
Lífsgleði og gamansemi í Suðursveit
Af Þórbergsþingi á Hrollaugsstöðum 29. og 30. maí 2003

„Það var líka mikið af lífsgleði og gamansemi í Suðursveit, þó að veraldleg auðæfi
væru þar á flestum bæjum af skornum skammti. Það var það skrýtna. Og litlu atvikin,
sem þar voru alltaf að koma fyrir, urðu alveg eins mikil í okkar huga og stóru
viðburðirnir, sem lifðum síðar í fjölbýli heimsins. Hvar eru bíómyndirnar, sem höfðu
meiri áhrif en lestaferðir Öræfinga? Hvar er málverkasýningarnar, sem gáfu auganu
meiri fegurð en frönsku duggurnar úti fyrir söndunum? Hvar ástardrömu leikhúsanna,
sem smugu dýpra inn í sálina en barátta seppanna um hjarta meyhundsins á túnunum,
þegar það var falt? Hvar háskólakennslan, sem kveikti bjartara ljós í hugskotinu en
fræðslustundir Oddnýjar gömlu á Gerði? Og hvar eru konungskomurnar, sem vöktu
meiri hrifingu en að sjá Sigurð gamla á Kálfafelli vera að koma austur á Hamri?
Svona eru stærðir heimsins.“ 

Þannig kemst Þórbergur Þórðarson að orði í upphafi Rökkuróperunnar, þriðju
bókarinnar í Suðursveitarbálknum sem kemst næst því að geta kallast sjálfsævisaga
Þórbergs. Suðursveitin er ætíð nálæg í verkum Þórbergs, enda segir Steinþór bróðir
hans í minningum sínum að „þó að Þórbergur hafi ekki farið með mikil fararefni úr
Suðursveit, þá fór hann samt með það, sem hann hefur mulið úr og mun lengst mylja
úr, og það er sá andlegi arfur, sem hann fór með frá liðnum feðrum og mæðrum
sínum.“ 

Nú hafa Suðursveitungar tekið höndum saman um að miðla þeim andlega arfi sem
Þórbergur hafði með að heiman og ávaxtaði svo ríkulega á mölinni. Ábúendur á Hala,
Ingibjörg Zophoníasdóttir og hjónin Fjölnir Torfason og Þorbjörg Arnórsdóttir hafa
gengist fyrir stofnun Þórbergsseturs og í tengslum við það komið upp vefsíðunni www.
thorbergur.is þar sem finna má ýmsan fróðleik um skáldið og verk þess. Formleg
stofnun Þórbergsseturs átti sér stað í upphafi málþings um Þórberg Þórðarson sem
Suðursveitungar héldu að Hrollaugsstöðum þann 29. maí síðastliðinn. Tíu stofnanir
munu koma á einn eða annan hátt að starfsemi Þórbergsseturs og voru fulltrúar þeirra
mættir á staðinn til að undirrita samstarfssamninginn. Þetta voru fulltrúar
Heimspekideildar Háskóla Íslands, Örnefnastofnunar Íslands, Orðabókar Háskólans,
Stofnunar Árna Magnússonar, Þjóðminjasafns, Þjóðskjalasafns, Landsbókasafns,
Rithöfundasambands Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands. Auk þess er
Menningarmiðstöð Hornafjarðar stofnaðili að Þórbergssetri. Stofnskrá Þórbergsseturs
verður síðan opin í eitt ár og gefst þar aðdáendum Þórbergs og velunnurum
Þórbergsseturs kostur á að gerast stofnaðilar án nokkurra kvaða, en lágmarksupphæð
er krónur 10.000.

Það var Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður Þórbergsseturs, sem setti málþingið í
miklu blíðskaparveðri við minnisvarðann um bræðurna þrjá á Hala Þórberg, Steinþór
og Benedikt Þórðarsyni. Minnisvarðinn stendur ofan við þjóðveginn við heimreiðina
að Hala og er myndaður af stórum tvíklofnum steini sem myndar þrjá hluta alla af
sama bergi brotna. Þetta er skemmtilega táknrænt verk og viðeigandi til minnis um
menn sem unnu náttúrunni og heyrðu steinana tala. Minnisvarðinn er verk Símonar
Ívarssonar arkitekts, sem er afkomandi Þórbergs. 



Eftir setninguna var haldið að Hrollaugsstöðum þar sem sjálft þingið fór fram og að
lokinni undirritun áðurnefnds samstarfssamnings hófst fyrirlestrahald. Fyrst á
mælandaskrá var Soffía Auður Birgisdóttir bókmenntafræðingur sem flutti erindi sem
hún nefndi „Þórbergur Þórðarson: Trúarviðhorf og deilur.“ Soffía Auður fjallaði um
ádeilu Þórbergs á kirkju og klerkastétt, sem finna má víða í verkum hans, og beindi
sérstaklega sjónum að Bréfi til Láru og þeim deilum sem fylgdu í kjölfar útkomu
bókarinnar árið 1924. Eins og kunnugt er urðu margir til að mótmæla því á prenti sem
þeir töldu vera hatursfullar árásir á kristindóminn í Bréfi til Láru. Viðamestu
mótmælin komu frá Halldóri Kiljan Laxness (sem Þórbergur kallar „einn af skárri
kunningjum“ sínum í bókinni), en hann sendi frá sér ritið Kaþólsk viðhorf árið 1925
og er það beint svar við 18. kafla Bréfs til Láru þar sem Þórbergur deilir harkalega á
kaþólsku kirkjuna fyrir ýmsar sakir. Hinn ungi Halldór Kiljan Laxness kallar kaflann
„ofsóknarflan manns sem er um skoðanir sínar á kirkjunni ósjálfstæður þræll
óvandaðra rógbera“ og er honum ansi heitt í hamsi í andsvari sínu, enda líður honum
eins og „hverju íslensku barni [myndi líða] ef ráðist væri á móður þess,“ eins og hann
sjálfur kemst að orði. Skoðanir Halldórs og Þórbergs á kaþólsku kirkjunni voru
ósættanlegar og Þórbergur brást ekki sérstaklega við riti Halldórs. Hins vegar svaraði
hann flestum öðrum sem gagnrýndu Bréf til Láru og oft í löngu máli. Soffía Auður
sagði ritdeilurnar sem fylgdu í kjölfar Bréfs til Láru vera mikinn feng, bæði fyrir
íslenskar bókmenntir og þá sem rannsaka verk Þórbergs og þann hugarheim sem í
þeim birtist og ekki síður fyrir þá sem rannsaka íslenska kristnisögu. Upp af þessum
deilum spruttu t.a.m. ritgerðir Þórbergs „Eldvígslan“ og „Lifandi kristindómur og ég“
sem eiga varla sinn líka í snilldarlega brýndum texta og mælsku, og taka þar jafnvel
Bréfinu sjálfu fram.

Næstur í pontu var Pétur Gunnarsson rithöfundur og flutti hann erindi sem hann
kallaði „Þórbergur eftir þúsund ár“. Pétur velti því fyrir sér hvort verk Þórbergs
myndu verða lesin „eftir þúsund ár“. Pétur notaði þetta tímatal á táknrænan hátt; í raun
má segja að þúsund ár séu þegar liðin síðan Þórbergur skrifaði verk sín, svo mikið
hefur heimurinn breyst undanfarna áratugi. Og eru verk Þórbergs kannski þegar horfin
af náttborðum landsmanna? Eru þau rykfallin og ósnert meðal margra fleiri
öndvegisverka íslenskra bókmennta? Slíkum spurningum velti Pétur m.a. fyrir sér, en
taldi þó að kannski mætti vænta endurnýjunar í rannsóknum og mati á Þórbergi nú
þegar flestir sem þekktu hann væru gengnir til feðra sinna og persónan Þórbergur væri
ekki þvælast fyrir lesendum og túlkendum. Pétur gerði þessa „persónu“ nokkuð að
umtalsefni og taldi að trúðsgervið sem Þórbergur brá sér gjarnan í hefði líklega þvælst
nokkuð fyrir samtímamönnum hans og e.t.v. valdið því að mat þeirra á verkum hans
væri ekki fordómalaust. Þá beindi Pétur athyglinni að bókinni Bréf til Sólu og þeirri
mynd af Þórbergi sem þar birtist alls óvænt og í andstöðu við fyrri hugmyndir manna
um Þórberg Þórðarson. Þarna birtist Þórbergur aumur og auðmjúkur, jafnvel trúaður -
svo sannarlega mynd af Þórbergi sem fellur ekki að gervi háðfuglsins og æringjans
sem margir töldu sig þekkja. Þannig geta nokkur bréf umbylt skilningi manna og
mynd af skáldi og verkum þess - og vafalaust ekki enn öll kurl komin til grafar í tilviki
Þórbergs.

Þegar málþingsgestir höfðu gætt sér á lummum og kleinum með kaffinu var þinginu
fram haldið og tók þá til máls Helga Jóna Ásbjarnardóttir, sem lesendur Þórbergs
þekkja betur undir nafninu Lilla Hegga. Erindi hennar nefndist að sjálfsögðu
„Sobbeggi afi og Mammagagga“ og sagði Helga Jóna þar frá kynnum sínum af þeim



þeim hjónum Þórbergi og Margréti. Það var bæði fróðlegt og skemmtilegt að heyra
aðalpersónu Sálmsins um blómið segja frá í eigin persónu og kom frásögn hennar
þinggestum oft til að hlægja. Helga Jóna sagði m.a. frá því að frá 8 ára aldri hefði hún
fylgt Sobbeggi afa á afmæli rússnesku byltingarinnar sem haldið var hátíðlegt á Hótel
Borg og einnig hefði hún í mörg ár farið með þeim Mömmugöggu í veislu til Kristins
E. Andréssonar á Þorláksmessu. Þar hefði Þóra, kona Kristins, leyst sig út með
þjóðbúningadúkku að gjöf á hverju ári. Þá var líka skemmtileg frásögn Helgu Jónu af
því þegar hún fylgdi Þórbergi og Margréti í Suðursveitina árið 1969. Þórbergur hafði
meðferðis „Þorláksdropa,“ en svo kölluðu þau Margrét vínið sem þau brugguðu til
margra ára í kjallaranum á Hringbraut 145, og á leiðinni austur stoppaði Þórbergur við
hvern læk og kvaddi hann með tveimur sopum af Þorláksdropum. Mömmugöggu
leiddist mjög þófið og bað hann að hætta: „Þú verður blindfullur þegar þú kemur að
Hala!“ En Þórbergi varð ekki haggað, „Það gerir ekkert til. Nú ræð ég,“ ku hann hafa
svarað. Helga Jóna sagði að þarna hefði Þórbergur talið sig vera í sinni hinstu för til
æskustöðvanna og viljað kveðja almennilega!

Eins og lesendur Þórbergs vita var hann mikill áhugamaður um orðasöfnun og
örnefni og þessum þætti starfs hans var einnig gert skil á málþinginu. Frá Orðabók
Háskólans kom Guðrún Kvaran og fjallaði um orðasafn Þórbergs sem varðveitt er á
Orðabókinni í sex kössum en til stendur að fara að koma því í rafrænt form og verða
þá hægari heimatökin við rannsókn á því. Frá Örnefnastofnun kom Svavar
Sigmundsson og gat hann þess að flest vandmál örnefnafræðinnar kæmu við sögu í
skrifum Þórbergs um efnið og margar skemmtilegar skýringar væri að finna hjá
honum á örnefnum. Svavar tiltók nokkur dæmi þar um og höfðu gestir gaman af.
Vésteinn Ólason, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar, hafði með sér nokkrar
upptökur úr fórum safnsins þar sem heyra mátti í þeim bræðrum Þórbergi og Steinþóri
fara með kvæði og segja frá. Þórbergur hermdi þar eftir nokkrum kunnum persónum,
meðal annars Oddnýju Sveinsdóttur í Gerði, sem var hans sagnabrunnur í æsku.

Aftur fengu þinggestir kaffihressingu og síðan bauð Hjörleifur Guttormsson þeim í
ferðalag um Suðursveit í máli og myndum. Hjörleifur varpaði á skjá ljósmyndum sem
hann hefur tekið á ferðum sínum um Suðursveit og fjallaði um hina stórkostlegu
náttúrufegurð sveitarinnar. Þá las hann textabrot upp úr Suðursveitarbókum Þórbergs
þar sem við átti, en Þórbergur gerir staðháttum og náttúru Suðursveitar einstaklega
góð skil í þeim bókum. Svipaðan háttinn á höfðu þau Þorbjörg Arnórsdóttir og Fjölnir
Torfason daginn eftir þegar gestum var boðið í gönguferð um slóðir Þórbergs og var
leiðin vörðum textabrotum úr Suðursveitarbókunum.

Að lokinni myndasýningu Hjörleifs var borinn fram þjóðlegur kvöldverður,
heimareykt hangikjöt með öllu tilheyrandi og ávaxtagrautur í eftirmat. Það var þó
síður en svo að dagskrá málþingsins væri lokið því strax eftir að gestir höfðu
sporðrennt síðasta bitanum var komið að því að heimamenn blönduðu sér í umræðuna
og frá sjónarhóli undirritaðrar var þáttur þeirra bræðra Fjölnis og Zophaníasar
Torfasona rúsínan í pylsuendanum. Fjölnir flutti erindi um „Gamla Stein,“ föðurafa
Þórbergs sem hann taldi að hefði haft meiri áhrif á Þórberg en nokkur annars. Fjölnir
rakti ættir Steins aftur í fortíð og brá upp ógleymanlegri mynd af hörðum lífskjörum
fólksins sem bjó í fátækt og einangrun í afskekkum sveitum Íslands fyrr á öldum. Þá
er ekki síður ógleymanleg mynd hans af Gamla Steini og sambandi þeirra Þórbergs.
Fjölnir endaði erindi sitt á að segja sögu að því þegar hann sá framliðinn mann fyrir



utan skemmuna á Hala þegar hann var drengur og auðvitað vel við hæfi að hafa eina
sanna draugasögu með á þingi um Þórberg Þórðarson.

Zophanías Torfason las upp lungann úr frásögn Þórbergs af því þegar hann var
óléttur, úr Bréfi til Láru, við mikinn fögnuð þinggesta. En saman við upplesturinn
fléttaði Zophanías eigin hugleiðingar um þá erfiðleika sem geta steðjað að mönnum,
ekki síst ungmennum, þegar þeir efast um eigin getu og sjálfsmyndin er ekki eins og
best væri á kosið. Þessa hugvekju sína tengdi Zophanías hugvitssamlega við frásögn
Þórbergs, sem út frá ákveðnu sjónarhorni má vel túlka sem fyrst og fremst tjáningu á
vanlíðan og öryggisleysi ungmennis gagnvart líkama sínum sem tekur örum
breytingum. Með erindi sínu sýndi Zophanías svo ekki verður um villst að verk
Þórbergs eiga fullt erindi inn í skólana, út af þeim má leggja á þann hátt sem ætti að
vekja áhuga unglinga.

Það var tekið að líða á kvöldið þegar Jón Hjartarson leikari steig á sviðið í gervi
Þórbergs Þórðarsonar og flutti gestum nokkur atriði úr Sálminum um blómið og
Íslenskum aðli, en Jón hefur gert leikgerðir upp úr báðum verkum sem flutt verða í
Ríkisútvarpinu í vetur. Jón naut sín vel í gervi Þórbergs enda orðin hagvanur því að
leika meistarann og muna eflaust margir eftir rómaðri túlkun hans á Ofvitanum hjá
Leikfélagi Reykjavíkur fyrir rúmum tveimur áratugum. Þær Helga Jóna Ásbjörnsdóttir
og Hugrún Þórbergsdóttir (sonardóttir Helgu Jónu) komu Jóni til aðstoðar í nokkrum
atriðum og skemmtu gestir sér konunglega undir lestri þeirra. 

Ekki er hægt að ljúka þessu yfirliti yfir vel heppnað Þórbergsþing í Suðursveit án þess
að minnast á hljómsveit heimamanna sem heillaði gesti með innlifaðri sveiflu sinni -
og að sjálfsögðu voru aðeins leikin lög við texta eftir Þórberg Þórðarson.
Hljómsveitina skipuðu þeir séra Einar Jónsson sóknarprestur á Kálfafellsstað, séra
Sigurður Kr. Sigurðsson sóknarprestur á Höfn og Þórir Ólafsson sjómaður, auk
söngkonunnar Vilborgar Þórhallsdóttur tómenntakennari í Nesjaskóla.

Þetta fyrsta málþing Þórbergssetur í Suðursveit mun lengi lifa í minning þeirra
hátt í hundrað manna sem það sóttu og vonandi verður hér um árvissan atburð að ræða
í framtíðinni.

Soffía Auður Birgisdóttir


