
Söfnun Þórbergs Þórðarsonar úr mæltu máli 

Allir, sem þekkja rit Þórbergs Þórðarsonar, vita að hvað eina sem snerti íslenskt mál var
honum ofarlega í huga. Þið minnist líklega þessa kafla úr Ofvitanum: 

,,Íslenzk málfræði? Það hlýtur að vera allt annað en regluskrattarnir, sem ég las í
kvöldskólanum hans Ásgríms Magnússonar, áður en ég fór á skútuna í vetur. Íslenzk
málfræði hlýtur að vera um það, hvernig orðin hafa skapazt, hvaða meining er í þeim,
hvernig eitt orð er skylt öðru. Hvers vegna heitir lúkarinn lúkar og káetan káeta? Er
lúkar ekki skylt loka? Honum er stundum lokað í stórsjó og pusverki. Og káeta? Er
það ekki dregið af að ká í og eta? Er ekki eins og maður kái í matnum líkt og káð er í
heyi, þegar maður étur með borðhnífi og gaffli? Og þeir í káetunni éta alltaf með
borðhnífi og gaffli. Stoltasta verk mitt á kútter Hafsteini var að fægja úr ösku
hnífapörin í káetunni. Muna nú að láta ekki ösku verða eftir inni á milli
gaffalteinanna! Gæti mastur verið skylt masa? Er ekki eins og möstrin masi við
storminn, þegar skipið tekur yfirhalningar? Eða salningsspíra. Ég var sannfærður um,
að þetta stæði allt í íslenzku málfræðinni."

Þarna bregður Þórbergur á leik, líkt eins og hann gerði með finnsku orðin í frásögninni af
Tummu Kukku, en orð og merking þeirra var honum hugleikið viðfangsefni. Hann var aðeins
27 ára þegar hann hóf söfnun orða úr mæltu máli vestur í Dýrafirði árið 1916 ,,eingöngu af
áhuga á íslenzkri tungu og fróðleikslöngun" eins og hann komst að orði í Bréfi til Láru, og
þeirri söfnun hélt hann markvisst áfram í nokkur ár. Í Bréfinu lýsir hann hugmyndum sínum
og fyrstu tilraunum til söfnunar og það er þessi söfnun sem ég ætla að gera hér að
umræðuefni.

 Í Dýrafirði heyrði Þórbergur  mörg orð og orðatiltæki sem honum voru framandleg.
Hann gat sér þess til að enginn hefði skráð þau niður og hóf sjálfur að leita uppi
heimildarmenn, og spjalla við þá sem frætt gátu hann um merkingu og notkun. Að ári eða
1917 átti hann talsvert orðasafn en þá vann hann um hríð við íslensk-danska orðabók Sigfúsar
Blöndals og sagðist hafa lært margt af þeirri vinnu. Sigfús hafði ekki löngu áður fengið í
hendur talsvert safn orða úr mæltu máli sem Björn M. Ólsen íslenskufræðingur og
háskólarektor hafði safnað í 40 vasabækur rétt fyrir aldamótin 1900.  Þórbergur minntist ekki
á þetta safn í Bréfi til Láru, sem skrifað var 1923, og hvergi kemur fram í þeim gögnum sem
mér eru tiltæk að hann hefði nýtt sér það við sína eigin söfnun. Hins vegar lét hann Sigfúsi í
té þann hluta safns síns sem hann hafði lokið við að hreinrita 1. janúar 1918, og kemur fram í
formálanum að orðabókinni að Sigfúsi þótti mikill fengur að framlagi Þórbergs. Það gerðist
aftur á móti um haustið að Þórbergur hitti Guðmund Björnsson landlækni, sem þá sat á þingi,
og sagði honum frá söfnun  sinni. Guðmundur hafði góðan skilning á því tiltæki því að sjálfur
hafði hann safnað á ferðum sínum um landið og taldi mikilvægt að halda til haga gömlum
orðum og orðatiltækjum sem ella myndu gleymast. Guðmundur hvatti Þórberg til þess að
sækja um fé til Alþingis og hét því að tala fyrir styrknum. Þórbergur gerði það með hálfum
huga eftir að hafa ráðgast við menn, m.a. Björn M. Ólsen, sem gaf honum góð meðmæli eftir
að hafa skoðað það sem Þórbergur átti þegar í fórum sínum. Styrkinn fékk hann, 600 krónur
fyrir hvort þingár. Þessum styrk hélt hann með nokkrum hækkunum til ársins 1924 að hann
var felldur niður af fjárlögum. 

Nú gat Þórbergur einbeitt sér að söfnuninni og honum varð betur ljóst en áður hversu
mikið var um orð og orðatiltæki, sem hvergi fundust á bókum, og hann tók einnig eftir því að
talsverður munur gat verið milli landshluta. Það er því skiljanlegt að honum skyldi vaxa



verkið í augum. Hann sá að honum myndi aldrei einum endast aldur til að skila því af sér eins
og hann helst vildi. Hann leitaði því ráða hjá Jóni Ófeigssyni menntaskólakennara og
aðalsamverkamanni Sigfúsar Blöndals hérlendis sem ráðlagði honum að leita að
sjálfboðaliðum um allt land. Þórbergi leist vel á þessa hugmynd en taldi nauðsynlegt að þessir
sjálfboðaliðar fengju einhverja tilsögn í að safna þannig að vit og gagn væri í. Hann ritaði því
lítinn bækling árið 1921, sem hann nefndi ,,Leiðarvísir um orðasöfnun", og var hann gefinn út
með styrk úr Sáttmálasjóði árið 1922.  Í bæklingnum útskýrir hann fyrst hvers vegna ástæða
sé til þess að safna orðum úr mæltu máli. Hann telur ástæðurnar tvær. Hin fyrri sé vitundin
um almenna vanþekkingu á orðaforða og beitingu tungunnar og ,,skortur á þekkingartækjum
sem bætt geti úr þessari vankunnáttu."  Hann skrifar: ,,Vér vitum ... að í alþýðumálinu felst
urmull orða, orðasambanda og jafnvel málshátta, sem engar líkur eru til, að neins staðar sé á
bók  fest." Hina ástæðuna telur Þórbergur þá að mönnum sé nú ljósara en áður, sakir vaxandi
þekkingar, að fjöldi orða, orðmynda og orðasambanda leggist niður og gleymist með ári
hverju, en jafnframt spillist málið hröðum skrefum af málleysum og erlendum orðskrípum, og
að vanþekkingin og lítilvirðingin á tungunni vaxi með hverjum deginum sem líður. Þessu
telur hann valda breytingar á hugsunarhætti og vinnubrögðum sem hér hafi rutt sér til rúms á
síðust áratugum. 

Að inngangi loknum hefst sjálfur leiðarvísirinn á kafla um hvers konar orðum skuli
safnað, á eftir honum er kafli um hvernig skuli orðtekið og þarnæst kemur kafli um þau víti
sem varast skuli. Meginhluti bæklingins er síðan lýsing á hvernig skrifað skuli upp og hvernig
skráð skuli á seðlana. Þórbergur skiptir söfnuninni í þrjá meginflokka: orð, orðasambönd og
málshætti og leiðbeiningar fylgja um hvern flokk fyrir sig. Niðurlagsorð leiðbeininganna eru
þessi: ,,Í nafni málfræðinnar, þekkingarinnar, þjóðarinnar, skora eg á yður, landar góðir,
karlar og konur, að leggja þessari hugsjón liðsinni yðar. Það verður ef til vill haldbezta
minningin, sem eg og þú getum eftir skilið afkomendum okkar, þegar við yfirgefum þennan
lítilsiglda heim." 

Ljóst er að Þórbergur hefur lagt mikla alúð við gerð leiðarvísisins og að baki honum
liggur mikil umhugsun um hvernig best skuli að slíkri söfnun staðið. Hvergi eru annars staðar
til jafngóðar leiðbeingar um söfnun úr mæltu máli. 

Þórbergur leitaði meðmæla hjá fjórum fræðimönnum um áform sín um orðasöfnun og
eru þau birt aftast í bæklingnum. Þessir menn voru Jakob Jóhannesson Smári, sem var
menntaður málfræðingur frá Kaupmannahöfn, Jón Ófeigsson, sem ég minntist á áðan í
tengslum við Blöndalsbók, Magnús Helgason guðfræðingur og Sigurður Nordal  prófessor
sem allir allir luku lofsorði á áform Þórbergs. Bæklingnum lýkur á þessum orðum Sigurðar: ,,
En orðasöfnunin er andleg grasatínsla, og sá sem skerpir athygli sína á henni, mun síðan
kunna að beita henni við aðra andlega hluti. Hann hefur náð í þráðarenda, sem hægt er að
rekja sig eftir lengra og hærra en hann í fyrstu kann að gruna." 

12. og 19. júní 1922 ár skrifaði Þórbergur greinar í Tímann þar sem hann gerði grein
fyrir söfnuninni og þeim aðferðum sem hann beitti. Hann lagði mikla áherslu á að komast í
kynni við menn víðs vegar að af landinu, sem bjuggu í Reykjavík, og safna hjá þeim orðum
og orðasamböndum. Hann hélt spjaldskrá yfir heimildarmenn sína og má sjá af henni að
meðal þeirra voru Freysteinn Gunnarsson skólastjóri, Guðmundur Hagalín rithöfundur,
Hallbjörn Halldórsson prentari og kona hans, Kristín Guðmundsdóttir, sem hann taldi
merkasta allra þálifandi kvenna á landinu, Helgi Hjörvar, Jakob Jóhannesson Smári skáld og
Jón Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. 

Þótt margir góðir heimildarmenn fyndust í Reykjavík nægðu þeir engan veginn að
mati Þórbergs. Hann taldi brýnt að safna kerfisbundið í hverri sýslu og ferðast um allar sveitir
að orðtaka ,,hinar ýmsu greinar líkamlegs og andlegs lífs" eins og hann orðaði það í
Tímagreininni. Hann minntist einnig á söfnun fyrirrennara sinna sem hefðu aðeins skrifað
niður það sem þeir heyrðu hjá fólki en ekki kynnt sér rækilega einstök starfssvið eða aðferðir.



Þar nefndi  hann Þorvald Thoroddsen, en hann gat víða staðbundinna orða í ferðabók sinni,
Guðmund landlækni, Grím Jónsson, sennilega á Ísafirði, Björn Bjarnason frá Viðfirði og
Björn M. Ólsen.

 Þórbergur fór því að hugsa fyrir kerfi sem hann gæti nýtt við söfnunina og leita eftir
sjálfboðaliðum. Hann gerði sér skrá yfir hreppa og kaupstaði og sendi þeim mönnum bréf og
Leiðarvísinn sem hann taldi að hefu áhuga á orðasöfnun. Bréfið er dagsett 1. febrúar 1922 og
textinn er svona:

Kæri herra. 
Eg treysti yður til að takast á hendur fyrir mig orðasöfnun úr alþýðumáli í yðar sveit og útvega
mér jafnframt annan mann í sveitinni, sem getur og vill taka að sér að safna. Eg sendi yður
hér með leiðarvísi þann, sem eg hefi samið um orðasöfnun, og vona eg, að hann komi yður að
einhverju haldi. Samverkamaður yðar í sveit yðar fær annan slíkan bækling, þegar hann hefir
gefið kost á sér. Eg bið yður að senda mér sem allra fyrst svar þess efnis, hvort þér getið orðið
við málaleitan minni. 

Virðingarfyllst,
 Þórbergur Þórðarson. 

Bréfið er varðveitt með handritum og skjölum Þórbergs í handritadeild Landsbókasafns. 
Tilmælum Þórbergs var mjög vel tekið og liggja með gögnum hans á safninu fjölmörg

bréf frá mönnum víða um land sem samþykktu að leggja honum lið. Í Bréfi til Láru kemur
fram að hann hafði náð saman um 300 sjálfboðaliðum þegar styrkurinn var felldur niður.
Sumir höfðu þegar sent orðalista, og eru nokkrir slíkir varðveittir í Landsbókasafni. Sumir
þessara manna urðu síðar heimildarmenn Orðabókar Háskólans þegar starfsmenn hennar fóru
af stað með söfnun úr mæltu máli í útvarpsþáttunum sem margir kannast við og hófust 1956. 

Í tengslum við orðasöfnunina fékk Þórbergur inni í Tímanum með þátt sem hann
kallaði ,,Orðabálk". Fyrsti þátturinn birtist 14. febrúar 1922 en síðan voru greinarstúfar frá
honum næstum í hverju tölublaði allt það ár og fram á árið 1923. Orðabálkarnir voru
mislangir, stundum fjallaði hann um tvö eða þrjú orð, stundum um allt upp í tíu eða tólf.
Hann virðist hafa fengið talsverð viðbrögð frá lesendum því að bréf eru varðveitt í
Landsbókasafni sem sérstaklega voru skrifuð sem svör við fyrirspurnum í Orðabálkinum.

En erfitt var að vinna að svo umfangsmiklu verkefni án fjár. Styrkurinn til Þórbergs,
sem fór mest upp í 1500 krónur 1922, var felldur niður í frumvarpi til fjárlaga 1923.
Þórbergur fór á fund fjárveitinganefndar sem gaf honum lítinn tíma til þess að gera grein fyrir
söfnun sinni. Best er að lýsa hugsunum Þórbergs með hans eigin orðum í Bréfi til Láru: 

Meiri hluti nefndarinnar ætlar að eyðileggja alt verk mitt, sem búið er að eyða í
töluverðu fé, ætlar að gera að engu allar fyrirætlanir mínar og svifta ríkissjóð ókeypis
aðstoð fjölda manna víðs vegar um land. Þetta finnst mér nokkuð hæpin hagfræði.

 Og aðeins síðar skrifar hann: 

Ég er einn af þessum fáu, brjóstumkennanlegu hugsjónaglópum, sem íhaldið talar um
með hlæjandi fyrirlitningu. Orðasöfnunin var mér hugsjónamál.  Og ég er svo
undarlega af guði gerður, að ég er í meira samræmi við mitt insta eðli, þegar ég vinn
óeigingjarnt að nýtri hugsjón, heldur en ef ég færi að strita hugsjónalaust fyrir auði og
áliti til þess að drepa hugsjónir meðbræðra minna." En hvaða ástæða skyldi hafa verið
gefin fyrir því að Þórbergur var sviptur styrknum? Það skýrir Þórbergur á þennan
hátt: ,,Skömmu  eftir að ég frétti afdrif orðasöfnunarinnar hjá fjárveitinganefnd, átti ég



af tilviljun tal við einn úr meiri hluta nefndarinnar. Ég spurði hann, hvort það væri
satt, er ég hafði heyrt, að nefndin hefði ekki tekið það neitt til greina, sem ég sagði við
hana. Hann kvað það satt vera. ,,Ráðstöfuðuð þið þá ekki orðasöfnuninni á neinn
annan hátt?" Nei. Þeir höfðu ekki haft sinnu á að gera það. ,,Er það þá í raun og veru
meining ykkar að kasta frá ykkur ókeypis aðstoð fjölda manna og ónýta alt þetta mikla
verk mitt, sem komið er þó nokkuð á leið?" En þingmaðurinn svaraði, og þá kom nú
vitið og vizkan: ,,Við lítum svo á, að til orðasöfnunarinnar megi verja einhverju af
styrknum, sem veittur er til  orðabókar Sigfúsar Blöndals.",, Hafið þið þá gert nokkrar
ráðstafanir til þess?" Þögn. ,,Var orðabókar-styrkur Sigfúsar Blöndals veittur meðfram
til þess að safna úr alþýðumáli?" ,,Ja, hann var veittur til þess að safna íslenzkum
orðum."
,,Íslenskum orðum!! Þér ljúgið. Hann var ekki veittur til að safna íslenzkum orðum.
Hann var aðeins veittur til útgáfu bókarinnar. Og það er heimildarlaust að verja
honum til annars." ,,En ríkissjóður er illa staddur, og við verðum að spara." 

Og þannig fór það.
Hjá Orðabók Háskólans eru varðveittir sex kassar frá Þórbergi með um það bil 7.500

til 8.000 seðlum. Aftan við stafrófsröðina í síðasta kassanum eru tvö lítil söfn, annað um
gælunöfn, hitt með dýranöfnum. Ekki eru allir seðlarnir frá sama tíma. Það má sjá af rithönd
Þórbergs. Stofninn er líklegast hreinskrift sú sem hann nefndi í Tímanum 12. júní 1922, en
þar segist hann vera búinn að hreinrita 3.888 orð úr ,,mæltu alþýðumáli". Framan við a-ið er
lítil skrá um heimildarmenn og skammstafanir en hún nær ekki nema yfir hluta af þeim
nöfnum sem nefnd eru á seðlunum. Síðar hefur verið bætt við talsverðu af nýjum seðlum. 

Eins og við var að búast eru talsverðar heimildir úr Austur-Skaftafellssýslu, nánar
tiltekið Öræfum, Suðursveit, Nesjum og Lóni. Þórbergur tilgreinir heimildarmenn sína með
nafni en sleppir oft föðurnafni. Mestar heimildir hefur hann frá Steinþóri bróður sínum á
Hala, en einnig rekst sá sem blaðar í safninu oft á nafn Oddnýjar Sveinsdóttur. Á henni hefur
Þórbergur haft miklar mætur og lært mikið af á uppvaxtarárum sínum. Í Bréfi til Láru í 29.
kafla segir hann: 

Hún var fluggáfuð og fádæma fróð og minnug. Hún kunni kynstrin öll af merkilegum
alþýðufróðleik, dulrænum sögum, mannlýsingum, kviðlingum, ættvísi o.fl. o.fl. Mér
er óhætt að segja, að hún hafi kunnað bæði í stóru og smáu alla sögu Austur-
Skaftafellssýslu frá því um aldamótin 1800 og fram til þess, er hún andaðist haustið
1918.

 Ætla má að það hafi verið Oddný sem kveikti hjá Þórbergi ungum tilfinningu fyrir máli og
þjóðlegum fróðleik. Önnur nöfn úr Suðursveit, sem oft bregður fyrir, eru Lúðvík, Steinunn og
Jón Pétursson. Úr Nesjum hefur Þórbergur talsvert frá Hjalta og Þorleifi í Hólum en einnig frá
Steini Emilssyni og konu að nafni Lovísa.  Úr Öræfum tilgreinir hann Björn Pálsson, Sigurjón
Pálsson og Eirík Helgason og úr Lóni stöku sinnum Björgu Guðmundsdóttur.
Í safninu er allmikið af vestfirskum orðum sem líklegast má rekja til söfnunar hans á Ísafirði
og í Dýrafirði sumarið 1919. Í flestum tilvikum skráir Þórbergur á seðilinn orðið, notkun þess,
heimildarmann og sveit eða sýslu. 

Í Bréfi til Láru getur Þórbergur þess að í oðasafni sínu séu á milli 10 og 20 þúsund orð
og orðasambönd, þó nær 20 þúsundum. Hann segist þá hafa hreinritað um þriðjunginn af
seðlunum og raðað í kassa í stafrófsröð en afganginn ætlaði hann að hreinrita þegar orðabók
Sigfúsar Blöndals væri öll komin út. Ég hef því alltaf talið að kassarnir, sem varðveittir eru á
Orðabókinni, séu þetta hreinrit, enda styður áætlaður fjöldi þeirra það. 

Þórbergur lagði ekki söfnun sína alveg á hilluna þótt hann missti styrkinn frá Alþingi.



Hann hélt reglulega dagbækur og í þeim má finna á víð og dreif orðalista og lítil orðasöfn, en
einnig nokkra mállýtalista og viðurnefnasafn. Veturinn 1925 til 1926 dvaldist hann erlendis,
m.a. í Svíþjóð, og í febrúar skrifaði hann í dagbókina að hann hefði nú kynnt sér orðasöfnun
þar í landi. Eitthvert fé fékk hann síðar því að árið 1928 er smástyrkur til hans á fjárlögum. Ég
hef ekki getað séð að hann hafi safnað næstu árin en 28. desember 1932 sendi hann frá sér
bréf til manna sem áður höfðu heitið honum stuðningi við söfnunina. Hann bað þá að senda
sér orðalistana þar sem hann þurfi nú á þeim að halda. Mér hefur þó hvorki tekist að finna
neitt sem bendir til að af frekari söfnun hafi orðið né að Þórbergur hafi unnið frekar úr safni
sínu. Hvað varð um þann hluta safnsins, sem ekki var hreinritaður, veit enginn. Hann kom
ekki á Landsbókasafn þegar gögn Þórbergs voru afhent og líklegast verður að telja hann
glataðan.

Sá hluti safnsins, sem Orðabókin varðveitir, er stofnuninni afar dýrmætur. Margt af
því sem þar er skráð hefði lent í glatkistunni hefði Þórbergur ekki fest orðin á blað. Ásgeir
Blöndal Magnússon nýtti Þórbergssafn rækilega við gerð Íslenskrar orðsifjabókar og enginn,
sem ætlar að skrifa grein um orð eða orðasamband og vill vanda til verks, gengur fram hjá
Þórbergssafni. Það er ætlun Orðabókarinnar að koma öllu safninu í tölvutækt form og gera
það aðgengilegra öllum þeim sem vilja vinna að rannsóknum íslensks orðaforða. Vonast ég til
að þess verði ekki langt að bíða að safnið verði aðgengilegt á vefnum.


