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INNGANGUR 

Íslendingar eru sagnaþjóð og rúnirnar eru órjúfanlegur hluti af sögunni, en 

raunin er sú að fáir geta lesið og ritað rúnir eins og þær voru notaðar til forna.  

Enn færri þekkja til bandrúna, en bandrúnir eru rúnatákn sem samsett eru úr 

tveimur eða fleiri rúnum. Í þessu verki er rýnt í formin sem mynda rúnaletrið. 

Þegar formin eru aðgreind og skoðuð verður auðveldara að beita 

letrinu og aukin skilningur verður til. 

Markmiðið með verkinu er að gera menningarverðmæti Íslendinga og 

mikilvægi þess að miðla þekkingu um efnið að umhugsunarefni.  

RÚNIR OG NORRÆNN SAGNAARFUR  

Rúnirnar tengjast norrænum menningararfi sterkum böndum og þá sérstaklega í 

gegnum norræna goðafræði. Norræn goðafræði er heiti yfir þau heiðnu 

trúarbrögð sem voru iðkuð fyrr á öldum. Trúin lagðist af að mestu með útbreiðslu 

kristinnar trúar um aldamótin 1000 eftir krist, en trúnni hefur þó verið viðhaldið að 

einhverju leyti á Íslandi í gegnum Ásatrúarfélagið.1 

Flestar þær heimildir er tengjast norrænni goðafræði voruð ritaðar á 

Íslandi. Af þeim má helst nefna Eddukvæði sem talið er að Sæmundur Fróði hafi 

ritað og Snorra Eddu sem rituð var á 13. öld af Snorri Sturlusyni.2 

Snorra-Edda er eitt af merkustu menningarritum okkar Íslendinga og er sterk 

heimild um heiðin trúarbrögð og goðsagnir norrænna manna. Ritun hennar er 

mikilvægur þáttur í sjálfsmynd okkar Íslendinga og eru skrif Snorra jafnframt 

ákveðinn lykill að samtíma hans á Íslandi. Það er því varla hægt að fjalla um 

rúnirnar án þess að minnast á norrænu goðin eins og þau birtast í Snorra-Eddu 

                                                
1 Ásatrúarfélagið, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: https://asatru.is/ 
2 Sama heimild. 
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n.t.t. Gylfaginningu sem er annar hluti Snorra-Eddu. Þar er sögusviðið upphaf og 

endalok heimsins (ragnarok).3  

 Það sem einkennir söguna er hversu myndrænar og ævintýralegar lýsingar 

hans eru á heim goðanna. Persónusköpun Snorra er einstaklega skemmtileg og 

er goðum og jötnum lýst með nákvæmum og ljóslifandi hætti. 

Orðið rún þýðir hvísl, leyndarmál eða dulúð og í germönskum fræðum voru 

rúnirnar beintengdar Óðni. Þegar Óðinn komst yfir rúnirnar óx hann að visku og 

varð svo mælskur og göldróttur að allir óttuðust krafta hans.4  

Skýr tenging rúna við norræna goðafræði birtist í Hávamálum, en þar 

kemur fram að norrænir menn töldu Óðinn hafa skapað stafrófið.5  

Þegar Óðinn hékk með stungusár á síðu sinni níu nætur undir rótum Asks 

Yggdrasils eiga rúnirnar að hafa birst honum og við það hafi hann fallið úr trénu 

og mælt: 6   

 

Veit eg að eg hékk 

vindgameiði á 

nætur allar níu, 

geiri undaður 

og gefinn Óðni, 

sjálfur sjálfum mér, 

á þeim meiði 

er manngi veit 

hvers af rótum renn.7 

 

                                                
3 Snorra-Edda, Heimir Pálsson bjó til prentunar, Reykjavík: Iðunn, 1984, bls.15-78. 
4 Ralph, Elliot, Runes, New York, USA:Manchester University Press, 1989, bls.51. 
5 Björn Jónasson, Rúnakvæði og rúnatal, bls. 54. 
6 Tré sem fer í gegnum heiminn allann. Rætur trésins liggja í Urðabrunni, Mímisbrunni og Hvergelmi.  
7 Hávamál, Gísli Sigurðsson sá um útgáfu, Reykjavík: Svart á hvítu, 1986, kvæði nr. 138. 
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Í kvæði nr. 142 og víðar í Hávamálum er minnst á rúnirnar og þeim lýst.  

 

Rúnar munt þú finna 

og ráðna stafi, 

mjög stóra stafi, 

mjög stinna stafi, 

er fáði fimbulþulur 

og gerðu ginnregin 

og reist Hroftur rögna.8 

 

HUGMYNDAVINNA, ÞRÓUN OG FERLI 

Ég hef haft mikinn áhuga á rúnum og norrænni goðafræði frá unglingsaldri og 

vissi að mig myndi langa að vinna eitthvað með þennan áhuga minn í hönnun. 

Rúnirnar eru mér sérstaklega hugleiknar þar sem um er að ræða fyrsta ritmál 

norrænna manna og mikilvægt að allir Íslendingar þekki uppruna sinn, menningu, 

forna trú og skoðanir. Letur og leturbeiting er einnig grunnur að allri grafískri 

hönnun og á því mikið erindi inn í fagið og var því valið á viðfangsefni ekki erfitt 

fyrir mig. 

 Mig langaði að verkið mitt myndi hafa samfélagsleg áhrif og auka þekkingu 

almennings á menningararfinum. Í lokaritgerðinni minni skrifaði ég um beitingu 

rúna í samtímanum og hvernig vísun í þær bæði beint og óbeint sé oft byggð á 

takmarkaðri þekkingu um efnið og er því útskriftarverkið mitt ákveðið framhald af 

þeim skrifum. 

                                                
8 Sama heimild, kvæði nr. 142. 
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 Upphaflega hugmyndin mín var að hanna spil um rúnir og norrænu 

goðafræðina og miðla þekkingu um efnið á gagnvirkan og hagnýtan hátt. 

Hugmyndin var þó kannski örlítið of mótuð í byrjun og það gaf ekki nægilega 

mikið svigrúm til þróunar verksins. Ég valdi því að einblína frekar á að formskoða 

og rannsaka rúnirnar sjálfar með því að endurhanna íslenska rúnaletrið í bland við 

eldra rúnakerfið þar sem ákveðna stafi í stafrófinu vantar í það íslenska. Ég einsetti 

mér að gera tilraun til að hanna letrið útfrá eins fáum formum og hægt væri án 

þess að tapa eiginleikum og tilvísunum í upprunalegt útlit rúnanna. Eftir nokkrar 

tilraunir við hönnun letursins þar sem breiddir, hæðir og skýrt samræmi stafanna 

var orðið eins og ég vildi hafa það varð til letur sem er samsett úr sjö formum sem 

eru endurtekin í gegnum allt stafrófið.  

 Útfærslan sjálf fyrir sýninguna og hvernig ég ætti að miðla letrinu og 

þekkingunni um efnið var lengur í fæðingu og fór í ýmsar áttir. Ein hugmyndin var 

að hafa formin sem letrið er unnið úr á borði eins og púsl sem hægt væri að prófa 

og gera eigin bandrún úr. Á borðinu átti einnig að vera bæklingur um rúnirnar og 

stutt yfirlit um söguna ásamt leiðbeiningum fyrir sýningargesti um það hvernig 

hægt er að setja saman bandrún. Á borðinu yrðu síðan fjörusteinar sem fólk mátti 

mála sína eigin bandrún á eftir að hafa unnið með formin á borðinu. 

Sýningargestir gætu síðan tekið steininn með heim til eigu.  

 Ég fór dálítið fram úr mér í þessari pælingu og keypti heilmikið efni til að 

smíða borðið úr. Ég útvegaði u.þ.b. 300 fjörusteina til að nota og sérstaka 

málningu fyrir steinana. Þegar ég síðan byrjaði að hanna bæklinginn sá ég það að 

ég vildi miðla efninu á skýrari og ítarlegri hátt. Bókin Bandrún varð þar af leiðandi 

til.  

Ég ákvað að nota alla þekkinguna sem ég hafði aflað mér í 

rannsóknarvinnunni og skrifa skilmerkilega bók um rúnirnar, bandrúnir og 

tenginguna við norrænu goðafræðina. Í bókinni sýni ég letrið með því að 

aðgreina formin og skoða.  
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Bandrúnir urðu ákveðinn útgangspunktur í verkinu þar sem lítil almenn 

þekking er á bandrúnum og mér fannst áhugavert að varpa smá ljósi á þá 

staðreynd. Í bókinni fjalla  ég ítarlega um bandrúnir ásamt því að sýna nokkur 

dæmi um hvernig bandrúnir eru samsettar. Bókin ber heitið Bandrún til þess að 

leggja áherslu á þann hluta bókarinnar.  

 Þar sem ég vildi gera miðlun efnisins gagnvirka fór ég þá leið að hanna og 

útbúa segultöflu fyrir vegg og laserskera formin sem mynda letrið. Þannig getur 

fólk á öllum aldri leikið sér að formunum,„skrifað“ letrið á töfluna og jafnvel sett 

saman sína eigin bandrún um leið og það kynnist letrinu betur.  

 Börn í eldri deildum leikskóla byrja á því að móta stafina í nafninu sínu í leir 

og er það vegna þess að þegar form eru handleikinn og mótuð þá myndast oft 

betri tenging og skilningur á stöfunum og fannst mér því þessi miðlun með 

segultöflunni vera góð leið til að ýta undir formskilning á rúnaletrinu og eins geta 

virkað hvetjandi og skemmtilegt. 

Ég setti síðan stafrófið á rúnaletrinu mínu til hliðar við töfluna með latneska 

stafrófinu undir svo auðvelt væri að sjá letrið og skilja það. Ég var mjög ánægð 

með útkomuna og mér fannst einstaklega gaman að sjá hvað sýningargestir voru 

hrifnir af segultöflunni og voru ófeimnir við að nota formin og prófa sig áfram með 

letrið. Verkið var því síbreytilegt meðan á sýningunni stóð. 

 

MENNINGAR- OG SAMFÉLAGSLEG ÁHRIF 

Þekkingarskortur er á meðal Íslendinga á rúnum í bæði læsi og riti. Kennsla í 

grunnskólum á hinu forna rúnaletri og notkun þess er ekki til staðar í dag og er 

ekki hægt að finna beinar tilvísanir í kennslu um fornrúnir í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2016).9 Það skýtur kannski skökku við að engin skýr lærdómsviðmið 

séu skráð um þetta tiltekna efni sérstaklega þar sem við byggjum að einhverju 

                                                
9 Aðalnámskrá grunnskóla, 2016. 
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leyti ímynd okkar út á við á þessum forna menningararfi. Bókin mín er því tilraun 

til að bæta við aðgengi að þekkingu um efnið. Ef engin áhersla á námsefnið 

kemur fram í Aðalnámskrá  sem gefin er út af Mennta-og 

menningarmálaráðuneytinu og er helsta viðmiðunarrit kennarara þegar gerðar 

eru kennslu- og námsáætlanir þá eru litlar líkur á því að efnið verði borið fram í 

kennslustofunum. Hér er því um að ræða skort á kennslutilmælum og 

þekkingarmiðlun um menningarheimildir. 

 Tungumál eru samfélagsleg fyrirbæri, kerfi orða og merkinga sem notuð 

eru manna á milli alls staðar í heiminum. Við höfum öll þörf fyrir að skilgreina og 

tengja merkingu og innihald við það sem við sjáum, lesum, heyrum og jafnvel 

skynjum. Við drögum lærdóm af merkingu hluta og orða og einsetjum okkur að 

finna tengsl á milli merkingar og mikilvægi hluta til þess bæði að skilja þá betur 

og aðgreina þá frá öðrum hlutum.   

 Rúnir voru fyrsta ritmál Íslendinga á Víkingatímanum. Elstu risturnar eru frá 

seinni hluta 2. aldar, en þær fundust í Suður–Skandinavíu, á Jótlandi, Sjálandi, 

Fjóni og syðst á Skáni, og er því hægt að leiða líkum að því að rúnir hafi helst 

verið í notkun á þeim slóðum, þó ekki sé hægt að fullyrða það með vissu.10 

 Í menningarsögu Íslendinga felast verðmæti sem þykja eftirsóknarverð í 

nútímasamfélagi. Verðmætlin felast meðal annars í tengslunum við norrænar 

goðsagnir, galdra og rúnaletrið á tímum heiðni. Ég ákvað að rýna í það hvernig 

norræni menningararfurinn getur nýst í miðlun og þá sérstaklega til að auka við 

þekkingu á efninu. 

 Markviss og að því er mér virðist aukin sýnileiki á notkun rúnanna er að 

öllum líkindum tilkominn vegna mikils og sívaxandi straums ferðamanna hingað 

til lands. Rúnirnar eru settar fram í uppfærðum búningi oft með misjöfnum árangri 

þar sem leturframsetning er oft  útfærsla á latnesku letri. Að mörgu leyti er verið 

                                                
10 Björn Jónasson, Rúnakvæði og Rúnatal. Reykjavík: GUDRUN publishing, 2001, bls. 51 
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að markaðssetja Ísland sem norrænan víkingastað með sterkri vísun í 

menningararfinn og má þá oft sjá vísun í rúnirnar með köntuðu latnesku letri í 

forgrunni. 

 Ég velti því stundum fyrir mér hvort markviss notkun rúnanna og aukin 

táknbeiting myndi styrkja ennfrekar sérstöðu okkar sem tungumálaþjóðar sem 

bæði getur lesið og skilið frumnorrænu og rúnirnar sem notaðar voru fyrr á 

öldum. Aukin þekking á efninu yrði mögulega til þess að mörkun með rúnum yrði 

bæði áhrifaríkari og meðvitaðari, byggð á sterkri þekkingu sem síðan eykur 

trúverðuleikann og heildrænt yfirbragð táknbirtingar á rúnum. 

Það er von mín að verkið mitt veki fólk til umhugsunar um nauðsyn þess að 

Íslendingar sem sérstök tungumálaþjóð sem státar af því að geta lesið 

Íslendingasögurnar í nánast óbreyttri þýðingu, lærum að þekkja rætur okkar allt 

aftur til notkun rúnaleturs og styrkjum með því enn frekar menningarlega 

þekkingu okkar á eigin sögu og birtingarmyndum hennar. 

 

FRAMTÍÐARSÝN 

Ég var svo lánsöm að hljóta styrk frá Rannís / Nýsköpunarsjóði námsmanna til að 

vinna að fræðslutengdu spili um efnið í sumar. Ég ætla nýta tímann vel til að 

hanna spilið og mun mögulega bæta inn í spilið formunum sjálfum sem mynda 

rúnaletrið sem fólk getur þá leikið sér með og pússlað saman að vild. 

 Útskriftarverkið var mjög góður grunnur að áframhaldandi vinnu og 

þróun á mögulegri miðlun menningararfsins.  

Spilið  verður byggt á rúnunum og þeim norræna menningararfi sem rúnirnar 

tengjast. Því er ætlað að miðla menningararfinum á nýjan hátt til fræðslu og 

hagnýtrar þekkingar. Nýsköpunin felst í því að nálgast viðfangsefni› með nýjum 

og áhugaverðum leiðum. 
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 Markmiðið er að gera rúnirnar og norrænan menningararf læsilegri í formi 

myndræns spils fyrir nemendur og almenning. Spilið verður tvískipt þar sem í 

einum hlutanum verður fjallað um rúnirnar og yrir hvað hvert rúnatákn stendur, 

hvernig hægt er að rekja rúnirnar í ættir og hvernig hægt er að gera sína 

bandrún (eitt rúnatákn sem samsett er úr mörgum rúnum) úr eigin nafni. 

Fróðleikur um uppruna rúnanna og tenging við Hávamál verður sett fram í 

spilinu á skilmerkilegan og fallegan hátt.  

 Hinn hluti spilsins snýr að goðafræðinni sem er beintengd rúnunum. 

Spilin í þessum hluta munu byggja á því að kynna goðin, goðynjur, jötna og 

helstu kennimerki goðafræðinnar á skemmtilegan, skýran og hagnýtan hátt. 

Hægt verður að spila spilið og spyrja mótspilaran úr. Hægt verður að leggja 

niður rúnaspil og fræðast um rúnirnar og merkingu þeirra í leiðinni ásamt því að 

spilið nýtist sem minnisspil og hægt að nýta sér fleiri en eina útfærslu við að spila 

það. 
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