
Setning á málþingi um Þórberg Þórðarson 29. maí 2003 
 
Ágætu gestir, fyrirlesarar á málþingi um meistara Þórberg, samstarfsaðilar 
um stofnun Þórbergsseturs, kæru gestir langt að komnir, Austur 
Skaftfellingar. 
 
Fyrir hönd okkar sem höfum staðið að undirbúningi Þórbergsseturs bíð ég 
ykkur velkomin í Suðursveit, nánar tiltekið á heimaslóð Þórbergs 
Þórðarsonar á Hala í Suðursveit. Málþingið er sett á þeim stað, sem nú er 
orðinn táknrænn fyrir minningu Þórbergs Þórðarsonar og bræðra hans, hér 
,,Upp við Steina” eins og við heimafólkið segjum. Við erum stödd á miðju 
sögusviðinu, leiksviðið blasir við, umhverfið sem Þórbergur fjallar um með 
einstökum hætti, þar sem jafnt mannlíf sem náttúra varð lifandi heimur sem 
birtist á blöðum bókar og við eigum sem ómetanlegan menningararf. Þrátt 
fyrir að Skaftfellingar séu þekktir fyrir hógværð ætla ég að leyfa mér að 
segja að engin sveit á Íslandi á sambærilegan menningararf og Suðursveit. 
Þórbergur galt sveit sinni vel fósturlaunin, - atburðir hversdagsins urðu 
sögusvið bóka hans, og íslensk þjóð á einstakar þjóðlífslýsingar sem hægt 
verður að lesa um ókomnar aldir eða svo lengi sem íslensk tunga og 
menning lifir.   
 
Þórbergur segir á einum stað,, Ég fór snemma að sjá það stóra í hinu smáa”, 
Á öðrum stað segir hann eitthvað á þá leið að það hvarflaði aldrei annað að 
honum en allt í náttúrunni væri með lífi, - enda tala steinar, náttúran andar 
og stynur, veraldarhafið í suðrinu syngur margraddaðar óperur, jafnvel 
eldurinn, húsin og reykurinn birtast sem lifandi dularverur.   
Góðir gestir, hér erum við stödd á miðju sögusviðinu, margt er breytt, en 
ekki allt. Að baki eru Breiðabólsstaðarklettar með öllum sínum 
kynjamyndum og  tindarnir þrír,  Gerðistindur í austrinu,  Fosstorfutindur 
sem er hæstur og virðulegur mjög,  Þórbergur segir að hann minni hann á 
föður sinn þegar hann var komin í sparifötin búin að þvo og greiða á sér 
skeggið og var að leggja af stað á niðurjöfnunarfund að Kálfafellsstað og 
Kvennaskálatindur  með strókana tvo, sem líkjast  eyrum á  íslenskum hundi 
þar sem bitið hefur verið ofan af öðru eyranu  í ástarleik. Fellsfjall gægist inn 
á sviðið ,,þvers fyrir vestrinu” og Öræfajökull gnæfir yfir eins og ,,risi 
þjóðsagnanna við hliðina á mennskum manni”. Í austrinu fylgist hann 
Bergur með okkur, klettadrangur sem hefur staðið þarna hljóður og kurteis, 
og horft yfir sögusviðið í þúsund ár. Neðan við bæina er 



Breiðabólsstaðarlónið  og í suðrinu veraldarhafið. Úti við hafsbrún gera 
Hrollaugseyjar ,,listilega tilbreytingu í sjóndeildarhringinn”. 
 
Og hér í túninu, sem Þórbergur segir að sé fegursta tún á Íslandi eru 
Breiðabólsstaðarbæirnir þrír, neðst Breiðabólsstaður þar sem Gamli Steinn 
afi Þórbergs bjó. Þar studdi Steinn afi ekki lítinn dreng fyrstu skrefin, heldur 
leiddi Þórbergur blindan afa sinn um grundir og lýsti því sem fyrir augu bar, 
ef til var það fyrsta þjálfun hans í frásagnarsnilld og nákvæmum lýsingum. 
Austar er Gerði þar sem Þórarinn bróðir hans pápa bjó, Þórarinn sem var svo 
veðurhræddur að ekki þurfti annað en að minnast á landnyrðingstodda í 
Horninu eða skýjaþykkni sem rak fram undan Steinanöfinni,  þá hljóp hann 
heim að fergja baðstofuþakið. Á Gerði bjó líka hún Oddný í Oddnýjar-
kofanum sínum, sem því miður er nú horfinn. Efst er Hali, bærinn hans 
Þórbergs, baðstofan stóð um það bil þar sem bustabærinn er nú, þar sat 
Þórbergur gjarnan á grasbekknum austan á eldhúsþekjunni og horfði til 
austurs. 
 
,,Það var gaman að sitja á honum í björtu veðri og horfa niður að Gerði, 
sérstaklega ef glóðarkökulega rauk úr eldhúsinu hjá Guðleifu, og austur 
eftir Lóninu og austur með fjallinu og austur til Nesjafjallanna, sem voru 
það austasta, sem maður sá frá Hala. Þau sýndust stefna í boga alveg fram 
að sjó. Fremst var Hornið og Almannaskarð svolítið norðar.  Mér var illa 
við þau bæði, því að þar byrjaði þokan í bölvuðum landnyrðingnum. Loftið 
var skafheiðríkt og blæjalogn og glaðasólskin, Lónið eins og nýkeyptur 
spegill, og allt var svo fallegt í Suðursveit. 
Þá sagði einhver: ,,Nú er kominn landnyrðingur í Hornið.” Og ef þurrt hey 
var undir, þá sagði faðir minn: ,,Nú kafar hann með landnyrðingsdjöful í 
Skarðið.” Það var dökkgrá, kuldaleg þoka, ólík allri annarri þoku, stundum 
kölluð Austfjarðarþoka og bölvuð Austfjarðarþokan. Þetta datt svo sviplega 
yfir og gerbreytti öllu útliti heimsins rétt eins og Guð hefði misst stjórnina á 
veröldinni allt í einu úr höndum sér.” 
                           ( Þórbergur Þórðarson; Steinarnir tala) 
 
Í Suðursveit var lífið líka svo skemmtilegt, fullt af spennandi ævintýrum, 
silungaveiðin í Breiðabólsstaðarlóni, ögrandi klettaklifur við að bjarga  
kindum úr sveltum, selveiði í Hrollaugseyjum,  sjósókn er líða tók á Góu, 
frönsku skúturnar úti fyrir ströndinni, að maður tali nú ekki um þá Guðs 
blessum sem ströndin voru fyrir fólkið með öllu strandgóssinu og 
konjakkinu, rauðu kartöflunum, og hinu óviðjafnanlega fransbrauði. 



Það er því ekki ofsögum sagt að ekki sé annars staðar á Íslandi slíkt 
kjörlendi til að geta af sér ofvita, þar vegi þyngst margslungið náttúrufar, allt 
þetta sé sem loftmynd af ímyndunarafli, svona landslag og umhverfi fái fólk 
til að hugsa fyrr en seinna.  
,,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 eins mikil í huga 
okkar og stóru viðburðirnir, sem við lifðum síðar í fjölbýli heimsins. Hvar 
eru bíómyndirnar, sem höfðu meiri áhrif en lestarferðir Öræfinga? Hvar 
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 
fræðastundir Oddnýjar gömlu á Gerði? Og hvar eru konungskomurnar, sem 
vöktu meiri hrifningu en að sjá Sigurð gamla á Kálfafelli vera að koma 
austur á Hamri? Svona eru stærðir heimsins”.        
                                                          (Þórbergur Þórðarson; Rökkuróperan) 
Góðir gestir 
Það er allt þetta sem við viljum að lifi áfram í hugum okkar Skaftfellinga, og 
hjá íslenskri þjóð. Við viljum að ævintýrin lifi áfram í Suðursveit, steinarnir 
tali, örnefnin og sagnirnar varðveitist. Verkefni Þórbergsseturs eru svo 
sannarlega ærin og verðug. 
 Helstu markmið þeirra eru: 

• Efla rannsóknir og umfjöllun um ævi, störf og ritverk Þórbergs 
Þórðarsonar rithöfundar frá Hala í Suðursveit. 

• Sinna fræðastörfum er tengjast söfnun, varðveislu og skráningu 
menningarminja í Suðursveit og síðar Austur Skaftafellssýslu. 

• Miðla þekkingu og standa fyrir fræðslu til ferðamanna og almennings 
um Þórberg Þórðarson, byggð og mannlíf í Austur Skaftafellssýslu. 

 
Við erum lögð af stað,  rétt eins og mannsævin við fæðingu barns er óskrifað 
blað er vegferðin framundan óljós, - en þær góðu undirtektir sem við höfum 
alls staðar fengið við málaleitan okkar um stofnun Þórbergseturs á Hala í 
Suðursveit auka okkur afl og þor. Þar má nefna viðurkenningu Alþingis 
Íslendinga á verkefninu með styrkveitingu og faglegur stuðningur þeirra 
fjölmörgu mennta - og menningarstofnana sem eru með okkur  hér í dag 
 
Málþing um Þórberg Þórðarson er sett, við  höldum í austurátt yfir Sandinn 
að Hrollaugsstöðum þar sem dagskránni verður haldið áfram. Þegar við 
komum austur fyrir Steinafjall sjáum við Papbýlisfjall hið forna á vinstri 



hönd,  grjótið í því er með rauðleitum blæ, ,,það er hlýlegt”, segir Þórbergur. 
Skógurinn í fjallsbrekkunum er orðinn grænn. Við trúum að þar hafi Papbýli 
verið forðum og þangað er ferðinni heitið á morgun ef veður leyfir.    
Rauðá fellur í ótal fossum niður hlíðina, ef vel er að gáð sjáum við í 
munnann á Klukkugili á leiðinni, gljúfrinu mikla með Myrkrunum, þar áttu 
Papar að hafa kastað klukkum sínum forðum. Það er þeyr til fjalla. Yfir 
miðsandinum morar af kríu, tveir kjóar flögra lymskulega fram hjá, 
sólargeislar glampa á litlum lónum, lítill sendlingshjón vappa með 
vatnsborðinu, grasi grónar tættur Steina og Sléttaleitis tala til okkar um 
löngu liðna sögu og minna okkur á að lífið er hverfult. ( Stuðst við orðalag 
Þórbergs)  
  
Það er einlæg ósk mín að þessi dagar í Suðursveit verði ykkur kæru gestir til 
ánægju og gleði  og marki nýtt upphaf af gestakomum í Suðursveit þar sem 
byggt verður á einstakri menningararfleifð og minningu um  ævi og störf 
Þórbergs Þórðarsonar. 
                              Þorbjörg Arnórsdóttir Hala 
 


