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Örnefnin hjá Þórbergi

Þórbergur var alla tíð næmur á umhverfi sitt og lýsti því við ýmis tækifæri í skrifum
sínum hvernig hann upplifði náttúruna. Hún var honum lifandi afl og hvort sem hann var
hér í Suðursveit eða annars staðar var hann upptekinn af henni, hvort sem hún hét
eitthvað eða ekki. Hann segir á einum stað: “Æskulíf mitt þarna eystra var ein rómantísk
vitfirring frá upphafi til enda, guði almáttugum til mæðu og ættingjum mínum til hneisu
og vanvirðu. ... Stundum greip mig rómantískt æði, einkum í fögru veðri. Stökk eg þá
burt frá bænum, stundum í hraunin fyrir framan Reynivelli, stundum hátt upp í fjall og sat
þar eins og hundur og spekúleraði í dýrð náttúrunnar.” (Mitt rómantíska æði, 128-129).
Og  hrifningu sína á náttúrunni tengir hann hinu rökræna, þegar hann skrifar:  
“Kannski er Steinafjall fegursta fjall í heimi. Það var svo reglulega skapað, að það var
erfitt að hugsa órökrétt, þegar maður var nálægt því”. (Í Suðursveit, 416).

Það var ein af fyrstu ráðgátum lífsins fyrir Þórbergi, af hverju bærinn sem hann átti heima
á hét Hali. “Hali var á músum og kúm, þar sem kukkurinn kom úr þeim, og mýsnar voru
þjófóttar og ógeðslegar og auðvirðilegar, og halarnir á kúnum voru alltaf skítugir. Þetta
gerði Halann, sem ég átti heima á, lítilmótlegan og líka hlægilegan.”  En svo sá hann að
það stóð utan á bréfum: herra Þórður Steinsson Breiðabólsstaðarhala og honum þótti það
fínna en tómur Hali. “Það var eins og Breiðabólsstaður gerði halann minna áberandi.” (Í
Suðursveit, 34-35).

Þórbergur lét hugann stundum reika aftur til fortíðar, til landnámstímans þegar Þórður
illugi fékk land hjá Hrollaugi á Breiðabólstað og bjó að Fjalli er síðar varð að
Breiðamerkursandi eftir að Breiðamerkurjökull tók að vaða niður sléttuna milli Fells í
Suðursveit og Fjalls í Öræfum. “Fjall féll í eyði og jökulhellan lagðist að fjallinu og allt í
kringum fjallið, og þar var ekkert eftir skilið, sem minnti á mannabyggð, nema eitt
kuldalegt örnefni. Það var Bæjarsker.” (Í Suðursveit, 197).

Það varð honum líka umhugsunarefni hvers vegna fjallið sem hann sá að heiman upp fyrir
jökulbrúnina, umlukt jökli, var kallað Ærfjall,: “Mér fannst mikil saga fólgin bak við sum
örnefni. Það hefur kannski ekki verið. En mér fannst þetta, og ég gat ekki staðið á móti að
hugsa um örnefni, og mikið um sum, en ég held ég hafi hugsað mest um Ærfjall af öllum
örnefnum. “Það er einkennilegt  að nefna sona stóran hlut eftir sona lítilli skepnu. Ærfjall!
En hvað þetta hljómar furðulega, þegar maður hugsar um það. Það hlýtur að hafa komið
eitthvað merkilegt fyrir þessa blessaða skepnu í fjallinu, fyrst það er kallað eftir henni.
Hvað kom fyrir hana?” Það vissi enginn. Og það vissi enginn, hver hefði átt hana.” (Í
Suðursveit, 198).

Og Þórbergi þótti skelfilegt hvað fólk var búið að týna miklu af því sem komið
hafði fyrir í byggðinni og skildi vel af hverju það var eftir að hann fór að halda dagbók.
Það var af því að það hafði aldrei haldið dagbók, aldrei skrifað neitt hjá sér.  Þórbergur
hugsaði sér að þetta hefði fundist í einni dagbók Svarta-Gísla í Sandfelli, segjum 19. maí
1658:



“Kom í dag að Kvískerjum og ræddi um Ærfjall við bóndann þar, Þorstein Vigfússon.
Hann sagði mér, að veturna 1640 til 1643 hefði gengið úti í fjallinu mórauð forustuær,
sem hann átti, og fætt á hverju vori þrjú hrútlömb, af hverjum sex voru mórauð með
fagurbláum dindli, en tvö grá og eitt hvítt, öll með náttúrlegum dindillit. Mórauðu lömbin
hefðu öll orðið þríhyrnd, en hin með tvö horn. Þessir hrútar hefðu allir orðið miklu stærri
en aðrir hrútar í Öræfum og fé undan þeim svo vænt, að ein kind hefði lagt sig í
haustskurði eins og tvær kindur undan öðrum hrútum. Enginn hér í sveit hefur forstaðið
sig á, hvernig þessi lömb komu undir, því að fullvíst þótti, að ærin hefði aldrei hitt
mennskra manna hrút þá þrjá vetur, sem hún gekk úti í fjallinu. Er það meining Þorsteins
og fleiri greindra manna, að hún hafi haft með álfahrút. Eftirfarandi atvik þykir bevísa, að
svo hafi verið: Kvöldið sem Móra var skorin, haustið 1643, sá allt fólkið á Kvískerjum
mórauðan hrút geysistóran, þríhyrndan með bláum dindli, koma hlaupandi á blóðvöllinn
og eigra þar um hnusandi og grætilega kumrandi litla stund og hverfa síðan í áttina til
Ærfjalls. Sá hrútur hefur aldrei sézt síðan. Þorsteinn segir mér, að eftir útigöngu ærinnar
hefðu spaugarar farið að kalla fjallið Ærfjall, og síðan hefði það komizt í almennt brúk, en
hefði áður heitið Nónfjall, því að þar hefði verið nón frá Fjalli.” 
(Í Suðursveit, bls. 198-199).

Þórbergur hefur oft og einatt uppi skýringar á örnefnum sem á vegi hans verða. Þegar
hann er að lýsa brúðkaupsreiðinni miklu í Steinarnir tala er riðið fram hjá Markaleiti, svo
Refasteinshvamminum og svo kom Tryllingamörkin. “Þar trylltist gamli Steinn einu sinni
við slátt, sögðu Gerðisstrákar, sem allt kölluðu eitthvað og gáfu balanum nafnið.” (Í
Suðursveit, 14) Og Tryllingarmörk kemur við sögu í Sálminum um blómið þegar
Sobbeggi afi hafði  sagt lambinu á Hala sögu af fjórum hrútum sem höfðu verið þar að
bukka hver annan. (232).

Þórbergur heldur öllu til haga þegar örnefni eru annars vegar. Hann segir frá því á einum
stað, að ofan við efra bæinn á Reynivöllum sé dálítil lág, sem kölluð er Árnalág.. “Þangað
gekk Árni [Sigurðsson niðursetningur] til kukks. Svona gera menn nöfn sín ódauðleg með
mismunandi verkum. Við efri endann á láginni er lítil þúfa. Af henni miðuðu
landmælingamennirnir dönsku hádegisstað á Efribænum. Þannig geta ólík verk gerzt
nálægt hvert öðru í rúminu, án þess að þau viti hvert af öðru. Þá var Árni dáinn og lágin
einmana.” (Í Suðursveit, 33). 

Og hann lýsir hraununum í bók sinni Um lönd og lýði, þar sem hann segir m.a. “Hraunin
puntuðu mikið upp á landslagið og voru gripum skjól í vondum veðrum. Þau höfðu öll
nöfn af atburðum, útliti, áttum, stefnum hvers til annars, gróðri og kannski fleiru.” (Í
Suðursveit, 184). Þau hétu Ullarhraun, Borgarhraun, Austastaborgarhraun,
Miðborgarhraun og Innstaborgarhraun, og fyrir vestan þau kom Fagrahraun, en síðan
Fiskilækjarhraun, Miðhólmahraun, og svo voru Langahraun, Gildrahraun, Litlahraun,
Drafnarhraun, Bláberjahraun og Fellslangahraun. Þannig gat Þórbergur rakið sig áfram í
landslaginu heima.

Þórbergur var oft að velta fyrir sér ástæðum nafna:  Um Skugga sem var nafn á skeri á
milli miðeyjar og syðstu eyjar úti fyrir Hala,  segir hann: “Ég var oft að reyna að hugsa,



og mér tókst að hugsa um, hvernig á nafninu stæði. Þegar talsvert brim var, en ekki mjög
mikið, sá ég, að sjóarnir brotnuðu ekki á skerinu, heldur risu þeir dálítið og urðu svolítið
íbjúgir, og ég tók eftir því, að það skyggði í þá. Það var eins og þarna risi dularfullur
skuggi upp úr sjónum við hafsbrúnina. Af þessum skugga hefur skerið auðvitað fengið
nafnið. Þetta var sniðugt hjá mér. Ég fann svolítið til mín á eftir. Og mér fannst talsverð
lífsspeki í nafninu.” (Í Suðursveit, 112-113).

Langt í suð-suðaustur frá Hala er sker sem var kallað Tvísker. Það var víst af því að það
líktist tveimur skerjum, þó að það væri eitt. Þessu nafni rugluðu sumir saman við
bæjarheitið Kvísker og fóru að kalla bæinn Tvísker... “En það var ekki rétt. Bærinn stóð
langt frá Tvískerjum og nafnið á honum átti ekkert skylt við heitið á þessum kletti lengst
úti í sjónum. Bærinn var kallaður eftir kví eða kvíum. Þar hét líka Kvíá og Kvíármýri,
ekki langt frá bænum. Þessar kvíar hafa snemma verið til, því að Landnáma segir, að
Hrollaugur hafi numið land frá Horni og til Kvíár.” (Í Suðursveit, 113-114).

Bærinn á Sléttaleiti stóð í sléttri og nokkuð brattri brekku uppi undir miðri fjallshlíðinni,
en einhverju skáldi í Suðursveit fannst nafnið vera ranghermi og kvað vísu sem Þórbergur
lærði snemma:

Sléttaleiti skilst mér sízt að heiti.
Betur færi, ef Brattahlíð
bærinn nefndist sína tíð. (Í Suðursveit, 121).

Örnefnin eru Þórbergi jafnan rík í huga. Klettarnir ofan við bæina Hala og Gerði eru
honum minnisstæðir: “Fjöldamargir staðir í klettunum höfðu nöfn, og öll sögðu þau
einhverja sögu úr náttúrunni og sálarlífi fólks. Þau voru næstum öll blátt áfram og
tilgerðarlaus eins og fólkið. Þar voru Göngurák, Bláberjarák, Flár, Bleikaflug, Háaflug,
Hvannstóð, Fosstorfa, Bergur, Konsakambur, Gapi, Rótargil og mörg mörg önnur.” (Í
Suðursveit, 127).

“Og hvernig var ekki með Konsakamb? Það var enginn so vitlaus í Suðursveit, að honum
dytti í hug, að það væri hægt að komast í Konsakamb.... En hvað gerði ekki Konsi,
vinnumannstuska í Gerði og máski í minnstu áliti af öllum karlmönnum á
Breiðabólsstaðarbæjunum.? Hann labbar sig neðan frá Gerði og upp í klettana og stekkur
yfir gjána og austur í kambinn og bjargar þar dauðvona kind úr sveltinu. Þetta var þá hægt
eftir þúsund ára trú á, að það væri ekki hægt. Með þessum spretti gerði Konráð nafn sitt
ódauðlegt, því að síðan hefur kamburinn verið kallaður Konsakambur og verður so meðan
klettarnir standa og það verður á meðan heimurin endist. Sona er mannlífið.” (Í
Suðursveit, 132). Steinþór á Hala segir í örnefnaskrá í Örnefnastofnun að það stökk hafi
Þórbergur talið gera öll ólympíumet hlægileg.

Hvammur einn er á milli Flatanna og Háaleitis, sem heitir Kvennaskáli. Þar hafði aldrei
verið skáli, svo að menn vissu og þar sáust engin tóttabrot. “En af hverju var hann
nefndur eftir kvensum og hverjar voru þær og hvað gerðu þær þar? Nafnið verkaði djúpt.
En þetta vissi enginn. Svona var saga Íslands gleymd”, segir Þórbergur. (Í Suðursveit,
178).



En um sum nöfn gegndi öðru máli, þau voru auðskilin. “Reynivellir voru ekki
uppskafningarnafn, eins og þegar menn láta heita Sunnuhvol þar, sem enginn hvoll er, og
sól skín ekki meira en á aðra staði. Svoleiðis tildur þekktist ekki í Suðursveit. Á
Reynivöllum voru vellir, og reyniviðarhrísla óx í klettunum fyrir ofan bæina.” (Í
Suðursveit, 181).

Hjá Þórbergi kemur fram alþekkt álitamál um merkingu örnefna, þegar hann segir frá
Þrándi sem er nafn á ósi sem fellur út úr fjörunni suðaustur frá Hellum. “Hann var
kallaður Þrándur, kannski af því að hann hefur  þótt vera þrándur í götu fyrir umferð um
fjöruna og holtið [Þrándarholt] fengið nafn af honum. Eða holtið heitið frá upphafi
Þrándarholt, og þá eftir manni, og ósinn verið kallaður eftir því. Þetta vissi ég ekki.” segir
Þórbergur. (Í Suðursveit, 223).

Nafnið Borgarhöfn varð Þórbergi ungum nokkur ráðgáta eins og fleira. “Það var mikið
nafn, en það verkaði alltaf á mig eins og spéheiti. Þar var sem sé engin höfn. Og hver var
borgin? Fólkið, sem þar bjó var kallað Borghefningar og Suðursveit Borgarhafnarhreppur
þegar menn töluðu um hreppsómaga.” Þórbergi fór með tímanum að þykja skemmtilegt í
Borgarhöfn, og þar voru örnefni, segir hann “sem sögðu tíðindi, og frumlegt fólk, sem
skemmtilegar sögur fóru af.” (Í Suðursveit, 225-226).

Lambið á Hala sagði kálfinum sögur því að það hafði farið víða, skv. Sálminum um
blómið: “Það hafði ferðazt um allan Helghól og séð þaðan yfir Kríulandið. Það hafði
komið vestur á Loftstættur, út í Króatanga, inn í Hjörleifsgræfur og upp á Helgaleiði.
” (239).

Í örnefnafræði er varla til það vandamál sem Þórbergur hreyfir ekki við. Bærinn Hestgerði
er vestasti bærinn á Mörkinni svokallaðri, en þessi blessaði bær lenti í þeim skelfilegustu
hrakningum með nafnið, sem Þórbergur taldi að dæmi væru til í sögu Íslands.  Áður fyrr
var það auðskilið, hestur hafði gengið þar til beitar eða fundist dauður. 
“En nú komu menn og sögðu: “Það á ekki að segja Hestgerði, heldur Hrekksgerði,” og
fullyrtu að bærinn drægi nafn af læk, sem féll austan við bæinn og hét Hrekkur. En þá
sögðu aðrir: “Það á ekki að segja Hestgerði og ekki Hrekksgerði, heldur Hreggsgerði,” og
álitu, að þarna væri hreggviðrasamt, og kannski hefur austanáttin verið þar slæm og máski
líka útsynningurinn. Loks risu upp ennþá aðrir og sögðu: “Það á ekki að segja Hestgerði
og ekki Hrekksgerði og ekki heldur Hreggsgerði. Það á að segja Heggsgerði. Bærinn er
kenndur við mann, sem hefur heitið Heggur. Og í þessum hrakningum er bærinn ennþá að
velkjast.” (Í Suðursveit, 230).

Um Uppsali segir Þórbergur að það hafi ekki verið tilgerðarheiti, því að bærinn stóð hátt,
og þaðan var fagurt útsýni. (Í Suðursveit, 236). Þórbergur hefur sem sagt sín fræðiheiti
fyrir örnefnin: tilgerðarheiti, spéheiti, uppskafningarnafn.

En Þórbergur hefur líka sjálfur gefið örnefni í túninu heima. Ofan við læk norður af
Háubölum er Orustuvöllur.  Steinþór bróðir hans segir í örnefnaskrá að Þórbergur hafi
gefið það nafn.  Þar börðust konur tvær. 



Í Sálminum um blómið segir litla manneskjan frá því á einum stað að að þegar Sobbeggi
afi fór með fólk í landkynningu, þá sagði hann því alltaf frá báðum hliðunum á landinu,
bæði frá hliðinni sem sneri á móti því og hliðinni sem sneri frá því. Þá fékk landið meiri
dýpt. Þess vegna var Sobbeggi afi skemmtilegur landkynnari, sérstaklega ef maður var
einn með honum. (319). Og örnefnin vöktu upp sögur, Ullarhraun, þar sem hafði verið
útburður, og eins í Gerðismynninu. (338).  Hann sýndi henni Pabýlisfjall og
Súrmatarhnaus  og Klukkugil o.fl. o.fl. örnefni sem finna má í örnefnaskrá. Í
landkynnarahlutverki sínu með Lillu Heggu urðu hinsvegar til hjá Þórbergi bæði
Kríulandið og Brekkusniglalandið eins og ýmsar sveitir sem litla manneskjan þekkti,
Völusveit, Gyðusveit, Obbusveit og Siggasveit, en voru ekki á landakortinu.  

Orðfærið í lýsingum á örnefnunum hjá Þórbergi er skaftfellskt eins og við er að búast, þar
eru bæði böltar og svelti.

Þórbergur safnaði ekki örnefnum vísindalega eins og hann safnaði orðum úr mæltu máli
en Steinþór bróðir hans var heimildarmaður Stefáns Einarssonar prófessors þegar hann
safnaði örnefnum í Suðursveit 1961. 

Þórbergur segir í Ofvitanum að mestallur unaður lífsins hafi verið í landafræði,
teikningum, mælingarlist (169), og hann segist hafa fundið upp mælingaverkfæri til þess
að mæla með túnið heima  svo að hann gæti teiknað af því rétt kort. “Kort verða að vera
rétt”, segir hann þar (10).   Innra-Rof er austan í Helghól og nær austur að gamla túninu.
Þar gerði Þórbergur sínar fyrstu landmælingar og kort af því.  Ég sé fyrir mér Þórberg, ef
hann hefði lifað fram á daga GPS-staðsetningartækninnar, takandi hnit hér í Suðursveit á
stöðum sem hann nefnir í bókum sínum. Þess háttar mælingarverkfæri hefði verið honum
að skapi, þó að hið ómælanlega, huglæga landslag hafi ekki verið honum síður hugstætt.
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