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Útdráttur 

Örnefni eru menningarminjar. Þau eru tenging okkar við fortíðina. Í þeim birtist sýn af lífi 

og störfum fólks fyrri alda og sýn þess á oft harðbýla, en líka gjöfula náttúru. Þau voru 

vegvísar í veglausu landi og eru það að hluta til enn, þrátt fyrir góða vegi. Í huga 

ferðamannsins mynda þau e.k. kort af umhverfinu. Fyrrum voru örnefnin í daglegri 

notkun og nauðsynlegt var að kunna skil á þeim. Meðan svo var barst örnefnaþekkingin 

milli kynslóða í gegnum hin daglegu störf. Með minnkandi mikilvægi er hætta á að 

örnefnin falli í gleymsku þrátt fyrir viðleitni til að skrá þau því að staðfræðiþekkingin, 

þ.e. hvar örnefnin voru staðsett, hverfur einnig með tímanum. Skráning örnefna í 

landupplýsinga-kerfi opnar marga möguleika varðandi þau. Með hnitun þeirra á 

loftmyndir  er mögulegt að komast sem næst réttri staðsetningu þeirra og þannig er hægt 

að varðveita í einu bæði örnefnin og staðfræðiþekkinguna. Einnig opnast fjölmargir 

möguleikar í vinnslu og birtingu örnefnanna m.a. með því að flokka þau eftir uppruna. 

Varðveisla menningarminja er dýr og finnst sumum tilgangslítið að varðveita hluti sem 

engin not eru fyrir. Þessari rannsókn er ætlað að athuga hvernig hægt sé að nota 

landupplýsingakerfi til að forða örnefnum frá gleymsku, með því að koma þeim í not. Á 

þann hátt verða þau best varðveitt. 
 

Abstract 

Place names are cultural relics. They form a connection to the past. They do not only 

reveal a vision of people’s life and activity centuries ago but also their perspective on a 

harsh but often rewarding nature. Place names served as road signs in a country 

practically without roads and today they still serve this purpose, in a limited way. In 

people’s minds they form a mental map of their surroundings. Before, place names were 

things of everyday use and it was necessary to be familiar with them. The knowledge was 

passed on from generation to generation. The importance of place names of the scale on 

which this research takes place has diminished and the change is that the names and their 

location will be forgotten. Using Geographical Information Systems (GIS) for locationing 

of place names has many advantages. By using digital aerial photographs place names can 

be located as near to their exact geographical location as possible. This method of 

preserving place names and their location opens up numerous possibilities, like 

categorizing place names by origin. A lot of usable data can be converted from virtually 

unusable data which has been out of reach, deeply buried in vaults of archives. This 

research aims at utilizing the features of GIS in preservation and promotion of place 

names. 
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1. Inngangur 

 

1.1 Örnefni eru þjóðminjar 

 

Örnefni eru hluti af menningararfi Íslendinga. Þau eru heimildir um líf og störf fólksins í 

landinu en þau spretta líka upp úr landslaginu, þau eru eins konar landlýsing. Sú rannsókn 

sem hér er lýst miðar fyrst og fremst að því að kanna möguleika landupplýsingakerfa (LUK) 

til varðveislu þessa hluta menningararfsins. Einnig verður gerð tilraun til að nota eiginleika 

þessara kerfa til að birta það landslag, bæði eiginlegt og óeiginlegt, sem örnefnin lýsa. Í 

Þjóðminjalögum er ekkert nefnt á beinan hátt um varðveislu örnefna en þau eru 

óumdeilanlega hluti af ummerkjum um sögu þjóðarinnar (Þjóðminjalög nr. 88/1989). Þau 

gefa okkur hugmyndir af daglegum störfum, einstaka atburðum og sýn forfeðra okkar á 

landið og því er eðlilegt að þau falli undir þjóðminjalögin. Örnefni hafa varðveist í munnlegri 

geymd mann fram af manni en skipulegar rannsóknir og skráning þeirra hófust á ofanverðri 

19. öld (Birna Lárusdóttir, 2004). Síðan hefur miklu verið safnað og eru nú varðveittar 

þúsundir örnefnaskráa í Örnefnasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Örnefnasafnið hefur verið í samstarfi við Landmælingar Íslands (LMÍ) um staðsetningu og 

stafsetningu örnefna og nú eru um 40.000 örnefni í gagnagrunni LMÍ (Svavar Sigmundsson, 

2009). Í örnefnaskránum eru örnefnin talin upp og staðsetningu þeirra lýst af staðkunnugum 

mönnum en lítill hluti þessara örnefna hefur verið staðsettur á þann hátt sem hér er gerð 

tilraun með. Heimildamenn þessir eru nú ýmist á efri árum eða látnir, og breyttir 

búskaparhættir og fólksfækkun í sveitum hafa leitt til þess að minna og öðruvísi er farið um 

landið en áður var (Sigurður Valgeirsson, 2009. Hagstofa Íslands, 1997). Af þessum orsökum 

fyrnist smám saman yfir staðfræðiþekkingu þá sem fram kemur í örnefnaskránum en hún 

getur verið vandskilin fyrir utanaðkomandi menn. Vitneskjan um rétta landfræðilega 

staðsetningu margra örnefna er því á hverfanda hveli. 

Staðsetning örnefna í LUK-kerfum hefur marga kosti. Einn þeirra er varðveisla örnefna með 

nýjustu tækni, annar er rétt, landfræðileg staðsetning örnefna, hinn þriðji er geymd 

örnefnanna á tölvutæku formi. Sú aðgerð ein og sér að koma þessum gögnum á tölvutækt 

form er mikilvæg þar sem þá er kominn grundvöllur fyrir að vinna með örnefnin á marga 

vegu. Hægt er að safna saman þeim upplýsingum sem til eru um hvert örnefni og auðvelt er 

að bæta við nýjum. LUK-kerfi henta mjög vel til að flokka gögn og er sú aðferð, flokkun 
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örnefna, einn af meginþráðum þesssa verkefnis.  Tölvutæknin býður líka upp á marga kosti í 

miðlun og framsetningu örnefna. Örnefni njóta þeirrar sérstöðu meðal fornminja að þau má 

nota, og reyndar er æskilegt að "handleika þau", ef svo má segja, því að það eykur tilganginn 

með varðveislu þeirra. Það að finna hlutum nýtt notagildi er mjög mikilvægur þáttur í því að 

stuðla að varðveislu þeirra og því er áríðandi að koma örnefnum á það form að hægt sé að 

birta þau. Í því efni bjóða Luk-kerfi upp á marga möguleika og suma byltingarkennda. Áður 

fyrr voru kort alfarið unnin af kortagerðarmönnum en tölvutæknin og netið hafa opnað 

möguleika fyrir almenning til að útbúa sjálfur kort af mörgu tagi, m.a. í gegnum svokallaðar 

vefsjár sem aðgengilegar eru á netinu.  

 

1.2 Svæðislýsing 

 

Svæðið sem er til umfjöllunar eru ellefu jarðir í Leirár- og Melasveit (mynd 1.1). Þessar 

jarðir eru: Lyngholt, Lækur, Vogatunga, Beitistaðir, Vestri-Leirárgarðar, Eystri-Leirárgarðar, 

Leirá, Melkot, Hávarsstaðir, Neðra-Skarð og Steinsholt. Ástæðan fyrir að þetta svæði varð 

fyrir valinu er sú að ég vann lítið verkefni af svipuðu tagi um Leirá. Þótti mér áhugavert að 

vinna það verkefni á stærri kvarða, fá yfirlit yfir samfellt svæði og samanburð milli jarða. 

Rannsóknarsvæðið er hentugt að umfangi og jarðirnar mismunandi á margan hátt. 

Ábúðarsaga þeirra er allt frá 1100 árum niður í 70 ár, sumar eiga land að sjó en aðrar upp í 

fjall, ennfremur eru þær mjög 

misjafnar að stærð. 

Umfjöllunarefnum verða gerð skil 

sem hér segir: Kafli 1 er inngangur og 

kynning á verkefninu, og þar er lýsing 

á  rannsóknarsvæðinu. Í kafla 2 verður 

fjallað almennt um örnefni, ástæður 

fyrir því að bæir jafnt sem þúfur eru 

nefnd, örnefnarannsóknir og helstu 

rannsak-endur. Þar er einnig fræðileg 

umfjöllun um sýn mannsins á landslag 

og tengsl hans við það í gegnum 

örnefni. Til grundvallar legg ég m.a.  

hugmyndir sem sprottnar eru út frá 

samlíkingu landslags við jarðlög. Þar 

er jafnframt lýst hugmyndum um 

flokkunarkerfi örnefna. Landfræðileg 

upplýsingakerfi verða útskýrð í 3. 

kafla og hugmyndir um hvernig hægt 

sé að nota þau til að gera þær 

menningarperlur, sem ég tel örnefni 

vera, sýnilegar og aðgengilegar og 

auka með þeim hætti gildi þeirra til 
Mynd 1.1 Rannsóknarsvæðið í Leirár- og Melasveit. 

Jarðir sem eru til umfjöllunar eru merktar með punktum. 
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varðveislu. 4. kafli er lýsing á gögnum og framkvæmd rannsóknarinnar. Í 5. kafla er 

niðurstöðum lýst og í 6. kafla eru ræddar hugmyndir og vangaveltur sem hafa sprottið upp í 

rannsókninni og dregnar ályktanir. Í viðaukum eru örnefnaskrárnar, sem eru grunngögn 

rannsóknarinnar, og kort búin til samkvæmt flokkun þeirri sem lýst er í 2. kafla. Einnig eru 

þar kort búin til samkvæmt nýúppteknum flokkunaraðferðum Landmælinga Íslands á 

örnefnum.. 
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2. Örnefni 

 

2.1 Örnefni: vegvísar á landi og í tíma 

 

„Ég skildi að orð er á Íslandi til, 

um allt sem er hugsað á jörðu“ 

 

Í þessum ljóðlínum leggur Einar Benediktsson (1994) út af því er fólk reynir að koma 

hugsunum sínum í orð. Daglegt líf snýst um að orða og nefna hluti og athafnir. Nafnorð eru 

e.t.v. sá flokkur orða sem er mikilvægastur í hverju tungumáli og jafnvel má segja að þau séu 

innsta eðli þess, því að hvað yrði tungumál án nafnorða? Við nefnum fyrirbæri og staði, og 

um leið og við sjáum eða heyrum nafnið birtist það sem nefnt er í huga okkar. Nafnorð eru 

því einskonar vegvísar (Copley, 1963), við rötum um með hjálp þeirra, bæði eiginlega og 

óeiginlega. Þegar við heyrum hlutinn nefndan vitum við, í flestum tilfellum, um hvað er rætt 

eða hvaða leið er best að velja til að ná áfangastað. Hér komum við að einum flokki nafnorða 

sem eru örnefnin. Örnefni eru sérnöfn sem notuð eru um staði á landi og í sjó. Örnefni eru 

einkenni staða (Rúna K. Tetzschner, 2006) og þau eru notuð sem margskonar kennileiti. 

Það er augljós tilgangur fólginn í því að nefna lönd og bæi, en af hvaða ástæðum er verið að 

nefna þúfur og holt? Því er til að svara að örnefni eru vegvísar og viðmið. Þau eru notuð til 

staðsetningar, til leiðarlýsingar, að vara við hættum í umhverfinu og sem eyktarmörk eða e.k. 

klukka. Hvort sem gengið er á Laugaveginum í Reykjavík, á samnefndri leið milli 

Landmannalauga og Þórsmerkur, eða skakað á sjó er mið tekið af ákveðnum kennileitum sem 

bera nöfn, af örnefnum. Það er auðvitað of djúpt í árinni tekið að tala um búðanöfn á 

Laugaveginum sem örnefni en í grunninn er notagildið það sama og þegar gáð er til miða af 

sjó, eða stefnan tekin í gönguferð til fjalla, erum við alltaf að miða við nöfn. 

Það getur verið erfitt að orða hugsanir sínar og hughrif sem við verðum fyrir en það er athöfn 

sem skáldin hafa sérhæft sig í og telst Einar Benediktsson þar til höfuðsnillinga. Þessa athöfn 

má heimfæra upp á örnefni. Örnefni eru í raun tilraun mannsins til að orða sýn á landið, leið 

til landlýsingar, en einnig eru þau aðferð til að fanga þau hughrif sem landslagið vekur 

(Taylor, 1907). Ísland, Leirá, Innri-Víðidalur, Fagrabrekka. Öll lýsa þessi nöfn ásýnd og 

hughrifum þeirra er gáfu þau. Hrafna-Flóki lét illa af landinu og nefndi það samkvæmt því. 
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Mátti hann þó sjálfum sér um kenna (Íslenzk fornrit I, 1968). Bærinn Leirá fær nafn sitt af 

ánni sem rennur þar hjá en í bökkum hennar finnast marglit leirlög (Jón Helgason, 1950). 

Innri-Víðidalur er uppi í Skarðsheiði. Hann er, eins og nafnið segir, víður og ofar í fjallinu en 

Ytri-Víðidalur. Fagrabrekka er grasi gróin brekka og í þessu harðbýla landi hefur það alltaf 

þótt vænt sem vel er grænt. Þessi nöfn eru misþekkt, öll þekkjum við landið okkar en kannski 

eru ekki nema fáein hundruð manna sem þekkja til Víðidalanna, sem ganga vestur úr 

Leirárdal í Skarðsheiði. Þar með erum við komin að því sem ég tel vera megintilgang 

nafngiftar í landslagi en hann er að þekkja landið sitt, að vita hvar maður er og hvert á að fara 

en ekki síður að varast hættur í landslaginu. Ég hef dregið þessi atriði saman í eitt orð, 

glöggvun. Með þekkingu á örnefnum glöggvar viðkomandi sig á öllum fyrrgreindum hlutum. 

Hann getur ratað, sagt til vegar og forðast hættur. Örnefnin mynda þannig landakort í huga 

þess sem þekkir þau og meira en það; örnefnin birta á margvíslegan hátt e.k. kort af fortíðinni 

(Copley, 1963). Þau segja okkur af fólki, búskaparháttum, störfum, hættum, samgöngum, 

stjórnsýslu, átrúnaði og einstökum atburðum. Þau gera staðina, fólkið og atburðina sýnilega á 

vissan hátt (Rúna K. Tetzschner, 2006), og því má segja að í óeiginlegri merkingu hafi landið 

ekki verið til áður en það var nefnt (Haraldur Ólafsson, 2000). Einnig koma fram í þeim orð 

og málfar sem er löngu horfið (Svavar Sigmundsson, 2009). Það eru því oft veruleg, jafnvel 

ómetanleg menningarverðmæti fólgin í örnefnum og ekki síðri ástæða til að varðveita þau en 

handverk og áhöld frá 

fyrri tíð. Örnefni eru 

orð og því er hægt að 

segja sem svo að þau 

hafi það umfram rokka 

og rekur að þau tali 

fyrir sig. Þau eru oft 

eina heimildin um fólk 

og atburði og þau geta 

jafnvel verið eini 

vitnisburðurinn um 

horfna menningu 

(Taylor, 1907), bæði í 

víðum og þröngum skilningi þess orðs. Hér á landi eru t.d. nokkur örnefni kennd við Papa, 

studd af munnmælum sem herma að þeir hafi verið í fleti fyrir, hér og á öðrum úteyjum í 

Atlantshafi, þegar norrænir víkingar hófu þar landkönnun (Hermann Pálsson, 1996). 

Örnefni bera kannski fremur öðrum nafnorðum í sér þá myndrænu og lýsandi eiginleika sem 

er helsta eðli þess orðflokks. Þetta eðli kemur einna best í ljós í þeim landformum sem eru 

mest áberandi í landslaginu, eins og fjöll og nes (Taylor, 1907). Ágætt dæmi er Herðubreið 

(mynd 2.1). Fjallið er hátt og mikilúðlegt, það gnæfir yfir umhverfi sitt og sést víða að um 

norðan- og austanvert landið. Það er ásýndar sem maður sem lýtur djúpt höfði, eða setur 

mikið í herðarnar.  Nafnið er eitt þekktasta örnefni á Íslandi og er ákaflega lýsandi, hinn 

herðabreiði maður, eða er það kona? Rétt mynd orðsins skv. íslenskri orðabók er 

Herðibreiður (Árni Böðvarsson, 1985), og er nafnið því einnig gott dæmi um hvernig 

málfræðireglur víkja fyrir málvenjum þegar örnefni eru annarsvegar. Um þetta tilvik ritar 

Björn magister Sigfússon, mikill íslenzkumaður á sínum tíma, í fyrsta hefti Erindasafnsins 

sem Jón úr Vör og Gunnar M. Magnúss gáfu út. Segir hann þar í áminningartón: „Fjöllin 

Mynd 1, Herðubreið 

Mynd 2.1 Herðubreið. Ásgrímur Jónsson, 1912 
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Herðibreiður á Mývatnsöræfum og Skjaldbreiður við Bláskógaheiði eru stundum ranglega 

nefnd í kvenkyni og sagt Herðubreið eða jafnvel Hörðubreið“ (1943, 60). Drottning íslenskra 

fjalla er þá í raun konungur en það er ekki síðra. Víðidalur (Leirá, nr. 105) er einnig slíkt 

málfræðilegt dæmi. Talað er um Víðidal þó réttara sé að segja Víðadal. Eitt ágætasta dæmið 

um lýsandi og myndrænt örnefni á rannsóknasvæðinu er bæjarnafnið Vogatunga. Nafnið 

segir allt um hvernig bærinn er staðsettur; á tungu sem mynduð er af Laxá og Leirá, og 

tungan gengur fram í Leirárvoga; útskýringar er í raun ekki þörf.  

Hinu lýsandi eðli örnefna má líkja við það hvernig náttúruöflin hafa mótað landið. Úr 

örnefnunum má lesa áhrif mannvistar en landformin segja til um hvernig umhorfs var á 

landinu á ákveðnu tímaskeiði. Jökulgrafnir dalir hafa ákveðna lögun, og stapar, eins og 

Herðubreið og Hvalfell, myndast við gos undir jökli (Þorleifur Einarsson, 1978). Úr þessum 

landformum má lesa að jöklar hafi á einhverjum tíma legið yfir þessum landssvæðum. Lestur 

í örnefni á þeim mælikvarða sem hér er unnið á ætti því að vera alveg jafn gagnlegur við 

rannsóknir á lífinu í landinu og jarðfræðilegar athuganir á landslagi eru við rannsóknir á 

mótun lands. 

 

2.2 Um flutning örnefna 

 

Það eru ástæður að baki nöfnum hvort sem um er að ræða örnefni á þúfu eða nafn á bæ. 

Eiríkur rauði nefndi Grænland svo vegna þess að hann taldi að fólk mundi frekar sækja 

þangað „at landit ætti nafn gótt“ (Íslenzk fornrit I, 1968). Má þá segja að nafnið hafi verið 

einskonar  markaðsbragð af hálfu Eiríks. Allar líkur eru á að landnámsmenn hafi flutt með 

sér bæjanöfn og örnefni að heiman, vegna þess að: „Með því móti hefir þeim fundizt þeir 

flytti nokkuð af sál fósturjarðarinnar með sér“. Svo skrifar Árni Óla í grein um norsk og 

íslensk bæjanöfn í Morgunblaðinu árið 1963. Árni var þekktur blaðamaður og rithöfundur 

um og eftir miðja síðustu öld. Í greininni segir hann frá ferð sinni til Noregs þar sem hann fór 

m.a. um ættstöðvar landnámsmannanna og fóstbræðranna Ingólfs Arnarsonar og Hjörleifs. 

Vakti athygli hans að bæjanöfn þar voru oft kunnugleg og þó sérstaklega í Rogalandi; „var 

þar hver bærinn við annan með íslenzkum nöfnum“. Árni talar m.a. um nafntryggð sem hann 

segir vera áberandi þátt í skapgerð norrænna manna. Bændur sem fluttu á mölina nefndu hús 

sín eftir bænum sem þeir bjuggu á og Vestur-Íslendingar fluttu með sér nöfn úr 

heimahögunum. Svo langt fer Árni í umræðunni um nafntryggð að hann tekur erfiljóð Jóns 

frá Bægisá um gæðinginn Vakra-Skjóna sem dæmi. Þeir sem það hafa lesið vita að næsti 

gæðingur sem Jón mun eignast á að heita Vakri-Skjóni, þó hann verði meri brún. Allt er þetta 

sprottið af sömu rótum hvort sem um er að ræða góðan hest eða bæinn þar sem viðkomandi 

er alinn upp. Engar beinar sannanir eru þó um nafnflutning en í greininni telur Árni upp mörg 

dæmi um sömu örnefni hér og í Noregi, m.a. í landnámi Finns-auðga og Hafnar-Orms. Telur 

hann að um helmingur bæjanafna þar sé kominn frá svæðinu kringum Stafangur en þar munu 

Finnur og Ormur hafa átt kyn. Skarðs-nafnið er í þessum flokki en auk þess Bakki, Melar og 

Tunga sem eru í næsta nágrenni við rannsóknarsvæðið (Morgunblaðið, 5. desember 1963). 

Tryggvi Gíslason ritar um svipaða upplifun á búskaparárum sínum í Noregi. Á ferð um 
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Harðangursfjörð rakst hann á nöfn eins og Husvik, Hop og Herdabreida (Tryggvi Gíslason, 

2006). 

Það mætti heita mjög undarlegt ef ekki fyndust áþekk og jafnvel sömu bæjanöfn hér og í 

Noregi. Löndin eru  í ýmsu lík að náttúrufari og landslagi og hér hafa landnemarnir stundað 

líkan búskap og í gamla landinu (Tryggvi Gíslason, 2006). Til staðfestingar þessari 

nafntryggð er fróðlegt að líta á kort af Íslendingaslóðum í Kanada. Þar þarf ekki að leita lengi 

til að finna nöfn eins og Hecla, Arborg og Lundar, sem hefur væntanlega heitið Lundur í 

upphafi, og jafnvel Reykjavik (Bartholomew, 1982). Gömlu nöfnin hafa því verið vel nýtileg 

í nýja landinu, hvar sem það var. 

2.3 Örnefni og stjórnsýsla 

 

Það kann að koma „leikmönnum“ á óvart að það eru viss takmörk fyrir hvað má nefna og 

hvernig. Í fyrstu grein laga frá Alþingi sem heita Lög um bæjanöfn segir svo: „Hvert býli 

utan kaupstaða, kauptúna eða þorpa skal nafn hafa.“ (Lög um bæjanöfn nr. 35/1953). Það er á 

valdsviði örnefnanefndar að framfylgja þessum lögum og fara öll nýbýlanöfn og breytingar á 

bæjanöfnum fyrir hana (Þórhallur Vilmundarson, 1980a). Bæjanöfn hafa því sérstöðu meðal 

örnefna enda eru þau nöfn elst og upprunalegust á hverri jörð. Nægir þar að benda á Leirá 

sem hefur heitið svo frá því þar var byrjað að búa stuttu eftir landnám (Íslenzk fornrit I, 

1968). Fastar reglur gilda um bæjanafnagiftir og nafnbreytingar og má t.d. ekki nefna eftir 

fornmönnum nema einhver slíkur hafi sannanlega búið á staðnum. Einnig verður nafnið að 

samræmast staðháttum og má t.d. ekki nefna Fell eða Reyki nema slík landslagsfyrirbrigði 

séu á jörðinni. Örnefnanefnd hefur einnig fjallað nokkuð um nafngiftir í óbyggðum og ber 

þar hæst tvö nýmynduð landslagsfyrirbæri, Surtsey sem reis úr sjó árið 1963 og Eldfell sem 

myndaðist í Vestmannaeyjagosinu tíu árum síðar (Þórhallur Vilmundarson, 1980a). Ísland er 

með yngstu löndum í jarðsögunni og þessi jarðfræðilega sérstaða veldur því að hér er nokkuð 

um nýmyndun landslags og má ætla að það sé örnefnanefnd talsvert gleðiefni. Að öðru leyti 

kemur örnefnanefnd ekki að nafngiftum á þeim vettvangi sem þetta verkefni fjallar um. 

 

2.4 Örnefnarannsóknir 

 

2.4.1 Helstu rannsakendur 

 
Ef til vill má rekja upphaf íslenskra örnefnafræða til Fjarðatals sem birt er ásamt fleiru í 

handriti frá upphafi 14. aldar, en talið sjálft gæti  það verið mun eldra. Í Fjarðatalinu eru 

taldir upp flestir firðir á Íslandi en nokkuð vantar í handritið, eins og títt er.  Í 

Sunnlendingafjórðungi eru m.a. Hvalfjörður, Grunnifjörður (svo), og Borgarfjörður. Hér 

vakna strax spurningar varðandi rithátt örnefnis. P.E. Kristian Kålund (1882/1986) birtir 
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Fjarðatalið í tveimur útgáfum og eru þar sinn hvor rithátturinn, Grunnifjörður og 

Grunnafjörður. Í efnisyfirliti er nafnið ritað með ´i´. Á korti dönsku Landmælinganna frá 

1945 er ritað Grunnafjörður en á nýrri kortum hefur það nafn vikið fyrir Leirárvogar 

(Geodætisk Institut, 1945. Sjá einnig Ísland 1:500000, Landmælingar Íslands, 2004 og 

Íslandsatlas, Hans H. Hansen, 2005). 

Í kjölfar upplýsingar 18. aldarinnar vöknuðu Íslendingar æ meir til vitundar um sjálfa sig sem 

þjóð og vaxandi fylgi var við hugmyndir um sjálfstæði landsins. Stór hluti af því að styrkja 

sjálfsvitund þjóðarinnar var að líta til upprunans, til Ingólfs Arnarsonar, til glæstra tíma 

gamla þjóðveldisins og Íslendingasagnanna. Liður í þeirri styrkingu var að leita staðfestingar 

á þessum tíma og sögnum í örnefnum (Birna Lárusdóttir, 2004, Rúna K. Tetzschner, 2006). 

Þar liggur uppruni örnefnarannsókna á Íslandi, og framanaf voru þær mjög litaðar af þessu 

sögualdarviðhorfi. Það er skemmtileg tilviljun fyrir þetta verkefni að einn af frumkvöðlum 

þessara rannsókna var sóknarpresturinn á Melum í Melasveit, sr. Helgi Sigurðsson, (Rúna K. 

Tetzschner, 2006) en sveitin sú liggur að Leirársveit. Það má því telja táknrænt að 

kirkjustaðurinn er horfinn í sjó fram vegna landbrots en nafnið stendur eftir. Meðal annarra 

frumkvöðla voru Brynjúlfur Jónsson kenndur við Minna-Núp og Finnur Jónsson prófessor 

við Hafnarháskóla. Brynjúlfur sinnti jafnt rannsóknum fornleifa og örnefnaskýringum sem og 

skrifum um heimspekileg mál (Birna Lárusdóttir, 2004). Þegar litið er yfir skrif Brynjúlfs 

verður maður fljótt var við að hann reynir mjög að tengja örnefni við Íslendingasögurnar. 

Birna Lárusdóttir (2004) tekur dæmi af athugun Brynjúlfs á örnefninu Rógsstöðum sem hann 

birtir í Árbók fornleifafélagsins árið 1896. Hann taldi orðið hafa afbakast vegna latmælis og 

vildi tengja það Hróki landnámsmanni og ætti það því að vera Hróksstaðir. Björn M. Ólsen 

(1896), fyrsti rektor Háskóla Íslands og málfræðingur gerir athugasemd við þessa túlkun í 

sömu árbók og telur varlegt að ætla svo, hafi menn ekki beinar skriflegar heimildir til  

hliðsjónar. Svipað dæmi er að finna í grein Brynjúlfs frá Minna-Núpi í fyrrnefndri árbók um 

athuganir á eyðibyggðum í Mýrasýslu. Þar segir á bls. 17: „Arnarbæli heitir klettastalli á rana 

þeim, er verður milli Hreimsstaða og Kleppstýju í Norðurárdal. Má vera að það hafi nafn sitt 

af Erni landnámsmanni“.  Má vera, skrifar Brynjúlfur, en minnist ekki á að þarna á stallinum 

getur hafa verið bæli arnar eða arnarsetur. Þetta eru tvö skýr dæmi um áhrif tíðarandans á 

hugsunarhátt vísindamanns. 

Prófessor Finnur Jónsson er undir sömu áhrifum tíðarandans. Í rannsókn sinni á bæjanöfnum 

sem birtist í 4. bindi ritraðarinnar „Safn til sögu Íslands“ undir heitinu „Bæjanöfn á Íslandi“ 

og kom út 1915 er sterk tilhneiging til að tengja bæjanöfn við menn, sérstaklega í þeim 

nöfnum sem hafa endinguna -staðir. Þar segir um Beitistaði: “Beiti-, eflaust nafnið Beitir.“ 

(bls. 439). Ekki þarf að fjölyrða um Hávarðsstaði en Finnur vill þó ekki endilega setja það í 

samband við sögupersónuna Hávarð Ísfirðing í Fóstbræðrasögu (Íslendinga sögur V, 1946). 

Um Selstaði segir hann: „Sel- : af mannsn. Selr (viðurnefni)“. Hann lætur þess þó getið í 

athugasemd að nafnið geti verið dregið af selstöðu (1915).  

Stefnan í örnefnarannsóknum á tíma Finns og Brynjúlfs var að reyna að skýra og staðfesta 

örnefni með vísun í Íslendingasögurnar. Það var þó áherslumunur í örnefnaskýringum. 

Finnur rannsakaði og útskýrði örnefni með tilliti til málþróunar en annar fræðimaður á sviði 

örnefna, Hannes Þorsteinsson, var hreintungumaður og vildi laga örnefni sem hann taldi 

afbökuð, áleit þau málskemmd. Hannes og Finnur áttu í hatrammri ritdeilu um þessi mál 

snemma á síðustu öld þar sem hnútum var kastað og þætti sumum bloggurum nútímans nóg 
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um þær hnippingar. Hannes néri Finni m.a. um nasir að hann væri ekki hæfur til að tjá sig á 

íslensku máli og var þá að vísa til þess að Finnur bjó lengst af og starfaði í Kaupmannahöfn 

(Birna Lárusdóttir, 2004). 

Margeir Jónsson bóndi á Ögmundarstöðum í Skagafirði var einn af hinum sjálfmenntuðu 

fræðimönnum alþýðunnar. Hann skrifaði um örnefni og birti m.a. mikla ritgerð í tímaritinu 

Íslendingi um torskilin bæjanöfn á Norðurlandi. Hún var svo gefin út árið 1921 undir heitinu 

„Bæjanöfn á Norðurlandi: rannsókn og leiðréttingar“. Margeir var jafnvel meiri 

hreintungumaður en Hannes og vildi ekki bara leiðrétta heldur líka laga nöfn sem honum 

þóttu “meiðandi fyrir sanna siðgæðistilfinningu. Þau eru blátt áfram ljót og andstyggileg“ 

(1921). Geldingur, Skinntík, Rass, Viðbjóður og Vitleysa eru dæmi um bæjanöfn (líklegt er 

að þetta hafi frekar verið kot) sem Margeir vildi breyta. Þarna hefði verið ærinn starfi fyrir 

örnefnanefnd, hefði hún þá verið starfandi. 

Það voru ekki bara íslenskir frumkvöðlar örnefnasöfnunar og rannsókna hér á landi, fleiri 

þjóða menn hafa sýnt þessum hlutum áhuga. Ísland komst að segja má í tísku á ofanverðri 18. 

öld og töluvert er til af ferðabókum sem í eru örnefni og leiðalýsingar (sjá m.a Dagbók í 

Íslandsferð 1810 e. H. Holland, og Ferð um Ísland 1809 e. W.J. Hooker o.fl.). Fæstir þessara 

ferðalanga voru þó í beinum örnefnahugleiðingum. Einn þeirra sker sig þó úr en það er 

samtíðarmaður Björns M. Ólsen og Brynjúlfs frá Minna-Núpi sem minnst var á í upphafi 

þessa kafla, en hann hét P.E. Kristian Kålund. Kålund hlýtur að fá sinn sess jafnfætis hinum 

íslensku frumkvöðlum fyrir verk sitt „Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse“, sem 

heitir á íslensku Íslenzkir sögustaðir. Það er afrakstur dvalar Kålunds hér árin 1872-1874. Á 

tveimur sumrum fór Kålund um byggðir landsins með aðstoðarmanni og skoðaði söguslóðir 

flestra Íslendingasagna. Setti hann svo saman Íslandslýsingu sína með áherslu á forna 

sögustaði. Í lýsingunni kemur fyrir fjöldi örnefna og skýringa, en gróft er farið yfir og á því 

svæði sem þetta verkefni nær yfir koma að mestu fyrir nöfn bæja og helstu kennileita. Hann 

vitnar í Íslandskort Björns Gunnlaugssonar varðandi fjallið sem heimamenn kalla Snók eða 

Snóksfjall. Þar heitir það Stellir, en Stellirinn er með réttu klettabelti utan í Snóknum. Einnig 

kemur fram sögn tengd Fóstbræðrasögu um fen sem segir að Hávarður á Hávar(ð)sstöðum 

hafi falið gull sitt í (Kålund, 1882/1986). Ekkert kemur fram um þetta fen í örnefnaskránni en 

til greina koma nokkur dý og keldur, ef hið rétta dý er þá ekki löngu þornað upp og horfið 

sjónum (Örnefnasafn, 2009). 

Fjölmargir, bæði lærðir og leikir, hafa rannsakað og fjallað um örnefni á ýmsum vettvangi og 

þykir mér ekki ástæða til að tíunda mikið fleiri nöfn. Einn helsti vettvangur skrifa þeirra 

hefur verið Árbók Hins íslenska fornleifafélags. Félagið var stofnað árið 1879 og er því 130 

ára í ár og er eitt hið elsta starfandi hér á landi. Á 50 ára afmæli félagsins árið 1929 veitti 

ríkisstjórnin  því fjárstuðning og var þá hægt að sinna þeirri vinnu ákveðnar en áður hafði 

verið. Var miklu safnað fram eftir öldinni og eru örnefnaskrár þessa verkefnis m.a. afrakstur 

af því (Alþingi, á.á.). Örnefnarannsóknir fengu samt ekki fastan samastað, að segja má, fyrr 

en árið 1969 þegar deild var stofnuð um þau innan þjóðminjasafnsins. Hún var nefnd 

Örnefnastofnun Þjóðminjasafnsins og fyrsti forstöðumaður hennar var Þórhallur 

Vilmundarson. Gegndi hann því starfi þar til 1998 að Örnefnastofnunin varð sjálfstæð 

stofnun, Örnefnastofnun Íslands. Hinni nýju stofnun var ætlað víðara hlutverk en áður, m.a. í 

samstarfi við aðrar stofnanir og aukinni þjónustu við almenning. Svavar Sigmundsson var 

skipaður forstöðumaður hinnar nýju stofnunar og gegndi því starfi þar til árið 2006 að hún 
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var sameinuð fjórum öðrum stofnunum í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Varð Svavar þá yfirmaður nafnfræðisviðs (Alþingi, á.á. Stofnun Árna Magnússonar, á.á.). 

Þórhallur og Svavar hafa báðir unnið mikið á sviði örnefnarannsókna. Þórhallur setti m.a. 

fram athyglisverða kenningu, náttúrunafnakenninguna, sem nánar verður greint frá í kafla 

2.4.3 sem fjallar um heimildagildi örnefna. 

 

2.4.2 Um söfnun og skráningu örnefna 

 
Hér áður var minnst á þá sr. Helga á Melum og Brynjólf frá Minna-Núpi sem frumkvöðla í 

örnefnarannsóknum hér á landi. Sitthvað hafði þó verið unnið áður í þá veru en upphaf 

skipulegrar örnefnasöfnunar hlýtur að fylgja upphafi skipulegrar skráningar fornleifa 

snemma á 19. öld. Árið 1817 sendi hin Konunglega danska fornminjavernd spurningalista 

um fornminjar til sóknarpresta um allt land, og upp úr því var m.a. Snorralaug í Reykholti 

friðuð (Fornleifastofnun Íslands, 2009). Merkilegri hlýtur þó að teljast Íslandslýsing sem 

Kaupmannahafnardeild Hins íslenzka bókmentafélags ákvað að ráðast í að frumkvæði 

Jónasar Hallgrímssonar árið 1838. Saminn var mikill spurningalisti og var hann árið eftir 

sendur prestum og sýslumönnum um allt land. Í spurningunum var farið vítt yfir og spurt 

jafnt um hagi fólksins og landfræðilegar aðstæður. Útkoman er ítarleg og mjög áhugaverð 

lýsing á Íslandi og Íslendingum um og uppúr miðri 19. öld. Fjölmörg örnefni koma fram í 

lýsingunum en sá kvarði sem þær eru á býður ekki upp á sömu smásmygli í þeim efnum og 

þetta verkefni. Landslagi er samt lýst í nokkrum smáatriðum og jarðir og kot eru talin upp 

(Guðrún Ása Grímsdóttir & Björk Ingimundardóttir, 2005). Segja má að jarðalýsingarnar séu 

nokkurskonar útdráttur úr Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. 

Sem fyrr segir jókst áhugi á örnefnarannsóknum í kjölfar vaxandi þjóðerniskenndar þegar 

lengra kom á 19. öld og var þá m.a. reynt að fella staðhætti og fornleifar saman við lýsingar 

Íslendingasagna (Birna Lárusdóttir, 2007. Fornleifastofnun Íslands, 2009) og er þar upphaf 

skipulegra örnefnarannsókna. Örnefnalýsingar þær sem notaðar eru til grundvallar þessu 

verkefni eru flestar upphaflega gerðar af Ara Gíslasyni (1907-1995) um miðja síðustu öld  

með aðstoð heimamanna og kunnugra (Svavar Sigmundsson, 2009). Á hverjum tíma eru 

alltaf uppi glöggir og áhugasamir menn, eins og Margeir Jónsson í Skagafirði sem helga sig 

ýmsum fræðum af hreinum áhuga og jafnvel hugsjón. Ari Gíslason var einmitt af því tagi. 

Aðalstarf hans var kennsla en hann vann einnig að ritstörfum og snérust þau einkum um 

ættfræði og sögulegan fróðleik. Örnefnaskrárnar eru hluti af afrakstri örnefnasöfnunar Ara 

sem stóð yfir í 25 sumur á árunum 1940-1965. Ari þótti mjög fróður á þessu sviði og vann 

m.a. við leiðsögn ferðamanna þar sem þekking hans naut sín vel (Björn Jónsson, 1987, 

Ólafur Haukur Árnason, 1995).  Það hefur sýnt sig við vinnslu þessa verkefnis að söfnun og 

skráning örnefna er lifandi mál, ef svo má segja. Sífellt verða til ný örnefni, og þau breytast 

og týnast. 
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2.4.3 Heimildagildi örnefna 

 

Eitt meginstef þessa verkefnis er að örnefni séu heimildir um líf og land. Í mörgum tilfellum 

er enginn efi þar á. Það er t.d. fullvíst að á Sauðhúshól (Leirá, 6) voru sauðahús og sterkar 

líkur, m.a. rústir, benda til að sel hafi verið þar sem heitir í Leirárseli (Leirá, 106). Minna 

verður fullyrt í öðrum tilfellum, t.d. varðandi skipakomur í landi Beitistaða og Lækjar þrátt 

fyrir mörg örnefni í þá átt, sérstaklega vegna þess að aðstæður í dag eru ekki þannig að það 

sé líklegt. Það verður þó að hafa í huga að land í kringum Grunnafjörð hefur breyst meira en 

víða annars staðar hér á landi og nægir þar að nefna kirkjustaðinn að Melum sem er með öllu 

horfinn vegna landbrots (Jón Helgason, 1950). Þá voru knerrirnir sem notaðir voru til 

millilandasiglinga á miðöldum grunnskreið skip og gætu hafa verið kjöraðstæður í firðinum 

fyrir slík skip á sínum tíma (Almgren, 1974). 

Um 1970 varð hreyfing meðal fræðimanna í þá átt að draga í efa heimildagildi 

Íslendingasagna  (sjá líka Árb.Fornleifafél. 1896, 29). Þórhallur Vilmundarson hafði þá sett 

fram náttúrunafnakenningu sína en með henni setur hann spurningarmerki við heimildagildi 

örnefna. Samkvæmt þessari kenningu eiga persónur uppruna sinn í örnefnum en örnefnin eru 

ekki dregin af persónum (Þórhallur Vilmundarson 1969). Í formála XIII bindis Íslenskra 

fornrita gerir Þórhallur þetta að umtalsefni og leiðir líkur að því að a.m.k. einhverjar þeirra 

sagna hafi verið spunnar eftir örnefnum. Hann tekur sem dæmi Harðar sögu og Hólmverja, 

og Bárðar sögu Snæfellsáss. Í báðum tilvikum eru nær engar aðrar heimildir um 

sögupersónurnar en sögurnar sjálfar. Ennfremur þykir honum persónurnar bera of mikinn 

keim af skáldskap til að geta hafa verið raunverulegar. Katanes er eitt þeirra örnefna sem 

Þórhallur tekur dæmi af í tengslum við Harðar sögu. Kati, sem nesið er kennt við, er fornt 

skipsheiti. Í Harðar sögu kemur fram að Hörður hafi nefnt nesið svo, „því að honum þótti þar 

margur kati fyrir fara“ (Íslenzk fornrit XIII). Þegar þessi nafngjöf fer fram eru Hörður og 

Hólmverjar á flótta unda Illuga mági Harðar en hann kastar nafninu fram, eiginlega í 

framhjáhlaupi, í þeim atgangi. Þessi frásögn verður að teljast frekar hæpin miðað við 

aðstæður en líka þegar haft er í huga að milli Kataness norðan fjarðar og Hvalfjarðareyrar 

sunnan fjarðar var áður ferjuleið og því fjölfarið þar um á bátum. Þórhallur nefnir ennfremur 

að Katanes finnist líka í Noregi og þar sé einnig ferjustaður (Þórhallur Vilmundarson, 1991; 

Jón Helgason, 1950). Eru því meiri líkindi til að nafnið sé tilkomið af þeim sökum en þeim 

að Hörður hafi sett sig í skáldastellingar á milli víga. 

Víst er að ekkert verður fastsett um hvort persónur eru að baki örnefnum eða að persónur 

fornsagnanna hafa orðið til úr örnefnum sem upphaflega merktu eitthvað annað. Íslendingar í 

sjálfstæðisbaráttu sóttu sér styrk í glæsta tíma þjóðveldisaldarinnar sem varðveittust í 

Íslendingasögunum og því var trúað að atburðir þeirra og persónur væru staðreyndir. Helgin 

sem hvíldi yfir sögunum virðist hafa minnkað þegar sjálfstæðið var fengið. Á öndverðum 5. 

áratug síðustu aldar kom til málaferla, sem sumir kölluðu stafsetningarstríðið, þegar Ragnar í 

Smára og Halldór Laxness ásamt fleirum hugðu á útgáfu Laxdælu með nútímastafsetningu. 

Þótti það ganga í berhögg við lög um fornrit, sem þá giltu, og kváðu á um að 

Íslendingasögurnar skyldu gefnar út með samræmdri stafsetningu, fornri. Fyrir 

andstæðingum þessarar útgáfu fór Jónas frá Hriflu. Kallaði hann þetta framtak skrílsútgáfu 

kommúnista og margarínista, en Halldór var hallur undir kommúnisma á þessum árum og 

Ragnar rak smjörlíkisgerðina Smára. Halldór bætti svo um betur nokkrum árum síðar með 
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því að snúa Fóstbræðrasögu upp í grín, í Gerplu (Halldór Guðmundsson, 2004). Um 1970 

taka fræðimenn fornsögurnar endanlega af stalli með því að efast opinberlega um 

heimildagildi þeirra, sbr. náttúrnafnakenninguna. Vissulega líður langur tími frá atburðum 

sagnanna þar til þær eru ritaðar, eða tvær til þrjár aldir en ég er á því að munnleg geymd hafi 

verið traustari á þeim tímum en síðar varð, þegar prenttækni hafði fleygt fram og bókaeign 

var orðin almennari. Ef til vill hættir fræðimönnum til að meta ekki nóg þann þátt í tengslum 

við rannsóknir á heimildagildi gamalla texta.  

 

2.5 Flokkun örnefna og lögin í landslaginu 

 

2.5.1 Hinir ýmsu flokkar örnefna 

 

Í örnefnafræðum er örnefnum skipt í tvo meginflokka, búsetuflokk og náttúruflokk. (Finnur 

Jónsson, 1915. Ståhl, 1996, Rúna K. Tetzschner, 2006). Fjölbreytileiki flokka er í raun aðeins 

háður takmörkunum hvers og eins rannsakanda en aldrei er þó hægt að líta fram hjá 

grunnatriðunum náttúru og mannvist. Bengt Pamp, sænskur örnefnafræðingur hefur þrjá 

meginflokka: búseta, náttúra og spildur en það eru akrar og engi (1979). Fleiri undirflokkar 

örnefna gætu verið hættur, mannanöfn, eyktamörk, áttaörnefni og þannig má lengi telja. Í 

þessu verkefni eru notaðir í grunninn meginflokkarnir tveir en báðum er skipt í tvennt. 

Náttúruflokkurinn skiptist í örnefni sem sprottin eru úr hinu jarðfræðilega landslagi 

annarsvegar, og hinsvegar úr lífríkinu. Búsetuflokkurinn skiptist í það sem ég kýs að nefna 

starfaörnefni og sagnfræðileg örnefni. Land og lífríki eru tveir ólíkir hlutir. Land getur verið 

án lífríkis og við vissar aðstæður getur lífríkið þrifist án lands (en er auðvitað alltaf háð því á 

einhvern hátt). Það getur verið málum blandið hvað á að fara í hvern flokk og er þá vissara að 

setja sér skýrar reglur. Hundspyttur (Leirá, 17) og Tófulágar (Leirá, 76) eru bæði náttúrunöfn 

í eðli sínu, náttúrufyrirbæri kennd við dýr. Hundurinn kom hingað með landnámsmönnum og 

er því ekki upprunalegt dýr í íslenskri náttúru heldur tilheyrir starfalandslaginu. Refurinn 

kom hins vegar á eigin vegum fyrir landnám og er þess vegna hluti af hinni villtu náttúru hér 

á landi. Það má þó velta upp þeirri spurningu hvort hann hefði lent í starfaflokknum ef hann 

hefði verið til einhverra nytja, líkt og æðarfugl. 

Störf og sagnir eru samofin en í flokkun minni geri ég greinarmun á hinum daglegu störfum 

sem sinnt var til lífsviðurværis, og einstökum sögum eða atburðum sem endurspeglast í 

örnefnum. Á Sauðhúshól (Leirá, 6) voru beitarhús og þangað þurfti að fara daglega til 

gegninga. Ólafslág (Melkot, 10) hefur hins vegar verið nefnd svo eftir einum atburði sem 

varð þar fyrir meira en tvö hundruð árum en þá varð þar úti vermaður að norðan. Slíkur 

atburður situr skiljanlega lengi í minni fólks hvar sem er og hinsti áningarstaður þessa 

ólánssama manns hefur líklega fljótt fengið nafn hans. Þannig er með þessari flokkun greint á 

milli hins hversdagslega í lífi fólksins og því sem litar það. 
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2.5.2 Örnefni og mannvistarlandfræði 

 

Landslag er bæði efnislegt og ímyndað. Hið efnislega landslag eru það sem augun greina, 

fjöll, dalir, ár og vötn. Ímyndaða landslagið er það sem fer um huga hvers og eins þegar hann 

lítur yfir landið (Cosgrove, 1989). Það er ekki sjálfgefið að allir sjái það sama því að 

landslaginu er miðlað í gegnum reynslu og þekkingu hvers og eins (Sauer, 1925/1996). 

Vissulega sjá allir vegi, læki, móa og fjöll en heimafólk í Leirársveit t.d. sem þekkir nöfnin á 

þessum landslagsfyrirbærum í sinni sveit hlýtur að hafa aðra sýn á landið en sá sem einungis 

á leið hjá. Í huga heimafólks vekja nöfnin minningar og kenndir, það sér fyrir sér liðna 

atburði tengda stöðunum í landslaginu og nöfnum þeirra. Jafnvel í myrkri og hríð gerir það 

sér grein fyrir hvernig landið liggur. Ferðalangurinn sér hins vegar aðeins, ef birta og skyggni 

leyfa, bæi, tún og holt en að öðrum kosti getur hann farið hjá án þess að gera sér nema 

takmarkaða grein fyrir landinu og því sem þar finnst.  

Áhrif mannsins á landslag eru á svipaðan hátt bæði efniskennd og huglæg. 

Mannvistarlandfræðin  hefur litið á þessi áhrif frá ýmsum sjónarhornum. Landfræðingurinn 

Carl Sauer (1880-1975) var aðalhugsuður þeirrar stefnu, sem einna efst var á baugi í 

Bandaríkjunum fram eftir síðustu öld. Inntak hennar var að landslag skyldi skoðað í ljósi 

sýnilegra áhrifa menningar á það. Innan landfræðinnar var stefna þessi nefnd Berkeley-

skólinn eftir háskólanum í Kaliforníu sem Sauer var prófessor við. Áhersla hennar var á 

hvernig tækni var notuð í umbyltingu landslags og náttúru, með jarðraski og byggingum, og 

kynbótum dýra og plantna en einnig var litið til áhrifa trúarbragða, stjórnmála og þeirra 

kynþátta, sem mynduðu bandarískt þjóðfélag, á þessa umbreytingu. Hinum megin Atlantsála, 

í Bretlandi, teygðu landfræðingar sig lengra í skoðun hinna óefnislegu þátta menningarinnar 

og leituðu m.a. að áhrifum fornra menningasamfélaga í staðanöfnum (Cosgrove 1989. Cloke, 

Crang, & Goodwin, 2005). Milli þessara heima er sá  reginmunur að rituð saga Evrópu nær 

þúsundir ára aftur í tímann en samfelld saga vestrænnar menningar í Norður-Ameríku er 

aðeins rúmlega 500 ára gömul. Staðfest nafnsaga er því miklu lengri í Bretlandi en í 

Ameríku. Að baki hinni bresku eru líka áhrif allt aftur frá Piktum og Keltum, upprunaþjóðum 

Bretlandseyja, til Rómverja og norrænna víkinga (Copley, 1963). Í Leirár- og Melasveit er 

nafnsagan jafngömul landnáminu og áhrif norrænna víkinga óumdeild því að þeir voru fyrstu 

íbúar svæðisins. 

Denis Cosgrove ritar svo: ,,Hverskyns mannleg íhlutun í náttúruna felur í sér umbreytingu 

hennar til menningar þó að sú umbreyting sé ekki alltaf sýnileg, einkum þeim sem ekki 

þekkja til" (1989, 123). Þó það sé utan við efni þessarar rannsóknar að kryfja til mergjar hvað 

sé mannleg íhlutun er fróðlegt að velta þessu hugtaki aðeins fyrir sér og spyrja í upphafi 

hvenær mannleg íhlutun hefst. Sýn hvers einstaklings er einstök og segja má út frá því að hin 

mannlega íhlutun hefjist strax og tilvist viðkomandi fyrirbæris er ljós vegna þess að hver 

maður gerir sér sínar hugmyndir um það. Með þessum rökum er því hægt að tala um 

mannlega íhlutun á reikistjörnum í margra ljósára fjarlægð þegar vísindamenn hafa gefið 

þeim nöfn, þó svo að ekki sé sjáanlegur möguleiki á að jarðnesk vera muni stíga þar fæti. 

Þetta leiðir hugann að öðru hugtaki sem er "óspillt náttúra" og hefur talsvert verið í 

umræðunni síðustu ár. Með því má ætla að verið sé að fjalla um náttúru án mannlegrar 

íhlutunar. Það er samt vafamál hvort nokkursstaðar á Íslandi eða á jörðinni yfirleitt finnist 

óspillt náttúra, áhrifalaus af manninum, því að hann hefur með umsvifum sínum haft áhrif 
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svo víða að segja má að ekkert sé ósnortið, frá sjávarbotni til fjallatinda. Kannski þykir 

einhverjum að nú sé skrifari kominn nokkuð mörg ljósár frá umfjöllunarefninu en nú skal 

litið til þess hvernig hann vill tengja hina mannlegu íhlutun Denis Cosgrove við örnefni. 

Örnefni þjóna þeim tilgangi að átta sig og glöggva í landslagi. Holt er einungis jarðfræðilegt 

fyrirbæri eða landslag í augum ferðamannsins. Í huga heimamannsins er það hins vegar 

mikilvægt viðmið til að rata eða vettvangur minnisstæðra atburða. Það hefur því tvær ólíkar 

merkingar. Svo getur farið að ferðalangurinn fræðist um holtið af heimamanninum og þá 

verður þessi menningarlega umbreyting sem Cosgrove talar um. Ferðamaðurinn sér ekki bara 

holt, hann sér Holtið. Örnefni teljast því óhjákvæmilega mannleg íhlutun í landslagi. 

 

2.5.3 Jarðlög - landslög 

 

Með lögum skal land byggja. Skilning þessara fleygu og fögru orða má með vilja víkka út á 

ýmsan máta. Ísland hefur byggst upp í eldgosum á síðustu 16 milljónum ára. Hraunin hafa 

runnið hvert yfir annað og byggt landið þannig upp lag fyrir lag (Þorleifur Einarsson, 1978). 

Mannvistin hefur að mínum dómi myndað hliðstæð lög í landinu frá landnámi. Líf og störf 

kynslóðanna í 1100 ár hafa skilið eftir sig sýnileg og ósýnileg ummerki. Sjáanlegu ummerkin 

eru ræktarland og mannvirki, en hin ósýnilegu eru þau sem birtast í örnefnum. Kannski er 

réttara að tala um huglæg ummerki en ósýnileg því að í huga þeirra sem þekkja örnefnin eru 

þau ummerki sýnileg. Hinir sjá bara gras og grjót. 

Með því að flokka þessi mannlegu ummerki getum við myndað lög, landslög, sem eru 

hliðstæða við hraunlögin (Meinig, 1979). Þannig er hið menningarlega landslag myndað úr 

lögum minninga eins hið jarðfræðilega er myndað úr hraunlögum (Schama, 1995). Ég lít því 

á flokka örnefna sem lög í landinu, einskonar hliðstæðu og/eða framhald af jarðlögunum sem 

landið er byggt upp af. Örnefnin eru frásagnir og þau mynda frásagnarlandslag (Arler, 2000). 

Jarðlagafræði er mikilvæg grein innan jarðfræðinnar og nú hef ég gerst svo djarfur að búa til 

hliðstæða grein, landslagafræði, úr örnefnum. Með því að flokka og greina örnefnin á þennan 

hátt tel ég að hægt sé að greina lögin sem mannvistin hefur myndað í landslaginu og jafnvel 

birta þau. Nú er hægt að fara að fletta þessum lögum upp og með þessu opnast ný sýn á 

landið. Hætt er þó við að neðstu lögin verði þunnur þrettándi þar sem heimildir eru minni 

eftir því sem lengra líður. Grundvöllur mannvistar-landslaganna er hið jarðfræðilega landslag 

sem mannvistin setur svo svip sinn á. Neðsta lag mannvistarinnar hlýtur að vera 

landnámslagið. Betra er þó að tala um "landnemalagið" því að "landnámslagið" er eitt af 

mikilvægustu öskulögum bæði jarðfræði og fornleifafræði hér á landi (Þorleifur Einarsson, 

1978). Í landnemalaginu eru landnámsbæir og önnur ummerki landnámsmanna. Á 

rannsóknarsvæðinu var Hafnar-Ormur landnámsmaðurinn. Bær hans er reyndar utan þess 

svæðis sem rannsóknin nær til en Leirá var innan landnáms hans. 

Hér erum við komin að því vandamáli að skilja á milli laga. Landnemalagið takmarkast við 

upphaf og lok landnáms, og fram á síðustu ár hefur það verið tímasett kringum árið 870. Eftir 

því sem gengið hefur verið á sakleysi Íslendingasagnanna og aldursgreiningartækni hefur 

fleygt fram hefur þessi tímasetning verið dregin meira og meira í efa og eru nú um stundir 

uppi ýmsar kenningar um hvenær landið var numið. (Minjasafn Reykjavíkur, á.á). Nýlega 
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hafa hins vegar komið fram kenningar um að það hafi jafnvel gerst allt að 200 árum fyrr (Páll 

Theodórsson, 2009). Hér er ekki vettvangur fyrir þá umræðu en best að halda sig við það sem 

er fast í hendi auk þess sem landnemalagið er ágætlega afmarkað sagnfræðilega. Landnáma 

telur upp um 400 landnámsmenn og bæi þeirra. Þeir landnámsbæja sem eru næst 

rannsóknarsvæðinu samkvæmt henni eru: Bekansstaðir, Höfn, og Miðfell. Leirá er þar ein 

nefnd af bæjum  á rannsóknarsvæðinu og myndar, ásamt ánum Leirá og Laxá, landnemalagið 

í örnefnum á því svæði (Íslenzk fornrit I, 1968). Næstu lög í tímaröð gætu verið dregin af 

stjórnarfari, kristnitökunni o.s.frv. Viss vandkvæði eru þó á að raða örnefna-lögunum í 

tímaröð. Landnemalagið hefur sitt upphaf og endi en heimildir um hvenær byrjað var að búa 

á jörðum eða kirkjur voru stofnaðar eru oft óljósar eða ekki fyrir hendi. Oftast er þeirra fyrst 

getið í gömlum landamerkjabréfum eða kirkjumáldögum og má af þeim ráða að búskapur 

hafi þá þegar verið þar í einhvern tíma. Þá er líklegt að störfin sem örnefnin endurspegla, t.d. 

sauðfjárrækt og móskurður hafi fylgt landbúnaðarþjóðfélaginu alla tíð og eigi ekki endilega 

við um ákveðinn tíma nema í þeim tilfellum þar sem viðkomandi iðn hefur verið aflögð. Það 

gæti t.d. átt við um Atdý (5) í Lækjarlandi. Í örnefnaskránni kemur fram að þar hafi verið 

tekið efni til litunar en það sé nú aflagt (Örnefnasafn, 2009). Sem dæmi um tímaröð myndi 

örnefnalag yfir mannvist í Lyngholti lenda ofar en það lag sem Atdýið tilheyrir þar sem 

notkun atsins var líklega löngu hætt þegar nýbýli var stofnað í Lyngholti. Einfaldara er að 

flokka örnefnin eins og kom fram í fyrsta hluta þessa kafla.  
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3. Landfræðileg upplýsingakerfi (luk) 

 

3.1 Kortagerð og luk-kerfi 

 

Veröld kortagerðarmannsins er önnur í dag en var á þeim tíma þegar Björn Gunnlaugsson fór 

gangandi og ríðand um landið með þrífót á öxl og minnisbók í vasanum. Á hans tíma urðu 

landmælingamenn að ganga á fjöll, og mæla og gera riss á staðnum og sums staðar má enn í 

dag sjá vörður sem hlaðnar voru fyrir meira en öld til að merkja mælipunkta (mynd 3.1). 

Þegar heim kom þurfti kortagerðarmaðurinn að setjast niður og teikna eftir þeim punktum 

sem hann hafði mælt. Björn var í tólf ár að safna gögnum (Haraldur Sigurðsson, 1990), en 

hægt væri að ná sambærilegum gögnum saman á fáeinum vikum og jafnvel dögum með 

þeirri tækni sem er fyrir hendi í dag (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2004). Það er ekki ofsagt 

að tölvutæknin hafi bylt heiminum. Í heimi kortagerðarinnar hefur tilkoma landfræðilegra 

upplýsingakerfa (luk-kerfa) og myndkorta skapað nýjar víddir í kortagerð. Kort er myndræn 

framsetning á staðreyndum. Í hefðbundinni framsetningu á pappír er aðeins að takmörkuðu 

leyti hægt að birta það sem liggur að baki staðreyndunum  en í luk-kerfum eru nær 

ótakmarkaðir möguleikar til að geyma þessar upplýsingar (Krygier & Wood, 2005). 

Myndkort er kort í formi loftmyndar sem hefur verið "rétt upp", þ.e. bjögun vegna 

myndatöku og landslags hefur verið leiðrétt og sett hefur verið inn hnitakerfi. Með notkun 

myndkorta í kortagerð er hægt að komast eins nálægt réttu útliti og staðsetningu og unnt er 

því að þau eru leiðréttar ljósmyndir af landinu (Nýjar víddir í kortagerð, 1999). Kort sem eru 

unnin með "upphaflegum" aðferðum, handteiknuð á pappír, hljóta hinsvegar að teljast vera 

alhæfð, þ.e. í raun eru þau sýn kortagerðarmanns á landið. 
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Í luk-kerfum er hægt að vinna með upplýsingar af fjölmörgu tagi, m.a. tölfræðilegs og 

sagnfræðilegs eðlis sem hægt er að láta fylgja myndkortunum. Mögulegt er að velja úr 

upplýsingar og birta á korti eftir hverju tilefni. Með luk-kerfum er hægt að kalla fram 

landfræðileg mynstur af öllu tagi, lögun, dreifingu, þéttni, staðsetningu, o.s.frv. Sem dæmi 

má nefna að, þó að ekki hafi þurft tölvutækni til, var það með framförum í kortagerð sem 

menn gerðu sér grein fyrir að forðum gætu hafa verið nánari jarðfræðileg tengsl milli Suður-

Ameríku og Afríku en nú er (Krygier & Wood, 2005). 

Gagnsemi þessa bræðings myndkorta og luk-kerfa kemur best í ljós í kortum sem eru á 

tölvutæku formi t.d. í leiðsögutækjum og vefsjám. Þar er hægt að geyma mikið magn 

upplýsinga sem hægt er að kalla fram á staðnum, oftast í  mælikvarða sem hentar. Google 

Earth er frábært dæmi um slíka vefsjá. Þó verður að setja fyrirvara við áreiðanleika gagnanna 

sem eru þar vegna þess að þau eru upprunnin úr mjög mörgum áttum.  Nærtækari og 

einfaldari er kortavefurinn ja.is en þar er hægt að skoða hefðbundið kort af landinu ásamt 

myndkortum af mörgum þéttbýlisstöðum og völdum svæðum. Notandinn getur leitað að 

einstaklingum eftir nafni, heimilisfangi og símanúmeri og séð staðsetningu viðkomandi á 

Mynd 3.1 Myndin er tekin árið 1906 af liðsmönnum danska herforingjaráðsins við 

þríhyrningamælingar á Heiðarhorni uppi á Skarðsheiði.Myndin er þríviddarmynd og næst 

þrívíddin með því að leggja röndina á blaði milli augnanna og horfa á myndina, Birt með leyfi 

Landmælinga Íslands. 
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korti, einnig getur hann bætt inn á þau upplýsingum um ýmsa þjónustu (já - er svarið, á.á.). 

Þetta dæmi lýsir mestu breytingunni í kortagerð gagnvart almenningi, hann getur útbúið sín 

eigin kort. 

 

3.2 Luk aðferðir 

 

Þetta verkefni snýst um staðsetningu og flokkun örnefna á myndkorti. Örnefnin eru merkt 

sem punktar inn á myndkort og fá þau þá ákveðin hnit. Hvert örnefni verður lína í töflu með 

dálkum og eigindum sem valin eru samkvæmt staðli um landupplýsingar sem gefinn er út af 

Staðlaráði Íslands (Staðlaráð Íslands, 2007), en einnig er hægt að velja þau eftir þeim tilgangi 

sem kortið á að þjóna. Mynd 3.2 sýnir skjámynd af slíkri töflu fyrir Leirá úr ArcCatalog-

forritinu sem er hluti af LUK-kerfi frá bandaríska fyrirtækinu ESRI sem nefnist ArcGIS. 

Skyldudálkar hér eru t.d. ´heimild´ sem segir hvaðan gögnin eru upprunnin, ´dags_Inn´ sem 

táknar dagsetningu innsláttar gagna og ´vidmid_Pla´ sem táknar hnitakerfi. 

 

 

Mynd 3.2 Skjámynd úr ArcCatalog. Tafla sem sýnir eigindi örnefnaþekju fyrir Leirá. 

Valfrjálsir dálkar eru þeir sem skipta máli varðandi tilgang þessarar kortavinnu en það eru 

örnefni. Þar er fyrst að nefna örnefnið sjálft, ´nafn´, en einnig eru hlutir eins og ´nafnberi´, en 

það er landslagsfyrirbrigðið (hóll, mýri) sem ber örnefnið, númer þess flokks sem það fellur í 
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(nafnberi_F) og númer örnefnisins í örnefnaskránni (nr_ornskr). Hægt er að velja hvert 

þessara eiginda á að birtast á kortinu og yrðu þá nöfnin sjálf oftast fyrir valinu en í öðrum 

tilfellum væri hægt að birta nafnberana eða númer landslagsflokkanna.  

Kortlagning og birting ýmissa landslagseinkenna í luk-kerfum geta verið vissum 

vandkvæðum bundin. Þúfur, ár og fjöll eru mismunandi að lögun og umfangi. Minni 

fyrirbæri geta verið svo smá að engin leið er að sýna þau og er þá nafnið eitt til vitnis um 

tilvist þeirra. Þau stærri geta á móti verið svo stór að vandasamt er að sýna umfang þeirra 

með nafninu einu. Möguleikar luk-kerfa gera kleift að bregðast við þessu. Í þessu tilfelli er 

byrjað á að búa til þekju sem inniheldur aðeins punkta og eru örnefnin staðsett með þeim 

hætti á myndkorti. Punktaþekjan hefur takmarkað notagildi til birtingar en hún er grunnurinn 

að þeim gögnum sem kortavinnan byggir á. Sem dæmi má nefna að lækur uppi í fjalli endar 

eftir langa leið sem á sem rennur út í sjó, og fjall getur náð yfir mjög stórt svæði. Hægt er að 

nota punkta til að afmarka viðkomandi fyrirbæri en þeir yrðu þá í sumum tilfellum mjög 

margir. Einfaldara sýnist því vera að búa til þekjur sem hæfa hverju fyrirbæri, línuþekjur fyrir 

vatnsföll og flákaþekju fyrir þau landslagseinkenni sem ná yfir mikið flatarmál. 

Snemma á vinnslutíma þessa verkefnis fór ég í heimsókn á Landmælingar Íslands og hitti þar 

að máli Eydísi L. Finnbogadóttir forstöðumann landupplýsingasviðs og Rannveigu L. 

Benediktsdóttur sem starfar m.a. að skráningu örnefna hjá stofnuninni. Þá kom í ljós að þar 

stóðu yfir breytingar á þekjuskráningu örnefna. Áður voru örnefnin færð inn í svokallaða 

„annotation“ þekju sem byggir meira á texta og möguleikum til framsetningar en þær þekjur 

sem áður er lýst. Þessi þekja er hins vegar flóknari í vinnslu af ýmsum ástæðum. Breytingin 

felst í að skrá sem flest örnefni sem fláka, sem er svæðið sem örnefnið nær yfir, en vatnsföll 

og lítil fyrir bæri er þó hentugra að skrá áfram sem línur og punkta. Eðlis síns vegna er 

svæðismerking örnefna hentugri við vinnslu slíkra gagna en punktmerking, m.a. þegar unnið 

er á mismunandi mælikvörðum.  

Fyrrum urðu ferðalangar að bera með sér misþjál pappírskort sem voru ofurseld veðrum og 

mislögðum höndum eigandans en með nútímatækni er hægt að „höndla heiminn“ í handhægu 

GPS-tæki, þ.e. í slíku tæki sem rúmast í lófa manns rúmast nýtilegt kort af yfirborði jarðar.  

Segja má að helsta takmörkun GPS-korta sé ending rafhlöðunnar í tækinu. 
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4. Gögn og aðferðir 

 

4.1 Rannsóknargögn 

 

4.1.1 Örnefnaskrárnar 

 

Örnefnaskrár jarðanna eru grunngögn þessarar rannsóknar. Örnefnasafn Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum lét fúslega í té þær skrár sem falast var eftir. Þær voru 

upphaflega vélritaðar en hafa verið skannaðar og hefur stofnunin unnið að því að koma þeim 

þannig á rafrænt form. Tólf skrár eru yfir þessar ellefu jarðir en fjöldi örnefna er frá einum 

tug og upp í yfir hundrað. Verður nú greint frá helstu atriðum hverrar skrár.  

 

Lyngholt 
 

Ari Gíslason skráir og heimildamenn eru Narfi Hallsteinsson árið 1942 „og nú Ingvar bróðir 

hans“, segir í skránni en hún er annars ekki dagsett. Lyngholtsskráin inniheldur fæst örnefnin, 

en þau eru aðeins 10.  

 

Lækur 
 

Tvær skrár, hin fyrri skráð af Ara Gíslasyni og upplýsingar hafðar eftir Auðuni Auðunssyni 

úr Reykjavík og Narfa Hallsteinssyni árið 1942 og „nú fór yfir það Ingvar Hallsteinsson“ sem 

líklega er bróðir Narfa. Með fylgir ljósrit af útskrift úr Landamerkjabók Borgarfjarðarsýslu 

með lýsingu dagsettri í mars árið 1923. Hér eru 28 örnefni talin. 

Síðari skráin er athugasemdir og viðbætur sem Einar Helgason bóndi á Læk gerði. Þær 

viðbætur bárust á Örnefnastofnun í janúar árið 1984. Í þessari skrá eru sex ný örnefni talin og 

eitt til sem er líka í þeirri fyrri. 
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Vogatunga 
 

Upplýsingar gaf Böðvar Guðjónsson árið 1942, þá búsettur hér, og fór aftur yfir með 

skrásetjara árið 1975. 21 örnefni er talið. Hér fylgir líka skrá með 27 örnefnum fyrir Bakka í 

Melasveit en sú jörð er utan rannsóknarsvæðisins. 

 

Beitistaðir 
 

Tvær skrár, sú eldri dagsett hinn 1. nóvember árið 1966, en hin yngri árið 1975. 

Heimildamenn eru nágrannar, ,,því sá sem bjó þar vissi ekki neitt“, segir þar. Í yngri skránni 

eru heimildamenn Magnús Eggertsson frá Leirárgörðum og Ingvar Hallsteinsson frá 

Skorrholti. Það er að skilja á þessari skrá að sömu menn hafi verið heimildamenn fyrir eldri 

skránni. Tekið er fram að skráin hafi aðeins verið hreinrituð en engu bætt við eða breytt. 16 

örnefni eru talin. 

 

Eystri- og Vestri-Leirárgarðar 
 

Ein skrá dagsett í janúar árið 1980. Hér eru skráðir margir heimildamenn, m.a. Magnús 

Eggertsson nefndur hér að ofan og Gunnar bróðir hans. Ennfremur bræðurnir Eggert og Einar 

Gíslasynir, en Ari Gíslason skráði eftir þeim öllum. Þá er nefndur viðbætir skráður af Guðríði 

Svölu Hannesdóttur eftir tvíburunum Hannesi og Adólf Einarssonum sem fæddir eru og 

uppaldir á Eystri-Leirárgörðum en Adólf býr þar enn í hárri elli. 88 örnefni eru talin. 

 

Leirá 
 

Skrásetjari er Ari Gíslason en heimildamenn hans eru Júlíus Bjarnason (í skránni er hann 

sagður Björnsson en það er misritun) og Kristinn sonur hans. Þeir eru afi og faðir núverandi 

ábúanda. Einnig gáfu upplýsingar Gunnar Eggertsson frá Vestri-Leirárgörðum og Ólafur 

Daníelsson frá Hurðarbaki. Fram kemur að Júlíus hafi gefið upplýsingarnar árið 1942. 109 

örnefni eru talin og eru það flest örnefni á einni jörð á rannsóknarsvæðinu. 

 

Melkot 
 

Skráin er dagsett í desember árið 1975. Upplýsingar eru hafðar eftir Ólafi Daníelssyni á 

Hurðarbaki árið 1942 en þess getið að nokkrum árum síðar hafi hann aftur gefið upplýsingar 

eftir að hafa náð í gamla konu sem var fædd hér og uppalin; „En því miður fékk ég ekki nafn 

hennar“, segir þar. 41 örnefni er talið. 

 

Hávarðsstaðir og Hrauntún 
 

Hér er skrásetjari Jón Magnússon, faðir núverandi ábúanda. Einnig er stuðst við örnefnaskrá 

frá árinu 1942. Heimildamenn að baki henni eru Bjarni Eggertsson frá Akranesi en fæddur og 

upp alinn á Hávarðsstöðum og Ólafur Daníelsson Hurðarbaki, fæddur í Melkoti, næstu jörð 

að sunnanverðu. Einnig var leitað heimilda hjá Þorbergi Guðjónssyni en hann ólst að nokkru 

upp í Hrauntúni sem nú er í eyði. Skráin er dagsett í desember árið 1979. 51 örnefni er talið. 

 

Neðra-Skarð 
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Upplýsingar eru hafðar eftir Leif Þjóðbjörnssyni árið 1942 sem var uppalinn þar, en Ólafur 

Daníelsson fór síðar yfir. Skráin er yfirfarin í desember 1975. 48 örnefni eru talin. 

 

Steinsholt 
 

Ólafur Daníelsson er heimildamaður hér sem oftar. Dagsett í desember árið 1975. 25 örnefni 

eru talin. 

 

4.1.2 Aðrar skriflegar heimildir 

 

Heimildir aðrar en örnefnaskrárnar miðast við að útskýra örnefnin sem koma fram í þeim. 

Örnefnin draga dám af þjóðfélaginu og því er nauðsynlegt að skoða þá þætti þess sem koma 

fram í örnefnunum. Stekkur er sá nafnberi sem kemur oftast fyrir í örnefnum á jörðunum tíu 

og leita verður skýringa á því fyrirbæri. Ýmis nöfn sem áður voru notuð í daglegu máli eru 

torskilin í nútímamáli bæði vegna breytinga á tungumálinu og þjóðháttum og því er þörf á að 

leita skýringa í nafnfræði, orðsifjafræðum og þjóðlegum fræðum. 

Í svo til öllu rituðu máli koma fyrir staðanöfn og vandamálið liggur í raun í því að takmarka 

heimildaleitina við ákveðið svið. Heimildir spanna því allt frá Íslendingasögum, sem ritaðar 

voru á 12.-13. öld, og til okkar daga og eru gróft séð af tvennu tagi. Annars vegar eru það 

sagn- og þjóðfræðilegar heimildir, hins vegar heimildir sem snerta málvísindi og nafnfræði. 

Íslendingasögur eru frumheimildir á mörgum sviðum íslenskrar sögu og þar er að finna elstu 

örnefnaheimildirnar. Landnáma telur upp landnámsmenn og landnámsbæi en einnig aðra bæi 

í landnámi þeirra, eins og í tilfelli Leirár í landnámi Hafnar-Orms. Fyrstu heimildir um aðrar 

jarðir eru aðrar Íslendingasögur, eins og Fóstbræðrasaga um Hávarsstaði, landamerkjabréf og 

ýmis opinber gögn. Ekki er samt alltaf hægt að tímasetja stofnun jarðanna samkvæmt þessum 

heimildum en af þeim má ráða að á þeirra tíma hefur búskapur þegar verið á viðkomandi 

jörðum í einhvern tíma. Í þessum elstu heimildum koma aðeins fyrir nöfn bæja og örnefni á 

helstu fyrirbærum eins og ám og fjöllum. Útdrætti úr mörgum slíkum heimildum er að finna í 

skýrslunni Fornleifaskráning í Borgarfjarðarsýslu I. sem er um svæðið sunnan Skarðsheiðar. 

Örnefnum í heimildum fer svo fjölgandi eftir því sem dregur nær í tíma. Ein elsta heimildin, 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, kallast skemmtilega á við eina af þeim yngri, 

Byggðir Borgarfjarðar II´. Í báðum er farið bæ frá bæ, jörðum lýst og búsmali og hús talin, 

allt eftir tíðaranda þessara verka. Sýslu og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags: 

Mýra- og Borgarfjarðarsýslur er hluti af Íslandslýsingu sem byrjað var á að undirlagi Jónasar 

Hallgrímssonar skálds og er þar allítarlega lýst landi og þjóð. Í bókunum Saga Borgarfjarðar 

og Leiftur frá liðnum árum eru frásagnir af lífi og störfum Íslendinga eins og það hefur 

líklega lengst af verið frá landnámi.  

Ritið Íslenskir sögustaðir eftir P.E. Kristian Kålund lýsir ferðalagi höfundar um Ísland eftir 

örnefnum úr Íslendingasögunum. Einnig birtir hann þar Fjarðatal sem er elsta íslenska 

örnefnaskráin. Árbækur hins íslenska fornleifafélags eru mikill og merkilegur vettvangur 

fræðilegra skrifa um örnefni og rannsóknir á þeim, enda hafa þær komið út samfellt frá 

upphafi, árið 1880. Meðal þeirra höfunda sem hér vitnað er í og hafa ritað í árbókina eru 

Brynjúlfur á Minna-Núpi, Þórhallur Vilmundarson, Svavar Sigmundsson og Birna 
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Lárusdóttir. Merkilegt má teljast að skrif þeirra teygja sig yfir 3 aldir, frá árinu 1896 til 2004. 

Í Morgunblaðinu hafa birst óteljandi greinar um allar hliðar íslensks þjóðlífs frá 1913. Það 

þarf því ekki að koma á óvart að fróðleikur hefur verið sóttur þangað. 

Af nafnfræðiheimildum ber fyrst að nefna Bæjanöfn á Íslandi sem er ritgerð Finns Jónssonar 

um það efni. Stedsnavne er safn greina eftir norræna málfræðinga um staðanöfn á 

Norðurlöndum. Names and Places eftir Gordon J. Copley fjallar á sama hátt um staðanöfn í 

Englandi. Í bókinni Words and places frá 1907 er fjallað um ýmsar hugmyndir að baki 

nafngiftum í landslagi. Tvö tímarit um nafnfræði eru notuð en þau eru af ólíku tagi. Annað er 

gefið út í prentuðu formi og nefnist Grímnir. Það var rit Örnefnastofnunar um nafnfræði og 

þar er m.a. að finna þáttinn Safn til Íslenzkrar örnefnabókar sem er ítarlegar örnefnaskýringar 

Þórhalls Vilmundarsonar fyrrv. forstöðumanns Örnefnastofnunar. Hitt tímaritið, Nefnir, er 

rafrænt tímarit á vegum Nafnfræðifélagsins og er hýst á vef Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum. Þar eru greinar eftir ýmsa höfunda um nafnfræði. 

Svavar Sigmundsson hefur kannað uppruna –staða nafna á Íslandi og fjallar um þau í grein í 

tímaritinu Íslenskt mál og almenn málfræði. Heimildir um –staða nöfn er einnig að finna í 

bókum eftir sænsku málfræðingana Bengt Pamp og Harry Ståhl.  

Ritið, Um sagnfræði: þróun sagnaritunar, heimspekikenningar um sögu, heimildafræði, er 

safn kennslufyrirlestra sem Þórhalls Vilmundarsonar frá árunum fyrir 1970. Í þeim setti hann 

m.a. fram náttúrunafnakenningu sína sem ég hef áður tæpt á. Þórhallur fjallar um Harðar 

sögu og Hólmverja og fleiri sögur út frá þessari kenningu í formála XIII bindis Íslenskra 

fornrita. Rúna K. Tetzschner rýnir í nytjar í nöfnum í samnefndri bók sem segir frá rannsókn 

á örnefnum á Hólum í Hjaltadal. Hermann Pálsson fjallar í bókinni Keltar á Íslandi um þá 

landnámsmenn sem komu hingað frá Bretlandseyjum. Í nýjasta hefti Skírnis, sem er tímarit 

Hins íslenska bókmenntafélags, og hið elsta af þeim tímaritum sem gefin eru út hér á landi er 

grein eftir Pál Theodórsson um nýjar hugmyndir um tímasetningu landnáms Íslands. 

Heimildir varðandi landfræðileg upplýsingakerfi eru sóttar í bækurnar Making Maps: a visual 

guide to map design for GIS eftir John Krygier og Denis Wood, og Remote sensing and 

image interpretation eftir Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer og Jonathan W. Chipman. 

Vefheimildir eru nokkrar. Áður var getið um veftímaritið Nefnir en Morgunblaðið og Árbók 

hins íslenska fornleifafélags eru einnig vel aðgengileg á netinu sem er mjög til þæginda við 

heimildavinnu. Á vef Fornleifastofnunar Íslands er ýmsan fróðleik að finna, einnig átti ég í 

tölvupóstsamskiptum við stofnunina. Á vef alþingis er að finna lög sem varða bæjanöfn og 

stofnanir þær sem koma að örnefnum. Nokkurra heimilda er ógetið en allar koma þær fram í 

heimildaskrá. Mismikið er sótt í þessar heimildir, sumar mynda þráð í gegnum allt verkið, en 

úr öðrum er e.t.v. aðeins notað eitt lítið atriði sem getur þó skipt miklu máli fyrir samhengi 

verksins. 
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4.1.3 Loftmyndir/myndkort 

 

Loftmyndir voru fengnar úr loftmyndagrunni Loftmynda ehf sem Háskóli Íslands hefur 

nýlega fengið aðgang að. Þessi möguleiki er stúdentum H.Í. ómetanlegur varðandi 

verkefnavinnu sem þessa þar sem að öðrum kosti er óhjákvæmilegt að leggja út í nokkurn 

kostnað til kaupa á slíkum gögnum. Loftmyndirnar eru svokölluð myndkort, þ.e. þær hafa 

verið réttar upp og þeim fylgir hnitakerfi. Myndirnar voru teknar út í upplausn sem hentaði 

kortavinnu þessa verkefnis vel en ákveðnir annmarkar komu þó í ljós varðandi nokkrar 

myndanna og eru þeir til umræðu í 6. kafla.  

 

4.1.4 Jarðir og ábúendur í Leirársveit 

 

Jarðir þær sem teknar voru til skoðunar mynda samfellt svæði sem nær frá Lyngholti í vestri 

og til austurs að Neðra-Skarði. Á átta jörðum býr fólk sem ólst þar upp og á ættir að rekja um 

sveitina. Á tveimur jörðum voru ábúendur nýlega aðfluttir og treystu sér ekki til að gefa 

upplýsingar en þær fengust hjá nágrönnum. Heimildir eru úr örnefnaskránum (Örnefnasafn, 

2009) nema þar sem annars er getið. Jarðirnar eru sem hér segir: 
 

Lyngholt er yngsta býlið á rannsóknarsvæðinu og var stofnað út úr jörðinni Læk árið 1938. 

Ábúandi var nýlega aðfluttur og veitti bóndinn í Vogatungu upplýsingar en hann er fæddur 

hér og uppalinn. Þar er nú fjárbúskapur. 
 

Lækur er nefndur  í máldaga fyrir Melakirkju árið 1181. Kemur þar fram að kirkja sé á Læk 

og er líklegt að þá hafi verið hafinn þar búskapur. Ábúandi baðst undan því að skráning 

örnefna færi fram á sinni jörð, og var sjálfsagt að verða við því. Verður því einungis fjallað 

um jörðina út frá því sem til er ritað um hana. Enginn er þar búsmali en túnin eru nýtt. 
 

Vogatungu er getið árið 1456  í bréfi um sölu jarðarinnar en seljandi var Björn Þorleifsson 

hirðstjóri á Skarði á Skarðsströnd. Leiða má líkur að því að Vogatunga hafi þá verið væn jörð 

fyrst að Björn á Skarði átti hana en hann mun hafa verið með ríkustu mönnum hér á landi á 

sinni tíð (Guðni Einarsson, 2007). Lítill búskapur er þar en bóndinn selur hey af túnunum og 

er með vinnuvélarekstur. 
 

Beitistaða er fyrst getið í tengslum við jarðakaup árið 1532. Hún er líklega þekktust fyrir 

prentsmiðjurekstur Landsuppfræðingafélagsins, þó stutt stæði, árin 1816-1819, en 

prentsmiðjan var þá flutt til Viðeyjar. Þar er ekki búskapur en nokkuð hefur verið byggt þar 

af íbúðarhúsnæði á síðustu árum.  
 

Vestri-Leirárgarðar hafa einnig heitið Litlu- og Vestustu-Leirárgarðar en voru forðum ein 

jörð með Eystri-Leirárgörðum. Hér er búið með sauðfé og hesta. 
 

Eystri-Leirárgarðar hétu forðum Stóru-Leirárgarðar. Jarðarinnar er getið í Sturlungu (Hildur 

Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 1999). Áður voru þar tveir bæir, Mið- og Austustu-

Leirárgarðar. Austustu-Leirárgarðar hafa einnig heitið Pálsbær en bæirnir voru sameinaðir 

snemma á síðustu öld í Eystri-Leirárgarða. Hrappseyjarprent var flutt hingað og var í rekstri á 
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árunum 1795-1816 en þá flutt til Beitistaða. Löndin eru aðskilin upp að fjallsrótum. Þar ofan 

við, vestan Leirárdals, er sameiginlegt land Vestri- og Eystri-Leirárgarða og mynda þau 

samanlagt næststærstu jörðina á rannsóknarsvæðinu. Hér er tvíbýli og hefur búreksturinn 

verið í uppbyggingu á síðustu árum. Meðal annars er hér stórt tæknivætt fjós og mikill 

sauðfjárbúskapur.  
 

Leirá er elst og stærst jarða á rannsóknasvæðinu. Hennar er getið í Landnámu og líklega 

hefur verið þar kirkja frá upphafi kristni á Íslandi. Þar hafa búið andlegir og veraldlegir 

höfðingjar og fyrrum, meðan farinn var Skarðsheiðarvegur, var staðurinn í alfaraleið. 

Skepnuhald er ekki lengur á jörðinni en tún eru nýtt.  
 

Melkot er byggt á fjárhússtæði frá Leirá um 1620 og er þá hjáleiga frá kirkjustaðnum. Jörðin 

liggur að Laxá sem fyrrum var hreppamörk Leirár- og Melahrepps og 

Hvalfjarðarstrandarhrepps. Nú eru þessir hreppar sameinaðir í Hvalfjarðarsveit ásamt fleirum 

og Melkot er sjálfstæð jörð. 

 

Hávarsstaðir og Hrauntún. Hávarsstaða er getið í Fóstbræðrasögu en þar segir að Hávar, faðir 

Þorgeirs, sem er aðalpersóna þeirrar sögu hafi búið, ennfremur að hann sé heygður þar. 1707 

voru Hávarsstaðir hjáleiga frá Leirá ásamt Hrauntúni en eru í dag sjálfstæð jörð. Hrauntún 

var lagt þar undir árið 1936. Hávarsstaðabóndi hefur minnkað mjög við sig búskap síðustu ár 

og heldur nú einungis nokkrar kindur til heimabrúks. 
 

Neðra-Skarð og Skarðskot. Heimildir eru frá 1367 um að þá hafi verið kirkja á Neðra-Skarði 

(Hildur Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 1999). Sást fyrir kirkjugarði árið 1707 (Árni 

Magnússon & Páll Vídalín, 1927/1982), en nú er ekki vitað um staðsetningu hans. Búið var í 

Skarðskoti til 1935 en þá var það lagt undir Neðra-Skarð. Frá Neðra-Skarði lá fyrrum vegur 

yfir Skarð (Jón Böðvarsson, 1992). Þar er fjárbúskapur. 
 

Steinsholts er getið í landamerkjabréfi frá 1516 (Hildur Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 

1999), og 1707 er það sagt afbýli af Neðra-Skarði en í bændaeign, þó ekki í eigu ábúanda 

(Árni Magnússon & Páll Vídalín, 1927/1982). Ábúandi var nýlega aðfluttur og veitti bóndinn 

á Hávarsstöðum upplýsingar. Nú er þar tamningarstöð fyrir hesta. 

 

4.1.5 Um samskipti 

 

„Aðgát skal höfð í nærveru sálar“ kvað Einar Benediktsson (Einar Benediktsson, 1994). 

Verkefni af þessu tagi byggir að öllu leyti á samskiptum við staðkunnugt fólk og heimamenn 

og væri ekki mögulegt að neinu gagni án þess. Þar er að mörgu að gæta. Traust er lykilorðið. 

Hafi maður ekki traust heimamanna, hvort sem það var aldrei til staðar eða tekist hafi á 

einhvern hátt að fyrirgera því, er verkefninu sjálfhætt. Miðað við fyrri kynni af íslenskum 

bændum gerði ég ráð fyrir að samvinna ábúenda á bæjum í Leirársveit yrði nokkurn veginn 

hnökralaus. Sú varð og raunin. Ábúandinn á Læk vildi þó ekki taka þátt og má rekja 

ástæðuna til gagnanna á tvennan hátt: Annars vegar voru landamerkin á loftmyndinni 

ónákvæm, hins vegar voru örnefni í örnefnaskránni sem ábúandinn var ekki sáttur við. Þetta 

tvennt féll ekki í góðan jarðveg og er svo sem lítið um það að segja. Erfitt hefði verið að 

vanda jarðamörkin betur, ætlunin hafði verið að gera það með skráningunni, en ekki hefði 
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verið hægt að leggja örnefnaskrána fram á neinn annan hátt. Af þessu má þó draga þann 

lærdóm að greina gögnin betur, að undirbúa vel framsetningu og gera sér grein fyrir 

persónulegum tengslum, ef einhver eru. Engin ástæða er til að líta á þetta í neikvæðu ljósi, 

ábúandinn hefur sína skoðun á hlutunum en þetta vekur mann til umhugsunar og þeirrar 

ábyrgðar að vanda framsetningu gagna eins og framast er hægt. 

Sú staða getur einnig komið upp að rannsakanda og heimildamenn greini á um ýmiss atriði 

varðandi gögn eða framkvæmd. Slíkum tilvikum verður að taka með fullri virðingu því að 

hér er verið að höndla með persónuleg málefni þó ókunnugum kunni fljótt á litið að þykja 

það langsótt. Jarðirnar eru í eigu ábúenda og ég fann að heimamönnum var mikið í mun að 

rétt væri með farið og höfðu þeir á tíðum sterkar skoðanir á því máli. Var meira að segja 

vísað til þess er starfsmenn danska herforingjaráðsins unnu að kortlagningu landsins fyrir um 

öld síðan. Mörg af þeim örnefnum sem þeir völdu til birtingar kölluðu heimamenn kortanöfn 

og það ekki sagt til hróss. Af þessu tilefni má vísa til deilu um nöfnin Hverfjall og Hverfell í 

Mývatnssveit, en lengi hafði verið deilt um hvort nafnið ætti að færa inn á kort. Voru 

heimamenn ekki á eitt sáttir, vísuðu þó báðir aðilar í gild gögn bæði í rituðu og mæltu máli. 

Lyktir voru þær að menntamálaráðherra kvað upp þann Salómonsdóm að bæði nöfnin skyldu 

sett á kort, þó á þann hátt að Hverfell yrði ritað innan sviga aftan við Hverfjall 

(Menntamálaráðuneytið 2009). 

 

4.2 Aðferðir 

 

Grunnvinna kortahluta verkefnisins var unnin í Leirár- og Melasveit. Byrjað var á að afhenda 

hverjum ábúanda mynd af sinni jörð og örnefnaskrá og þeim gefinn tími til að átta sig á 

hvoru tveggja. Að nokkrum tíma liðnum voru bændur heimsóttir og örnefnin merkt með 

þeirra aðstoð sem punktar inn á loftmyndina. Að því búnu varð að yfirfæra punktana af 

loftmyndinni á myndkort í tölvu. Í nokkrum tilfellum voru örnefnin færð beint inn á 

myndkortið og sparaði það nokkra vinnu auk þess sem mögulegt er, ef þarf, að sýna ábúanda 

mismunandi myndir af sama svæðinu. Á það reyndi og verður því atviki gerð skil í 5. kafla. 

Á þennan hátt fékk hvert örnefni sitt hnit í landinu og hver jörð sína þekju og voru nú orðin 

til grunngögn sem hægt er að vinna með á ýmsan máta.  Þau henta þó ekki vel til beinnar 

birtingar því að örnefnin eru hér aðeins sem punktar sem getur verið óhentugt ef birta á t.d. 

nafn á fjalli eða á. Leyst var úr því vandamáli með því að búa til viðeigandi þekjur, línur fyrir 

örnefni yfir vatnsföll og fláka fyrir svæðisörnefni. Í töflunni á bak við punktaþekjuna var 

m.a. bætt dálki sem nefnist á máli ArcGIS ´saga_F´. Þetta er valfrjáls dálkur skv. Íslenskum 

staðli fyrir landupplýsingar og í hann á að færa sögulegar heimildir fyrir viðkomandi fitju 

(Staðlaráð Íslands, 2007). Þennan dálk nota ég fyrir mína flokkun á örnefnunum sem áður 

hefur verið lýst. Flokkarnir eru fjórir og þarna færi ég því inn fjórar mismunandi 

skammstafanir: LA fyrir landslagsnöfn, NÁ fyrir náttúrunöfn, ST fyrir nöfn sprottin úr hinum 

daglegu störfum fólks og SA fyrir örnefni orðin til vegna einstakra atburða eða sögu. 

Þegar hér var komið sögu höfðu verið búnar til þrjár tegundir af þekjum: punkta-, línu- og 

flákaþekjur. Ætlunin er að birta örnefnin á korti og því var nauðsynlegt að búa til enn eina 
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þekjuna, svokallaða "annotation" þekju. Sú þekja býður upp á miklu meiri vinnu með nöfnin 

sjálf en hinar þrjár. Örnefnin í þeirri þekju birtast á e.k miðum sem hægt er að laga til eftir 

þörfum. Slík þekja var búin til beint upp úr punktaþekju hverrar jarðar. Síðast var hverri 

"miðaþekju" deilt í fjóra hluta út frá skammstöfununum sem lýst var að ofan: LA, NÁ, ST og 

SA. Þar með er hægt að birta hvern flokk örnefna fyrir sig. 

Í framkvæmd mætti flokka og birta örnefni tengd ákveðnu tímabili, atvinnugrein eða sögu, 

allt eftir því hvað ætlunin er að sýna. Sem dæmi, mætti velja örnefni, sem koma fyrir í 

Íslendingasögum sem gerast í Borgarfirði,  úr örnefnaþekju fyrir Vesturland. Þau mætti að 

flokka eftir sögunum, Egils sögu Skallagrímssonar, Gunnlaugs sögu ormstungu. 

Hellismannasögu o.s.frv. Úr þessum örnefnapunktum væri t.d. mögulegt að búa til GPS-kort 

með viðeigandi upplýsingum, fyrir ferðalanga, sem birtast þegar farið er um þessar slóðir. 
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5. Niðurstöður og umræður 

 

5.1 Örnefnafjöldi og staðsetningar  

 

Alls eru skráð 440 örnefni í tólf örnefnaskrám á ellefu jörðum sem rannsóknin nær til. Að 

teknu tilliti til sömu örnefna sem koma fyrir í mörgum skrám (Leirá er t.d. nefnd í fjórum 

skrám) teljast einstök örnefni vera 405. Tafla 1 sýnir fjölda örnefnanna á hverri jörð, hversu 

mörg nöfn voru staðsett, hve mörg óstaðsett, og fjölda nýnefna. Sú jörð sem lengst hefur 

verið í byggð svo vitað sé, Leirá, hefur flest skráð örnefni en Lyngholt sem hefur verið styst í 

ábúð hefur þau fæst en er með flest nýnefni. 

 

 Tafla 5.1 Fjöldi staðsettra og óstaðsettra örnefna og nýnefni. 
 

 

 

Staðsetningar eru oftast færri en nöfn og kemur það til af því að fleiri en eitt nafn er yfir sum 

fyrirbæri og jafnvel er dæmi um þrínefni. Af þessum 440 skráðu örnefnum eru 74 óstaðsett.  

 
skráð** staðsett óstaðsett nýnefni 

Lyngholt 10 10 0 6 

Lækur 34 0 34 0 

Vogatunga 21 20 1 0 

Beitistaðir 16 15 1 0 

Vestri- og Eystri-Leirárgarðar* 85 75 10 29 

Leirá 109 99 10 0 

Melkot 41 41 0 4 

Hávarðsstaðir og Hrauntún 51 45 0 1 

Neðra-Skarð 48 33 15 4 

Steinsholt 25 22 3 0 

     *Sameiginleg örnefnaskrá * *tvínefni eru talin með 
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Leirárgarðar skera sig nokkuð úr með fjölda nýnefna. Komu þau flest frá bændum á Eystri-

Leirárgörðum og munar þar mest um túnanöfn sem fjölgaði um nær helming á þeirri jörð. 

Mest munaði um fjölgun nýnefna í Lyngholti en þar bættust sex ný örnefni við þau tíu sem 

fyrir voru. 

Nöfn sem ekki tókst að finna stað á einni jörð var oft hægt að staðsetja út frá 

nágrannajörðum. Leirárbóndi var t.d. ekki viss um staðsetningu Rjúpnaholts og Grænhóls í 

sínu landi en þau nöfn koma einnig fyrir í skránni fyrir Hávarsstaði og voru þau staðsett af 

bóndanum þar. 

Um fimmtungur örnefna á rannsóknarsvæðinu er óstaðsettur en ekki er rétt að meta 

árangurinn af verkinu út frá því hlutfalli eingöngu því að nær helmingur þessara örnefna er á 

Læk þar sem engin nöfn voru staðsett af ástæðum sem hafa verið raktar. Fjöldi örnefna sem 

raunverulega var ekki hægt að staðsetja var því einungis um tíundi hluti af skráðum 

örnefnum. 

Ástæður fyrir því að ekki tókst að staðsetja nafn eru þrenns konar: 1. Heimildamaður 

kannaðist ekki við nafnið. 2. Staðsetningin var gleymd. 3. Nafnberinn var horfinn. Þessar 

þrjár ástæður kristölluðust í Lambhól (3) á Beitistöðum. Heimildamenn könnuðust ekki við 

nafnið eða staðsetninguna en út frá lýsingunni gátu þeir sér til að sá hóll væri horfinn, hefði 

annað hvort verið sléttaður undir tún eða orðið landbroti að bráð. Þetta er dæmi um hvernig 

örnefni geta verið „tæki“ til varðveislu, horfinn nafnberi, hvers eðlis sem hann er, lifir í 

örnefninu. Þar er komin enn ein gild ástæða fyrir því að hnitsetja örnefni, töpuð staðsetning 

myndar eyðu í örnefnaþekjunni og sögunni.   

 

5.2 Fjöldi í hverjum flokki  

 

Tafla 5.2 sýnir hvernig örnefnin raðast í flokka skv. því kerfi sem kynnt var í 2. kafla. Þessi 

tafla er unnin upp úr  punktaþekjunum sem búnar voru til fyrir hverja jörð og hér eru 

einungis örnefnin sem voru staðsett á jörðunum. Óstaðsett nöfn eru því ekki með í þessum 

tölum. Taflan gefur samt ágæta heildarmynd af þeirri sýn sem birtist í örnefnunum. 

Greinilegt er að landlýsing er yfirgnæfandi þáttur en helmingur örnefnanna er í 

landslagsflokknum (LA) og náttúrunöfn (NÁ) eru innan við fimm prósent. Tíundi hluti 

örnefnanna er sprottinn úr sagnalandslaginu (SA) en rúmur fimmtungur lýsir hinu daglega lífi 

og störfum því tengdum (ST). Á einhverjum jörðum eru engin örnefni í sumum flokkum. 
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Tafla 5.2 Fjöldi örnefna í hverjum flokki. 

 

LA NÁ SA ST 

     Lyngholt 9 1 0 6 

Lækur 17 4 3 10 

Vogatunga 9 2 0 8 

Beitistaðir 8 0 3 5 

Eystri- og VestriLeirárgarðar 49 12 6 35 

Leirá  54 8 10 23 

Melkot 14 1 7 15 

Hávarðsstaðir og Hrauntún  32 4 4 7 

Neðra-Skarð 27 1 3 7 

Steinsholt 17 1 2 3 

alls í hverjum flokki 237 21 43 89 

 

Nokkrar sviptingar eru í fjölda nafna í flokkum milli jarða. Melkot er eina jörðin þar sem 

landslags-örnefni eru í minni hluta en annars eru þau í miklum meirihluta. Fæð náttúrunafna 

vekur athygli. Á einni jörð er ekkert í þeim flokki og á fjórum jörðum er aðeins eitt. Ástæðan 

fyrir því liggur í þeim aðferðum sem notaðar eru til að flokka örnefnin og segja má að komi 

mjög niður á NÁ-flokknum. Náttúrunöfnin eru flokkuð þannig að gerður er greinarmunur á 

jarðfræði og lífi í náttúrunni. Jarðfræðin er felld undir LA-flokkinn og lífið undir NÁ-

flokkinn. Þar að auki er skilið milli manngerðrar náttúru, sem eru ræktarland og húsdýr, og 

þess sem er upprunalegt eins og upprunalegur gróður og villt dýr. Manngerða náttúran fellur 

undir starfanöfnin (ST) en þar í flokki eru túnanöfn og húsdýr. Hundshóll (30) á 

Leirárgörðum fer því í ST-flokk en Tófulágar á Leirá (76) fara í NÁ-flokk. Vegna þessa 

verða náttúrunöfnin mjög fá þegar upp er staðið. 

 

5.3 Mögulegt ferli í nafngiftum 

 

Út frá fjölda nafna í flokkum mætti raða þeim upp í þessa áhersluröð: 1. landslag, 2. störf, 3. 

sögur, 4. náttúra. Fyrst kemur landslagið sem fólkið býr í, svo koma störfin og lífsbaráttan, 

þaðan koma sögur, og atburðir verða, en náttúran sprettur upp á milli. Nú er hægt að velta 

upp þeirri spurningu hvort mögulegt sé að nafngiftir í landslagi fylgi einhverri röð eða reglu, 

og það hvernig örnefnin raðast í flokka eftir uppruna segi eitthvað um það ferli. Landnemar 

sem koma til ónumins lands byrja á að nefna helstu kennileiti til að glöggva sig í landinu. 

Haraldur Ólafsson lýsir tilgangi þess svo í erindi: „Að nefna land er að lýsa því. Nöfnin eru 

aðferð til að gefa til kynna lögun landsins og hvernig hægt sé að komast leiðar sinnar um 

það“ (2000, 502). Með bæjanöfnum er verið að setja sitt mark á landið, gefa til kynna yfirráð 

og eignarrétt (Haraldur Ólafsson, 2000). Landið er brotið til ræktunar, það skikað niður og 

afmarkað, og skikarnir (túnin)  eru nefndir til aðgreiningar. Eftir því sem lengra líður frá 
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landnámi fara að byggjast upp minningar og íbúarnir nefna staði eftir því sem þeim atburðum 

eða sögum sem  eru þeim minnisstæðastir. Náttúran verður smám saman kunnuglegri. Í 

gegnum lífsbaráttuna komast Landnemarnir að því hvar tófan á greni, hvar best er að skera 

og þurrka torf, og veita því athygli að rjúpukarrarnir eru mikið á sama holtinu á vissum 

árstímum. Allt verður þetta tilefni til nafna. 

Flestar mannanna gjörðir hafa tilgang og þær fylgja einhverju ferli. Að nefna land hefur 

tilgang, ennfremur að nefna fjall, bæ, og jafnvel þúfu. Nafngiftir fylgja líka ferli. Fyrstu 

örnefni eru jafnan landanöfnin sjálf. Í Landnámabók er Ísland nefnt þremur nöfnum áður en 

það var numið. Fyrsta skráða örnefnið hér er Thile, og vitnar höfundur Landnámu um það í 

Beda prest sem var uppi meira en hundrað árum áður en Ísland var numið skv. þeirri bók. 

Næsta nafn er Snæland er Naddoður gaf og hið þriðja er Garðarshólmur eftir Garðari 

Svavarssyni. (Íslensk fornrit I, 1968). Örnefni fylgja bæði Snælandi og Garðarshólma en 

tæpast eru líkur á því að þau hafi verið gefin nákvæmlega í þeim heimsóknum og hafi 

varðveist síðan. Líklegra er að þau hafi orðið til eða verið tengd síðar sögnum um Naddoð 

víking og Garðar Svavarsson. Þórhallur Vilmundarson (1980b) fjallar í því sambandi, í 

Grímni I, um örnefnið Náttfaravík sem sögð er kennd við þræl Garðars. Telur hann nafnið 

tilkomið af jarðmyndunum úr líparíti á þessum slóðum, en það er ljóst á lit, og glyttir á það 

þegar dimmt er. Hvað sem satt er í því sjáum við ferli í þessum nafngiftum. Fyrstu óljósu 

heimildum um landið fylgir órætt nafn á því (Thile). Þegar heimildir fara að verða traustari 

fylgja nafni landsins örnefni sem lýsa landinu (Snæland), og mannvist í því (Húsavík). 

Einnig eru menn snemma látnir setja mark sitt á landið (Garðarshólmi, Náttfaravík). 

 

5.4 Hvað má lesa úr örnefnunum? 

 

Örnefni í Leirársveit eru flest auðskilin og engin þörf er á að á rekja þau hvert fyrir sig. Bæja-

nöfnin hafa hins vegar þá sérstöðu að vera elst og upprunalegust örnefna, flest mörg hundruð 

ára og jafnvel yfir þúsund ára gömul. Þau verða því skýrð hvert og eitt frá ýmsum hliðum en 

þvínæst verður farið yfir hverja jörð. Litið verður yfir heildarmyndina sem birtist í 

örnefnunum, sýn þeirra á landið og hvaða atvinnuhætti þau spegla og tekin verða til skoðunar 

þau sem skera sig úr, eru óljós eða sýna fram á einhverja sérstöðu. 

 

5.4.1 Bæjanafnaskýringar 

 

Einhvernveginn finnst manni að meiri og merkilegri forsendur hljóti að liggja að baki 

bæjarnafni en nafni á þúfu eða stykki. Það er þó rétt að hafa í huga að þúfan sem bóndinn 

hnaut um og bölvaði í sögunni um Marbendil reyndist vera féþúfa (Jón Árnason, 1958), og er 

alls ekki verið að hygla bæjanöfnum á kostnað annarra örnefna en það er merking og saga á 

bak við hvert nafn. Það er samt sjaldan þörf á að kafa djúpt til að útskýra bæjanöfn í Leirár- 
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og Melasveit. Þau eru flest sprottin beint upp úr jörðinni ef svo má segja, lýsa 

landslagseinkennum en fela einnig í sér heimildir um fólk og breytingar á búnaðarháttum 

eins og í tilfelli Vestri- og Eystri- Leirárgarða en þar bendir nafnið til uppskipta á jarðnæði. 

Eðli málsins samkvæmt verða skýringar bæjarnafnanna því misítarlegar. Farið verður yfir 

jarðirnar frá vestri til austurs. 

 

Lyngholt 
 

Um -holt segir Finnur Jónsson: „gróðurlitlar mishæðir (hryggir, stundum), helst milli mýra“ 

(1915). Sú lýsing fellur ágætlega að aðstæðum í Lyngholti. Það er yngsta býlið á 

rannsóknarsvæðinu og með fæst örnefnin. Það telst því tæpast djarft að setja fram þá 

kenningu að fjöldi örnefna og lengd búsetu fylgjast að. Það styður líka kenninguna að elsta 

bújörðin á svæðinu hefur flest örnefnin. Bærinn stendur samkvæmt nafninu á lyngi vöxnu 

holti en mikið af því hefur mátt víkja fyrir túnum Lyngholtsbænda og blánar holtið því 

líklega minna af berjum en gerði áður. Finnur segir bæjanöfn með þessa endingu vera 

algengust í Rangárvalla- og Árnessýslu en minnst sé um þau í Múla- og Skaftafellssýslu. Hér 

gæti verið dæmi um að varanlegri hlutir fái frekar nafn en þeir sem eru á einhvern hátt 

hverfulir í landslaginu (Copley, 1907). Hinir síkviku sandar í Skaftafellssýslu gætu valdið því 

að holt ýmist koma í ljós eða hyljast sandi, en Rangárvalla- og Árnessýslur eru grónari og 

jarðvegur þar er þess vegna á mun minni hreyfingu og ýmis landslagseinkenni eru þ.a.l. 

varanlegri.     

 

Lækur 
 

Bæjarnafnið Lækur lætur ekki mikið yfir sér. Það ber kannski þess merki að „Land 

jarðarinnar er mikið flatur flói, þess vegna fátt um tilefni til nafna“ eins og segir í 

örnefnaskránni. Lækurinn er vel greinilegur þó að víða sé búið að temja hann í skurðum en 

hefur forðum þótt nógu mikill til að nefna eftir honum. Það er ofangreindri tilvitnun e.t.v. til 

áhersluauka að afbæjar er lækurinn nefndur Lækjarlækur eða “Lækurinn á Læk“. Þó er fjöldi 

örnefna ekki minnstur á Læk af þeim jörðum sem til athugunar eru. Líklegt er að þetta 

vatnsfall hafi verið helsta kennileitið í þeirri flatneskju sem jörðin er sögð vera í 

örnefnalýsingunni. 

 

Vogatunga 
 

Nafn jarðarinnar Vogatungu er sprottið beint upp úr staðháttum. Vogarnir eru innsti hluti 

Grunnafjarðar og tunga er oddlaga spilda milli tveggja vatnsfalla, hér milli Leirár og Laxár, 

og skagar fram í Leirárvoga. Hér segir þetta nafn allt sem segja þarf og það er mjög gott 

dæmi um það sem Isaac Taylor (1907) talar um sem hið myndræna og lýsandi eðli örnefna. 

Nafnið lýsir umhverfi og aðstæðum nákvæmlega, tunga fram í vog. 

 

Beitistaðir 
 

Hér gæti skipt höfuðmáli hvort fyrra orðið er dregið af hvorugkynsorðinu beiti eða 

nafnorðinu beitir. Hvorugkynsorðið vísar til beitar fyrir búfénað og liggur beint við að þar 
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liggi skýringin. Í Íslenskri orðabók táknar orðmyndin beiti „beitilyng, bithagi“ (1985, 66). En 

beiti er líka fornt orð yfir  skip og það er jafnframt nafn sækonungs í fornbókmenntum, 

„algengt í kenningum: Beita slóðir haf“, segir í sömu skýringu í orðabókinni. Ekki er útilokað 

að við landnám og fram eftir öldum hafi verið hægt að koma hafskipum að landi neðan við 

Beitistaði og nafnið vísi til þess. Benda má í þessu sambandi á bæjarheitið Skipanes í 

nágrenninu. Miklar breytingar hafa hins vegar orðið á ströndinni frá þeim tíma eins og örlög 

kirkjustaðarins á Melum vitna um (Jón Helgason, 1950), og slíkt er ekki mögulegt í dag. 

Finnur Jónsson  útskýrir bæjarnafnið Beitistaði þannig að fyrra orðið sé Beitir, „Beiti-, 

eflaust nafnið Beitir“ (1915, 439). Merking þess er „sá sem notar“ og fylgir með kenningin 

„beitir brands“ sem merkir hermaður skv. orðabókinni. Sú þýðing orðsins er glæst og alveg í 

þeim anda sem uppi var í tíð prófessors Finns, þegar rómantíkin réð ríkjum. 

Þýðing seinni liðarins, -staðir, gæti gefið vísbendingu um hvaða skilning er réttara að leggja í 

það fyrra. Ýmislegt hefur verið ritað um merkingu þessa seinni liðar, bæði eiginlega og 

óeiginlega auk þess sem gerður er greinarmunur á henni í eintölu og fleirtölu. Hin óeiginlega 

merking er staður þar sem eitthvað fer fram, t.d. bólstaður og þingstaður. Hin eiginlega 

merking og sú er fylgir örnefnum er staður þar sem menn hafi tekið sér bólfestu (Holm, 

1965) og gefið nafn. Finnur Jónsson segir í riti sínu, Bæjanöfn á Íslandi, að orðið sé 

„langtíðast frá landnámstíð í bæjanöfnum“ (1915, 428) og eigi við um sundurlausa byggingu 

eða bæ sem þó er í eigu eins manns. „Fyrri liðurinn er nær því ætíð mannsnafn“ segir hann 

ennfremur. Svavar Sigmundsson telur að bæjanöfn með endingunni -staðir tengist 

uppskiptingu jarða eftir landnám og hefur það til sanninda að bæir göfugustu 

landnámsmannanna heiti sjaldnast nöfnum með –staðir í seinni lið. Slík nöfn hafi ennfremur 

verið laus við og tekið breytingum með ábúendaskiptum (1979). 

Hér er úr vöndu að ráða varðandi skýringar. Vera má að í fyrndinni hafi verið önnur eða betri  

beit á þessu svæði en annarsstaðar og nafnið segi til um að búsmala hafi þess vegna frekar 

verið haldið til beitar á Beitistöðum. Af Landnámu er að skilja að búskapur á landnámsöld 

hafi verið mjög landfrekur miðað við það sem við þekkjum í dag ef marka má frásögnina af 

því þegar Ormur landnámsmaður í Höfn keypti ábúandann á Leirá út því að honum þótti 

þrengt að sér (Íslenzk fornrit I, 1968). Það er því mögulegt að það sem eru einstakar jarðir í 

Leirársveit í dag hafi verið beitar-staðir mismunandi hjarða á tíma Hafnar-Orms.    

 

Eystri- og Vestri-Leirárgarðar 
 

Nöfn þessara jarða bera með sér skiptingu jarðnæðis, kemur enda fram í Jarðabók Árna og 

Páls að svo hafi verið. Í jarðalýsingu þeirra frá 1707, segir að Leirárgarðar hafi forðum verið 

eitt býli en séu nú tvö. Þar kemur fram að Eystri-Leirárgarðar séu einnig nefndir Stóru-

Leirárgarðar og Vestri-Leirárgarðar kallist einnig Litlu-Leirárgarðar (Árni Magnússon & Páll 

Vídalín, 1927/1989). Og það er ekki hið eina sem segir um uppskipti Leirárgarða en lítum 

fyrst aðeins til fortíðar. Landbúnaður á landnámsöld virðist hafa verið með þeim hætti að 

mjög mikið landrými hefur þurft til eins og kemur fram í skýringu fyrir Beitistaði. Þegar á 

leið varð þó að laga búnaðarhætti að fjölgun fólks og nauðsynlegt varð að skipta jörðum. Í 

Jarðabókinni eru Litlu-Leirárgarðar virtir á xii (12) hundruð, en Stóru Leirárgarðar á xxiiii 

(24) hundruð, eða tvöfalt hærra. Þar hefur því þótt fært að hafa tvíbýlt, án þess þó að jörðinni 
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hafi verið formlega skipt. Í sýslulýsingunni frá 1839 kemur fram að mjög hefur gæðum verið 

skipt í tvíbýlinu á Eystri-Leirárgörðum. Segir þar: „vestri bærinn rétt vel húsaður; sá 

parturinn er og miklu betur setinn en hinn eystri gengur af sér.“ (2005, 238). Í þeirri lýsingu 

eru tveir bæir í Eystri-Leirárgörðum., líklega þá Mið-Leirárgarðar og Pálsbær. 

Jarðahelmingarnir gætu hafa verið aðgreindir og nefndir samkvæmt fyrrgreindu virði þeirra. 

Líklegt er þó að bændum á Litlu-Leirárgörðum hafi til lengri tíma sviðið undan nafninu og 

landfræðilega skiptingin til austurs og vesturs hafi smám saman tekið við. Ýmis önnur nöfn 

koma fram í heimildum um Eystri-Leirárgarða. Skv. örnefnalýsingunni hafa Mið-

Leirárgarðar orðið til eftir 1707 (eftir samantekt Jarðabókarinnar) og verið sameinaðir Eystri-

Leirárgörðum 1918 en þá nefndust þeir Pálsbær. Það nafn var lagt af við sameininguna árið 

1918. Nokkur örnefni eru þó dregin af bænum. 

Lönd Leirárgarðabæja (jörðin í heild) liggja með Leirá og er vandalaust að sjá fyrir sér að 

meðfram ánni hafa verið malargarðar sem jörðin hefur hlotið nafn sitt af. Í Jarðabókinni og 

sýslulýsingunni frá 1839 er tekið fram vegna Eystri-Leirárgarða að Leirá spilli túnum þar. 

 

Leirá 
 

Leirá er höfuðból Leirársveitar. Í Landnámabók kemur fram að Leirá hafi verið í landnámi 

Hafnar-Orms er bjó í Höfn í Melasveit. Þar bjó þá Oddgeir nokkur. Að lokum þótti Ormi 

vera þrönglent og keypti hann brott af Leirá (Íslenzk fornrit I, 1968). Leirá er því sem slík 

ekki talin til landnámsjarða en hefur samt sem áður verið í byggð frá þeim tíma. Bæjarnafnið 

Leirá lætur ekki mikið yfir sér miðað við sögulegan bakgrunn staðarins og teldist jafnvel lítt 

virðulegt sé litið framhjá því að staðurinn hefur um aldir verið miðstöð andlegs og veraldlegs 

valds. Sagan hefur hins vegar lyft þessu bæjarnafni á virðulegan stall. Í héraðslýsingu 

Leirársveitar í Árbók Ferðafélags Íslands fyrir árið 1950 segir svo: „Víða í bökkum Laxár og 

Leirár eru sérkennileg leirlög með ýmsum litum,“ (1950, 83). Þetta gæti verið næg skýring 

og óþarft að leita víðar. Það gerum við samt og ef við berum saman árnar tvær, önnur kennd 

við leir, hin við lax og gluggum í jarðfræði svæðisins kemur fleira í ljós. Leirá kemur ofan úr 

fjalli en Laxá er affall af þremur vötnum í Svínadal. Það má því ætla að í leysingum og 

vatnsveðrum verði Leirá fljótt leirug en Laxá, sem býr að miklum ferskvatnsbirgðum, rennur 

tær. 

 

Hávarðsstaðir og Hrauntún 
 

Uppruni bæjarnafnsins „Hávarðsstaðir“ er nokkuð á reiki í heimildum þó að svo virðist ekki 

vera við fyrstu sýn. Það er eina persónutengda bæjarnafnið á rannsóknarsvæðinu og kunnugir 

eru væntanlega fljótir að rekja það til Hávars Kleppssonar í Fóstbræðrasögu. Í 

örnefnalýsingunni er orðmyndin „Hávarðsstaðir“ höfð sem hin rétta mynd bæjarnafnsins en 

hún er ekki sett í samband við söguna og orðmyndin „Hávarsstaðir“ er sögð höfð innan sviga 

í handriti að örnefna-lýsingunni. Eina tengingin við Fóstbræðrasögu sem er nefnd í 

örnefnaskránni er að Hávarshaugur (2) sé „kenndur við Hávar Kleppsson (sjá 

Fóstbræðrasögu)“. Finnur Jónsson vitnar í eldri skrif um tengsl nafnsins við Hávarð Ísfirðing 

„en það er eflaust tilbúningur“ segir hann (1915, 441). Hér er undarlegur ruglingur á ferð. 

Það getur staðist að Hávar Kleppsson, frá hvers vígi er sagt í Fóstbræðra sögu, hvíli í 
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Hávarshaug (Íslensk fornrit VI, 1943). Það er líkast til einnig rétt hjá Finni Jónssyni að 

Hávarðsstaðir séu líklega ekki kenndir við Hávarð Ísfirðing því að frá því er sagt í þeirri sögu 

sem við hann er kennd, Hávarðar sögu Ísfirðings, að hann fékk hægt andlát. Bæjarnafnið 

hefur líklega haldist óbreytt í grunninn frá fyrstu tíð en mynd þess hefur tekið breytingum í 

tengslum við vangaveltur um uppruna. 

Hrauntún var lagt undir Hávarsstaði árið 1937. Í örnefnalýsingu er sagt um Hrauntún að það 

sé í sumum ritum nefnt Hreintún og er svo í Jarðabókinni. Þessi tvö nöfn á sama kotinu hafa í 

raun andstæðar merkingar og er nú úr vöndu að ráða varðandi uppruna. Hrauntún gæti merkt 

þýft og grýtt tún, sérstaklega þar sem ekkert hraun, í hversdagslegum skilningi þess orðs, er 

þar að finna. Nafnið Hreintún, hreint tún, er því hrópleg andstæða. Ef til vill hefur nafnið 

breyst vegna versnandi búgæða en vel má vera að túnið hafi verið hreint á fyrri tíð. Í 

Jarðabókinni er bókuð kvörtun ábúanda um að grjót spilli túni og engjum (1927/1982, 129), 

og í lýsingu á Leirár- og Melasókn frá 1839 kemur a.m.k. fram að ekki sé þar vel húsað svo 

af því má ráða að einhvern tímann hefur verið betra að búa þar (Guðrún Ása Grímsdóttir & 

Björk Ingimundardóttir, 2005). 

 

Melkot, Steinsholt 
 

Ég fjalla um þessi bæjanöfn sameiginlega vegna þess að þau eru af svipuðum rótum og á 

svipuðum slóðum svo að gott er að bera saman þau landslagseinkenni, melinn og holtið, sem 

þau eru sprottin af. Forsaga þessara bæja er frekar kotleg, ef svo má segja, báðir eru byggðir 

út úr annarri jörð, og nöfnin dulítið harðbýlisleg, annarsvegar kot á mel og hins vegar bær á 

grýttu holti. Melkot er þar að auki byggt á fjárhússtæði frá Leirá. Það vegur þó fyllilega upp á 

móti að kotin eru ekki kennd við þá bæi sem þau eru byggð af heldur bera þau sjálfstæð nöfn. 

Ennfremur er alls enginn kotbragur á þessum jörðum í sýslulýsingunni frá 1839, báðar eru 

bændaeign og þær teljast vel hýstar. 

Munurinn á mel og holti er nokkuð greinilegur í Íslenskri orðabók. Þar segir um mel: ,,svæði 

þakið möl eða smásteinum, hæð, hóll” (1985, 637). ,,Sand og smásteinasljetta” ritar Finnur 

Jónsson (1915, 490). Um holt segir Ísl. orðabók: ,,lág, ávöl hæð (oft grýtt og lítt gróin)“ en 

líka: ,,móaland hálfgróið eða lyngvaxið“ (1985, 637). Samkvæmt skilningi orðabókarinnar er 

melurinn gróðurlaus en holtið getur verið gróðri vafið og eimir þar e.t.v. eftir af hinni 

ævafornu merkingu orðsins holt sem er skógur. Hún lifir t.d. í orðtakinu ,,að sjá gegnum holt 

og hæðir", eða skóga og hóla. Þegar horft er á bæjarstæðin sést að Steinsholt stendur heldur 

brattara upp úr landinu, en melurinn sem Melkot er byggt á er mun ávalari. Alltaf verður þó 

að hafa í huga að bæjanöfnin eru mörg hundruð ára gömul og gróðurfar og landslag getur 

verið með ólíku sniði nú en það var þegar svæðunum voru gefin nöfn og því getur verið 

vandasamt að skýra örnefnin út frá núverandi aðstæðum. Þó er óhætt að slá því föstu að 

melurinn og holtið eru hluti af ástæðum þess að bæirnir eru á þessum stöðum og nöfn þeirra 

verða til af því. Það gildir svipað um staðsetningu nær allra hinna bæjanna, þeir standa flestir 

á holtum og melum sem skaga upp úr landslaginu. 
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Neðra-Skarð 
 

Milli Bleikafells (31) og Snóksfjalls (34) er Skarð (33) og segir beinum orðum í örnefna-

lýsingunni að bæirnir, Efra- og Neðra-Skarð, dragi nafn sitt af því. Skarðið var ein af tveimur 

leiðum sem farin var upp á Skarðsheiðarveg, hin er um Leirárdal (Jón Böðvarsson, 1992). 

Neðanmáls segir í sýslulýsingunni frá 1839 að þar hafi verið ruddur vegur og segir það 

nokkuð um mikilvægi þessarar leiðar (Guðrún Ása Grímsdóttir & Björk Ingimundardóttir 

2005). Í bók um sögu Akraness ritar Jón Böðvarsson (1992) m.a. um samgöngur í 

nærsveitum og segir hann þar að leiðin um Skarð hafi verið algengari. Þetta eru sterkar 

vísbendingar um ástæðu þess að bær var byggður á þessum stað, hann var í þjóðleið. Neðra-

Skarð hefur verið í svipuðu hlutverki vegna legu sinnar við samgöngum, og efstu bæir (þeir 

er lágu næst heiðum) í hverju byggðarlagi voru gjarnan. Þar biðu ferðalangar eftir ferðafæri 

eða áttu möguleika á gistingu og beina eftir stranga för. Hér var kirkja til forna, í heimildum 

er reyndar ýmist talað um hálfkirkju eða kirkju (Árni Magnússon & Páll Vídalín, 1927/1989. 

Bjarni Guðráðsson & Björk Ingimundardóttir, 1989. Hildur Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 

1999). Það er þó óumdeilt að hér var kirkjugarður og sást fyrir honum árið 1707 þegar Árni 

og Páll unnu að Jarðabókinni. Út frá öllum þessum kringumstæðum má ætla að búseta hafi 

byrjað fyrr á bænum Neðra-Skarði og Efra-Skarð hafi upphaflega verið afbær þaðan og verið 

nefndur eftir honum. 

 

Aðeins meira um seinni liðinn -staðir 
 

Tvö bæjanöfn á svæðinu, Beitistaðir og Hávarsstaðir, hafa seinni liðinn –staðir. Þessi 

nafnliður er talinn mjög gamall og í Svíþjóð finnast t.d. staða-nöfn sem eiga uppruna sinn á 

fyrstu öldum eftir Krists burð. –staða nöfn eru útbreidd á Englandi og á Íslandi og af því 

merkja fræðimenn að nafngiftir tengdar þeim hafi verið algengar um það leyti er Ísland var 

numið (Pamp, 1979). Ýmsar kenningar eru uppi um uppruna og merkingu þess liðar í 

bæjanöfnum, bæði eiginlega og óeiginlega auk þess sem gerður er greinarmunur á henni í 

eintölu og fleirtölu. Hin óeiginlega merking er staður þar sem eitthvað fer fram, t.d. bólstaður 

og þingstaður. Jafnvel er talið að upprunaleg merking orðsins hafi verið staður þar sem 

dýrum var gefið eða heyi var safnað saman til þurrkunar (Pamp, 1979).  

Í Englandi eru –staða nöfn sjaldgæf í nöfnum stærri byggða en algengari á minni stöðum og 

vísa þá til einhverrar almenningsstarfsemi eins og markaða. Leiðir Gordon J. Copley líkur að 

því í bókinni Names and Places að þar liggi upprunaleg merking nafnliðarins –staðir (1963). 

Að öllu þessu sögðu er því hægt að draga þá ályktun að upprunaleg merking -staða sé staður 

þar sem safnast var saman til einhverra verka, en ekki var búið á. 

Hér að framan var fjallað um mögulegan uppruna bæjanafnanna Beitistaða og Hávarsstaða. 

Óhætt er að slá því föstu að Hávarsstaðir eru kenndir við Hávar. Annað mál er hvort sá 

maður sé Hávar, faðir Þorgeirs, sem sagt er frá í Fóstbræðrasögu. Meiri óvissa er um fyrri 

liðinn í bæjarnafninu Beitistaðir en hann hefur fleiri en eina mynd og merkingu sem bendir í 

ýmsar áttir. Ennfremur er greinarmunur á et. og ft. myndum –staða. Svavar Sigmundsson 

(1979) segir að et. mynd orðsins, -staður, hafi fengið ákveðna mynd og merkingu þegar 

kirkjur fóru að eignast heilar jarðir. Varð þá merking orðsins „kirkjustaður“ og segja má að 

orðið staður hafi öðlast visst sjálfstæði, í því sambandi. 
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Í Staðardal, yst í Súgandafirði, er dálítið skondin staðfesting í bæjarnöfnum um muninn á 

eintölu og fleirtölumynd orðsins staður. Þar eru, samkvæmt Íslandsatlas Eddu frá 2005, tveir 

bæir. Heitir annar Staður en hinn Bær. Staður er að sjálfsögðu kirkjustaður, en Bær er „bara“ 

bær (Hans H. Hansen, 2005). 

 

5.4.2 Skýringar örnefna á jörðum 

 
Í örnefnalýsingunum eru nöfn bæja ekki númeruð með öðrum örnefnum. Þetta gildir líka um 

nöfn á kotum, eins og Skarðskot hjá Neðra-Skarði og Hrauntún á Hávarðsstöðum.  Nafnið 

Tannakot, á Leirá, hefur verið fært af kotinu sem þar var, yfir á hluta af túni og er skráð sem 

örnefni í því samhengi . 

Sjaldan fylgja örnefnunum skýringar. Í örnefnalýsingunum eru oft stuttar frásagnir af 

einstaka örnefnum en heimildamenn gátu í fáum tilfellum bætt við eða skýrt bakgrunn 

örnefna. Flest þeirra hafa orðið til fyrir hundruðum ára og sagnir um uppruna hafa horfið í 

móðu tímans. Ekki verður staðar numið þar heldur verður að nota það sem hendi er næst til 

að leita skýringa. Verða þar fyrir orðabækur og heimildir ýmsar en einnig verður að taka 

hyggjuvitið til kostanna, svo langt sem það nær, til  að geta í eyðurnar.  

 

Lyngholt 
 

Lyngholt er sú jörð á svæðinu sem styst hefur verið í ábúð, hún hefur fæst örnefnin og hér 

fjölgaði þeim hlutfallslega mest, úr tíu í sextán. Örnefnin hér eru reyndar að meirihluta 

sameignleg með Læk, sex af tíu eru hin sömu.  Í nöfnunum í skránni er landslagið mest 

áberandi en einnig koma fram gamlir búskaparhættir, í hinu hefðbundna Stekkjarholti (5) og 

Torfholti (9).  Á Torfholti var torf lagt til þurrkunar en það var notað til húsbygginga og sem 

farg á hey sem safnað var til vetrarins (Guðmundur Þorsteinsson, 1990). Torfskurður hefur 

því verið talsverð iðn í gamla bændaþjóðfélaginu og góð torfrista hefur þótt til hlunninda. 

Öll hin nýju nöfn eru á túnum, sem er að vonum þar sem jörðin er tiltölulega nýstofnuð og 

hefur verið í uppbyggingu. Athyglisverðust þessara nafna eru Noregur og Frakkland en þau 

eiga sér skýringu í lögun túnanna sem minna á þessi lönd. Gandheimar er tún nyrst í landinu. 

Á þeim slóðum stóð eyðihjáleigan Gandheimur, sem nefnd er í Jarðabókinni. Þá (1707) 

tilheyrði hún Geldingaá en hafði ekki verið í ábúð í tvo áratugi. Bæjanöfn með –heimur í 

seinni lið eru sjaldgæf hér á landi og í Noregi eru þau talin mjög gömul (Finnur 

Jónsson,1915). Þetta nafn og jafnvel bæjarstæðið gæti því verið mjög gamalt að upplagi. 

Gandheimur er dæmi um nafn á aflögðum bæ sem hefur verið yfirfært á landsvæði. 

Mógrafastykki er nýnefni á túnum vestan við bæinn. Þar voru áður mógrafir. Heimildamaður 

kannaðist ekki við Lækjarmóa (7), sagði að einungis hefði verið talað um Móa (Einar 

Harðarson bóndi í Vogatungu, munnleg heimild, september 2009). 
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Lækur 
 

Engin örnefni voru staðsett hér en mörg þeirra eru sameiginleg nágrannajörðum. Það er samt 

engin ástæða til að gefa þeim minni gaum en öðrum því að hér eru nokkur athyglisverð 

örnefni sem tengjast legu Lækjar að sjó. Einnig er þessi skrá einstök að því leyti að henni 

fylgja séstök athugasemdaskrá. Í byrjun er tekið fram að fátt sé um tilefni til nafna en annað 

kemur í ljós. 

Lækurinn sem jörðin dregur nafn sitt af byrjar sem Krakalækur í landi Vestri-Leirárgarða (í 

skránni er talað um Leirárgarðabæi til þægindaauka) en heitir Lækur (1) frá jarðamörkum, og 

Lækjarlækur (2) afbæjar. Djöflareitur (12) var þýft og grýtt stykki og því erfitt að slá, „nú 

horfinn“ segir í lýsingunni. Áður var sléttun túna erfitt og seinlegt verk en þúfur og kargi 

voru slegin ef þau á annað borð gáfu gott gras (Guðmundur Þorsteinsson, 1990). Líklega yrði 

ekki haft fyrir því að nefna svona svæði í dag, það yrði einfaldlega sléttað og væri þar með úr 

sögunni. Þetta nafn og önnur álíka tengjast beint gömlum búskaparháttum. Mótekja er annar 

búnaðarháttur sem er liðin undir lok en lifir í örnefni. „Mór hefur verið tekinn víða í landi 

jarðarinnar“, segir í athugasemdum, en hann var þurrkaður á Móholtinu (10). 

Í Lækjarnesi (17) er eina örnefnið á rannsóknarsvæðinu sem tengist beint ákveðnu starfi til 

sjávar. Það er Nótatangi (19), (Nótnatangi í athugasemdum sem fylgja). Þar voru selanætur 

lagðar til þerris. Fáein örnefni eru einnig hér og í nágrenninu sem tengjast skipum. Í 

sóknarlýsingunni frá 1839 er nefndur Atkerssteinn fremst í Lækjarnesi „hvar sagt er að 

hafskip hafi legið við festar í fornöld“ (Guðrún Ása Grímsdóttir & Björk Ingimundardóttir, 

2005). Þessi steinn er nefndur ´Akkerissteinn´ (26) í lýsingunni. Á öðrum stað er skýrt frá 

hugmyndum um tengingu Beitistaða við skip. Einnig má benda á bæjarnafnið Skipanes í 

næsta nágrenni. Þessi örnefni benda til skipaumferðar þó að slíkt sé ekki mögulegt nú. Það er 

staðreynd að miklar breytingar hafa orðið á ströndinni. Í árbók Ferðafélags Íslands fyrir árið 

1950 segir að fjörutíu árum þar á undan hafi verið hægt að teyma hestalest framan við 

kirkjugarðinn á Melum (Jón Helgason, 1950). Í dag er Melastaður horfinn vegna landbrots. 

Því er ekki hægt að útiloka að fyrr á öldum hafi Grunnafjörður getað verið skipgengur. Í 

örnefnaskránni er sagt frá miklum rústum upp af Akkerissteini „sem væri ómaksins vert að 

athuga“. Út frá þessum skipaörnefnum, Akkeristeininum og hinum miklu rústum ætla ég að 

setja fram þá varlega orðuðu tilgátu að hér gæti hafa verið verslunarstaður þó að litlar sagnir 

séu því til stuðnings. Í fornleifaskráningu fyrir Læk er sögn af því að Ögmundur Pálsson 

biskup hafi lagt að landi í Grunnafirði áður en hann varð biskup, sem hefur þá verið á fyrstu 

áratugum 16. aldar. Þegar umhverfisaðstæður voru aðrar gæti hafa verið hér gott skipalægi, 

steinninn myndað góða festu og verslunarstaðurinn verið þar uppaf. Fyrr á öldum var 

verslunarstaður í Straumfirði á Mýrum, sem kemur nútímafólki spánskt fyrir sjónir, svo að 

ekki er hægt að útiloka neitt í þeim efnum (Hildur Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 1999). Eitt 

skipa-örnefnið í viðbót er Skipamór (28) en staðsetning þess er ekki vituð. Þetta er torrætt 

nafn en er líklega afbökun úr Skipamói þar sem mór þýðir mói.  

Reiðvarða (20) og Lambeyri (21) tengjast samgöngum, en fyrrum lá reiðleið yfir Leirárvoga. 

Var þá farið m.a. niður Lækjarnesið og tekið mið af vörðunni og því hversu mikið stóð upp 

úr af eyrinni. 
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Vogatunga 
 

Vogatunga er afmörkuð af tveimur ám, Leirá (12) að norðanverðu, og Laxá (1) sunnan til, og 

setur það svip sinn á örnefnin m.a. með vaðanöfnum, Hólmavaði (4) og Skálavaði (5) sem 

bæði eru í Laxá. Núverandi bóndi í Vogatungu keypti fyrir nokkru hluta úr landi Beitistaða 

en áður skipti Leirá löndum milli jarðanna. Örnefni hér endurspegla fleiri atvinnuvegi en á 

öðrum jörðum, landbúnað, fiskveiðar og meiri mjólkuriðnað en vant var. Á nyrðri bakka 

þeirrar ár, ofan við Skálavað var rekið rjómabú á fyrstu árum síðustu aldar, og er vaðið kennt 

við það. (Orri Vésteinsson & Guðrún Ása Grímsdóttir, 1999). Laxáin hefur verið til 

hlunninda og Magnús Ásbjörnsson hefur líklega ekki verið einn um að smala laxi í ánni í 

gegnum tíðina (sjá Beitistaðaskrá). Býlið Laxárbakki (6) er horfið, en nafnið hefur færst 

suður yfir ána, á byggingu sem eitt sinn var sláturhús. Á korti eru einna mest áberandi 

reglulegar bugður sem Leirá hefur myndað. Á nesjunum innan í þeim eru tún og þau bera öll 

örnefni með seinni liðinn –fit. Í Íslenskri orðabók merkir orðið m.a. túnfit. Skýring Finns 

Jónssonar er skilmerkilegri. Hann segir fit merkja „slétta ræmu, og víst oftast votlenda, fram 

með ám“ (1915, 481). Af nöfnum fitjanna má ráða að a.m.k. einhverjum þeirra  hafi verið 

ætlað ákveðið hlutverk. Ein fitin nefnist Kálfafit (19) og ætla má að þar hafi verið hafðir 

kálfar (Einar Harðarson bóndi í Vogatungu, munnleg heimild, september 2009). 

 

Beitistaðir 
 

Örnefni á Beitistöðum lýsa, sem víðar, að mestu landslagi og búnaðarháttum en á tveimur 

örnefnum vil ég tæpa umfram önnur. Annars vegar eru það Beitistaðaeyrar (2), og hins vegar 

Króarholt (11).  Beitistaðaeyrar eru myndaðar af framburði Leirár. Forðum lá alfaraleið yfir 

Grunnafjörð, „farnar fjörur“, eins og sagt var  og lá sú leið m.a. um eyrarnar (Byggðir 

Borgarfjarðar II, 1989; Guðrún Ása Grímsdóttir & Björk Ingimundardóttir, 2005). Þær hafa 

verið mikilvægur leiðarsteinn þar sem ýmsar hættur voru á þessari leið; hitta varð rétt á 

sjávarföll, og sandbleytur leyndust undir (Jón Helgason, 1950). Örnefnið Beitistaðaeyrar 

hefur því haft meiri þýðingu en bara að þar séu eyrar kenndar við Beitistaði, það hefur verið 

vegvísir á viðsjálli leið. 

Þar sem Króarholtið (11) ber hæst er Króarholtshaus (12) og koma þar saman landamerki 

Beitistaða, Lækjar og Eystri-Leirárgarða. Hér vantar örnefni því að hér er eina dæmið af 

jörðunum þar sem stekkur kemur ekki fyrir í örnefnum en stekkja-örnefni finnast á öllum 

öðrum jörðum á því svæðinu. Segja má að í stað þess sé Króarholtið en þetta er jafnframt 

eina jörðin þar sem örnefni tengt kró er að finna. Fyrr á tíð voru lömb færð frá mæðrum 

sínum, var féð  þá rekið í stekk en í honum var minna hólf, kró en þetta orð er einnig notað 

um hólf í fjárhúsi. Lömbin voru færð í króna en ærnar hafðar í stekknum meðan þær voru 

mjólkaðar. Í þjóðfræðum eru skýr skil í merkingu þessara orða (Guðmundur Þorsteinsson, 

1990), og því ætti hér einhversstaðar að vera stekkur. Stekkja-örnefni á aðliggjandi jörðum 

eru það fjarri að ólíklegt er að Beitistaða-stekkurinn sé eitthvert þeirra. Það er ekki hægt að 

segja með vissu um hvers vegna aðeins er kró á Beitistöðum en stekkir á öllum öðrum 

jörðum en líklegast þykir mér að stekkur hafi samt sem áður verið á holtinu en sé farinn 

forgörðum og örnefnið með. 

Önnur örnefni eru auðskilin, Bæjarholt (8) er ofan við bæinn og útihús eru á Húsahól (5). 

Ekki fylgir saga af Hallvarði sem Hallvarðsholt (16) er kennt við en stoðum er rennt undir 
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örnefnið Ásbjarnarhóll (10) með sögu af Magnúsi Ásbjörnssyni. Hann var dugnaðar- og 

framkvæmda-maður, smíðaði sér pramma til að geta slegið Beitistaðatjörn (13) og hlóð 

laxagarða í Leirá (1) til að fanga lax. Ekki er hægt að segja til um tengsl milli þessara manna 

en líkindi eru til þess út frá nöfnunum. Í manntalinu frá 1870 er Magnús Ásbjörnsson sagður 

bóndi á Beitistöðum en ekki finnst Ásbjörn þar, eða í öðrum manntölum 19. aldar sem 

óyggjandi er að tengist framkvæmdamanninum Magnúsi á Beitistöðum (Þjóðskjalasafn 

Íslands, á.á.). Austast í Beitistaðalandi er stykki sem er í hvarfi frá bænum og kallast því 

Leynifit (9). Þetta örnefni kemur fyrir á sama hátt á fleiri bæjum í sömu eða ögn breyttri 

mynd (Magnús og Ólafur Óskarssynir, munnlegar heimildir, 29. ágúst 2009). 

 

Leirárgarðabæirnir (Eystri- og Vestri-Leirárgarðar) 
 

Ein skrá er fyrir þessar jarðir. Heimalöndin upp að Kinnum (68) eru tvískipt en þar fyrir ofan 

eiga jarðirnar töluvert sameiginlegt landssvæði og mynda næststærstu jarðaheildina. Fjöldi 

örnefna er eftir því auk þess sem fjalllendið á jörðunum setur ákveðinn blæ á örnefnin Flest 

eru þau í landslagsflokki en næstflest falla undir störfin. Eins og gengur fylgja stundum 

stuttar frásagnir til skýringar örnefnum eins og um Atdý (3). Tvennum sögum fer reyndar af 

dýinu. Í örnefnaskránni fyrir Læk segir að það hafi horfið við framræslu. Í sérstakri 

athugasemdaskrá segir að í dýinu hafi verið „dökkgrá leðja sem notuð var til að þétta við“. Í 

örnefnaskránni fyrir Leirárgarðabæi segir hins vegar að atið í dýinu hafi verið notað til 

litunar, og verður manni þá ljós merking þess að ata eitthvað út. Um Tordal (44) er tekið 

fram í skránni að hann heiti svo en ekki Torfdalur. Dalurinn er lægð sem Krakalækur (34) 

rennur eftir. Heimildamaðurinn sagði að þar væri blautt og torfarið og það væri skýringin á 

nafninu (Marteinn Njálsson bóndi á Vestri-Leirárgörðum, munnleg heimild 29. ágúst 2009). 

Ekkert annað hef ég þó fundið sem styður þessa skýringu eða orðmynd og gæti þetta örnefni 

sem best fyrrum hafa verið Torfdalur. Það verður hins vegar að virða þá ákveðnu skoðun sem 

kemur fram í skránni varðandi nafnið. 

 Skotbyrgi (74) á Leirárgörðum vísar í eyðingu vargs. Refurinn var mun skeinuhættari fé 

fyrrum þegar ekki var jafnvel búið að því með húsakost og fóður og nú er. Svo mögnuð þótti 

lágfóta að einstökum dýrum voru gefin nöfn (Eiríkur Albertsson, 1935). 

Kaggaflöt (1) er eitt af þessum örnefnum sem enginn kann skýringu á þó að merking orðanna 

sé skýr, tún kennt við kagga. Kaggi er lítil tunna eða kútur úr tré, gjarnan notað undir 

brennivín en ekki kemur fram  hvers vegna flötin er kennd við slíkt gagn. Af litlu hyggjuviti 

velti ég því upp við heimildamenn hvort mögulegt væri að þar hefði verið safnast saman og 

kagginn látinn ganga á milli manna en þeir könnuðust ekki við það. Þeir nefndu hins vegar að 

þarna hefði áður verið óslétt land og er því mjög líklegt að nafnið hafi upphaflega verið 

Kargaflöt vegna þess að þar hafi verið kargaþýfi (Adolf Einarsson; Magnús I. Hannesson 

bændur á Eystri-Leirárgörðum, munnleg heimild, 4. desember 2009). 

Á Eystri-Leirárgörðum er það örnefni sem er mesta ráðgátan af öllum örnefnum á svæðinu. Í 

skránni er það ritað Koppakofagil (70) en það er mjög líklega misritun, rétt orðmynd mun 

vera Koppakofugil en einn heimildamanna sagði að kofa merkti þoka. Hafði enginn þeirra 

neinar skýringar á nafninu og ekki mundu þeir til að þar hefði nokkurn tíma verið kofi, ef sú 

hefði verið rétt mynd orðsins og heldur ekki að þar lægi frekar þoka en á öðrum stöðum 
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(Adolf Einarsson; Magnús I. Hannesson bændur á Eystri-Leirárgörðum, munnleg heimild, 4. 

desember 2009). Kofa, í merkingunni þoka finnst ekki í orðabókum og heldur ekki samsetta 

no. koppakofa. Nafnorðið kofa í þessari merkingu gæti þó verið dregið af no. kóf, sem þýðir 

reykjarsvæla, og sótt merkingu sína þangað. Orðin koppa og kofa eru samt til og hafa 

merkingu. Koppa er, skv. Ísl. orðabók, kvenhöfuðskraut, borði með málmdoppum. Kofa er 

ungi lunda, en líka síð kvenkápa. Sé nafnið Koppakofugil upprunalegt gæti það hugsanlega 

verið tilkomið vegna einhverra slíkra hluta sem hafa fundist þar, eða farið þar forgörðum hjá 

einhverjum sem þar átti leið um líkt, og kambur Auðar djúpúðgu sem sagan segir að hún hafi 

glatað í Kambsnesi (Íslensk fornrit I, 1968). Líklegust skýring finnst mér vera sú að þessi 

nöfn séu tilkomin vegna landforma sem líkjast viðkomandi hlutum. Það væri í samræmi við 

náttúrunafnakenningu Þórhalls Vilmundarsonar  sem áður hefur verið rædd, og hugmyndir 

Tryggva Gíslasonar í anda hennar, sem koma fram í grein um norsk örnefni og torræð á 

Íslandi, í vefritinu Nefnir. Hann segir þar frá getgátum sínum um nöfnin Litli-Krummi og 

Stóri-Krummi í Eyjafirði en hann taldi sig hafa séð þessar myndir í fjallinu Súlum ofan við 

Akureyri: 

Allt í einu staðnæmdust augu mín við tindana tvo, Stóra-Krumma og Litla-

Krumma. Litli-Krummi er sunnar, 1190 m á hæð, Stóri-Krummi norðar, 1170 

m á hæð – og þá birtist mér sýn. Í þessum tveimur fjöllum komu fram 

greinilegar myndir af hröfnum þar sem snjó hafði tekið að hluta úr 

austurhlíðum fjallanna og tindar þeirra mynduðu haus og nef hrafnanna 

tveggja sem teygðust upp til norðurs og svartir vængir þeirra skáru sig úr 

hvítum snjónum.“ (Tryggvi Gíslason 2006).  

Tryggvi nefnir fleiri dæmi máli sínu til stuðnings og þetta er í samræmi við hugmyndir um 

fjallið, sem með málfræðilega réttu, nefnist Herðibreiður og ritað var um í 2. kafla. 

Upp af Koppakofugili er Hestadalur (71), án skýringa. Austar er Lambagil (72), einnig án 

skýringa en ofan þess eru Votuklettar (75). Nafn þeirra skýrir sig sjálft því að þar sytrar vatn 

undan jarðlögum og klettarnir eru því alltaf blautir. 

Leirá fellur hér í bugðum, líkt og á Beitistöðum. Þar nefndust innri bakkar bugðanna fitjar, en 

hér nefnast þeir nes. Þau eru nefnd í samræmi við staðsetningu, Efranes (26) er ofar í landinu 

en Neðstanes (28) og á milli þeirra er Pálsbæjarnes (27). Ósamræmið í fyrri liðum nafnanna 

vekur athygli, Efra- og Neðsta- en nesin eru þrjú. Út frá þessu má álykta að Pálsbæjarnes hafi 

fyrrum heitið Miðnes en nafninu hafi verið breytt eftir að Pálsbær kom til sögunnar og hafi 

þá verið merki um skiptingu lands. Nokkur önnur fyrirbæri eru kennd við Pálsbæ, m.a. 

Pálsbæjarkinn (65) og Pálsbæjartún (49) en bæjarnafnið sjálft er ekki talið til örnefna hér. 

Ágætt dæmi er hér um hvernig örnefni geta breyst í munni. Á bakka Leirár er klettur sem 

nefndur er Skyrklettur í eldri lýsingu en í skránni er ágætur rökstuðningur fyrir því að 

Skerklettur sé réttara nafn. Þegar áin flæðir stendur kletturinn upp úr flaumnum eins og sker. 

Ef maður tekur sér orðið í munn finnur maður fljótlega að það er stutt á milli þessara 

orðmynda og þarf litla misheyrn eða mismæli til að breyta því. 

Salvarargarður og Bjössagirðing eru meðal nýnefna í Vestri-Leirárgörðum. Salvör og Björn 

voru samtíða á síðustu öld. Salvör var móðir Vilborgar sem býr nú á Læk. Hún var mikil 
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ræktunarkona og á svæðinu sem ber þetta nafn ræktaði hún upp fallegan skrúðgarð með 

trjágróðri og skrautblómum. Eftir hennar dag féll garðurinn í órækt og í dag er þar einungis 

mói. Bjössagirðing heitir eftir Birni Markússyni sem bjó hér um miðja síðustu öld. Á þessu 

svæði beitti hann fé sínu. Oftast er verið að höndla með örnefni sem endurspegla atburði eða 

fólk sem er hulið þoku aldanna en hér eru nöfn eftir fólki sem er mjög nálægt okkur í tíma. 

Bringur (43), Tunga (48) og Kinnar (68) eru örnefni sem falla undir náttúrunafnakenninguna. 

Í þeim er tekin líking af þessum líkamshlutum dýra. Bringa er grasi vaxin bunga, tunga hefur 

komið fram í bæjarnafninu Vogatunga en er hér sem ás eða lág aflöng hæð, og kinn er lítil 

brött hlíð eða brekka (Marteinn Njálsson bóndi á Vestri-Leirárgörðum, Magnús I. Hannesson 

og Hannes A. Magnússon bóndi á Eystri-Leirárgörðum, munnlegar heimildir, ágúst 2009). 

 

Leirá 
 

Sem fyrr segir er Leirá nafntoguðust jarða í Leirársveit og líklega elst og þar eru flest örnefni. 

Áður hefur komið fram að styst hefur verið búið í Lyngholti og þar eru fæst örnefni og er því 

hægt að álykta svo að fjöldi og fjölbreytni örnefna, og lengd búsetu fylgist að. Leirá varð 

snemma kirkjustaður (Gísli Sigurðsson, 2004), bæjarstæðið er miðsvæðis í sveitinni og þar 

komu saman ferðaleiðir meðfram Hafnarfjalli, utan af Akranesi og um Skarðsheiðarveg (Jón 

Helgason, 1950. Guðrún Ása Grímsdóttir og Björk Ingimundardóttir, 2005). Á Leirá sátu um 

aldir frömuðir menningar og valds en þó vísa aðeins tvö örnefni, Biskupsbrekka (58) og 

Biskupshóll (60), beint til slíks manns en sá var utanhéraðsmaður og stoppaði þar að auki 

stutt við. „Þar hafði Jón biskup Vídalín áð“ segir í skránni og er þá væntanleg átt við Jón 

Vídalín sem var biskup í Skálholti 1698-1720 og Vídalínspostilla er kennd við (Guðrún Ása 

Grímsdóttir, 2006). Þriðja örnefnið sem tengir jörðina Leirá við umferð er Norðmannabrekka 

(57). Í skránni segir að brekkan sé ekki kennd við norska menn heldur voru það vermenn að 

norðan „er komu heiðina á leið til sjávar“ og létu gjarnan líða úr sér þarna. Hafa þeir 

örugglega skotið á sig einum eða tveimur í leiðinni sér til upplyftingar. Þessi merking no. 

Norðmaður er gefin í Ísl. orðabók, þó merkt sem aflögð.  

Nokkur örnefni eru á Leirá sem vísa til veraldlegs valds, þinghalds og dóma sem viðbúið er. 

Drekkingarpyttur (32) er eitt þeirra en drekking var ein tegund refsingar sem beitt var fyrr á 

öldum. Þinghóll (37) er annað. Í Sýslu- og sóknalýsingu Borgarfjarðarsýslu eru taldir upp 

þingstaðir í Borgarfjarðarsýslu og er Leirá þar á meðal (Guðrún Ása Grímsdóttir & Björk 

Ingimundardóttir. (2005). Þinghóllinn hefur reyndar tvö önnur nöfn, Grjóthóll (36) og 

Tannakot (35). Ennfremur fylgir sú sögn Leirárlaug (55) að þar hafi Árni Oddsson lögmaður 

(1592-1665) orðið bráðkvaddur. 

Lítið fer fyrir “geistlegum“ örnefnum þrátt fyrir langa kirkjusögu á Leirá. Þau eru tvö, 

Kirkjuhóll (30) og Kirkjumýri (15). Kirkjan stendur á hólnum en mýrin er töluverðan spöl 

sunnar og tún er þar á milli. 

Neðan við Kirkjumýri er Oddi (14) sem dregur nafn sitt af því að þar mætast Leirá og Neðra-

Skarðsá. Oddi er eitt af sögulegri örnefnum í örnefnaskránni en í henni segir: „Þar höfðu 

Belgsholtsmenn slægjur fyrir sölvafjöru, sem Leirá átti hjá Belgsholtsmönnum.”. Í 

Jarðabókinni segir ekkert um þetta í Leirárlýsingu en í Belgsholtslýsingu segir: Engjatak 

nokkurt þykjast menn heyrt hafa jörðinni eignað, þar sem heitir Leirároddi. En Leirármenn 
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skuli aftur í sölvafjöru að Belgsholti ítak eiga” (1927/1982, 147). Er svo tekið fram að þetta 

samkomulag hafi um langan tíma meira verið brúkað af Leirármönnum. 

Úr örnefninu Odda einu og sér verður ekki annað lesið en það sem nafnið lýsir. Annað er 

með örnefni dregin af sauðum, Sauðhúsása (5) og Sauðhúshól (6). Þau bera í sér ákveðinn 

þátt í sauðfjárhaldi sem var mikilvægur fyrr á öldum. Sauðir gáfu af sér meiri ull og voru 

harðari af sér í útigöngu en annað fé (Anna G. Þórarinsdóttir & Björn Þorsteinsson, 2005). 

Nú er sá búskaparháttur liðinn undir lok. Nátthagi er bæði á Leirárgörðum (50) og Leirá (39) 

þar sem staðið var yfir fé meðan það búlag var tíðkað.   

Austan við Odda eru tún sem heita Gestsblettur (16) og Vigdísarblettur (18). Vigdís og 

Gestur voru að sögn slyngir sláttumenn en meira er ekki um þau vitað. 

Brekkurnar, sem eru rætur Skarðsheiðar, ofan við Leirárskóg (61) heita ýmist Kinnar (64) 

eða Leirárkinnar (78). Fjallið þar upp af nefnist Snóksfjall (74) og efst trónir tindurinn sem í 

þessari skrá heitir Stórisnókur (77). Nafnið Snókur er gott dæmi um hið lýsandi eðli örnefna 

(Taylor 1907) og hugsunina á bak við það að nefna land. Örnefni eru stundum torskilin í 

upphafi, enda oft gömul að uppruna og leifar máls eða tungutaks sem ekki er lengur notað. 

Þegar merkingu orðsins snókur er flett upp í Ísl. orðabók kemur í ljós að það er mjög ákveðin 

hugsun að baki þessu örnefni og hún felst í lögun fjallsins. Skýringin er „1...e-ð langt og 

mjótt sem gengur út frá e-u stærra, tindur: s. á fjalli. 2 lítill hákarl“ Litlir hákarlar eru 

hausstórir og afturmjóir (Muus, Nielsen, Dahlstrøm & Nyström, 1999). Snókur heitir því svo 

af því að hann er snókur, þ.e. mjór tindur sem skagar upp úr Snóksfjallinu. 

Tvö önnur lýsandi örnefni eru Rauðahnúkur (87) og Svartitindur (103). Fullyrða má að þessi 

nöfn eru orðin til út frá jarðfræði svæðisins. Þegar litið er upp í Skarðsheiðina má sjá að þar 

er töluvert af líparítinnskotum. Líparít er súrt gosberg ljóst að lit. Rauðahnúkur er úr slíku 

bergi og ljósari en umhverfið. Í skrá fyrir Neðra-Skarð heitir hnúkurinn Bleikafell. Fjallið 

snýr í vestur og blasir því vel við kvöldsólinni. Hægt er að gera sér í hugarlund hvernig hún 

baðar fjallið svo að roða slær á ljóst bergið. Svartitindur er úr blágrýti sem er dekkra. Í 

dumbungsveðri verður hann því fljótt dimmur ásýndum (Þorleifur Einarsson, 1978). Áþekk 

atriði er að finna í lýsingu á Brekkukambi í Hvalfirði í Árbók FÍ frá 1950 en þar segir: „Eru 

víða ljósar tungur í fjallinu, eins og sólskinsblettir úr fjarlægð að sjá. Þetta eru líparítlög, er 

þarna hafa brotist fram og skera mjög úr við hinar dekkri berg tegundir, sem er 

meginuppistaða fjallanna.“ (1950, 48) 

Þekktasta þjóðsagan á svæðinu er tengd við Skessusæti (100) og segir í skránni af viðskiptum 

skessunnar og bóndans á Vatnsenda í Skorradal, en þekktasta skessu-örnefnið, Skessuhorn, 

kemur ekki fyrir í skránum enda er hornið nokkuð langt frá mörkum þeirra jarða sem ná upp í 

Skarðsheiðina (Ásgeir Kristinsson bóndi á Leirá, munnleg heimild, 2009). 

 

Hávarsstaðir og Hrauntún 
 

Í örnefnaskrá er talað um tvær jarðir en í dag er þetta ein og sama jörðin, en Hrauntún lifir í 

örnefnum. Sama gildir um Grænahól, hann er horfinn en nafnið vitnar um hann. Hávarsstaðir 

er ýmist ritað svo, eða Hávarðsstaðir. Finnur Jónsson (1915) efast um tenginguna við 

Fóstbræðrasögu þó kringumstæður á Hávarsstöðum geti passað við söguna. Sögnin um 
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Hávarshaug hefur lengi verið uppi og ekki kemur annað fram í heimildum en að haugurinn er 

að öllum líkindum manngerður (Hildur Gestsdóttir & Orri Vésteinsson, 1999). Kålund 

minnist á Hávarshaug og jafnframt á sögn um gull Hávars sem hann átti að hafa falið í mýri 

þar hjá (Kålund, 1882/1986). Ábúandi kannaðist hins vegar ekki við þessa sögn og hún 

kemur ekki fram í lýsingunni (Grétar Jónsson bóndi á Hávarsstöðum, munnleg heimild 1. 

október 2009). Það má því líta á hana sem flökkusögn þar sem hliðstæðar sagnir eru til um 

allt land og nægir þar að nefna sögnina um silfur Egils Skallagrímssonar (Íslensk fornrit II. 

1933). Að öðru leyti eru örnefnin að mestu landlýsingar með nokkrum tilfinningablæ, 

Stórimelur (11), Langholt (15) en þó einkum Fagrabrekka (39). Hún er brekka, „falleg og 

grasgefin“ segir í skránni, neðst í Snóksfjallinu. Það vekur athygli að örnefnin Snóksfjall, 

Stellir og Snókur koma ekki fyrir í örnefnaskránni þó þetta landslag gnæfi yfir bænum. 

Einungis koma fyrir örnefni leidd af Snók eins og Snóksgil og Snóksskriður. Einungis er 

talað um “fjallið“, sumpart af lotningu og sumpart af tómlæti, líkt og það tilheyri annarri jörð. 

Á köflum er engin skreytni í nafngiftum, fyrirbæri nefnast það sem þau eru og þarfnast ekki 

nánari skýringa: Bakkar (3), Börð (25), Flói (29), Kelda (23), Kinn (7), Múli (6). Múlinn er 

nefndur svo af heimafólki en “afbæjar“ (af utanbæjarmönnum) hinu formlegra nafni, 

Hávarðsstaðamúli (6a). Í skrá um Læk er annað dæmi um "afbæjar" -nafn en heimamenn 

hafa notað sínar útgáfur til styttingar eins og sést með Múlann. 

Það eru nokkur tilvik þar sem sama örnefnið kemur fyrir í fleiri en einni lýsingu. Oftast er um 

að ræða sama fyrirbærið nálægt jarðamörkum en svo er ekki hér. Krakalækur er hér og á 

Eystri-Leirárgörðum en jarðirnar liggja ekki saman og þetta eru sinn hvor lækurinn. Af 

lýsingunni á læknum í skránni má skilja að nafnið á vel við. Þar segir: „Lækurinn gat verið 

hættulegur lömbum á vorin“. Merking no. kraki er lítill og grannvaxinn maður skv. Ísl. 

orðabók og Krakalækur hefur því ekki verið mikið vatnsfall. 

Hefðbundinn búskapur hefur verið stundaður á jörðinni og kemur það m.a. fram í Mómýri 

(18) og Stekk (8). Stekkurinn stendur vestur undir Stekkjarholti (9). 

Í þessari örnefnaskrá er eina skráða dæmið um orðasamband sem örnefni, nafnlaus flói sem 

kallast „Á sundunum fyrir neðan fjallið“ (45). Nær svæðið frá Langholti (15) upp að fjalli. Út 

frá þessu tilviki ákvað ég að gefa slíku gaum og voru tvö önnur slík skráð. Þau eru: Stykkið 

fyrir neðan Guðrúnarhól á Eystri- Leirárgörðum, og Austur í Brekkum, á Neðra-Skarði. 

Hrauntún var kot sem fellt var undir heimajörðina. Annað kot, Grund, var undir jörðinni og 

stóð það norðaustan við Hávarsstaðabæinn, en ekki er getið um það í skránni og heldur ekki í 

Jarðabókinni. Það er talið upp í fornleifaskrá og kemur fram að þar hafi verið búið á síðasta 

áratug 19. aldar (Orri Vésteinsson & Guðrún Ása Grímsdóttir, 1999). Heimildamaður 

kannaðist vel við kotið en staðsetti þó örnefnið Grund (22) góðan spöl frá kotstæðinu (Grétar 

Jónsson bóndi á Hávarsstöðum, munnleg heimild 18. ágúst 2009). 

 
Melkot 

 

Bæjarnafnið lætur ekki mikið yfir sér en í örnefnaskránni koma fram athyglisverðar 

upplýsingar varðandi byggðasögu Leirársveitar. Þar segir um Háahól (36) að þar séu gamlar 

rústir og „líklegt að þar hafi verið hin upphaflegu Leirárhús“. Sé svo er þetta mögulega 
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bæjarstæði Oddgeirs sem landnámsmennirnir Ormur í Höfn og Fiðr (Finnur) á Miðfelli 

keyptu brott (Íslensk fornrit I, 1946). Engar heimildir aðrar hef ég fundið um þetta en það er 

líklegt að hinir fyrstu íbúar hafi reynt sig á hinum og þessum stöðum áður en þeir tóku sér 

fastan samastað. 

Laxá setur svip sinn á örnefnin. Á henni er Sjónarhólsvað (7) og neðar eru Sunnefufoss 

(nýnefni) og Hundafoss (12). Heimildamaður hafði ekki vanist því að tala um Efri- og Neðri-

Sunnevufoss, (8 og 9) sem koma fram í skránni. Nöfnin vísa þó á þjóðsögu sem minnst er á 

en fleiri þjóðsagnatengd örnefni er hér að finna. Smaladys (5) fylgir saga af smölum frá 

Melkoti og Steinsholti sem börðust svo að báðir lágu dauðir eftir. Sama saga fylgir örnefninu 

Dys á Leirárgarðabæjum nema að þar áttu í hlut smalar frá Leirárgörðum og Geldingaá. 

Sagan ber þess merki að vera flökkusaga, að öðrum kosti hefur smalamennska í Leirársveit 

verið ryskingasamt starf og oft ekki til framtíðar fyrir viðkomandi sem því sinnti. Desjarbarð 

(26) er líkast til hljóðbreyting, en þar er að sögn dysjaður hesturinn Faxi sem Faxakelda (27) 

er kennd við. 

Þriðja þjóðsagnaörnefnið, Álfasteinn (41) er að mínum dómi hið athyglisverðasta af slíkum í 

Leirársveit. Á örnefnakortinu fyrir Melkot sést að suðvestan í Heimatúnið er vik og er það út 

frá Álfasteini.  Í kringum hann er álagablettur og í skránni kemur fram að um steininn sé 

skráð saga í þjóðsagnasafni Guðna Jónssonar. Í huga heimildarmanns, sem er fyrrum bóndi í 

Melkoti, er þetta örnefni og merking þess í fullu gildi. Sagði hann því til staðfestingar að 

bærinn hefði brunnið tvö ár í röð, árin 1939 og 1940, og var það rakið til þess að í bæði 

skiptin hefði túnið verið slegið upp að steininum. Kvaðst hann á sinni búskapartíð ekki hafa 

viljað ögra helgi steinsins og alltaf skilið eftir óslegið svæði í kringum Álfastein. Þjóðtrúin er 

því ekki eitthvað sem tilheyrir fortíðinni, heldur er hún lifandi og tekið er tillit til hennar. 

Ólafslág (10) kallast á við örnefnið Norðmannabrekkur á Leirá. Í skránni segir að í láginni 

hafi vermaður að norðan orðið úti um aldamótin 1800. (Gunnar Þ. Heiðarsson fyrrum bóndi í 

Melkoti, munnleg heimild, september 2009). 

 

Steinsholt 
 

Um nafnið Steinsholt er tekið fram í skránni að það sé ekki lengur notað í daglegu tali. Hér er 

líklega átt við að örnefnið hafi verið fært af holtinu á bæinn sjálfan. Dæmi um hið gagnstæða 

eru Tannakot á Leirá og Grund á Hávarsstöðum, fyrrum kot en nú tún. Slík breyting getur 

samkvæmt þessu gengið í báðar áttir og eru þetta dæmi um það. 

Landslag er langfyrirferðarmest í örnefnum á þessari jörð. Þar koma fram holt og ásar, kinnar 

og  köstótt landslag þar sem heitir Ármótakast (15), vestan við mót Laxár og Neðra-Skarðsár. 

Í Ísl. orðabók segir um slíkt landslag: „1. Með snarbröttum brystum eða börðum“ (1985, 

548). Hér er átt við smáhæðótt landslag með djúpum skorningum á milli. Í Árbók F.Í 1950 er 

landslagi norðan Bláskeggsár lýst svo: „Er þar köstótt mjög og skvompótt og litlar 

klettabríkur hér og hvar“ (1950, 48). Landslagið sem lýst er norðan Bláskeggsár er mun 

stórskornara en við Ármótakast í Steinsholti en merking þessa landslagseinkennis, kasts, 

kemst til skila og Ármótakast er mjög lýsandi örnefni, köstótt landslag við ármót. Meðal 

annarra einkenna í landslagi er mýrarrauði, sem kemur fram í nöfnunum Rauðavað (5) og 

Rauðilækur (6). Lækurinn er lítilfjörlegur, en hefur sennilega verið meiri áður en öld 
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framræslu og skurðgraftar hófst, fyrst á honum var vað. Vegagerðarmenn hafa haft vaðið 

fyrir neðan sig, í bókstaflegri merkingu, þegar vegurinn var lagður um þessar slóðir því að 

Rauðavað er að öllum líkindum þar sem vegurinn liggur yfir lækinn. 

Ilhóll er eitt af þessum örnefnum sem engin skýring fylgir. Í skránni er nafnið ritað með i en 

ekki y og því er ekki um það að ræða að hér sé vísað í jarðhita, enda er hann enginn þar. 

Ilhóll er mögulega náttúrunafn tikomið vegna líkingar við lögun iljar undir fæti, þó að það sé 

ekki alveg greinanlegt nú. En eins og áður segir eru örnefnin í mörgum tilfellum mjög gömul 

og mörgu hefur verið raskað (Grétar Jónsson bóndi á Hávarsstöðum, munnleg heimild 2. 

október 2009). 

 

Neðra-Skarð 
 

Örnefnið Skarð (33) er miðpunktur örnefna á jörðinni Neðra-Skarði. Af skarðinu fékk bærinn 

nafn sitt og líkleg ástæða þess að hér var byggður bær er að um það lá fjölfarin leið (Jón 

Böðvarsson, 1992). Heimildir eru fyrir því að fyrrum hafi bærinn staðið spölkorn 

austsuðaustar en nú er (Byggðir Borgarfjarðar II, 1989), og er það því annað dæmið um að 

núverandi bæjarstæði sé ekki hið upphaflega. Hitt dæmið eru Melkot og Leirá (sjá skýringu 

fyrir Melkot). Langflest örnefnanna eru í landslagsflokknum (LA) en ábúandi og eigandi 

jarðarinnar var ekki fullsáttur við nokkur nöfn í skránni. Litli-Snókur (35) og Stóri-Snókur 

(36) hafa alltaf heitið Stellir og Snókur í hans huga. Sömuleiðis notar hann nafnið 

Rauðihnúkur um Bleikafell (33). Bleikafell fær reyndar stuðning í örnefninu Bleikseyrar sem 

koma fyrir í Leirárskrá (þær heita þar einnig Miðfitjaeyrar). Nafnvaldur í þessum örnefnum 

eru líparítjarðlög, ljós að lit, sem rætt er um í skýringum við örnefni á Leirá.  

Fáein örnefni tengjast beint og óbeint samgöngum um Skarðið. Gatan lá upp Götuhrygg (22), 

sem er austan Neðra-Skarðsár, framhjá Götukletti (25), sem hefur verið gott kennileiti, og 

upp Bröttuskriðu (26). Ofan hennar er Hnúksgil (30) og segir í skránni að við það hafi verið 

áð á uppleiðinni. Ofan Hnúksgils tekur svo við Skarð (33). Þegar það var að baki var komið 

niður á áðurnefndar Bleiks- eða Miðfitjaeyrar. 

Seldalur (27) og Seldalsklettur (28), og sagnir tengdar þessum nöfnum benda til að haft hafi 

verið í seli en það var algengur búskaparháttur fyrr á öldum (Byggðir Borgarfjarðar I). 

Örnefnið Seldalur kemur einnig fyrir á Leirá (sjá Leirárskrá). 

Forliðurinn í örnefninu Byrgislækur (8) er ritað á tvennan hátt í skránni, Byrgis- og Birgis-, 

og er augljóslega um innsláttarvillu að ræða. Þetta er gott dæmi um hvernig ónákvæmni getur 

valdið vandræðum og misskilningi því að merking örnefnisins er af ólíkum toga eftir því 

hvor stafsetningin er rétt. Annað hvort kemur Birgir við sögu eða að hér var fjárbyrgi. 

Byrgislækur er þó líklega rétt. Sú mynd nafnsins kemur fyrir í skránni fyrir Steinsholt en 

einnig sagði bóndinn á Hávarsstöðum að í sínum huga hefði nafnið alltaf verið Byrgislækur. 

Hann vildi ekki fullyrða að það væri dregið af fjárbyrgi en taldi þó líklegt að þar lægi 

uppruninn (Grétar Jónsson bóndi á Hávarsstöðum, munnleg heimild 18. ágúst 2009). 
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5.5 Fleiri hliðar örnefna 

 

5.5.1 Hliðstæð eða sömu örnefni 

 
Fáein dæmi eru um sömu örnefnin á fleiri en einni jörð og er þá ekki átt við sameiginleg nöfn 

aðliggjandi jarða . Mun fleiri dæmi eru um örnefni með sömu forliði, þ.e. kennd við sama 

hlut. Ekki þarf þetta að koma á óvart, á öllum jörðunum var búskapur með líku sniði. 

Búpeningur var sauðfé, hestar og kýr, og störfin voru víðast hvar hin sömu. Mór var 

stunginn, torf var skorið og bæjar- og peningshús voru byggð á hólum og holtum. Forliður 

dreginn af stekk er langalgengastur og sker sig talsvert úr að því leyti. Örnefni tengd honum, 

koma fyrir í ýmsum myndum á öllum jörðum nema einni. Þykir mér enda ástæða til að orða 

það á þann hátt að þar vanti örnefni. Þetta þarf ekki að koma á óvart, sauðkindin var lifibrauð 

Íslendinga í gegnum aldirnar og örnefni tengd sauðfjárbúskap eru því eðlilega algeng. 

 

Sömu örnefni  
 

Krakalækur á Vestri-Leirárgörðum (34) og á Hávarsstöðum (17). 

Leynir er á Neðra-Skarði (14), í Melkoti (34) og í Leirárgörðum (8) 

Nátthagi á Leirárgörðum (50) og Leirá (39).  

Seldalur á Leirá (80) og Neðra-Skarði (27).  

 
Örnefni á fleiri en einni jörð með sama forlið 

 

Dæmi um sömu forliði eru: 

Álfkonuhóll á Hávarsstöðum, Álfasteinn í Melkoti. 

Hundafoss í Melkoti, Hundspyttur á Leirá og Hundshóll á Leirárgörðum. 

Húsatún Í Steinsholti,  Húsahóll á Leirárgörðum, Húsafit í Vogatungu og á Beitistöðum 

Jarðföll á Læk, jarðfallagróf í Steinsholti. 

Kálfafit í Vogatungu og Kálfastykki á Eystri-Leirárgörðum. 

Klofastapi í Lyngholti og Klaufarklettar í sameiginlegu landi Leirárgarða hafa reyndar ekki 

alveg sömu forliði, en náskylda, og eru nöfnin af sömu rótum. 

Leynir kemur fyrir í ýmsum myndum á nokkrum jörðum. Oftast eru þetta flatir sem eru 

hvarfi heiman frá bæ eða liggja í dældum og sjást því ekki frá ákveðnum sjónarhornum, og 
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eru því í ”leyni”. Leynir eru á Neðra-Skarði, í Melkoti og í Leirárgörðum, og Leynifit er á 

Beitistöðum, 

 

5.5.2 Örnefni á reiki 

 
Eðlilegt er að meiningarmunur sé á milli manna um staðsetningu einstakra nafna og kemur 

það jafnan ekki að sök. Í þeim tilfellum þar sem landamerki eru miðuð við örnefnið skiptir 

þetta þó öllu máli og jarðir geta stækkað eða minnkað eftir hvoru megin veggjar bændur 

lenda ef skorið er úr um deiluna (mynd 5.1). Vafinn getur legið í hvort átt er við þennan eða 

hinn steininn eða, eins og hér verður ritað um, hvor dalurinn heitir hvað. Vestur úr Leirárdal 

eru tveir afdalir. Í Leirárgarða-skrá eru þeir nefndir Ytri- og Innri-Víðidalur (79 og 83). Þar 

segir jafnframt að í Innri-Víðidal séu rústir af Leirárseli (85) og að Leirárgarðaland nái inn í 

dalinn miðjan. Í Leirár-skrá segir að þar sem gatan beygi til suð-austurs yfir Illagil (104) sé 

Víðidalur (105) og að innan við hann, vestanvert séu rústir af Leirárseli (106). Segir 

ennfremur: „Þá er brátt komið að Seljadal (108) og Víðidalsgili (109), sem steypist niður í 

Tröllafoss, sem fyrr var getið. Þar eru merkin“. Samkvæmt þessu eru Víðidalirnir einnig 

taldir tveir í Leirár-skrá og í henni segir að landamerkin séu þar sem Víðidalsgil steypist 

niður í Tröllafoss. Landamerkjadeilur geta skiljanlega verið viðkvæmt mál á milli nágranna 

og síst af öllu er ætlunin aðskera úr á þessum vettvangi. Fyrr á öldum hefðu bændur á Leirá 

og Leirárgörðum flogist á og jafnvel brugðið bröndum hvor að öðrum vegna þessa máls. 

Mynd 5.1 Svæði í Leirárdal (skyggt) sem bændur á Leirá og Eystri-

Leirárgörðum eru sammála um að greina á um. 
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Samkvæmt tíðarandanum hafa þeir hins vegar ákveðið að vera sammála um að vera 

ósammála.       

 

5.5.3 Orðasamband sem örnefni 

 
Í skránni fyrir Hávarsstaði er eina skráða dæmið um orðasamband sem örnefni. Þar er 

nafnlaus flói á milli Langholts (15) og fjalls sem talað er um sem  Á sundunum fyrir neðan 

fjallið. Út frá því ákvað ég að taka slíkum dæmum með opnum huga og voru skráð tvö slík í 

viðbót. Á Neðra-Skarði er svæði sem talað er um að sé Austur í brekkum. Brekkurnar eru 

fyrir neðan Hólana (9) og er líklegt að fleirtölumyndir orðanna fylgist að. Á Eystri-

Leirárgörðum er stykki sunnan við Guðrúnarhól (21) sem nefnt er Stykkið fyrir neðan 

Guðrúnarhól. Þarf ekki að fjölyrða um það.  

 

5.5.4 Mannanöfn í örnefnum 

 

Mannanöfn í örnefnunum eru: Hávar, Ólafur, Bjössi (Björn), Guðrún, Salvör, Ásbjörn, 

Ingveldur, Páll, Hallvarður, Gestur, Vigdís og Birgir.  Auk þess er vísað til stráka, smala, 

lögmanns, biskups og norðmanna, en þeir voru vermenn að norðan. Litlum sögum, jafnvel 

engum fer af flestu þessu fólki, eins og með mörg önnur örnefni. Tilefnið er löngu gleymt.   

Tvennt, af því, Salvör og Björn, eru þó mjög nálæg í sögunni, en þau bjuggu í sveitinni á 

síðustu öld. Bjössagirðing, og Salvarargarður eru bæði nýnefni. 

 

5.6 LUK-vinna 

 

5.6.1 Þekjur 

 
Sá árangur þessa verks sem að mínu áliti er mest gagn að felst í því að rúmlega 400 örnefni 

hafa verið færð af rituðum lista yfir á tölvutækt form og kortlögð. Þar með eru orðin til gögn 

sem hægt er að vinna með á margvíslegan máta. Hluti af þeim möguleikum sjást í 

örnefnakortunum sem fylgja með bæði í flokkaskiptingu og  því hvernig örnefnin eru hnituð í 

kerfið. Í byrjun voru örnefnin hnituð inn sem punktar en þegar á leið voru einnig notaðir 

flákar í samræmi við aðferðir sem nýlega er farið að nota hjá Landmælingum Íslands. Þegar 

litið er yfir slíkt verk t.d. á kortum af Hávarsstöðum og Neðra-Skarði má sjá að þetta er 

hentugri leið til að merkja örnefnin en að punkta þau. Hávarsstaðaflaga nær t.d. niður fyrir 
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veg og mögulegt er að sýna umfang hennar með einum punkti, með mörgum punktum verður 

heildarverkið mjög flókið. Það kemur berlega í ljós ef mynd 3.2 í 3. kafla er skoðuð en þar 

táknar ein lína í töflunni einn punkt á korti. Það er augljóst að fláki er bæði réttari og betri 

aðferð því að þannig er flækjustigi gagnanna haldið í lágmarki. 

Flokkaskiptingin kemur misjafnlega út á kortum er horft er á enstaka jarðir. Á nokkrum 

þeirra eru eitt og jafnvel engin örnefni í sumum flokkum og því ekkert til að sýna. Best 

kemur skiptingin út á þeim jörðum sem hafa flest örnefnin í flokkum, sem eru Leirá og 

Leirárgarðabæirnir. Tilgangurinn verður kannski ljósari ef horft er á stærra svæði. Kort af 

starfatengdum örnefnum sýnir t.d. hvar störfin fóru fram í sveitinni. 

5.6.2 Loftmyndir 

 

Almennt voru loftmyndirnar vel nýtilegar við að staðsetja örnefnin. Það sýndi sig þó að 

margt þarf að hafa í huga þegar valdar eru myndir fyrir svona verkefni. Einn heimildarmanna 

átti erfitt með að staðsetja Stelli, sem er klettarani utan í Snóksfjalli, eftir þeirri loftmynd sem 

ég sýndi honum (mynd 5.2). Á myndinni eru áttir landréttar, þ.e. norður er upp og vestur er 

til vinstri. Af skuggum má ráða að sól er rétt vestan við hásuður. Klettabelti í norður-hlíðum 

Snóksfjalls varpa skuggum ofan í Leirárdalinn og virðast rísa hátt. Rétt neðan við miðja 

mynd mótar fyrir Snók en Stellir er illgreinanlegur. Mynd 5.3 gefur töluvert aðra og 

stórskornari mynd af landslaginu. Það sem virtust vera miklar klettaborgir sýnast nú vera 

skriður og köst. Snókur trónir nú hátt upp af kolli Snóksfjalls, og Stellir er vel greinilegur í 

suð-suðvestur frá honum. Þetta er gott dæmi um hvernig afstaða sólar og tími dags geta haft 

afgerandi áhrif á loftmyndavinnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir 5.2 og 5.3 Snókur á mismunandi tímum dags. Myndin til vinstri (mynd 5.2) er tekin 

um hádegisbil en sú til hægri (mynd 5.3) nokkrum klst. síðar. Gjörólíkt landslag blasir við. 
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6. Ályktanir 

 

Fjöldi og fjölbreytni örnefna ræðst af atvinnuháttum, lengd búsetu og stærð jarðar. Í viðtölum 

við bændur fyrir þetta verkefni komu fram örnefni sem ekki voru í skránum en einnig voru 

örnefni í skránum sem menn könnuðust ekki við eða vildu breyta. Þetta málefni er því 

lifandi, örnefni taka breytingum, hverfa og ný verða til. Það er kannski tímanna tákn að flest 

hinna nýju örnefna sem nefnd voru til sögu voru á túnum en utan ræktaðs land voru mjög 

litlar breytingar. Eitt af því sem hefur áhrif á hverfulleika örnefna er samfella í byggðasögu. 

Grétar bóndi á Hávarsstöðum sagði að örnefni týndust eða breyttust frekar ef alger 

ábúendaskipti yrðu á jörðum. Stundum var sama vinnufólk áfram á jörðinni þó að nýir 

bændur kæmu og nefndi Grétar dæmi af ábúendaskiptum á Leirá árið 1928 en þar var 

sauðamaður sem sinnti starfi sínu áfram hjá nýjum húsbændum (Grétar Jónsson bóndi á 

Hávarsstöðum, munnleg heimild, 1.október 2009). Við alger ábúendaskipti verða kaflaskipti í 

byggðasögunni, samfellan rofnar. Þekkingin hverfur með gömlu ábúendunum en þeir nýju 

taka upp ný örnefni. Í kafla 4.1.5 sem fjallar um samskipti við heimamenn kom fram að 

eigandi og ábúandi á Læk kaus að taka ekki þátt í þessu verkefni. Liggja ástæður þess að 

meginhluta í undirbúningi og framsetningu gagnanna. Í þessu tilfelli er þetta bagalegt því að 

ábúandinn hafði búið þar lengi og margir höfðu bent á að hann byggi yfir mikilli 

örnefnaþekkingu á svæðinu og væri kjörinn heimildamaður fyrir verk af þessu tagi. Ég ákvað 

því að vinna aðeins með heimildir og gögn sem hægt væri að nálgast án samvinnu við 

ábúanda. Þótti mér því ekki rétt að kortleggja örnefnin á þeirri jörð nema óbeint. Annað hefði 

verið í óþökk eigandans og hans vilja ber að virða en þetta er vissulega til skaða. 

Með framförum í tölvutækni hafa skapast óteljandi möguleikar og víddir í myndrænni 

framsetningu upplýsinga og gagna af fjölmörgu tagi. Einn þessara möguleika er vefsjá sem er 

einskonar forrit fyrir myndræna framsetningu á netinu. Einfaldar vefsjár má finna á vefum 

margra bæjarfélaga þar sem fljótlegt er að fá upplýsingar um þjónustu og stofnanir (sjá t.d. 

heimasíðu Akranesbæjar; akranes.is). Plöntuvefsjá Náttúrufræðistofnunar Íslands fer vel við 

það efni sem hér er til umfjöllunar. Nafnið er mjög hæverskt svo ekki sé meira sagt því að 

auk gróðurkorts er þar margskonar önnur kort að sjá. Hægt að fá upp jarðfræðikort, það er 

hægt að sjá verndarsvæði og mögulegt er að setja inn á kortið staðsetningar og rita in 

upplýsingar þeirra. Einnig er hægt að setja inn örnefnaþekjur, svart letur fyrir land og blátt 

fyrir þau sem viðkoma vatni (Náttúrufræðistofnun 2009). Þarna er í raun að sjá hugmynd þá í 

hnotskurn sem býr að baki þessu verkefni. Vefsjá birtir örnefni og hægt er að skoða þau eftir 

flokkum. Ef við víkkum hugmyndina út geta t.d. sveitarfélög nýtt sér skráningu og flokkun 

örnefna og birtingu þeirra á þennan hátt í t.d. ferðamennsku. Áhersluatriði geta verið 
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jarðmyndanir, einstök störf og Íslendingasögur í viðkomandi héraði. Með þessu fást not fyrir 

örnefni sem annars lægju einungis í skrám í hillum safna. 

Örnefnaskrárnar sem þetta verkefni byggir á eru aðeins tólf af þúsundum slíkra skráa sem 

liggja í hillum skjalasafna um allt land. Flestir heimildamenn þessara skráa eru af þeim 

kynslóðum sem höfðu þessi örnefni að daglegum brúkshlutum. Þau voru þeirra leiðarvísar og 

viðmið í daglegum störfum í því þjóðfélagi sem þá var. Síðan þá hefur margt breyst. 

Þjóðfélagsbreytingar síðustu aldar hafa m.a. skilað sér þannig í landbúnaði að bú eru færri og 

stærri. Eyðijörðum hefur því fjölgað og sem dæmi má nefna að lögbýli í eyði á landinu voru 

40% fleiri árið 2006 en árið 1980 (Daði Már Kristófersson, Erna Bjarnadóttir og Ómar S. 

Jónsson, á.á.). Ekki er þó um það að ræða að jarðir hafi farið í eyði í Leirársveit, það er búið 

á sömu jörðum nú og árið 1707 þegar þeir Árni og Páll tóku saman Jarðabókina, en algengara 

er að ábúendur sæki vinnu afbæjar. Landið og örnefnin eru því ekki í sömu notkun nú og 

áður var. Það undirstrikar nauðsyn þess að vinna að staðsetningu örnefna á þann hátt sem hér 

er gert. 

Í þessu verkefni var lagt upp með að athuga hvernig hægt væri að nýta eiginleika 

landupplýsingakerfa til varðveislu og framsetningar á örnefnum. Varðveisla hluta er best 

tryggð með notkun. Margt sem tilherir menningararfi þjóðarinnar er þess eðlis að ekki er 

mögulegt að varðveita það á annan hátt en að halda því á sem tryggastan hátt frá fólki. Besta 

dæmið um það eru handritin, sem teljast vera krúnudjásn íslensk menningararfs. Sumt 

varðveitist þó best með því að það sé notað. Þannig er um örnefnin. Fyrrum höfðu þau annan 

og meiri tilgang en í dag. Þau minntu á sögur og atburði, þau voru vegvísar í veglausu landi, 

og vöruðu við hættum. Í nútímaþjóðfélagi er miklu minni nauðsyn á að styðjast við landslag 

til að komast ferða sinna. Rennisléttir vegir liggja þvers og kruss um landið, beina fólki fram 

hjá hættum og beint á áfangastað. Að vísu verður aldrei svo að engin þörf verði fyrir örnefni 

til að rata. Þau eru rituð á vegaskilti og þannig er, í flestum tilfellum, öllum vafa eytt um 

hvert skal halda til að komast á áfangastað. Ekki er lengur þörf fyrir örnefnaþekkinguna eins 

og hún var notuð þegar ferðamátinn var brúna merin hans Jóns á Bægisá eða tveir jafnfljótir, 

og leiðir voru mældar í því hversu marga roðskó þurfti að hafa meðferðis til ferðalangurinn 

kæmi ekki berfættur í áfangastað. 

„Allt hafði annan róm/ áður í páfadóm,/ kærleikur manna í milli/ margt fór þá vel með snilli“ 

orti Bjarni Borgfirðingaskáld á 17. öld (Heimir Pálsson, 2003). Í þessu kvæði horfir hann 

með eftirsjá til þeirra tíma er Ísland var kaþólskt og er boðskapur kvæðisins sá að heimur 

versnandi fer. Þetta eru gömul sannindi sem eiga samt við á öllum tímum. Finnur Jónsson 

segir um örnefni: „oft eru jafnvel ekki nema fáir í hverri sveit sem þekkja þau til hlítar.“ 

(1915, 413). Þetta ritaði hann á öðrum áratug síðustu aldar þegar enn bjuggu nær níu af 

hverjum tíu landsmönnum í sveit (Hagstofa Íslands, 1997). Þetta viðhorf Finns kom vel í ljós 

í samtölum við heimamenn í Leirársveit. Sú kynslóð sem var að byrja að búa um og uppúr 

miðri síðustu öld kannast vel við örnefnin á sínum jörðum en kynslóðin þar á eftir hefur ekki 

sömu þekkingu. Ástæðan fyrir þessum kynslóðamun er vafalaust þær miklu breytingar sem 

hafa orðið á þjóðfélagi og búnaðarháttum á þessu tímabili. Fólki hefur fækkað mjög í 

sveitum og jarðir farið í eyði. Nærri lætur að hlutfallið milli þéttbýlis og dreifbýlis hafi snúist 

við á þessum tæpu hundrað árum (Stefán ólafsson, 1997). Í máli viðmælenda kom fram að í 

þeirra ungdæmi um miðja síðustu öld var farið miklu meira gangandi um landið en nú er og 

voru örnefnin þá í daglegri notkun. Það sýnast því vera tímamót nú um stundir, stór hluti 
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örnefnaþekkingarinnar mun tapast með þeim kynslóðum sem hverfa fyrir miðja þessa öld. 

Þetta áhyggjuefni er því síður en svo nýtilkomið. Í 2. kafla var vitnað í orð Haraldar 

Ólafssonar (2000) sem sagði í erindi að á ákveðinn hátt væri landið ekki til áður en það var 

nefnt. Á sama hátt má segja að landið muni hverfa ef örnefnin og sú staðfræðiþekking sem 

fylgir þeim hverfur. Það er því niðurstaða mín að sú aðferð sem gerð er tilraun með varðandi 

örnefni í þessu verkefni sé raunhæf og verkið þarft. 
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Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum lagði til örnefnaskrár fyrir eftirtaldar jarðir: 

Beitistaðir. 

Eystri- og Vestri-Leirárgarðar. 

Hávarsstaðir og Hrauntún. 

Leirá. 

Lyngholt. 

Lækur. 

Lækur, svör og athugasemdir. 

Melkot. 

Neðra-Skarð og Skarðskot. 

Steinsholt. 

Vogatunga.  
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Viðauki A 

Örnefnaskrár 

Beitistaðir. 

Eystri og Vestri-Leirárgarðar. 

Hávarsstaðir og Hrauntún. 

Leirá. 

Lyngholt. 

Lækur. 

Lækur, svör og athugasemdir. 

Melkot. 

Neðra-Skarð og Skarðskot. 

Steinsholt. 

Vogatunga. 
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Viðauki B 

Örnefnakort 

Eystri- og Vestri-Leirárgarðar, sameiginlegt land. 

Örnefni á Hávarsstöðum. 

Örnefni á Hávarsstöðum, flákaskráning. 

Örnefni á Hávarsstöðum, landslagsörnefni. 

Örnefni á Hávarsstöðum, náttúru og sögutengd örnefni. 

Örnefni á Hávarsstöðum, starfaörnefni. 

Örnefni á Neðra-Skarði. 

Örnefni á Neðra-Skarði, flákaskráning. 

Örnefni á Neðra-Skarði, landslagsörnefni. 

Örnefni á Neðra-Skarði, náttúru og sögutengd örnefni. 

Örnefni á Neðra-Skarði, starfaörnefni. 


