni og hvernig 

vinsældir þess hafa haldist í meira en þrjú hundruð ár. Það má geta sér til um að 

það sé vegna hefðar því að á Íslandi er afar rík hefð fyrir því að skíra í höfuðið á 

ömmum, öfum eða öðrum nánum ættingjum eða vinum. Skemmtilegt dæmi um 

þetta er að á Melum, sem er gamalt stórbýli og setur sveitahöfðingja norður í 

landi, hefur sama ætt setið þar í beinan karllegg frá fyrri hluta 17. aldar. Allt til 

ársins 1994 hétu allir ábúendur Jón, að undanskildum Jósepi sem bjó þar 1865-

1938 (Vegahandbókin 2004:307). 

Erfitt er að segja til um það hversu mikil áhrif prestar hér á landi hafi haft á 

nafnaval landsamanna. Hér áður fyrr, allt til ársins 1991, var engin 
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mannanafnanefnd og var það þá presturinn sem hafði lokaorð um það hvort barn 

mætti heita tilteknu nafni.  

Það var ekki bara á Íslandi sem nokkurrar hræðslu gætti við Maríunafnið því það 

var einnig sjaldgæft á miðöldum á Ítalíu, og á Nice svæðinu var nafn meyjunnar 

svo að segja bannhelgt þar til á 17. öld því að fólk taldi enga veru þess verða að 

bera það (Wilson 1998:192). Nafnið María virðist þó verða vinsælla með hverju 

árinu og sérstaklega er það áberandi sem fyrra eða seinna nafn í tvínefni hjá 

ungum stúlkum. 

Ólíkt Maríu hefur nafnið Jesús ekki náð að festa hér rætur þó að hér hafi búið 

erlendir menn sem borið hafa þetta nafn. Við höfum heldur ekki farið þá leið sem 

Ítalir gerðu en þar var nafn Jesús ekki notað heldur einhvers konar afbrigði af 

orðinu frelsari: Salvayre, Sauvaire eða Sauveur (Wilson 1998:192). Nafnið Jesús 

er ekki á mannanafnaskrá hérlendis og er í raun ekki notað í okkar heimshluta. 

Það ætti þó ekki að vera því neitt til fyrirstöðu vildi einhver sækja um það, nema 

mannanafnanefndin myndi bregða fyrir sig amaákvæðinu.   

Mannanafnanefnd hefur líklega ekki haft áhrif á útbreiðslu biblíunafna hérlendis, 

því hún tók ekki til starfa fyrr en undir lok tuttugustu aldar en biblíunöfnin komu 

hingað með kristnitökunni og höfðu því um 900 ár til að festa rætur. Hins vegar 

getur mannanafnanefnd hafnað beiðni um nöfn sjái hún ástæðu til þess en þess má 

geta að nýlega samþykkti hún nafnið Júdea en Júdea er borg sem getið er um í 

Biblíunni. Það er þó þannig að mörg biblíunöfn eru framandi í íslensku samfélagi, 

falla ekki að íslensku beygingar- og málkerfi og fyrir mörgum þeirra er ekki 

komin hefð. Mannanafnanefnd ákveður hvaða nöfn munu aðlagast og henta í 

íslensku samfélagi. Okkur virðist sem margir séu á móti mannanafnanefnd en við 

teljum að ef hennar nyti ekki við gæti nafnaval Íslendinga orðið að einhverjum 

skrípaleik og gæti jafnvel orðið til þess að gömul og gild íslensk nöfn myndu lúta 

í lægra haldi fyrir nafnskrípum.  

Á þeim listum og myndum sem við höfum sett fram má sjá að nafnberum 

biblíunafna er að fjölga. Til að mynda nafnið María en nafnberar þess voru 1727 

árið 1989 og voru 4783 tæpum 20 árum seinna. Það er athyglisvert í ljósi þess að 

hér er einungis fjöldi þeirra sem heitir María að fyrra nafni en það hefur verið 

gríðarlega vinsælt sem seinna nafn. Einnig hefur nafnberum nafnsins Ísaks fjölgað 
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töluvert og er það eitt af þeim nöfnum sem nú flokkast undir tískunöfn.  Það er því 

ljóst samkvæmt okkur niðurstöðum að biblíunöfnum hefur fjölgað og virðast vera 

vinsælli hér á landi heldur en í nágrannalöndunum. Hvað veldur því? Okkar 

ágiskun er sú að fólk velji börnum sínum nöfn sem eru alþjóðlegri og það vill svo 

til að biblíunöfn eru einkar hentug í það því þau þekkjast í flestum löndum 

heimsins. Ástæðan fyrir því að biblíunöfn eru vinsælli hérlendis en í 

nágrannalöndunum gæti tengst þessari alþjóðavæðingu. Það er erfiðara fyrir 

útlendinga að segja Sigurður eða Guðrún en Ida, Lars og Lena. Því þurfa 

nágrannaþjóðirnar ekki að leita í Biblíuna til að finna frambærileg nöfn á 

alþjóðavettvangi. Það er ekkert sem bendir til þess að aukning biblíunafna hafi 

nokkuð með trúarvakningu að gera eða það að fólk hugsi meira um merkingu 

nafna en áður. Hins vegar hefur nýbúum fjölgað á síðastliðnum árum og æ fleiri 

Íslendingar flust af landi brott sem gæti skýrt aukningu biblíunafna. Nafnið Pétur 

myndi t.d. skiljast víðast hvar, í Danmörku, Englandi og víðar væri það Peter. Það 

væri ekki auðvelt að fá erlent fólk til þess að bera fram nafnið Málfríður eða 

Þorgrímur en öðru máli gegnir um biblíunöfnin Anna, María, Daníel og Aron.  
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Lokaorð 
Biblíunöfn bárust hingað eftir kristnitökuna árið 1000 og síðan þá hafa ný nöfn 

bæst í flóruna en önnur dottið út eða aldrei  náð að festa sig í sessi. Nöfn sem 

tekin eru beint úr Biblíunni eru ekki þau einu sem bárust hingað með kristninni 

því dýrlinganöfn og nöfn sem hafa forliðina Krist- og Guð- spruttu fram eftir 

kristnitökuna. Nafnið Jón er almennt ekki flokkað sem biblíunafn og var það ekki 

gert hér heldur þó að ýmislegt bendi til að svo sé. Nafnið er áhugavert að mörgu 

leyti og sérstaklega vegna þess að það hefur verið algengasta karlmannsnafn hér á 

landi um aldir. Vert væri að skoða hverjar gætu verið ástæður þess.  

Biblíunöfn hafa ætíð verið vinsæl og virðast vinsældir þeirra hafi aukist 

undanfarin ár. Einnig ber nokkuð á því að biblíunöfnum sem ekki hafa verið notuð 

lengi eða haft marga nafnbera sé að fjölga. 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar kemur í ljós að tilgáta okkar við 

rannsóknarspurningunni stóðst. Það er ljóst að biblíunöfn eru að sækja á og þá 

væri áhugavert að kanna hvers vegna. Við reifuðum okkar getgátur um það, að 

hugsanlega væri einhvers konar alþjóðavæðing sem byggi að baki þessu nafnavali 

frekar heldur en trúarvakning. Einnig mætti skoða, með nýrri tölum, hvort 

fólksflutningar milli landa vegna efnahagástandsins muni hafa þau áhrif að 

biblíunöfn verði enn vinsælli þar sem þau aðlagast svo vel.    
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Fylgisk jöl 
Nöfn úr Biblíunni                           
Karlmannsnöfn              Kvenmannsnöfn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Abel(a)  
  

Job  
  

Batseba  
Abner  

  
Jóakim  

  
Dalíla  

Abraham    
  

Jóel  
  

Dína  
Ada  

  
Jóhannes  

  
Eden    

Adam  
  

Jónas  
  

Elísabet    
Amos  

  
Jónatan  

  
Ester  

Andrés  
  

Jósafat  
  

Eva  
Aríel  

  
Jósef  

  
Hagar    

Aron  
  

Jósúa  
  

Hanna  
Asser  

  
Kaleb  

  
Jóhanna  

Ben-‐Ammí    
  

Keran  
  

Júdit  
Benjamín  

  
Leví  

  
Lea  

Benóní  
  

Lúkas  
  

Lydía  
Bera    

  
Markús  

  
Magdalena  

Betúel  
  

Mattíhas  
  

María  
Bóas  

  
Mikael  

  
Marta  

Dan  
  

Móses  
  

Milka    
Daníel  

  
Naftalí    

  
Mirjam  

Davíð  
  

Natan  
  

Naomí  
Efraím  

  
Natanael  

  
Nóa  

Ela    
  

Nói  
  

Rebekka  
Elí  

  
Ómar  

  
Rut  

Elías  
  

Páll  
  

Salóme  
Elíasar  

  
Pétur  

  
Sara    

Elíeser  
  

Rakel  
  

Tamar  
Elífas  

  
Rúben  

  
Tirsa  

Elísa    
  

Sakarías  
  

Örk  
Emanúel  

  
Salómon  

     Enok    
  

Samson  
     Enos  

  
Samúel  

     Esra  
  

Sela    
     Gabríel      

  
Sera    

     Gamalíel  
  

Set  
     Gídeon  

  
Silla  

     Hóseas  
  

Sím(e)on  
     Ísak  

  
Símon  

     Ísmael  
  

Tera    
     Jafet  

  
Tímóteus  

     Jakob  
  

Tobías  
     Jara    

  
Tómas  

     Jared  
  

Tubal  
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D�rlinganöfn 
Karlmannsnöfn                                Kvenmannsnöfn  

Benedikt  
  

Anna  
Anton(íus)  

  
Margrét  

Georg  
  

Katrín  
Patrekur  

  
Helena  

Þorlákur  
  

Soffía  
Nikulás  

  
Agnes  

Klemens  
  

Birgitta  
Sebastían  

  
Sesselja  

Valentínus  
  

Matthildur  
Kalman  

  
Olga  

Alexíus  
  

Barbara  
Ananías  

  
Natalía  

Athanasíus  
  

Angela  
Aþanasíus  

  
Agata  

Ágústínus  
  

Pála  
Egidíus  

  
Úrsúla  

Kjaram  
  

Tekla  
Lambert  

  
Marína  

Lárentíus  
  

Albína  
Oktavíanus  

  
Verónika  

Pantaleon  
  

Sabína  
Sylveríus  

  
Efemía  

     
Petrúnella  

     
Debóra  

     
Lúsía  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  


