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Útdráttur 

Greinargerð þessi ásamt meðfylgjandi handriti að kennslumyndbandi eru lokaverkefni 

til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Kennslumyndbandið er það 

fyrsta í röð myndbanda, kallað einu nafni Handritalykill, sem er námskeið fyrir almenning 

í lestri íslenskra miðaldahandrita frá tímabilinu 1250–1350. Í greinargerðinni er farið yfir 

samspil hugvísinda og tækniþróunar í gegnum tímann, sem og samband 

háskólasamfélagsins við almenning. Sýnt verður fram á að áhugi á því að læra lestur 

íslenskra miðaldahandrita er þó nokkur og að leikmenn sem hafa ekki þekkingu á 

handritafræðum eru þar ekki undanskildir. Námskeið um miðaldahandrit hér á landi eru 

þó öll kennd á háskólastigi og má því teljast ljóst að efnið er ekki öllum aðgengilegt. Finna 

þarf nýja nálgun til þess að bjóða áhugasömum leikmönnum upp á að fræðast um efnið. 

Í Handritalyklinum sameinast fræðilegur grunnur og tæknileg miðlun með það markmið 

að opna heim handritanna fyrir almenningi. Í námskeiðinu verður notast við 

hreyfimyndir og gagnvirkar aðferðir til þess að setja upp líflegar og áhugaverðar 

kennslustundir sem verða öllum aðgengilegar á vefnum. Sýnt verður fram á að slík 

myndbönd hafi jákvæð áhrif á námsárangur og að þau muni því reynast vel fyrir 

sjálfsnám í handritalestri. 
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Abstract 

This paper, along with the accompanying script for an instructional video, is a final 

project for a master’s degree in Applied Studies in Culture and Communication at the 

University of Iceland. The instructional video is the first in a series of videos, collectively 

named The Manuscript Key (Handritalykill), which is an educational course intended for 

the general public. The course teaches the reading of Icelandic medieval manuscripts 

from the period 1250–1350. The paper examines the interplay between the field of 

humanities and technological advancement, as well as the relationship between the 

academic community and the public. The paper demonstrates that there is considerable 

interest in learning to read Icelandic medieval manuscripts, including among people who 

do not have prior knowledge of manuscript studies. However, courses on medieval 

manuscripts in Iceland are all taught at university level and it is therefore clear that the 

material is not accessible to everyone. A new approach must be considered to give the 

public an opportunity to learn about the subject. The Manuscript Key combines a solid, 

theoretical foundation with media technology, with the aim of making the world of 

medieval manuscripts accessible to the public. Animation and interactive methods will 

be used to create lively and interesting lessons that will be accessible to everyone on 

the internet. The paper will demonstrate that this approach has a positive effect on 

student performance and that it will prove effective for the self-study of reading 

medieval manuscripts. 
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Formáli  

Þegar ég datt niður á þá hugmynd að gera kennslumyndbönd í lestri miðaldahandrita 

fannst mér það í fyrstu vera ansi djarft fyrir konu sem kunni á þeim tíma lítið sem ekkert 

fyrir sér í handritalestri. Ég byrjaði á að bera þessa hugmynd undir Þórdísi Eddu 

Jóhannesdóttur, kennara í miðaldahandritum og starfsmann Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. Hennar fyrstu viðbrögð voru mjög jákvæð. Það nægði 

mér og stefnan var þar með tekin. Ég vissi um leið að það yrði á brattann að sækja, enda 

verkefnið ekki smátt í sniðum, og staðreyndin er sú að það hefði ekki orðið að veruleika 

án dyggrar aðstoðar frá góðu fólki. 

 Leiðbeinendur mínir, þau Sumarliði R. Ísleifsson og Ingibjörg Þórisdóttir eiga allar 

þakkir skilið. Þeirra aðstoð, hvatning og einlægur áhugi og trú þeirra á þessu verkefni 

voru mér innblástur í gegnum allt ferlið. Þá færi ég Þórdísi sérstakar þakkir fyrir að hafa 

verið einstaklega örlát á tíma sinn og vinnu og fyrir að svara fjölmörgum 

sérfræðispurningum um efni verkefnisins á ýmsum tímum sólarhringsins. Ég fullyrði að 

án hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið meira en hugmynd. Ég vil einnig þakka 

eiginmanni mínum, Katli Kristinssyni, fyrir einstaka þolinmæði og tillitssemi síðustu 

mánuði. 

 Að lokum vil ég tileinka Handritalykilinn afa mínum heitnum, Sigurjóni 

Jóhannessyni, fyrrum skólameistara á Húsavík. Hann hefði verið manna stoltastur af 

þessu fyrirtæki og reynt að koma því að í öllum samtölum.   
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1 Inngangur  

„We believe that the incubation period for the visual movement is about over. 

[…] the human eye should be, and is about to be, reinstated as the primary 

source of concrete learning in formal education as it has always been in 

informal education.“1 

Þannig hljóða upphafsorðin í bandarísku dagblaði tileinkuðu myndrænum 

kennsluaðferðum, en blaðið var gefið út árið 1928. Tæpum hundrað árum síðar 

enduróma þessi orð í grein norska guðfræðingsins Liv Ingeborg Lied um stafræna 

skráningu handrita. Hún bendir á að framsetning upplýsinga verði í auknum mæli 

sjónræn og að myndin verði kjarni samskipta, jafnvel í hinum akademíska heimi.2 Það 

er því ekki ofsögum sagt að vangaveltur um hvernig hið myndræna getur fest 

upplýsingar betur í sessi hafi lengi verið í brennidepli. Á þriðja áratug síðustu aldar 

fólust hugmyndir um sjónræna kennslu einna helst í sýningu kvikmynda í 

kennslustofu. Nú býður tæknin upp á svimandi fjölda aðferða við að koma 

upplýsingum til skila á fjölbreyttari hátt en með prentuðum orðum. 

 Allt frá því að tölvutæknin tók að ryðja sér til rúms í almannarými á sjöunda 

áratug síðustu aldar hefur fólki verið hugleikið hvernig hægt er að nýta tæknina við 

miðlun upplýsinga. Þar eru hugvísindin ekki undanskilin, en umræður um gildi 

stafrænna aðferða við miðlun fræðilegs efnis, ekki síst til almennings, hafa verið á 

sveimi meðal hugvísindafólks í marga áratugi. Sú umræða og viðleitni margra 

fræðimanna innan sviðsins hefur leitt af sér ýmsar áhugaverðar leiðir til þess að miðla 

akademísku efni á aðgengilegan hátt. 

 Verkefnið Handritalykill byggir á hugmyndafræði um sjónrænar 

kennsluaðferðir til þess að kenna almenningi að lesa íslensk miðaldahandrit. Kennslan 

fer fram í nokkrum stuttum myndböndum, en hreyfimyndatækni3 og gagnvirkum 

aðferðum er beitt til þess að gera námsefnið líflegt og spennandi. Áætluð uppsetning 

Handritalykilsins gerir ráð fyrir að framleidd verði alls sjö myndbönd. Í þessu verkefni 

 
1 „Leiðari,“ The Educational Screen, mars 1928, bls. 2. 
2 Lied, „Digitazation and Manuscripts as Visual Objects,“ 19. 
3 Hér er átt við þá tækni sem kallast animation á ensku og er notuð við gerð teiknimynda, teiknaðra 
auglýsinga og annars efnis sem unnið er með teiknuðum myndum sem sýna hreyfingu. 
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er unnið handrit að einu myndbandi, þar sem stafróf miðalda er tekið fyrir. Ætlunin er 

að myndböndin gagnist almenningi sem hefur áhuga á að kynna sér íslensk 

miðaldahandrit og framsetningin er gerð með það í huga að viðtakendur hafi ekki 

fræðilegan bakgrunn á sviðinu. 

 Engu að síður varð að huga að því að efni Handritalykilsins væri byggt á 

traustum, fræðilegum grundvelli. Með það í huga var Þórdís Edda Jóhannesdóttir 

fengin til liðs við verkefnið við aðstoð á uppbyggingu kennslunnar og til þess að tala 

inn á myndböndin. Þórdís er doktor í íslenskum bókmenntum og starfar á 

handritasviði Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þá hefur hún sinnt 

kennslu tveggja námskeiða í miðaldahandritum við Háskóla Íslands í nokkur ár og 

jafnframt hefur hún kennt ýmis námskeið í íslenskum fornsögum fyrir áhugasaman 

almenning. Hennar þekking og reynsla á sviðinu var því ómetanleg við vinnslu 

verkefnisins. 

 Þau námskeið sem Þórdís kennir við Háskólann, sem og sumarskóli sem 

Árnastofnun og Árnasafn í Kaupmannahöfn halda til skiptis ár hvert, eru eini 

vettvangurinn þar sem hægt er að læra lestur á íslenskum miðaldahandritum. Öll þrjú 

námskeiðin eru kennd á háskólastigi og tvö þeirra eru kennd á ensku. Það er því ljóst 

að aðgengi að efninu fyrir hinn venjulega Íslending er afar takmarkað. Markmiðið með 

Handritalyklinum er því að bæta aðgengi og gera almenningi kleift að öðlast skilning 

og þekkingu á efni sem hefur verið þeim að mörgu leyti lokað fram að þessu. Þetta er 

ekki síst spennandi vegna þess að þann 21. apríl, skömmu áður en þessari greinargerð 

var skilað inn, er liðin hálf öld síðan Íslendingar tóku á móti fyrstu handritunum sem 

send voru til baka frá Danmörku. Þá voru Konungsbók eddukvæða og Flateyjarbók 

afhentar með mikilli viðhöfn. Af því tilefni var Árnastofnun styrkt til þess að halda upp 

á tilefnið í ár með alls kyns viðburðum.4 Einnig er á döfinni að uppfæra núverandi vef 

sem hýsir handritaskráningu og myndir af þeim handritum sem færð hafa verið á 

stafrænt form. Þá styttist í að Hús íslenskunnar rísi, sem þýðir stórlega betrumbætt 

umhverfi til þess að setja upp handritasýningu svo landinn geti betur virt fyrir sér 

 
4 „50 ár frá heimkomu handritanna.“ 
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þessa bókmennta- og sögulegu fjársjóði. Þetta er því kjörinn tími til þess að leiða 

áhugasaman almenning betur inn í heim handritanna. 

 Til þess að greina nánar hvar þetta verkefni stendur í fræðilegu og hagnýtu 

samhengi verður í þessari greinargerð fyrst farið yfir þá tæknilegu þróun sem hefur 

átt sér stað innan hugvísinda síðastliðna áratugi. Þá verður rætt um það hvernig 

framsetning sögu og menningararfs er að mörgu leyti handvalin af sérfræðingum upp 

úr frumheimildum sem almenningur lærir sjaldan að meðhöndla og túlka sjálfur. Í 

framhaldinu verður skoðað hversu umdeilt það var þegar tilraunir voru gerðar á 

fimmta áratugnum til þess að miðla Íslendingasögunum til almennings á nýjan hátt. 

 Forsendur þess að ráðist var í þetta verkefni verða einnig sérstaklega teknar 

fyrir. Þar mun ég ræða nánar um þau námskeið í handritalestri sem kennd eru nú og 

hver áhugi almennings er á nýju sjálfsnámskeiði í efninu. Þá verður í stuttu máli farið 

yfir íslenska skriftarsögu á miðöldum til þess að skýra hvaða kennsluefni varð fyrir 

valinu. Í kjölfarið verður síðan farið í saumana á því hvernig staðið var að uppbyggingu 

Handritalykilsins og hvaða þættir réðu við ákvörðun á útliti og þróun gagnvirkra 

aðferða við gerð kennslumyndbanda. Að lokum verður farið yfir þá ótalmörgu 

möguleika sem má útfæra í framhaldi af þessu verkefni. 

 Allt miðar þetta að því að finna svör við rannsóknarspurningum þessarar 

greinargerðar sem eru svohljóðandi: Hvernig samræmast hugmyndir um akademíska 

fræðimennsku við það að miðla og bæta aðgengi almennings að miðaldahandritum? 

Hefur fólk sem ekki hefur fræðilegan bakgrunn á sviði miðaldahandrita áhuga á að 

kynna sér frumheimildirnar? Hvaða aðferðum getum við beitt til að vekja áhuga fólks 

og bæta aðgengi þeirra að handritunum? Og síðast, en ekki síst, hvaða hag hafa 

hefðbundnar fræðistofnanir af því að opna betur á aðgengi almennings að gögnum 

fræðanna? 

2 Akademía og almenningur 

Þegar ég hóf rannsóknarvinnu fyrir þessa greinargerð þótti mér mikilvægt að byrja á 

því að skilgreina út frá hvaða fræðasviði ég myndi vinna rannsóknina. Því meira sem 

ég leitaði, las og hugsaði mig um, því betur kom í ljós að sú skilgreining lá ekki í augum 
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uppi. Stóra viðfangsefnið á bak við Handritalykilinn eru sjálf íslensku handritin og 

miðlun þeirra til almennings, og það er ekki að því hlaupið að skilgreina á einfaldan 

hátt hvaða fræði fást við handritin.  

 Það eru fjölmörg fræðasvið sem tengjast rannsóknum á fornum handritum. 

Þjóðfræði, íslenska, bókmenntafræði, sagnfræði, fornleifafræði og listfræði. Þetta eru 

aðeins nokkur þeirra fræðasviða sem snerta rannsóknir á handritum á einn eða annan 

hátt. Það sem þessi fræði eiga sameiginlegt er að þau eru í eðli sínu akademísk, og á 

mörgum þessum sviðum hafa umræður um stöðu háskólasamfélagsins gagnvart 

almenningi verið í deiglunni síðustu ár og áratugi. Slíkar umræður hverfast gjarnan um 

áhrif tækniþróunar á fræðin, um nýjar fræðslu- og miðlunarleiðir og um samvinnu við 

„leikmenn.“ Fræðasviðin eiga því þennan sameiginlega grundvöll: þær áskoranir sem 

felast í því að eiga samtal við almenning.  

 Í þessum kafla mun ég skoða þessa viðleitni hefðbundinna akademískra 

fræðasviða til að nýta sér miðlun og tækni í því skyni að auka skilning almennings á 

fræðunum. Ég mun kanna þá vinnu sem lögð hefur verið í að skilgreina þá anga 

fræðasviðanna sem hafa miðlun og tækni að leiðarljósi. Ætlun mín er að ná utan um 

þá umræðu og fylkingar sem hafa skapast innan fræðasviðanna og greina hvaða 

markmið beri helst að hafa í huga við vinnslu Handritalykilsins.  

2.1 Stafræn hugvísindi 

Stafræn hugvísindi (e. digital humanities) er ákveðin hreyfing innan hugvísinda sem 

spannar nokkra áratugi. Í greininni „The Conceptual Ecology of Digital Humanities“ fer 

Alex H. Poole, sérfræðingur í stafrænni gagnaumsjón, stuttlega yfir sögu stafrænna 

hugvísinda og þær áskoranir sem snúa að skilgreiningu sviðsins. Hann greinir frá því 

að þessi þróun nái allt aftur til sjöunda áratugarins þegar ákveðnir angar hugvísinda 

tóku að nota tölvutækni við textarannsóknir. Menntastofnanir eins og háskólinn við 

Cambridge, og síðar Yale og Purdue, stofnuðu á þessum tíma deildir helgaðar 

tölvunarfræði í hugvísindum.5 Samhliða framförum á sviði tölvutækni, ekki síst þegar 

 
5 Poole, „The Conceptual Ecology of Digital Humanities,“ 92. 
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heimilistölvur urðu fyrst að veruleika, hélt þetta hjónaband akademíu og 

tölvunarfræði áfram að vaxa og þróast.6 

Eitt stærsta framfaraskrefið varð laust eftir 2000 í kjölfar þeirra miklu 

breytinga sem urðu á notkun og hegðun okkar á veraldarvefnum á tiltölulega stuttum 

tíma. Þessi breyting er gjarnan nefnd Web 2.0. Fyrir Web 2.0 var miðlun efnis á vefnum 

formföst og neytendur og lesendur vefsíða gátu aðeins tekið á móti upplýsingum. 

Umbreytingin yfir í Web 2.0 fólst einna helst í aukinni gagnvirkni, svo neytendur urðu 

í sífellt meiri mæli þátttakendur. Það var meðal annars þessi þróun sem varð til þess 

að síður eins og Facebook og Youtube ruddu sér til rúms á fyrsta áratug aldarinnar.7 Á 

sama tíma færði þessi vendipunktur háskólasamfélaginu ný tækifæri í miðlun efnis og 

tengingu við notendur þess. 

Á þeim rúma áratug sem liðinn er síðan hafa óteljandi tæknimöguleikar orðið 

til þess að angar stafrænna hugvísinda hafa dreift sér eins og rótarskot í ýmsar áttir. 

Stephen Ramsay hefur um nokkuð skeið rannsakað og kennt stafræn hugvísindi 

sérstaklega. Í grein frá 2013 skrifar hann um dreifingu á sviðinu: 

Nowadays the term can mean anything from media studies to electronic art, from data 

mining to edutech, from scholarly annotating to anarchic blogging, while inviting code 

junkies, digital artists, standards wonks, transhumanists, game theorists, free culture 

advocates, archivists, librarians, and edupunks under its capacious canvas.8 

 

 Þessi upptalning er mjög lýsandi fyrir það hversu breitt sviðið er orðið og 

hversu erfitt er að ná utan um það. Ramsay virðist reyndar nokkuð ákveðinn í þeirri 

skoðun sinni að til þess að vinna innan stafrænna hugvísinda sé nauðsynlegt að kunna 

forritun.9 Því er ég ekki alls kostar sammála, þó að vissulega sé forritunarþekking 

kostur. Ef slíkur hugsunarháttur væri ríkjandi hefði hann líkast til töluverðan 

fælingarmátt á áhugasama fræðimenn. Nú á dögum eru  til alls kyns forrit sem hafa 

byggt upp sitt viðmót með fyrir fram gefnum, forrituðum breytum svo notandinn þurfi 

ekki að kunna að kóða og stafræn hugvísindi ættu að vera öllum tiltölulega opin. 

 
6 Poole, „The Conceptual Ecology of Digital Humanities,“ 93. 
7 Samouelian, „Embracing Web 2.0,“ 43. 
8 Ramsay, „Who‘s In and Who‘s Out,“ 239. 
9 Ramsay, „Who‘s In and Who‘s Out,“ 240. 
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Þau Lauren F. Klein og Matthew K. Gold ræða um svipuð vandkvæði og Ramsay 

í innganginum að bókinni Debates in the Digital Humanities og kalla stafræn hugvísindi 

ekki regnhlífarhugtak, heldur öllu fremur „stórt tjald“ sem nær yfir svo breitt svið að 

erfitt sé að samþætta alla kima þess í heildstæða skilgreiningu.10 Það er ekki síst vegna 

þess að sumir angarnir beinast að notkun stafrænnar tækni innan fræðasviðanna, og 

aðrir að stafrænni miðlun utan þeirra. Í grunninn má engu að síður segja, þó breitt sé, 

að stafræn hugvísindi séu einmitt það sem auglýst er utan á pakkanum; það er, að 

stafrænni tækni er beitt í þágu hugvísinda. Það hefur þó ekki sjálfkrafa í för með sér 

að þessari tækni sé jafnframt beitt í þágu almennings. Þar þarf að sveigja inn á 

hliðstætt svið sem hefur orðið public að leiðarljósi. 

2.2 Lýðhugvísindi 

Í bókinni Public History greinir Thomas Cauvin frá því að hugtakið sem titill bókarinnar 

vísar í hafi komið úr ranni sagnfræðingsins Robert Kelley á áttunda áratugnum. Hann 

var einna fyrstur til að leggja drög að hagnýtri námsleið innan sagnfræði sem hann 

kallaði public history. Í grein frá 1978 segir Kelley: 

In its simplest meaning, Public History refers to the employment of historians and the 

historical method outside of academia. […] Public Historians are at work whenever, in 

their professional capacity, they are part of the public process. An issue needs to be 

resolved, a policy must be formed, the use of a resource or the direction of an activity 

must be more effectively planned-and an historian is called upon to bring in the 

dimension of time: this is Public History.11 

 

 Á þeim árum og áratugum sem síðan eru liðin hafa orðið ákveðin vatnaskil á 

sviði lýðsögu og lýðhugvísinda.12 Tæknin spilar þar að sjálfsögðu stórt hlutverk, rétt 

eins og með stafræn hugvísindi, en samfélagslegar breytingar hafa sitt að segja. Það 

þarf alltaf að aðlaga gerð miðlunar að þeim tíma þar sem hún er unnin og því samfélagi 

sem verið er að miðla til.  

 
10 Klein og Gold, „Digital Humanities: The Expanded Field,“ ix. 
11 Kelley, Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, 16. 
12 Public humanities er fræðasvið sem ég hef ekki fundið góða íslenskun á. Á ensku getur orðið public í 
þessu samhengi vísað bæði í efni sem fjallar um almenning sem og efni sem er opið almenningi. 
Hugvísindi almennings eða almannahugvísindi eru hvorugt þjál hugtök. Ég mun því eftirleiðis notast við 
forliðinn lýð- þegar rætt er um public, s.s. lýðhugvísindi fyrir public humanities, lýðsaga fyrir public 
history, og þar fram eftir götunum. 
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Í Public History fer Thomas Cauvin grannt yfir þær áskoranir og möguleika sem 

sagnfræðingar standa frammi fyrir vilji þeir leita leiða til að miðla þekkingu til 

almennings. Hann minnist endurtekið á mikilvægi þess að sagnfræðingar átti sig á því 

að þeir vinna ekki aðeins sögunnar vegna, eða fyrir framgang sagnfræðilegra 

rannsókna, heldur starfi þeir í þágu annars fólks, í samvinnu við annað fólk.13 Þetta 

meginatriði ber að hafa í huga við skilgreiningar á stafrænum hugvísindum og 

lýðhugvísindum. Það getur t.d. fallið undir stafræn hugvísindi að gera efni aðgengilegt 

á veraldarvefnum, en aðgengi leiðir ekki sjálfkrafa til notkunar. Gott dæmi um þetta 

er stafrænar myndir af íslensku handritunum. 

Í tilfelli handritanna er vefurinn sem hýsir þau vissulega opinn, en það eru 

mestmegnis fræðimenn sem sjá ástæðu til þess að notfæra sér hann. Þegar farið er 

skrefinu lengra og hugað að miðlun efnisins til almennings fellur það undir 

lýðhugvísindi þar sem markmiðið er að vekja áhuga fólks og stuðla að þátttöku. Þessi 

svið renna þannig oft saman og eru stundum sett undir einn hatt og nefnd stafræn 

lýðhugvísindi (e. public digital humanities). 

2.3 Stafræn lýðhugvísindi 

Jesse Stommel er sérfræðingur í 

stafrænum kennslufræðum. Í 

grein sinni, „The Public Digital 

Humanities“, dregur hann 

áðurnefnd svið saman í eina heild. 

Hann líkir þessari heild við Venn-

mynd þar sem „public work, digital 

work and humanities work 

intersect.“14 Slík mynd er góð 

sjónræn leið til að skýra þetta 

samspil. Í þessari sameiningu eru 

helstu þættir stafrænna hugvísinda 

 
13 Cauvin, Public History, 2. 
14 Stommel, The Digital Public Humanities, 81. 

1 Venn-mynd: Stafræn lýðhugvísindi. Samsetning höfundar. 
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og lýðhugvísinda tekin saman og þeim fundinn sameiginlegur miðjupunktur sem best 

lýsir því sem fengist er við í þessu verkefni. 

Þessi gullna miðja er sú sem höfð er að leiðarljósi við vinnslu Handritalykilsins 

og sem hugmyndavinnan öll mun hverfast um. Þessa þrjá þætti þarf að vefa saman til 

þess að hægt sé að nálgast ætlunarverkið, sem er að miðla á stafrænan hátt efni til 

almennings sem fram til þessa hefur að mestu verið rannsóknarsvið 

háskólasamfélagsins. Að þessu marki nýtur verkefnið góðs af þeirri hreyfingu 

hugvísindafólks sem hefur gert það að starfi sínu að hugsa út fyrir kassa fræðanna og 

unnið að því að gera fræðin öllum aðgengileg. Heil hreyfing fræðafólks hefur unnið að 

því í ár og áratugi að skilgreina svið sem hefur slíkt aðgengi að leiðarljósi, og það eru 

skiptar skoðanir um gildi þessara skilgreininga. Sú umræða sést hvergi betur en þegar 

horft er til skilanna sem verða stundum á milli þeirra sem vilja kenna sig við 

lýðhugvísindi og þeirra sem vinna á hefðbundnari, akademískum sviðum. 

2.4 Fílabeinsturninn 

Í Public History greinir Cauvin frá hugmyndinni á bak við „fræðimenn í fílabeinsturni“15 

og því hvernig háskólasamfélagið þróaðist í átt að því að verða að lokuðu umhverfi 

með sitt eigið „ritmál“ í formi skýrsla og fræðilegra greina sem voru með öllu 

óaðgengilegar þeim sem standa utan fræðanna.16 Þessi ímyndaði fílabeinsturn hefur 

lengi mótað álit almennings á fræðimönnum. Að vissu leyti stuðlar hann einnig að 

ákveðinni gjá á milli akademískra hugvísinda og lýðhugvísinda. Þrátt fyrir að umræðan 

um þessi svið hafi verið á kreiki í jafn mörg ár og raun ber vitni, þá ber hún enn keim 

af því að sumt hugvísindafólk og aðrir fræðimenn séu andsnúnir hugmyndafræðinni 

sem liggur að baki lýðhugvísindum. Jafnvel ber á því að álit háskólasamfélagsins á 

lýðhugvísindafólki sé að einhverju leyti neikvætt, eða að ekki sé hægt að tala um 

eiginlega fræðimennsku í þessu samhengi. Eins og Cauvin segir: „By defining public 

 
15 Hugmyndir um fílabeinsturn ná langt aftur í tímann, en meðal annars er hugtakið notað í Biblíunni um 
eitthvað sem er ímyndað eða draumkennt. Á 19. öld var hugtakið einna helst notað um listamenn og 
rithöfunda sem lokuðu sig af til að sinna hugðarefnum sínum. Á síðari hluta tuttugustu aldar þróaðist 
hugtakið síðan yfir í það að vera sérstaklega notað til að lýsa fræða- og háskólafólki sem var í engum 
tengslum við almenna borgara. Shapin, „The Ivory Tower,“ 1-14. 
16 Cauvin, Public History, 3-4. 
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history in opposition – it is not practiced in university classrooms – to academic 

history, public historians always have to re-assert their professional standards and 

practices.“17 

Aðgreiningin er því, samkvæmt Cauvin, tvíeggja sverð. Með því að skilgreina 

sviðið sem lýðsögu eða lýðhugvísindi er vissulega lögð áhersla á hvað það stendur 

fyrir. Á sama tíma telur sumt lýðhugvísindafólk að með því missi þau ákveðinn 

fræðilegan trúverðugleika. Það væri mikil einföldun að segja að þetta álit 

háskólasamfélagsins stafi af afturhaldssemi, og margir hefðbundir fræðimenn eru 

sannarlega jafn áhugasamir og aðrir um að bæta miðlunarboðin til almennings. Það 

bætir þó ekki úr skák að staða og framgangur fræðimanna innan háskólasamfélaga 

eru að mjög miklu leyti háð framlagi þeirra til vísinda- og fræðitímarita í formi greina, 

skýrsla og ritgerða, líkt og Íris Ellenberger bendir á.18 Hún vekur jafnframt athygli á því 

að matskerfið sem heldur utan um þetta framlag fræðimanna geri birtingu í erlendum, 

hefðbundnum tímaritum hærra undir höfði en öðrum, og það ýti undir einhæfni í 

rannsóknum og niðurstöðum. Þá hafi það í för með sér að rannsóknir sem miða að 

nýrri þekkingu og nýjum aðferðum,19 sem og rannsóknir sem beinast að Íslandi 

sérstaklega og eru skrifaðar á íslensku,20 verði undir. Það er því morgunljóst að 

hugvísindafólk innan fræðastofnana á oft erfiðara með að vinna fyrir utan akademíska 

kassann en kollegar þeirra sem starfa á öðrum vettvangi. 

Annar munur á akademískum hugvísindum og lýðhugvísindum gæti falist í 

áhersluatriðum þeirra. Tökum sem dæmi sagnfræðinga. Akademískum sagnfræðingi 

er mjög í mun að allir þættir framsetningar séu sögulega réttir. Fyrir 

lýðsagnfræðinginn skiptir stundum meira máli að miðlunin sé áhrifarík, veki áhuga og 

bæti þátttöku fólks. Í fyrra dæminu getur miðlunin þjáðst fyrir ofgnótt staðreynda. Í 

því síðarnefnda kemur fyrir að staðreyndum sé hliðrað í þágu miðlunarinnar. Skýrt 

dæmi um þetta eru t.d. sögulegar kvikmyndir, þar sem lýðsagnfræðingar gegna oft 

ráðgjafahlutverki. Cauvin segir sjálfur að miðlun sögu fyrir breiðan áhorfendahóp 

 
17 Cauvin, Public History, 11. 
18 Íris Ellenberger, „Spekileki í matskerfi opinberra háskóla,“ 34. 
19 Íris Ellenberger, „Spekileki í matskerfi opinberra háskóla,“ 36. 
20 Íris Ellenberger, „Spekileki í matskerfi opinberra háskóla,“ 41. 
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krefjist ákveðinnar einföldunar, jafnvel afbökunar, eins og í tilfelli Hollywood-

kvikmynda. Við slíkar aðstæður þarf lýðsagnfræðingurinn að feta ákveðna línu á milli 

miðlunar og staðreynda.21 Þá ber á því að akademískt hugvísindafólk hafi áhyggjur af 

því í hvaða tilgangi einfaldaðri eða afbakaðri sögu er beitt, en hugmyndir um sögu og 

skyld efni eins og menningararf geta verið öflugt áróðurstól. Gott dæmi um þetta er 

þegar stjórnmálamenn taka upp valda þætti úr sögu og menningararfi þjóðar til að 

mála ákveðnar myndir sem eru þeim pólitískt hagkvæmar.22  

 Sé tekið mið af dæmunum hér að ofan er í raun ekki með öllu óskiljanlegt að 

þetta bil myndist og vel er hægt að skilja afstöðuna frá báðum hliðum. Hafa ber í huga 

að ekki skal túlka þær skilgreiningar sem farið hefur verið yfir sem alhæfingar. Þessi 

svið blandast saman og skiljast að í stöðugu flæði og það eru, eins og gefur að skilja, 

margir snertifletir sem sameina þau. 

Sú hlið sem snýr að miðlun til almennings er mitt hugðarefni í þessu verkefni, 

og meðal almennings lifir hugmyndin um fílabeinsturninn enn góðu lífi. Hún litar 

gjarnan álit fólks á akademískum fræðimönnum sem vilja annars oft koma til móts við 

almenning. Í því samhengi verður þó líka að hafa í huga að framsetning og hugmyndir 

um sögu og menningararf eru eitthvað sem fræðimenn taka saman og skammta út. 

Fræðimenn ákveða hvað fer í skólabækur. Fræðimenn gefa út efni um ákveðna þætti 

sögu, bókmennta og þjóðlegs fróðleiks. Það er bæði skiljanlegt og nauðsynlegt að fólk 

með djúpa þekkingu á ákveðnu efni sjái um að halda utan um það og miðli því áfram. 

Það er samt sem áður mikilvægt að almenningi sé líka gefið færi á að kynna sér efnið 

sjálft og mynda sér sjálfstæðar skoðanir. 

  

 
21 Cauvin, Public History, 165. 
22 Green, Professional Identity and the Public Purposes of History, 176. 
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3 Handvaldar upplýsingar 

Það segir sig sjálft að þegar setja skal stórt efni eins og til dæmis sögu Íslands, niður á 

bók sem ungt skólafólk á að leggja á minnið á einni önn, verður ýmislegt út undan. 

Það sama gildir um handritin. Vefurin handrit.is er sameiginlegur gagnagrunnur 

þriggja handritasafna, Den Arnamagnæanske Samling, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum og Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns. Í gagnagrunninn 

eru nú skráð um 12.400 handrit og eru þó ekki öll handrit safnanna skráð því vefurinn 

er enn í vinnslu. Af þessum 12.400 handritum hafa 2.800 verið mynduð stafrænt.23 Í 

ljósi þess fjölda handrita sem eru á skrá liggur það í augum uppi að upplýsingar um 

þau handrit eru háðar vali fræðimanna á því hvað er gagnlegast að birta. Eftir því sem 

tækninni fleygir fram aukast þó sífellt möguleikar fræðafólks á því að gefa almenningi 

breiðari aðgang að frumheimildum, ekki síst þegar kemur að efni sem er jafn sjónrænt 

og gömul skinnhandrit. 

 Í kaflanum hér á eftir verður drepið á upplýsingum um gögn sem nú þegar eru 

opin almenningi, en hægt væri að nýta enn frekar til miðlunar. Þá verður rætt um 

heilagleika þegar kemur að ákveðnum menningararfi, ekki síst hvað varðar sögu 

handritanna. Í því skyni mun ég líta nánar á tilraun sem gerð var á fimmta áratugnum 

til að breyta miðlun efnis sem handritin varðveita í þágu almennings og hversu mikilli 

andstöðu hún mætti af hálfu stjórnvalda. Það mál snerist um bókaútgáfu, en er okkur 

enn í dag mikilvæg lexía þó að miðlunarleiðir hafi síðan tekið stökkbreytingu með 

þeirri tækni sem við búum að nú. 

3.1 Aðgengi og nýting efnis 

Líkt og áður hefur verið nefnt hafa nýir möguleikar í tækni valdið sprengingu í aðgengi 

að efni á tiltölulega stuttum tíma. Frumheimildir sem áður var aðeins á færi fárra að 

skoða og kynna sér er nú hægt að skoða stafrænt, hvaðan sem er í heiminum. Anne 

McGrail, enskuprófessor, segir skemmtilega frá því sem hún kallar sín fyrstu kynni af 

stafrænum hugvísindum undir lok tíunda áratugarins. Yfirmaður hennar kom 

askvaðandi með spennandi fréttir: Breska þjóðminjasafnið var að setja handrit sitt að 

 
23 „Tölfræði – Handrit.is.“ 
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Bjólfskviðu á veraldarvefinn. McGrail og kollegar hennar þyrptust spennt saman við 

tölvuskjáinn og fylgdust með síðum handritsins birtast löturhægt, díl fyrir díl.24 

 Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar. Framboð á stafrænu efni er gríðarlegt 

og til dæmis hafa flestar stofnanir sem vinna með handrit af einhverju tagi og hafa 

metnað fyrir miðlun fært stóran hluta af efni sínu á stafrænt form.25 Hér á Íslandi 

höfum við greiðan aðgang að miklu magni efnis. Tímarit.is þekkja flestir, en 

Landsbókasafnið var fyrsta safnið á Norðurlöndum til að opna vef af því tagi á tíu ára 

afmæli Þjóðarbókhlöðunnar árið 2004.26 Þar er að finna rafræna útgáfu af tæpum 

1.400 titlum, en myndaðar blaðsíður eru meira en sex milljónir.27 Einnig má nefna 

vefinn Ísmús sem Árnastofnun heldur úti í samvinnu við Tónlistarsafn Íslands. Vefurinn 

hefur að geyma 46.000 hljóðrit28 sem innihalda meðal annars tónlist, vísur og kvæði, 

frásagnir af gömlum búsháttum og fjöldann allan af fleiru þjóðfræðaefni. Þá er vert að 

minnast á vefinn Sagnagrunn þar sem búið er að taka saman yfirlit yfir meira en 

10.000 þjóðsögur úr nítján þjóðsagnasöfnum og merkja staðsetningu þeirra á 

Íslandskort.29 Ekki má heldur gleyma Sarpi, sem á forsíðu vefsins er titlaður sem 

„menningarsögulegt gagnasafn.“ Þar er að finna upplýsingar um alls kyns muni, 

fornleifar, myndir, hús, þjóðhætti og margt fleira.30 Efnið er því augljóslega til staðar, 

en í hvað er allt þetta efni nýtt? Er fólk almennt meðvitað um tilvist þess, og hverng 

gífurlega vinna sem farið hefur í að gera efnið opið og rafrænt færð í nyt? 

Í Sögu: Tímariti Sögufélags ræðir Súsanna Margrét Gestsdóttir útgáfu nýrrar 

námsbókar í sögukennslu fyrir framhaldsskólanema. Fram til ársins 2020 var notast 

við bók sem fyrst var prentuð árið 1999. Það gladdi sagnfræðikennara því mjög að 

heyra að von væri á nýrri uppfærslu á kennsluefninu.31 Þegar bókin loks leit dagsins 

ljós varð Súsanna fyrir miklum vonbrigðum með það sem hún virðist telja alls úrelta 

 
24 McGrail, „The Whole Game,“ 16. 
25 Það er til fjöldinn allur af vefsíðum sem taka saman hlekki á síður með stafrænum miðaldahandritum. 
Sjá t.d. „IlluminatedManuscripts.org“ sem er með yfirlit yfir vefsíður stofnana í tuttugu og sex löndum 
víðs vegar í heiminum. 
26 Guðmundur Hálfdanarson, „Alheimsbókasafn?“ 29. 
27 „Um vefinn: Tímarit.is.“ 
28 „Um Ísmús: Ísmús.“ 
29 „Þjóðsagnasöfn: Sagnagrunnur.“ 
30 „Sarpur: Um Sarp.“ 
31 Súsanna Margrét Gestsdóttir, „Sögukennslan sett í skammarkrókinn,“ 128. 
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framsetningu á efni bókarinnar. Innihaldið ku hafa lítið breyst og stærsta 

tækninýjungin fólst í því að bókin var rafræn. Helsti gallinn, samkvæmt Súsönnu, er að 

efnið í bókinni er aðeins samansafn staðreynda sem búið er að raða saman í texta með 

það markmið að leggja þær á minnið. Engin tilraun er gerð til að vekja athygli á því 

hvaðan staðreyndirnar koma og hvernig sagnfræðingar fara að því að túlka þær.32 Í 

kjölfarið minnir hún á að það sé mikilvægt að íhuga tilganginn með sögukennslu. Hún 

segir að sögunám snúist ekki aðeins um það að leggja staðreyndir á minnið, heldur að 

blása í söguna líf og sýna hvernig sagnfræðingar beita sér við það að komast að 

niðurstöðum. „Sögunám er þannig mikilvægt þekkingarfræðilegt fyrirbæri sem snýst 

um miklu meira en að læra staðreyndir.“33 

Ein spurning sem Súsanna leggur fram er hvers vegna það sé mikilvægt að efla 

gagnrýna hugsun nemenda á sögulegum heimildum frekar en að útlista fyrir þeim 

niðurstöður annarra? Jú, samkvæmt Súsönnu hefur það grundvallaráhrif á virkni og 

skilning nemenda að þau vinni sjálf með sögulegan vitnisburð, dragi eigin ályktanir og 

skilji jafnframt að oft eru fleiri en ein túlkun í boði.34 Slík uppsetning sögukennslu er 

engin nýlunda. Bendir Súsanna á nokkur verkefni sem unnið er með erlendis þar sem 

nemendum er kennt að rýna í frumheimildir og sem íslenskir sögukennarar hafa notað 

í sinni kennslu. Þá vísar hún í rannsóknir sem sýna að nemendur allt niður í fyrstu stig 

grunnskóla séu vel hæfir til þess að vinna slíka heimildavinnu.35 Ég verð að lýsa mig 

sammála Súsönnu, að það sæti furðu að uppfært námsefni í sögu, gefið út árið 2020, 

skuli ekki nýta sér nýjar, gagnvirkar aðferðir til að virkja áhuga og þátttöku nemenda. 

Þetta á ekki síst við vegna þess magns af gögnum sem liggur nú þegar á netinu og 

bíður þess að vera hagnýtt með einhverju móti. Með tæknimöguleikum nútímans geta 

hin ýmsu fræðasvið fundið alls kyns nýjar leiðir til að miðla efninu áfram og bjóða þar 

með upp á meiri sveigjanleika í túlkun og skilningi. 

 
32 Súsanna Margrét Gestsdóttir, „Sögukennslan sett í skammarkrókinn,“ 124. 
33 Súsanna Margrét Gestsdóttir, „Sögukennslan sett í skammarkrókinn,“ 125. 
34 Súsanna Margrét Gestsdóttir, „Sögukennslan sett í skammarkrókinn,“ 126. 
35 Súsanna Margrét Gestsdóttir, „Sögukennslan sett í skammarkrókinn,“ 127. 
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3.2 Ósveigjanlegur arfur 

Sveigjanleiki í túlkun og skilningi á frumheimildum er oft háð því hvort það teljist 

„leyfilegt“ að meðhöndla efnið frjálslega. Heimildir eru ekki skapaðar jafnar hvað 

þetta varðar, ef svo má að orði komast. Þegar efni er þess eðlis að það sé jafnframt 

flokkað sem menningararfur kemur það fyrir að umgjörðin stífni og frjálsleg meðferð 

verður öllu erfiðari. Mikilvægi miðaldahandritanna gagnvart Íslendingum hefur 

löngum verið að miklu leyti menningarlegs eðlis og við tölum gjarnan um handritin og 

efnið sem þau hafa að geyma sem menningarverðmæti eða menningararf. Það er ansi 

margt sem hægt er að kalla menningararf, en það eru yfirleitt hlutaðeigandi aðilar sem 

skilgreina hvað menningararfur sé, og festa hann þar með í ákveðnu hlutverki. Sú 

hefur verið raunin alveg frá því að við fórum fyrst að hafa fyrir því að skrá minjar.  

 Rodney Harrison, lektor í safna- og menningararfsfræði greinir stuttlega frá 

sögu menningarminja í bók sinni Heritage: Critical Approaches. Hann greinir frá því að 

kerfisbundin skráning menningarminja hafi í raun fyrst byrjað í Frakklandi árið 1837 

þegar farið var að halda skrá yfir sögulegar byggingar og hvetja til varðveislu og 

viðhalds þeirra.36 Hugtakið menningararfur var þó ekki útbreitt fyrr en fór að örla á 

því á áttunda áratug síðustu aldar. Síðan 1990 hefur almenn notkun á hugtakinu vaxið 

jafnt og þétt og er í dag „við hvert fótmál,“ eins og Valdimar Tr. Hafstein, 

þjóðfræðiprófessor, segir í grein sinni „Menning í öðru veldi“.37  

 Menningararfur er gífurlega yfirgripsmikið hugtak. Hann getur verið bæði 

áþreifanlegur, líkt og byggingar eða munir, og óáþreifanlegur, svo sem þjóðdansar og 

söngur.38 Menningararfur er, samkvæmt Harrison, einhverskonar áþreifanleg leið fyrir 

fólk að tengjast sögu sinni, en á jafnframt sinn þátt í að gera því kleift að endurskapa 

hana. 39 Þeir Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein segja í inngangi að ritinu 

Menningararfur á Íslandi að þó beri að líta gagnrýnum augum á það þegar ákveðnir 

þættir sögu eða hlutar samfélagsins eru skilgreindir af stjórnmálafólki, stofnunum og 

 
36 Harrison, Heritage, 37. 
37 Valdimar Tr. Hafstein, „Menning í öðru veldi,“ 21. 
38 „Definition of the Cultural Heritage.“  
39 Harrison, Heritage, 5. 
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fræðimönnum sem menningararfur.40 Menningararfur er nefnilega mjög öflugt tól að 

hafa í vopnabúrinu þegar beina á umræðunni í ákveðinn farveg. 

 Hugmyndir um menningararf hafa ítrekað verið skilgreindar, ekki síst þegar 

þær eru settar í samhengi við þjóðleg einkenni.41 Þó má segja að skráning 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) á ýmis konar 

menningarminjum safni þessum menningararfi í ákveðna heild, og á upplýsingaöld 

hefur þessum „þjóðlega arfi“ verið í æ meiri mæli miðlað og haldið til haga alþjóðlega. 

UNESCO hefur á sínum snærum verkefni sem nefnist Minni heimsins (e. 

Memory of the World), en verkefnið beinist einkum að skráðum menningararfi (e. 

documentary heritage) víðs vegar um heiminn. Á vefsíðu Minnis heimsins er 

menningararfurinn settur á skýran hátt í alþjóðlegt samhengi og fjallað um mikilvægi 

hans, ekki aðeins fyrir afmarkaðar þjóðir, heldur heiminn allan. Jafnframt er það 

undirstrikað að skráðar heimildir skuli vera aðgengilegar öllum, án hindrana. 42 

Handritasafn Árna Magnússonar á Íslandi og í Danmörku var sett á varðveislulista hjá 

Minni heimsins árið 2009. Í rökstuðningi UNESCO kemur fram að „handritasafn Árna 

Magnússonar geymi ómetanleg handrit um sögu og menningu Norðurlanda, og raunar 

stórs hluta Evrópu, allt frá miðöldum til nýaldar.“43 Þar með má segja að safnið hafi 

tekið á sig þá skyldu á herðar að huga að aðgengi sem aldrei fyrr. 

Misjafnt hefur verið í gegnum tíðina hversu aðgengileg handritin sjálf hafa 

verið almenningi. Engu að síður hafa þau lengi gegnt hlutverki einhvers konar 

sameiningartákns þjóðarinnar. Margir sáu tímann sem fornsögurnar fjalla um sem 

eins konar „gullöld“ sem einkenndist af hreystimönnum og hetjudáðum. Þá var krafan 

um „handritin heim“ stór þáttur allrar orðræðunnar í kring um sjálfstæðisbaráttuna 

og það sveið marga sárt hversu tregir Danir voru til að fallast á þá kröfu.44 Það má því 

 
40 Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, „Gagnrýnin menningararfsfræði,“ 11. 
41 Sjá m.a. umræðu Karls Aspelund, prófessors í mannfræði og efnismenningu,  um þróun íslenska 
þjóðbúningsins. Karl minnist á það hvernig þjóðbúningurinn hefur verið tengdur við ákjósanleg 
þjóðernisleg einkenni og nýttur sem ákveðið valdatæki. Karl Aspelund, „Breytileg merking 
menningararfs,“ 74. 
42 „Memory of the World.“ 
43 „Handritasafn Árna Magnússonar á varðveisluskrá UNESCO.“ 
44 Vésteinn Ólason, „Håndskriftenes hjemkomst,“ 7. 
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segja að vægi handritanna sem menningararfur sé nokkuð sem hefur gerjast og 

magnast upp í nokkur hundruð ár. 

Nú hafa handritin þó mjög lengi legið í hillum sem aðeins fræðimenn hafa 

aðgang að. Margar prentaðar útgáfur voru sömuleiðis torveldar aflesturs vegna þess 

að lengi vel voru þær gefnar út með sömu stafsetningu og var að finna í handritunum 

sjálfum. Það er merki um þá stöðnun og stífleika sem minnst var á áður, að litlu mátti 

breyta í framsetningu textans. Tilraunir til að ráða bót á þessu á fimmta áratugnum 

urðu reyndar að heljarinnar bitbeini sem náði alla leið inn á gólf Alþingis, og í 

hringiðunni miðri var Halldór Laxness. 

3.3 Nútímavæðing fornsagnanna 

Halldór Laxness var oft mjög ástríðufullur í máli þegar hann ræddi fornsögurnar, en í 

„Minnisgreinum um fornsögur“ fer hann mörgum háleitum orðum um þýðingu þeirra 

fyrir þjóðarsálina og sjálfstæðisbaráttuna.45 Hann var vel kunnur Íslendingasögunum 

og notaði þemu og stef þeirra í mörgum af skáldsögum sínum, eins og flestum er 

kunnugt. Vésteinn Ólason, fyrrum forstöðumaður Árnastofnunar, kallar Halldór 

Laxness „skáldfræðimann“ í skemmtilegri grein sem hann skrifar um skáldið og ást 

hans á fornsögunum.46 Síðan ég rakst á þetta orð hef ég leikið mér að því að hugsa um 

frjálslega lýðsagnfræðinga sem skáldfræðimenn, en það má kannski hugsa um Laxness 

sem hálfgerðan lýðsagnfræðing þegar litið er til viðleitni hans til að greiða aðgang 

almennings að fornsögunum. 

Þegar Halldór var ungur voru prentaðar útgáfur fornsagnanna aðeins til með 

samræmdri fornri stafsetningu. Stafsetningin í handritunum er töluvert öðruvísi en 

það sem við þekkjum nú og verður farið betur yfir þann mun í síðari kafla. Halldóri 

þótti þetta koma fornbókmenntunum illa, því að það aftraði fólki frá því að lesa 

sögurnar sér til ánægju. Hann hvatti því til útgáfu fornsagna með 

nútímastafsetningu.47 Hann sagði jafnframt að samræmd stafsetning endurspeglaði 

hvort eð væri ekki að öllu leyti skriftina í handritunum.48 Þetta var vissulega rétt hjá 

 
45 Sjá m.a. niðurlag greinarinnar. Halldór Laxness, „Minnisgreinar um fornsögur,“ 55-56. 
46 Vésteinn Ólason, „Halldór Kiljan Laxness og forn sagnahefð,“ 6. 
47 Halldór Laxness, „Um stafsetníngu á fornsögum,“ 123. 
48 Halldór Laxness, „Um stafsetníngu á fornsögum,“ 122. 
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Halldóri. Líkt og Haraldur Bernharðsson bendir á í grein sinni „Samræmt nútímamál á 

fornum heimildum“, þá var lítið um formföst viðmið í stafsetningu á miðöldum. Því 

gat verið nokkuð ósamræmi í stafsetningu á milli skrifara, en jafnvel líka í einu og sama 

handritinu eftir einn skrifara.49 Þá hafa útgefendur ávallt þurft að gera margar 

málamiðlanir og breytingar þegar miðaldahandrit eru færð yfir í prent. Haraldur vill 

reyndar meina að breytingarnar séu slíkar að aðlögunina mætti jafnvel kalla samræmt 

nútímamál fremur en samræmda nútímastafsetningu.50  

 Halldór Laxness fór því að huga að betri miðlun fornsagnanna til alþýðu manna. 

Nú hefði hver sá sem las Njálu í framhaldsskóla kannski haldið að það hafi verið 

sjálfsagt mál að gefa sögurnar út með nútímastafsetningu. Það voru þó mjög skiptar 

skoðanir um ágæti þess fyrirtækis. Árið 1941 var auglýst fyrirhuguð útgáfa Laxdælu á 

nútímamáli sem Halldór Laxness myndi annast. Greinilegt er að útgefandi vissi að þessi 

fyrirætlun myndi velgja einhverjum undir uggum, því í auglýsingunni stóð að verið 

væri að undirbúa útgáfur „sem vekja munu athygli alþjóðar og valda deilum og 

umróti,“ og að mörgum muni „hér finnast vera ráðist í nýstárlegt – en e.t.v. nokkuð 

djarft – fyrirtæki, einkum þeim, sem ekki geta sætt sig við, að hróflað sé við gömlum 

verðmætum.“51 

 Allt umstangið og umræðan í kringum þessa nýju útgáfu er of viðamikið efni til 

þess að hægt sé að fara í saumana á því hér, en Jón Karl Helgason gerir málinu góð skil 

í bókinni Hetjan og höfundurinn fyrir þá sem vilja kynna sér það nánar. Í stuttu máli 

sagt hófust upp eldheitar umræður um málið, en helstu andstæðingarnir voru 

þjóðernissinnaðir alþingismenn með Jónas frá Hriflu í fararbroddi. Þessi átök urðu að 

endingu til þess að Alþingi samþykkti lög undir lok ársins 1941 sem laut að því að ríkið 

hefði einkarétt á útgáfu alls efnis sem skrifað var fyrir árið 1400. Bókaútgefandi og 

prentari útgáfunnar sameinuðust þó um að skjóta þinginu ref fyrir rass með því að 

gefa Laxdælu út í snatri, áður en lögin náðu að fara í gegnum þingið. Árið eftir gáfu 

þeir síðan út Hrafnkötlu, þvert á lögin. Þeir voru dæmdir til að greiða sekt fyrir athæfið, 

 
49 Haraldur Bernharðsson, „Samræmt nútímamál á fornum heimildum,“ 183. 
50 Haraldur Bernharðsson, „Samræmt nútímamál á fornum heimildum,“ 182. 
51 Vísir. 9. október 1941, „Bækur á næstunni,“ 2. 



 

 23 
 

 

en áfrýjuðu dómnum.52 Þeir voru að endingu sýknaðir í Hæstarétti með vísan í 67. 

grein stjórnarskrárinnar sem snýr að prentfrelsi,53 og lögin frá 1941 sem gáfu ríkinu 

einkarétt á allri eftirprentun fornrita voru í kjölfarið felld úr gildi.54 

 Dómurinn var stórt skref fyrir þá sem töldu þjóðina hafa hag af því að eiga 

greiða og góða leið að því að kynna sér bókmenntaarfinn. Það er sérkennilegt þegar 

ákveðnir aðilar í valdastöðum vilja skipa fyrir um það hvernig miðla skuli 

menningararfi. Leið Jónasar og félaga, að leyfa einungis útgáfu fornsagna með fornri 

stafsetningu, hefði eðli málsins samkvæmt undanskilið marga, eða alla þá sem ekki 

höfðu grunnþekkingu til að stauta sig í gegnum samræmda stafsetningu. Sérstaklega 

er það annarlegt þegar hugsað er til þess hversu margar breytingar þarf að gera á 

textanum hvort eð er til að samræma stafsetninguna. Og þá má spyrja sig hvert 

markmið útgáfunnar hafi verið. Var slík útgáfa aðeins ætluð þeim menntuðu og 

verðugu? Er kannski  auðveldara nú að skilja sjónarmið Halldórs, sem sá gagnsemi þess 

að færa fólki þeirra eigin menningararf á miðli sem það skildi? Réttast er að sjálfsögðu 

að báðar útgáfur séu í boði, fyrir fræðimenn annars vegar og skemmtilestur hins 

vegar, rétt eins og Halldór sá fyrir sér, frekar en að reisa hindranir gegn nýrri útgáfu. 

Andstaðan við útgáfu Íslendingasagna á nútímamáli sýnir sterklega þann 

heilagleika sem oft hefur legið yfir handritunum, en Karl Aspelund hefur bent á að 

þegar ákveðin hugmyndafræði er túlkuð of þröngt staðnar hún með því að loka á allar 

aðrar túlkanir.55 Það eiga ekki allir hlutdeild í sögu eða menningararfi ef aðgengi fólks 

að honum er ekki tryggt, og það fæst aðeins gert með því að hugsa um nýjar 

miðlunarleiðir. Sú orðræða sem einkenndi andstöðuna við útgáfumál Laxness og 

félaga er sem betur fer ekki til staðar í dag. Árnastofnun hýsir metnaðarfulla 

fræðimenn sem hafa gert margt í gegnum tíðina til að vekja athygli á bæði 

handritunum og fornsögunum. Upprifjun þessa máls er þó mikilvæg áminning um það 

að vera reglulega á verði um þarfir fólks á hverjum tíma, sem og breytingar í 

 
52Jón Karl Helgason, Hetjan og höfundurinn, 124. 
53Það sem áður nefndist prentfrelsi hefur síðan verið endurskilgreint sem tjáningarfrelsi og er fjallað um 
það í 73. grein stjórnarskrárinnar. „33/1944: Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands – Lög – Alþingi.“ 
54 Jón Karl Helgason, Hetjan og höfundurinn, 167-168. 
55 Karl Aspelund, „Breytileg merking menningararfs,“ 88. 
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hugsanahætti og á miðlunarleiðum, ef halda eigi á lofti efni sem annars á það á hættu 

að staðna.  

Það virkar ef til vill sérstakt að þessi deila sé dregin fram þegar mætti líta svo 

á að markmið verkefnisins sé þveröfugt við það sem Halldór og félagar börðust fyrir 

og virðist frekar í takt við Jónas frá Hriflu og hans fylgismenn. Tilgangurinn er ekki að 

færa stafsetninguna nær almenningi, heldur að færa almenning nær upprunalegu 

skriftinni. En það er samt sem áður viss munur þar á. Nútímastafsetning á prentun 

Íslendingasagna gerði fólki kleift að læra um innihald handritanna. Handritin innihalda 

þó svo margt fleira en sögurnar sem í þeim eru. Þau eru sjálf ákveðinn minnisvarði 

sem ekki er hægt að nálgast nema með því að kynna sér útlit þeirra. Að sjá bókfellið, 

litað af aldri; línur af bleki, vandlega dregnar yfir blaðsíðuna; mistökin sem skrifarinn 

gerði í hugsunarleysi. Það er mannlegur þáttur í handritunum sem ekki er hægt að ná 

fram við lestur sagna í prentaðri bók sem búið er að snyrta til. Og með skínandi skýrum 

ljósmyndum í hárri upplausn af síðum handritanna má komast nokkuð nærri því að 

öðlast innsýn í þennan mannlega þátt. 

Grundvöllurinn fyrir þessu öllu saman liggur í því að almenningur hafi aðgang 

að efni sem svo lengi hefur verið flokkað sem sérstakur menningararfur Íslands en ekki 

hefur verið beinn aðgangur að. Sú staðreynd hvað umræðan um handritin nær langt 

aftur í tíma, allt aftur til sjálfstæðisbaráttu Íslands og jafnvel enn lengra, gerir þau bæði 

áhugaverð og merkileg í sjálfu sér. Þegar útgáfudeilan var enn í gangi sagði Sigfús 

Sigurhjartarson, alþingismaður, að bætt þekking á Íslendingasögunum myndi verða 

listamönnum innblástur og við mættum eiga von á að eignast raðir af tónverkum, 

ljóðum, málverkum og höggmyndum, uppfull af dýrðarljóma Íslendingasagna.56 Ég sé 

kannski ekki sama þjóðlega glampa og hann, en einhver sköpun vona ég að kvikni út 

frá þessum myndböndum. Hér eru skýrar myndir af þessum handritum okkar, með 

sérkennilegum stöfum sem flestir skilja næstum, en ekki alveg. Gætu þær nýst sem 

innblástur fyrir list, leiki eða spennandi nýsköpun? Hér er að minnsta kosti allt sem 

þarf til að sökkva sér í efnið.  

 
56 Jón Karl Helgason, „Alþingi, fornritin og tuttugasta öldin,“ 151. 
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4 Forsendur verkefnis 

Eins og svo oft er raunin með verkefni af þessu tagi var kveikjan að hugmyndinni minn 

eigin áhugi og löngun til að læra meira um handritin og handritalestur. Forsendurnar 

fyrir verkefninu eru þó þær að fleiri leikmenn en ég hafi áhuga á sama efni, og mín trú 

að það eina sem hindrar þá í að leita sér upplýsinga sé hörgull á aðgengilegum tólum. 

Í þessum kafla mun ég fara yfir þær leiðir sem eru í boði nú þegar til að læra 

handritalestur, hvað það sé við myndir af upprunalegum handritum sem veki áhuga 

fólks og hver líklegur markhópur er fyrir rafrænt sjálfsnám í handritalestri. 

4.1 Netnámskeið í handritalestri 

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar erlendis til þess að kenna handritalestur á vefnum. 

Árið 2014 tók sagnfræðiprófessorinn Leonor Zozaya saman yfirlit yfir nokkur helstu 

netnámskeið í handritalestri í grein sinni „Cursos online de paleografía.57“58 Flest þessi 

námskeið eru í dag orðin nokkuð úrelt í uppsetningu og útliti, en engu að síður komu 

mörg þeirra enn efst í leitarniðurstöðum þegar ég reyndi að leita að nýju efni á Google. 

Þá voru þau námskeið sem voru gagnvirk flest orðin óvirk þar sem Adobe hætti að 

styðja við Flash Player í desember 2020,59 en Flash Player var lengi vel algengasta 

forritið á vefnum fyrir gagnvirkar hreyfimyndir. 

 Flest vefnámskeiðin eru ætluð háskólanemum og fræðafólki og eru áherslur 

þar af leiðandi að miklu leyti fræðilegar. Til dæmis einblína slík námskeið ekki aðeins 

á að kenna lestur á handritum, heldur einnig á uppskriftir handrita fyrir fræðilega 

útgáfu.60 Þar að auki felast mörg þeirra í skriflegum leiðbeiningum sem erfitt er að 

fylgja61 og enn önnur eru hreinlega orðin mjög gömul og líta einstaklega óaðgengileg 

 
57 Íslenska fræðiorðið fyrir rannsóknir á fornum handritum er textafræði. Flest önnur lönd nota annað 
orð, en á frönsku er það paléographie, á þýsku paläographie og á ensku palaeography. Orðið kemur úr 
grísku og er samsett úr orðunum palaiós, sem merkir „gamalt“, og gráphein, sem þýðir „að skrifa.“ 
Textafræði snýr að fræðilegum rannsóknum á miðaldahandritum en Handritalykilinn fæst einungis við 
grunnkennslu í lestri handrita. Því er ekki talað um textafræði í þessari greinargerð, heldur aðeins 
kennslu í handritalestri. 
58 Zozaya, „Cursos online de paleografía,“ 477-482. 
59 „Adobe Flash Player End of Life.“ 
60 Sjá m.a. „Course: SAS Palaeography“ og „The National Archives: Palaeography Tutorial (how to read 
old handwriting).“ 
61 Sjá m.a. fyrri tilvísun, en einnig „How to Read Medieval Handwriting. (Paleography): Harvard‘s 
Geoffrey Chaucer Website.“ 
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út.62 Heilt yfir tel ég ekki að mörg þessara námskeiða myndu gagnast vel í dag. Engu 

að síður er þar að finna ýmsar góðar hugmyndir hvað varðar ítarefni og æfingar fyrir 

áhorfandann sem gott er að hafa í huga við vinnslu nýs efnis. 

 Með því að kasta stærra neti og leita á öðrum tungumálum en ensku fann ég 

að endingu fleiri námskeið. Þar má nefna franska námskeiðið Paléographie en ligne63 

sem kennt er með myndböndum og ætlað er almenningi. Sá galli er á gjöf Njarðar að 

aðeins er boðið upp á einföld byrjendamyndbönd án þess að greiða fyrir, en eftir það 

þarf að borga fyrir námskeiðin. Þá fann ég sérstaklega áhugavert námskeið á þýsku 

sem samsett er úr mörgum myndböndum.64 Myndböndin eru afar vel unnin og 

framsett, en þó stuttlega sé litið yfir bókstafi og styttingar er aðaláhersla námskeiðsins 

á alhliða fræðslu um handritasögu. Handritalestur er því ekki sérstaklega kenndur í 

þeim myndböndum. Við leit á Norðurlandamálum fann ég einungis námskeið á 

dönsku sem sett er fram með aðlaðandi og gagnvirkum glærum, en það fer þó aðeins 

yfir síðari tíma skrift sem var ríkjandi á 18. og 19. öld.65 

 Skömmu áður en þessari greinargerð var lokið rakst ég síðan óvænt á verkefni 

sem háskólinn í Birmingham stendur fyrir, þar sem ég sá í fyrsta skipti námskeið sem 

svipar til Handritalykilsins. Ástæða þess að ég hafði ekki fundið það áður er að það er 

ekki auglýst sem kennsla í handritalestri, því verkefnið snýst um að lýðvirkja uppskrift 

eftir 14. aldar handritinu Estoria de Espanna.66 Hver sem er getur tekið þátt í 

verkefninu, en ekki er gerð nein krafa um menntun. Ekki er farið alveg jafn ýtarlega 

yfir miðaldaskrift og gert er í Handritalyklinum og uppbygging myndbandanna er 

aðeins öðruvísi þar sem einnig þarf að fara yfir ákveðna verkferla við gerð uppskrifta. 

Það stafar sömuleiðis af því að þátttakendur eru ekki að gera frumuppskrift eftir 

handritinu, heldur taka þeir að sér að fara yfir og leiðrétta eldri uppskriftir og bera 

Estoria de Espanna saman við önnur handrit um sama efni. Verkefnið er stórkostlega 

 
62 „Richard Rufus of Cornwall – On Eve – Paleography 10.19.2007/ESC.“ 
63 „Paléographie en ligne.“  
64 „Mittelalterliche Geschichte: Eine digitale Einführung in das Studium der mittelalterlichen 
Geschichte.“ 
65 „Gotisk håndskrift: Introduktion og online kursus – Rigsarkivet.“ 
66 „Transcribe Estoria.“ 
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áhugavert og sýnir glöggt hverju má áorka þegar fræðasamfélagið stofnar til samvinnu 

við almenning. 

 Það er ljóst að ýmsir fræðimenn hafa haft ákveðinn metnað fyrir því að fræða 

aðra um handrit og handritalestur. Verkefni háskólans í Birmingham kemst ef til vill 

næst því sem lagt er upp með í þessu verkefni. Ég hef þó ekki enn fundið námskeið á 

vefnum sem samþættar það sem ég vil ná fram með Handritalyklinum þó vissulega sé 

ekki útilokað að sambærileg kennsla fyrirfinnist á tungumálum sem ég þekki ekki til. 

Handritalykillinn verður í opnum aðgangi og er ætlaður almenningi. Myndböndin 

verða unnin með það í huga, bæði útlitslega og með gagnvirkum aðferðum, að vera 

upplýsandi en á sama tíma hafa ákveðið skemmtanagildi. Þá felst lokatakmarkið í því 

að gera fólki kleift að kynna sér það ríkulega magn miðaldahandrita sem aðgengileg 

eru á handrit.is. Það má því segja að þetta verkefni feti að einhverju leyti nýjar slóðir 

við gerð vefnámskeiða í handritalestri. Það er að minnsta kosti hægt að fullyrða að 

ekkert sambærilegt efni finnist á íslensku, en einu námskeiðin sem hægt er að sækja 

hér á landi eru kennd á háskólastigi. 

4.2 Kennsla í handritalestri á Íslandi 

Sumarskóli í handritafræðum er haldinn annað hvert ár í Reykjavík og annað hvert ár 

í Kaupmannahöfn, en skólinn er samstarfsverkefni á milli Árnastofnunar á Íslandi og 

Árnasafns í Danmörku. Námskeiðið er kennt á háskólastigi og er metið til eininga.67 

Því er skipt upp í þrjú þrep: byrjendanámskeið, framhaldsnámskeið og 

meistaranámskeið.68 Sumir nemendur sækja því námskeiðið oftar en einu sinni til að 

bæta við sig þekkingu. Aðsókn í sumarskólann er mjög góð, en oftast eru nemendur 

um það bil sextíu talsins.69 Það vakti athygli mína frá hversu mörgum löndum 

nemendur sumarskólans voru, en einnig að Íslendingar eru ekki stærsti hópurinn. Ef 

litið er á þjóðerni nemenda sumarskólans árið 2019 komu nemendur frá tuttugu 

löndum og voru stærstu þrír hóparnir frá Bandaríkjunum, Ítalíu og Noregi.70 Þessi mikli 

áhugi á handritunum frá erlendum fræðimönnum og nemendum var mér ekki kunnur 

 
67 „Ugla: Kennsluskrá 2021-2022 > Um námið.“ 
68 „Sumarskóli í handritafræðum: Árnastofnun.“ 
69 Sjá viðauka 2. 
70 Sjá viðauka 3. 
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þegar ég hóf verkefnið, en það varð þó til þess að ég ákvað að myndböndin yrðu 

textuð. Það bætir aðgengi fyrir þá sem ekki hafa íslensku að móðurmáli en hafa áhuga 

á efninu. 

Við Háskóla Íslands eru tvö námskeið sem kenna lestur á íslenskum handritum. 

Annað þeirra er námskeiðið skrift og handrit (ÍSL 416M) sem er kennt á meistarastigi 

og opið BA nemum sem lokið hafa 90 einingum. Námskeiðið er jafnan kennt annað 

hvert ár og kennsla fer fram á íslensku. Þá er námskeiðið íslensk miðaldahandrit (MIS 

204F). Námskeiðið er kennt á hverju ári og kennsla fer fram á ensku. Þrátt fyrir að vera 

nokkuð sérhæfð námskeið á meistarastigi laða þau að sér álitlega stóran hóp 

nemenda. Það kom mér að vísu á óvart að fleiri sækja námskeiðið sem kennt er á 

ensku en það sem kennt er á íslensku,71 en það er nokkur munur þar á.72 Þórdís, sem 

hefur kennt námskeiðin síðustu misseri, greinir einnig frá því að bróðurpartur 

nemenda sem taka námskeiðið íslensk miðaldahandrit séu af erlendu bergi brotnir. Af 

því, og upplýsingum um sumarskólann, má ráða að hlutfall Íslendinga af þeim sem 

læra handritalestur sé ekki hátt. 

Hér hefur aðeins verið fjallað um fræðileg námskeið sem kennd eru hér á landi 

í handritalestri, en ástæðan er að sjálfsögðu sú að þau eru eini vettvangurinn sem er í 

boði eins og er. Engu að síður gefa þessar tölur okkur einhverjar upplýsingar um 

aðsókn að efninu og gera ljósa þá staðreynd að áhuginn einskorðast síður en svo við 

Ísland. Ef afurð þessa verkefnis reynist vel má sjá fyrir sér að hægt væri að ganga 

skrefinu lengra en að texta myndböndin og gera enska útgáfu. Það ætti ekki að vera 

flókið þar sem aðeins þyrfti að taka upp enska hljóðrás fyrir sama myndefni. Með því 

mætti ná til breiðari hóps þeirra sem eru áhugasamir um handritalestur. 

 
71 Sjá viðauka 4. 
72 Það er skýring á þessum mun, sem Þórdís benti mér á. Þeir sem sækja enska námskeiðið eru nú þegar 
flestir á alþjóðlegu námsleiðinni íslensk miðaldafræði (e. Medieval Icelandic Studies). Margir nemendur á 
þeirri námsleið eru af erlendu bergi brotnir, hafa tekið grunn í forníslensku, og námskeið um 
handritalestur og útgáfu handrita er rökrétt val fyrir þau sem sækja námið. Skrift og handrit er 
almennara námskeið um skriftarsögu sem boðið er upp á við íslenskudeild, og ef til vill færri nemendur 
þar að leita sér sérþekkingar á fornritum. Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 
2021. 
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4.3 Ára og áhugi 

Auk þess að kenna námskeið í miðaldahandritum við Háskóla Íslands hefur Þórdís 

komið að námskeiðum um Íslendingasögur fyrir almenning, en slík námskeið eru 

gjarnan haldin á bókasöfnum og í endurmenntun Háskóla Íslands. Þórdís greinir frá 

því að nemendum þyki stórmerkilegt þegar mynd af síðu handrits er slegið upp á vegg 

og lesnar er fyrir þá fyrstu línur Laxdælu, beint af handritinu. Um áhrif þess segir hún, 

„Þú nærð einhvern vegin tengingu lengra aftur í tímann með því að sjá textann sem 

þú ert að lesa í bók á handriti. Handskrifuðu bara með bleki. Það er einhvern veginn, 

það er beinni tenging við bara kvikuna.“73 

Þessi orð Þórdísar minna á hugmyndir þýska heimspekingsins Walter Benjamin 

um áru frumverks, en ára vísar í ákveðið yfirbragð upprunaverks sem kallar fram hjá 

okkur sterkar tilfinningar. Gott dæmi um þetta er sú upplifun að skoða eftirprentanir 

af Mónu Lísu annars vegar, og hins vegar að standa andspænis upprunaverkinu sjálfu. 

Áran kristallast í því sem Benjamin kallar hér og nú verksins, eða „einstök tilvist þess 

á tilteknum stað“ og segir til um hvort verkið sé upprunalegt og ósvikið.74 Við 

fjölföldun tapar efnið áru sinni, er aftengt hefðinni, og eins og Benjamin nefnir „kemur 

eintakafjöldi í stað einstakrar tilvistar.“ Þó nefnir hann að með fjölföldun sé tækifæri 

til að miðla efninu áfram, sem aldrei hefði reynst gerlegt með frumverkið. 75 

Stafræn handrit eru á sérstökum stað hvað þetta varðar. Líkt og Vésteinn 

Ólason segir í greininni „Håndskriftenes hjemkomst“, hafa hinir upprunalegu, einstöku 

munir allt önnur áhrif en hvers kyns eftirlíkingar. Hann notar einmitt orðfæri 

Benjamins til að lýsa þessum mun þegar hann segir „Det er som om tingene har en 

aura som tekniske etterligninger aldri kan erstatte.“76 Stafræn handrit eru vissulega 

endurgerð upprunaverkanna og birt á allt öðrum miðli, en staðreyndin er sú að hin 

eiginlegu, upprunalegu handrit standa leikmönnum ekki til boða að blaða í. Stafrænar 

myndir standa þrátt fyrir allt mun nær upprunanum en prentaðar bækur. Lyktar- og 

snertiskyn eru ekki (enn) hluti af upplifuninni, en með góðri upplausn sem grípur flest 

 
73 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
74 Benjamin, „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar,“ 552. 
75 Benjamin, „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar,“ 553-554. 
76 Vésteinn Ólason, „Håndskriftenes hjemkomst,“ 4. 
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smáatriði eru handritin sjálf aðgengilegri en nokkru sinni fyrr. Og aðeins það að geta 

lesið blekstrokur handritanna eins og skrifarinn setti þær á skinn fyrir hundruðum ára 

framkallar áru eitt og sér. 

Orð Þórdísar sýna glöggt að áhugi almennings á miðaldabókmenntum okkar 

einskorðast ekki við sögurnar sjálfar. Þau hafa vissulega einnig áhuga á rótinni, 

handritunum sjálfum. Þau vilja komast nær þessari áru og fá tækifæri til að læra meira 

um upprunann. Handritalykillinn væri því mjög gagnlegt og áhugavert ítarefni fyrir 

námskeið sem þessi, og Þórdís segir að hún muni hiklaust benda þátttakendum á 

myndböndin fyrir frekari fræðslu.77 

4.4 Markhópur 

Handritalykillinn er þar með fyrst og fremst unninn með það í huga að hann geti 

höfðað til fólks sem leitar sér að dægrastyttingu. Bakgrunnsvinnan og kennslan sem 

fram fer í myndböndunum eru byggð á traustum, fræðilegum grundvelli með 

þekkingu og reynslu Þórdísar að leiðarljósi. Framsetningin er þó skýr og aðgengileg 

fyrir fólk sem hefur ekki fræðilega menntun. Fyrsti markhópurinn er því almenningur 

sem hefur áhuga efninu, ekki síst fólk sem komið er á eftirlaun og er að leita sér að 

gagnlegu og skemmtilegu áhugamáli. Það sem styður við þetta mat er sú reynsla 

Þórdísar að flestir þeirra sem sýna frumkvæðisáhuga á fornsögunum sé fólk yfir 

fimmtugu. Það segir hún vera stærsta hóp þeirra sem sækja ofangreind námskeið um 

Íslendingasögur.78 

Þrátt fyrir að meginmarkhópur Handritalykilsins sé áhugasamur almenningur 

tel ég að hann myndi einnig nýtast ungu fólki sem er að íhuga námsleiðir í háskóla, 

eða sem hafa þegar hafið nám. Trúlega væri það einna helst fólk sem hefur áhuga á 

fræðasviðum eins og sögu, íslensku, bókmenntafræði, textafræði og þjóðfræði. Þá sér 

Þórdís fyrir sér að Handritalykillinn væri gott ítarefni fyrir ýmis námskeið við 

háskólann. Ekki aðeins mun hún benda nemendum í handritafræðum á myndböndin, 

heldur telur hún að nemendur sem sækja skyld námskeið um miðaldabókmenntir 

hefðu gagn af þeim. Tekur hún þar sem dæmi skylduáfanga sem nefnist einfaldlega 

 
77 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
78 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
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miðaldabókmenntir og er kenndur í íslensku á BA-stigi. Hún telur að Handritalykillinn 

muni höfða til margra nemenda sem vilja kynnast efninu aðeins, en hafi ekki endilega 

áhuga á að taka þá fræðilegu áfanga sem eru í boði.79 Þá er vel hugsanlegt að 

námskeiðið geti stuðlað að því að beina áhuga einhverra nemenda inn á svið 

handritanna. 

Þar sem myndböndin eru unnin með það í huga að þau séu auðskiljanleg þeim 

sem ekki hafa fræðilega menntun tel ég einnig að þau væru góður stuðningur við 

kennslu í íslensku á framhaldsskólastigi. Kennsluefni myndbandanna er að mestu leyti 

eitt handrita Brennu-Njáls sögu, sem eins og flestir vita er kennd á framhaldsskólastigi. 

Það væri því kjörið að nýta Handritalykilinn sem aukaefni við kennslu á Njálu og myndi 

hann þannig nýtast bæði framhaldsskólanemendum og -kennurum. 

Síðast en ekki síst geta myndböndin gegnt ákveðnu kynningarhlutverki á lestri 

íslenskra miðaldahandrita fyrir fræðafólk sem býr erlendis og á ekki heimangengt til 

þess að sækja námskeið í öðru landi. Eins og bent var á sýna tölurnar að áhugi á 

íslensku handritunum erlendis frá er töluverður og má leiða að því líkur að fleiri hafi 

löngun til að læra um efnið en þeir sem sækja námskeiðin. 

Það er því ljóst að Handritalykillinn mun gagnast afar fjölbreyttum hópi. 

Aðsókn í námskeið um Íslendingasögur sem Þórdís minnist á eru vissulega vísir að því 

að áhuginn sé til staðar meðal almennings. Þórdís tók fram að stærsti aldurshópurinn 

sem sækir slík námskeið séu fólk yfir fimmtugu, en það getur verið að það endurspegli 

að einhverju leyti umgjörð námskeiðanna, það er að segja að þetta séu námskeið fyrir 

áhugafólk sem kennd eru á bókasöfnum og í endurmenntun. Ungt fólk er í dag orðið 

vant því að geta sótt sér alls kyns þekkingu á netinu og þá hefur faraldur síðasta rúma 

árs aukið áhuga og vilja fólks til að læra i gegnum netið. Það væri áhugavert að sjá 

hvort rafrænt námskeið í opnum aðgangi geti leitt af sér einhverja breikkun á þeim 

aldurshópi sem sækir í efnið og vill kynna sér betur handrit og skrift 14. aldar. 

  

 
79 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
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5 Val á kennsluefni 

Skriftarsaga hefur gengið í gegnum mörg tímaskeið fram á okkar daga. Í eftirfarandi 

kafla verður í stuttu máli farið yfir íslenska skriftarsögu á miðöldum til að unnt sé að 

útskýra eðli hennar á því tímabili sem kennt verður í Handritalyklinum. Þá verður gerð 

grein fyrir því hvað leiddi til þess að Kálfalækjarbók varð fyrir valinu þegar ákveðið var 

hvaða efni skyldi notað við kennsluna. 

5.1 Skriftarsaga á miðöldum 

Á 11. öld, eftir kristnitöku, barst latínuletur hingað til lands í fyrsta sinn og tók við af 

rúnaletrinu. Skriftargerðin sem var á elstu handritum nefnist karlungaskrift, eftir 

Karlamagnúsi keisara, en það var frá hans ríki sem skriftin dreifðist um Evrópu og var 

orðin mjög útbreidd í kring um árið 1000. Á Íslandi þurfti að bæta við stöfum til að 

tákna ákveðin hljóð sem ekki var að finna í latínuletri. Til dæmis komu fram ýmis 

tilbrigði  til að tákna hljóð sem samsvarar bókstafnum ö í dag, þar með talin ǫ, ꜹ og ø. 

Þá var bókstafurinn þ fenginn frá Englendingum, sem aftur höfðu tekið hann upp eftir 

norrænu rúninni þurs. Margir bókstafir sem fylgdu elstu skrift héldu sér í ritmálinu í 

margar aldir en eru þó ekki notaðir í dag og virka framandi fyrir nútímalesandann. Þar 

má nefna svokallað hátt s sem er mjög algengt í miðaldahandritum ( ſ ) og krók-r, sem 

er ákveðin gerð af stafnum r sem límist við aðra stafi ( ꝛ ).80 Reykholtsmáldagi sem sjá 

má hér að neðan er skrifaður með karlungaskrift, en hann er eitt elsta varðveitta 

íslenska handritið. 

 

2 Fyrstu línur Reykholtsmáldaga: „Til kirkju liggur í Reykjaholti heimaland með öllum landsnytjum. 
Þar fylgja kýr tuttugu, griðungur tvevetur, þrjátíu á(a) og hundrað.“81 

Fá íslensk handrit skrifuð með karlungaskrift hafa varðveist, en skriftin 

þróaðist síðan yfir í frumgotneska skrift sem barst til Íslands eftir 1200. Það er sú skrift 

sem við sjáum í flestum af elstu handritunum.82 Á þessu tímabili var meðal annars 

 
80 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 64. 
81 R1.  
82 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 65. 
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stafurinn ð tekinn upp, en áður hafði þ verið notað í framstöðu, innstöðu og 

bakstöðu.83 Þá var meira lagt í að spara pláss á síðunni, bókstafirnir urðu eilítið mjórri 

og hærri og þeim var betur þjappað betur saman á línunni, eins og sjá má hér. 

 

3 Úr Þorláks sögu helga: „Nú er að segja frá hversdagsháttum hins sæla Þorláks biskups, hve 
jafnlyndur hann var að góðu er hann mælti.“84 

Gotnesk textaskrift85 tók smám saman við. Hún barst til Íslands rétt um 1300 

og var notuð lengi vel, eða allt fram á 16. öld. Augljóst er að þróuninni miðaði jafnt og 

þétt í átt að því að reyna að spara pláss á dýrmætri síðunni. Með tilkomu gotneskrar 

textaskriftar höfðu bókstafirnir að mestu tapað rúnnuðu formi karlungaskriftarinnar. 

Stöfunum var enn betur þjappað saman, þeir urðu bæði hærri og mjórri, og 

einkenndust af hvassari hornum.86 Bókstafirnir urðu jafnari í stærð og hliðstæðir stafir 

voru gjarnan látnir renna saman.87 Leggir stafa sem náðu fyrir ofan eða neðan strik 

styttust og bil á milli lína varð minna.88 

 

4 Úr handriti Gylfaginningar í Ormsbók: „Þar næst settust guðin upp í sæti sín og settu dóma sína og 
minntust hvaða dvergar höfðu kviknað í moldunni og niðri í jörðinni, svo sem maðkar í holdi.“89 

 Eftir því sem textaskriftin varð íburðarmeiri og formfastari, því seinlegra varð 

að skrifa hana. Útbreiðsla gotneskrar léttiskriftar endurspeglaði þörf fólks til að koma 

upplýsingum hraðar niður á skinn og hélst í hendur við aukna lestrar- og 

skriftarkunnáttu fólks. Í fyrstu var léttiskriftin að mestu notuð við bréfa- og skjalaskrif 

og hún ber einkenni þess. Skriftin var meira fljótandi, bókstafir voru rúnnaðri, með 

belgjum á háleggjum, oft nokkuð flúraðir, og voru stundum tengdir, og þar með var 

 
83 Björn K. Þórólfsson, „Nokkur orð um íslenzkt skrifletur,“ 118. 
84Þorláks saga helga, AM 383 I 4to, 2r.  
85 Í greininni „Skrif“ nefnir Guðvarður Már Gunnlaugsson þessa skrift gotneska settaskrift. Greinin var 
skrifuð árið 2002 og síðan þá hefur heitið gotnesk textaskrift verið tekið í notkun í staðin. 
86 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 65. 
87 Það var gert á svipaðan hátt og við skrifum bókstafinn æ í dag. Æ er sjálfstæður bókstafur þar sem a og 
e límast alltaf saman, en í gotneskri textaskrift voru ýmsir stafir límdir saman til að spara pláss. 
88 Hreinn Benediktsson, Early Icelandic Script, 44. 
89 AM 242 fol, 7v. 
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fljótlegra að skrifa texta með þeirri skrift. Þó léttiskriftin hafi að mestu verið notuð við 

bréfaskrif rataði hún einnig á bækur upp úr 14. öld.90 Um svipað leyti fór hún fyrst að 

berast til Íslands, og finna má nokkur íslensk handrit sem skrifuð eru með léttiskrift. 

Algengast er þó að finna hana í gömlum bréfum, eins og því sem sjá má hér: 

 

5 Bréf Jóns Sigurðssonar Skálholtsbiskups, 1344: „Öllum góðum mönnum þeim sem þetta bréf sjá 
eður heyra sendir bróðir Jón…"91 

 Gotnesk blendingsskrift var eins konar sambland af textaskrift og léttiskrift. 

Hún var ekki jafn formföst og textaskriftin þar sem hver stafur var skrifaður eins og 

innan ákveðins ramma. Þá var hún ekki jafn fljótandi og léttiskriftin þar sem minna var 

um að bókstafir tengdust í blendingsskriftinni og voru þeir því auðlæsilegri.92 Íslensk 

blendingsskrift þróaði með sér ákveðin séreinkenni og er hún auðþekkjanleg frá sömu 

skriftgerð í nágrannalöndum okkar.93 Nokkur íslensk miðaldahandrit eru skrifuð með 

blendingsskrift, til dæmis þetta handrit frá 15. öld sem inniheldur meðal annars Grettis 

sögu og Gísla sögu Súrssonar: 

 

6 Úr Grettis sögu: „Spes hét göfug garðshúsfreyja þar í staðnum, harðla rík og stórættuð. Sigurður 
hét bóndi hennar. Hann var auðigur og ættsmærri en hún. Hafði hún verið gefin honum til fjár.“94 

Eitt skal sérstaklega hafa í huga þegar litið er yfir þróun skriftar á þessum tíma, 

en það er regluleg aukning á notkun styttinga. Það gerðist samhliða því að skrift þéttist 

og minnkaði til að spara síðuplássið, en dæmi um styttingar eru skammstafanir og 

tákn í stað orða.95 Í karlungaskrift var því tiltölulega lítið um styttingar, en í textaskrift 

höfðu þær aukist töluvert, sem gerir lestur aðeins flóknari. Þetta skipti sérstaklega 

máli fyrir undirbúning Handritalykilsins þar sem handritið sem ákveðið var að nota við 

 
90 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 66. 
91 AM Dipl. Isl. Fasc. I, 10. 
92 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 67. 
93 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Skrift,“ 68. 
94 AM 556 a 4to, 48v. 
95 Hreinn Benediktsson, Early Icelandic Script, 44. 
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kennsluna er frá því um 1300 og því skrifað með textaskrift, sem var algengust á þeim 

tíma. 

5.2 Kálfalækjarbók 

Þegar vinna við Handritalykilinn hófst reyndist nauðsynlegt að ákveða hvaða tímabil 

skriftarsögunnar skyldi taka fyrir. Mér þótti það hálf öfugsnúið í fyrstu þegar ég áttaði 

mig á því að ég á auðveldast með að lesa elstu skriftina, karlungaskrift. Frumgotneska 

skriftin er sömuleiðis tiltölulega vel læsileg og mér reynist ekki mjög erfitt að ráða fram 

úr henni. Þetta stafar að sjálfsögðu af þessari aukningu styttinga sem verður með 

þróun skriftarinnar, eins og minnst var á áður. Engu að síður var ákveðið að taka fyrir 

þá skrift sem var algengust á seinni hluta 13. aldar og fyrri hluta þeirrar 14., nefnilega 

gotnesku textaskriftina. Vegna bæði styttinga og þéttingar stafa er textaskriftin aðeins 

flóknari lesturs, og þessa ákvörðun þarf því að útskýra nánar. 

 Það voru nokkrar höfuðástæður fyrir valinu sem Þórdís minntist sérstaklega á 

þegar ég tók við hana viðtal um sýn hennar á verkefnið. Fyrir það fyrsta nær beiting 

textaskriftar á Íslandi yfir tiltölulega langt tímabil án stórvægilegra breytinga, eða 

nokkurn vegin frá 1250-1350 og jafnvel allt að um 1400.96 Í öðru lagi, sem vó jafnvel 

þyngra, er sú staðreynd að það er um það bil frá þessum tíma sem mörg elstu handrit 

Íslendingasagna voru skrifuð. Flestar rannsóknir benda til að sögur eins og Njáls saga, 

Laxdæla, Eyrbyggja og Egils saga séu skrifaðar á bilinu 1250–1280. Engin þessara 

sagna er varðveitt í frumriti heldur uppskriftum en elstu uppskriftir þeirra eru þó frá 

þessu tímabili. Konungsbók eddukvæða, ein mikilvægasta heimild sem við eigum um 

norræna goðafræði, er talin skrifuð um 1270 eða þar um bil. Sturlunga saga er líklega 

skrifuð á seinni hluta 13. aldar og varðveitt handrit hennar litlu yngri og Snorra-Eddu 

handritin eru frá því um 1300 og upp úr.97 Það er því um að ræða gnægð efnis sem 

áhorfandi getur leitað í að kennslu lokinni. Þar með var það lokaniðurstaðan í vali á 

tímabili í skriftarsögunni. 

 Í kjölfarið var ákveðið að Kálfalækjarbók skyldi vera uppistaðan í námsefni 

Handritalykilsins. Best væri að notast að mestu við eitt handrit til að gæta samræmis 

 
96 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
97 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 



 

 36 
 

 

meðan á kennslu stæði. Kálfalækjarbók er meðal elstu varðveittu handrita Brennu-

Njáls sögu.98 Það er skrifað með textaskrift og er nokkuð skýrt, eins og sjá má í þessu 

handritabroti: 

 

7 Úr Kálfalækjarbók: „Mörður sendi konurnar um hérað og voru þær á brottu hálfan mánuð. Þær 
komu aftur og höfðu byrðar stórar. Mörður spurði hvar þeim hafi mest gefið verið.“99 

 Handrit Kálfalækjarbókar er nokkuð slitið og illa farið og því erfitt að lesa það í 

heild sinni. Í miðju handritsins eru blaðsíður þó heillegar og skýrar, og eins og Þórdís 

bendir á er skriftin bæði falleg og greinileg, og ekki of mikið um flúr sem flækir 

lesturinn. Sami skrifarinn hefur skrifað allt handritið, svo samræmi í stafsetningu er 

gott. Þórdís og aðrir kennarar á undan henni hafa notað Kálfalækarbók í kennslu í 

mörg ár, svo það lá beint við að nýta þá reynslu áfram í kennslu myndbandanna.100 

Það skiptir síðan töluverðu máli að um er að ræða eitt handrita Njáls sögu, en það er 

auðveldara fyrir nemendur að byrja að lesa texta sem þeir þekkja eða eiga auðvelt 

með að nálgast. Flestir sem hafa klárað framhaldsskóla hér á landi hafa lesið Njálu í 

íslenskutímum og margir þeir af erlendu bergi brotnir sem þekkja eitthvað til 

Íslendingasagna eru kunnugir sögunni. Það eru því mestar líkur á að þeir sem nýta sér 

Handritalykilinn þekki söguþráðinn, eða í það minnsta ákveðin nöfn og staðarhætti. 

Kálfalækjarbók er því augljós valkostur fyrir kennslumyndböndin og verða valdar síður 

notaðar til að fara yfir undirstöðuatriði handritalesturs á sjónrænan hátt. 

  

 
98 „Njáls saga – Handrit – Handrit.is.“ 
99 AM 133 fol, 25v. 
100 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
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6 Framkvæmd 

Þegar ég lagði af stað með þetta verkefni var ég meðvituð um að ég hefði valið 

miðlunarleið sem ég hef sjálf ekki mikla reynslu af og sem er ekki (enn) kennd við 

hagnýta menningarmiðlun, það er að segja hreyfimyndatækni. Ég verð þó að 

viðurkenna að það kom flatt upp á mig hversu flókið það reyndist að finna lausnir á 

úrvinnslunni. Erfitt var að fá aðgengi að forriti fyrir klippingu hreyfimynda sem og 

tölvubúnaði sem réði við slíkt forrit. Einnig reyndist nánast ógerlegt að finna aðila 

hérlendis með þar til bæra þekkingu sem gæti veitt mér leiðsögn og langar stundir þar 

sem setið var yfir leiðbeiningum á netinu skiluðu afar litlum árangri. Þá áttu 

sóttvarnaraðgerðir sinn þátt í að öll leit að lausnum gekk afar hægt fyrir sig. 

 Klárað var að taka upp rödd Þórdísar fyrir kennsluna og að klippa út og lýsa 

upp þær myndir sem notast verður við, en ég varð á endanum að hverfa frá 

upphaflegri áætlun minni um að skila frumgerð að myndbandi. Þessari greinargerð 

fylgir því handrit101 að fyrsta myndbandinu sem fjallar um stafrófið, en í þessum kafla 

verður farið nánar yfir það hvernig efninu var deilt niður í kennslustundir. Í því skyni 

þurfti að huga að því hversu löng og mörg myndböndin yrðu og hvaða aðferðum skyldi 

beitt til að lífga upp á efnið og gera kennsluna bæði áhugaverða og ánægjulega. Einnig 

verður greint frá því hvernig útlit og hönnun myndbandanna var þróuð. Þá verða 

aðferðir við gagnvirka myndbandagerð skoðaðar og hvaða aðferðir ég tel að muni 

reynast vel við gerð Handritalykilsins. Fyrst verður þó sagt frá því hvernig gerð var 

könnun á áhuga almennings á sjálfsnámi í handritalestri. 

6.1 Könnun 

Frá upphafi þessa verkefnis stóð til að gerð yrði beta-prófun102 þegar myndbandið 

væri tilbúið. Var ætlunin að taka síðan viðtöl við beta-prófara um upplifun þeirra af 

kennslunni og nota þær upplýsingar til að fínpússa veikleika í myndböndunum og 

skerpa á þáttum sem viðmælendum þótti virka best. Nú er ljóst að beta-prófanir verða 

 
101 Sjá viðauka 7. 
102 Beta-prófunin felst í því að  fimm til tíu manns verða fengnir til þess að horfa á myndböndin. Lagðar 
verða fyrir þá spurningar í því skyni að fá gögn um hvað þeim þótti virka vel og hvort einhverju þurfi að 
breyta eða hvort eitthvað hafi truflað framvindu kennslunnar. 
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að bíða betri tíma, en engu að síður var mikilvægt að fá svörun um gagnsemi 

verkefnisins og áhuga fólks á efninu. 

 Hér á undan hefur komið fram að áhugi náms- og fræðimanna á efninu er þó 

nokkur, og að þeir koma frá mörgum mismunandi löndum. Það sem erfiðara var að 

greina út frá þeim gögnum sem liggja fyrir var áhugi almennings sem stefnir ekki á 

fræðimennsku. Þá kom lágt hlutfall Íslendinga meðal þeirra sem sóttu námskeið í 

handritalestri á óvart. Því var gerð spurningakönnun til að safna gögnum um hvers 

konar fólk hefði áhuga á að læra að lesa íslensk miðaldahandrit. Þegar ég lagði upp 

með þetta verkefni var það trú mín að áhugi á handritalestri einskorðaðist ekki við fólk 

sem er háskólamenntað í miðaldafræði, textafræði eða skyldum sviðum. Það var því 

spennandi að sjá hver útkoman yrði. 

 Meginmarkmið könnunarinnar var að fá hugmynd um fjölbreytileika þess hóps 

sem hefur áhuga á námskeiði í handritalestri. Gagnlegast yrði að sjá hvort fólk með 

mismunandi menntun hefði áhuga á slíku námskeiði, hvort starf þeirra væri ótengt 

fræðasviðum háskólanna og hvort það gæti hugsað sér að læra um efnið í sjálfsnámi. 

Könnuninni var síðan dreift með því að deila henni í tveimur stórum hópum á 

Facebook, Málspjallinu og hópnum Skemmtileg íslensk orð. Báðir hópar eiga það 

sameiginlegt að vera umræðuvettvangur um íslenska tungu og telja samanlagt um 

40.000 meðlimi. Það má leiða að því líkur að einhver skörun eigi sér stað á milli hópa 

og að sumir séu meðlimir þeirra beggja, en stærri hópurinn, Skemmtileg íslensk orð, 

hefur þó 36.4000 meðlimi, svo sýnileikinn var ágætur. 

 Fyrir utan hefðbundnar spurningar um aldur og kyn var einnig spurt um 

móðurmál, búsetu, menntunarstig og í opinni spurningu var spurt um starfsgrein. Þá 

voru þátttakendur inntir eftir því hvers konar námskeiðstilhögun myndi henta þeim 

best og í opinni spurningu voru þátttakendur beðnir að svara því af hverju þeir hafa 

áhuga á að læra að lesa íslensk miðaldahandrit. 

 Áður en litið er á niðurstöðurnar ber þó að hafa í huga nokkur atriði varðandi 

kannanir gerðar á Facebook. Árið 2020 var gerð rannsókn þar sem bornar voru saman 

niðurstöður úr annars vegar hefðbundinni könnun og hins vegar könnun sem deilt var 

í gegnum Facebook. Ekki fannst marktækur munur á svörun með tilliti til þátta eins og 
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lýðfræðilegrar samsetningar. Komist var að þeirri niðurstöðu að kannanir í gegnum 

Facebook gætu nýst vel við öflun gagna.103 Það þarf þó að líta til þess að rannsóknin 

var ekki víðtæk og að hún miðaðist að mestu við ungt fólk.104 Engu að síður styðja 

niðurstöðurnar við þá ákvörðun að takmarka dreifingu könnunarinnar við Facebook 

til að kanna áhuga fólks á gerð myndbandanna.  

Þó þarf að hafa það í huga að um nokkra annmarka er að ræða sem fylgja því 

að notast við Facebook við dreifingu könnunar. Í fyrsta lagi er það vissulega svo, þrátt 

fyrir niðurstöður áðurnefndar rannsóknar, að lýðfræðileg dreifing er ekki jöfn milli 

aldurshópa á Facebook, þó það kunni að vera að það hafi ekki áhrif á svörun í 

samanburði við hefðbundnar kannanir. Í öðru lagi er kynjahlutfall ekki jafnt. Stærsti 

aldurshópur Facebook-notenda er fólk á aldrinum 25–34 ára, eða tæp 19% kvenna og 

tæp 13% karla.105 Slík könnun nær þar af leiðandi ekki jafnt til allra aldurshópa eða 

kynja. Einnig þarf að hafa í huga að könnun minni var dreift innan ákveðinna hópa. 

Meðlimir hópanna afmarkast við fólk sem kýs að fylgja umræðu um íslenskt mál sér 

til gamans, og nær könnunin því ekki vel til þeirra sem hefðu áhuga á handritalestri af 

öðrum ástæðum. Að lokum tel ég ekki að könnunin hafi komið fyrir augu margra af 

öðru þjóðerni, en það væri áhugavert að fá fleiri svör frá fólki sem ekki hefur íslensku 

að móðurmáli. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur könnunin ákveðna innsýn í það 

hversu fjölbreyttur hópur fólks hefur áhuga á efninu og hvaða ástæður liggja að baki, 

sem var markmiðið. 

 Alls bárust 72 svör, en 65% svarenda voru konur, 35% karlar og alls 86% 

sögðust hafa áhuga á að læra handritalestur. Hlutfall þeirra sem ekki hafa íslensku að 

móðurmáli var lágt, eða alls þrír. Aldursbil svarenda var tiltölulega breitt, en stærsti 

aldurshópurinn var á bilinu 31–40 ára, eða 28%. Þar á eftir var fólk á aldrinum 51–60 

ára, eða rúm 19% og síðan 21–30 ára, um 18%. Langstærstur meirihluti svarenda hafði 

lokið háskólanámi, eða 33% grunnnámi og 39% framhaldsnámi.106 Störf svarenda voru 

þó afar fjölbreytt og sýndu að líklega er ekki í öllum tilvikum um að ræða gráðu innan 

 
103 Kalimeri o.fl., „Traditional versus Facebook-based surveys,“ 133. 
104 Kalimeri o.fl., „Traditional versus Facebook-based surveys,“ 141. 
105 „Facebook: users by age and gender – Statista.“ 
106 Sjá viðauka 5. 
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hugvísinda eða skyldra sviða, en á meðal starfsgreina voru leikskólakennsla, bókhald, 

landvarsla, sálfræðiþjónusta og margt fleira.107 

 Til þess að kanna hvort fólk væri líklegt til að nýta sér möguleika á sjálfsnámi 

var spurt hvers kyns námskeið svarendum þætti ákjósanlegast. Valmöguleikarnir voru 

fyrirlestrar í staðkennslu, fyrirlestrar í rafrænni kennslu, sjálfsnám með notkun 

vefmyndbanda og annað, í opinni spurningu. 71% svarenda svöruðu því til að þeir kysu 

sjálfsnám með notkun vefmyndbanda.108 Í inngangi könnunarinnar var tekið fram að 

það væri slík kennsla sem stefnt væri að með Handritalyklinum, og má teljast 

mögulegt að það hafi haft áhrif á svör þátttakenda. Þar sem markmið spurningarinnar 

var að kanna hvort fólk gæti hugsað sér að læra nýtt efni með þessu móti skilaði 

spurningin þó tilætluðum árangri og var jákvætt að sjá hlutfallið svo hátt. 

 Sérstaklega áhugavert var að lesa svörin við opnu spurningunni „af hverju 

hefur þú áhuga á að læra að lesa íslensk miðaldahandrit?“ Langflestir nefndu 

persónulegan áhuga og sumir tiltóku að þetta efni hafi ekki verið í boði áður. 

Miðaldabókmenntir með samræmdri stafsetningu voru kenndar í sumum skólum fyrir 

tíma undirritaðrar, og nokkrir af eldri kynslóðum minntust á að þeir vildu rifja upp þá 

þekkingu. Sumir minntust sérstaklega á að vilja geta skoðað handritin á eigin 

forsendum, ekki í gegnum endurprentanir á bókum. Nokkrir nefndu sögu, menningu 

og menningarverðmæti sem ástæðu fyrir áhuga sínum. Afar skemmtilegt var að sjá 

svör frá tveimur menntaskólanemum sem sögðust hafa mikinn áhuga á efninu og að 

slík námskeið myndu hjálpa þeim í því námi sem þeir stefndu að í háskóla. Hægt er að 

sjá nánari lista yfir þau svör sem bárust í viðauka.109 Þau eru mörg, fjölbreytt og jákvæð 

fyrir framtíðarhorfur verkefnisins. 

Margt sem kom fram í könnuninni rímaði vel við þær hugmyndir sem viðraðar 

voru að ofan um hvaða markhópar hefðu áhuga á að kynnast miðaldahandritum 

betur. Ljóst er að flestir hugsa þetta sem dægrastyttingu, en ein af þátttakendum 

svaraði því til dæmis sérstaklega að hún sæi þetta fyrir sér sem heilaleikfimi á borð við 

að leysa krossgátu. Einnig sýna svörin að nokkrir háskólanemar og 

 
107 Sjá viðauka 6. 
108 Sjá viðauka 5. 
109 Sjá viðauka 6. 
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framhaldsskólanemar sem hyggja á háskólanám telja námskeiðið geta stutt við nám 

sitt. Þá svöruðu nokkrir kennarar því til að þeir hygðust nota efnið í kennslu. Það má 

segja að þessi sneið af áhugasömum almenningi sem svaraði könnuninni sýni að þegar 

Handritalykillinn loks ratar á vefinn muni alls kyns fólk spreyta sig á sjálfsnámi í 

handritalestri. 

6.2 Uppsetning kennslustunda 

Þórdís er vel kunnug kennslu í handritalestri og reynsla hennar var því undirstaðan 

þegar ákveðið var hvernig kennslan skyldi fara fram í Handritalyklinum. Það sem þurfti 

einna helst að hafa í huga var hvernig best væri að aðlaga efnið að nýjum nemendum, 

sem hefðu ekki bakgrunn í forníslensku eða miðaldafræðum. 

 Samkvæmt Þórdísi fylgir kennsla myndbandanna í meginatriðum sama þræði 

og kennsla við háskólann. Til þess að útskýra hvernig kennslan byrjar segir Þórdís, „til 

þess að læra að lesa verður þú að fara frá því smæsta upp í það stærsta. Og til að ráða 

í skriftina þá þurfum við náttúrulega bara fyrst að átta okkur á því hvort stafirnir líti 

öðruvísi út þá en þeir gera nú.“110 Þar af leiðandi snýst upphafspunktur kennslunnar 

um stafrófið sjálft og smám saman eru flóknari atriði síðan kynnt til sögunnar. Helsti 

munurinn á Handritalyklinum og námskeiðum við háskólann er afmörkunin. Í 

myndböndunum er einungis farið yfir þau undirstöðuatriði sem áhorfandinn þarf til 

þess að læra að lesa handrit. Í háskólanámi er meðal annars farið yfir málsögu, sögu 

stafsetningar og þróun stafrófsins. Einnig eru háskólanemum kenndar reglur og 

aðferðir við gerð uppskrifta fyrir útgáfu miðaldahandrita, sem er ljóst að er ekki 

nauðsynleg þekking fyrir áhugasaman almenning. Þá er farið yfir mun lengri tíma í 

skriftarsögunni í háskólanáminu, en til dæmis eru kenndar allar þær skriftgerðir sem 

sýndar voru í fyrri kafla, ekki aðeins gotnesk textaskrift, eins og raunin er í  

Handritalyklinum.111 Sú afmörkun efnis er að sjálfsögðu til þess ætluð að gera 

myndböndin hnitmiðuð og aðgengileg. Aðeins er notast við þá þætti kennslu sem 

miða að yfirlýstu markmiði verkefnisins: að kenna lestur á handritum frá seinni hluta 

13. aldar og fyrri hluta þeirrar 14. 

 
110 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
111 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
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 Þegar gerð eru kennslumyndbönd sem eru ætluð fyrir sjálfsnám þarf að huga 

að nokkrum þáttum hvað varðar uppbyggingu. Til að byrja með er mikilvægt að hafa 

inngang áður en eiginleg kennsla hefst. Í inngangi fær áhorfandinn grunnþekkingu á 

efninu, rætt er um markmið Handritalykilsins og stuttlega sagt frá uppbyggingu 

kennslunnar svo nemandinn viti hvað er í vændum.112 Þá þarf uppbygging að vera skýr 

svo hann geti leitað aftur á bak og áfram í efninu sé upprifjunar þörf.113 Innihald 

Handritalykilsins var því efnislega afmarkað og var í kjölfarið skipt upp í sjö myndbönd 

í fimm flokkum: 

1. Inngangur. 

1.1. Hér er kynning á efninu. Stuttlega er rætt um það tímabil skriftarsögu sem 

tekið er fyrir, um skriftina sjálfa og handritið sem er í forgrunni í kennslunni. 

Þá er sagt frá þeim skrefum sem farið verður yfir í komandi myndböndum og 

hvernig áhorfandinn megi búast við að geta nýtt sér þekkinguna þegar 

kennslu er lokið. 

2. Kennslustund I: Tvö myndbönd. 

2.1. Stafróf. Farið er yfir stafrófið sem notað var á tímabilinu 1250–1350, útskýrt 

hvað er frábrugðið nútímastafrófi og hvað nútímalesandinn þarf að hafa í 

huga við lesturinn. Til dæmis var algengasta mynd bókstafsins ‚s‘ önnur en við 

þekkjum í dag og stafir eins og ‚r‘ voru skrifaðir með ýmsu móti. 

2.2. Línur og greinarmerki; lengd sérhljóða og samhljóða; hástafir og lágstafir. Hér 

er farið yfir önnur atriði sem gætu truflað lestur nútímalesandans í fyrstu. Um 

aldamótin 1300 voru viðhöfð önnur viðmið en við þekkjum í dag. Til dæmis 

sjást varla spurningamerki, gæsalappir og kommur en punktur svo að segja 

eina greinamerkið sem notast var við. Þá voru ýmsar aðferðir viðhafðar til að 

gefa til kynna löng hljóð eins og ‚nn‘ og ‚rr.‘ Hástafir og lágstafir voru 

sömuleiðis notaðir á annan hátt en nú, til dæmis var það ekki haft fyrir reglu 

að setningar byrjuðu á stórum staf. 

3. Kennslustund II: Tvö myndbönd. 

 
112 Swarts, „New Modes of Help,“ 199. 
113 Swarts, „New Modes of Help,“ 200. 
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3.1. Styttingar I. Styttingar voru algengar í handritum á miðöldum til að spara pláss 

á síðunni, og má líkja því við þá tilhneigingu að stytta mál okkar í 

smáskilaboðum, samfélagsmiðlum eða á öðrum vettvangi þar sem þess er 

þörf að spara pláss eða eiga í hröðum samskiptum. Vanalega tekur Þórdís fyrir 

styttingar eftir flokkum þegar hún kennir við háskólann, en í myndböndunum 

er þeim forgangsraðað eftir því hversu algengar þær eru þar sem það skiptir 

meira máli fyrir lesturinn. Dæmi um styttingar eru skammstafanir, stök tákn 

sem notuð eru til að tákna algeng orð og svokallaðir hástæðir bókstafir sem 

eru skrifaðir smátt fyrir ofan annan staf. Íslensk handrit innihalda töluverðan 

fjölda styttinga og því þarf að deila því efni í tvö myndbönd. 

3.2. Styttingar II. Framhald. 

4. Kennslustund III: Eitt myndband. 

4.1. Munur á stafsetningu í forn- og nútímamáli; ósamræmi; skrifaravillur. Hér er 

útskýrður blæbrigðamunur í stafsetningu á miðöldum og í dag. Þórdís bendir 

á að margar mál- og hljóðbreytingar hafi orðið í íslensku frá 14. öld, þótt þær 

komi reyndar ekki allar fram í stafsetningu því að stafsetning er í eðli sínu 

fremur íhaldssöm. Við sjáum þó ýmsar breytingar sem nútímalesandinn þarf 

að hafa í huga. Dæmi um slíkt eru orðin „þat,“ sem nú er skrifað „það,“ og 

„skiolldr“ sem við myndum í dag skrifa „skjöldur.“ Þá þarf einnig að hafa í huga 

að engar fastar ritreglur voru til staðar á þessum tíma, svo stundum gætir 

ósamræmis á milli skrifara, og sumir skrifarar geta jafnvel verið ósamkvæmir 

sjálfum sér. Þá geta litlar, mannlegar villur skrifaranna stöku sinnum flækt 

lesturinn.  

5. Lokaorð. 

5.1. Í síðasta myndbandinu er stutt samantekt og umræða um efnið sem farið var 

yfir. Rætt er um önnur handrit frá sama tímabili sem eru tiltæk í stafrænu 

formi á vefnum handrit.is og sem áhorfandinn getur nú spreytt sig á að lesa. 

Gefin eru ráð um það hvaða handrit henta best fyrir byrjendur. 

 Þegar búið var að setja efnið niður á blað var auðveldara að hafa yfirlit yfir 

tímann sem færi í kennsluna. Ákveðið var að hvert myndband ætti ekki að vera lengra 
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en tíu til fimmtán mínútur, en fólk á auðveldara með að meðtaka upplýsingar þegar 

þeim er miðlað í viðráðanlegum bútum. Stundum er talað um að kennslumyndbönd 

af þessu tagi, sem svipar mjög til opinna kennslumyndbanda á streymisveitunni 

Youtube, eigi helst að skipta niður í búta sem ekki eru lengri en sex mínútur.114 

Nemandi sem er í sjálfsnámi hefur ekki alltaf sama tíma og athyglisgetu og nemandi á 

skólabekk sem þarf að standa skil á vinnu til kennara. Til þess að brjóta fimmtán 

mínútna myndbönd niður í enn viðráðanlegri einingar verður gagnvirkum aðferðum 

beitt til að halda áhorfanda virkum, en nánar verður sagt frá því síðar. 

 Nauðsynlegt er þó að huga að fleiru en uppbyggingu kennslunnar. 

Myndböndin þurfa einnig að vera sjónrænt aðlaðandi, til að fanga áhuga og halda 

athygli viðtakanda svo námsferlið sé sem ánægjulegast. Því þarf að gefa útliti og 

yfirbragði myndbandanna sérstakan gaum. 

6.3 Útlit og hönnun 

Útlitslega má skipta myndböndunum í tvennt, en munur er á framsetningu í inngangs- 

og lokamyndbandi annars vegar og hins vegar sjálfum kennslustundunum. Inngangs- 

og lokamyndband verða að öllum líkindum tekin upp í lesstofu Árnastofnunar í 

Árnagarði. Þar sjáum við Þórdísi í mynd þar sem hún ræðir beint við áhorfandann, 

segir frá uppbyggingu námskeiðsins, handritunum og sögu þeirra. Unnið verður að 

inngangi og niðurlagi eftir að búið er að ljúka þeim fimm myndböndum sem innihalda 

sjálfar kennslustundirnar. 

 Í kennslustundunum munum við ekki sjá framan í Þórdísi. Rödd hennar leiðir 

okkur í gegnum myndböndin, en í forgrunni verða síður Kálfalækjarbókar og annarra 

handrita eftir því sem við á hverju sinni. Meðan verið er að útskýra ákveðna stafi eða 

tákn verða þau atriði dregin fram á síðunni svo einbeitingin sé á réttum stað. Til þess 

að lífga upp á myndefnið verður einnig notast við fígúrur úr myndskreytingum ýmissa 

annarra handrita. Það verður þó að varast að ofgera því að bæta inn skreytingum svo 

þær standi ekki í vegi fyrir kennslunni. 

 
114 „Creating Effective Educational Videos – Columbia CTL.“ 
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 Til þess að ná fram þeim hreyfingum og aðgerðum sem munu einkenna 

myndböndin er notast við tvö forrit. Fyrst þarf að klippa bæði fígúrur og stafi í 

myndvinnsluforritinu Photoshop. Í sama forriti verða allar myndir, einnig 

handritasíðurnar sem notast verður við, lýstar upp, gefin meiri skerpa og litaleiðréttar. 

Bæði mun það lífga upp á myndirnar sem eru eilítið dökkar og gráleitar í 

upprunaforminu. Þetta mun einnig gera það auðveldara að greina bókstafina. 

 Næsta skref er að færa handritasíður, fígúrur og stafi inn í hreyfimyndaforritið 

Adobe After Effects. Handritasíðurnar verða settar inn sem bakgrunnur 

myndbandanna og bókstafirnir sem búið var að klippa út verða faldir ofan á réttum 

staðsetningum sínum í handritinu. Það er gert til þess að hægt sé að lyfta þeim af 

síðunni og stækka þá þegar Þórdís útskýrir útlit þeirra. Síðan verður ákveðinni 

hreyfimyndatækni sem oft er nefnd úrklippuhreyfimynd (e. cut-out animation) beitt 

til þess að láta fígúrur ganga inn í myndina og benda eða horfa á þá bókstafi sem verið 

er að taka fyrir hverju sinni. Tæknin sjálf er nokkuð flókin og tímafrek þar sem færa 

þarf myndirnar ramma fyrir ramma til að gefa þeim hreyfingu. 

 Áður hefur verið minnst á það hversu flókið það reyndist að fá aðgang að 

réttum tækjum til þess að vinna myndböndin. Ég þurfti annars vegar að fá afnot af 

forriti fyrir hreyfimyndagerð og hins vegar tölvu sem væri nógu öflug til þess að geta 

keyrt slíkt forrit. Þá tókst ekki að finna aðila hérlendis með þekkingu á efninu sem gæti 

aðstoðað mig. Það tók töluvert lengri tíma en hafði séð fyrir að leita lausna á tæknilegu 

hliðunum, ekki síst þar sem sóttvarnarráðstafanir spiluðu þar inn í. Þetta varð til þess 

að verklegi þáttur verkefnisins tafðist það mikið að ég varð að hverfa frá þeirri áætlun 

minni að skila frumgerð að myndbandi.115 Vegna þessa hef ég klippt saman 

stillimyndir116 til þess að sýna fram á hugmyndavinnuna á bak við útlit myndbandanna. 

Hér má sjá þrjár myndir sem sýna hvernig myndbandið lítur út meðan verið er að 

útskýra bókstafinn ‚a‘ á einni síðu Kálfalækjarbókar.117 Tekin hefur verið mynd af 

fígúru úr Flateyjarbók118 sem bendir á stafina sem um ræðir: 

 
115 Sjá tímaáætlun í viðauka 1. 
116 Fleiri skýringarmyndir er að finna í handriti að fyrsta myndbandinu um stafrófið. Sjá viðauka 7. 
117 AM 133 fol, 29r. 
118 GKS 1005 fol, 5v. 
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8 Bókstafurinn a I: Ein gerð bókstafsins útskýrð. Fígúra úr Flateyjarbók bendir á stafinn. 

 

9 Bókstafurinn a II: Önnur gerð bókstafsins útskýrð. Fígúra úr Flateyjarbók bendir nú á nýjan staf. 
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10 Bókstafurinn a III: Fígúra úr Flateyjarbók gengur úr mynd. Bókstafirnir stækka á meðan 
bakgrunnur verður óskýr. 

Með því að notast á þennan hátt við hreyfimyndir, lyfta stöfum og gera þá 

greinilegri verður kennslustundin skemmtilegri áhorfs og efnið virkar síður tyrfið fyrir 

viðtakandann. Engu að síður, þegar verið er að læra nokkuð þungt efni, sérstaklega ef 

áhorfandinn hefur ekki bakgrunnsþekkingu til að styðjast við, eru skýr uppbygging og 

aðlaðandi myndir ekki alltaf nóg ef myndbandið er langt. Fimmtán mínútna 

myndbönd gætu vel verið of löng fyrir suma, líkt og áður var minnst á. Þar af leiðandi 

var mikilvægt að leita leiða til að brjóta myndböndin upp með einhverju móti. Í 

framhaldinu var tekin ákvörðun um að gera myndböndin gagnvirk, til að virkja athygli 

áhorfandans og hjálpa honum að festa upplýsingarnar í minninu. 

6.4 Gagnvirk kennslumyndbönd 

Til að byrja með þarf að skilgreina hvað felst í gagnvirkum myndböndum. Ýmsar 

aðferðir eru færar sem hægt er að beita til að gera hefðbundið, línulegt myndband 

gagnvirkt, og margar þeirra hafa verið lengi í notkun. Í grein frá 2015 nefnir Line Kolås, 

doktor í upplýsingafræði, fjórar gerðir gagnvirkra myndbanda og greinir hún frá 

umræðum kennara sem þekkja til gagnvirkrar myndbandsgerðar um gagnsemi 
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hennar. Ein algengasta aðferðin er að bæta ívöfðum119 (e. embedded) spurningum við 

myndbandið. Spurningarnar skjóta þá upp kollinum á ákveðnum stöðum í 

myndbandinu og nemandinn þarf að svara spurningunni til að halda áfram. Annar 

möguleiki eru ívafðir hlekkir. Þeir eru mjög algengir í vörukynningarmyndböndum þar 

sem tákn fyrir hlekkinn birtist fyrir ofan ákveðna vöru og smellur leiðir síðan 

neytandann á sölusíðu með upplýsingum um vöruna. Í kennslu er meðal annars hægt 

að nota hlekki til að leiða nemandann yfir á síðu með ítarefni. Þá minnist Kolås einnig 

á dæmi um gagnvirk kort og þrívíða hluti í myndböndunum sem nemandinn getur 

hreyft og skoðað.120 

 Aukin notkun gagnvirkra myndbanda í markaðssetningu á síðastliðnum árum 

samhliða hraðari tækniþróun hefur orðið til þess að fleiri möguleikar en þeir sem Kolås 

nefnir hafa verið þróaðir. Flestar þjónustusíður sem auglýsa uppsetningu gagnvirkra 

myndbanda gegn gjaldi bjóða upp á fjöldann allan af möguleikum. Ein slík er Cinema8, 

og á vefsíðu þeirra birta þau lista yfir tíu möguleika við vinnslu gagnvirkra myndbanda. 

Auk þess að telja upp ívafða hlekki og spurningar má meðal annars nefna kvíslun121 (e. 

branching) þar sem val áhorfandans hefur áhrif á söguframvinduna; heita reiti (e. hot 

spots) þar sem hægt er að smella á ákveðin svæði á skjánum til að fá fram upplýsingar 

eða valda annarri aðgerð í myndbandinu; 360° sjónarhorn og ýmislegt fleira.122 

Margar af þessum gerðum gagnvirkni henta misvel eftir því hvert takmarkið er með 

myndbandinu, og spurning er hverjar þeirra eru vænlegastar fyrir uppsetningu 

kennslumyndbanda. Fyrst þarf þó að huga að því hversu árangursríkar gagnvirkar 

aðferðir almennt eru í kennslu. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum gagnvirkra myndbanda á hvernig 

nemendur meðtaka umfjöllunarefnið. Árið 2006 gerði Dongsong Zhang, prófessor í 

stjórnun upplýsingakerfa, ásamt fleirum rannsókn á því hvaða áhrif gagnvirk 

myndbönd hefðu á námsárangur. Í inngangi greinar um rannsóknina byrja 

greinarhöfundar á að ræða um mótunarhyggju. Samkvæmt kenningum um 

 
119 Íðorðabankinn: Raftækniorðasafn, „embedding.“ 
120 Kolås, „Application of Interactive Videos in Education,“ 1. 
121 Þýðing höfundar. 
122„How to Practically use Interactive Videos: 10 Examples – Cinema8.“ 
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mótunarhyggju stuðla gagnvirkar athafnir þar sem nemendur eru virkir þátttakendur 

að meiri örvun og öflugri námsárangri en athafnir þar sem nemendur eru óvirkir 

þátttakendur. Í mótunarhyggju er þar með lögð meiri áhersla á að virkja nemendur í 

lærdómsferlinu en að fletta upp réttum svörum.123 Það er sú kenning sem liggur einna 

helst að baki vinnslu gagnvirkra myndbanda. 

 Í áðurnefndri grein eru einnig tíundaðir helstu kostir sjálfsnáms á vefnum. 

Meðal annars stuðlar slík uppsetning að sveigjanleika hvað varðar stað- og 

tímasetningu; hún veitir ótakmarkaðan aðgang að kennsluefninu og þá er hún 

kostnaðarminni, bæði fyrir nemendur og stofnanir. Þá taka greinarhöfundar það fram 

að helsti lykillinn að árangursríkum myndböndum sé að brjóta þau upp í smærri 

einingar með því að nýta gagnvirkar aðferðir á borð við kaflaskipti og leitarmöguleika 

til að greiða aðgang nemenda að efninu.124 Greinin kom út árið 2006, en aðferðir 

greinarhöfunda eiga enn vel við í dag. 

 Árið 2020 var gerð rannsókn á áhrif gagnvirkra myndbanda í kennslu fyrir 

nemendur í landafræði. Nýttar voru gagnvirkar aðferðir til að birta spurningar í 

myndbandinu sem nemandinn svaraði áður en haldið var áfram.125 Í rannsókninni kom 

í ljós að ekki er stór munur á einkunnum nemenda fyrir notkun myndbandanna og 

eftir, en það eru reyndar margar breytur sem geta haft áhrif á niðurstöðurnar og sem 

ekki var tekið tillit til í rannsókninni. Það sem rannsóknin hins vegar leiddi í ljós var að 

yfir 70% nemenda sögðust hafa notið kennslunnar betur, öðlast dýpri skilning á 

námsefninu og fannst líklegt að þeir myndu muna efnið betur til lengri tíma.126 Þá hafa 

aðrar rannsóknir sýnt marktæka hækkun á einkunnum nemenda, meðal annars 

rannsókn á notkun gagnvirkra myndbanda í hagnýtri rafeindatækni. Rétt eins og 

rannsóknin sem gerð var á nemendum í landafræði sýndu niðurstöðurnar einnig fram 

á aukna ánægju nemenda með námsefnið og dýpri skilning á því.127  Ánægjuleg reynsla 

af námsferlinu er sannarlega undirstaða þess að nemendur hafi áhuga á að ljúka 

 
123 Zhang o.fl., „Instructional Video in E-learning,“ 16. 
124 Zhang o.fl., „Instructional Video in E-learning,“ 17. 
125 Smithwick o.fl., „Interactive Videos Enhance Learning about Socio-Ecological Systems,“ 42. 
126 Smithwick o.fl., „Interactive Videos Enhance Learning about Socio-Ecological Systems,“ 46. 
127 Dieck Assad o.fl., „Study of the Effectiveness of Interactive Videos in Applied Electronics courses,“ 
1000. 
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námskeiði á borð við Handritalykilinn þar sem um er að ræða sjálfsnám sem 

þátttakendur þurfa ekki að standa skil á neinu nema gagnvart sjálfum sér. 

 Við gerð myndbandanna verður gagnvirkum aðferðum beitt til að brjóta upp 

kennslustundir og fá viðtakendur til að beita nýfenginni þekkingu meðan hún er þeim 

enn fersk í minni. Það er ljóst að til eru fjöldamargir möguleikar sem hægt er að nýta, 

og það eru helst fjórir þeirra sem koma til greina fyrir Handritalykilinn. Uppsetning 

heitra reita tel ég vera áhrifaríkustu leiðina. Heita reiti væri hægt að nota til þess að 

líkja eftir þrautum í svokölluðum huliðshlutaleikjum128 (e. hidden objects games) með 

því að láta áhorfandann finna bókstafi í ákveðnu textabroti með því að smella á þá.  

Auk huliðshlutanna gætu spurningar komið að notum á seinni stigum kennslunnar 

þegar efnið er orðið flóknara og krefst meira af viðtakandanum en að auðkenna staka 

bókstafi. Þá væri kaflaskipting mjög gagnleg til þess að geta áreynslulaust fundið 

ákveðna staði í myndbandinu. Síðast en ekki síst væri hægt að notast við ívafða hlekki 

til þess að setja til dæmis inn tengla fyrir slóðina á handrit.is sem geymir þá síðu 

handritsins sem verið er að skoða hverju sinni. 

 Þó að möguleikarnir séu nokkrir er mikilvægt að forðast að ofhlaða 

myndböndin gagnvirkum viðbætum. Ef of mikið er um að vera í kennslunni er hætta 

á að það trufli markmið Handritalykilsins. Þegar gerð fyrsta myndbandsins er lokið 

verða gerðar tilraunir með heita reiti og kannað hvernig þeir reynast þegar farið 

verður í beta-prófanir. Á eftirfarandi myndum má sjá dæmi um hvernig notkun heitra 

reita gæti litið út í Handritalyklinum: 

 
128 Þýðing höfundar. Þrautum í huliðshlutaleikjum er þannig háttað að á skjánum birtist mynd (gjarnan 
teiknuð) af herbergi eða öðru rými þar sem sjá má ógrynni smáhluta. Spilarinn fær lista yfir hluti sem 
hann þarf að finna og smella á, oft innan ákveðins tímaramma. 
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11 Gagnvirkni I: Bakgrunnur verður óskýr og reitur með fyrirmælum birtist á skjánum. áhorfandi 
smellir á ör til að halda áfram. 

 

12 Gagnvirkni II: Á skjánum birtist brot af síðu úr handriti. Áhorfandi þarf að leita að bókstafnum x. 
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13 Gagnvirkni III: Þegar áhorfandinn rennir músinni yfir rétt svæði í textanum verður það sýnilegt og 
hægt er að smella á það. Rétt svar virkjar tónbrot og eilítinn fögnuð á hægri hönd. 

Þrautirnar sem lagðar verða fyrir áhorfandann verða tiltölulega auðveldar. 

Ætlunin er að hann fái tækifæri til að beita þeirri þekkingu sem hann er byrjaður að 

tileinka sér, en jafnframt er mikilvægt að hann finni svarið fremur skjótt svo það taki 

hann ekki of langan tíma að halda áhorfinu áfram. Þá býðst honum að smella á „sleppa 

þraut“ ef hann vill heldur halda áfram að horfa á myndbandið. 

Hafi viðtakandinn lokið því að horfa á myndbandið og vill rifja upp ákveðna 

þætti efnisins síðar gætu gagnvirku viðbæturnar hins vegar orðið honum til trafala.  

Þetta kom meðal annars fram í umræðum kennara um kosti og galla gagnvirkra 

myndbanda sem Kolås segir frá í grein sinni.129 Það er því skynsamlegt að bjóða upp á 

tvær útgáfur af öllum myndböndunum; annars vegar byrjendamyndband og hins 

vegar upprifjunarmyndband. Í byrjendamyndbandinu verður notast við þrautir og er 

það hugsað fyrir nýja áhorfendur. Upprifjunarmyndbandið verður án þrauta og hentar 

þeim sem eru að fara aftur yfir efnið. Hér kæmu kaflaskipti að góðum notum. Í 

upprifjunarmyndbandinu er ef til vill hægt að ívefja hlekki til þess vísa nemendum á 

frekara ítarefni, en þar kæmu þeir að betri notum en í byrjendamyndbandinu. Í stað 

þess að vera með tvö aðskilin myndbönd fer betur á að notast við kvíslun, sem var 

 
129 Kolås, „Application of Interactive Videos in Education,“ 4. 
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einn áðurnefndra möguleika sem Cinema8 býður upp á. Í byrjun myndbandsins er þá 

hægt að gefa áhorfandanum tvo valmöguleika og síðan spilast það myndband sem 

valið var. 

Ljóst er að gagnvirk myndbönd þykja árangursrík í kennslu. Það eru ýmsir 

möguleikar í boði við uppsetningu slíkra myndbanda og nokkrir þeirra henta 

sérstaklega vel fyrir gerð Handritalykilsins. Til að byrja með verður reynt við notkun 

heitra reita til þess að virkja viðtakandann í því að auðkenna flóknari bókstafi í 

miðaldaskrift og með því auðvelda honum að festa þá í minni. Í beta-prófunum mun 

koma betur í ljós hvaða þætti gagnvirkninnar verður hægt að fínpússa. Síðar meir 

verður mögulegt að vinna nánari útfærslur á námsefninu, meðal annars með því að 

bæta við annarri útgáfu myndbandsins til upprifjunar. Kannaðar verða leiðir til að nota 

annars konar gagnvirkni í þeirri útgáfu, svo sem kaflaskipti og hlekki á ítarefni. Slíkar 

útfærslur verða ekki þróaðar nú á fyrstu stigum, og verða því saltaðar um sinn við hlið 

annarra framtíðarmöguleika verkefnisins. 

  



 

 54 
 

 

7 Framtíðarsýn 

Að misseri loknu mun ég sinna hlutastarfi við Árnastofnun í tvo mánuði hið minnsta. 

Einn liður í því starfi er að halda áfram þróun myndbandanna í samstarfi við 

stofnunina, en Þórdís mun halda áfram að ljá kennslunni rödd sína og þekkingu. Þegar 

vinnslu myndbandanna er lokið verða þau gerð aðgengileg á vef Árnastofnunar í 

tengslum við nýja útfærslu á vefnum handrit.is þar sem haldin er skrá yfir öll varðveitt 

handrit Árnastofnunar, systurstofnunarinnar Árnasafns í Kaupmannahöfn og 

Landsbókasafns Íslands. Þar er jafnframt að finna stafrænar myndir af fjöldamörgum 

handritum. Næstu skrefum verkefnisins hefur verið raðað upp eftir vægi þar sem ekki 

er vitað á þessari stundu hversu lengi verður hægt að halda áfram að þróa 

Handritalykilinn. 

1. Þættir sem þarf að ljúka að lágmarki til að Handritalykillinn sé hæfur til birtingar: 

1.1. Fullvinnsla allra kennslustunda. Jafnframt verða öll myndböndin textuð bæði 

á ensku og íslensku til að auka aðgengi þeirra sem ekki hafa íslensku að 

móðurmáli, eru heyrnardaufir eða af öðrum ástæðum geta ekki nýtt sér 

kennslu með íslensku tali. 

1.2. Gerð inngangs- og lokamyndbands. Þegar vinnu við gerð allra myndbanda 

fyrir kennslustundirnar er lokið verða inngangs- og lokamyndbönd tekin upp 

og klippt. Vinnsla þeirra er af öðrum toga, en þar er Þórdís í forgrunni og ekki 

verður notast við hreyfimyndir og gagnvirkni. 

2. Þættir sem þarf að ljúka til að fullklára Handritalykilinn: 

2.1. Þróun gagnvirkni. Gerðar verða tilraunir með þá möguleika gagnvirkni sem 

bent var á hér að ofan. Í því samhengi þarf að kanna nánar uppsetningu heitra 

reita, kvíslunar, kaflaskiptingar og ívafðra hlekkja. 

2.2. Beta-prófanir. Næsta skref er að gera beta-prófanir til að kanna hversu 

aðgengilegar kennslustundirnar eru og hvort eitthvað þurfi að betrumbæta 

eða fínpússa. Þá verður kannað hversu árangursrík gagnvirknin reynist. 

2.3. Hljóðupptaka á ensku. Ekki er mjög flókið í framkvæmd að gera enska útgáfu 

af Handritalyklinum. Best er að finna handritafræðing sem hefur ensku að 

móðurmáli. Sá eða sú horfir á myndböndin á íslensku og í kjölfarið er gert nýtt 
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handrit á ensku. Þá þarf einungis að taka upp nýja hljóðrás á ensku, en auðvelt 

er að tímasetja hana rétt með því að spila myndbandið á meðan kennarinn 

talar. Þetta skref þarf að útfæra og skipuleggja betur áður en ráðist verður í 

það. 

3. Þættir á hugmyndastigi sem hægt væri að þróa í kjölfar Handritalykilsins: 

3.1. Nýjar myndbandaraðir. Hægt er að gera fleiri myndbandaraðir um annað efni. 

Meðal annars er mögulegt að bæta við fleiri tímabilum í skriftarsögunni og 

gera sérstök myndbönd um myndskreytingar handrita. Þá er hægt að gera 

ítarlegri myndbönd um afmörkuð efni fyrir áhugasama, svo sem myndbönd 

helguð trúarritum eða lagabókstaf, svo dæmi sé tekið. 

3.2. Þrautir í handritalestri. Ágæt viðbót við kennsluna væri að búa til litlar og 

einfaldar þrautir sem áhorfandinn getur spreytt sig á að námskeiði loknu. 

Hugsanlega er hægt að nýta aðferðir gagnvirkra myndbanda til að útfæra 

þrautirnar. Ein hugmynd að þrautum er að birta á skjánum línur úr þekktum 

texta, til dæmis Völuspá, sem viðtakandinn reynir að ráða í. Hægt er að biðja 

um vísbendingar með því að smella á bókstafi, þá birtist réttur stafur fyrir 

neðan línu. Það er hægt að beita ýmsum tækjum til að leikjavæða slíkar 

þrautir og finna leiðir til að verðlauna áhorfandann fyrir réttar ágiskanir. Útlit 

þrautanna gætu verið eitthvað á þessa leið, en hér hafa línur Hávamála úr 

Konungsbók eddukvæða verið klipptar út og gerðar greinilegri. Fyrir neðan 

hafa orðin verið skrifuð með samræmdri stafsetningu: 

 

14 Konungsbók eddukvæða: Hávamál, vísur 76 og 18. 130 

 
130 GKS23654to, 3v og 5r. Samsetning höfundar. 
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3.3. Tölvuleikir. Hér er um að ræða langtímamarkmið þar sem gerð jafnvel 

einfaldra tölvuleikja er tímafrekt ferli. Tölvuleikir eru þó miðill sem nær vel til 

yngri aldurshópa. Til dæmis er hægt að nota handritaskriftina til þess að gera 

leik þar sem spilarinn þarf að leysa ráðgátu með því að ráða í dulmál sem 

skrifað er með miðaldaskrift. Með meiri hugmyndavinnu er hægt að finna 

margar mögulegar útfærslur. 

 Á næstunni verður einblínt á að klára sjálf myndböndin og koma þeim í 

birtingu. Þegar því er lokið, og þegar áhugasamt fólk getur náð sér í 

undirstöðuþekkingu á handritalestri opnast margar dyr. Með hverri kynslóð koma 

nýjar áherslur, ný sjónarmið, og með þeim nýjar miðlunarleiðir. Vegna þess þarf 

stundum að beina hugmyndavinnunni í nýjar rásir. Þegar kemur að miðlun 

handritanna er þó enginn skortur á hugmyndum, enda hafa handritin og sögurnar í 

þeim verið fólki innblástur í ár og aldir. 
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8 Lokaorð 

„As a reader of ancient languages, I was able to gaze in wonder at the perfect 

script of the Gospel of John in red ink on white vellum. But for many visitors, 

the text was perhaps unintelligible, and no translations were provided. […] 

the book became something to see rather than something read.“131 

Þannig segir Peter M. Phillips, sérfræðingur í stafrænni guðfræði, frá því þegar hann 

heimsótti sýningu á Lindisfarne-guðspjöllunum.132 Þessi athugun hans lýsir í fáum 

setningum hversu aftengd við erum menningararfi á borð við handritin. Lindisfarne-

guðspjöllin eru reyndar einum 600 árum eldri en miðaldahandritin sem fengist er við 

í Handritalyklinum, og þau voru rituð á latínu í þokkabót. Það þarf því kannski ekki að 

koma á óvart að fæstir gestir og gangandi hafi getað rýnt í letrið og ráðið í það sem 

fyrir augu bar. Hér erum við hins vegar svo heppin að íslensku handritin standa okkur 

að mörgu leyti mun nær en Lindisfarne-guðspjöllin. Ef við einbeitum okkur vandlega 

getum við vel greint orð hér og þar sem við könnumst við. Hulan á milli ritmáls okkar 

í dag og þess sem miðaldaskrifarinn þekkti er næfurþunn og það þarf í raun sáralítið 

til þess að draga hana frá. Það má því segja að Handritalykillinn sé ekki að kenna fólki 

nýtt efni frá grunni. Hann örvar og bætir við þekkingu sem við búum nú þegar að til 

að gera okkur kleift að öðlast dýpri skilning á efni sem hingað til hefur að mestu verið 

á færi fræðimanna að sökkva sér í. 

 Hér að ofan hefur það verið rætt hvernig hugvísindafólk hefur í sífellt meiri 

mæli þróað tæknilegar aðferðir við að beina upplýsingum um fræðilegt, oft 

óaðgengilegt efni til almennings. Þrátt fyrir að oft hafi mátt greina ákveðna togstreitu 

milli þeirra sem heyra til háskólasamfélagsins og þeirra sem vilja beita sér fyrir 

aðgengilegri miðlun hefur mörgu verið áorkað. Það er ekki síst vegna þess að þegar 

öllu er á botninn hvolft er það mín upplifun, af kynnum mínum við alls kyns fræðafólk, 

að jafnvel þó sum þeirra vilji ekki endilega láta kenna sig við stafræn hugvísindi eða 

 
131 Phillips, „The Power of Visual Culture and the Fragility of the Text,“ 38. 
132 Lindisfarne-guðspjöllin er ríkulega skreytt, innbundið handrit sem inniheldur guðspjöllin fjögur. Það 
var skrifað og myndskreytt í klaustrinu fræga á eyjunni Lindisfarne í kring um 700 og er nú varðveitt á 
Breska bókasafninu. Sjá „Lindisfarne Gospels – The British Library.“ 
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lýðhugvísindi hafa þau mörg unnið að metnaðarfullum miðlunarverkefnum í þágu 

almennings, bæði barna og fullorðinna. 

 Það er líklega hægt að segja að í þessu verkefni mætist afar góð blanda á milli 

fræðimennsku og miðlun í samstarfi okkar Þórdísar. Þórdís hefur unnið að mörgum 

gífurlega áhugaverðum, fræðilegum rannsóknum og hefur hún meðal annars skrifað 

um notkun á efni fornsagnanna í dægurmenningu.133 Hún hefur því góða innsýn í 

miðlun fræðilegs efnis til almennings og deilir áhuga mínum á því markmiði sem stefnt 

er að með Handritalyklinum. Sjálf legg ég áhuga minn og þekkingu á miðlun á 

vogarskálarnar, en þar að auki er ég þjóðfræðingur að menntun og því ekki ókunnug 

fræðilega hluta verkefnisins. Það má því segja að við vinnslu Handritalykilsins verði 

einmitt til þessi samþætting akademískra hugvísinda og lýðhugvísinda sem áður hefur 

verið rædd og sem skilar sér síðan í nýrri miðlun handritanna til almennings. 

 Það er einsýnt að almenningur hefur áhuga á handritunum. Könnunin sem 

gerð var leiddi í ljós að áhugasamir einstaklingar komu úr öllum kimum samfélagsins 

og gefur góða vísbendingu um að Handritalykillinn geti gagnast mörgum. Mig langar 

líka að vitna í nokkuð sem Þórdís sagði við mig þegar ég tók viðtal við hana um hennar 

sýn á verkefnið. Hún sagði, „við töpum ekkert á að gera [þessa hluti] aðgengilega. […] 

eftir því sem meira er til á aðgengilegan hátt, því meiri líkur eru á að fólk hafi áhuga á 

að kynna sér þetta betur.“134 Og í þeim orðum kemur fram það sem ef til vill skiptir 

mestu máli við gerð Handritalykilsins. Handritin eru nátengd sögu okkar og menningu, 

það ætti því að vissu leyti að vera sjálfsagt og eðlilegt að einhvers staðar sé til 

vettvangur þar sem við getum skapað nýja tengingu við þau og kynnst þeim betur. Við 

töpum allavega ekkert á því að bjóða fólki upp á tækifærið. 

 Til þess að vekja þennan áhuga og þar með skapa tenginguna þarf að sjálfsögðu 

að huga að framsetningunni. Það er ljóst að miðlun efnis til fræðimanna annars vegar 

og almennings hins vegar er nokkuð ólíkt. Þegar markmiðið með miðlun efnisins snýst 

um áhuga og skemmtun verður hún að uppfylla þær kröfur. Með ævintýralegum 

 
133 Sjá meðal annars væntanlega grein Þórdísar um notkun efnis Jómsvíkinga sögu í dægurmenningu, 
meðal annars í japönskum teiknimyndasögum (j. manga) og -seríum (j. anime). Þórdís Edda 
Jóhannesdóttir, „Jómsvíkingar að fornu og nýju,“ Skírnir. 
134 Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. mars 2021. 
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fígúrum, skemmtilegum hreyfingum og gagnvirkni sem hvetur til virkrar þátttöku 

áhorfandans tel ég að Handritalykillinn muni sannarlega geta vakið áhuga fólks á 

handritunum og halda þeim tengdum við efnið. Þá tel ég að það sé hvetjandi fyrir 

viðtakandann að þegar námskeiði lýkur hafi hann skyndilega aðgang að ótrúlegu 

magni frumheimilda sem eru uppruni þess efnis sem hefur umlukið okkur mestallt 

okkar líf. Tilvísanir í Íslendingasögur og eddukvæði skjóta upp kollinum á alls kyns 

stöðum; í skóla, auglýsingum, sjónvarpi, jafnvel málsháttunum sem við drögum upp 

úr páskaeggjunum ár hvert. Það er ástæða fyrir því að við könnumst við svo mikið af 

því efni sem notað er í bakgrunn heimsfrægra verka eins og ofurhetjukvikmyndarinnar 

Thor: Valhalla.135 Við höfum numið það meðvitað og ómeðvitað í fjöldamörg ár. 

 Margt af því sem býr í handritunum er almenningi því vel kunnugt, jafnvel án 

þess fólk átti sig á því. Það eru fáir Íslendingar sem koma að efninu alls óvitandi um 

innihald þess. Í það minnsta þekkir fólk eitthvað til Völuspár og Hávamála, sem eru 

varðveitt í Konungsbók eddukvæða. Flestir kannast sömuleiðis við Brennu-Njáls sögu. 

Það er því jafnvel spurning hvort áhugi og grunnþekking almennings geti nýst þeim 

stofnunum sem hýsa merkileg gögn og skjöl. Fordæmin eru sannarlega fyrir hendi. 

Lýðvirkjunarverkefni háskólans í Birmingham sem áður var nefnt kemur sterkt upp í 

hugann. Þá hefur verið stofnað til ýmissa svipaðra verkefna, en til dæmis stendur enn 

yfir verkefni sem University College of London stofnaði til árið 2010 þar sem lýðvirkjun 

er notuð til að gera uppskriftir eftir rúmum 47.000 skjölum sem voru í eigu 

heimspekingsins og umbótasinnans Jeremy Bentham.136 

 Hugmyndin um lýðvirkjun getur virkað ógnvekjandi fyrir fólk sem hefur lengi 

starfað við rannsóknir gamalla muna, skjala og annarra frumheimilda og er vant því 

að túlkun og meðferð heimildanna sé takmörkuð við sérfræðinga. Það er viss 

endurómun af því sem farið var yfir í upphafi þessarar greinargerðar um samspil 

akademískra hugvísinda og lýðhugvísinda. Lori Byrd Phillips ræðir þetta meðal annars 

í grein sinni „The Role of Open Authority in a Collaborative Web.“ Það sem skiptir máli, 

 
135 Þórdís orðaði það afar skemmtilega þegar hún sagði, „ég meina, hversu töff er að, ég veit ekki, horfa 
á Thor: Valhalla, og fara svo bara að lesa Konungsbók eddukvæða sem […] ég meina, Thor: Valhalla væri 
ekki til ef Konungsbók eddukvæða væri ekki til.“ Þórdís Edda Jóhannesdóttir, viðtal tekið af höfundi, 23. 
mars 2021. 
136 „Transcribe Bentham: Transcription Desk.“ 
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samkvæmt Phillips, er að söfn (og aðrar stofnanir) finni ákveðið jafnvægi á milli 

sérfræðiþekkingar stofnana og möguleikanna sem felast í samvinnu við samfélög á 

netinu. Þetta sé ekki síst mikilvægt í ljósi þess að með því nýja landslagi sem er 

afleiðing hins opna og samtengda internets fylgja kröfur um að stofnanir séu 

sömuleiðis opnar, gagnsæjar og tengdar við samfélagið.137 Það er flókið ferli að stofna 

til lýðvirkjunarverkefnis á borð við þau sem nefnd voru að ofan, en möguleikinn er þó 

gífurlega áhugaverður. 

 Það er spennandi að hugsa til þess hversu mörgu er hægt að áorka þegar 

fræðagrundvöllur stofnana sameinast krafti fjöldans. Einhversstaðar þarf þó að byrja. 

Það verður einstaklega skemmtilegt að fylgjast með því hvernig Handritalyklinum 

verður tekið og hvernig áhuginn skilar sér í áhorfi á myndböndin. Þá verður forvitnilegt 

að sjá hvað gerist þegar fólk sér handritin ekki lengur einungis sem gamla muni, líkt 

og í tilfelli Lindisfarne-guðspjallanna, heldur lærir að sjá þann stórkostlega litríka heim 

upplýsinga sem þau eru í raun og veru. Þegar fólk sem hefur nýja og öðruvísi sýn á 

handritin en fræðingar sem hafa fengist við rannsóknir á þeim í langan tíma fara að 

kynnast þeim betur, þá er aldrei að vita nema þessi nýja þekking geti veitt einhverjum 

innblástur og leitt af sér fleiri ný og spennandi verkefni tengd handritunum sem okkur 

hefur enn ekki dottið í hug. 

  

 
137 Phillips, „The Role of Open Authority in a Collaborative Web,“ 247. 
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Viðauki 1: Tímaáætlun 
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Viðauki 2: Aðsókn í Sumarskóla í handritafræðum 
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Viðauki 3: Þjóðerni nemenda í Sumarskóla í 
handritafræðum 

138 
 

  

 
138 Ekki var nánar skýrt af hverju þrír nemendur skráðu tvö lönd, sbr. Pólland/Kanada og 
Þýskaland/Kanada. Hugsanlega á annað landið við um upprunaland nemandans, en hitt við það land þar 
sem hann stundar nám, en það eru þó aðeins getgátur. 
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Viðauki 4: Aðsókn í námskeið í miðaldahandritum við 
Háskóla Íslands 
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Viðauki 5: Tölfræðilegar niðurstöður úr könnun 
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Viðauki 6: Svör við opnum spurningum úr könnun 

Við hvað starfar þú? 

Kennari 

Kennslu 

Nemi 

Ritari 

Er í námi 

Þjóðfræðingur 

Banka 

Forstöðumaður 

Háskólakennslu 

Þýðandi 

Borgarskipulag 

Er að ljúka menntaskóla 

Listsköpun 

Ráðgjafi 

Verkefnastjóri 

Á fjármálamarkaði 

Atvinnulaus 

Bóndi 

Fjármál 

Eftirlaunaþegi 

Frístundaheimili 

Verkefnisstjóri 

Barnavernd 

MA nemandi í þjóðfræði 

Umhverfissérfræðingur 

Verkefnastjóri 

Kennari 

Iðngrein 

Kennslu og ráðgjöf 

Sálfræðingur 

Gjaldkeri 

Heimavinnandi húsmóðir 

Leikskólaleiðbeinandi 

Er á eftirlaunum 

Landfræðingur 

Öryrki 

Forritari 

Bókhald 

Á eftirlaunum 

Í stjórnsýslunni 

Stuðningsfulltrúi á Klepp 

Í námi 

Deildarbókavörður 

Husasmìđi 

Kennslu í myndlist 

Framkvæmdastjóri 

Ráðgjafaþroskaþjálfi 

Textasmíð 

Skrifstofu 

Málarameistari 

Námsmaður 

Viðgerðir 

Aðstoðarhótelstjóri 

Deildarstjóri í leikskóla 

Viðskiptafræðingur 

Tækniteiknari 

Doktorsnemi/landvörður 

Matráður 

Leikskólaleiðbeinandi 

Heimavinnandi 

Er í úreldingju [sic]* 

 

*E.t.v. er átt við eftirlaun 
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Af hverju hefur þú áhuga á að læra að lesa íslensk miðaldahandrit? 

• Til að fræðast nánar um efni sem er enn í dag óaðgengilegt - til rannsókna á öllum 

andskotanum! 

• Spennandi og gaman að vinna með söguna og það sem tengist henni. 

• Hef alltaf haft áhuga á fornritunum okkar. 

• Vegna þess að mig langar til að geta lesið þau sjálf. 

• Forvitnilegt. 

• Af því ég fæst sjálfur við textafræði annarra fornmála og ég gæti jafnvel vísað mínum 

nemendum á efni sem þetta til samanburðar. 

• Það kemur fyrir að það myndi nýtast, auk þess myndi ég vilja rifja upp það sem ég lærði 

þó í menntaskóla. 

• Því handritin vekja áhuga minn. 

• Vegna þess að ég hef brennandi áhuga á íslensku og öllu sem við henni kemur og stefni 

á að fara í íslenskunám við HÍ eftir menntaskóla. 

• Ég hef mikinn áhuga á miðaldafræði. 

• Auðga hug minn og til skemmtunar. 

• Almenn forvitni. 

• Auka nýtingarmöguleika efnis sem ekki hefur verið dregið upp á sjónarsviðið hingað til. 

• Hef engan sérstakan áhuga á því svo sem. 

• Hef áhuga á íslenskum menningararfi. 

• Hrifin af miðaldaritum og væri til í að geta gramsað í þeim sjálfum, ekki bara endurritum. 

• Gæti verið gaman. 

• Skemmtilegar sögur. 

• Ég hef lært að lesa handrit og vann mestalla starfsævi við og með handrit en hef gaman 

að glíma við handritalestur, svona eins og krossgátur og þetta gæti verið ágætt tækifæri. 

• Hef lokið BA gráðu í sagnfræði og er að taka diplóma í hagnýtri skjalfræði. 

• Þau eru menningarverðmæti Íslendinga og ég vil reyna að skilja ritmál sem þá var notað. 

• Hef almennan áhuga á þýðingum og íslensku máli. 

• Heilaleikfimi, eins og að leysa krossgátur. 

• Ég vil ekki að þekkingin glatist. 

• Það er gagnlegt fyrir það nám sem ég stefni á. 
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• Mér finnst ótrúlegt hversu lítið íslenska hefur breyst á síðasta árþúsundi og handrit og 

íslensk saga eru mikill menningararfur. Ótrúlega flott hugmynd að verkefni. 

• Getur alltaf gagnast í minni vinnu. 

• Skemmtilegt tómstundagaman. 

• Mjög áhugavert og skemmtilegt að hafa þá kunnáttu. 

• Það væri áhugavert að geta lesið þau í upprunalegri mynd og læra eitthvað nýtt. 

• Hef ekki áhuga. 

• Væri gaman. 

• Finnst það áhugavert og erfitt að læra það sjálfur. 

• Hef áhuga á íslensku. 

• Áhugavert og skemmtilegt. 

• Ég hef áhuga á sögu Íslands og mig langar til að geta lesið áhugaverð handrit sjálf og 

kynnast þeim á mínum forsendum. 

• Gæti verið gaman að rifja upp hálfgleymd fræði. 

• Hef gaman af Íslendingasögunum ofl. en finnst leitt að skilja ekki skriftina. 

• Gaman að fræðast. 

• Meira það að ég hef áhuga á að geta sýnt nemendum mínum, ásamt því að rifja upp 

lesturinn. 

• Til að læra um menningu þjóðarinnar. 

• Ég hef lesið mikið af Íslendingasögum nýlega og hef áhuga á því að lesa frumritin. 

• Partur af sögunni okkar. 

• Hef alltaf lesið mikið og alls konar bókmenntir ná tökum á mér, líklega nörd. 

• Elska þau. 

• Hressa upp á gamla kunnáttu. 

• Hef áhuga á málinu og þætti það skemmtilegt að geta lesið fornan texta. 

• Alltaf verið forn. 

• Altaf langað, þess vegna fór ég að læra íslensku. 

• Hljómar spennandi. væri til í að kynna mér þessa merkilegustu arfleið þjóðarinnar betur. 

• Alltaf gaman að fræðast. 

• Hef áhuga á miðöldum, myndlýsingum í handritum og grúski almennt. 

• Af hverju ekki? 

• Saga og menning. 
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• Það væri áhugavert, fróðlegt og „cool“. 

• Forvitnilegt. 

• Mér finnst mikilvægt að þekkja okkar arfleifð. 

• Mörg rit til sem væri gaman að geta lesið og er viss um að áhuginn á þeim myndi aukast 

ef hægt væri að sækja sér kennslu til að læra að lesa þau. 

• Hef áhuga á íslendingasögum og held að það að læra að lesa handritin sjálf geti dýpkað 

skilning minn á sögunum og menningarlegu samhengi þeirra. 

• Mjög áhugavert. 

• Forvitni. 
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Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 

• Það vantar að pressa á að miðaldahandrit séu ljósmynduð og gerð þannig aðgengileg á 

t.d. handrit.is. Og, síðan þarf að þjálfa upp fólk í að lesa handritin. Þá er þetta námskeið, 

þar sem hver sem er, hvar sem getur lært að lesa handrit, sem eru aðgengileg á netinu 

(þ.a.l. allsstaðar), mjög þarft í því samhengi! 

• Gott framtak. 

• Sniðugt verkefni. 

• Hvaða tímabil er verið að tala um? 

• Mér finnst þetta frábær hugmynd og ég myndi sækja svoleiðis námskeið, virkilega vel 

gert! 

• Bjóða mætti kennslu á fleiri en einu tungumáli. 

• Líst vel á þetta verkefni, hef verið að sýna síðuna Handritin heima síðan hún var búin til. 

• Þetta er áhugavert. 

• Mjög áhugavert. 

• snilldar hugmynd. 

• Þetta er frábær hugmynd! 

• Spennandi og skemmtileg áskorun. 
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Viðauki 7: Handrit 

Hér á eftir fylgir handrit að fyrsta kennslumyndbandinu. Fyrsta skrefið í því að læra að lesa 

miðaldaskrift er að gera sér grein fyrir að stafrófið á miðöldum var aðeins öðruvísi en það sem 

við eigum að venjast í dag. Jafnvel þeir bókstafir sem eru líkastir nútímabókstöfum eru 

stundum skrifaðir á sérkennilegan hátt. Í fyrsta myndbandinu er því farið yfir stafrófið á 

miðöldum, staf fyrir staf og ýmis blæbrigði í skriftinni útskýrð. Búið var að ljúka hljóðupptöku 

af rödd Þórdísar fyrir myndböndin og er því handritið uppskrift eftir þeirri upptöku með 

viðbótarskýringum. Framsaga Þórdísar er í beinu máli og útskýringar höfundar eru settar í 

hornklofa til aðgreiningar. Notast verður við ýtarlegri skýringarmyndir meðan farið er yfir 

bókstafinn a til að sýna drög að útliti myndbandsins. Við þá stafi sem fylgja á eftir er látið 

nægja að sýna myndir af bókstöfunum sjálfum þar sem uppsetning hreyfinga er að mestu sú 

sama og við stafinn a. Þá verða sýndar skýringarmyndir af fyrstu gagnvirku þraut 

myndbandsins, en eftir það verða staðsetningar gagnvirkni aðeins auðkenndar með orðunum 

„Gagnvirk þraut fyrir bókstafinn..“ þar sem grunnuppsetningin er alltaf sú sama. 

 

Kennslumyndband I: Stafróf á miðöldum. 

[Við sjáum kápu gamallar bókar. Tvær fígúrur nálgast bókina. Sjá mynd 1.] 

 
Mynd 15 
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[Bókin opnast skyndilega og fígúrur feykjast af sviðinu. Við sjáum kynningu á námskeiði og 

umsjónarmanni þess. Sjá mynd 2.] 

 
Mynd 16 

[Flett er yfir á næstu blaðsíðu. Þar má sjá hvaða kennslustund er að hefjast. Sjá mynd 3.] 

Þórdís: Til þess að læra að lesa miðaldahandrit verðum við að byrja á grunninum, sem er 

auðvitað stafrófið sjálft.  Íslenskt miðaldastafróf er að flestu leyti í samræmi við nútímastafróf. 

En það eru ákveðin frávik og þess vegna er best að byrja á að lesa einn og einn staf fyrir sig. 

 
Mynd 17 
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[Skipt yfir á mynd af neðri hluta síðu 29r í Kálfalækjarbók. Sjá mynd 4. Handritið verður hér 

eftir auðkennt með safnmarki þess, AM 133 fol, til aðgreiningar frá öðrum handritum.] 

Þórdís: Við byrjum á að skoða stafinn a. 

 
Mynd 18 

Þórdís: Hann er reyndar að flestu leyti eins og í nútímprenti.. 

[Fígúra birtist í mynd. Sjá mynd 5.] 

 
Mynd 19 

[Fígúra bendir á bókstafinn a sem er auðkenndur með hring utan um. Sjá mynd 6.] 
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Mynd 20 

Þórdís: Það kemur þó fyrir að efri hlutinn tengist neðri hlutanum og við fáum tvö hólf í a-ið, 

en það köllum við tvíhólfa a.  

[Fígúra bendir á tvíhólfa a. Sjá mynd 7.] 

 
Mynd 21 

[Bókstafir stækka. Fígúra gengur úr mynd. Bakgrunnur og fígúra verða óskýr. Sjá mynd 8.] 
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Mynd 22 

[Hér eftir verða aðeins bókstafir sýndir.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra kemur í mynd og bendir á stafi. Sama uppbygging og 

áður. Hér eftir auðkennt með orðinu „fígúra“.] 

Þórdís: B er aftur á móti að mestu eins og við þekkjum það í dag. [Sjá mynd 9.] Helsti munurinn 

er að stundum er hálfgerður klofningur efst á leggnum. [Sjá mynd 10.] 

 
 

 
 

 

[AM 468 4to, neðri hluti síðu 6r. Fígúra.] 

Þórdís: Bókstafurinn c er ekki notaður í nútímastafrófi. Hann sést stundum á miðöldum þó að 

hann sé ekki algengur á 14. öld. Við grípum þess vegna til annars handrits en Kálfalækjarbókar 

til að sýna hér dæmi. [Sjá mynd 11.] Bókstafurinn c er oftast notaður þar sem við búumst við 

bókstafnum k og mjög oft í samhengi við k. Það er að segja, þar sem við myndum skrifa kk í 

dag var oft skrifað ck á miðöldum. [Sjá mynd 12.] Eins og þú sérð hér þá er c stundum dálítið 

líkur t eða jafnvel r, en samhengið hjálpar okkur þá við að finna út hvaða bókstafur þetta er. 

 

 

 

 Mynd 25 
Mynd 26 (ekki) 

Mynd 23 
Mynd 24 
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[Nú verða heitir reitir notaðir. Myndband stöðvast. Þátttakandi fær fyrirmæli um að finna alla 

bókstafina a og smellir síðan á örina til að fara yfir í þrautina. Sjá mynd 13.] 

 
Mynd 27 

[Hægt er að smella á „sleppa þraut“ í neðra horni hægra megin sé þess óskað, annars er smellt 

á bókstafina innan rammans þar til þeir eru allir fundnir. Sjá mynd 14.] 

 
Mynd 28 

[Þegar því er lokið birtist fígúra með hljóðfæri, skreytingar detta inn úr efra horninu vinstra 

megin og örstutt fagnaðarlag spilast. Sjá mynd 15.] 
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Mynd 29 

[Hér eftir verða gagnvirkar þrautir aðeins auðkenndar með því að skrifa „Gagnvirk þraut fyrir 

bókstafinn..“] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: D er auðþekktur stafur, það er belgur með legg sem sveigist til vinstri. [Sjá mynd 16.] 

Einstaka sinnum er smá lína ofan á leggnum eins og í þessu dæmi hér, svona létt strik ofan á. 

[Sjá mynd 17.] Það kemur fyrir að það sé erfitt að greina d, en það er þá sérstaklega á eftir 

dæmum þar sem er ll á undan d. Leggurinn sveigist þá það mikið til vinstri að hann fer inn í l-

ið á undan og það lítur þá næstum út eins og t og d-ið dálítið eins og o. [Sjá mynd 18.] Það 

tekur bara smá stund að venjast þessu. 

 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: Ð Er mjög líkt d, nema að það kemur lítil lykkja eða stundum strik yfir legginn. [Sjá 

mynd 19.] Í þessu handriti sérðu að það er eiginlega alltaf lykkja. Stundum er þessi lykkja 

dálítið eins og klessa eins og í þessu dæmi hér. [Sjá mynd 20.] En það ætti almennt ekki að 

vera erfitt að greina ð frá d, eins og ef þú horfir á síðuna hér þar sem d er beint undir ð-inu. 

Mynd 30 
Mynd 31 

Mynd 32 
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Þar er strikið ofan á leggnum, en ekki í gegnum legginn. Þarna sérðu líka hefðbundið d til 

samanburðar. [Sjá mynd 21.] 

 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: E veldur yfirleitt ekki vandræðum í lestri. Hann er tiltölulega líkur nútíma e-i. [Sjá mynd 

22.] Stundum er sveigjan dálítið þunn lína, en ef við rýnum vel í sjáum við að þetta er e, en 

ekki til dæmis c, sem við gætum kannski haldið við fyrstu sýn. [Sjá mynd 23.] Og aftur, 

samhengið hjálpar okkur alltaf hér. 

 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafina d og ð.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: Bókstafurinn f er dálítið frábrugðinn prentuðu f-i í nútímastafrófi og minnir kannski 

frekar á lögun stóra f eins og þú sérð hér. [Sjá mynd 24.] Hann teygir sig samt niður fyrir línu 

eins og nútíma lítið f en lögunin er dálítið lík stóru f-i. Hér sérðu dæmi þar sem efri leggurinn 

teygir sig aðeins niður að neðri leggnum. [Sjá mynd 25.] Í aðeins yngri handritum teygist þessi 

leggur alveg niður og þá lítur f kannski dálítið út eins og p. En það er ekki vandamál í þessu 

handriti og tiltölulega auðvelt að finna f. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: G er nokkuð auðvelt að finna. Hér sérðu tvö mismunandi dæmi um g, stórt og lítið. 

[Sjá myndir 26 og 27.] Eins og þú hefur kannski tekið eftir var stór stafur ekkert sérstaklega 

algengur á miðöldum. Hástafir voru ekki notaðir það mikið, ekki eins mikið og í nútímastafrófi. 

Mynd 33 

Mynd 34 
Mynd 35 

Mynd 36 

Mynd 37 

Mynd 38 
Mynd 39 
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En hér er þó stórt G og það helgast af því að á þessari síðu er mikil umfjöllun um Gunnar á 

Hlíðarenda. Og nafn Gunnars á Hlíðarenda er hér alltaf skammstafað G með punkti á eftir. Við 

ræðum betur skammstafanir síðar í öðru myndbandi. Lítið g er auðþekkt. Það er belgur og 

sveigja sem nær niður fyrir línu. Það er misjafnt hvort sveigjan teygist aftur upp í hringinn [sjá 

mynd 28] eða ekki, eins og þú sérð á þessum dæmum. Þau eru dálítið ólík g-in hér en valda 

ekki vandræðum í lestri. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: Sama gildir um h. H lítur nokkurn vegin út eins og í lítið h nútímastafrófi. Nema það að 

hægri leggurinn teygir sig niður fyrir línu, eins og þið sjáið á þessum dæmum og stundum er 

dálítið flúr efst á bókstafnum líka. [Sjá mynd 29.] En h er eiginlega alltaf fremst í orði og þess 

vegna auðvelt að greina hann. 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafinn g.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: Á bókstafnum i er sá reginmunur nú og á miðöldum að aldrei var skrifaður punktur 

fyrir ofan bókstafinn. Það gerist ekki fyrr en á 16. öld að punkturinn yfir i kemur inn í íslenskt 

stafróf. I er þess vegna bara lóðrétt strik. [Sjá mynd 30.] Við þurfum að gæta þess að rugla 

honum ekki saman við til dæmis n og m, eins og við komum betur inn á síðar. Hér sérðu 

reyndar dæmi um n með punkti fyrir ofan, [sjá mynd 31] og þess vegna gætum við ruglast smá 

stund og haldið að hér væri i. Samhengið mun alltaf hjálpa til við lesturinn á þessu. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Mynd 40 
Mynd 41 

Mynd 42 

Mynd 43 

Mynd 44 
Mynd 45 
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Þórdís: Bókstafurinn j er ekki algengur í miðaldahandritum og þar sem við búumst við j-i í orði 

miðað við nútímastafróf, þá er yfirleitt frekar skrifað bara einfaldlega i. [Sjá mynd 32.] J sést 

þó einstaka sinnum eins og í þessu dæmi, en hér er þetta er rómverskur tölustafur. [Sjá mynd 

33.] Þetta iiij stendur sem sagt fyrir fjóra. Þegar rómverskir tölustafir koma fyrir svona þá er 

síðasta strikið iðulega j frekar en i. J sést líka stundum sem hástafur, eða upphafsstafur, en 

sjaldan inni í orði. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: K er auðvelt að þekkja. Og hér lítur það eins út í flestum dæmum eins og þú sérð. Það 

er stundum dálítið flúr efst í k-inu og það kann að ruglast við r þar sem k-ið er skrifað með 

belg eins og sumir lærðu að gera í skriftarkennslu í grunnskólum. [Sjá mynd 34.] K er þó yfirleitt 

frekar auðfundið. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Þórdís: Sama gildir um l. Það er lóðrétt strik, [sjá mynd 35] en yfirleitt hærra en i og því eru 

þeir stafir yfirleitt auðþekkjanlegir frá hvorum öðrum. Það kann að vera að við ruglum 

stundum saman l-i og s-i, en við komum betur að því í umræðunni um s sem er hér aðeins á 

eftir. Að öðru leyti er l frekar auðvelt að finna út frá samhengi. 

 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafina i og l.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra.] 

Mynd 47 (fljótur) 
Mynd 46 

Mynd 48 

Mynd 49 
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Þórdís: Bókstafinn m er líka tiltölulega auðvelt að finna. [Sjá mynd 36.] Hann kann að ruglast 

við ni eins og ég sagði áðan, en þá er bara málið að telja strikin og athuga hvort þau tengjast 

saman og þannig er tiltölulega auðvelt að greina m eins og þú sérð í þessum dæmum. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Sama gildir um n. Hér sérðu eitt dæmi þar sem tvö strik tengjast saman og mynda 

aðeins n. [Sjá mynd 37.] Á móti sérðu hér annað dæmi þar sem n og i eru hlið við hlið. [Sjá 

mynd 38.] Það er engin tenging frá n yfir í i og þar af leiðandi er þetta ekki m heldur ni. Enn og 

aftur, samhengið kemur oftast til bjargar. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: O veldur ekki vandræðum. Frekar egglanga en hringlaga, en auðfundið í textanum eins 

og þú sérð hér. [Sjá mynd 39.] 

 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafina m og n.] 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Sama má segja um p. [Sjá mynd 40.] Það er helst að þú gætir ruglað p-i saman við þ en 

yfirleitt er leggurinn í þ-i nógu hár til að greina þau í sundur.  

 

 

 

 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29v. Fígúra] 

Mynd 50 

Mynd 51 

Mynd 52 

Mynd 53 

Mynd 54 
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Þórdís: Q er ekki notaður í íslensku í nútímastafrófi en honum bregður fyrir í miðaldatextum 

og hér er eitt slíkt dæmi. [Sjá mynd 41.] Þetta er oftast nær í orðinu „kveða“, eins og „hann 

kvað vísu“, en veldur ekki vandræðum. Það er belgur og strik sem nær niður fyrir línu, eins og 

hér. 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Þá komum við að r-i og þar vandast málið örlítið. Hér sérðu þrjú ólík dæmi um r. Í fyrsta 

lagi er hér stórt R sem veldur engum vandræðum, það er nákvæmlega eins og stórt r í 

nútímastafrófi. [Sjá mynd 42.] Hér er það notað í nafninu Rannveig. Í öðru lagi er hér lítið r og 

það er tiltölulega líkt litlu nútíma r-i. [Sjá mynd 43.] En í þriðja lagi er svokallað krók-r sem þú 

sérð dæmi um hér. Krók-r lítur dálítið út eins og ef við tökum stórt R, minnkum það í stærð 

lítils r og tökum svo helminginn af. Og iðulega er það þá límt við undanfarandi staf. Eins og 

hér límist það við ð, [sjá mynd 44] síðan í öðru dæmi límist það við b [sjá mynd 45] og hér í 

þriðja dæmi límist það við g. [Sjá mynd 46.] Það tekur smá stund að venjast þessu. En enn og 

aftur látum við samhengið aðstoða okkur við að greina þessi r. Hér er svo síðasta dæmið, orðið 

byrjar á litlu, venjulegu r-i og svo kemur krók-r aftast. [Sjá mynd 47.] Þú sérð því vel muninn. 

 

 

 

 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafinn r.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: S er líka smá frábrugðið nútímastafrófi. Í fyrsta lagi höfum við þetta hefðbundna s eins 

og þú sérð hér. [Sjá mynd 48.] En síðan er svokallað hátt s og það er miklu algengara heldur 

en þetta venjulega s. Þú sérð hérna mörg dæmi um það. Það lítur út eins og ef við tækjum lítið 

f og slepptum þverstrikinu í því. [Sjá mynd 49.] Það er bara svona leggur og sveigja að ofan. 

Mynd 55 

Mynd 56 

Mynd 57 
Mynd 58 

Mynd 59 

Mynd 60 

Mynd 61 
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Einstaka sinnum límist þetta háa s við næsta staf, en hér sérðu dæmi um s sem límist við l [Sjá 

mynd 50.] og svo annað dæmi þar sem s límist við t. [Sjá mynd 51.] Þetta eru stafir sem við 

þurfum að gæta vel að í lestri. Þeir geta hæglega valdið dálitlum vandræðum til að byrja með 

en um leið og þú ert búin að venjast þessu s-i þá auðveldast lesturinn talsvert. 

 

 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: T er aftur á móti býsna líkur t í nútímastafrófi [sjá mynd 52], en það eru dæmi þar sem 

að strikið kemur ofan á stafinn frekar en í gegnum hann [sjá mynd 53] og þá minnir t dálítið á 

c, jafnvel i eða r þannig að það þarf stundum að láta samhengið aðstoða okkur í því að lesa 

orð með t. Og eins og ég sagði hérna áðan, þá límist stundum t við háa s-ið. 

 

 

 

 

[Gagnvirk þraut um bókstafinn s.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: U og v eru hér saman í umfjöllun vegna þess að á miðöldum var hægt að skrifa v fyrir 

hljóðið u og öfugt, en það er ekki alltaf einhver augljós regla um það hvernig þetta var gert. 

Hér sérðu dæmi um orð svo sem er ljóslega skrifað með u fyrir v hljóð. [Sjá mynd 54.] Aftur á 

móti sérðu hér orðið söðulinn, þar sem u hljóð er ljóslega skrifað með v. [Sjá mynd 55.] Þannig 

er þetta mjög gjarnan í miðaldahandritum. Þetta veldur hinsvegar yfirleitt ekki neinum 

vandkvæðum vegna þess að um leið og við vitum að þetta er annað hvort v eða u, þá er 

lesturinn býsna einfaldur. 

 

 

 

 

Mynd 62 
Mynd 63 

Mynd 64 

Mynd 65 

Mynd 68 (svo) 

Mynd 69 
(söðulinn) 

Mynd 66 
Mynd 67 
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[Gagnvirk þraut um bókstafina u og v.] 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29v. Fígúra] 

Þórdís: X er sem kunnugt er ekki mjög algengur bókstafur í íslensku stafrófi en nauðsynlegur í 

sumum orðum og þannig var það líka á miðöldum. Hér sérðu tvö dæmi um x. Annað þeirra er 

mjög skýrt. Annar leggurinn teygir sig dálítið niður fyrir línu og til vinstri. [Sjá mynd 56.] Í hinu 

dæminu er línan dálítið veik og dauf, þannig að x-ið gæti litið út eins og r en ef við rýnum betur 

þá sést að línan tengist stafnum og teygir sig niður fyrir strik. Þetta er orðið öxi. [Sjá mynd 57.] 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Það er dálítið misjafnt hvernig miðaldaskrifarar skrifuðu y. Skrifarinn hér skrifar y 

þannig að það minnir dálítið á v með skotti, en það er vinstri leggurinn í bókstafnum sem teygir 

sig niður fyrir línu. [Sjá mynd 58.] Stundum fer hann í hring eða einhvers konar belg. [Sjá mynd 

59.] Annað sem er einkenni á y er að það er alltaf punktur fyrir ofan bókstafinn eins og þú sérð 

hér. Þessi punktur er hins vegar merkingarlaus. Hann er líklegast til kominn vegna þess að y 

er stundum dálítið líkt v-i og til þess að greina það frá v-i hefur á einhverjum tímapunkti komið 

inn punktur yfir bókstafinn svo lesandi sé viss um hvað ræðir. 

 

 

 

 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29v. Fígúra] 

Þórdís: Bókstafurinn z er auðvitað horfinn úr nútímastafrófi en var algengur á miðöldum og 

stóð þá fyrir st hljóð. Í þessu handriti er z skrifaður með þverstriki í miðjunni og því tiltölulega 

auðþekkjanlegur. [Sjá mynd 60.] Ef þú lítur yfir síðuna sérðu stundum staka z á milli orða. [Sjá 

mynd 61.] Ef þú lítur samt vel á þetta dæmi þá sérðu að það er ekki nákvæmlega eins og z í 

hinum dæmunum. Þessi z stendur fyrir orðið „og“. Þetta er algeng skammstöfun fyrir 

samtenginguna „og“, en um slíkar skammstafanir ræðum við betur í öðru myndbandi. 

Mynd 70 

Mynd 71 

Mynd 72 
Mynd 73 
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[Gagnvirk þraut um bókstafina y og z.] 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Þ er sem fyrr segir dálítið líkur p en leggurinn nær hærra upp heldur en í p. Þ er eins 

og þ í nútímamáli, yfirleitt staðsettur fremst í orði en ekki inni í orði eða aftast. [Sjá mynd 62.] 

 

 

 

 

[AM 133 fol, efri hluti síðu 29v. Fígúra] 

Þórdís: Æ er myndaður úr bókstafnum a og e rétt eins og í nútímastafrófi. [Sjá mynd 63.] Hann 

kann stundum að ruglast við krók-r sem var fjallað um áðan. Hér sérðu dæmi þar sem krók-r 

stendur við hliðina á æ og getur þannig greint hvernig munurinn á þessum tveimur bókstöfum 

er. [Sjá mynd 64.] 

 

 

 

 

[AM 133 fol, neðri hluti síðu 29r. Fígúra] 

Þórdís: Á miðöldum voru ýmsar leiðir farnar til þess að tákna hljóðið ö. Bókstafurinn sem við 

notum í nútímastafrófi, það er hringur með tveimur punktum fyrir ofan, var ekki þekktur á 

miðöldum og ekki notaður í miðaldahandritum. Í staðinn var algengt eins og er í dæmunum 

hér, að skrifa o með krók ofan á fyrir ö hljóð [sjá mynd 65], en í þessu handriti eru einnig aðrar 

leiðir notaðar. Það er í fyrsta lagi að skrifa au. [Sjá mynd 66.] Í öðru lagi er um að ræða 

svokallaðan límingarstaf þar sem a og v límast saman, eins og í þessu dæmi. [Sjá mynd 67.] 

Þar sérðu hvernig v-ið kemur eins og beint framhald af a-inu. Það gæti litið út eins og ai til að 

byrja með, en þú sérð greinilega tengingu á milli bókstafanna. Enn og aftur, samhengið skýrir 

líka hvaða hljóð er verið að tákna í þessum dæmum. 

Mynd 76 

Mynd 77 

Mynd 78 

Mynd 74 
Mynd 75 
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[Gagnvirk þraut um bókstafina æ og ö.] 

[Skipt er yfir á sama ramma og í upphafi þar sem sýnt var hvaða kennslustund væri að hefjast. 

Frímerkið fyrir stafrófið fær á sig stimpil. Sjá mynd 68.] 

Þórdís: Nú hefur þú lokið við að fara yfir stafrófið á miðöldum og þá hefur þú nú þegar lært 

býsna mikið. 

 
Mynd 82 

 [Þá birtist mynd í öðru frímerki sem táknar næstu kennslustund. Sjá mynd 69.] 

Þórdís: Í næsta myndbandi förum við yfir aðra þætti sem virka sérstakir fyrir nútímalesanda 

eins og kaflaskipti og lengd sérhljóða og samhljóða. 

Mynd 79 
Mynd 80 

Mynd 81 
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Mynd 83 

[Síðunni er flett. Yfir síðuna á vinstri hönd rúllar kreditlisti (ath. íslenskt orð?). Fígúra gægist 

innan úr bókinni. Sjá mynd 70.] 

 
Mynd 84 

[Bók lokast. Sjá mynd 71.] 
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Mynd 85 

 

 

 

 

 


