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I. 
 

Stephan G. Stephansson var á ferð var á ferð um „sléttuna endalausu“. Hann virti fyrir 

sér landslagið út um vagngluggann:  

Þar blasti við útsýnið einkennalaust, 

 nema aðeins þar Skóggyðju hönd 

á sléttuna lagði við lækjanna barm  

sín laufofnu knipplingabönd. 

 

Annað var ekki til tilbreytingar:  

Öll nýplægða moldin jafn blakkleit á blæ  

og blágrænka akranna söm. 

 

Sama tilbreytingarleysið var á mannvirkjunum. Þau voru öll  

líka svo lík  

og lagið á sérhverjum bæ. 

 

Frumbyggðin var að spretta upp þarna á sléttunni  

fortíðarlaus  

og fóstruð af samtíðaröld, 

 

og þar mátti enginn vera að því, að tefja sig við neinar minningar. Skáldinu varð þá 

hugsað heim til Íslands, og hann minntist þess, að  

Saga og Ævintýr öll hafa skreytt  

með örnefnum bændanna lönd,  

og bæina óskríða uppvaxa lét  

ei öldin um dal eða strönd  

á föðurleið minni. Í myrknættið út, 

er minningar tendra sín bál,  

um vallgróna haugana blossana ber,  

svo bjart er um feðranna sál. 

 

 

  

II. 
 

Það er sjaldgæft, að örnefni séu talin til skrauts. En til eru hér á landi örnefni svo 

tíguleg og fögur, að þau geta talizt til listaverka. Þau bera þess vitni, að þeir, sem gáfu 

þau, höfðu glöggt auga fyrir fegurð náttúrunnar, hvort sem hún birtist í blíðum 

yndisþokka eða í mikilfenglegum hrikaleik. Þau sýna, að þeir höfðu næma tilfinningu 

fyrir tign og fegurð tungunnar og að þeir voru gæddir því innsæi, að þeir gátu gripið 

svip og sál staðarins, sem þeir voru að gefa nafn, og þeirri orðlist, að þeir gátu lýst 

þessu í einu stuttu nafni. Þeir voru listamenn, „impressionistar“ , í þess orðs fyllsta 

mæli, og þó miklu slyngari en margir, er síðar hafa gefið sjálfum sér það nafn. En eg 



ætla mér ekki þá dul, að rita um listgildi íslenskra örnefna. Sá, sem vill færast það í 

fang, verður sjálfur að vera hvorttveggja í senn, listamaður og fagurfræðingur, en ég 

er hvorugt. 

 En segja má, að Saga og Ævintýr hafi einnig skreytt lönd bændanna hér á landi með 

öðrum hætti. Í frumbyggðinni á sléttunni mátti enginn vera að því að tefja sig við 

minningar. Hér á Íslandi hafa menn gefið sér tíma til þess, fyrr og síðar, sem betur fer, 

og ég vona, að þeir geri það einnig eftirleiðis, þrátt fyrir annríki og asa vélaaldarinnar. 

Á bæjum landsins, inn til dala og út til nesja, í kotinu og á höfuðbólinu, hafa á öllum 

öldum verið karlar og konur, sem hafa gert það sér til sálubóta, að dvelja við 

minningar hins liðna. Þau sóttu þær víða að, og eitt af því, sem vakti þær í hugum 

þeirra, voru örnefnin, sem Saga og Ævintýr hafa skreytt með svo að segja hverja 

landareign, smáa og stóra.  

Minningarnar, sem við örnefnin eru tengdar, eru með margvíslegum hætti, sumar 

fornar og aðrar nýjar, sumar bjartar og aðrar dapurlegar. Sumar þeirra eru ofboð 

hversdagslegar. Þær lúta að einhverjum þætti í hinum daglegu störfum fólksins á 

bænum, eins og þau eru nú, eða eins og þau voru áður. Þarna er t. d. Seljadalur. 

Nafnið minnir á að það var haft í seli fyrir langa löngu, fyrir minni allra, sem nú lifa, 

meðan selfarir tíðkuðust, og hugurinn hverfur aftur til þeirra tíma, og myndum úr 

lífinu í selinu bregður upp fyrir sjónum hans, af selstúlkunni, er sat þar sumarlangt í 

einveru og kyrrð og gat þó mætt ótrúlegum og örlagaríkum ævintýrum í nábýli sínu 

við huldufólk og aðrar dularvættir. Þarna er Stekkjarholtið. Unga fólkið á bænum man 

ekki stekkinn, sem þar var, en máske er enn einhver fullorðin á heimilinu, er minnist 

þess, er hann eða hún hlupu léttklædd og heit á björtum vorkvöldum við að reka féð í 

stekkinn, og heyra enn óminn af saknaðarjarmi lambanna og mæðra þeirra, er búið var 

að stía þeim í sundur. Aðrar eru minningarnar allt annað en hversdagslegar, og þær 

seilast lengra aftur í tímann, jafnvel alla leið þangað, sem þær geta lengst náð, aftur til 

þess, er menn tóku sér fyrst bólfestu á bænum. Þarna er Þorbrandshaugur og þarna er 

Valþjófshaugur. Þar hvíla landnámsmenn, víkingar, sem létu heygja sig í skipum 

sínum með alvæpni og gnótt allskonar gersema. Einstöku menn hafa séð haugaeldinn 

blossa þar í náttmyrkrinu, en auðæfin liggja þar enn ósnert. Allir sem reynt hafa að ná 

þeim, hafa orðið fyrir einhverjum ósköpum og orðið því fegnastir, að hverfa frá með 

erindisleysu.  

Minningarnar hafa tendrað bál sín hér á landi, bál, sem lýst hafa út í myrknættið, og 

bjarmann af þeim hefir lagt á sálir mannanna og gert líf þeirra fyllra og auðugra. 

Ótalmargar örnefnasögur eru enn við líði, og sjálfsagt eru þær þó enn fleiri, sem 

glataðar eru og geymdar. Margar þessara sagna eru einber skáldskapur. Haugurinn, 

sem sagður er geyma landnámsmanninn og auðæfi hans, er máske bara klettahóll, þar 

sem ekki er meira en tæp stunguþykkt ofan á óbrotna klöppina. Á Orrustuhólnum eða 

í Mannfallsbrekkunni, þar sem bardaginn á að hafa staðið og svo og svo margir menn 

fallið af hvoru liði, hefir máske aldrei nokkur maður svo mikið sem skorið sig í 

fingur, síðan landið byggðist. Sumar sögurnar geta verið tiltölulega ungar, jafnvel 

þær, sem sagðar eru af fornmönnum. Vestur í Arnarfjarðardölum er bær, sem nú á 

tímum jafnan er nefndur Hringsdalur, alkunnur bær, því að þar hefir löngum verið 

myndar- og rausnarheimili. Í Hringsdal hafa gengið munnmælasagnir um 

landnámsmanninn Hring, er bærinn sé við kenndur, og deilur hans við Austmann í 

Austmannsdal, er lyktuðu með því, að Hringur féll í bardaga í Hringsdal. 

Hringshaugur er sýndur enn í dag, og ýmis örnefni eru þar önnur, sem lúta að þessum 



sögnum, Víghella, Bardagagrund, efri og neðri, Ræningjalág eða Austmannalág. Er 

þetta í rauninni heil Íslendingasaga, sem þarna hefir gengið í munnmælum, og hafa 

þeir skráð inntak hennar hvor í sínu lagi, Sigurður Vigfússon 1) og Helgi 

Guðmundsson 2) en aldur sögu þessarar má ef til vill marka af því, að í eldri 

heimildum, allt niður á 18. öld, er bærinn jafnan nefndur Hrísdalur, og mun ekki vera 

að efa, að það sé hið upphaflega nafn hans. Ímyndunarafl fólksins hefir skapað 

landnámsmannin Hring og sögu hans og skapað hana nú á síðari öldum, og fjölda 

margar aðrar samskonar sögur munu eiga sér sömu rætur, misjafnlega gamlar. Aðrar 

kunna að styðjast við sannindi, en hinar, er skáldaðar voru, eru þess líka verðar, að 

þeim sé gaumur gefinn. Þær sýna, hversu hugir manna hafa leitað til fortíðarinnar, 

ræktarsemi þeirra við hana og hið lifandi samband hinnar lifandi kynslóðar við hinar 

liðnu, en það samband hefir flestu öðru fremur varðveitt þjóðerni vort til þessa dags. 

Þetta samband við hið liðna er engin nýjung hér á landi, það sýna fornbókmenntirnar 

bezt. Þær sýna m.a., að þar er langt síðan örnefnasagnir tóku að ganga manna milli hér 

á landi. Hefir varla liðið langt frá landnáminu sjálfu, þar til þær urðu til. Þessar sagnir 

hafa alltaf verið eign alþýðunnar. Það hafa allir tekið meira og minna hlut í þeim 

fróðleik. En innan um hafa ávallt verið einstöku menn, sem lagt hafa sérstaklega 

mikla rækt við þessi fræði, hafa lagt á minnið allt, sem þeir heyrðu um þau efni og 

haft yndi af öllu slíku, örnefnum, örnefnasögnum og öðrum sögnum. En því miður 

hefir og mikið af fróðleik flestra þeirra farið í gröfina með þeim sjálfum.  

 

III. 
 

Einn slíkur fræðaþulur var uppi á Snæfellsnesi fyrir sex hundruð árum. Vér kunnum 

nú eigi að nefna hann með nafni, en hann hefir augljóslega haft mikinn áhuga og ást á 

sagnafróðleik átthaga sinna, örnefnum, örnefnasögnum og öðrum þjóðsögum. Þessi 

maður settist við og færði í letur sögu landvættar héraðsins, Bárðar Snæfellsáss. Síðar 

hélt annar maður sögunni áfram og jók við hana frásögnum af Gesti Bárðarsyni, og 

þannig hefir hún geymzt til vorra daga. Hin eiginlega Bárðarsaga er 10 fyrstu 

kapítular sögunnar, eins og hún er nú, og mun hún enn vera óbreytt frá því, sem 

höfundurinn gekk frá henni, að öllu verulegu.  

 

Bárðarsaga er ofin úr þjóðsögum, sem gengið hafa í munnmælum á utanverðu 

Snæfellsnesi á dögum höfundarins. Ber þar ekki hvað sízt á örnefnasögum. Í sögunni 

er fjöldi örnefna, tiltölulega miklu fleiri en í nokkurri annari sögu. Mörg þeirra nefnir 

höfundurinn sýnilega eingöngu til þess að geta komið að sögnum um uppruna þeirra. 

Flest eru örnefnin úr yztu byggðunum, millli Búðahrauns og Ólafsvíkurennis, og mun 

höfundurinn hafa verið upprunninn á þeim slóðum. Hann hefir í öllu falli verið 

gagnkunnugur þar. Flest eru örnefni þessi kunn enn í dag. Guðbrandur Vigfússon kom 

fram með þá undarlegu skoðun, að söguhöfundurinn myndi hafa búið þessi örnefni til, 

og héraðsbúar síðan tekið þau upp eftir sögunni. Er þetta næsta ólíkleg tilgáta, og hitt 

miklu sennilegra, að nöfnin séu eldri en sagan, en sagan hefir að líkindum síðar átt 

sinn þátt í því, að þau varðveittust svo vel sem raun er á.  

 

Finnur Jónsson segir um Bárðarsögu, að „Indholdet af den er meget ubetydeligt“. 1) 

Það mál er eins og það er virt. Sagan hefir aldrei verið talin til stórvirkjanna eða 

snildarverkanna í íslenskum bókmenntum, enda á hún það ekki skilið, en þó er hún í 

ýmsum efnum merkilegt rit. Hún mun að vísu lítið sem ekkert sannsögulegt gildi hafa, 

og höfundur hennar hefði getað tekið sér í munn orð Geirmundar, föður Þórðar í 



Hattardal, að hann hirti ekkert um neina chronologiu, svo mjög skjátlaðist honum um 

tímatal. Hann lætur t.d. Helgu Bárðardóttur fæðast meðan Haraldur hárfagri er í æsku, 

flytjast á barnsaldri til Íslands með föður sínum snemma landnámstíðar, hrekjast fáum 

árum síðar til Grænlands og hafa þar þá veturvist með Eiríki rauða. Þó hefir 

höfundurinn verið nokkuð bókfróður. Hann hefir t.d. haft Landnámu með höndum og 

notað hana og farizt það laglega. Hann hefir ekki reynt að skyggnast neitt inn í sálarlíf 

persónanna í sögunni, þar sem er aðeins að finna nokkur drög til einnar slíkrar 

mannlýsingar, og þau drög hefir hann sennilega fengið annarsstaðar að. En sagan er 

létt rituð og lipurt, þótt hvergi séu nein tilþrif í stíl höfundarins, og mál hans er fornt 

og gott. En það sem gefur sögunni gildi, er þó einkum efni hennar. Hún er einskonar 

þjóðsagnasafn, safn af almúgasögnum, sem gamla fólkið hefir frætt unglingana á í 

bæjum og verbúðum þessa útskaga snemma á 14. öld, og vér myndum kjósa, og vilja 

gefa mikið fyrir, að eiga fleiri slík söfn frá þeim tíma og þótt yngri væru. Þótt margar 

sögurnar séu aðeins stuttar og efnislitlar örnefnasagnir, þá eru þó með þeim aðrar 

þjóðsögur, sem meiri fengur er í og nú myndu glataðar ella, og í sambandi við þessar 

sögur hefir varðveist lítilsháttar af merkilegum og fátækum alþýðukveðskap, og er 

sumt af þessu líklega miklum mun eldra en hin ritaða saga. Sagan á öll eitthvað svo 

undravel við umhverfi sitt, hið hrikalega, eyði- og einmanalega land utanvert við 

jökulinn, og ber svip af því. Um leið er einhver rammíslenskur blær yfir henni. Þótt 

aðalsöguhetjan, Bárður, væri fæddur norður í Hafsbotnum við Dumbshaf, er hann þó 

íslenskur í húð og hár, þar sem hann þrammar í iðulausum kafaldsbylnum á gráum 

kufli með mikinn og sterklegan klakastaf í hendi. Því hefir og Fredrik Paasche sagt: 

„Mannen, som diktet om Bård Snæfellsås, diktet om Island“.1)  


