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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða örnefni í víðu samhengi hvað varðar uppruna, 

tilgang, notkun og varðveislu þeirra. Rannsökuð er nafnstýring í íslensku samfélagi á 20. öld 

og 21. öldinni. Til þess eru skoðuð gögn Örnefnanefndar, upphaf hennar, verksvið og áhrif. 

Fjallað er um hreppa og hreppanöfn á Íslandi og stöðu þeirra í íslensku samfélagi. Athugað 

var hvernig Örnefnanefnd kom að nafngjöfum sameinaðra sveitarfélaga á 20. og 21. öld. Þá 

eru skoðuð bæjanöfn og breytingar sem hafa verið samþykktar á þeim frá því lög voru sett um 

þau árið 1913. Til þessa eru notuð gögn úr Örnefnasafni Nafnfræðasviðs Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. Tekin voru viðtöl við sérfræðinga um örnefni. 

Fundargerðir Örnefnanefndar voru teknar voru saman og rannsakaðar.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að örnefni eru mikilvægar menningarminjar sem 

geyma óskrifaða sögu horfins samfélags. Örnefnanefnd hafði töluverð áhrif á örnefnaflóru 

sveitarfélaga og bæjanafna.  
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Abstract 

The subject of this thesis was to research place names in a broad context, specifically in 

relation to their origin, purpose, use, and retention. Additionally the governing of place names 

in the 20th century Icelandic community was researched. To achieve this the Icelandic 

committee for place names (Örnefnanefnd) was explored, it's origins, evolution, and 

influence. Hreppar are discussed as well as their standing in the community, how the 

committee influenced unified municipalities in the 21st and 20th centuries. An investigation 

into the names of farmsteads and changes approved to their names from the passed in 1913. 

To accomplish this, data from the Place name collection (Örnefnasafni) of the Department of 

Onomastics (Nafnfræðisviðs) at The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies. 

Interviews were conducted with former employees and experts in the field of toponomy, as 

well as the minutes of the Committee for place names were compiled and studied. 
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Formáli 

Árið 2012 hóf ég sumarstarf á Nafnfræðasviði Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum. Verkefnið mitt byggðist á því að gera safn örnefnaskráa á Nafnfræðisviði 

aðgengilegt rafrænt og auka þannig aðgengi bæði fræðimanna og almennings að upplýsingum 

um örnefni á Íslandi. Eftir að hafa unnið í verkefninu og gruflað í nokkurn tíma hér og þar í 

örnefnasafni fór áhugi minn á örnefnum stöðugt vaxandi. Ekki aðeins ver áhugi á heitunum út 

af fyrir sig, heldur einnig myndun þeirra, sögunnar á bak við þau og hið ljósa eða óljósa 

samhengið á milli þeirra. Lokaverkefni þetta er unnið við Sagnfræði- og heimspekideild 

Háskóla Íslands í samstarfi við Nafnfræðisvið Stofnunnar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum. 

Ég vil þakka eiginmanni mínum, Kristjáni Gerhard, fyrir mikinn og góðan stuðning, 

leiðbeinanda mínu Guðmundi Hálfdánarsyni og meðleiðbeinanda mínum Hallgrími J. 

Ámundasyni fyrir góðar leiðbeiningar og aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. 
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1 Inngangur 

Örnefni hafa gengið manna á milli sem bæði munnlegar og skriflegar heimildir um landið. 

Þau eru mikilvæg kennileiti jafnt fyrir stórar sem og smáar einingar. Sum eru aldagömul, frá 

upphafi byggðar í landinu, á meðan önnur eru rétt að ná fótfestu í málinu. Merking sumra 

liggur í augum uppi en önnur hafa enga aðra tilvísun í tungumálinu nema í þessu tiltekna 

örnefni. Örnefni hafa í gegnum aldirnar verið hið huglæga staðfræðikort sem gat ráðið því 

hvort fólk komst á leiðarenda á ferð sinni, fyrir tíma landakorta, farsíma og 

staðsetningartækja. 

Örnefni eru ekki aðeins menningararfur, þ.e. minning og jafnvel skuggi af einhverju sem 

var, heldur eru þau þáttur í menningu samfélagsins. Þau eru í stöðugri notkun og eru í vissum 

skilningi lifandi fyrirbæri, sem taka breytingum eftir hreyfingu tungumáls samfélagsins og 

breytingum á landsvæðum og atvinnuháttum. Örnefni geta þannig horfið úr málinu en síðar 

verið endurvakin með breyttum straumum og stefnum í hugmyndaheimi samfélagsins. 

Eiginleg söfnun örnefna hófst í byrjun 20. aldar. Þar voru að verki fræðimenn og 

áhugamenn um sögu og menningu lands og þjóðar. Smám saman fékk þessi þáttur 

menningarinnar byr undir báða vængi eftir miðja 20. öldina og örnefnasöfnun náði miklu flugi 

á sjöunda áratugnum. Þar var ekki síst að verki Ari Gíslason kennari og ættfræðingur, og síðar 

örnefnafræðingur, sem fór um landið ár eftir ár og safnaði örnefnum af elju sem vart hafði 

sést síðan Árni Magnússon og Páll Vídalín skráðu jarðir og lýstu í jarðabókarstarfi sínu 

snemma á 18. öldinni. 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara því hvað eru örnefni, hvar þau finnast og hvers 

eðlis eru þau. Ég mun leitast við að finna út hvaða stöðu þau hafa í samfélaginu, þá 

sérstaklega þau sem eru sérkennileg eða óþægileg, og hvernig við lítum á örnefni í sambandi 

við fyrstu heimildir um sögu okkar Íslendinga. Hvenær byrjuðu Íslendingar að líta á örnefni 

sem hluta af menningunni sem þurfti að varðveita og hvernig var það gert? Hvaða áhrif hafði 

málhreinsunin á örnefni? Hvaða tilgangi gegndi Örnefnanefnd og hvaða vald hafði hún á 

örnefnaforða Íslendinga? Hvaða stöðu höfðu hreppar á Íslandi frá upphafi og hvernig breyttist 

ásýnd þeirra með sameiningum frá miðri 20. öld og fram á fyrsta áratug 21. aldar. Hvaða áhrif 

og vald hafði Örnefnanefnd á nafnaval sameinaðra sveitarfélaga? Hvaða breytingar hafa verið 

samþykktar á bæjanöfnum frá því að nafnstýring hófst á Íslandi? Að lokum leitast ég við að fá 

innsýn í það hvernig er að breyta bæjarnafni. Hvernig fer ferlið fram og hvernig tekur 

samfélagið á móti slíkum breytingum? 
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Efniviðurinn sem hér er notaður til rannsóknar eru fundargerðir Örnefnanefndar. 

Fundargerðir frá árinu 1935 til 1998 eru til í handskrifaðri bók inni á Örnefnasafni en hana 

skrifaði ég upp og er hún nú til útprentuð og á tölvutæku formi til að auðvelda áframhaldandi 

nafnfræðirannsóknir. Eftir 1998 voru fundargerðirnar skrifaðar á tölvutækt form. Þeim safnaði 

ég saman til úrvinnslu. Orðalagi og númerum á fundum var haldið í upprunalegu formi. 

Fundir Örnefnanefndar til 1998 eru skráðir í heildstæða númeraröð en eftir 1998 eru fundirnir 

skráðir eftir númeraröð hvers árs. Ég ræddi við núverandi og fyrrverandi starfsmenn 

Örnefnasafns og Örnefnanefndar til að fá frekari innsýn í þetta fræðasvið. Allur texti sem 

vitnað er til er færður til nútímastafsetningar en orðmyndum og orðalagi er haldið.  
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2 Örnefni 

Örnefni eru nöfn, orð eða orðasambönd sem vísa í einhvern tiltekinn stað. Sá staður getur 

verið náttúrulegur eða manngerður, frá hinni minnstu þúfu yfir í gríðarstór svæði á landi og 

sjó. Örnefni getur verið heiti á landi, landsvæði, sveit, sýslu, héraði, þéttbýlisstað, sveitabæ, 

húsi, götu, túni, fjalli, vatni, hafsvæði, miði, og svo mætti lengi áfram telja.1  

Örnefni hafa aðallega tvenns konar tilgang: annars vegar eru þau landfræðileg staðsetning 

en einnig lýsa þau að einhverju leyti sjálfum sér eða nærumhverfi. Mögulega hefur frummynd 

orðsins örnefni verið ‘úrnafn’, sem vísar til þess að örnefnið sé í raun dregið af öðru nafni og 

að það eigi sérstaklega við um samsett nöfn. Ekki er hægt að tiltaka hvenær fyrst var farið að 

nota örnefni en þau hafa fylgt manninum frá örófi alda. Örnefni sýna hvernig þeir sem gáfu 

nöfnin litu á náttúruna og upplifðu hana, til dæmis varðandi liti, hljóð, nytjar og fleira í lífi og 

búskap. Einnig eru örnefni eins og vegvísar sem reyna að lýsa landinu þannig að hægt sé að 

rata eftir þeim. Fyrir tíma landakorta skipti miklu máli að hafa einhvers konar vegvísa þegar 

fólk var að fara yfir stór svæði. Upphaflega náðu örnefni bæði yfir mannanöfn og staðarnöfn 

en á seinni tímum hafa þau eingöngu verið notuð um staði.2 Þau segja okkur sitthvað um 

staðsetningu, nafnahefð, sögu og tungumálastöðnun eða málbreytingu og tengjast því mörgum 

fræðasviðum, svo sem landfræði, málfræði, þjóðfræði og sagnfræði.  

 

2.1 Formleg og óformleg örnefni 
Fleiri en eitt örnefni getur verið á hverjum stað fyrir sig. Ef ég tiltek minn fæðingar- og 

uppeldisstað, Hellur í Bæjarsveit, þá hefur sami punkturinn nokkur heiti eftir því hvaða 

samhengi er verið að tala um. Jörðin Hellur í Bæjarsveit hét Varmalækur frá því á 

landnámsöld, eða eins og segir í Landnámu: „Óleifur hjalti hét maður göfugur; hann kom 

skipi sínu í Borgarfjörð og var hinn fyrsta vetur með Skalla-Grími. Hann nam land að ráði 

Skalla-Gríms milli Grímsár og Geirsár og bjó að Varmalæk.“3 Árið 1955 samþykkir 

Örnefnanefnd nafnið Hellur á nýbýli ömmu minnar og afa, Sólveigar Ernu Sigfúsdóttur og 

Péturs Kr. Jónssonar úr landi Varmalækjar, og var það byggt nyrst á holtum sem kallast 

Þórdísarholt.4 Jörðin Hellur er í Bæjarsveit og tilheyrði áður Andakílshreppi, allt þar til 

                                                
1 Vef. Alþingi, „Lög um örnefni“, 2015 nr. 22 13. mars. 
2 Viðtal við Svavar Sigmundsson, 12. febrúar 2016. 
3 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 73. 2 Viðtal við Svavar Sigmundsson, 12. febrúar 2016. 
3 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 73. 
4 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 57. fundur 14. apríl 1955. 
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Andakílshreppur sameinaðist Hálsahrepp, Reykholtsdalshrepp og Lundarreykjadalshrepp árið 

1998 undir nafninu Borgarfjarðarsveit. Því nafni er aftur breytt við sameiningu 

Borgarfjarðarsveitar við Borgarbyggð, Hvítársíðuhrepp og Kolbeinsstaðahrepp í 

Borgarbyggð. Öll þessi nöfn eru opinber og dæmi um það hvernig örnefni breytast eftir nafni 

á jörð eða breytingum á stjórnsýslu. Oft eru eldri nöfn þó notuð þó að þau séu ekki lengur 

stjórnsýsluheiti. Foreldrar mínir byggja síðan húsið Hellur II árið 1981 í landi Hellna. Á milli 

húsana var stórt plan og þegar átti að fara í heimsókn til ömmu og afa var alltaf var talað um 

að fara ‘yfir’ og vera ‘hinum megin’, sem er þá í daglegu tali heimilisfólks hið óformlega 

örnefni fyrir hús ömmu minnar og afa. Um örnefni gilda í raun sömu hugmyndir og um nöfn á 

öðrum fyrirbærum, hvort sem það eru mannanöfn eða nöfn á hlutum, það getur verið opinbert 

heiti og svo stuttnefni eða gæluheiti.  

Í fyrirlestri sínum, „Í daglegu tali“, segir Hallgrímur J. Ámundason að aðeins örfáir staðir 

beri opinberlega tvö nöfn, og tiltekur Hverfjall (Hverfell), Lokatind (Lockstind), Vatnsfell 

(Wattsfell) og Jökuldal (Nýjadal) og sé það vegna úrskurða Örnefnanefndar.5 Íbúar 

Skútustaðahrepps voru ósammála um hvort örnefni þar í sveit ætti að vera skrifað Hverfjall 

eða Hverfell. Það mál endaði þann 20. desember 1999 með úrskurði menntamálaráðuneytisins 

um að sá þekkti gígur í Skútustaðahreppi skuli merktur á landakorti Landmælinga Íslands 

Hverfjall og svo Hverfell strax á eftir innan sviga. Þar með var sett fordæmi fyrir því að hægt 

væri að hafa tvö opinber örnefni á sama landfræðilega punktinn.6 Næstu tvö örnefnin voru sett 

á kort af herstjórn Breta sem síðan færði Örnefnanefnd uppdrættina. Í fundargerð frá 6. 

febrúar 1941 segir að þau séu „óíslensk að myndun og hljómi“ og leit nefndin svo á að 

„nafngiftir útlendinga hér á landi verði því aðeins gild, að þau séu í fullu samræmi við 

íslenskar nafngiftareglur“. Lockstindur varð því Lokatindur og Wattsfell varð Vatnsfell.7 Sú 

ákvörðun var tekin til endurskoðunar og segir í fundargerð Örnefnanefndar frá 13. febrúar 

2004 að Örnefnanefnd hafi úrskurðað varðandi þau örnefni á þann hátt að rithefð örnefna á 

kortum vegi „hlutfallslega þyngra en önnur sjónarmið enda er verkefni nefndarinnar að 

úrskurða um nafnsetningu á landakort sem gefin eru út á vegum Landmælinga Íslands eða 

með leyfi þeirra“. Því bera þau svæði opinberlega einnig tvö örnefni.8 

Orðmyndir geta einnig endurspeglað það sem virðist vera mismunandi framburður. Mörg 

dæmi eru um slíkt í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, má tiltaka bæjarnafnið 

                                                
5 Hallgrímur J. Ámundason, „Í daglegur tali“, fyrirlestur fluttur 30. apríl 2011. 
6 Vef. Mennta- og menningarmálaráðuneytið. „Úrskurður vegna stjórnsýslukæru um örnefni í Skútustaðahreppi“. 
7 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 25. fundur 6. febrúar 1941. 
8 Sama heimild, 68. fundur 13. febrúar 2004. 
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Mávahlíð sem er einnig skrifuð Mágahlíð í Lundarreykjadal, Borgarbyggð.9 Þó er eins og 

stundum nái annað nafnið yfirhöndinni á meðan hitt fellur í gleymsku og þannig er Mágahlíð 

ekki lengur notað í daglegu tali um bæinn.  

Örnefni geta dregið nafn sitt af deilum sem hafa átt sér stað um svæðið. Dæmi um það er 

Þrætukrókur sem segir frá í Jarðabók Árna og Páls. Þrætukrókur er slægjupláss sem liggur á 

mörkum Ossabæjar og Efri-Valla en síðarnefndi bærinn hafði hagnýtt þetta engjapláss.10 

Örnefni geta byrjað sem óformlegt nafn á fyrirbæri sem síðan festist. Það er ef til vill 

ástæðan að baki sumra rislágra örnefna. Dæmi um óformlegt örnefni er Tobbukot en svo var 

nefndur steinbær er stóð við Skólavörðustíg 11, reistur af Jörgen Guðmundssyni milli 1850 og 

1860. Þar bjó síðar Þorbjörg Sveinsdóttir og við hana var bærinn kenndur þar til hann var 

rifinn árið 1966.11 

Í Jarðabók Árna og Páls er sagt frá grasnytja- og þurrabúðum í verstöðinni Rifi, í 

Neshreppi á Snæfellsnesi. Þær búðir draga nafn sitt af ábúendum og verður að telja að nöfnin 

hafi verið frekar óformleg og mjög líklegt er að búðirnar hafi breytt um nafn með breyttum 

ábúanda. Um eina búðina segir í Jarðabókinni: „Jons Sigmundssonar bud, sem kallaður var 

Kaðall; og nú kölluð Magnúsarbúð.“ Fleiri sérkennileg nöfn eru þar að finna; Skræksbúð, 

Jóns langs búð, Halta Tobba búð, Jón tuttugu í hlut, Magnúsar postula búð, Þórðar bófa búð, 

Jóns beinrófulángs búð, Þorsteins rorra búð, Jóns Dans búð, Einars grauts búð, Jóns bróðirs 

búð, Ólafs kvennskellis búð og Siggu Torfadóttur búð. Vont er að kalla þetta gælunöfn, 

líklegra er að hér séu um uppnefni að ræða sem hafi ekki verið hugsuð sem endanlegt heiti 

fyrir ókomna tíð. Þó er alltaf möguleiki á því að nöfnin hafi fest við búðina og haldist þrátt 

fyrir nýja ábúendur.12 Örnefni hafa því alls ekki alltaf verið formleg og stundum jafnvel 

eingöngu einnota eða hugsuð til takmarkaðs tíma. 

Óformleg örnefni geta einnig vísað í hvernig var að búa á tilteknum stað. Kotum og 

hjáleigum hafa í gegnum tíðina verið gefin heldur rislág nöfn þó að svo hafi ekki alltaf verið. Í 

Árbók Ferðafélags Íslands 1953 er talað um tvö húsmennskubýli hjá Stafholti í Mýrasýslu. 

Þar var annað kallað Lambagerði en hitt Neyð. Af þeim tel ég, út frá nafninu einu saman, að 

fleiri myndu velja Lambagerði sem sinn íverustað.13 Fok var tómthús á stólsjörðinni Hrauni í 

Stokkseyrarhreppi, Árnessýslu. Segir í Jarðabókinni að þar hafi ekki verið nein ákveðin 

                                                
9 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 4. bindi, bls. 199-200. 
10 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 2 bindi, bls. 19. 
11 Vef. Guðjón Friðriksson, „Alfræði Reykjavíkur“. 
12 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 5. bindi, bls. 221-225. 
13 Þorsteinn Þorsteinsson, Mýrasýsla, bls. 66. 
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húsaleiga, „heldur léði heimabóndinn þetta hús fátækum mönnum ókeypis til hýbýla“.14 Á 

þeirri jörð voru átta hjáleigur og þetta tómthús sem hefur líklega ekki verið upp á marga fiska. 

Stundum var ekki einu sinni haft fyrir því að gefa hjáleigunum nafn og eru til dæmis taldar 

upp 54 hjáleigur í Gullbringu- og Kjósarsýslu í Jarðabók Árna og Páls sem voru ekki 

nafngreindar að öðru leyti en að þeim var stundum gefið númer eða einfaldlega sagðar í landi 

tiltekins bæjar.15 

 

2.2 Áþreifanleg og óáþreifanleg örnefni 
Himnaríki, bústaður guðs kristinnar trúar, er dæmi um óáþreifanlegt heiti. Sá staður er 

vissulega til í hugum fjölda fólks, þótt fáir myndu treysta sér til að benda á hann á korti. En 

örnefnið Himnaríki getur einnig vísað til áþreifanlegs staðar, því að það er að finna í 

örnefnalýsingu jarðarinnar Straums í Garðahreppi (núverandi hluti af sveitarfélaginu 

Hafnarfirði) og fylgir örnefninu þessi sögn: 

 

[B]óndi nokkur í Hraunum ætlaði að fara á Rauð sínum til himnaríkis - eftir viku 
drykkju. Hann lagði upp undir rökkur með nesti og nýja skó (en kvaðst ekki þurfa 
sokka, því að nóg væri af þeim í himnaríki). Hesturinn skilaði sér fljótt heim, og 
sjálfur kom bóndi undir vökulok. Í skrá G.S. segir, að hnakkurinn og beislið hafi 
fundist vestarlega í Draugadölum, en heimildarmenn sr. Bjarna segja, að þetta hafi 
legið í Stekkatúninu. Síðan er þarna kallað Himnaríki.16 

 

Óljóst er hvort hið veraldlega Himnaríki gefi af sér sömu sálarlegu næringu og hið andlega 

himnaríki, en þetta er skýrt dæmi um örnefni sem er til í sögn, í þessu tilviki trúarbrögðum, og 

er yfirfært á stað á landinu.  

Dæmi um annað óáþreifanlegt örnefni er Hjaltagat sem tekið er fram í örnefnaskrá 

Gvendarstaða, sem Alfreð Ásmundsson skráði og fylgir þessi sögn örnefninu:  

 

Þá eru talin þau örnefni á Gvendarstöðum sem þekkt eru á jörðu niðri. En á himni 
uppi, séð frá Gvendarstöðum og fleiri bæjum, er eitt örnefni, Hjaltagat, kennt við 
mann, er Hjalti hét og fyrstur veitti því athygli. Í þrálátri norðaustanátt og 
óþurrkatíð, þegar himinninn hefir lengi verið þoku kafinn, svo að hvergi hefir séð 
til lofts, bregður stundum fyrir, einkum seinni part dags, eða að kvöldi, 
heiðríkjurönd yfir Hrafnsstaðaöxl. Oftast er þessi rönd bogamynduð. Þetta er 

                                                
14 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 2. bindi, bls. 72. 
15 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 448. 
16 SÁM. Örnefnasafn. Örnefnaskrá fyrir jörðina Straum, Garðahreppi, Gullbringusýslu. 
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Hjaltagat og boðar þurrk að morgni, sem stendur í þrjá daga. Þess þarf vel að gæta 
að hvorki á undan eða jafnhliða Hjaltagati sjáist nokkurs staðar í heiðan himin. 
Komi það fyrir er veðurspáin marklaus.17 

 

Óáþreifanleg örnefni eru þó alltaf undantekningin, og sé miðað við Hjaltagat þá er sú 

staðsetning notuð í samhengi við veður og veðrabrigði.  

 

2.3 Íslands mörgu nöfn 
Þótt örnefnið Ísland hafir líklega verið til frá upphafi samfelldrar byggðar í landinu, er það 

ekki eina örnefnið sem landinu hefur verið gefið. Í Sturlubók Landnámu koma fram þónokkur 

örnefni fyrir Ísland. Þar segir frá prestinum Beda sem á 8. öld skrifar í annál um eyjuna Thile 

og á þar, miðað við lýsingarnar um fjarlægð frá Bretlandi og birtuskilyrði eftir árstíðum, 

líklegast við Ísland. Einnig segir þar frá mönnum sem fóru í víking frá Noregi og ætluðu til 

Færeyja en rak lengra í burtu. Þegar þeir koma til Íslands eru miklir snjóar í fjöllunum og 

kölluðu þeir því eyjuna Snæland. Í Hauksbók Landnámu er nokkurn vegin sama saga rakin en 

til viðbótar er Ísland þar nefnt Snjóland sem er hliðstæð mynd eða hljóðbrigði frá nafninu 

Snæland. 18 

Garðar Svavarsson, hinn sænski, fór að leita að Snælandi eftir draumi móður sinnar. 

Samkvæmt sögunni var hann einn vetur á landinu, skildi eftir sig ambátt og þrælinn Náttfara 

sem Náttfaravík heitir eftir. Eftir að Garðar kemur aftur til Noregs er landið kallað 

Garðarshólmi. Einhverju síðar fer Flóki Vilgerðarson að leita að Garðarshólma. Sagan segir 

að Flóki og menn hans hafi siglt vestur yfir Breiðafjörð og komið að landi í Vatnsfirði á 

Barðaströnd. Þar sem fjörðurinn var fullur af fiski og nóg að bíta og brenna vöruðu þeir sig 

ekki á að heyja fyrir veturinn. Allar skepnurnar drápust um veturinn og vorið var kalt. Eftir 

þessar hörmungar gekk Flóki upp á hátt fjall og sá hvar hafís fyllti fjörðinn framundan og gaf 

landinu nafnið Ísland.19 Sagan á bak við nafnið gefur því meiri og dýpri ægifegurð en fyrr. En 

þannig er það oft með örnefni að sagan á bak við þau dýpkar tengslin frá þeim yfir í 

tungumálið og samfélagið.  

                                                
17 SÁM. Örnefnasafn. Örnefnaskrá fyrir jörðina Gvendarstaði, Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
18 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 31, 34 og 37. 
19 Sama rit, bls. 34, 36 og 38. 
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Ísland hefur ótal fleiri óformleg heiti. Hrímey, Hrímgrund, Hrímland, Ísaland, Jökulmær, 

Frón, Skerið og Klakinn. Í skáldamáli þekkjast mörg þessara heita og fleiri, eins og t.d. 

Ísafold, Fjallkonan, Fjalladrottningin og Eylenda.20  

Tómas Sæmundsson minnist á ‘hólmann’ þegar hann hvetur Jónas Hallgrímsson til að 

koma til Kaupmannahafnar. Hann segir í bréfi til Jónasar:  

Ég ætla að gera þig að stórum manni, Jónas! Og hvernig getur þú það, vesalingur 
(hugsar þú). Það get ég víst. Hér þarf ekki annað en gefa Ideen. Það er nóg. Því 
tekur þú hana ekki sjálfur, spyr þú. Af því ég er ei nærri eins vel fallinn til þess. 
Þú ert sá, sem best ert lagaður til að gera það svo, að hólminn okkar geti haft sóma 
af.21  

 

Höfundur hefur einnig heyrt um Ísland nafnið Norðurey sem nyrsta eyjan af Vestmannaeyja-

klasanum. Augljóst er að notkun á því heiti er nokkuð staðbundin og skemmtilegur húmor 

fólginn í því heiti. 

Örnefni eru oft breytileg eftir tungumálum þó sé verið að vísa í sama staðinn. Á íslensku er 

landið kallað Ísland, en á dönsku kallast það Island, á ensku Iceland, á pólsku Islandia, á 

ítölsku Islanda, og svo mætti lengi telja. Nokkuð algengt er að fjöll heiti mismunandi nöfnum 

eftir hlið og dal sem það liggur niður í. Þar má nefna múla nokkurn sem er rétt hjá 

æskuheimili mínu. Hann er ýmist kallaður Varmalækjarmúli eða Múlinn, þar sem hann liggur 

að Bæjarsveit en Lundarháls af íbúum Lundarreykjadals. Bæði nöfnin eiga jafnmikinn rétt á 

sér og eru þau notuð fyrir múlann hvort á sínum stað á landakortum.  

 

Af þessu má greinilega sjá að sama örnefnið getur átt við fleiri en eitt svæði og fleiri örnefni 

en eitt getur átt við sama svæðið. Það þarf ekki að valda vandræðum en getur vissulega valdið 

                                                
20 Vef. Íslensk veforðabók, Ísland. 
21 Tómas Sæmundsson til Jónasar Hallgrímssonar, 22, júní 1830, bls. 75. 
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ruglingi og þess vegna er yfirleitt aðeins eitt örnefni skráð á tiltekið svæði á landakortum og 

það er þá hið opinbera örnefni. 

 

2.4 Erlend heiti í íslenskum örnefnum 
Ýmsar erlendar stórborgir er að finna í íslenskum örnefnum. Samkvæmt Jarðabók Árna og 

Páls var Arabía grasnytjabúð úr landi Hraunhafnar í Staðarsveit.22 Amsturdam var hjáleiga í 

landi kirkjujarðarinnar Suður-Reykja í Kjósarsýslu og svo er að finna sker nokkuð við 

Hallbjarnareyri í Eyrarsveit sem kallast Írland.23  

Nýrri örnefni eru að finna t.d. á Hvanneyri en þar eru nöfn á túnum Angóla, Biafra, Cuba, 

Dahomey og Eritrea. Túnin Ítalía, Serbía og Kórea er að finna á Fallandastöðum í Hrútafirði. 

Skotland er að finna á Völlum á Kjalarnesi og þar er Katanes handan við hornið. Við Miðhús í 

Biskupstungum er að finna Grænland, Holland er nafn á skika í Landakoti á Vatnsleysuströnd 

og England er nafn á býli sem er að finna í Lundarreykjadal í Borgarbyggð. Engar sagnir 

fylgja upplýsingunum í Jarðabók Árna og Páls um uppruna örnefnanna og er alls óvíst hvers 

vegna nafngjafinn hefur valið þessi heiti. Í tilfelli heitisins England getur auðvitað allt eins 

verið að nafnið sé dregið af engi og hafi ekkert með England að gera. Í yngri örnefnum eru 

meiri líkur á að uppruninn sé þekktur. Ítalía fékk nafnið sitt vegna lögunar túnsins, Serbía 

vegna magurs lands og Kórea vegna ræktunartímans sem var á tíma Kóreustríðsins. Grænland 

heitir svo út af jarðhita sem skilar sér í sígrænum bletti stutt frá húsunum. Þó er fátt sauðfé 

jafn heimsborgaralegt og það á jörð Brattholts í Biskupstungum. Þar varð til sú hefð að gefa 

útihúsum nöfn eftir erlendum stórborgum og báru fyrri fjárhúsin nafnið Rómarborg og hin 

síðari París.24  

 

2.5 Örnefni sem menningarminjar 
Í ljóðinu Fjallgangan sagði skáldið Tómas Guðmundsson meðal annars að „[l]andslag yrði 

lítilsvirði, ef það héti ekki neitt“.25 Auðvitað er hægt að halda því fram að það sé 

uppskafningsháttur að hlutir þurfi að hafa nafn til að hægt sé að njóta fegurðar þeirra, 

ægifegurðar eða ljótleika. Vissulega er hægt að njóta þess að horfa á náttúruna eingöngu 

landslagsins vegna en eitthvað er samt til í þessu hjá skáldinu og örnefnin færa okkur annars 
                                                

22 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 5. bindi, bls. 115. 
23 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 312. 
24 Hallgrímur J. Ámundason, „París, Biskupstungum“, bls. 49–50. 
25 Tómas Guðmundsson, Á meðal skáldfugla, bls. 75. 
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konar tengingu við landslagið. Með þeim fáum við þráð til liðinna tíma og horfins samfélags 

en sú tenging væri ekki til ef örnefnum hefði ekki verið haldið við með notkun í munnmælum, 

því að ekki er byrjað að safna örnefnum að neinu ráði til varðveislu fyrr en á 20. öldinni.  

Kristján Eldjárn skrifaði greinina „Nokkrar leiðbeiningar um örnefnasöfnun“ og birti í 

tímaritinu Skinfaxa árið 1945. Þar segir hann: 

Alls staðar þar, sem menn hafa byggðir fest, hafa þeir gefið nöfn bólstöðum sínum 
og kennileitum ýmsum, hver þjóð af sinni tungu. Nöfn þessi verða til smám 
saman, eflir þörfum hins daglega lífs. Við köllum þau örnefni og notum þau orð 
jöfnum höndum um heiti mannabústaða allra og mannvirkja, hverrar tegundar sem 
eru, og nöfn á kennileitum landslagsins, fjöllum, dölum, ám, vötnum, hólum, 
börðum, steinum o. s. frv. Örnefni ganga í arf frá kynslóð til kynslóðar og jafnvel 
þjóð til þjóðar, ef þjóðaskipti verða í löndunum. Þegar fram líða stundir, verða þau 
merkilegar heimildir um líf og starf löngu liðinna manna og þjóða.26 

 
Örnefni eru því tenging milli fortíðar og nútíðar. Þau eru rauður þráður sem tengir okkur við 

liðinn tíma, sögur og samfélag. Það að gefa nafn og að viðhalda nafni í tungumálinu er tæki til 

að tengja saman fortíð og nútíð og þau hafa að geyma upplýsingar af ýmsu tagi. 

Í viðtali við Svavar Sigmundsson fyrrverandi forstöðumann Örnefnastofnunar sagði hann 

að örnefni væru huglægar minjar, „eins og leiftur frá liðnum tíma, sem segja einhverja sögu 

sem erfitt er að túlka nema að hafa mikið heimildamagn undir.“ Samkvæmt skilgreiningu 

UNESCO eru örnefni menningarverðmæti sem ber að varðveita eins og aðrar 

menningarminjar.27 

Þórhallur Vilmundarson prófessor og fyrrverandi forstöðumaður Örnefnastofnunar Íslands 

skrifaði um örnefni og menningarlegt mikilvægi þeirra í grein sinni „Nýnefni og örnefnavernd 

á Íslandi“ sem birtist í nafnfræðiritinum Grímni árið 1980. Þar vitnar hann í yfirlýsingu sem 

samþykkt var á fimmtu ráðstefnu Norrænu samvinnunefndarinnar um nafnarannsóknir 

(NORNA) sem haldin var í Finnlandi 23. – 25. september 1977: 

Örnefni eru mikilvægur hluti umhverfis okkar og menningar. Þau auðkenna hvers 
konar staði og eru í sjálfum sér ómetanleg menningarverðmæti, sem mikil áhrif 
hafa á heimúð manna og unan.  
Örnefnagæslan er því mikilvægt hagsmunamál samfélagsins. Samfélag verður að 
sjá örnefnaarfinum borgið og gæta þess, að nýjar nafngiftir fari þannig úr hendi, 
að örnefnin verði vel nothæf og menningararfurinn varðveitist í samfélagi, sem er 
sífelldum breytingum undirorpið.  
Í öllum norrænum löndum hafa þjóðfélögin komið á fót stofnunum, sem hafa það 
hlutverk að safna örnefnum, vinna úr þeim og gera þau aðgengileg almenningi. 

                                                
26 Kristján Eldjárn, „Nokkrar leiðbeiningar um örnefnasöfnun“, bls. 45.  
27 Viðtal við Svavar Sigmundsson, 12. febrúar 2016.  
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Allir þeir aðiljar, sem fjalla um nafngiftir, eiga kost á að notfæra sér efnivið og 
sérþekkingu örnefnastofnananna og ættu ekki að láta það undir höfuð leggjast.28 

 

Örnefni verða til við notkun á landinu. Menn búa þau til og nota eftir þörfum. Þau segja 

manni að vissu leyti sögu um það hvernig lífið var og hvernig landið var notað og jafnvel 

hvernig menn hugsuðu og hvað menn sáu fyrir sér. Þau eru minjar um menninguna eins og 

hefur verið alla tíð, minjar um fólk og landslag, trúarbrögð, samgöngur, sögusókn og 

búskaparhætti og daglegt líf og ferðalög og bara mannlífið eins og það gerir sig. Þannig er 

menningin fólgin í örnefnunum og örnefni því hluti af menningararfi Íslendinga.  

Jónína Hafsteinsdóttir fyrrum starfsmaður Örnefnastofnunar Íslands og deildarstjóri á 

nafnfræðisviði hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum telur að aldur sé ekki 

endilega það sem geri örnefni að hluta menningararfsins okkar, heldur sé það „sagan á bak við 

tilefnið. Það er það sem að skiptir máli, þannig það er alveg jafn mikilvægt að varðveita ný 

örnefni eins og gömul. Dagurinn í dag er saga á morgun.“29 

 

2.6 Sannleiksgildi örnefna 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum örnefnum og birtar í greinum. Sérstaklega 

hafa Árbók Hins íslenzka fornleifafélags og Árbók Ferðafélagsins verið í fararbroddi í útgáfu 

á greinum um örnefnarannsóknir. Þegar yfirlit yfir þær rannsóknir er skoðað er augljóst að 

meirihluti rannsókna í byrjun 20. aldarinnar og fram eftir öldinni beinist að „gömlum” 

örnefnum og sérstaklega þeim sem koma fyrir í Íslendingasögunum.  

Í Íslendingasögunum er að finna aragrúa örnefna og hafa þau oft verið notuð sem rök fyrir 

því að sögurnar séu staðreyndir um uppruna Íslendinga. Flest örnefni eru það gömul að ef það 

er til sögn um þau þá er engin til frásagnar um sannleik sagnarinnar og því er erfitt að 

véfengja sannleiksgildi sagnanna um þau. Í grein sinni „Hvað á að gera við Landnámu“ fjallar 

Ármann Jakobsson um hinn áreiðanlega óáreiðanleika Íslendingasagnanna og segir: 

Hvort sem veldur nú meiru hversu áhrifamiklar og magnaðar 13., 14. og 15. aldar 
heimildir okkar um upphaf Íslandsbyggðar eru, eða hitt að maðurinn hefur í senn 
eðlilegan áhuga á persónusögu og er í þekkingarleit sinni fælinn við eyður og tóm, 
þá hefur freistingin reynst ærin að láta hinar býsna nákvæmu og skemmtilegu en 
óáreiðanlegu síðmiðaldaheimildir fylla í eyður sögunnar.30  

 

                                                
28 Þórhallur Vilmundarson, „Nýnefni og örnefnavernd á Íslandi“, bls. 24.  
29 Viðtal við Jónínu Hafsteinsdóttur, 26. febrúar 2016. 
30 Ármann Jakobsson, „Hvað á að gera við Landnámu“, bls. 7-8. 
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Samkvæmt Helga Þorlákssyni er varasamt er að horfa á Íslendingasögurnar sem algildan 

sannleika en hægt er að nota þær sem heimildir um hefðir og hvað var „rétt og rangt“ í því 

samfélagi sem þær eru skrifaðar og mögulega í því samfélagi sem þær gerast í. Þannig geta 

þær verið notadrjúgar heimildir um þjóðfélagið fyrir árið 1200.31 Nútímafræðimenn virðast 

almennt vera á því máli að örnefni geti verið lýsandi og vísandi en þau ber ekki að taka sem 

heilagan algildan sannleika sem staðfesti Íslendingasögurnar. Heimir Pálsson fjallar um þessa 

hugarfarsbreytingu í riti sínu Frásagnarlist fyrri alda: 

Nútíma fólki er tamt að gera greinarmun á „tvennskonar sannleik”, annars vegar 
hinum vísindalega, eins og hann birtist t.d. í sagnfræðiritum, hins vegar 
„listrænum sannleik” eins og hann getur birst í sögulegum skáldsögum. Þannig 
lítum við e.t.v. svo á að Íslandsklukkan flytji okkur einhverskonar sannleik um 
sögu þjóðarinnar þótt okkur sé mætavel kunnugt um að hún er skáldsaga. 32 

 

M. I. Steblin-Kamenskij veltir þessu fyrir sér hvað varðar Íslendinga fyrri alda. Hann segir í 

ritinu Heimur Íslendingasagnanna, í þýðingu Helga Haraldssonar: 

En voru þessar tvær gerðir sannleiks til í vitund fornmanna? Fjölmargt bendir til 
þess, að hjá þeim hafi aðeins verið til ein tegund sannleiks, sem kalla mætti 
„einþættan” (synkretískan) sannleik. Sá sem flutti einþættan sannleik um fortíðina 
leitaðist bæði við að skýra rétt frá og endurskapa fortíðina í allri sinni lifandi 
heild. En þar með var þetta ekki aðeins sannleikur í eiginlegri merkingu, heldur 
list, eða órofa eining þess sem er ósamrýmanlegt í huga manns nú á dögum. 
Einþættur sannleikur er okkur að eilífu glataður. Hann er alls ekki meðalvegur 
milli hinna tveggja sannleikstegunda nútímans; hann er miklu auðugri og 
efnismeiri en þær báðar til samans, gagn-ólíkur báðum, hinn þriðji sannleikur. 
Tilraunir til að ákvarða, hvað sé sögulegur og hvað listrænn sannleikur í sögum, 
eru með öðrum orðum leit að aðgreiningu innan sannleikshugtaks, sem á sér eðli 
sitt og tilveru að þakka, að slík aðgreining er þar einmitt ekki til.33 

 

Máli mínu til stuðnings vil ég vísa aftur í grein Ármanns Jakobssonar, „Hvað á að gera við 

Landnámu“, það sem hann lýsir því hvernig saga og staðreyndir eru samtvinnaðar í frásögn 

Landnámabókar og ómögulegt er að skera úr um hvort þar sé saga eða skáldskapur á ferð: 

Í Landnámabók er mikið magn staðreynda miðað við orðafjölda. Ef litið er á 
frásögn hennar af landnámi Skalla-Gríms birtast þannig nýjar staðreyndir í hverri 
einustu setningu. Fyrri hlutinn (S 29) greinir stuttlega frá ætt Skalla-Gríms, frá 
átökum Kveld-Úlfs og Skalla-Gríms við Harald konung, vígi hirðmanna og 
frænda konungs í hefnd eftir Þórólf Kveld-Úlfsson og ferðinni til Íslands. 
Langrækilegasta lýsingin er á andláti Kveld-Úlfs og fyrirmælum hans um að kista 
hans verði nýtt sem eins konar vegvísir. í seinni hlutanum er hin eiginlega 

                                                
31 Helgi Þorláksson, „Að vita sann á sögunum“, bls. 113-122. 
32 Heimir Pálsson, Frásagnarlist fyrri alda, bls. 127-129. 
33 Steblin-Kamenskij, Míkhaíl Ívanovítsj, Heimur Íslendingasagna, bls. 19-20. 
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landnámslýsing, þar sem örnefni á svæðinu eru skýrð með vísun til þessarar sögu 
þar sem Skalla- Grímur ýmist nefnir landsvæði miðað við fyrstu reynslu sína af 
þeim (hann lendir knerri sínum á Knarrarnesi og á Alptanesi sér hann álftir) eða 
gefur mönnum sínum land sem síðan er nefnt eftir þeim. Er þessi frásögn heldur 
rækilegri en ýmsar aðrar landnámslýsingar í Landnámabók en þó í svipuðum 
anda.34 

 

Þegar örnefni í Íslendingasögunum eru skoðuð verður að hafa þessi atriði í huga. Það verður 

aldrei sannað eða afsannað hvort varð til á undan, örnefnið eða sagan, og hvernig örnefnið og 

sagan hafa tvinnast í gegnum tíðina. Því er ekki hægt að segja að Íslendingasögurnar sanni að 

tiltekið örnefni hafi alltaf verið á tilteknum stað eða að örnefnin sanni sögurnar, þ.e. að 

Íslendingasögurnar séu sannar af því að við getum staðsett örnefnin sem er að finna í 

sögunum, m.a. vegna þess að örnefni eru að hreyfanleg milli svæða. Eitt lítið dæmi um slíka 

yfirfærslu örnefnis á 20. öldinni er þegar Bóas Gunnarsson og Kristín Sigfúsdóttir byggðu hús 

sitt í landi Voga árið 1959, gáfu þau því nafnið Stuðlar, þar sem Bóas er ættaður frá Stuðlum í 

Reyðarfirði.35 Munurinn liggur í því að saga þeirra hjóna er til á prenti en hefði slíkt hent á 

fyrri öldum er ólíklegt að sú saga sé til niðurrituð. Þá þarf eingöngu tíma til að sagan falli í 

gleymsku og örnefnið verði tímalaust.  

 

2.7 Áhrif málhreinsunar á örnefni  
Málhreinsunarviðhorf á Íslandi birtast strax eftir siðaskiptin í ritum Guðbrands biskups 

Þorlákssonar (1541-1627) og enn skýrar hjá samverkamanni hans, Arngrími Jónssyni lærða 

(1568-1648), sem árið 1609 birti hið þekkta rit Crymogaea, sem mætti kalla hinu fyrstu 

samfelldu Íslandssögu, sem skrifuð var beinlínis til varnar Íslandi gagnvart ádeilum erlendra 

manna á land og þjóð. Arngrímur var einn af upphafsmönnum þeirrar skoðunar að íslenska 

samtímans væri það tungumál sem talað hafði verið um Norðurlöndin áður en tungurnar tóku 

að kljúfast hver frá annarri. Ýmsir aðrir góðir menn hlúðu að íslensku máli í kringum og eftir 

siðaskiptin. Þar í fararbroddi var Oddur Einarsson biskup (1559-1630). Hann er einn af þeim 

fyrstu sem vitað er að hafi safnað handritum í rannsóknarskyni, þótt mörg handritanna hafi 

reyndar eyðilagst í stórbruna í Skálholti 1630. Með handritasöfnun Árna Magnússonar (1663-

1730) var fyrst kominn grundvöllur að því að færa tungumálið – og þá sérstaklega ritmálið – 

til eldra horfs.36 Danski málfræðingurinn og áhrifamaðurinn um íslenska stafsetningu, Rasmus 

                                                
34 Ármann Jakobsson, „Hvað á að gera við Landnámu“, bls. 16. 
35 Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 303. 
36 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 20-23. 
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Kristian Rask (1787-1832), hélt um tvö hundruð árum síðar fram sömu skoðun og Arngrímur 

lærði. Í ritinu ð ævisaga segir Stefán Pálsson: 

 

Kennisetning Rask var einföld. Samkvæmt henni höfðu allir íbúar Norðurlanda í 
fyrndinni talað sama tungumál sem væri í öllum aðalatriðum sama mál og 
Íslendingar hefðu einir varðveitt. Lengi vel hefðu menn gert þau mistök að telja 
gamla norræna málið vanþroskað og ófullkomið, en þvert á móti hafi það verið 
málfræðilega fullkomnara en yngri málin og framburður þess vandaðri.37 

 

Á síðari hluta 18. aldar náði málhreinsunarstefnan verulegu fylgi, og þá einkum vegna vinnu 

Hins íslenska lærdómslistafélags og Eggerts Ólafssonar sem meðal annars skrifaði 

stafsetningarbók árið 1762, Réttritabók Íslendinga. Ritið var aldrei gefið út en handritið 

skrifað upp margsinnis. Hugmyndir Eggerts fóru þannig á víð og dreif um samfélagið og 

höfðu mikil áhrif á stóran hluta þeirra bóka sem voru prentaðar á íslensku á næstu áratugum.38  

Málhreinsunin, stundum kölluð málvernd, beindist að því að uppræta það í málinu sem 

talið var að komið hefði fyrir erlend áhrif inn í málið og væri því ekki upprunalegt. Var það 

talið hið brýnasta verkefni að hrinda í framkvæmd málrækt undir merkjum hreintungustefnu 

og snúast gegn ásókn dönskunnar á Íslandi. Í bók sinni Íslensk málhreinsun, sögulegt yfirlit, 

fjallar Kjartan G. Ottósson um meðal annars um vandamál sem fylgja málhreinsun líkt og 

þeirri sem átti sér stað á Íslandi. Segir hann að málhreinsun sé flókið fyrirbæri í framkvæmd 

og margt stangist þar á. Málhreinsun geti unnið að því að fækka orðum innan tungumálsins 

með því að útrýma tökuorðum. Það er því spurning hvort það sé í raun og sannleika rétt að 

fórna litum tungumálsins fyrir uppruna og hreinleika. Málhreinsun er ekki óþekkt annars 

staðar í heiminum en hér heima var hluti af þessari stefnu að færa átti tungumálið aftur til 

gullaldarmálsins og jafnvel vekja til lífs málfarsleg atriði sem voru löngu útdauð. Var þá litið 

„á móðurmálið sem eðalmálm sem fallið [hafi] á af sjálfu sér í tímans rás“.39 Má þar tiltaka 

hina undarlegu sögu bókstafsins ‘ð’, sem kemur fram í íslenskum handritum á fyrri hluta 13. 

aldar og er notað næstu tvær aldir, þar til stafurinn hverfur aftur úr notkun.40 Notkun 

                                                
37 Stefán Karlsson, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson og Steinar Ingi Farestveit, ð ævisaga, bls. 87. 
38 Stefán Karlsson. „Tungan“, bls. 47. 
39 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 10. 
40 Stefán Karlsson, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson og Steinar Ingi Farestveit, ð ævisaga, bls. 40 

og 41. 
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bókstafsins er endurvakin smám saman í byrjun annars fjórðungs 19. aldar, mikið til 

málfræðingnum Rasmus Rask að þakka.41 

Með útgáfu tímaritanna Fjölnis og Nýrra félagsrita á öðrum fjórðungi 19. aldar og síðar 

endurreisn Alþings hefst sjálfstæðisbarátta Íslendinga. Þessi barátta birtist mjög í rituðu máli 

Fjölnismanna sem síðar meir náði að hafa áhrif á fjöldann. Tilraunir Fjölnismanna með nýja 

stafsetningu voru að vísu ekki allar farsælar en þeir höfðu víðtæk áhrif á málhreinsun. Þar 

með var brotið blað í ritmáli Íslendinga og sú hefð sem við þekkjum nú að festast í sessi.42 

Í eðlilegu framhaldi af þessu mikla risi hugmynda um íslenska menningu er Hið íslenska 

fornleifafélag stofnað árið 1879. Meðal þess sem félagið beitti sér fyrir var könnun fornra 

sögustaða og rústa en einnig beitti félagið sér fyrir örnefnasöfnun.43 Hugmyndir um 

málnefndir komast að alvöru í tal þegar Guðmundur Björnsson landlæknir lagði til í ræðu árið 

1907 „að Stúdentafélagið nefndi tólf til átján menn í eins konar félag til að vernda 

móðurmálið og auka fegurð þess og orðgnótt í ræðu og riti, en síðan skyldu félagsmenn sjálfir 

kjósa menn“ í stað þeirra sem færu yfir móðuna miklu. Þótt Stúdentafélagið hafi ekki fylgt 

tillögum nefndarinnar var hugmyndin að festast í sessi.44 

Í örnefnafræði kom arfleifð málhreinsunar einna mest fram í örnefnaskýringum og 

„leiðréttingum“. Örnefnaskýringar er það nefnt þegar menn reyna að skýra torskilin örnefni út 

frá hugmyndum um uppruna og leiðréttingarnar voru gerðar þegar talið var að örnefni hefðu 

afbakast. Mörg örnefni á Íslandi gætu fallið undir annan hvorn flokkinn eða báða. Ritgerð 

Finns Jónssonar „Bæjarnöfn á Íslandi“ birtist í fjórða bindi Safns til sögu Íslands sem kom út 

á árunum 1907-1915. Ritgerðin markar upphaf að greiningu bæjarnafna á kerfisbundinn hátt á 

Íslandi. Slík greining hafði verið við lýði á hinum Norðurlöndunum í nokkurn tíma og má þar 

nefna hið gríðarmikla ritverk Olafs Rygh um bæjarnöfn í Noregi.  

Fleiri fræðimenn og aðrir áhugasamir vildu leggja sín lóð á vogarskálarnar í þessum 

efnum. Eggert Ó. Briem skrifaði mikla ritgerð um staði á Íslandi sem hann nefndi „Om 

Islandske gårdsnavne på –staðir“. Margeir Jónsson var mikill áhugamaður um örnefni og 

skrifaði nokkrar ritgerðir undir nafninu „Torskilin bæjanöfn“. Sú fyrsta birtist árið 1921 í 

tímaritinu Íslendingi og fjallaði um örnefni á Norðurlandi. Í innganginum kemur berlega í ljós 

að hann var mikill fylgjandi málhreinsunar í örnefnaflóru Íslands. Þar skrifar Margeir: 

                                                
41 Stefán Karlsson, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson og Steinar Ingi Farestveit, ð ævisaga, bls. 

101-105. 
42 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 76. 
43 Birna Lárusdóttir, „Bæjarnöfn brotin til mergjar “, bls. 86.  
44 Kjartan G. Ottósson, Íslensk málhreinsun, bls. 127-128. 
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Ég vona þó, að allir hugsandi menn séu sammála um, að rannsókn þessi sé 
nauðsynleg. Öll bæjaheitin liggja að sjálfsögðu innan vébanda íslenskunnar, og 
torskilin nöfn verða því að lúta sömu vísindalegum athugunum sem önnur 
vandskilin orð í málinu. Ýmis undin og aflöguð bæjarheiti finnst mér vera áþekk 
óhreinum blettum, sem ætti að ná sem allra fyrst í burtu. [...] Naumast þarf að taka 
það fram, að réttu myndirnar eru undantekningarlaust fegri, og skiljanlegri 
yfirleitt, en afbökunin oftast nær biksvört vitleysa. Svipaðar nafnaflækjur og 
þessar er nauðsynlegt að greiða, þótt leitin verði löng og árangurinn ekki viss 
stundum.45 

 

Hannesi Þorsteinssyni skjalaverði var þetta einnig mikið hugðarefni og hann skrifaði 

heilmikla ritgerð sem einnig beindist að málhreinsun örnefna. Ritgerðin nefndist „Rannsókn 

og leiðréttingar á nokkrum bæjanöfnum á Íslandi“ og kom út árið 1923. Hannes hafði verið 

fenginn til að rannsaka gömul skjöl og heimildir með það að markmiði að lagfæra afbökuð 

bæjarheiti. Eftir útgáfu ritgerðarinnar hófst ritdeila á milli hans og Finns Jónssonar sem stóð 

næstu tvö árin, þar sem þeir eyddu því miður heldur meira púðri í að hnýta hvor í annan og 

ásaka um léleg vinnubrögð og þekkingarskort en að rökræða málefnalega um fræðin.46 

Örnefnaleiðréttingar eða tilraunir til slíks héldu áfram fram eftir 20. öldinni en viðtökurnar 

voru oftar en ekki blendnar, bæði hjá öðrum fræðimönnum sem og jarðareigendum. Erfitt er 

að segja hvaða áhrif þessar rannsóknir höfðu á örnefnaflóru bæjanafna en hægt er að ímynda 

sér að þessar aðgerðir hafi greitt götu þeirra sem höfðu þurft að una við erfið og óþægileg 

bæjanöfn við að sækja um breytingu á nafninu, hvort sem væri til eldra heitis eða einhvers 

sem teldist nýtt af nálinni.  

 

  

                                                
45 Margeir Jónsson, Torskilin bæjanöfn í Skagafjarðarsýslu, bls. 6.  
46 Birna Lárusdóttir, „Bæjarnöfn brotin til mergjar “, bls. 85.  
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3 Varðveisla örnefna 

Varðveisla örnefna á rætur að rekja til 18. aldarinnar þegar Íslendingar fóru æ meir að líta á 

sig sem sérstaka þjóð og sífellt fleiri fóru á stjá að leita að sérstöðu landsins. Í jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns sem þeir tóku saman á árunum 1702-1714 sem skrá um hag 

landsmanna og ásigkomulag jarða á Íslandi, eru ekki mörg örnefni nefnd á hverri jörð en 

skrárnar hafa að geyma mikilvæg bæjanöfn. Þær bækur hafa allar varðveist utan lýsinga jarða 

í Múla- og Skaftafellssýslum sem glötuðust í brunanum í Kaupmannahöfn árið 1728. 

Samkvæmt jarðabókinni voru á Íslandi rúmlega 4000 lögbýli en alls voru tæplega 7100 

bændabýli á Íslandi ef talin voru öll býli, þ.e. hjáleigur og fleirbýli.47 Jarðabó er fyrsta 

heildstæða heimildin um flest allar jarðir á Íslandi og eru merkilega um margt. Hvað örnefni 

varðar koma þar fram nöfn á kotum, hjáleigum, búðum, tómthúsum og fleiru sem hefðu 

annars að öllum líkindum fallið í gleymsku.  

Hugmyndir um glæstan tíma þjóðveldisaldar með sínum einstöku fornritum var stór þáttur 

í því að farið var að huga að varðveislu örnefna, þá með það í huga að staðfesta sannleiksgildi 

frásagna Íslendingasagna um uppruna Íslendinga og sögu fyrstu alda Íslandsbyggðar. Þá skipti 

máli að persónur Íslendingasagnanna hefðu verið til í raunveruleikanum og örnefnin væru að 

finna þar sem sögurnar vísuðu til.  

Einn þeirra fyrstu til að skoða Íslendingasögurnar í þessu samhengi var fræðimaðurinn 

Kristian Kålund. Bogi Th. Melsted ritaði grein sem birtist í Ársriti Hins íslenska fræðafélags í 

Kaupmannahöfn 1920 og fjallar um æviferil Kålunds. Þar segir að Kålund hafi komið til 

Íslands árið 1872 með það í huga að kanna land og þjóð.48 Annar var Sigurður Vigfússon 

fornfræðingur. Hann rannsakaði t.d. örnefni í Egils sögu og nefndi hana „Rannsókn í 

Borgarfirði 1884“. Ritgerðin birtist í Árbók hins íslenska Fornleifafélags 1884–1885. Í 

minningarorðum um Sigurð sem birtust í sama riti er hann sagður „[s]á maður, sem 

Fornleifafélagið íslenzka á að mestu leyti tilveru sína að þakka“.49 

 

3.1 Örnefnasöfnun 
Örnefnasöfnun hófst af alvöru í upphafi 20. aldar. Elstu skrár í örnefnasafni Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum eru úr fórum alþýðufræðimannsins Brynjúlfs Jónssonar frá 

                                                
47 Björn Þorsteinsson og Benedikt Jónsson, Saga Íslands til okkar daga, bls. 228.  
48 Bogi Th. Melsted, „Kristian Kålund bókavörður við handritasafn Árna Magnússonar“, bls. 95. 
49 V.Á., „Sigurðr Vigfússon. Æviatriði og störf“, bls. III. 
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Minna-Núpi (1838–1914). Þær skrár eru ýmist samdar af honum sjálfum eða heimamönnum í 

þeim byggðarlögum sem þar eru skráð. Töluvert vantar upp á dagsetningar í skjölum tengdri 

söfnun hans og því er ekki vitað um nákvæman aldur margra skránna. Elsta dagsetta skráin 

þar sem örnefni á jörð voru skráð skipulega er frá 29. október 1910 þegar Brynjólfur 

Bjarnason, bóndasonur á Framnesi á Skeiðum, skráði örnefni á heimajörð sinni. Brynjúlfur frá 

Minna-Núpi hafði nokkrum árum áður birt ritgerðir um fornleifarannsóknir sem birtust í 

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags. Þar koma vissulega fram bæjanöfn og önnur örnefni en 

ekki var þar um eiginlega örnefnasöfnun að ræða. Fyrsta birta örnefnaskráin kom út 1913 í 

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags og var höfundur hennar Sigurður Sigurfinnsson. Þar hafði 

hann tekið saman gömul örnefni í Vestmannaeyjum. Árið eftir birti Björn Bjarnason skrá yfir 

örnefni jarðar sinnar Grafarholts í Mosfellssveit og birtist hún einnig í Árbók Hins íslenzka 

fornleifafélags.50 

Hið íslenska fornleifafélag ræddi örnefnasöfnun á ársfundi 1918 og var þar ákveðið að eitt 

af hlutverkum félagsins ætti að vera að safna örnefnum og skrá þau. Erfiðlega gekk framan af 

að fá fjármagn í örnefnarannsóknir en árið 1924 tókst að afla styrks til verksins í fyrsta sinn. 

Þó að styrkurinn hafi verið í höfn fóru verkefnin hægt af stað. Tíu árum síðar er fyrsta 

örnefnasöfnunin skráð og nokkrar örnefnasafnanir eru skráðar fram yfir miðja öldina en þá 

hefst örnefnasöfnun loks af einhverri alvöru. Fram til 1969 unnu leikir og lærðir að söfnun 

örnefna ýmist sjálfstætt eða á styrkjum og hélt Þjóðminjasafn Íslands utan um örnefnasöfnin 

og hugaði að söfnun, endurskoðun og endurbótum á örnefnaskránum.51 

Frá 1900 til 1940 stóðu yfir miklar mælingar og skráning landfræðilegra staðhátta á 

Íslandi. Danska hermálaráðuneytið gaf út tilskipun til landmælingadeildar herforingjaráðsins 

um að gera þyrfti skipulega grundvallarrannsókn á staðháttum á Íslandi þar sem notaðar væru 

vísindalegar aðferðir. Þar með var lagður grunnur að nútímalandmælingum og kortagerð af 

Íslandi. Vinnan var unnin mestu á sumrin og komu að henni 70 landmælinga- og 

kortagerðarmenn, ásamt um 300 íslenskum og dönskum aðstoðarmönnum. Landmælingadeild 

herforingjaráðsins sá um verkið fram til 1928 en þá var danska landmælingastofnunin 

Geodætisk Institutut stofnuð og hélt hún verkinu áfram.52 Í seðlasafni herforingjaráðsins, eins 

og það er kallað, er að finna gríðarmikið safn örnefna alls staðar að af landinu. Safnið er 

geymt í örnefnasafni nafnfræðisviðs Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

                                                
50 SÁM. Örnefnasafn. Annáll örnefnasöfnunar. 
51 Sama heimild. 
52 Ágúst Böðvarsson, Landmælingar og kortagerð Dana á Íslandi, bls. 13 og 135-136 og Vef. Landmælingar 

Íslands, „Söguleg gögn“. 
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Sumarið 2015 var safnið yfirfarið, skannað og skráð af höfundi þessarar ritgerðar og er tilbúið 

til frekari rannsókna. 

 

3.2 Örnefnastofnun Þjóðminjasafns og örnefnasafn 
Árið 1969 samþykkti menntamálaráðuneytið að setja á fót Örnefnastofnun Þjóðminjasafns 

sem sæi alfarið um utanumhald örnefna. Stofnunin tók formlega til starfa árið 1970 og var 

Þórhallur Vilmundarson prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands skipaður yfirmaður 

stofnunarinnar. Starfsemi stofnunarinnar fór fram á Suðurgötu og sá hún alfarið um öflun og 

dreifingu örnefnagagnanna ýmist á vegum eigin starfsmanna eða með yfirumsjón safnara hér 

og hvar um landið.53  

 

Kennimark Örnefnastofnunar Íslands 

 

 

 

                                                
53 SÁM. Örnefnasafn. Annáll örnefnasöfnunar. 
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Ný lög um stofnunina tóku gildi 16. mars 1998 (nr. 14/1998) og lagðist þá Örnefnastofnun 

Þjóðminjasafns af og við tók Örnefnastofnun Íslands. Þá tók Svavar Sigmundsson við 

forstöðu Örnefnastofnunar.54 

Árið 2006 voru Íslensk málstöð, Orðabók Háskólans, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, 

Stofnun Sigurðar Nordals og Örnefnastofnun sameinuð með lögum, og fékk hin nýja stofnun 

nafnið Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum frá 1. september 2006. Vésteinn 

Ólason prófessor og forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar var skipaður forstöðumaður 

stofnunarinnar.55 Við sameininguna var Örnefnastofnun Íslands lögð niður og varð að 

Nafnfræðisviði innan Stofnunar Árna Magnússonar.56  

Örnefnasafnið er þungamiðja Nafnfræðisviðs og byggist það að mestu leyti á 

örnefnaskrám. Í þeim er að finna yfirlit yfir örnefni á jörðum. Lýsingarnar eru misjafnar, frá 

því að vera langt mál með miklum lýsingum á jörðinni yfir í að vera hreinir listar af 

örnefnum, án frekari vísbendinga um staðsetningu. Fyrir kom að skrásetjari sendi spurningar 

til heimildarmanna til að fá frekari upplýsingar um örnefni jarðarinnnar og hafa stundum 

borist svör við þeim spurningum. Margar af skránum hafa verið teknar til endurskoðunar og 

því eru oft til fleiri en ein skrá um hverja jörð sem eru gerðar á mismunandi tíma eða 

upprunalegri skrá fylgja viðbætur eða athugasemdir. Örnefnaskránum fylgja í sumum 

tilfellum uppdrættir, kort, loftmyndir eða ljósmyndir en fyrrupptalda flokkar er einnig að finna 

sem sérafurð í safninu í þartilgerðum kortaskáp. Í örnefnasafni eru öll gögn Örnefnanefndar, 

fundargerðir, umsóknir, greinargerðir, bréf og önnur skjöl viðvíkjandi nefndina.  

Eins og áður var minnst á er þar geymt seðlasafn herforingjaráðsins. Þar eru einnig ýmis 

aðsend gögn, t.d. frá Brunabótafélagi Íslands, uppdrættir Samúels Eggertssonar, fiskimiðasafn 

Lúðvíks Kristjánssonar, safn af vesturíslenskum örnefnum, örnefni úr fornbréfum og 

bréfaskipti og greinargerðir sem tengjast örnefnasöfnuninni, m.a. frá Ara Gíslasyni og 

Margeiri Jónssyni. Þar er líka að finna afrit af landamerkjaskjölum frá sýslumönnum úr 

Þjóðskjalasafni. 

 

                                                
54 Sama heimild. 
55 Vef. Árnastofnun, „Saga stofnunarinnar“. 
56 Vef. Árnastofnun, „Örnefnastofnun Íslands“. 



  

 26 

3.3 Örnefni í verkefnum 
Hluti af því að varðveita örnefni er að nota þau í ýmsum tilgangi. Örnefni lifa einungis í 

tungumálinu ef þau eru í einhverri notkun. Hér eru dæmi um hvernig örnefni eru notuð í 

verkefnum.  

Íslendingasögurnar hafa að geyma mikið safn örnefna. Á ferð sinni um landið á gömlum 

Land Rover sjúkrabíl árið 2011, fékk Emily Lethbridge þá hugmynd að hnitsetja öll örnefnin í 

Íslendingasögunum á gagnvirkt rafrænt kort. Verkefninu, sem nefndist Saga map, hefur verið 

mjög vel tekið og árið 2015 hlaut það hagnýtingarverðlaun Háskóla Íslands. Þegar þessi 

ritgerð er skrifuð er verkefnið enn yfirstandandi. Í janúar 2016 voru Íslendingasögurnar allar 

komnar inn á kortasjána og örnefni sem hafa ekki glatast eru merkt þar inn. Ásamt Landnámu 

verður líklega bætt þar inn Biskupasögum og Íslendingaþáttum. Mjög mikilvægar heimildir 

fyrir örnefni hafa verið birtar í ritgerðum sem birtust í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags og í 

Íslendingasögum gefnum úr af Íslenzkum fornritum.  

Annað verkefni er Sagnakortið sem er grunnur sem Trausti Dagsson vann eftir að hafa 

tekið grunnáfanga í þjóðfræði. Hann kynnti sér manntal.is og ismus.is og ákvað að blanda 

gögnum frá þessum söfnum saman á vefsíðunni sagnakort.net. Síðan kynnist hann Terry 

Gunnell sem hafði sett saman Sagnagrunninn og fóru þeir út í að að kortleggja staðarnöfn í 

grunninum.  

 

Það sem kortið gerir að setja sagnirnar úr þjóðsagnasöfnunum í nýtt samhengi. Á 
þeim tíma sem sögnunum var safnað (frá miðri 19. öld fram á byrjun 20. aldar) 
hafa þær tengst ákveðnum stöðum, gefið þeim gildi og þannig hafa staðirnir verið 
minnisvarði um sögurnar sem sjálfar voru kannski minnisvarðar um ákveðin 
viðhorf og heimsmynd samfélagsins. Á meðan margar sagnirnar hafa haldið áfram 
að tengjast stöðum (Myrká, Írafell, Bakki í Svarfaðardal...) hafa þó margar þeirra 
glatað þessari tengingu. Með því að kortleggja staðina í sögnunum má segja að 
ákveðið gildi staðanna sé endurheimt. Nýjar kynslóðir geta þannig kynnst huldum 
og horfnum heimi þar sem landslagið tekur sér hlutverk eins konar skjalasafns. 
Með því síðan að skoða staðsetningar bæði staða í sögnunum og heimili 
sagnafólks kemur einnig í ljós ákveðinn sjóndeildarhringur þeirra, ferðir þeirra 
endurspeglast stundum í sögnunum ásamt fortíð þeirra. Hvort sagnirnar verði 
raunverulegri má kannski segja að mögulega færist þær úr bókunum yfir í 
landslagið með hjálp þessa verkfæris sem vonandi hjálpar fólki að kynnast 
þjóðsögunum betur.57 

 

                                                
57 Viðtal við Trausta Dagsson 23. apríl 2016. 
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Frá árinu 1994 hefur Mjólkursamsalan unnið að verkefninu Íslenska er okkar mál og tekið 

fyrir þátt í tungumálinu í samstarfi við íslenska málnefnd. Þann fróðleik hafa þau síðan birt á 

mjólkurfernum um land allt. Árið 2014 var ákveðið að taka fyrir um 50 örnefni og var sett af 

stað verkefni í samstarfi við Nafnfræðisvið Árnastofnunar með Hallgrím J. Ámundason í 

fararbroddi. Upplýsingar um örnefnin voru fengin úr Örnefnasafni og voru þau myndskreytt 

af Halldóri Baldurssyni. Hugmyndin var að „átakið veki áhuga landsmanna á uppruna örnefna 

og jafnvel löngun fólks á að ferðast um landið og kynna sér nýja og áhugaverða áfangastaði á 

landinu.“58 Með þessu átaki er vissulega verið að varðveita þessi örnefni í tungumálinu. 

 

3.4 Upplýsingamiðlun örnefna og mikilvægi réttra staðsetninga 
Einn mjög mikilvægur þáttur í örnefnastarfi eru staðfræðilegar upplýsingar. Bróðurparturinn í 

örnefnasöfnun beinist nú að því að varðveita og staðsetja örnefni með sem nákvæmustum 

aðferðum. Þegar komast þarf að landamerkjum hafa örnefnaskrárnar verið notaðar til 

stuðnings við landamerkjaskrár sem til eru fyrir flestar jarðir á Íslandi, svo að hægt sé að 

staðsetja landamerki sem nákvæmast og tengist það gjarnan sölu á jörðum eða óljósum 

landamerkjum jarða sem liggja að óbyggðum. 

Örnefnaskrárnar sem geymdar eru á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum eru 

afrituð af Landmælingum Íslands sem vinnur ötullega að því að koma þeim á kort með mestu 

nákvæmni sem nútímatækni bíður uppá. Með auknum upplýsingum sem fást með söfnun 

örnefna þarf sífellt að uppfæra gagnagrunnana til að þeir sýni nýjustu og nákvæmustu 

upplýsingar. Töluvert er af því að fyrirtæki og einstaklingar nýti sér þessar landfræðilegu 

upplýsingar sem frá því 23. janúar 2013 hafa verið opnar og gjaldfrjálsar hjá Landmælingum 

Íslands. Þar er frjáls aðgangur að landfræðilegum upplúysingum til að útbúa kort af ýmsu tagi, 

bæði á pappír og fyrir staðsetningartæki.59 

Í nútímasamfélagi þar sem hver einasti maður hefur greiðan aðgang að 

staðsetningartækjum, leiðsögutækjum og snjallsímum er ekki langt að sækja kort af ýmsu 

tagi. Aðstæður geta komið upp þar sem treysta þarf mjög á tæknina eða, t.d. vegna 

vonskuveðurs eða slæms skyggnis. Þegar þannig er í pottinn búið getur nákvæmni korta verið 

spursmál upp á líf og dauða.  

                                                
58 Vef. MS. „Örnefni á Íslandi. Skemmtilegur fróðleikur“. 
59 Viðtal við Rannveigu Benediktsdóttur og Gunnar Hauk Kristinsson, 26. febrúar 2016. 
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Á ruv.is segir frá því að í febrúar á þessu ári lentu íslenskir ferðalangar í hremmingum 

þegar þeir voru á ferð um hálendi Íslands í nágrenni við Búðarhálsvirkjun. Mennirnir voru 

sagðir vanir útivistarmenn á vel útbúnum bíl en vegna slæms skyggnis treystu þeir á 

leiðsögutækið Garmin til að vísa sér veginn heim. Þeir töldu sig vera að fylgja slóða sem lægi 

til byggða en höfnuðu þess í stað í nýju uppistöðulóni við Búðarhálsvirkjun. Uppistöðulónið, 

sem nefnist Sporðöldulón, var tekin í gagnið árið 2014 en það var ekki að finna á Íslandskorti 

Garmin þegar þessi atburður átti sér stað. Eins og segir í fréttinni: „Samsýn, sem sér um 

Íslandskort, bárust upplýsingar frá Landmælingum Íslands um breytt landslag í desember 

2014 en þá var búið að ganga frá kortauppfærslu ársins 2015. Því ratar lónið ekki á kort GPS 

tækja fyrr en 1. mars á þessu ári.“60 Betur fór en á horfðist og mennirnir náðu að bjarga sér úr 

bílnum áður en hann fór á bólakaf í lónið.61 

Annað dæmi, þar sem mun minni hætta var á ferðum, er ferðalag Noels Santillans. Hann 

varð sennilega með þekktari ferðamönnum sem komið hafa til Íslands þegar GPS upplýsingar 

sendu hann í vitlausan landshluta. Noel segist hafa verið alvanur að nota GSP tæki í 

Bandaríkjunum og treysti því á að það myndi vísa honum veginn þegar hann kom til Íslands í 

byrjun febrúar þessa árs. Áfangastaðurinn átti að vera Hótel Frón á Laugavegi 22a í Reykjavík 

og bað hann starfsmann bílaleigu sem hann átti í viðskiptum við að slá inn heimilisfangið. 

Vegna rangrar stafsetningar á bókunarblaðinu sem hann hafði meðferðis vísaði GPS tækið 

honum á Laugarveg á Siglufirði. Á leið sinni til Siglufjarðar, sem var 400 kílómetrum lengri, 

fóru að renna á hann tvær grímur en hann treysti á tæknina og hélt áfram sinni leið, þrátt fyrir 

að skiltin gáfu til kynna að hann væri að fara í öfuga átt. Eins og Noel segir sjálfur frá: „Já, ég 

treysti algjörlega á GPS tækið og hélt að það myndi leiða mig á réttan stað. Í fyrsta lagi, því 

ég hef enga aðra tengingu nema GPS hérna. Í öðru lagi, þá nota ég tæknina mikið í 

Bandaríkjunum, og Google Maps, og það hefur aldrei leitt mig í ógöngur.“62 

Fleiri hafa lent í því að leggja lykkju á leið sína við að treysta á tæknina í blindni. 

Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum Snæfellsjökli segir frá því að 

ferðamenn hafi nokkrum árum áður komið í þjóðgarðinn og farið eftir GPS leiðbeiningum. 

Þeir höfðu ætlað sér að fara á Þingvelli en í stað þess að enda á Þingvöllum í Bláskógabyggð 

                                                
60 Vef. Halla Ólafsdóttir, „Fylgdu slóða í GPS tæki út í Sporðöldulón“. 
61 Vef. „Freista þess að hífa bílinn upp“. 
62 Vef. Rögnvaldur Már Helgason, „Treysti algjörlega á GPS og villtist til Sigló“ og vef. Jóhann Skúli Björnsson, 
„Áttavillti Noel farinn úr landi með GPS-tæki í farteskinu“. 
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sendi staðsetningartækið þá á Þingvelli í Helgafellssveit.63 Ég hefði samband við hana til að fá 

nánari upplýsingar og hafði hún þetta um málið að segja:  

Ég hef tvisvar rekist á ferðafólk sem lenti í þessu og landeigendur á Þingvöllum í 
Helgafellssveit þekkja mörg dæmi. Í öðru tilvikinu sem ég þekki af eigin raun 
voru menn á ferð sem gerðu gott úr þessu, höfðu farið í Hólminn og komu svo á 
gestastofuna til okkar, það eru þeir sem ég vitna til í viðtalinu. Síðast liðið haust 
rakst ég síðan á kínverska fjölskyldu sem hafði lent í því sama, voru komin til 
baka á Vegamót. Þau höfðu ætlað á Þingvelli og Geysi og í gistingu í Vík en 
höfðu lent á Snæfellsnesinu. Klukkan orðin 4 og myrkur að skella á. Í haust komu 
hjón á gestastofuna á Hellnum. Þau voru á leið í gistingu sem heitir núna Rjúkandi 
en var áður fyrrnefnd Vegamót. Þau höfðu sett nafnið inn og ætluðu upp 
Jökulhálsveginn sem er sumarvegur milli Arnarstapa og Ólafsvíkur, en þar uppi er 
foss sem heitir Rjúkandi og tækið vísaði á. 
Þetta er mjög bagalegt og getur verið stórhættulegt fyrir bláókunnugt fólk, 
sérstaklega yfir vetrartímann þegar ekkert sést, engin ljós við þjóðvegi, 
hríðarbylur þannig að sést vart í stikur og ekki á skilti, svo að ég lýsi verstu 
aðstæðum. Svolítið annað að keyra úti á landi en í borginni fyrir vetrartímann, 
þetta eru aðstæður sem flestir útlendingar þekkja alls ekki. Ferðamenn virðast líka 
hættir að nota prentuð kort, þeir treysta á tæknina, vanir því frá heimalandinu. Ég 
brýni fyrir ferðafólki sem kemur á gestastofuna að treysta ekki þessari tækni 
einvörðungu. Það þarf að skilgreina staðina mun betur og uppfæra upplýsingar ef 
þetta á að vera til gagns. Ég man t.d. eftir viðtali við að mig minnir 
björgunarsveitarmann á Austurlandi sem sagði frá því að þeir væru iðulega að 
draga bíla upp úr snjó á vegi sem væri löngu aflagður en er enn inni á þessum 
kortum. 
Við höfum líka rekið okkur á að stysta leið er gefin upp en hún getur verið 
sumarvegur. Skoða mætti hvað er gefið upp frá Húsafelli á Þingvelli, kannski 
Kaldidalur? Einnig vantar sárlega inn í tækin einhvers konar aðvaranir vegna 
veðurs og lokana á vegum yfir vetrartímann.64 

 

Örnefnasöfnun er því ekki einungis mikilvæg til örnefnarannsókna og af fagurfræðilegum 

ástæðum, heldur vegur þungt sú skylda að almenningur hafi aðgang að nýjustu og réttustu 

upplýsingunum.  

  

                                                
63 Vef. Jóhann Óli Eiðsson, „Ferðasumarið við Snæfellsjökul: Eltu GPS-leiðbeiningar í rangan þjóðgarð“. 
 
64 Viðtal við Guðbjörgu Gunnarsdóttur, tölvupóstur, 23. maí 2016. 
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4 Örnefnanefnd 

Örnefnanefnd var sett á fót árið 1935 að tillögu Geirs G. Zoëga vegamálastjóra, „til þess að 

afla ábyggilegra upplýsinga um örnefni, bæði rétt heiti og rithátt, til notkunar við 

landmælingar og uppdráttagerð af landinu“.65 Tveimur áratugum fyrr, þ.e. árið 1912, var fyrst 

lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um nafnbreytingar og ný nöfn á býlum. Frumvarpið 

fluttu alþingismennirnir Guðlaugur Guðmundsson sýslumaður og Stefán Stefánsson 

skólameistari. Ljóst er að báðir flutningsmenn hafa talið afar brýnt að setja lög um nafngiftir í 

íslensku samfélagi. Gunnlaugur Guðmundsson rökstuddi málið þannig: 

Mönnum mun það kunnugt, að víða um landið eru þessar nafnbreytingar og 
nafntökur, sem frumv[arpið] er stílað á móti, orðnar hrein og bein landfarsótt. Ég 
veit, að mönnum hlýtur að vera það ljóst, hvílík vandræði af þessu geta stafað í 
viðskiptalífinu. Þegar nöfnum á býlum og mönnum er breytt svo, að hvorki 
mennirnir né býlin þekkjast, þá getur af því hlotist hinn mesti glundroði. Þetta 
kemur mjög víða fram, t. d. í viðskiptum við bankana; póststjórninni bakar það 
óþægindi og þá eigi síður fátækrastjórnum og lögreglustjórum. Þessar 
nafnbreytingar eru í raun og veru öldungis óleyfilegar, þótt ekki liggi við þeim 
hegning, en svo mikið hefir að þessu verið gert á síðari árum og fer svo sífellt í 
vöxt, að sjálfsagt er að setja við þessu skorður.66 

 

Lög um bæjanöfn voru samþykkt ári síðar. Árið 1935 skipaði atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið fimm manna nefnd sem skyldi sjá um nafnbreytingar og nýnefni á 

býlum. Í þessari fyrstu Örnefnanefnd sátu Geir G. Zoëga, Bjarni Sæmundsson 

náttúrufræðingur, Matthías Þórðarson þjóðminjavörður, Ólafur Lárusson prófessor og Pálmi 

Hannesson rektor Menntaskólans í Reykjavík. Geir G. Zoëga var jafnframt skipaður formaður 

nefndarinnar.67 

Á Norðurlöndunum höfðu slíkar örnefnanefndir verið til árum saman. Árið 1878 var sett á 

laggirnar örnefnanefnd í Noregi (Stednavneudvalg), þá settu Svíar á fót slíka nefnd árið 1904 

og Danir árið 1910.68 

 

4.1 Lagaumhverfi örnefna og starfssvið Örnefnanefndar 
Í lögunum um bæjanöfn frá 1913 segir óheimilt sé að breyta, nema með leyfi stjórnarráðsins, 

nöfnum býla sem standa utan kaupstaða og kauptúna og komu fyrir í Jarðabók Árna 

                                                
65 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 1. fundur 10. desember 1935. 
66 „Frumvarp til laga um nafnbreytingar og ný nöfn á býlum". Lög nr. 31. 20. október 1913. 
67 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 1. fundur 10. desember 1935. 
68 Kristján Eldjárn, „Nokkrar leiðbeiningar um örnefnasöfnun“, bls. 45-46. 
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Magnússonar og Páls Vídalíns. Ef eigandi býlis vildi breyta nafninu þá var fyrsta skrefið að 

skrifa sýslumanni beiðni um breytinguna. Sýslumaður færði síðan stjórnarráðinu erindið. Í 

þeirri beiðni átti að koma fram nafn býlisins, verðmæti jarðarinnar og einnig ástæður þess að 

eigandi vildi ná fram nafnbreytingu. Ef stjórnarráðið taldi að nafnið sem beiðandi vildi taka 

upp væri að einhverju leyti óheppilegt var beiðanda gert kleift að velja annað nafn, t.d. ef 

nafnið var að finna á öðrum bæ í sömu sýslu. Var ekkert til fyrirstöðu þess að breyta nafninu 

gaf stjórnarráðið út leyfisbréf og sendi sýslumanni sem átti síðan lesa það upp á næsta 

manntalsþingi. Nöfn sem höfðu komið til áður en þessi lög voru sett máttu halda sér ef 

stjórnarráðið samþykkti þau en beiðnin varð að berast stjórnarráðinu innan árs frá því að þessi 

lög voru sett. Um nöfn á nýbýlum gilti að eigandi skyldi afhenda sýslumanni ósk um nafn. 

Eigandi átti að tilkynna um á hvaða jörð býlið var að ræða, stærð, landamerki og verðmæti 

eignarinnar. Vitnisburðinum átti að fylgja afsalsbréf fyrir eigninni eða annað sem sannaði 

eignarrétt umsækjanda, eða önnur skilríki fyrir eignarrétti beiðanda. Sýslumaður hafði rétt til 

að hafna nafninu taldi hann það eigi ekki við, t.d. ef það er „óheppilegt eða afkáralegt“, eða 

sama nafn var að finna fyrir í sýslunni. Nafn sem búið var að þinglesa mátti ekki breyta nema 

með leyfi stjórnarráðsins.69 

Þegar Örnefnanefnd tók til starfa kom strax í ljós að lögin um örnefni voru ekki 

nægjanlega skýr og skilmerkileg til að auðvelt væri að framfylgja þeim. Á fyrsta fundi 

Örnefnanefndar var samþykkt að fara skyldi í endurskoðun á lögunum og var Ólafi Lárussyni 

falið það verkefni.70 Að tæpum tveimur árum liðnum var frumvarpið tilbúið og ný lög um 

bæjarnöfn voru samþykkt 15. apríl 1937. Í nýju lögunum var kveðið á að í kaupstöðum og 

kauptúnum skyldu hús hafa götunafn og númer. Ein helsta breytingin sem kemur fram í nýju 

lögunum má finna í eftirfarandi: 

[S]á, sem breyta vill nafni býlis síns eða taka upp nýtt nafn, skal skýra frá 
ástæðum beiðninnar og gera grein fyrir vali nafnsins, lýsa t.d. staðháttum, ef hið 
nýja nafn er af þeim dregið. Breytingu á nafni býlis skal ekki leyfa, nema 
sérstakar ástæður mæli með því. Tekið er fram, að við upptöku nýnefna skuli þess 
gætt, að fylgt sé þeim venjum, sem ráðið hafa nafngjöfum býla hér á landi. 
Nefndin skal og hafa eftirlit með nafnsetningu á landabréfum þeim, sem gefin eru 
út að tilhlutun ríkisins, og vera landstjórninni til ráðuneytis um önnur málefni, er 
varða hvers konar staðanöfn hér á landi. 

 
Með þessu er skýrt kveðið á um að til þess að fá leyfi til breytingar á nafni býlis þyrfti að vera 

til grundvallarástæða og skal jafnframt var nauðsynlegt að sækja um formlegt leyfi fyrir 
                                                

69 „Frumvarp til laga um nafnbreytingar og ný nöfn á býlum". Lög nr. 31. 20. október 1913. Alþingistíðindi 
(1913), A.  bls. 108-110. 

70 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 1. fundur 10. desember 1935. 



  

 32 

breytingunni. Í leiðbeiningum um nafnaval á nýbýlum sem voru samþykkt árið 1937 var hart 

kveðið um að nöfn skyldu vera í samræmi við staðhætti. 71 

Til að skýra enn fremur út stefnu nefndarinnar voru samdar leiðbeiningar um nafnaval á 

býlum dagsettar í október 1938 og undirritaðar af Geir G. Zoëga formanni Örnefnanefndar. 

Þar kemur fram varðandi samræmi við staðhætti að: 

Ef nafnið er dregið af af náttúrueinkennum skyldu þau nöfn ein gefin, sem við 
eiga á þeim stað, t.d. Hlíð því aðeins að bærinn standi í eða undir hlíð, Reykir því 
aðeins að hverir eða laugar séu við bæinn. Skógar því aðeins að þar sé skógur. 
Sama gildir um samsett nöfn, þar sem einhver liður samsetningarinnar lýtur að 
einkennum staðar, t.d. skyldi bær eigi nefndur Brattahlíð nema hann standi undir 
eða í brattri hlíð. 

 
Ef nafnið væri dregið af nýtingu landsins voru gerðar strangar kröfur um að það ætti aðeins 

við ef „landið hafi verið notað með þeim hætti áður en bærinn var gerður þar. Nöfn eins og 

Akur eða Sel eiga ekki við nema þar sem akur eða sel hafa áður verið.“ Um bæjanöfn dregin 

af mannanöfnum hafði nefndin þetta að segja: 

Algengt hefir verið, að bæir hafa verið kenndir við þann mann, sem byggði þá 
fyrstur. Fer vel á því, að þeirri venju sé fylgt. Í því sambandi skal þess getið, að 
orðið staðir er nálega undantekningarlaust notað í íslenskum bæjarnöfnum með 
mannsnafni sem forlið, t.d. Grímsstaðir, Ingunnarstaðir. [...] Þess skyldi yfir höfuð 
vandlega gæta, að nöfn þau, sem upp eru tekin, eigi sér stað í veruleikanum, enda 
hefir lengst af nafnagjöfum hér á landi verið hagað þannig. 

 
Út frá þessu má sjá að nafnavali voru einnig settar strangari skorður en í fyrri lögum. Nefndin 

fylgdi hinum nýju reglum eftir, samanber úrskurði frá árinu 1947 þegar Herbjörn 

Guðmundsson sótti um nafnið Ásgarður á nýbýli sitt í Breiðdal. Nefndin hafnaði því nafni en 

mælti með nafninu Herbjarnarstaðir, þótt aldrei hafi orðið af nafnbreytingunni.72 Fá dæmi 

eru þó um að Örnefnanefnd hafi mælt með að tekin yrðu upp nöfn lifandi manna á bæi og 

hefur Örnefnanefnd verið mjög mótfallin slíku síðustu áratugi.  

Árið 1953 voru lög um bæjanöfn aftur endurskoðuð. Með nýju lögunum tók lagaumhverfi 

bæjanafna töluverðum breytingum. Starfssvið Örnefnanefndar átti ekki einungis við um bæi 

sem standa utan kaupstaða og kauptúna líkt og lögin frá 1913 gerðu ráð fyrir heldur tóku nýju 

lögin einnig til kaupstaða, kauptúna og þorpa. Samkvæmt fyrstu grein laganna þá skulu hús „í 

kaupstöðum og kauptúnum eða þorpum [...] auðkennd með götunafni og númeri. Þó er 

                                                
71 „Frumvarp til laga um bæjanöfn ofl. Lög um bæjanöfn o.fl.“ 15. apríl 1937, Alþingistíðindi (1937), A. bls. 

582-583. 
72 Viðauki B, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 1998, 35. fundur 21, apríl 1947. 
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eiganda húss heimilt að auðkenna hús sitt jafnframt með öðru nafni, svo og að gefa húsi sínu 

nafn, þar sem svo hagar til, að húsið verður eigi auðkennt með götunafni og númeri“.73 

Ráðherra var falið að skipa fimm manna nefnd sem kallaðist Örnefnanefnd. Það segir um 

nefndina að „[h]ún skal auk eftirlits og tillagna um býlanöfn hafa á hendi eftirlit með 

nafnsetningu á landabréfum þeim, sem gefin eru út að tilhlutun ríkisins, og vera ráðuneytinu 

til leiðbeiningar og aðstoðar um önnur málefni, er varða hvers konar staðarnöfn hér á landi“. 

Árið 1958 lét formaður Örnefnanefndar, Geir G. Zöega, útbúa nýjar, yfirgripsmeiri og 

strangari leiðbeiningar um val á nýjum bæjanöfnum, undir fyrirsögninni „Reglur um 

nafngiftir býla“. Í reglunum segir:  

Við val nafns er um tvær leiðir að velja: að taka upp sem bæjarnafn nafn þess 
staðar, sem bærinn er byggður á eða við, eða búa til nýtt nafn. Þar sem nýbýli úr 
jörð er reist við sama hlað og býlið, sem fyrir er, eða þar sem nýbýli úr jörð er 
reist við sama hlað og býlið, sem fyrir er, eða í sama túni, er oftast eðlilegt að 
nýbýlið fái sama nafn og er fyrir á bænum, en í fasteignamati verði þau auðkennd 
I, II, o.s.frv. Engu að síður ber að sækja um staðfestingu á þessari nafngift.74 

 
Við þessar breytingar tóku bæjarnöfn að líkjast götunöfnum mun meira en áður var þótt um 

væri að ræða rómverskar tölur í bæjanöfnum en ekki arabískar líkt og í götunöfnum. Svavar 

Sigmundsson tók saman í grein árið 2005 að þriðjungur nýbýla sem nýttu sér þessa leið við 

nafngiftina frá lokum sjöunda áratugarins fram yfir aldamót og bættu rómverskum tölum aftan 

við eldra nafn á jörðinni.75 

Verður að segja að þessi stefna hefur haft mikil áhrif á bæjarnafnaflóruna. Fyrst fer að bera 

á slíku í Gerðabók Örnefnanefndar árið 1948 og fer svo þess háttar nafngiftum síðan 

sífjölgandi að nýbýli sem kennd eru við býlið sem þau eru byggð út úr séu númeruð með 

rómverskri tölu. Hugmyndin að baki henni er að koma í veg fyrir að gamla bæjarnafnið hverfi 

úr notkun, ef ábúð á þeim jarðarparti væri af einhverjum ástæðum hætt. Þannig tók 

bæjarnafnið Lækjarmót yfir í landi Hörgsholts á Snæfellsnesi og nýbýlið Brautarholt, sem var 

rétt stofnað árið 1948 í landi Fallandastaða í Hrútafirði, og Grænahlíð í landi Smyrlabergs en 

samkvæmt úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta árið 1997, Einar Kristmundsson gegn Huldu 

Bjarnadóttur, var sá hluti jarðarinnar sem heitir Smyrlaberg fært lögformlega undir jörðina 

Grænahlíð.76 Því er hægt að stofna nýbýli á jörðinni og láta gamla nafnið deyja ef virkilegur 

vilji er fyrir hendi. 

                                                
73 Vef. Alþingi, „Lög um bæjanöfn o.fl.“ 1953 nr. 35 18. febrúar. 
74 SÁM. Örnefnasafn. Reglur um nafngiftir býla. 
75 Ari Páll Kristinsson, „Um íslenska örnefnastýringu“, bls. 13. 
76 Vef. Innanríkisráðuneytið. Úrskurðir og álit. 31. 7. 1997. 
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Áður var alvanalegt að taka upp nýtt nafn á nýbýli eða vísa í eldra nafnið með einhverju 

móti, t.d. með því að nota eldra nafnið sem fyrri eða síðari hluta af nýja nafninu. Mjög algengt 

var að smábýli héldu upprunalegu bæjarnafni en fengju viðbótina kot eða hjáleiga, eftir því 

hvernig ábúðinni var háttað.77 Dæmi um þetta eru Litli-Krókur í landi Króks í Reykjavík 

Minni-Reykir og Stóru-Reykir í Skagafirði, Syðra-Kolugil úr landi Kolugils í Víðidal, í 

Húnaþingi vestra, Nýibær úr landi Bæjar í Bæjarsveit, Borgarbyggð. Hlíðarendi og 

Hlíðarendakot í Rangárþingi eystra og Snjallsteinshöfði og Snjallsteinshöfðahjáleiga í 

Rangárþingi ytra.  

Eins var það álit Örnefnanefndar á þeim tíma að koma skyldi í veg fyrir að tekin yrðu upp 

nöfn úr goðafræðinni, „svo sem Ásgarður eða Baldursheimur, nöfn á kunnum stöðum eða 

fornfrægum og landskunnum höfuðbólum hér á landi, svo sem Lögberg, Þingvellir, 

Bræðratunga, nöfn á kaupstöðum eða kauptúnum hér á landi eða erlendum borgum eða 

landshlutum. Forðast átti það sem kallað var tilgerðarleg nöfn. Skrúður, Aðalból; og ranglega 

mynduð nöfn“, eins nöfn með forliðum eins og Efri-, og Syðri, nema þar sem það samræmdist 

staðháttum og bæjarnöfnum, sem fyrir voru, t.d. Eystri-Hlíð því aðeins, að bærinn standi 

austanvert við bæ, sem heitir Hlíð. Nöfn eftir fornmönnum voru ekki leyfð. Vegna 

öryggisatriða var blátt bann við því að taka upp nafn sem var þegar til í sama lögsagnar-

umdæmi en ekki var amast við þeim sem þegar höfðu fest rætur, ef til dæmis stjórnsýslu-

umdæminu var breytt.78 

Til að einfalda rithátt samsettra örnefna fékk Örnefnanefnd tvo málfræðinga til að setja 

saman reglur um ritun þeirra. Árið 1957 voru þessar reglur samþykktar: „Band skal því aðeins 

setja milli einkunnar, sem er fyrri liður örnefnis, og síðari hluta þess, að síðari hlutinn sé ekki 

til sem samnafn. Að öðru kosti skal rita örnefnið í einni heild.“ Til dæmis ætti að skrifa 

Litlidalur í einu orði en Stóra-Ávík með bandstriki. Þetta einfaldaði málið því miður bara að 

hluta og þá aðallega varðandi ný nöfn því að þessi ritháttur stríddi í mörgum tilfellum gegn 

hefðinni.79 

Breytingar hafa verið gerðar í gegnum tíðina á verksviði Örnefnanefndar. Árið 1959 voru 

samþykkt lagaákvæði um að veitingastaðir, gistihús, verslunar- og iðnfyrirtæki skyldu bera 

nöfn, sem samrýmdust íslensku málkerfi og skyldi Örnefnanefnd dæma um það. Sá hluti 

Örnefnanefndar náði aldrei sérstöku risi en samkvæmt gerðabók Örnefnanefndar var 

                                                
77 Viðtal við Svavar Sigmundsson, 12. febrúar 2016. 
78 SÁM. Örnefnasafn. Reglur um nafngiftir býla. 
79 Þórhallur Vilmundarson, „Nýnefni og örnefnavernd á Íslandi“, bls. 33-34.  
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heildarfjöldi þeirra fyrirtækjanafna sem Örnefnanefnd tók fyrir einungis 15. Örlitlar 

breytingar voru gerða á lögum um bæjanöfn árin 1978, 1983, 1988 og 1991.  

Örlitlar breytingar voru gerða á lögum um bæjanöfn árin 1978, 1983, 1988 og 1991.  

Árið 1998 voru gerðar miklar efnislegar breytingar á verksviði Örnefnanefndar. Ný lög um 

bæjanöfn tóku gildi 1. ágúst 1998. Þar kemur fram að nefndarmönnum Örnefnanefndar var 

fækkað úr fimm í þrjá en um leið voru skipaðir varamenn fyrir nefndina. Tekið er fram að 

allir nefndarmenn skulu vera kunnáttumenn á sviði örnefna- og staðfræði. Einnig sat 

áheyrnarfulltrúi frá Íslenskri málnefnd fundi nefndarinnar með tillögurétt og málfrelsi. Í 7. 

grein segir til um að sveitarstjórn skuli senda beiðni til Örnefnanefndar með tillögum um nafn 

ef þéttbýli eða þorp myndast einhvers staðar á Íslandi og hafði Örnefnanefnd úrskurðarrétt 

varðandi þau nöfn.80 Önnur stór breyting sem kom að Örnefnanefnd var á sveitarstjórnar–

lögum sem tóku gildi 3. júní 1998. Í 4. grein um nöfn sveitarfélaga segir:  

 

Sveitarstjórn ákveður nafn sveitarfélags að fenginni umsögn Örnefnanefndar. Ef 
könnun er gerð á viðhorfi íbúa sveitarfélags til breytingar á nafni þess, t.d. vegna 
sameiningar sveitarfélaga, skal leita umsagnar Örnefnanefndar um þau nöfn sem 
kjósa skal um. Nefndin skal skila áliti sínu innan þriggja vikna. Nafn sveitarfélags 
skal samrýmast íslenskri málfræði og málvenju. Eigi má breyta nafni sveitarfélags 
nema með staðfestingu ráðuneytisins. Birta skal staðfestingu á nafnbreytingu 
sveitarfélags í Stjórnartíðindum. 

 

Fyrir þessa lagabreytingu var það sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags sem réði nafnavalinu. 

Sú nafnbreyting var því staðbundin og markaðist af íbúum svæðisins, sem þekktu 

örnefnahefðir þess og málsamfélag einna best. Þegar Örnefnanefnd var fengin til þess að hafa 

um málin að segja færðist valdið að hluta til frá sveitarfélögunum til miðstýrðrar nefndar í 

Reykjavík. Ómögulegt er að halda því fram að þeir einstaklingar hafi verið betur til þess 

fallnir að velja nýtt nafn á ný sveitarfélög, því að þar vantaði í flestum tilfellum beina 

tengingu til þess samfélags sem um ræddi.  

Starfsumhverfi Örnefnanefndar breyttist mjög með lögum sem voru sett 13. mars 2015. Þar 

segir að nefndin komi ekki að bæjanöfnum eins og áður heldur einungis ef upp komi 

ágreiningu varðandi nafnið og málinu hafi verið skotið til nefndarinnar. Starf hennar færist 

                                                
80 Vef. Alþingi, „Lög um breyting á lögum um bæjanöfn o.fl., nr. 35/1953, með síðari breytingum“, Lög nr. 40 

11. maí 1998. 
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varðandi bæjanöfn færist með nýju lögunum til sveitarfélaganna.81 Ekki verður farið nánar í 

breytingarnar og áhrif þeirra í þessari ritgerð.  

 

4.2 Hreppar 
Í þessum kafla verður farið ofan í saumana á því hvers konar eining hreppar voru á Íslandi frá 

upphafi og hvað orðið merkir. Það er gert til að geta skýrt betur frá því hvað er að gerast þegar 

komið er á 20. öldina og hin mikla sameiningarbylgja gengur yfir Ísland.  

Helstu heimildir um upphaf Íslandsbyggðar er að finna í Íslendingabók Ara fróða og hinum 

ýmsu uppskriftum Landnámabókar (Sturlubók, Hauksbók, Melabók, Skarðsárbók og 

Þórðarbók). Upphaf búsetu í landinu í Landnámu er sagt vera árið 874,82 en sé miðað við árið 

871+-2 þá hefur hið eiginlega landnám átt sér stað.83 Engin eiginlega stjórnskipan var við lýði 

fyrstu árin eftir landnámið en talið er að Kjalarnesþing við Reykjavík, fyrsta íslenska 

samfélagsstofnunin, hafi verið sett á fót um eða rétt fyrir 900.84 Um 30 árum síðar er Alþingi 

stofnað og fyrstu lög landsins voru sett um það leyti, eða eins og segir í Landnámu: „En þá er 

Ísland var víða byggt orðið, þá hafði maður austrænn fyrst lög út hingað úr Noregi, sá er 

Ulfljótrr hét [...] og voru þá Ulfljótslög kölluð.“85 Þau lög voru eingöngu til í munnlegri 

geymd. Farin var sú leið að fenginn var lögsögumaður til að leggja lögin á minnið og segja 

upp á þingi.  

  

Landinu var skipt í fjórðunga og voru haldin þrjú vorþing í hverjum fjórðung, að 

undanskildum Norðlendingafjórðungi þar sem þingin voru fjögur. Þar var tekist á um 

deilumál innan hvers svæðis. 

 

Fjórðungamörk og þinga virðast hafa miðað að valdajafnvægi. 
Austfirðingafjórðungur náði vestur að Jökulsá á Sólheimasandi; þau mörk 
torvelduðu sókn Rangæinga austur, en þau benda einnig til þess að Skeiðará hafi 
ekki verið sá farartálmi á goðaveldisöld sem hún varð síðar. Árnes- og 
Rangárþing hafa líklega háð sameiginlegt þing í Árnesi, verið ein þinghá, fyrir 
daga fjórðungaskiptingarinnar, en urðu tvær, eflaust til þess að draga úr 
árekstrinum milli voldugra goða í nágrenni Þingvallar. Hvítá í Borgarfirði skipti 
meginhéraði Borgarfjarðar milli Sunnlendingafjórðungs og Vestfirðingafjórðungs. 

                                                
81 Vef. Alþingi, „Lög um örnefni“, 2015 nr. 22 13. mars. 
82 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 42. 
83 Orri Vésteinsson, Helgi Þorláksson, Árni Einarsson: Reykjavík 871 +-2 : landnámssýningin, bls. 38. 
84 Björn Þorsteinsson og Benedikt Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, bls. 33 
85 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 6-7. 
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Til þess hljóta að liggja þær orsakir að Borgfirðingar sunnan Hvítár hafa sótt 
Kjalarnesþing fyrir daga skiptingarinnar.  
Vorþingin þrettán entust misjafnlega vel sem sóknarþing. Þegar einstakir goðar 
eignuðust mörg goðorð, steyptu þeir þeim saman til stjórnsýslu og tilnefndu 
fulltrúa fyrir þau í lögréttu. Við samruna goðorða í hendur einstaklinga 
sameinuðust vorþing: sum lögðust af en önnur efldust.86 

 

Ritlistin barst til landsins með kristni einhvern tíma eftir árið 1000. Líklegt er að lög hafi 

verið skráð að einhverju marki fljótlega eftir það en fyrstu rituðu lögin sem heimildir segja frá 

voru líklega skráð á árunum 1117-1118 og eru þau kölluð Hafliðaskrá, eftir Hafliða 

Mássyni.87 Svo segir í Íslendingabók: „Hið fyrsta sumar er Bergþór sagði lög upp var nýmæli 

það gert að lög ór skyldi skrifa á bók að Hafliða Mássonar of veturinn eftir að sögu og 

umbráði þeirra Bergþórs og annarra spakra manna þeirra er til þess voru teknir.“88 Hvorki 

Úlfljótslög né Hafliðaskrá hafa varðveist á riti og því er ómögulegt að segja nákvæmlega til 

um innihald þeirra.  

Sterkasta stjórnaraflið á þjóðveldisöld voru hin arfgengu goðorð en goðar voru yfirleitt 

land- og fjársterkir bændur. Önnur stjórnareining voru hrepparnir og venjulegir bændur höfðu 

nokkurt vald þar.89 Elsta varðveitta heimildin um hreppa er að finna í Tíundarlögunum sem 

voru samþykkt árið 1096-1097 að forgöngu Gissurar Ísleifssonar biskups. Þar er fjallað um 

innheimtu og skiptingu tíundarinnar sem hreppunum sáu um. Tíundarlögin kváðu á um fyrsta 

fasta tekjustofn hreppa á Íslandi.90 Í Grágás, lagasafni Íslendinga á þjóðveldisöld er 

Tíundarlögin að finna í lok kristinna laga þáttar. Grágás var rituð í það minnsta hálfri öld 

síðar, sennilega milli 1250-1280 og í henni er kveðið á um löghreppa. „Það er mælt í lögum 

vorum að löghreppar skulu vera á landi hér. En það er löghreppur er tuttugu bændur eru í eða 

fleiri. Því aðeins skulu færri vera ef lögréttumenn hafa lofað.“91 Á þjóðveldisöld hafa 

hrepparnir því verið félagsskapur bænda á tilteknu svæði. 

Þegar hér er komið sögu eru hrepparnir greinilega orðinn fasti í íslensku samfélagi. Með 

tíundarlöggjöfinni hefur hreppunum verið falið að innheimta og skipta tíund. Lýður Björnsson 

segir í bókinni Saga sveitarstjórnar á Íslandi að annað geti varla verið en að ástæða þess að 

Gissur biskup velur þessa leið sé „að hreppaskipanin hafi verið fastmótuð, er hér kom við 

sögu, enda ósennilegt, að jafnþýðingarmikið verkefni hafi verið fengið lauslega skipulögðum 
                                                

86 Björn Þorsteinsson og Benedikt Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, bls. 38-39. 
87 Björn Þorsteinsson og Benedikt Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, bls. 69. 
88 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 12. 
89 Björn Þorsteinsson og Benedikt Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, bls. 38. 
90 Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 35-45. 
91 Sama heimild, bls. xii og 180. 
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samtökum í hendur“.92 Hann segir einnig að hafi hreppurinn á Íslandi verið eftir norskri 

fyrirmynd, verði „að telja líklegt að landinu hafi verið skipt á fyrstu áratugum eftir að 

Úlfljótslög voru lögtekin“.93 

Skúli Þórðarson tekur orðið hreppur fyrir í grein sinni „Uppruni hreppanna“. Þó að mjög sé 

óljóst hvaðan nafnið kemur og helst um ágiskanir að ræða er ein skýring sem stendur skör 

hærra en aðrar. Og segir hann: 

 

Í greifadæminu Sussex i Englandi voru í fornöld umdæmi, sem nefndust „rapes“. 
Orðið „rape“ er sennilega sama orð og hreppur, enda er ekki hægt að finna líkindi 
til, að slíkt orð geti verið runnið af neinu engilsaxnesku orði eða verið komið úr 
öðru máli, sem til greina gæti komið. „Rapes“ höfðu að því leyti svipaða aðstöðu 
og hinir íslensku hreppar, að þau voru ekki þing, því að þingið fylgdi hundraðinu, 
hinu gamla hernaðarlega umdæmi. „Rape“ tók eins og hreppurinn yfir ákveðið 
landsvæði og hafði að einhverju leyti stjórn sinna eigin sérmála, en um það vita 
menn þó mjög lítið. [...] Vel gæti verið, að orðið hreppur merki upprunalega það, 
sem hver maður fékk í sinn hlut, þegar víkingar skiptu með sér ránsfeng sínum. 
Síðar merkir það hluta af landi, sem þeir skiptu milli sín í víkinganýlendunum. 
[...] Merking sagnarinnar að hreppa í íslensku nútímamáli virðist styrkja mjög þá 
hugmynd, að hreppur hafi verið notað um feng víkinganna bæði í löndum og 
lausafé.94 

 

Lýður Björnsson fjallar einnig um möguleikann á að þessi tvö orð séu skyld en kemst þó að 

þeirri niðurstöðu að skyldleiki þeirra væri óviss.95 Því verður ekki komist nær því en að segja 

að viss möguleiki er á að uppruni orðsins hreppur sé „rape“ og hafi alltaf þýtt landfræðilegt 

svæði. Ásgeir Blöndal Magnússon telur ólíklegt að orðið sé dregið af ‘að hreppa’, og vísar þá 

í að það væri „upphaflega tengt landnámi víkinga og merkir þá feng eða það sem mönnum 

hlotnaðist“.96 Alexander Jóhannesson og Jan de Vries hafa skoðað uppruna orðsins og vilja 

tengja við það ‘að hreppa’ eða orðið repp eða räpp sem þekkist á Norðurlöndunum í 

merkingunni byggðarlag.97 

Hreppur sem bæjanafn eða hluti af bæjarnafni er mjög sjaldgæft. Fjögur dæmi þess eru í 

bæjatali. Í Skorradalshreppi, Borgarfjarðarsýslu, er að finna Efri- og Neðri-Hrepp, í 

Hrunamannahreppi í Árnessýslu er að finna Hrepphóla og í Fjallabyggð í Eyjafjarðarsýslu er 

                                                
92 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, bls. 12. 
93 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, bls. 32. 
94 Skúli Þórðarson, „Uppruni hreppanna“, bls. 28. 
95 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, bls. 23-24. 
96 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, bls. 371. 
97 Sama heimild, bls. 17 og 18. 
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að finna Hreppsendaá.98 Má af því draga að orðið hreppur hefur haft frátekna merkingu frá 

upphafi og sú merking hafi lítið breyst fram til dagsins í dag. 

Mögulega hafa hreppamörkin verið á reiki í fyrstu en virðast engu að síður hafa verið 

landfræðileg eining tiltölulega snemma í sögu Íslendinga, mögulega frá upphafi byggðar.99 Í 

Landnámu, sem talin er samin snemma á 12. öld, er talað um Hraungerðingahrepp, 

Kallnesingahrepp, Gnúpverjahrepp og Hrunamannahrepp.100 Það vekur athygli að alla þessa 

hreppa var að finna í Árnesþingi, þó að ekki sé hægt að segja fyrir víst hvort þar sé að finna 

uppruna hreppanna eða ekki. Einnig kemur Eyjasveit (Landeyjar?) fyrir í Landnámu.101 Í 

Víga-Glúmssögu, sem líklega er rituð um 1250-1280102 er minnst á hreppa: 

 

Annað sumar var stofnað hestaþing það er öllum hestum skal etja þeim er til voru 
í héraðinu og skyldu þeir í mót úr hinum efra hrepp og hinum neðra og skyldu 
sinn mann hvorir til taka og kveða að hvorir betur hefðu og skulu þeirra atkvæði 
standa er til voru kosnir. Ofan úr hrepp var Bárður til kosinn en úr neðra hrepp 
Vigfús Glúmsson.103 

 

Efri-Hreppur er gamalt nafn á Saurbæjarhreppi og Neðri-Hreppur á Öngulstaðahreppi.104 

Íslenskt samfélag er því varla búið að slíta barnsskónum þegar hugmyndir um hreppa eru 

orðnir fastur hluti af samfélaginu.  

Við Gamla sáttmála frá 1262 breyttist öll yfirstjórn á Íslandi og goðavaldið leystist smám 

saman upp undir valdi Noregskonungs. Á árunum 1271-1272 var ný lögbók samþykkt á 

Alþingi en henni til grundvallar voru lög þjóðveldisins og síðar fékk hún nafnið Járnsíða. 

Segir í henni um hreppstjóra:  

 

Samkvámur skulu menn eiga um haust í hrepp hverjum, eigi fyrr en fjórar vikur eru til 
vetrar, og skipta tíundum. Skipt skal tíundum drottinsdag inn fyrsta í vetri. Fimm menn 
skal taka til í hrepp hverjum að skipta tíundum og matargjöfum með fátækum mönnum 
og sjá eiða að mönnum, þá sem best þikkja til fallnir, hvárt sem þeir eru bændur eða 
griðmenn.105 

 
                                                

98 Vef. Bæjatal. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Leit: Hrepp. 
99 Lýður Björnsson: Saga sveitarstjórnar á Íslandi I, bls. 15 og 46. 
100 Íslendingabók – Landnámabók, bls. 68, 372, 380, 382. 
101 Sama heimild, bls. 354-355. 
102 Eyfirðingasögur, bls. LIII. 
103 Sama heimild, bls. 61. 
104 Lýður Björnsson: Saga sveitarstjórnar á Íslandi I, bls. 24-25. 
105 Járnsíða og kristinréttur Árna Þorlákssonar, bls. 161-162. 
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Jafnframt segir á öðrum stað: 

 

Hreppstjórar skulu skipta á samkvámu um haust fjórðungi tíundar með þurfa-
mönnum innan hrepps, þeim sem til ómagabjargar þurfa að hafa þau missari, gefa 
þeim meira sem meiri er þörf. Eigi á tíund úr hrepp að skipta nema samkvámu-
menn verði á það sáttir að þikki utanhreppsmönnum meiri þörf. Það fé skal greiða 
þurfamönnum í vaðmálum eða vararfeldum, í ullum eða gærum, mat eða kvikfé, 
nema hross skal eigi greiða.106 

 

Af þessu má ráða að þau lög sem lúta að hreppunum sýna að þeir voru samfélagsleg eining, 

sem varð til mjög snemma í íslenskri sögu. Hlutverk þeirra snerist að framfærslumálum 

fátækra og þurfamanna, fjallskilum og öðrum sameiginlegum málum sveitanna. Það hlutverk 

átti eftir að þróast og verða yfirgripsmeira og flóknara. 

Járnsíða var einungis í gildi í fáein ár. Líklega hefur ástæðan verið vegna áhrifa af 

hugmyndafræðilegri breytingu sem hafði átt sér stað í Evrópu, þar sem konungar Evrópu 

miðuðu löggjöf sína að því að hafa hana einfaldari og aðgengilegri til að „efla réttarvitund 

meðal þegnanna og renna styrkari stoðum undir eigin völd“. Loðinn Leppur, sendimaður 

Noregskonungs, og Jón Einarsson lögsögumaður mættu til Íslands vorið 1280 með nýja 

lögbók Magnúsar Hákonarsonar konungs sem samþykkt var 1281, þó eftir töluverðar 

deilur.107  

Jónsbók kveður á um löghreppa í Framfærslubálki: 

 

Löghreppar skulu vera svo sem að fornu hafa verið. Eigi færri bændur í hrepp en 
tuttugu. Skal engi þeirra eiga minna fé en tíu hundruð. Rétt er að skipta 
hreppunum smæra til tíunda og matgjafa ef þeir vilja. Fimm menn þá er best 
þikkja til fallnir skal nefna til að hafa stjórn og forsjá fyrir því er hreppinum 
varðar, og að skipta tíundum öllum og matgjöfum þeim er fátækir menn eiga, og 
af heilagra daga veiðum.108 

 

Í bréfi til konungs, Magnúsar lagabætis Eiríkssonar, hefur ritari áhyggjur af því að kirkjunnar 

maður, Auðun Þorbergsson Hólabiskup, sé að taka til sín fé sem eigi að renna til fátækra og 

hreppurinn eigi að skipta:  

 

                                                
106 Járnsíða og kristinréttur Árna Þorlákssonar, bls. 164. 
107 Jónsbók. Lögbók Íslendinga, bls. 16-17. 
108 Sama heimild, bls. 146. 
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Svo og alla þá tíund sem minni er en eyris tíund og fátækir menn eigu að hafa vill 
biskup taka til sín og um kristfé er byskupar vilja taka af fátækum mönnum og 
þeirra umboðsmönnum. Viljum vær með öngu móti þvílíka óhlýðni og rangindi 
lengur hlýða láta og því fyrirbjóðum vær byskupum og lærðum mönnum að seilast 
á þegna vora móti lögum og fornri siðvenju, svo þó að Hólabyskup vísiteri um 
hvert ár byskupsdæmi sitt, þá viljum vær að hann komi í hvern löghrepp, sem forn 
lög votta, og gisti að annarri hverri sóknarkirkju, utan bændur vili sjálfir framar. 
Bjóðum vær þegnum vorum og öllum almúganum á að standa og halda réttindum 
sínum og öllum réttnefndum articulis eftir því sem þeir vita að eftir fornri hefð 
hefir verið.109 

 

Þó að ekki komi beint fram í lögunum um hreppa hversu sjálfstæð eining þeir hafi verið, telur 

Grétar Þór Eyþórsson að þeir hafi verið mjög sjálfstæðar einingar um margt. „Stafaði það ekki 

síst af erfiðleikum hins erlenda ríkisvalds með að hafa stjórn á málum vegna þess hve 

samgöngur voru takmarkaðar og erfiðar.“110 

 

4.3 Sameiningar sveitarfélaga 1964 – 1998 
Fjöldi hreppanna jókst smám saman frá því 1703 en á þeim tímapunkti eru þeir 163.111 

Hrepparnir verða flestir um miðja 20. öldina en þá var fjöldi þeirra kominn í 229. Hér eftir 

verða taldar upp sameiningar og nöfn á nýjum sveitarfélögum eftir 1950 þegar 

sameiningartími sveitarfélaga fer hægt af stað til ársins 1998 þegar nafngjöf sveitarfélaga er 

færð á hendur Örnefnanefndar. Ný lög um sveitarfélög voru samþykkt árið 1986. Þar kvað á 

að sýslunefndir væru lagðar niður og sveitarfélögin tæku við.112 Með lögum frá 1989 var 

embætti sýslumanns endurskilgreint.113 Sýslumannsembætti voru þá 24 en árið 2014 var 

embættunum fækkað í níu.114 Við það hættu sýslurnar að vera stjórnsýsluleg eining en héldu 

áfram að vera notaðar eins og örnefni.  

Árið 1964 sameinuðust Grunnavíkurhreppur og Snæfjallahreppur í Norður-Ísafjarðarsýslu 

undir nafninu Snæfjallahreppur. Árið 1971 sameinuðust Ísafjarðarkaupstaður og Eyrarhreppur 

(Hnífsdalur) í Norður-Ísafjarðarsýslu í undir nafninu Ísafjarðarkaupstaður. Árið 1972 

sameinuðust Hálshreppur og Flateyjarhreppur í Suður-Þingeyjarsýslu undir nafninu 

Hálshreppur. Það sama ár sameinuðust Borgarfjarðarhreppur og Loðmundarhreppur í Norður-

                                                
109 Jónsbók. Lögbók Íslendinga, bls. 266. 
110 Grétar Þór Eyþórsson, „Af smáum sveitarhreppum og stöndugum kaupstöðum“, bls. 141. 
111 Vef. Þjóðskjalasafn Íslands. Manntalið 1703.  
112 Vef. Alþingi,  „Sveitarstjórnarlög“, 1986 nr. 8 18. apríl. 
113 Vef. Alþingi, „Lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði“, 1989 nr. 92 1. júní. 
114 Vef. Alþingi, „Lög um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði“, nr. 50 22. maí 2014. 
 



  

 42 

Múlasýslu undir nafni Borgarfjarðarhrepps. Árið 1984 sameinuðust Dyrhólahreppur og 

Hvammshreppur í Vestur-Skaftafellssýslu og þar myndað nýtt nafn á sveitarfélagið, 

Mýrdalshreppur. Árið 1986 sameinuðust Fellsstrandarhreppur og Klofningshreppur í 

Dalasýslu undir nafni Fellsstrandarhrepps. Ári eftir sameinuðust Geiradalshreppur, 

Reykhólahreppur, Gufudalshreppur, Múlahreppur og Flateyjarhreppur í Austur-

Barðastrandarsýslu undir nafni Reykhólahrepps. Ketildalahreppur og Suðurfjarðarhreppur í 

Vestur-Barðastrandarsýslu sameinuðust undir nýja nafninu Bíldudalshreppur og 

Hólavíkurhreppur og Hrófbergshreppur í Strandasýslu undir nafni Hólavíkurhrepps. Árið 

1988 sameinuðust Haganeshreppur og Holtshreppur í Skagafjarðarsýslu undir nýja nafninu 

Fljótahreppur og Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðarhreppur í Suður-Múlasýslu 

sameinuðust undir nafni Eskifjarðarkaupstaðar. Árið 1989 sameinuðust Ölfushreppur og 

Selvogshreppur í Árnessýslu undir nafni Ölfushrepps.115 

Frá því árið 1964 til og með ársins 1990 voru sveitarfélög sameinuð sextán sinnum. Í 

þrettán tilfellum runnu tveir hreppar saman í einn, í einu tilfelli voru það þrír hreppar og í 

tveimur sameinuðust fimm hreppar. Í tólf tilfellum af sextán var notast við eitt af gömlu 

nöfnunum fyrir hið nýja sveitarfélag og hafði fjöldi hreppa þar ekkert að segja um hvort valið 

væri eldra nafn eða nýtt nafn og í einu tilfelli var notaður hluta af eldra nafni. Í þremur 

tilfellum var valið nýtt nafn og í öllum þeim tilfellum var valið að halda endingunni -hreppur. 

Árið 1990 voru fjórum sinnum sameinuð sveitarfélög. Ólafsvíkurkaupstaður og 

Fróðárhreppur í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu sameinuðust undir nafni 

Ólafsvíkurkaupstaðar. Þingeyrarhreppur og Auðkúluhreppur í Vestur-Ísafjarðarsýslu 

sameinuðust undir nafni Þingeyrarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur í 

Norður-Múlasýslu sameinuðust undir nafni Seyðisfjarðarkaupstaðar. Hofshreppur, 

Hofsóshreppur og Fellshreppur í Skagafjarðarsýslu sameinuðust undir nafni Hofshrepps. 

Hörglandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur, Leiðvallahreppur og 

Álftavershreppur í Vestur-Skaftafellssýslu sameinuðust undir nafninu Skaftárhreppur sem var 

nýtt að hluta til.116 Árið 1991 sameinuðust Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur og 

Öngulsstaðahreppur í Eyjafjarðarsýslu undir nafninu Eyjafjarðarsveit og það sama ár 

sameinuðust Öxarfjarðarhreppur og Presthólahreppur í Norður-Þingeyjarsýslu undir nafni 

Öxarfjarðarhrepps. Árið 1992 voru þrisvar sinnum sameinuð sveitarfélög. Hörðudalshreppur 

og Miðdalahreppur í Dalasýslu sameinuðust undir nýja nafninu Suðurdalahreppur. 

                                                
115 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
116 Sama heimild. 
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Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur í Strandasýslu undir nýja nafninu Broddaneshreppur. 

Beruneshreppur, Búlandshreppur og Geithellnahreppur í Suður-Múlasýslu sameinuðust undir 

nýja nafninu Djúpavogshreppur. Árið 1993 sameinuðust Landmannahreppur og Holtahreppur 

í Rangárvallasýslu undir nýja nafninu Holta- og Landsveit en það er myndað úr nöfnum 

beggja hreppa.117  

Árið 1994 urðu töluverðar sameiningar en það ár voru alls þrettán sinnum sameinuð 

sveitarfélög. Öxarfjarðarhreppur og Fjallahreppur í Norður-Þingeyjarsýslu undir nafni 

Öxarfjarðarhrepps. Suðurdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxárdalshreppur, 

Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur og Skarðshreppur í Dalasýslu sameinuðust undir nýja 

nafninu Dalabyggð, en endingin ‘byggð’ hafði þá varla sést á sveitarfélagi. Eitt dæmi var þó 

til fyrir það, en það var Öræfabyggð í Skaftafellssýslu. Staðarsveit, Breiðuvíkurhreppur, 

Neshreppur utan Ennis og Ólafsvíkurbær í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu sameinuðust 

undir nafninu Snæfellsbær en síðari liðurinn -bær var smám saman að taka yfir síðari liðinn -

kaupstaður. 

Hafnahreppur, Keflavíkurbær og Njarðvíkurbær í Gullbringusýslu sameinuðust undir nýja 

nafninu Reykjanesbær. Neskaupstaður og Norðfjarðarhreppur í Suður-Múlasýslu sameinuðust 

undir nafni Neskaupstaðar. Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur og 

Bíldudalshreppur í Vestur-Barðastrandarsýslu sameinuðust undir nýja nafninu Vesturbyggð. 

Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur í Norður-Þingeyjarsýslu sameinuðust undir nafni 

Þórshafnarhrepps. Norðurárdalshreppur, Stafholtstungnahreppur, Borgarnesbær og 

Hraunhreppur í Mýrasýslu sameinuðust undir nýja nafninu Borgarbyggð. Eyjarhreppur og 

Miklaholtshreppur í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu sameinuðust undir nýja nafninu Eyja- 

og Miklaholtshreppur en það er myndað úr nöfnum beggja hreppa. Hólmavíkurhreppur í 

Strandasýslu og Nauteyrarhreppur í Norður-Ísafjarðarsýslu sameinuðust undir nafni 

Hólmavíkurhrepps. Ísafjarðarkaupstaður og Snæfjallahreppur í Norður-Ísafjarðarsýslu 

sameinuðust undir nafni Ísafjarðarkaupstaðar. Stykkishólmur og Helgafellssveit í 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu sameinuðust undir nafni Stykkishólms, en atkvæðagreiðslan 

um sameininguna var síðar kærð og úrskurðuð ógild. Árið 1995 voru Höfn, Nesjahreppur og 

Mýrahreppur í Vestur-Ísafjarðarsýslu sameinuðust undir nýja nafninu Hornafjarðarbær. Það 

sama ár sameinuðust Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur og Reykjarfjarðarhreppur í Norður-

Ísafjarðarsýslu undir nafni Súðavíkurhrepps. Árið 1996 sameinuðust Ísafjarðarkaupstaður, 

Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur í 
                                                

117 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
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Vestur-Ísafjarðarsýslu undir nafninu Ísafjarðarbær sem var að hluta til nýtt. Árið 1997 

sameinuðust Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur og Tunguhreppur í Norður-Múlasýslu undir 

nýja nafninu Norður-Hérað.118 

Frá árinu 1991 til og með 1997 voru sveitarfélög sameinuð 22 sinnum. Af þeim var í átta 

tilfellum notast við eitt af gömlu nöfnunum fyrir hið nýja sveitarfélag Í tveimur tilfellum var 

valið nafn sem var samsett úr eldri nöfnum og í einu tilfelli var notað eldra nafn að hluta til. Í 

hinum ellefu tilfellunum var valið nýtt nafn. Þegar sameiningin náði yfir þrjá hreppa eða fleiri 

jukust mjög líkurnar á að valið yrði nýtt nafn á sveitarfélagið. Í þeim tilfellum þar sem valið 

var nýtt nafni var í þrem tilfellum haldið endingunni -hreppur, í þremum tilfellum var valin 

endingin -bær, í þremum tilfellum -byggð, í einu tilfelli -hérað og einu tilfelli -sveit.119 

 

4.4 Örnefnanefnd kemur að nöfnum sveitarfélaga 
Árið 1998 var breytt lögum um nafngift sveitarfélaga þannig að samkvæmt 

sveitarstjórnarlögum nr. 45 frá 3. júní 1998 þurftu tillögur að nýjum nöfnum á sveitarfélögum 

að fá umfjöllun hjá Örnefnanefnd. Þar var kveðið á um að nýtt nafn á sveitarfélagi skuli vera í 

samræmi við íslenska málfræði og málvenju. Eftir það var málið í höndum sveitar-

stjórnarinnar og átti að falast eftir viðhorfum íbúa sveitarfélagsins. Að síðustu skyldi nafnið 

vera staðfest af ráðuneytinu.120  

Á fyrsta fundi nýrrar nefndar árið 1998 breytingar á nöfnum sveitarfélaga vegna 

sameiningar. Farið var yfir nýju lögin og benti fyrrverandi forstöðumaður Örnefnastofnunar 

og formaður Örnefnanefndar, Þórhallur Vilmundarson, á að æskilegt væri að Örnefnanefnd 

myndi búa sér til vinnulag eða „kerfi“ þegar kæmi að nöfnum á sveitarfélögum og taldi hann 

að viðeigandi væri að „ákveðinn eftirliður sé notaður til að gefa til kynna að um stjórnsýslu-

einingu sé að ræða líkt og tíðkast hefur að nota -hreppur -bær eða -kaupstaður.“121 

Í Morgunblaðinu þann 29. ágúst 1998 birtist grein eftir Ara Pál Kristinsson, sem hafði 

nýverið tekið við formennsku nýskipaðrar Örnefnanefndar, undir fyrirsögninni „Nöfn nýrra 

sveitarfélaga“. Þar tekur hann fyrir þá hugmynd að nýju sveitarstjórnarlögin færi sveitar-

stjórnum algert frjálsræði í vali á nýjum nöfnum sveitarfélaga. Í lögunum komi fram að nýju 

                                                
118 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
119 Sama heimild. 
120 Vef. Alþingi, „Sveitarstjórnarlög“, nr. 45 3. júní 1998. 
121 Viðauki C, Fundargerð Örnefnanefndar 1998 – 2015, 10. ágúst, 1998. 
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nöfnin verði að fylgja málvenju og samsetningar styðji hefðbundna merkingu orðanna. Hann 

segir jafnframt að: 

 

Í ljósi grundvallarhugtaksins málvenja, í 4. gr. laganna, leggur Örnefnanefnd á 
það áherslu í umsögnum sínum um ný nöfn sveitarfélaga að forðast skuli að ný 
stjórnsýsluheiti geti útilokað, þrengt að eða raskað á annan hátt merkingu eða 
notkun rótgróinna heita sem tengjast svæðum eða byggðarlögum innan 
sveitarfélags, nágrannasveitarfélags eða héraðs. Sveitarstjórn kynni að leggja til 
að heiti nýrrar stjórnsýslueiningar væri nákvæmlega eins og tiltekið nafn sem fyrir 
er einhvers staðar á svæðinu en umfang einingarinnar væri þó eftir atvikum rýmra 
eða þrengra en í merkingu gamla heitisins. Slíkt getur auðveldlega raskað 
merkingu og notkun rótgróinna heita og er því andstætt því meginatriði að virða 
íslenska málvenju. Tökum sem dæmi örnefni sem endar á -fjörður og haft hefur 
verið öldum saman um tiltekið byggðarlag. Nú verður til ný stjórnsýslueining á 
hluta þess svæðis sem sameiginlega hefur borið nafnið -fjörður. Það myndi í senn 
skapa óhagræði og vera öndvert íslenskri málvenju að gefa hinni nýju 
stjórnsýslueiningu á hluta svæðisins einmitt gamla heitið sem endar á -fjörður. 
Merkingu og notkun hins eldra heitis væri þá beinlínis raskað eða stefnt í hættu.122 
 

Ekki verður annað séð á þessum fyrirmælum formanns en að örnefnanefndin hefði markað sér 

þá stefnu að mæla frekar með að nýtt nafn yrði fundið á sameinuð sveitarfélög, þar sem í 

öllum tilfellum sameininga er um annað stjórnsýslulegt svæði að ræða en áður. Þá má hugsa 

sem svo að hægt væri að nota eldri nöfnin sem örnefni, þau eigi við tiltekið svæði í hugum 

fólks eins og örnefni almennt. Samt verður telja óumflýjanlegt að hluti þeirra muni falla í 

gleymsku, ef ekki öll, þegar þau hafa ekki lengur sama tilgang í orðræðunni. 

Ari Páll bendir á að hefð sé fyrir því að svipað skipulag hafi oft sömu síðari liði, samanber 

að sýslur á Íslandi hafi allar borið síðari liðinn -sýsla, og sama hafi gilt um t.d. -hreppa, -

sóknir, -þing, -kjördæmi, goðorð og ömt. Það sé kerfi sem ætti við í þessum nýju stjórnsýslu-

einingum og ættu þau þá ekki að ruglast saman við eldra heiti sem hafði skírskotun til annars 

landsvæðis.123  

Þegar saga þeirra stjórnsýslueininga sem Ari Páll nefnir er skoðuð, sést að málið er alls 

ekki eins einfalt og lítur út í fyrstu því að raunverulega hafa allar þessar upptöldu einingar 

verið breytilegar í gegnum tíðina. 

Samkvæmt Lýð Björnssyni var það nokkuð algengt að hreppamörk væru færð til, hreppum 

skipt upp eða þeir sameinaðir, eftir þörfum íbúa svæðisins. Fjölmörg dæmi eru um það og 

                                                
122 Ari Páll Kristinsson, „Nöfn nýrra sveitarfélaga“, bls. 36. 
123 Sama heimild, bls. 36. 
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ýmist héldu hrepparnir eldra nafni eða framan á nafnið var bætt átt, samanber Eyjafjallahrepp 

sem var skipt upp árið 1871 í Austur- og Vestur-Eyjafjallahrepp.  

Í fyrstu eftir að amtsskipan var fyrst tekin upp á Íslandi 1663–1664 var Ísland eitt amt en 

árið 1770 var landinu skipti í tvö ömt, Suður- og Vesturamt sem samanstóð af Suðurlandi, 

Vesturlandi og Vestfjörðum, og Norður- og Austuramt, sem samanstóð af Norðurlandi og 

Austurlandi. Þetta átti aftur eftir að breytast árið 1787 þegar Vesturamt var skilið frá 

Suðuramti. Árið 1872 var skipað embætti landshöfðingja í stað stiftamtmanns og þá voru 

Suðuramt og Vesturamt aftur sameinuð, þar til árið 1904 þegar þau voru lögð niður þegar 

heimastjórn var komið á og stofnað Stjórnarráð Ísland.124 

Um breytingar á Ísafjarðarsýslu segir Lýður Björnsson í riti sínu Saga sveitarstjórnar á 

Íslandi:  

Um 1700 voru 14 hreppar á svæðinu milli Langanestáar í Arnarfirði og 
Geirólfsgnúps og jafnmargir manntalsþingstaðir. Ekki verður af rituðum 
heimildum ráðið, að hreppaskipan hafi breyst á þessu svæði fyrir 1700, en hér 
hefur sú skoðun verið látin í ljós, að sú kunni að hafa verið raunin á nokkrum 
stöðum, m.a. með hliðsjón af heimildum um umdæmi af öðru tagi og legu 
þingstaða í hreppnum. Þriggja hreppa þing virðist hafa verið háð á a.m.k. 5 
stöðum í Ísafjarðarsýslu, en þingsóknir verið á reiki.125 

 
Einnig vill Lýður meina að innan Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu hafi verið fleiri en átta 

hreppar fram að 1700 því manntalsþingstaðir hafi voru jafnmargir hreppunum. Einnig voru 

þinghár á reiki.126 Hreppar í Skagafjarðarsýslu um 1700 voru 12 en sé miðað við 

manntalsþinghár hafa þeir að öllum líkindum verið færri fyrri þann tíma. Um vorþinghár 

þjóðveldisaldar segir hann að þær hafi ekki verið landfræðilega afmarkaðar með lögum þó 

þær hafi fest í sessi eftir að þau urðu sérstök framfærsluumdæmi.127 Það sama gilti um völd og 

áhrif goða. Vald þeirra var alltaf reist á mannaforráðum. Fram kemur í Grágás að allir bændur 

áttu að tilkynna hvaða goða þeir fylgdu og það þurfti ekki að vera sá sem var þeir næstur 

landfræðilega.128 

Síðari liðurinn -hreppur er aldagamall í íslenskri tungu og því er miður að það skuli ekki 

hafa fengið hljómgrunn að varðveita hann í málinu þó að það væri í breyttri mynd og næði 

yfir annað landsvæði en áður. 

                                                
124 Einar Laxness, Íslands saga, bls. 37-39. 
125 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi, bls. 108. 
126 Sama heimild, bls. 104. 
127 Sama heimild, bls. 110 og 119. 
128 Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 197. 
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Þá áréttar Ari Páll að um sé að ræða opinber stjórnsýsluheiti og að önnur heiti á 

landsvæðunum eða byggðarlögunum þurfi ekki að leggjast af með tilkomu þessara nýju 

stjórnsýsluheita. Sannleikurinn er þó alltaf sá að það sem ræður því hvort örnefni lifir áfram 

eða ekki er hvort það er notað í daglegu tali. Það verður að teljast mikill ábyrgðarhluti að fara 

með þetta vald um heiti á byggðarlögum, og sérstaklega þegar horft er til þess að líklega eru 

lítil bein tengsl frá byggðarlaginu og til starfsmanna Örnefnanefndarinnar. Því er ekki hægt að 

telja að niðurstaða nefndarinnar sé byggð á reynslu af málnotkun og örnefnanotkun svæðisins 

nema í mjög fáum skiptum. Vandinn við að varðveita hreppanöfnin er aftur sá að hin nýju 

sveitarfélög ná jafnvel yfir marga gamla hreppa og sjaldan er sátt um að eitt hreppsnafnið sé 

fært yfir hina sem sameinast. Því væri annað hvort nauðsynlegt að búa til ný alveg ný hrepps-

nöfn eða taka upp nýjar endingar. Hreppsendingin var notuð fyrir svæði sem var dreifbýlt en 

flest hinna nýju sveitarfélaga ná yfir a.m.k. eitt kauptún eða kaupstað. Samræmt kerfi hefur 

verið við lýði í landinu frá aldaöðli varðandi -hrepp og sýslur, en breyttar aðstæður gerðu það 

að verkum að það gilti ekki lengur. Ari Páll lagði því til að við tækjum upp nýtt samræmt 

kerfi, þannig að sams konar stjórnsýslueiningar beri sambærileg nöfn. Slíkt felur 

óhjákvæmilega í sér breytingar á heitum og líklegt að heiti hverfi úr örnefnaforðanum. 

Ekki voru allir sáttir við hina nýju stefnu Örnefnanefndar. Tryggvi Þórhallsson, 

lögfræðingur og þáverandi aðstoðarmaður bæjarstjóra Hornafjarðar, sendi inn svargrein í 

Morgunblaðið 3. september 1998, þar sem hann útlistar galla í meginsjónarmiðum 

Örnefnanefndar. Hann segir að með því að koma á „einhverskonar kerfi“ sé verið að horfa 

fram hjá því sem þegar er í notkun í sveitarfélaginu. Að segja að Örnefnanefnd vinni 

samkvæmt þeim útgangspunkti að nafn sveitarfélaganna skuli samræmast íslenskri málfræði 

og málvenju telur hann að sé ekki í hag heimamanna heldur fyrirsláttur Örnefnanefndar til 

þess að geta ráðið enn frekar í þessum málum. Tryggvi tekur frekar djúpt í árinni en þó er 

líklegt að einhvers konar kerfi myndi þá setja allt landið undir sama hatt og óhjákvæmilega 

eyða út einstökum svæðisbundnum málvenjum.  

 

4.5 Sameiningar sveitarfélaga 1998 – 2004 
Árið 1998 voru sveitarfélög sameinuð ellefu sinnum. Skógarstrandarhreppur og Dalabyggð 

sameinuðust undir nafni Skógarstrandarhrepps. Reykjavíkurborg og Kjalarneshreppur 

sameinuðust undir nafni Reykjavíkurborgar. Skriðdalshreppur, Vallahreppur, Egilsstaðabær, 
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Eiðahreppur og Hjaltastaðarhreppur sameinuðust undir nýja nafninu Austur-Hérað.129 

Örnefnanefnd barst beiðni um það nafn og samþykkti 17. september, það sama ár.130  

Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur og Árskógshreppur sameinuðust undir nafninu 

Dalvíkurbyggð sem er að hluta til nýtt. Lögð höfðu verið til nöfnin Árdalsvík, Víkurbyggð, 

Norðurbyggð, Norðurslóð, Eyjafjarðarbær, Vallabyggð og Víkurströnd.131 Örnefnanefnd var 

tilbúin til að mæla með Víkurbyggð og Vallabyggð þrátt fyrir að telja vissa annmarka á þeim. 

Fallist var á nafnið Dalvíkurbyggð.132 

Grímsneshreppur og Grafningshreppur sameinuðust undir nafninu Grímsnes- og 

Grafningshreppur sem er myndað úr nöfnum beggja hreppa. Örnefnanefnd féllst á að mæla 

með því nafni, án frekari tillagna.133 

Sauðárkrókskaupstaður, Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Staðarhreppur, Seyluhreppur, 

Lýtingsstaðahreppur, Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur og 

Fljótahreppur sameinuðust undir nýja nafninu Sveitarfélagið Skagafjörður. Þó voru nokkur 

mótmæli frá íbúum Akrahrepps vegna þessarar nafngiftar. Örnefnanefnd samþykkti að mæla 

ekki með heitinu Skagafjörður fyrst um sinn. Eftir ósk um endurskoðun gaf Örnefnanefnd út 

að hún staðfesti fyrri afstöðu sína en benti á að heitið Skagafjarðarbyggð kæmi vel til greina 

sem nafn á sveitarfélagið.134 Farið var gegn umsögn Örnefnanefndar og haldið því til streitu 

að sveitarfélagið skuli heita ‘Sveitarfélagið Skagafjörður’. 

Neskaupstaður, Eskifjarðarkaupstaður og Reyðarfjarðarhreppur sameinuðust undir nýja 

nafninu Fjarðabyggð og samþykkti Örnefnanefnd að mæla með því nafni.135 

Staðarhreppur, Fremri Torfustaðahreppur, Ytri Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, 

Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur og Þorkelshólshreppur sameinuðust undir nýja nafninu 

Húnaþing vestra. Þetta nafn var eitt af fimm heitum sem Örnefnanefnd mælti með, ásamt 

Hvammstangabyggð, Hvammstangahrepp, Vestur-Húnabyggð og Vestur-Húnaþingi.136 

 Bæjarhreppur, Borgarhafnarhreppur, Hofshreppur og Hornafjarðarbær sameinuðust undir 

nýja nafninu Sveitarfélagið Hornafjörður. Örnefnanefnd hafði samþykkt að mæla ekki með 

                                                
129 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
130 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 17. september 1998. 
131 Sama heimild, 17. september 1998.  
132 Sama heimild, 9. fundur 7. október 1998. 
133 Sama heimild, 2. fundur 18. ágúst 1998. 
134 Sama heimild, 8. fundur 24. september 1998. 
135 Sama heimild, 3. fundur 20. ágúst 1998. 
136 Sama heimild, 12. fundur 10. desember 1998. 
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því nafni. Ítrekað var farið á leit við nefndina að hún breytti niðurstöðu sinni og loks látið 

verða af því að nefna nýja sveitarfélagið því nafni.137 

Selfosskaupstaður, Stokkseyrarhreppur, Eyrarbakkahreppur og Sandvíkurhreppur 

sameinuðust undir nýja nafninu Sveitarfélagið Árborg. Því var mótmælt meðal annars af 

fyrirtæki sem bar það heiti og samþykkti Örnefnanefnd að mæla ekki með því heiti en því var 

haldið til streitu.138 

Þverárhlíðarhreppur, Borgarhreppur, Borgarbyggð og Álftaneshreppur sameinuðust undir 

nafninu Borgarbyggð. Lundarreykjardalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur og 

Andakílshreppur sameinuðust undir nýja nafninu Borgarfjarðarsveit. 139 Engin gögn eru til um 

að óskað hafi verið eftir umsögn Örnefnanefndar í þessu tilfelli.  

Árið 2001 gengu í gegn fimm sameiningar sveitarfélaga. Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur 

og Glæsibæjarhreppur sameinuðust undir nýja nafninu Hörgárbyggð. Örnefnanefnd hafði 

ekkert út á það nafn að setja.140  

Blönduósbær og Engihlíðarhreppur sameinuðust undir nafninu Blönduósbær. Hálshreppur, 

Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur og Reykdælahreppur sameinuðust undir nýja nafninu 

Þingeyjarsveit. Ekki virðist hafa verið óskað eftir umsögn Örnefnanefndar í þessum tveimur 

tilvikum. 

Austur-Eyjafjallahreppur, Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjarhreppur, Vestur-

Landeyjarhreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur sameinuðust undir nýju nafni. Til 

greina komu nöfnin Hlíðarbyggð, Merkurbyggð, Rangárþing eystra og Þverárþing. 

Örnefnanefnd gaf öllum nöfnunum meðmæli, en minnti á að fyrr á öldum hafi Þverárþing 

fyrirfundist í Borgarfirði. Rangárþing eystra varð fyrir valinu.141 Vindhælishreppur og 

Skagahreppur sameinuðust undir nafninu Skagabyggð sem er að hluta dregið af nafni annars 

hreppsins. Til greina komu nöfnin Húnabyggð, Skagabyggð, Skagahreppur og 

Vindhælishreppur. Örnefnanefnd mælti með öllum þessum nöfnum að Húnabyggð 

undanskilinni. Rökin fyrir því voru að „liðurinn Húna- hefur of víða tilvísun í þessu sambandi 

þannig að telja verður að með vissum hætti yrði „gengið á rétt“ ýmissa annarra byggðarlaga 

með því að nota nafnliðinn Húna- til að auðkenna það sveitarfélag sem hér um ræðir.“142 

                                                
137 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 9. fundur 7. október 1998. 
138 Sama heimild, 3. fundur 20. ágúst 1998. 
139 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
140 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 36. fundur 19. desember 2000. 
141 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
142 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 50. fundur 2. maí 2002. 
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Árið 2002 voru sveitarfélög sameinuð fimm sinnum. Gnúpverjahreppur og Skeiðahreppur 

sameinuðust undir nýja nafninu Skeiða- og Gnúpverjahreppur sem er myndað úr nöfnum 

beggja hreppa. Aðrar tillögur voru Gnúpverja- og Skeiðahreppur, Þjórsárbyggð og 

Þjórsárhreppur. Örnefnanefnd samþykkti að mæla með þeim öllum.143 

Þingvallahreppur, Laugardalshreppur og Biskupstungnahreppur sameinuðust undir nýju 

nafni, Bláskógabyggð. Af 60 nafnatillögum bað sveitarfélag Biskupstungnahrepps 

Örnefnanefnd að taka fyrir ellefu nöfn. Af þessum nöfnum mælti Örnefnanefnd gegn nafninu 

Lögbergsþingi. Rökin fyrir því voru að: „Orðið þing tengist nafninu Lögberg í annarri 

merkingu í huga manna; í tillögunni Lögbergsþing kemur merkingin „þinghá“ því tæpast til 

álita.“ Einnig lagðist Örnefnanefnd gegn nöfnunum Kóngsbyggð, Kristnibyggð og 

Sögubyggð þar sem fyrri liðurinn gæti tæpast verið sérstaklega einkennandi fyrir þetta svæði 

umfram önnur á Íslandi. Örnefnanefnd vildi ekki mæla á móti nöfnunum Fjallabyggð, 

Tindabyggð eða Vatnabyggð, þó svo þau hefðu ekki „orðmyndunarlega annmarka“, þá vísuðu 

þau ekki nægilega skýrt í svæðið. Örnefnanefnd vildi mæla með nöfnunum Bláskógabyggð og 

Gullfossbyggð, þó að nöfnin vísi í raun aðeins í lítinn hluta svæðisins og um jarðarörnefni 

væri að ræða. Örnefnanefnd vildi sérstaklega mæla með Skálholtsbyggð og Þingvallabyggð, 

með þeim rökum að þau örnefni væru alþekkt fyrir svæðið og að á því væri „enginn vafi að 

bæði þessi nöfn vísa sterkt til sögu þjóðarinnar í vitund Íslendinga“.144 Af þessum nöfnum 

varð Bláskógabyggð fyrir valinu. 

Húsavíkurkaupstaður og Reykjahreppur sameinuðust undir nafninu Húsavíkurbær sem er 

að hluta dregið af nafni annars sveitarfélagsins. Örnefnanefnd voru sendar átta tillögur og af 

þeim mælti nefndin með Húsavíkurbyggð, Reykjabyggð og Skjálfandabyggð, þar sem hefð 

væri fyrir fyrri liðnum í sveitarfélaginu. Nefndin mælti ekki á móti nafninu Húsavíkurbæ, þótt 

hún hefði efasemdir um að seinni liðurinn -bær ætti best við um allt svæðið, en hefð væri fyrir 

fyrri liðnum. Mælt var gegn Húsavíkurþingi, Reykjaþingi og Skjálfandaþingi vegna þess að 

engin hefð væri fyrir örnefnum sem hefðu síðari liðinn -þing á því svæði. Einnig var mælt 

gegn nafninu Garðarshólmi þar sem það á við um allt Ísland og ekki hluti af málvenju um 

þetta tiltekna svæði.145 

Holta- og Landsveit, Djúpárhreppur og Rangárvallahreppur sameinuðust undir nýju nafni, 

Rangárþing ytra. Sex nöfn höfðu komið til greina og var óskað eftir umsögn Örnefnanefndar 

                                                
143 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 51. fundur, 13. maí 2002. 
144 Sama heimild, 49. fundur 10. apríl 2002. 
145 Sama heimild, 50. fundur 2. maí 2002. 
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um Rangárþing, Rangárþing ytra, Rangárbyggð, Heklubyggð, Rangársveit og Rangárhreppur. 

Nefndin mælti með öllum tillögunum að undanskildu Rangárþingi, því að merkingin er of 

víðtæk og það heiti stangast á við Rangárþing eystra.146 Rangárþing ytra varð fyrir valinu. 

Hólmavíkurhreppur og Kirkjubólshreppur á Ströndum sameinuðust undir nafninu 

Hólmavíkurhreppur.147 Var það eina tillagan sem var send til Örnefnanefndar og mælti 

nefndin með henni.148 

Árið 2003 sameinuðust Stöðvarhreppur og Búðahreppur undir nýja nafninu Austurbyggð. 

Af 57 tillögum var óskað eftir umsögn Örnefnanefndar um sex og tekið fram að aðrar tillögur 

frá Örnefnanefnd væru vel þegnar. Örnefnanefnd vildi ekki mæla með nöfnunum Austur-

byggð og Suðurbyggð, Fjarðaborg og Nýjabæ, þar sem þau afmörkuðu svæðið ekki 

nægjanlega. Sjávarbyggð vildi Örnefnanefnd hvorki mæla með né á móti en sá ekki að það 

nafn væri sérstaklega einkennandi fyrir þetta svæði frekar en önnur. Sveitarfélagið Kirkjuból 

taldi Örnefnanefnd að gengi gegn íslenskri málvenju og það stangist „einnig á við það megin-

sjónarmið að forðast skuli að nafn sveitarfélags geti þrengt að eða raskað merkingu eða 

notkun annarra örnefna.“ Örnefnanefnd stakk hins vegar upp á að nafnið Suðurfjarðabyggð 

yrði skoðað en það var á lista sem fylgdi umsagnarbeiðninni. Nefndin stakk einnig upp á að 

hægt væri að skeyta saman nöfnum hreppanna og út kæmi Búða- og Stöðvarhreppur. Með 

þeim rökum að fyrri liðir hreppanna séu báðir stuttir og henti sérlega vel fyrir slíkar 

samsetningar.149 Ákveðið var að velja nafnið Austurbyggð, þó að það gengi í berhögg við 

umsögn Örnefnanefndar. 

Árið 2004 voru sveitarfélög sameinuð fjórum sinnum og gerðar voru tvær nafnabreytingar. 

Akureyrarkaupstaður og Hríseyjarhreppur sameinuðust undir nafninu Akureyrarkaupstaður og 

Austur-Hérað, Fellahreppur og Norður-Hérað sameinuðust undir nýja nafninu Fljótsdalshérað. 

Örnefnanefnd barst beiðni um álit á átta nöfnum og af þeim tók hún fjögur fyrir og mælti 

með, Egilsstaðabyggð, Sveitarfélagið Hérað, Fljótsdalshérað og Sveitarfélagið 

Fljótsdalshérað.150 

Bólstaðarhlíðarhreppur, Sveinsstaðarhreppur, Svínavatnshreppur og Torfulækjarhreppur 

sameinuðust undir nýja nafninu Húnavatnshreppur. Alls var óskað eftir umsögn um sex nöfn á 

nýja sveitarfélagið. Örnefnanefnd mælti gegn Húnabyggð, þar sem „[l]iðurinn Húna- hefur of 

                                                
146 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 50. fundur 2. maí 2002. 
147 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
148 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 53. fundur 16. ágúst 2002. 
149 Sama heimild, 62. fundur 13. ágúst 2003. 
150 Sama heimild, 74. fundur 4. nóvember 2004. 
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víða tilvísun í þessu sambandi þannig að telja verður að með vissum hætti yrði „gengið á rétt“ 

ýmissa annarra byggðarlaga með því að nota nafnliðinn Húna- til að auðkenna það 

sveitarfélag sem hér um ræðir.“ Örnefnanefnd sá ekki ástæðu til að mæla á móti 

Húnavallabyggð og Húnavallahreppi þar sem örnefnið Húnavellir væri þekkt um svæðið þó 

að ungt væri. Húnavatnshreppi mælti Örnefnanefnd með, þar sem örnefnið væri sterkt og 

rótgróið og það hafi áður verið notað, samanber heitin Húnavatnssýslu og Húnavatnsþing og 

með -hreppsendingunni muni það auðveldlega fá nýja skírskotun fyrir nýtt sveitarfélag. 

Örnefnanefnd vildi ekki mæla með Húnavatnsþingi og Húnaþingi þar sem nöfnin höfðu um 

aldir verið notuð um mun stærra svæði og myndi það valda ruglingi.151 

Hvalfjarðarstrandarhreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur og 

Skilmannahreppur sameinuðust undir nýja nafninu Hvalfjarðarsveit. Óskað var eftir umsögn 

Örnefnanefndar um nöfnin Hvalfjarðarsveit og Heiðarbyggð. Örnefnanefnd mælti með báðum 

nöfnum þar sem hvorugt bryti í bága við hefð örnefna á svæðinu né íslenska málfræði eða 

málvenju.152 

Nafnbreyting var gerð á Bessastaðahreppi og nefndist þá Sveitarfélagið Álftanes. Nafnið 

var tekið fyrir hjá Örnefnanefnd sem taldi að með því að hafa ‘Sveitarfélagið’ framan við 

örnefnið, þá myndi það ekki orsaka rugling þó að örnefnið vísaði í stærra svæði.153 Einnig var 

gerð nafnbreyting á Gerðahreppi í Sveitarfélagið Garð og var það eina nafnið sem óskað var 

eftir ummælum frá Örnefnanefnd og hún mælti með því nafni. 154  

Frá árinu 1998 til 2004 voru sveitarfélög sameinuð 27 sinnum og gerðar tvær 

nafnbreytingar. Af þeim var í sex tilfellum notast við eitt af gömlu nöfnunum fyrir hið nýja 

sveitarfélag. Í tveimur tilfellum var valið nafn sem var samsett úr eldri nöfnum og í sex 

tilfellum var notað eldra nafn að hluta til. Í hinum fjórtán tilfellunum var valið nýtt nafn. 

þegar sameiningin náði yfir þrjá hreppa eða fleiri var valið nýtt nafn á sveitarfélagið í öllum 

tilfellum nema einu. Í þeim tilfellum þar sem valið var nýtt nafni að heild eða fyrri hluta var í 

einu tilfelli haldið síðari liðnum -hreppur. Í þeim tilfellum sem síðari liðnum var breytt var í 

sex tilfellum valið viðskeytið -byggð, í þremur tilfellum -þing, í þremur tilfellum -sveit, í 

tveimur -hérað og í einu tilfelli -bær. Í þremur tilfellum sameininga var valið að hafa 

‘Sveitarfélagið’ í upphafi nafnsins og í báðum nafnbreytingunum en slíkt hafði ekki þekkst 

áður. Í sjö tilfellum eða rétt tæplega fjórðungi mála var ekki óskað eftir ummælum 

                                                
151 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 81. fundur 8. september 2004. 
152 Sama heimild 87. fundur 25. apríl 2006. 
153 Sama heimild, 69. fundur 4. mars 2004. 
154 Sama heimild, 65. fundur 25. nóvember 2003. 
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Örnefnanefndar, eins og lög gera ráð fyrir. Í 15 tilfellum var farið eftir ummælum 

Örnefnanefndar og í þremur tilfellum var hún hvorki með né á móti tillögunni. Í fjórum 

tilfellum var gengið gegn ummælum nefndarinnar. 

 

4.6 Sameiningar sveitarfélaga 2005 - 2015 
Árið 2005 voru sveitarfélög tvisvar sameinuð. Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, 

Hvítársíðuhreppur og Kolbeinsstaðahreppur sameinuðust undir nafninu Borgarbyggð. Óskað 

var eftir umsögn Örnefnanefndar um nöfnin Borgarbyggð, Borgarfjörður, Borgarþing, 

Mýrabyggð, Brákarbyggð og Egilsborg fyrir nýtt sveitarfélagi. Af þessum nöfnum mælti 

Örnefnanefnd með Borgarbyggð, þ.e. einu þeirra nafna sem fyrir voru. Með Borgarfirði var 

hægt að mæla ef það var aðgreint frá Borgarfirði eystri með því að bæta orðinu Sveitarfélagið 

fyrir framan. Mælt var gegn nafninu Borgarþingi þar sem ekki var hefð fyrir örnefninu á 

svæðinu. Mýrabyggð var einnig mælt gegn þar sem það var einungis hluti af svæðunum sem 

heyrði undir hið nýja sveitarfélag. Brákarbyggð taldi Örnefnanefnd geta gengið, þó að það 

væri ekki einkennandi fyrir svæðið, því að örnefnin Brákarey og Brákarsund væru vel þekkt. 

Örnefnanefnd mælti móti Egilsborg því að síðari liðurinn -borg ætti einungis við þegar um 

ræddi „mjög stórt samfellt þéttbýlissvæði samkvæmt fyrrgreindum meginsjónarmiðum um 

nöfn sveitarfélaga“.155  

Fjarðabyggð, Mjóafjarðarhreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur og Austurbyggð sameinuðust 

undir nafninu Fjarðabyggð. Ekki var óskað eftir umsögn Örnefnanefndar í þessu tilviki. 

Árið 2006 voru sjö sinnum sameinuð sveitarfélög og samþykkt ein nafnbreyting. 

Húsavíkurbær, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur sameinuðust 

undir nýja nafninu Norðurþing. Óskað var eftir umsögn Örnefnanefndar um 14 heiti fyrir nýtt 

sveitarfélag: Austurþing, Garðarshólmi, Gljúfrabyggð, Náttfarabyggð, Norðausturbyggð, 

Norðausturland, Norðausturþing, Norðurbyggð, Norðurslóð, Norðurströnd, Norðurþing, 

Nyrstabyggð, Sveitarfélagið Ásbyrgi, Þingeyjarbyggð. Einnig var óskað eftir því að 

Örnefnanefnd tæki til greina að setja orðið Sveitarfélag á undan nafninu, væri nöfnunum 

hafnað óbreyttum. Örnefnanefnd mælti á móti Austurþingi, því að fyrri hluti orðsins væri ekki 

heppilegur án frekari afmörkunar. Einnig mælti Örnefnanefnd á móti Garðarshólma, því að 

það væri fornt nafn á Íslandi og gæfi ekki til kynna að um sveitarfélag væri að ræða og 

stangist því á við málvenju. Mælt var á móti Náttfarabyggð þar sem Örnefnanefnd taldi þetta 

                                                
155 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 87. fundur 25. apríl 2006. 
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heiti ekki sérkennandi fyrir svæðið og að í náliggjandi sveitarfélagi sé þekkt vík sem beri 

örnefnið Náttfaravík. Mælt var gegn heitinu Norðausturland, því að það vísaði ekki í að um 

sveitarfélag sé að ræða og eins hafi heitið þegar mjög skýra merkingu í tungumálinu og vísi í 

mun stærra svæði en það sem um ræðir. Mælt var gegn heitunum Norðausturþing og 

Sveitarfélagið Ásbyrgi þar sem ekki var hefð fyrir þeim heitum yfir þetta svæði. Norðurbyggð 

og Nyrstabyggð þóttu of óljós til að hægt væri að mæla með þeim og sama gildir um 

Norðurslóð en í því tilfelli var einnig ekki hefðbundin síðari liður fyrir sveitarfélag. Mælt var 

á móti Þingeyjarbyggð því það væri of líkt nærliggjandi sveitarfélagi. Örnefnanefnd mælti 

með Gljúfrabyggð, þó fyrri liðurinn Gljúfra- væri að vísu ekki sérstaklega einkennandi fyrir 

þetta svæði, nema vísað sé í Jökulsárgljúfur, en það væri varla nóg og góð tilvísun. Einnig 

mælti hún með heitinu Norðausturbyggð þar sem tilvísunin í staðsetninguna gangi upp. Mælt 

var með Norðurþingi, þar sem stærsti hluti þessa svæðis þekkist undir nafninu Norður-Þing-

eyjarsýsla.156 

Ólafsfjarðarbær og Siglufjarðarbær sameinuðust undir nýja nafninu Fjallabyggð. 

Örnefnanefnd barst ósk um umsögn um sex heiti og hún mælti með Fjallabyggð, 

Hnjúkabyggð, Ægisbyggð og Tröllaskagabyggð en að vísu taldi hún að fyrri liðirnir Fjalla-, 

Hnjúka- og Ægis- væru ekki endilega einkennandi fyrir þetta svæði frekar en önnur en það 

mætti þó ganga í gegn. Best leist nefndinni á heitið Tröllaskagabyggð þó að nafnið ætti 

mögulega frekar við um stærra svæði. Örnefnanefnd vildi ekki mæla með Norðurbyggð og 

Tröllabyggð því að fyrri liðurinn Norður- væri ekki heppilegur til afmörkunar svæðisins og 

Trölla- væri ófullnægjandi sem sérkenni.157 

Gaulverjabæjarhreppur, Hraungerðishreppur og Villingaholtshreppur sameinuðust undir 

nýja nafninu Flóahreppur. Örnefnanefnd bárust sex tillögur sem óskað var umsagnar um. 

Örnefnanefnd mælti með nöfnunum Flóabyggð, Flóahreppur, Flóamannahreppur og Flóasveit 

án athugasemda. Öll þau nöfn falli að meginsjónarmiðum nefndarinnar. Nefndin lagðist á 

móti nöfnunum Sveitarfélagið Flói og Sveitarfélagið Flóinn, þar sem í báðum tilfellum sé um 

að ræða rótgróið örnefni sem tekur til talsvert stærra svæðis en fyrirhugað sveitarfélag nái 

yfir.158 

Dalabyggð og Saurbæjarhreppur sameinuðust undir nafninu Dalabyggð. Ekki var óskað 

eftir umsögn Örnefnanefndar í þessu tilfelli. 

                                                
156 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 87. fundur 25. apríl 2006. 
157 Sama heimild, 87. fundur 25. apríl 2006. 
158 Sama heimild, 87. fundur 25. apríl 2006. 
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Húnavatnshreppur og Ásahreppur sameinuðust undir nafninu Húnavatnshreppur. 

Nafnanefnd þessa nýja sveitarfélags sendi Örnefnanefnd beiðni um skoða sex möguleg heiti á 

nýja sveitarfélaginu. Örnefnanefnd mælti gegn nöfnunum Húnabyggð, Húnavatnsþing og 

Húnaþing því að öll þessi örnefnin nái yfir mun stærra svæði en um ræðir. Örnefnanefnd 

mælti með nöfnunum, Húnavallabyggð og Húnavallahreppur, en nefndin taldi þó að síðari 

liðurinn, -hreppur, væri heppilegri af þessum tveimur. Hún mælti því með nafninu 

Húnavatnshreppur og taldi að það væri jafnframt heppilegasta tillagan og var farið eftir því 

sjónarmiði.159 

Hólmavíkurhreppur og Broddaneshreppur sameinuðust undir nýja nafninu Strandabyggð. 

Örnefnanefnd barst beiðni um að skoða fjögur nöfn sem kæmu til greina. Nefndin mælti með 

nöfnunum Strandahreppur og Strandabyggð, en mælti á móti nafninu Sveitarfélagið Strandir 

þar sem það hefur tilvísun í mun stærra svæði en sveitarfélagið myndi ná til og eins mælti 

nefndin á móti Heimabyggð þar sem fyrri hlutinn væri ekki einkennandi fyrir svæðið.160 

Þórshafnarhreppur og Skeggjastaðahreppur sameinuðust undir nýja nafninu 

Langanesbyggð. Nefndinni barst beiðni um að skoða sjö nöfn fyrir hið nýja sveitarfélag. 

Örnefnanefnd mælti með nafninu Gunnólfsbyggð þar sem fyrri hlutinn vísar í sérkennandi 

örnefni á svæðinu. Örnefnanefnd mælti með Hafnabyggð, Hafnarbyggð og Nesbyggð enda 

hafi ekkert þessara nafna orðmyndunarlega annmarka eftir íslenskri málvenju. Með 

Langanesbyggð mælti hún einnig sem og Langaneshreppi enda sé fyrri hlutinn í báðum 

tilfellum tilvísun í gamalgróið örnefni á svæðinu. Örnefnanefnd mælti á móti heitinu 

Norðurbyggð þar sem fyrri liðurinn væri óheppilegur án frekari afmörkunar.161 

Nafnbreyting var gerð á Vatnsleysustrandarhreppi og nefndist þá Sveitarfélagið Vogar. 

Örnefnanefnd fjallaði um það heiti og samþykkti að veita því meðmæli.162 

Eftir sameiningarnar 2006 hægðist mjög á í þessum efnum. Frá árinu 2007 til ársins 2013 

áttu sér einungis stað fimm sameiningar sveitarfélaga og ein nafnbreyting. Árið 2007 fengu 

íbúar Höfðahrepps breytt nafni sveitarfélagsins í Sveitarfélagið Skagaströnd. Örnefnanefnd 

mælti með því nafni með þeim rökum að örnefnið hafi löngum verið notað á þessu svæði.163  

Ári síðan sameinuðust Aðaldælahreppur og Þingeyjarsveit undir nafninu Þingeyjarsveit. 

Beiðni barst til Örnefnanefndar um að fjalla um fjögur nöfn. Örnefnanefnd mælti einungis 

                                                
159 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 81. fundur 8. september 2005. 
160 Sama heimild, 88. fundur 15. maí 2006. 
161 Sama heimild, 88. fundur 15. maí 2006. 
162 Sama heimild, 84. fundur 11. janúar 2006. 
163 Sama heimild, 3. fundur 20. apríl 2007. 
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með nafninu Þingeyjarsveit þar sem fyrri liður nafnsins væri einkennandi fyrir svæðið og 

síðari liðurinn færi vel með þá formgerð samfélags sem um ræðir. Örnefnanefnd mælti á móti 

tillögunum Aðalþing, þar sem það væri ekki til þess fallið að afmarka svæðið sérstaklega og 

tilvísunin í Aðaldal væri ekki næg enda væri það einungis hluti svæðisins. Mælt var á móti 

Suðurþingi þar sem það vísar til Suður-Þingeyjarsýslu en það svæði er mun stærra en nýja 

sveitarfélagið. Mælt var gegn Þingdölum en þar vantaði hefð fyrir örnefninu.164 

Árið 2009 sameinuðust Akureyrarkaupstaður og Grímseyjarhreppur undir nafninu 

Akureyrarkaupstaður. Ekki var send beiðni til Örnefnanefndar um það heiti. 

Ári síðar sameinuðust Hörgárbyggð og Arnarneshreppur undir nafninu Hörgársveit sem er 

að hluta dregið af nafni annars sveitarfélagsins. Óskað var eftir umfjöllun Örnefnanefndar um 

fimm nöfn og mælti Örnefnanefnd með þeim öllum. Nöfnin voru Hörgárbyggð, 

Hörgárhreppur, Hörgársveit, Möðruvallahreppur, Möðruvallasveit. Örnefnanefnd taldi vera 

góð hefð fyrir fyrri liðunum Hörgár- og Möðru- á svæðinu og síðari liðirnir gengju allir fyrir 

samsetningu svæðisins.165 

Árið 2012 sameinuðust Húnaþing vestra og Bæjarhreppur undir nafni Húnaþings vestra. 

Ekki var send beiðni til Örnefnanefndar um það heiti. Árið 2013 sameinuðust Garðabær og 

Sveitarfélagið Álftanes undir nafni Garðabæjar.166 Ekki var send beiðni til Örnefnanefndar um 

það heiti. 

Frá árinu 2005 til ársins 2013 voru sveitarfélög sameinuð 13 sinnum og samþykktar tvær 

nafnbreytingar. Af þeim var í átta tilfella notast við eitt af gömlu nöfnunum fyrir hið nýja 

sveitarfélag. Í þeim tilfellum sem síðari lið var breytt var í fjórum tilfellum valin endingin -

byggð, í einu tilfelli -þing og í einu tilfelli -hreppur. Í báðum tilfellum nafnbreytingar var 

valið að hafa ‘Sveitarfélagið’ í upphafi nafnsins. Áhugavert er að nafninu Hörgárbyggð verið 

breytt þar sem það var einungis fjögurra ára gamalt en þar var tekið upp nafnið Hörgársveit.  

 

4.7 Bæjanöfn og nýbýli 
Einn flokkur örnefna eru bæjanöfn. Bæjanöfn eru nöfn á bóndabæ, allt frá hinu minnsta koti 

yfir í hið stærsta höfuðból. Að vissu leyti þjóna bæjanöfn sama tilgangi og örnefni en þó eiga 

þau ýmislegt sameiginlegt með mannanöfnum. Stundum hafa bæjanöfn haft fleiri en eina gerð 

en stundum er óvíst hvort um rugling hafi verið að ræða eður ei líkt og Einfætingsgil og 
                                                

164 Viðauki C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1998 – 2015, 7. fundur 18. júlí 2008. 
165 Sama heimild, 4. fundur 18. maí 2010. 
166 Vef. „Sveitarfélög á Íslandi árið 1950“. 
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Einfætlingsgil sbr. manntalið 1816.167 Tilgangur bæjarnafna er líkt og önnur örnefni að vísa í 

tiltekið svæði en um leið eru þau lýsandi fyrir landið eða tiltekinn hluta landsins sem þau 

tilheyra. Þegar kemur að nýnefnum í íslenskri örnefnaflóru verður að segja að þar kennir 

margra grasa.  

Við samantekt á nýbýlanöfnum frá 1935 til ársloka 2014 kom í ljós að af þeim sem völdu 

sér alveg nýtt nafn, þ.e. að setja ekki tölustaf á eftir eldra nafni, þá valdi um fjórðungur að 

nota einhvern hluta af eldra nafninu til myndunar þess nýja. Af nýjum nöfnum voru 

algengustu nöfnin Grund, Holt og Lyngholt, þau voru notuð átta sinnum hvert á nýbýli. 

Árbær, Engihlíð, Grænahlíð, Mörk og Sólvangur voru notuð sex sinnum. Árbakki, Brún, 

Framnes, Garður, Laufás, Laugarholt og Sólvellir voru notuð fimm sinnum. Öll þessi nöfn eru 

mjög opin hvað varðar umhverfi og er því ekki skrítið að slík nöfn séu algengust nýbýlanöfn 

þegar landið er skoðað í heild sinni.168  

Frá 1935 til 2014 voru tekin fyrir og samþykkt 2048 mál af Örnefnanefnd sem varða 

nýbýlanöfn og nafnbreytingar. Nýbýlanöfn voru 1899 og nafnbreytingarnar voru 149. Mjög 

erfitt er að finna einhverja samsömun eða tískubylgjur í nafnavali, af þessum 2048 málum eru 

1310 mismunandi nöfn og samsetningar en margar af þeim voru til fyrir. Algengustu fyrri 

liðir á nýjum nöfnum eru Ár- sem kemur 47 sinnum fyrir, Sól- sem kemur 25 sinnum fyrir, 

Berg- sem kemur 23 sinnum fyrir, Hjarðar- sem kemur 19 sinnum fyrir. Algengasta val á 

seinni liðum eru -holt sem kemur 107 sinnum fyrir, -hlíð sem kemur 60 sinnum fyrir, og -hóll 

og -land sem koma hvort tveggja 52 sinnum fyrir. Eftirtektarvert er að talsvert meiri flóra er í 

vali á fyrri lið en síðari.169 

 

4.8 Bæjanöfn sem kennileiti 
Bæjarnöfn geta gegnt því hlutverki að vera eins konar kennimark fjölskyldunnar sem býr á 

bænum og sýna fram á þjóðfélagsstöðu hennar. Í þessum kafla verður sérstaklega skoðuð 

erfið og óþægileg bæjanöfn. 

Það virðist hafa viðgengist að gefa minni býlum, kotum og hjáleigum og sérstaklega 

tómthúsum niðrandi nöfn hér áður fyrr. Í byggðum Borgarfjarðar er talað um 

húsmennskubýlið Neyð sem var hjá Stafholti. Ekki er hvar Neyð var eða hverjir voru búsettir 

                                                
167 Vef. Þjóðskjalasafn Íslands. Manntalið 1816. 
168 Viðauki B og C, Fundargerðir Örnefnanefndar 1935 – 2015. 
169 Sama heimild. 
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þar.170 En maður getur rétt ímyndað sér að þar hafi ekki verið mjög huggulegt að vera. Í 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er talað um hjáleiguna Kisu í landi Syðri-

Gegnishóla í Bæjarhreppi sem er nú Flóahreppur í Árnessýslu.171 Önnur hjáleiga var í 

Hörgsholtslandi í Ytri-Hrepp, Árnessýslu, sem af sumum var kölluð Vestannepja, af öðrum 

Mundatuðra, af nokkrum Háfress. Sumir kölluðu hana uppá spott Handarprýði og aðrir 

Skrautholt.172 Tobbabær, öðru nafni Tjarnarkot, þriðja nafni Efravíti var að finna í 

Akraneshreppi Borgarfjarðarsýsla.173 Ranakot var önnur hjáleiga hjá Traðarholti í 

Stokkseyrarhreppi Árnessýsla.174  

Stundum virðist hafa verið litið svo niður á smábýlin og hjáleigurnar, eða þær hugsaðar 

sem tímabundin úrræði, að það var ekki einu sinni haft fyrir því að gefa þeim nafn. Þannig eru 

til dæmis taldar upp 54 hjáleigur í Gullbringu og Kjósarsýslu í Jarðabók Árna og Páls, sem 

bera ekkert annað nafn en að vera kenndar við lögbýlið sem þær voru tengdar við.175 Í dag 

dettur sennilega engum í hug að gefa slíkt nafn, og á mörgum stöðum hafa þessi smábýli 

orðið rústir einar og nöfnin á þeim horfið. En í öðrum tilvikum hafa slík býli, smá og stór 

haldist í byggð og nútímamaðurinn, ef til vill húmorslaus, situr uppi með ýmis nöfn sem þykja 

niðrandi eða afkáraleg að einhverju leyti. 

Örnefnanefnd hefur samþykkt 149 nafnbreytingar frá 1914 til ársins 2014. Ekki verða talin 

upp öll 149 nafnbreytingarmálin hér en Örnefnanefnd hefur verið sérstaklega jákvæð gagnvart 

nafnbreytingum þegar óskað hefur verið að fella burtu af nafninu -kot eða -hjáleiga. Af 149 

tilvikum voru 39 kot og 18 hjáleigur. Svo virðist sem að það hafi verið ákveðinn skilningur 

fyrir því að síðari liðirnir –kot og –hjáleiga væru niðrandi.176 Stundum virðist málið snúast um 

einföldun á nöfnum, samanber breytingu á Voðmúlastaða-Suðurhjáleigu árið 1941 í Bólstað, 

eða Syðri-Vatnahjáleigu í Syðra-Vatn. Í önnur skipti var sótt um að fegra bæjarnafninu, 

samanber breytingu á nafni Halakots árið 1946 í Hvítárbakka. Í öðrum tilvikum er ekki að sjá 

beinan ama af nöfnum, samanber þegar Móbergi II er breytt í Skriðuland. 

Tregða Örnefnanefndar gagnvart breytingum endurspeglar að mínu mati hugmyndir 

samfélagsins. Mig langar að taka dæmi úr minni heimasveit, Bæjarsveit í Borgarfirði. Fólk er 

jafnan kallað þar sínu fornafni eða gælunafni og síðan fylgir alltaf með bæjarnafnið. Það er 

                                                
170 Byggðir Borgarfjarðar III. Mýrasýsla 1993, bls. 170. 
171 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 2 bindi, bls. 31. 
172 Sama heimild, bls. 255. 
173 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 4 bindi, bls. 100. 
174 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 2 bindi, bls. 53. 
175 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3 bindi, bls. 448 
176 Viðtal við Ara Pál Kristinsson, 23. febrúar 2016. 
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Siggi á Hellum og Siggi á Varmalæk, Valdi í Brekkukoti og svo framvegis. Síðan er það hann 

Jói, en jörðin hans ber nafnið Hæll og fólkið sem hefur búið þar alltaf kallað ‚á Hæli‘. Fyrir 

þónokkrum árum síðan fór hann að óska eftir því að vera kallaður Jói á Hæl enda í fullkomnu 

lagi með þá beygingu. Þá kom í ljós að mikil tregða var í samfélaginu að leyfa honum að 

stjórna þessu máli og enn örugglega tveimur áratugum síðar kemur fyrir að notuð er fyrri 

beygingarmyndin, ýmist óvart eða ekki.   
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4.9 Breytingar á bæjarnöfnum 
Eftirfarandi listi sýnir breytingar á bæjanöfnum frá árinu 1914–2014. Frá 1914–1935 voru 

breytingar á bæjanöfnum alfarið á könnu stjórnarráðsins. Upplýsingar um þann tíma eru 

fengnar úr spjaldskrám inni á Örnefnasafni í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Frá 1935–2014 var það Örnefnanefnd sem fjallaði um nafnbreytingar. Upplýsingar um þær 

eru fengnar úr fundargerðum Örnefnanefndar. Það sem segir sveitarfélög í töflunni miðast við 

það sveitarfélag sem bærinn tilheyrði þegar nafnbreytingin átti sér stað. Sýslur eru tilgreindar 

fyrir allan tímann þótt þær hafi verið lagðar niður sem stjórnsýslueiningar en lifa þó áfram 

sem örnefni. 

 

Ár Eldra nafn Nýtt nafn Sveitarfélag Sýsla 

1914 Gröf og 
Grafarkot 

Grafarholt Mosfellshr. Kjósarsýsla 

1914 Hlaupandagerði Þórsnes Hjaltastaðahr. Norður-Múlasýsla 

1915 Litla Seyla Brautarholt Seyluhr. Skagafjarðarsýsla 

1915 Moldartunga Meiri-Tunga Holtahr. Rangárvallasýsla 

1916 Skinþúfa Vallanes Seyluhr. Skagafjarðarsýsla 

1916 Geitastekkur Bjarmaland Hörðudalshr. Dalasýsla 

1916 Vælugerði Þingdalur Villingaholtshr. Árnessýsla 

1917 Látalæti Múli Landmannahr. Rangárvallasýsla 

1918 Titlingur Hlíðarendi Glæsibæjarhr. Eyjafjarðarsýsla 

1919 Spækill Guðnastaðir Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1919 Hrappsstaðir Hlíð Hólahr. Skagafjarðarsýsla 

1920 Tumsa Norðurhlíð Aðaldælahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1920 Fótaskinn Helluland Aðaldælahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1920 Brók  Hvítanes Vestur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 
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1923 Fjósakot Hríshóll Saurbæjarhr. Eyjafjarðarsýsla 

1923 Skildinganes-
partur 

Reynistaður Seltjarnarneshr. Kjósarsýsla 

1923 Svaðkot Suðurgarður Vestmannaeyjar Vestmannaeyjar 

1924 Fossgerði Stuðlafoss Jökuldalshr. Norður-Múlasýsla 

1925 Kálfakot Úlfarsá Mosfellshr. Kjósarsýsla 

1928 Hlaðgerðiskot Reykjahlíð Mosfellshr. Kjósarsýsla 

1929 Rauf Eyvík Tjörneshr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1929 Speni Litli-Hvammur Fremri-
Torfustaðahr. 

Vestur-
Húnavatnssýsla 

1930 Rófa Uppsalir Fremri-
Torfustaðahr. 

Vestur-
Húnavatnssýsla 

1930 Syðsti Kökkur Brautartunga Stokkseyrarhr. Árnessýsla 

1930 Kakkarhjáleiga Hoftún Stokkseyrarhr. Árnessýsla 

1930 Miðkökkur Svanavatn Stokkseyrarhr. Árnessýsla 

1931 Hraukur Fljótsbakki Vestur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1931 Borgarkot Ingólfshvoll Ölfushr. Árnessýsla 

1932 Svangi Hagi Skorradalshr. Borgarfjarðarsýsla 

1934 Titlingur Fagrihvammur Beruneshr. Suður-Múlasýsla 

1935 Suðurkot Skrúðvangur Grímsneshr. Árnessýsla 

1936 Bolafótur Bjarg Hrunamannahr. Árnessýsla 

1937 Snússa Ásatún Hrunamannahr. Árnessýsla 

1939 Byrgi Ásbyrgi Kelduneshr. Norður-
Þingeyjarsýsla 

1940 Langhús Ásgarður Viðvíkurhr. Skagafjarðarsýsla 

1940 Brekka og 
Brattagerði 

Brekkubær Nesjahr. Austur-
Skaftafellssýsla 
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1940 Litla-Þverá Giljaland Torfustaðahr. Vestur-
Húnavatnssýsla 

1940 Dýjakot Skógahlíð Reykjahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1940 Bakkakot Bakki Þorkelshólshr. Vestur-
Húnavatnssýsla 

1940 Voðmúlastaða-
Suðurhjáleiga 

Bólstaður Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1940 Torfastaðakot Sunnuhlíð Áshr. Austur-
Húnavatnssýsla 

1941 Tjarnargarðshorn Laugahlíð Svarfaðardalshr. Eyjafjarðarsýsla 

1941 Syðri-
Vatnahjáleiga 

Syðra-Vatn Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1942 Hólkot Birkihlíð Staðarhr. Skagafjarðarsýsla 

1942 Titlingastaðir Laufás Þorkelshólshr. Vestur-
Húnavatnssýsla 

1942 Hraukur Lindartún Vestur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1942 Reykjadalskot Túnsberg Hrunamannahr. Árnessýsla 

1943 Hólskot Hallkelshólar Grímsneshr. Árnessýsla 

1943 Bakki Sólbakki Garðahr. Gullbringu-sýsla 

1944 Endagerði Arnarbæli Miðneshr. Gullbringusýsla 

1944 Strilla Dalsmynni Biskupstungnahr. Árnessýsla 

1944 Geirshlíðarkot Giljahlíð Reykholtsdalshr. Borgarfjarðarsýsla 

1944 Brekkukot Laufskálar Hólahr. Skagafjarðarsýsla 

1944 Torfastaðakot Vegatunga Biskupstungnahr. Árnessýsla 

1944 Urriðakot Urriðavatn Garðahr. Gullbringusýsla 

1946 Glóra Ásbrekka Gnúpverjahr. Árnessýsla 

1946 Ytra-Lón Efra-Lón Sauðaneshr. Norður-
Þingeyjarsýsla 
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1946 Arnarstaðir II Arnarhóll Presthólahr. Norður-
Þingeyjarsýsla 

1946 Arnarhóll Arnarstaðir II Presthólahr. Norður-
Þingeyjarsýsla 

1946 Halakot Hvítárbakki Biskupstungnahr. Árnessýsla 

1946 Þrándarkot Þrándargil Laxárdalshr. Dalasýsla 

1947 Votmúla-
Norðurkot 

Lækjamót Sandvíkurhr. Árnessýsla 

1948 Hlíðarkot Hlíð Fróðárhr. Snæfellsnessýsla 

1948 Hlaðhjáleiga Lundur Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1948 Skógar III Ytri-Skógar Öxarfjarðarhr. Norður-
Þingeyjarsýsla 

1949 Svanavatn Leirvogsvatn Mosfellshr. Kjósarsýsla 

1949 Vöðlakot Vaðlahólar Gaulverjabæjar-
hreppur 

Árnessýsla 

1949 Efri-
Úlfstaðahjáleiga 

Sléttuból Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1950 Úlfstaðakot Sunnuhvoll Akrahr. Skagafjarðarsýsla 

1951 Dældarkot Borgarland Helgafellssveit Snæfellsnessýsla 

1952 Brekknakot Bláhvammur Reykjahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1952 Voðmúlastaða-
Austurhjáleiga 

Búland Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1952 Snjallssteinshöfð
ahjáleiga 

Árbakki Landmannahr. Rangárvallasýsla 

1952 Æsustaðagerði Grænahlíð Saurbæjarhr. Eyjafjarðarsýsla 

1952 Efra-
Lýtingsstaðakot 

Tunguhlíð Lýtingsstaðahr. Skagafjarðarsýsla 

1952 Holtskot Víðirholt Reykjahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 
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1952 Litladalskot Laugardalur Lýtingsstaðahr. Skagafjarðarsýsla 

1953 Ytra-Tungukot Ártún Bólstaðarhlíðar-
hreppur 

Austur-
Húnavatnssýsla 

1953 Syðra-Tungukot Brúarhlíð Bólstaðarhlíðar-
hreppur 

Austur-
Húnavatnssýsla 

1953 Tjarnarkot Tjörn Djúpárhr. Rangárvallasýsla 

1955 Austur-
Búðarhólshjáleiga 

Hólavatn Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1955 Landamótssel II Borgartún Ljósavatnshr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

1955 Öxnafellskot Fellshlíð Saurbæjarhr. Eyjafjarðarsýsla 

1955 Hafsteinsstaðir II Gýgjarshóll Staðarhr. Skagafjarðarsýsla 

1955 Búðarhóls-
Norðurhjáleiga 

Lækjarhvammur Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1955 Kálfholtshjáleiga Lækjartún Ásahr. Rangárvallasýsla 

1955 Ámundakot Smáratún Fljótshlíðarhr. Rangárvallasýsla 

1955 Gilkot Steintún Lýtingsstaðahr. Skagafjarðarsýsla 

1955 Efri-
Vatnahjáleiga 

Svanavatn Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1955 Tjarnarkot Þorgilsstaðir Fróðárhr. Snæfellsnessýsla 

1955 Neðrifitjar I Efrifitjar Þorkelshólshr. Vestur-
Húnavatnssýsla 

1955 Neðri-Fitjar II Neðrifitjar Þorkelshólshr. Vestur-
Húnavatnssýsla 

1956 Hjaltastaðakot Grænamýri Akrahr. Skagafjarðarsýsla 

1959 Vetleifsholts-
partur 

Kastalabrekka Ásahr. Rangárvallasýsla 

1961 Sörlagarður Messuholt Skarðshr. Skagafjarðarsýsla 

1962 Fíflholts-
Suðurhjáleiga 

Hátún Vestur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 
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1962 Fíflholts-
Vesturhjáleiga 

Lækjarbakki Vestur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1963 Skrúðvangur Suðurkot Grímsneshr. Árnessýsla 

1964 Skeggjastaðir II Refshöfði Jökuldalshr. Norður-Múlasýsla 

1966 Syðralón II Ingimarsstaðir Þórshafnarhr. Norður-
Þingeyjarsýsla 

1966 Skíðbakki I, 
Skíðbakkahjáleig
a, Kirkjuland II 
og Bryggja (hluti 
jarðanna) 

Skíðbakki III Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1966 Skíðbakki I, 
Skíðbakkahjáleig
a, Kirkjuland II 
og Bryggja (hluti 
jarðanna) 

Skíðbakki IV Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1969 Móberg II Skriðuland Engihlíðarhr. Austur-
Húnavatnssýsla 

1973 Svanavatn Kökkur Stokkseyrarhr. Árnessýsla 

1974 Fitjar I Ásland Fremri-
Torfustaðahr. 

Vestur-
Húnavatnssýsla 

1980 Brúarhraun II Ásbrún Kolbeinsstaðahr. Snæfellsnessýsla 

1987 Sveinsstaðir Kvennahóll Fellsstrandarhr. Dalasýsla 

1987 Efri-Lækjardalur Lækjardalur Engihlíðarhr. Austur-
Húnavatnssýsla 

1987 Syðri-
Vatnahjáleiga 

Vatnahjáleiga Austur-
Landeyjahr. 

Rangárvallasýsla 

1989 Möðruvellir IV Möðruvallakot Hörgárdalur Eyjafjarðarsýsla 

1989 Garður Sælingadals-tunga Hvammshr. Dalasýsla 

1992 Hrafnkelsstaðir 
IV 

Hrafnkelsstaðir II Hrunamannahr. Árnessýsla 

1998 Haugar Borgir Stafholtstungna- Mýrasýsla 
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hreppur 

1999 Dalbær og 
Sólbyrgi 

Sólbyrgi* Reykholtsdalshr. Borgarfjarðarsýsla 

1999 Hamarssel og 
Veturhús 

Hamarssel* Geithellnahr. 
Djúpavogshr. 

Suður-Múlasýsla 

2000 Auðnir Auðnir I Öxnadalshr. Eyjafjarðarsýsla 

2000 Hrafnafell Hafrafell I Fellahr. Norður-Múlasýsla 

2000 Haugur og 
Dalbær 

Dalbær* Gaulverjabæjar-
hreppur 

Árnessýsla 

2001 Efra-Lóns og 
Ytra-Lón 

Ytra-Lón* Þórshafnarhreppu
r 

Norður-
Þingeyjarsýsla 

2002 Grýtubakki III Lerkihlíð Grýtubakkahr. Suður-
Þingeyjarsýsla 

2002 Syðri-Mælifellsá 
II 

Mælifellsá Lýtingsstaðahr. Skagafjarðarsýsla 

2002 Reykir II Reykhóll Skeiða- og 
Gnúpverjahr. 

Árnessýsla 

2002 Berghóll Skógarberg Bláskógabyggð Árnessýsla 

2003 Hólshjáleiga II Sandur Hjaltastaðahr. Norður-Múlasýsla 

2004 Árnanes III Árnanes V Hornafjörður Nesjahr. 

2004 Voðmúlastaða-
miðhjáleiga 

Miðhjáleiga Rangárþing 
eystra 

Rangárvallasýsla 

2005 Ytri-Galtastaðir Galtastaðir út Norður-Hérað Norður-Múlasýsla 

2005 Tjaldbúðir Ósakot Snæfellsbær Snæfellsnessýsla 

2007 Björk Björk I Grímsnes- og 
Grafningshr. 

Árnessýsla 

2007 Björk I Lyngdalur Grímsnes- og 
Grafningshr. 

Árnessýsla 

2007 Holtakot Sóltún Bláskógabyggð Árnessýsla 

2007 Flagbjarnarholt Þingholt Rangárþing ytra Rangárvallasýsla 
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2007 Vorsabær III Vorsabæjarholt Skeiðahr. Árnessýsla 

2008 Bakkalax Bakkatjörn Ölfus Árnessýsla 

2008 Slétta Laufhóll Gaulverjabæjar-
hreppur 

Árnessýsla 

2008 Steinteigur Kvisthagi Rangárþing ytra Rangárvallasýsla 

2008 Reykhólar Kötluland Reykhólahr. Austur-
Barðastrandarsýsla 

2009 Lerkimóar 
(Pálmholt og 
Helgastaðir) 

Lerkiholt Þingeyjarsveit Suður-
Þingeyjarsýsla 

2009 Glæsivellir Ferjukot Ölfus Árnessýsla 

2010 Knarrarberg Festarklettar Eyjafjarðarsveit Eyjafjarðarsýsla 

2011 Bíldsfell Bíldsfell II Grímsnes- og 
Grafningshr. 

Árnessýsla 

2011 Syðra-Laugaland Syðra-Laugaland 
efra 

Eyjafjarðarsveit Eyjafjarðarsýsla 

2012 Reykjahlíð Suðurá Mosfellsbær Kjósarsýsla 

2013 Ölversholt IV Hólmatjörn Rangárþing ytra  Rangárvallasýsla 

2014 Betanía Kot Ísafjarðarbær Vestur-
Ísafjarðarsýsla 

2014 Hof II Svarthamrar Fjarðabyggð Suður-Múlasýsla 

2014 Forsæti spilda A Forsæti III Rangárþing 
eystra 

Rangárvallasýsla 

2014 Kúludalsá 4b Lambalækur Rangárþing 
eystra 

Rangárvallasýsla 

* Tvær jarðir sameinaðar í eina. 

 

Á þessum hundrað árum er samþykkt 151 nafnbreyting á jörðum. Nafnbreytingarnar sem 

stjórnarráðið sá um á árunum 1914–1935 eru 32. Af þessum 32 bæjarheitum fyrirfinnast 

einungis átta í heilli mynd í íslenskri bæjarnafnaflóru, eitt þar til viðbótar að hluta. Þau nöfn 

sem ennþá eru til í heilli mynd eða að hluta eru Gröf og Grafarkot, Stóra-Seyla, 
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Vælugerðiskot, Hrappsstaðir, Fjósakot, Fossgerði, Kökkur, Hraukur, Borgarkot og Suðurkot. 

Nöfnin hafa þá verið til á öðrum bæ eða þá að þau voru tekin aftur upp. Dæmi um hið 

síðarnefnda er Suðurkot, sem varð breytt í Skrúðvang árið 1935 en svo aftur í Suðurkot árið 

1963, og Miðkökk sem var breytt í Svanavatn árið 1930 en fékk að taka upp nafnið Kökkur 

árið 1973, enda engin annar Kökkur eftir á Íslandi. Því átti fyrri liðurinn, ‚Mið‘, ekki lengur 

við. Af þeim nöfnum sem voru tekin upp í staðinn voru einungis sjö sem juku við íslenska 

bæjarnafnaflóru, það eru nöfnin Þórsnes, Guðnastaðir, Reynistaður, Suðurgarður, Stuðlafoss, 

Úlfarsá, Ingólfshvoll. 

Á árunum 1934 til 2014 samþykkti Örnefnanefnd 119 nafnbreytingar á bæjum. Þetta er 

ekki mikill meðalföldi á ári, a.m.k. ekki þegar litið er á landið í heild. Um 1900 voru jarðir 

dag eru jarðir í ábúð Um 5000 jarðir á landinu, þegar hjáleigur og kot voru í ábúð voru þær 

örugglega nær 7000 í ábúð. 6500 bújarðir eru á landinu og þar af eru um 4500 í byggð í dag.  

 

4.10 Úr Haugum í Borgir 
Til þess að fá annað sjónarhorn á þessi mál fékk ég Birnu Konráðsdóttur til að ræða við mig 

um nafnbreytingu á jörðinni sinni. Þann 24. október 2015 settumst við niður heima hjá henni 

að Borgum í Stafholtstungum í Borgarbyggð þar sem hún lýsti ferlinu og því sem lá að baki 

nafnbreytingunni. Veðrið var kalt en stillt. Ekki spillti það fyrir að útsýnið í Stafholts-

tungunum var fagurt og landslagið naut sín vel þennan laugardag. Birna tók afskaplega vel á 

móti mér með rjúkandi kaffibolla og á borðinu lágu öll tilheyrandi gögn um nafnbreytinguna á 

jörðinni. 

Birna Konráðsdóttir og Brynjar Sæmundsson keyptu jörðina Hauga árið 1999 og fluttu 

þangað ásamt börnum sínum þann 17. júní það sama ár. Nafnbreytingin varð að veruleika 

tveimur mánuðum eftir að þau flytja. Fyrsta sem ég vildi vita var hvort hugmyndin um 

nafnbreytinguna hafi komið hjá þeim strax eða hvort það hafi verið aðdragandi að henni. 

Birna svaraði því svo: 

„Nei það var ekki, en það var samt sem áður þannig að krökkunum okkar fannst 
rosalegt að búa á Haugum. Það fór allt draslið á haugana, alveg sama hvort það 
átti að hirða það eða henda því. Tilfinningin var að þetta væri hálfgert 
skítanafn.“177 

 

                                                
177 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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Þá ræddum við um það hvaða merkingu nafnið hefði í hennar huga. Hún tengdi nafnið ekki 

því að menn hefðu verið heygðir hér á jörðinni, þótt hún hefði heyrt einhverja sögn um það. 

Önnur sögn sem hún hafði heyrt var að nafnið væri komið af því að haugar merktu ríkidæmi, 

en henni fannst það aldrei geta yfirtekið hina merkinguna. Nafnið Haugar virðast þá ekki hafa 

farið fyrir brjóstið á fyrri ábúendum. Eins og hún segir sjálf: „Mér í sjálfu sér var alveg sama 

þannig, en umhverfinu og fjölskyldunni fannst Hauganafnið vera neikvætt, skítahaugar, 

sorphaugar, það kom alltaf það viðhengi. Dóri, sem seldi mér virtist ekkert hafa hugsað út í 

þetta. Hann var alltaf „Dóri á Haugum“.“ 

Þegar þau hjónin gengu í gegnum kaupferlið voru tilkvaddir matsmenn úr sveitinni og sem 

komu og tóku út jörðina til að segja til um gæði landsins. 

Þá er þar Sveinn á Flóðatanga Jóhannesson, við erum eitthvað að ræða þetta og 
hann segir: „þú veist að það eru til aðrar sagnir um nöfn hérna“, hann fer að segja 
þetta og þá er ég ekki búin að kaupa. „Já,“ segi ég „Sigmundarstaðir“, ég vissi að 
það kæmi fyrir í Eglu og þá segir hann að það séu til saga um það bærinn hafi 
heitið Borg eða Borgir. Þá geri ég ekkert meira með það en vissi að hann hefði 
fundið þetta einhvers staðar og sett inn í Byggðir Borgarfjarðar. Svo erum við í 
afmæli hjá systur minni, uppi í Hálsasveit og við erum að skoða eitthvað þessar 
bækur og ég segi „má ég sjá þarna okkur“ og þá kemur þessi saga og þá hugsaði 
ég einmitt já þarna er þessi saga sem Sveinn var að segja frá um þetta Borg eða 
Borgir og þá fer ég að hugsa þetta fyrir alvöru hvort hægt væri að breyta nafninu. 
Ég geymdi þetta hjá mér frá því hann segir þetta og það er svona mallandi í 
bakhöfðinu. Ég hugsa þá að það er auðvitað réttnefni að bærinn heiti Borgir, hann 
stendur undir klettaborgum sem væntanlega hafa einhver nöfn og svona og það 
væri mjög eðlileg nafngift. En ég segi strax að það verði örugglega mjög erfitt að 
fá þessu breytt, þar sem ég myndi aldrei vilja fá nafnið Sigmundarstaðir, það eru 
tveir til á svæðinu en kannski Borg eða Borgir, en þó aldrei heldur Borg út af 
Borg á Mýrum, en kannski Borgir. En segi að þetta verði örugglega bölvað bras af 
því að nafnið Haugar er svo gamalt. En Borg kom aldrei til greina, Borg á Mýrum 
átti það nafn.  
Ég hefði aldrei látið mér detta í hug að þetta héti t.d. eins og bær hérna fyrir neðan 
sem heitir Sólheimatunga og þá að þessi bær myndi heita Sólheimar, en þá voru 
margir sem sögðu það við mig eftir á, að hér væri Sólheimarnir og Sólheimatunga 
á tungunni fyrir neðan. Mér fannst það aldrei, það var ekki tengt því sem ég var 
búin að finna út um þennan stað, þannig að mér fannst ég heldur ekkert að 
ráðskast með að setja bara eitthvað nafn. Ég vildi hafa eitthvað gamalt, eitthvað 
sem byggði á einhverju. Ég bar fulla virðingu fyrir Hauganafninu, það er 
náttúrulega, kemur á bæinn á 12. öld og eins og ég sagði í upphafi, ég var ekkert 
ósátt þannig. Auðvitað langaði mig að breyta en ég hefði ekkert verið ósátt við rök 
þeirra, um að Haugar yrðu bara að heita áfram Haugar. Í ljósi sögunnar, það væri 
náttúrulega fimm – sex – sjö hundruð ára gamalt bæjarnafn. Hins vegar langaði 
mig að prófa að breyta því, láta á það reyna.178 

 

                                                
178 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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Þá hófst hjá henni heilmikil vinna við að komast að því hvernig nafnbreyting færi fram.  

Síðan fór ég að spyrja allskonar fólk og það vissi það raunar enginn, þetta er 1999 
og það er orðin svo rosaleg breyting, það gúglaði enginn þá. Ég hringdi í fólk sem 
ég vissi að hefði farið í gegnum svona nafnbreytingu. Til dæmis hringdi ég í Jón 
úr Lindarhvoli. Foreldrar hans höfðu breytt bæjarnafninu. Hann vann þá hjá 
Framleiðnisjóði og ég pantaði viðtal og spurði hann hvort hann vissi hvaða feril 
þau hefðu farið í gegnum. Hann vissi það ekki en hann var rosalega upptekinn af 
því að bærinn þar hafði heitið Læjarkot og hann var upptekinn af því að 
Borgfirðingar höfðu lengi hangið á kot-nafninu. Það var niðurlæging, eða notað í 
niðurlægingarskyni. Hann upplifði það þannig. 

 
Í samtali þeirra best í tal hvort henni hafi dottið í hug að tala við Örnefnastofnun. Birna hafði 

samband við Örnefnastofnun og komst í samband við Svavar Sigmundsson, þáverandi 

forstöðumann stofnunarinnar og nefndarmann í Örnefnanefnd.  

Svavar segir við mig að ég verði að hafa hraðar hendur ef ég ætli að koma þessu 
inn núna, þetta var örugglega á miðvikudegi eða fimmtudegi, því það verði fundað 
á mánudeginum og það verði ekki aftur fundað fyrr en eftir sex til átta vikur og að 
ef þetta verður samþykkt er betra að þetta komi strax inn. Svo mátti ég hringja í 
hann á mánudeginum þegar fundurinn væri búinn til að vita hvernig þetta hefði 
farið. Hann, Svavar, sagði: „Ég ætla að vara þig við, þetta er þriggja manna nefnd 
og við erum mjög íhaldssöm, þannig að þú skalt ekki gera þér vonir um að þú fáir 
já. En ég ætla að fara fram í Húsafell og ég ætla að horfa að bænum á leiðinni 
heim. Svo hringi ég á mánudeginum, og þá hafði hann áður hringt í mig og 
staðfest móttökuna og sagði þá: þú ert nú ekki alvitlaus úr því að þú sækir ekki um 
nafnið Borg, það hefði aldrei komið til.179 

 

Það var Birnu mikið í mun að koma ferlinu af stað eins fljótt og hægt væri, því þá fylgdi að ný 

byrjun, nýtt fólk og nýtt nafn. 

Svo hringi ég í hann þarna á mánudeginum og hann sagði að Húsafellsferðin hans 
hefði verið mér til happs, af því að þegar hann er að koma frá Húsafelli og er að 
koma að brúnni yfir Norðurá sem er fyrir neðan bæinn hjá mér þá varð hann að 
stoppa af því að það er svo mikil umferð á móti og horfir þá yfir ána og heim að 
bænum og þar er útsýnið þannig að báðar borgirnar sjást sem bærinn og 
bæjarhúsin eru undir. Þannig að ég græddi á Húsafellsferðinni hans.180 

 

Breytingin er samþykkt á fundinum, tveir með breytingunni og einn á móti henni. Með 

staðfestingu afgreiðslunnar frá nefndinni fékk Birna leiðbeiningar um að hún þyrfti að koma 

þessu til sýslumanns, fá hjá honum stimpil og láta ganga frá. Þannig væri þetta orðinn 

lögformlegur gjörningur. „Sýslumaðurinn hafði ekkert annað um þetta að segja, það er bara 

þessi nefnd og hennar vald er mikið að þessu leyti“, sagði Birna.  
                                                

179 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
180 Sama heimild. 
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Svavar sagði að ég mætti alveg eins búast við nei-i, en sagan bjargaði mér af því 
að nafnið kemur fyrir í Jarðabók Árna og Páls og þar stendur þar sem skrifað er 
um Hauga að þar sé til gömul sögn að bærinn hafi heitið Borg eða Borgir.181 

 

Eða, eins og þar segir orðrétt: „Haugar. Gömul munnmæli eru, að þessi jörð hafi áður í 

gamalli tíð verið Borg eða Borgir. Enginn veit hér rök til.“182 

 

Hann var að velta því upp hann Svavar hvort að Hauganafnið sé mögulega síðast. 
Sigmundur leysingi sest hér að og þá heitir þetta Sigmundastaðir, síðan hafi 
komið Borg eða Borgir, af því að það stendur í Eglu og hvenær er Egla talin 
skrifuð 12. öld, eða eitthvað og Sigmundur er þá hér átta hundruð og eitthvað, að 
þá stendur heitir þar nú að Haugum og menn eru að velta fyrir sér hvort að 
höfundur Eglu hafi verið að gefa í skyn að önnur nöfn hafi verið þarna á milli, frá 
Sigmundarstöðum að Haugum.  
Orðalagið gefur færi á því, að það hafi verið fleiri nöfn. Svo eru engin gögn 
þannig fyrr en það er Jarðabókin og þá eru komin fjögur- fimmhundruð ár. En það 
er engin sögn til frá Eglu að Jarðabókinni um eitthvað annað nafn. Þannig að það 
að bærinn heiti Haugar 1704, hafi líka heitið Haugar 1190, eða guð má vita 
hvenær menn eru að velta fyrir sér hvort að það þýði þá að Borg eða Borganafnið 
sé eldra en Hauganafnið. En það hjálpaði líka til í þessari umsögn.183 

 

Við eftirgrennslan varðandi Hauganafnið, þá hafði Birna ekkert í höndunum af hverju það 

hafði komið, að það hafi ekki fundist nein ummerki um að menn hafi verið heygðir í landinu. 

Nafnið væri sennilega ekki tilkomið af því að menn hefðu verið heygðir hér eða að hér hafi 

verið mikið ríkidæmi, heldur þá frekar út af einhverju í landslaginu. Enda er bæjanafnið 

Haugar er mjög gamalt. Það er að finna í Egils sögu, og segir í 29. kafla: 

Sigmundur hét maður, er Skalla-Grímur setti við Norðurá; hann bjó þar, er kallað 
var á Sigmundarstöðum; þar er nú kallað að Haugum; við hann er kennt 
Sigmundarnes. Síðan færði hann bústað sinn í Munoðarnes, þótti þar hægra til 
laxveiða.184 

 
Með jörðinni fylgir nes nokkuð sem heitir Sigmundanes, sem skiptist að einum þriðja til 

jarðar Birnu og að tveimur þriðju til Svignaskarðs. Sagan segir að á 19. öld þá hafi 

bóndasonurinn á Haugum barnað heimasætuna í Svignaskarði. 

Svignaskarð var alltaf stórbýli en það er rosalega landlítið, þegar kemur að túnum. 
Og þar skiptir kannski minna máli hérna áður fyrr þegar menn bara beittu, voru 
ekki í heyskap. Svo um leið og menn fara út í nútíma heyskap þá er Svignaskarð 

                                                
181 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
182 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 4 bindi, bls. 338. 
183 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
184 Egils saga Skallagrímssonar, bls. 75-76. 
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afskaplega döpur bújörð og það gerist þarna rétt fyrir aldamótin eða það veit 
eiginlega enginn hvenær þetta gerðist en þá sem sagt barnar bóndasonurinn á 
Haugum heimasætuna í Svignaskarði og sem meðlag, þá fær 
Svignaskarðsbóndinn þetta nes, það er 30 hektarar rennislétt og gott land. Bara 
engjar og vallendisgróið. Þessu er lýst sem kvöð á jörðina, fyrir aldamót og er 
alltaf kvöð á jörðinni að bóndinn í Svignaskarði hefur þetta ítak. Hann á þetta ekki 
en hann hefur alltaf aðgang, hann slær þetta. Bóndinn á Haugum mátti alltaf beita 
þarna kúm, vor og haust en bóndinn í Svignaskarði hirti slæðurnar, sem hefur 
algjörlega bjargað búskapnum í Svignaskarði. Síðan er það að þegar þetta gerist 
og er dægt svona þá segir sagan að bóndinn á Haugum hafi sagt: „Já, þá á ég bara 
eftir Haugana.“ Og menn eru að velta þessu fyrir sér, af hverju segir hann þetta er 
það af því að Haugar hafi verið í hans málvitund þýtt, þessir klettar, eða eitthvað 
annað í landslaginu, einhverjir hólar eða eitthvað. Eða hvort hann var að tala um 
bara húsið. Þessi saga til með þessari setningu og ég hef velt því fyrir mér það er 
auðvitað hæðótt landslag hérna nesið er auðvitað alveg rennislétt en annað hallar 
hér á móti suðri og með ánni. Spurning hvort að hæðir snúist yfir í hauga í 
einhverri málvitund, það geti þá verið náskylt því að menn heygðu og bjuggu til 
hauga. Allavega þá er þetta svona en síðan var þetta ítak alveg fram til 1962. Þeir 
fara þá í mál, þeir sem að bjuggu hérna. Svo er gerð dómsátt. Það varð þannig að 
báðar jarðirnar áttu veiðihlunnindi fyrir 50 – 50 fyrir dóminn en svo verður 
dómsátt þarna 1962, þannig að Svignaskarð fær tvo þriðju en Haugarnir einn 
þriðja af þessu nesi, tánni sjálfri. Þetta kom til vegna þess að þeir voru svo mikil 
góðmenni sem bjuggu hérna þá, aldir upp í gamla tímanum og voru alltaf fátækir, 
þannig að þetta þótti algjörlega sérstakt að þeir skyldu fara á móti höfðingjanum í 
Svignaskarði og reyna að fá landið til baka. Það kemur að líkindum til af því, 
segja mér eldri menn og konur, að það er farið að ræða um fasteignagjöld. Þá 
segir bóndinn í Svignaskarði að hann ætlaði ekki að borga nein fasteignagjöld af 
nesinu, hann ætti þetta ekki neitt þetta væri bara ítak. Þá gerir hann þá sem hér 
bjuggu reiða sem varð til þess að þeir fóru með málið fyrir rétt, en þeir fóru aldrei 
alla leið og enduðu svo í þessari dómsátt. Jörðin í raun og veru minnkar en þar 
með fengu Haugarnir 11 hektara í slægjur, sem þeir höfðu ekki áður, en jörðin 
minnkaði um 17 hektara sem þeir fengu hinir.185 

 

Ekki er víst að nokkurn tímann verði komist að því með vissu af hverju jörðinn fékk nafnið 

Haugar en landslagið er vissulega hæðótt þar í kring. Klettaborgir eru algengar á þessu svæði 

og heita þær nær allar Kastalar, nema borgirnar á Borgum, Fagraborg og Litlaborg, en bærinn 

stendur undir Litluborg.  

Þá kom að því að skoða hvernig sveitungar hefðu tekið í nafnbreytingarnar. 

 

Partur af því að hjálpa fólki að muna nýja nafnið var að við settum skilti hérna. 
Fólk hélt að það væri stríðni í því að segja Birna á Haugum sem að ég skildi aldrei 
og var mér engin stríðni í því, ekki nokkur, fólk hélt að þetta væru einhver svona 
trúarbrögð, að við værum að skipta um nafn sem það var ekki, þetta skipti mig 

                                                
185 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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engu máli og ég hef ekki verið feimin við að tala um Hauga enda hét bærinn 
Haugar í árhundruð. Það voru einhverjir sem og það var til dæmis á fyrsta 
þorrablótinu eftir að við breyttum nafninu, þá voru einhverjir sem voru búnir að fá 
sér í tærnar og þurftu að koma og segja að sína skoðun á þessum gjörningi, sem 
þeim fannst lítið gáfulegur, af því að bærinn hafði alltaf heitið þetta. Ég kom alltaf 
með sömu rökin og sagði já, mikið rosalega er ég fegin að það hugsuðu ekki allir 
eins og þú í fortíðinni, þá værum við ennþá að pjakka með pál og reku.  
Fólk taldi að breytingin sjálf hefði verið óþörf af því að hitt var alveg nóg og gott 
og það ætti ekki að breyta bara til að breyta. Einhverjir héldu það, að við hefðum 
bara verið að breyta til að breyta en við vorum ekkert að angra okkur á þessu. Við 
höfðum alveg þessi svör, við prófuðum þetta og við fengum já, og bara fínt og 
þegar við sögðum fólki frá þessu, þ.e. fólki sem var ekki með í tánum, þá var alla 
jafna sagði fólk, „já, ok“. Þetta bæjarnafn er væntanlega eldra en hitt, hefur verið á 
bænum fyrr þó að það hafi svo ekki verið lengur á bænum. Og þetta er náttúrulega 
landslagslega séð ætti bærinn ekki að heita neitt annað en Borgir og þannig var 
þetta eiginlega bara búið og svo kom einn og einn sem sagði: „Ja, ég segi nú alltaf 
Haugar“, og ég segi: „Já það er bara fínt, ég segi líka alltaf Dóri á Haugum. Já og 
verður þú ekkert svekkt, nei af hverju ætti ég að verða það? Það lýsir mikið meira 
því að þú munir ekki eftir nýja nafninu heldur en nokkru öðru. Þá var viðkvæðið 
alltaf „já, einmitt, já, rétt“. Birna á Borgum passar einhvern vegin betur en Birna á 
Haugum, og svo var ég í þorrablótsnefnd sjálf 2001, og þá lét ég gera grín að 
þessu að ég hefði ekki viljað búa á Haugum heldur að Borgum, Bara til þess að 
sýna fólki að mér var nákvæmlega slétt sama, það angraði mig ekki neitt. En 
þarna skildi ég samt loksins Jón í Lindarhvoli. Sumir í sveitinni héldu að þeir 
gætu pirrað okkur eitthvað, komið við veikan blett með því að segja sko Birna á 
Haugum. Það er til dæmis eins og frændi minn á Grund. Davíð nokkur Pétursson. 
Hann segir alltaf Birna á Haugum, eða Birna á Borgarhaugum eða Haugaborgum 
eða eitthvað. Og honum finnst þetta alveg ofboðslega fyndið og ég sagði við hann 
í fyrra eða hittiðfyrra: „Mér finnst ofboðslega leiðinlegt af því að við erum af svo 
hrikalega gáfaðri ætt að þú getir ekki munað hvar ég bý.“ Þá þagði hann í heilt ár 
en hitti svo dótturson minn og sagði segðu ömmu þinni að þú hafir hitt karlinn 
sem getur ekki munað hvar hún á heima. Sumir eru bara þannig búnir til að þeir 
þurfa að reyna að búa til leiðindi, þegar að við vorum ekki til í leiðindin, þá var 
ekkert gaman að reyna að búa þau til.186 

 

Birna og Brynjar sóttu um nafnbreytingu 24. ágúst 1999 og hún er stimpluð af sýslumanni 

tæpum mánuði síðar, þann 18. september 1999.  

 

Þá átti þetta að vera lögformlegt hér með og átti að ganga sína leið í kerfinu. Ég 
átti ekki að hafa neinar áhyggjur af því að ég ætti að póst merktan Birna á 
Borgum, og skattur og sveitarfélag og allt átti að vera þannig að ég myndi fá allt 
merkt þessum bæ. En það tók nú aldeilis tíma að kerfið myndi breyta þessu. Það 
voru göt hér og hvar. Ég sendi erindi á þá sem gáfu út Vegahandbókina og 
Íslandskort og öll svona kortafyrirtæki sem mér datt í hug, þegar ég sá að kerfið 
virkaði ekki, sjálfkrafa. Það virtist vera að fyrirtæki sóttu sér ekki nýjar 

                                                
186 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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upplýsingar. Ég er í túrista á sumrin og var að segja fólki að ég byggi á Borgum 
en það nafn var ekki komið inn á kortin. Þá hafði ég svo sem ekkert verið að 
skoða kort en ég tók fyrst eftir þessu 2003, þá fannst mér eðlilegt að komið væri 
rétt nafn á kortin. Þegar liðin eru 4 ár frá breytingunni. Ég var alveg til búin að 
gefa fólki tíma til að uppfæra gagnabankana sína. En þegar ég hafði samband við 
Landmælingar þá varð kallinn bara fúll, af því að kannski hafði ég komið við 
viðkvæman blett, það er að segja að gagnabanki Landmælinga ríkisins hafi bara 
ekki verið mjög nýr. Eða að minnsta kosti ekki uppfærður nóg og nýlega. Hann 
sagði að ég þyrfti að senda þeim bréf og ég geri það, sendi á Landmælingar 
mörgum sinnum bréf. Ég fékk aldrei svör og hringdi svo og þegar kom svo nýtt 
kort þá var ennþá Haugar og þá hringdi ég og sagði að ég sendi bréf þarnar og 
þarna og það hefur ekki borist hingað, svo fékk ég eitthvað nafn til að senda bréfið 
á og ég veit ekki hvort viðkomandi var hættur en allavegna þá fékk ég engin svör. 
Svo þegar ég hringdi þá fékk ég alltaf eitthvað einhver óljós svör. Svo fékk ég 
samband við konu og hún kannaðist við að hafa fengið bréf frá mér en samt var 
það ekki komið inn í grunninn, þannig að ég sagði bara við hana, ég vil ekki vera 
meinn dónaskap en auðvitað fer ég að láta mér detta það í hug að 
gagnagrunnurinn ykkar sé bara ekki mjög nýr. Þar sem þessi breyting á sér stað 
þarna og þetta er orðin svona gamalt. Og hún svo sem bara ‘nó komment’ á það. 
og sagði mér ekkert um það hvort þau væru með nýuppfærðan grunn og ég óskaði 
sérstaklega eftir því að þetta væri fært inn og svo fékk ég vegahandbókina í fyrra 
frekar en í hitt í fyrra, þá hringdi ég bara. Þá var ég að skoða eitthvað á netinu og 
þá voru þau komin með rafræna bók að hluta til að kveikja í manni að kaupa 
bókina og sé að ennþá standa þarna Haugar og náttúrulega þá kemur í ljós að ég 
þekki konu þarna innanbúðar og ég hringi og bara segi: „krakkar þetta er ekki 
hægt.“ Það eru þá liðin 15 ár frá breytingunni, frá því að sýslumaður stimplar að 
þetta sé lögformlegt en samt eru að koma út kort með gamla nafninu.187 

 

Þegar skoðaðuð eru kort og kortabækur kemur í ljós að þar er víða pottur brotinn. Í kortum frá 

Landmælingum Íslands kemur fyrst fyrir bæjanafnið Borgir árið 2003 í ferðakorti fyrir 

Vesturland og Suðurland, en það sama ár er að finna Hauganafnið í ferðakorti fyrir Vestfirði 

og Norðurland. Eftir það er eingöngu Borgir að finna á kortum frá Landmælingum. Verra er 

með kortaútgáfu einkafyrirtækja. Bókaútgáfan Edda gefur út Íslandskort árið 2006 þar sem er 

að finna bæjanafnið Haugar. Mál og menning var ennþá lengur að uppfæra grunninn hjá sér, 

en í stórri Íslandskortabók sem forlagið gaf út árið 2009 er bæjanafnið Haugar og sama á við 

um kortabók með þéttbýliskjörnum sem gefin var út árið 2011. Það er ekki fyrr en árið 2015 

að Borgir virðast vera komnar inn á helstu kort yfir Ísland. Þá eru liðin 16 ár frá 

nafnbreytingunni.  

Hauganafnið birtist víðar, t.d. í tímaritinu Borgfirðingabók frá 2015. Í kafla sem fjallar um 

borholur og laugar í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu segir: „Eftir því sem ég best þekki til, eru 

eftirtaldir bæir með heitt vatn úr þessari holu til húshitunnar: Arnarholt, Bakkakot, Flóðatangi, 
                                                

187 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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Hamraendar, Haugar (Borgir), Hjarðarholt, Hlöðutún, Hofsstaðir, Melkot, Neðranes, Stafholt, 

Stafholtsveggir og Svarfhóll.“188 Þótt Borgir séu vissulega þarna innan sviga er hætt við að 

gamla bæjarnafninu sé haldið lifandi með þessum hætti, eða tvínefni á jörðinni sé fest í sessi.  

Birnu var mikið í mun að gamla nafnið myndi fara út með fyrri ábúanda og þess vegna 

vildi hún fara strax í breytinguna.  

 
Ég held að það hafi verið mjög gott að við fórum í þetta strax. Það hefði verið 
miklu verra að gera þetta síðar af því að ég var eiginlega aldrei Birna á Haugum, 
var bara Birna á Borgum. Ég held að það hafi skipt miklu máli að Borgarnafnið 
hafi fest í munni fólks. Meira að segja inngróinna Tungnamanna, þá tala með 
annars vegar um Birnu á Borgum og Dóra á Haugum. En aldrei Birna á Haugum, 
nema að einhver hafi ætlað að vera fyndinn. Ef ég væri búin að búa hérna í 5 ár, 
þá myndi enginn nokkurn tímann segja Birna á Borgum. Heldur Birna á Haugum, 
af því að það væri orðið fast í málvitund samsveitunga. Þá yrði breytingin, þó að 
hún yrði einhver pappírsbreyting, hún yrði aldrei alvöru breyting fyrr en kannski 
næstu kynslóðir á eftir þegar bæði ég og þeir sem eru í kringum mig væru komnir 
yfir móðuna miklu. Ég myndi halda það að það væri mikið erfiðara að breyta 
nafni þegar fólk er búið að búa á jörðinni í einhvern tíma. Þó að lögformlega se 
komið leyfi og búið að breyta, þá er í málvitundinni gamla bæjarnafnið ennþá. Og 
tengingin við ábúendur og allt saman. Þá eiginlega fer hin eiginlega nafnabreyting 
ekki fram. Mikilvægara er að breytingin fari fram í málvitund sveitunga, því þar 
er hið daglega mál umhverfisins. Það væri mitt ráð til fólks ef það hugsaði sér að 
breyta þegar það væri að kaupa jörð. Gerið það strax. Festiði ykkur og nafnið 
saman í sveitinni.189 

 

 

Nafnbreyting er flókin. Það tekur tíma til að fá samfélagslega samþykkt fyrir henni, þannig 

að nafnið sé viðurkennt í málsamfélagi sveitarinnar. Erfið nöfn, niðrandi eða ljót gefa án efa 

tilefni til gríns og háðs, en nafnbreyting sem þessi reynist vera það líka. Þó að í þessu tilfelli 

hafi verið um að ræða fólk sem tók slíkt ekki sérstaklega til sín.  

Annað mál og jafn mikilvægt er að það þarf að koma nafnbreytingunni í gegnum kerfið, 

þ.e. að nýja nafnið sé að finna í gagnagrunnum allra þeirra sem vinna með og miðla 

upplýsingum um örnefni. Eftir að kortaútgáfa fór til einkafyrirtækja eru meiri líkur en áður að 

langan tíma taki að koma slíkum breytingum í gegn. Það er ruglandi fyrir þá sem þurfa á 

kortum að halda. Sé hugsað til þess að kort eru ekki bara notuð til skemmtunar eða til að afla 

sér þekkingar þá skipta þau einnig mjög miklu máli þegar kemur að öryggismálum. Mjög 

mikilvægt er að hægt sé að treysta því að ný kort séu með nýjustu upplýsingar. Í 

                                                
188 Þorgils Jónasson. „Borholur og laugar í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu“. Borgfirðingabók, 2015, bls. 144. 
189 Viðtal við Birnu Konráðsdóttur, 24. október 2015. 
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nútímasamhengi verður að segja að það að það taki 15 ár að hafa upplýsingar sem þessar 

réttar algjör gjaldfelling á upplýsingagildi kortaútgáfu einkafyrirtækja. 
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5 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið farið vítt og breitt yfir örnefnasviðið. Gerð hefur verið grein fyrir 

eðli og uppruna örnefna og hlutverki þeirra í samfélaginu fyrr og nú. Fjallað hefur verið um 

Örnefnanefnd og örnefnastýringu, málhreinsun og málpólitík. Rakin hefur verið saga 

örnefnasöfnunar og fjallað um heimildir um örnefni, auk þess sem hér í viðauka eru birtar 

fundargerðir Örnefnanefndar lengst af starfsemi hennar. Komið var inn á nafngiftir 

sveitarfélaga og hvernig sameiningar þeirra á 20. öld kölluðu á reglur um hvernig 

nafngiftunum skyldi háttað. Saga breytinga á bæjanöfnum er rakin með dæmum og ennfremur 

fjallað um eitt lifandi dæmi, þar sem umsækjandi um nafnbreytingu er inntur eftir ástæðum 

sínum fyrir henni og upplifun varðandi nafnbreytinguna. 

 Umfjöllunarefnið sýnir mikinn og vakandi áhuga almennings á nöfnum í umhverfi 

sínu. Örnefnin eru mönnum kær en þeir eru einnig viðkvæmir fyrir þeim. Í þeim er fólginn 

hluti af sjálfsmynd manna. Sá sem býr á Kirkjubóli eða Uppsölum er ekki jafn líklegur til að 

vera sár fyrir hönd síns bæjar eins og sá sem býr á Rauf eða í Fjósakoti. Sagan sýnir líka að 

viðhorf manna til nafnanna breytast með tímanum. Eitt sinn þótti ekki par fínt að búa á 

Miðkekki og ábúendur sóttu um að fá að breyta nafninu í Svanavatn. Löngu síðar var nafninu 

breytt í Kökk aftur og menn hættir að vera viðkvæmir fyrir rislágu nafninu. Þá fór kannski að 

skipta meira máli að nafnið væri gamalt, frumlegt eða segði sögu, varpaði ljósi á liðna tíð.  

 Nafnarót varð þó ekki bara á bæjanöfnum, á síðari hluta 20. aldar ríður yfir hrina af 

sameiningum sveitarfélaga sem hafði í för með sér mikla hræringu á nöfnum. Og rétt eins og 

með bæjanöfn höfðu stjórnvöld á hendi ákveðið stýriafl þegar kom að nöfnunum. 

Örnefnanefnd koma bæði að málum sveitarfélaga og einstakra bæja, í fyrra tilfellinu einkum 

með því að gefa út almennar reglur um nafngiftir en í því síðara með því að segja af og á, með 

því að veita heimild fyrir nafnbreytingu eða synja henni. Sjónarmið hennar voru oftar en ekki 

af menningarsögulegum toga, hlutverk hennar var að varðveita þann menningararf sem 

fólginn er í örnefnunum. 
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Viðauki A - Helstu skrásetjarar 

Helstu skrásetjarar, aðrir en starfsmenn Örnefnastofnunar.  

Jónína Hafsteinsdóttir tók saman listann sem birtur er með góðfúslegur leyfi hennar. Listi 

tekinn saman út af málþingi 2009, minnast þess að örnefnaskráning hófst. 

 

Alfreð Ásmundsson frá Hlíð: Ljósavatnshreppur, S-Þing. 

Angantýr Hjörvar Hjálmarsson og Pálmi Kristjánsson, kennarar: Örnefni í Saurbæjarhreppi 

(1957) 

Ari Gíslason kennari: Gullbringu- og Kjósarsýsla; Mýra- og Borgarfjarðarsýsla; Snæfellsnes 

(fáeinir hreppar); Dalasýsla; Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla (5 hreppar); Þingeyrar- og 

Mýrahreppur, V-Ís.; Sléttuhreppur, N-Ís.; Suður-Þingeyjarsýsla; Norður-Þingeyjarsýsla; 

Norður-Múlasýsla (nokkrir hreppar); Hofshreppur, A-Skaft.; Vestur-Skaftafellssýsla. 

Árni Magnússon frá Flögu: Villingaholtshreppur, Árn. 

Ásgeir Svanbergsson, Þúfum: Reykjarfjarðarhreppur, N-Ís. 

Bergsteinn Kristjánsson rithöfundur: Rangárvallasýsla 

Björn Þorsteinsson sagnfræðingur: Holtahreppur, Rang. 

Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi: Árnessýsla (nokkrir hreppar) 

Daði Davíðsson, Gilá: Áshreppur, A-Hún. 

Einar Kristjánsson, Laugum, og Geir Sigurðsson, Skerðingsstöðum: Hvammshreppur, Dal. 

Eiríkur Einarsson frá Þóroddsstöðum: Ölfushreppur (hluti) 

Eiríkur Eiríksson frá Dagverðargerði: Múlasýslur 

Eyþór Þórðarson kennari: Norðfjarðarhreppur, S-Múl. 

Gísli Guðmundsson frá Björk: Grímsneshreppur, Árn. 

Gísli Sigurðsson frá Dröngum: Skógarstrandarhreppur, Snæf. 

Gísli Sigurðsson í Hafnarfirði: Álftaneshreppur hinn forni (Bessastaðahreppur, Garðahreppur, 

Hafnarfjörður, Hraun) og Vatnsleysustrandarhreppur, Gull.; Selvogshreppur, Árn. 

Guðlaugur R. Guðmundsson kennari: Reykjavík; Mosfellshreppur; Kópavogur; 

Garðahreppur; Hafnarfjörður 
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Guðmundur Þórarinsson kennari: Eyrarbakkahreppur, Árn. 

Haukur Jóhannesson jarðfræðingur: Árneshreppur, Strand. 

Helga Skúladóttir, Keldum: Rangárvallahreppur 

Helgi Gíslason, Hrappsstöðum: Vopnafjörður 

Helgi Guðmundsson frá Tjarnarkoti: Vestur-Húnavatnssýsla; Siglufjörður 

Helgi Guðmundsson kennari og þjóðsagnaritari: Barðastrandarhreppur, Tálknafjarðarhreppur, 

Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur, V-Barð. 

Helgi Ívarsson, Hólum: Stokkseyrarhreppur, Árn. 

Helgi Laxdal lögfræðingur: Grýtubakkahreppur, S-Þing. 

Ingólfur Einarsson gjaldkeri: Landmannahreppur, Rang. ás. kortagerð í fleiri hreppum 

Jakob Einarsson, prestur á Hofi: Vopnafjörður 

Jens E. Níelsson kennari: Bolungarvík (Hólshreppur, N-Ís.) 

Jóhann Hjaltason kennari: Norður-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla 

Jóhann Ólafsson, Hofsósi: Hofs- og Hofsóshreppur, Skag. 

Jóhannes Ásgeirsson frá Pálsseli: Dalasýsla 

Jóhannes Óli Sæmundsson, Akureyri: Eyjafjörður 

Jón Eiríksson, Vorsabæ: Skeiðahreppur, Árn. 

Jón Ól. Benónýsson frá Kálfshamri: Engihlíðar-, Vindhælis- og Skagahreppur, A-Hún. 

Jón Þ. Jónsson, Ásmundarstöðum: Presthólahreppur (Melrakkaslétta) 

Jón Þórisson, Reykholti: Borgarfjarðarsýsla 

Kristján G. Þorvaldsson, Suðureyri: Súgandafjörður (Suðureyrarhreppur, V-Ís.) 

Kristján Helgason, Dunkárbakka: Hörðudalshreppur, Dal. 

Lárus J. Guðmundsson, Hafnarfirði: Ketildalahreppur, V-Barð. 

Lúðvík Kristjánsson rithöfundur: Snæfellsnes; fiskimið um allt land 

Magnús Finnbogason frá Reynisdal: Vestur-Skaftafellssýsla 

Magnús Sigurðsson, Gilsbakka: Hvítársíðuhreppur, Mýr. 
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Magnús Steingrímsson, Hólum: Hrófbergshreppur, Strand. 

Magnús Þórarinsson frá Flankastöðum: Miðneshreppur, Gull. 

Margeir Jónsson frá Ögmundarstöðum: Skagafjörður; Eyjafjörður 

Matthías Helgason, Kaldrananesi: Kaldrananeshreppur, Strand. 

Nanna Guðmundsdóttir, Berufirði: Beruneshreppur, S-Múl. 

Oddgeir Guðjónsson, Tungu: Fljótshlíðarhreppur, Rang. 

Ólafur Skagfjörð, Þurranesi: Saurbæjarhreppur, Dal. 

Óskar Einarsson læknir: Önundarfjörður (Aldarfar og örnefni í Önundarfirði (Rvk. 1951)) 

Páll Lýðsson, Litlu-Sandvík: Sandvíkurhreppur, Árn. 

Páll Þorsteinsson, Hnappavöllum: Hofshreppur, A-Skaft. 

Pétur Finnbogason frá Hítardal: Hraunhreppur, Mýr. 

Pétur Jónsson, Reynihlíð: Skútustaðahreppur, S-Þing. 

Rósmundur G. Ingvarsson,Varmahlíð: Skagafjörður 

Samúel Eggertsson skrautritari: Geiradals- og Reykhólahreppur, A-Barð. 

Sigurður Vilhjálmsson frá Hánefsstöðum: Seyðisfjörður 

Sigurður Þ. Eyjólfsson skólastjóri: Stokkseyri, Árn. 

Sigurjón Þ. Erlingsson frá Galtastöðum: Gaulverjabæjarhreppur, Árn. 

Símon Jóh. Ágústsson prófessor: Árneshreppur, Strand. 

Skúli Skúlason innheimtumaður: Norður-Þingeyjarsýsla 

Stefán Einarsson prófessor: Múlasýslur; Austur-Skaftafellssýsla 

Sverrir Björnsson frá Viðvík: Viðvíkurhreppur, Skag. 

Vilhjálmur Hjálmarsson, Brekku: Mjóifjörður, S-Múl. 

Þorkell Jóhannesson háskólarektor: Vestmannaeyjar (Örnefni í Vestmannaeyjum. (Reykjavík 

1938)) 

Þorleifur Jóhannesson, Stykkishólmi: Snæfellsnes 

Þorsteinn Bjarnason frá Háholti: Reykjavík og nágrenni; Gullbringusýsla (ýmislegt); 

Árnessýsla (nokkrir hreppar) 
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Þórarinn J. Einarsson kennari: Flateyjarhreppur, A-Barð. 

Þórarinn Magnússon frá Steintúni: Skeggjastaðahreppur, N-Múl. 

Þórður Tómasson, Skógum: Vestur-Skaftafellssýsla; Rangárvallasýsla 

Þórður Ögm. Jóhannsson, Hveragerði: Ölfushreppur (hluti) 

Þóroddur Guðmundsson kennari og rithöfundur: Eiða- og Egilsstaðahreppur, S-Múl. 

 

  


