Mánaðaheitin má finna í handriti með safnmarkinu Lbs 781 4to
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13. júlí

var Örlygsstaðabardagi háður í Skagafirði.
Sturla Sighvatsson ætlaði að koma Íslandi
undir stjórn Noregskonungs. Við það
voru aðrir höfðingjar ósáttir og málinu
lauk með þessari fjölmennustu orrustu
Íslandssögunnar þar sem 2500 manns
börðust og 56 féllu.

féll Kolbeinn Tumason höfðingi í
Víðinesbardaga. Hann fékk stein í ennið
og lést af sárum sínum. Fyrr um daginn
orti Kolbeinn trúarljóðið Heyr, himna
smiður. Sálmurinn er sá elsti sem
varðveist hefur á íslensku og reyndar á
öllum Norðurlöndum.

kviknaði mikill eldur í Kaupmannahöfn
sem teygði sig yfir alla miðborgina
á þremur dögum. Mikill fjöldi húsa
eyðilagðist, meðal annars heimili
Árna Magnússonar handritasafnara.
Sem betur fer tókst þó að bjarga
mörgum ómetanlega verðmætum
handritum úr safni hans. Jafnvel þó
að hluti safnsins hafi brunnið, hefðu
handritin líklega hvort sem er mörg
hver glatast ef Árni hefði ekki farið
með þau til Kaupmannahafnar.

er dánardagur Ara fróða Þorgilssonar
sem skrifaði Íslendingabók. Þar sagði
hann t.d. frá helstu landnámsmönnum,
stofnun Alþingis á Þingvöllum, fundi
Grænlands og kristnitökunni.

lést Þorlákur hinn helgi Þórhallsson,
biskup í Skálholti, sem var útnefndur
heilagur maður árið 1198. Þorláksmessa
var tekin upp honum til heiðurs og er
alltaf 23. desember.

er dánardagur Árna Magnússonar
handritasafnara, sem fæddist 13.
nóvember árið 1663. Ef hann hefði
ekki haft svona rosalegan áhuga á að
safna handritum, þá ættu Íslendingar
alls ekki jafnmörg handrit og raunin er.
Árni dó 66 ára gamall og arfleiddi fyrir
andlát sitt háskólann í Kaupmannahöfn
að handritasafni sínu. Kaupmannahöfn
var líka höfuðborg Íslands á þeim tíma,
enda Ísland hluti af Danmörku.

er Dóróteumessa en heilög Dórótea
er meðal annars verndardýrlingur
blómabænda. Hún var píslarvottur sem
pínd var til dauða fyrir trú sína, en sagði
sjálf að hún myndi öðlast eilíft líf með
Kristi í garði hans þar sem rósir og epli
spretta. Á myndum er hún oft sýnd með
eplakörfu eins og í þessu handriti sem
nunnurnar á Kirkjubæjarklaustri áttu.

er boðunardagur Maríu. Þá á Gabríel
erkiengill að hafi látið Maríu mey vita
að hún gengi með barn, Jesú Krist,
frelsara mannkyns. Dagurinn hætti að
vera helgidagur hérlendis árið 1770.
Fram til þess var boðunardagur Maríu
jafnheilagur og jóladagur, páskadagur
og hvítasunnudagur.

komu fyrstu handritin aftur til landsins
frá Kaupmannahöfn, Flateyjarbók og
Konungsbók eddukvæða. Þau voru
flutt hingað heim með dönsku herskipi,
Vædderen, og fjölmenni fagnaði við
Reykjavíkurhöfn af því tilefni.

leist Danakonungi svo vel á Björn
Þorleifsson hirðstjóra, riddara og bónda
á Skarði á Skarðsströnd að hann gerði
hann að aðalsmanni. Björn átti að
koma í veg fyrir verslun Englendinga
á Íslandi en þeir urðu svo reiðir að
þeir drápu hann og sendu líkið bútað í
sundur í poka til konunnar hans. Hún
hét Ólöf ríka Loftsdóttir og var mikill
kvenskörungur og er fræg fyrir margt,
meðal annars að hafa brugðist við
morðinu á manni sínum með orðunum:
„Eigi skal gráta Björn bónda, heldur
safna liði og leita hefnda.“

eru sumarsólstöður. Á 12. öld var
vinnumaður í Múla í Aðaldal sem hét Oddi,
kallaður Stjörnu-Oddi af því hann stundaði
stjörnuskoðun. Oddi athugaði gang
sólarinnar og reiknaði út hvenær sólstöður
verða á sumri og vetri. Það má kalla hann
fyrsta íslenska stjörnufræðinginn.
Teikningin er úr handriti sem geymir skrif
Stjörnu-Odda um stjörnufræði.

er Margrétarmessa. Í samnefndri
sögu segir frá ungri, kristinni stúlku
sem hét Margrét. Þegar heiðinn greifi
vill að hún giftist sér hafnar hún
því. Þá er Margrét handtekin og sett
í koldimmt stofufangelsi. Þangað
kemur ógurlegur dreki og gleypir
hana en fyrir kraft krossmarksins
sleppur hún ósködduð úr kviði hans.

Oft er einungis vitað um dánardag
fólks í gamla daga því þeir voru skráðir
í kirkjubækur en fæðingardagar
yfirleitt ekki.

Flateyjarbók er stærsta íslenska handritið,
fallega skreytt myndum. Í Konungsbók
eddukvæða er Völuspá og mörg kvæði
um norrænu goðin, t.d. þrumuguðinn Þór.

> Ætli Ari fróði hafi þá aldrei
haldið upp á afmælið sitt?

Landnámsmenn komu siglandi frá
Noregi, Bretlandseyjum, Írlandi og víðar
að úr norðanverðri Evrópu en ekki á
svona litlum árabátum.

Einu sinni var Árni Magnússon á
hundrað króna seðlinum sem er ekki
gefinn út lengur.
> Hversu marga hundraðkalla

heldur þú að dýrgripur eins og

Í Sturlungu er sagt frá því hve svakaleg
orrustan var. Síðan eru talin upp nöfn
þeirra sem féllu, eins og sést í þessu
handriti: „Sturla Sighvatsson vestan,
Árni Auðunsson, Snorri Þórðarson,
Vigfús Ívarsson, Ormur Halldórsson …“
og svo framvegis.

Handrit með orðunum
„Heyrðu himna smiðr“ í Guðmundar sögu
biskups.

> Finnurðu þessi nöfn

> Geturðu raulað sálminn?

í handritinu?

Vegna þessarar björgunar varð Margrét
verndardýrlingur fæðandi kvenna og
fólk hét á hana til þess að börn
kæmust klakklaust úr móðurkviði.

> Maðurinn á teikningunni, sem
er 500–600 ára gömul, er bara

Algengt er að handrit sem innihalda
Margrétarsögu séu afar smá.

að róa yfir bæjarlækinn. Myndir
þú þora að ferðast til Íslands á

> Hver gæti verið skýringin á því?

svona bát alla leið frá Noregi?

800 ára gamalt handrit sé metið
á í dag?

Efst stendur:
„Sancta Doratea, ora pro nobis“.
Það þýðir „Heilög Dórótea, bið fyrir oss“
> Ætli Þorláki hafi fundist
skata góð?

Hann var í það minnsta að öllum
líkindum ekki vegan.

Upplýsingar um handrit má
finna eftir safnmörkum á
handrit.is
AM 122 a fol.

AM 396 4to

AM 147 4to

AM 135 4to

> Hvort er þetta hárkolla á höfði

Árna eða hans raunverulega hár?

> en á hvaða tungumáli?

> Hvað er Dórótea að gera með

vinstri hendinni? Er hún kannski
að taka fyrstu speglamynd

Hér má sjá krot í næstum því 800 ára
gömlu handriti. Á myndinni eru tvær
manneskjur, kannski móðir og barn
eins og María og Jesús. Stundum eru
krakkar nú til dags skammaðir fyrir að
krota í bækur. Á miðöldum var tekið
enn strangar á slíku því efniviðurinn var
kálfskinn. Það var því dýrt spaug.

Krakkar fengu frí frá skólanum þegar
handritin komu heim. Það er hálf öld síðan!
> Þarf ekki að halda upp á það

og hafa bara alltaf frí 21. apríl?

> Er ekki eina vitið að kona sem

> Geturðu lesið það sem stendur
skrifað neðst á myndinni?

sögunnar?

Vísbending: Í nafni Guðs föður, sonar og ...

AM 429 12mo

AM 347 fol.

Ólöf ríka er greypt í altarisbríkina í
Skarðskirkju á Skarðsströnd. Við Skarð
eru kennd tvö skinnhandrit: Skarðsbók
Jónsbókar er lögbók, hin Skarðsbókin
geymir sögur af postulum.

„Vin sínum skal maður vinur vera“.
(Úr Hávamálum)

GKS 2365 4to og
GKS 1005 fol.

er kölluð „ríka“ sé skreytt gulli
dagsdaglega?

> Geturðu fundið orðin Jörð og
Sól á myndinni?

GKS 1812 4to

AM 431 12mo

Handritin til barnanna

Leiðbeiningar

Handritin til barnanna

>

Gott er hengja veggspjaldið upp í almenningsrými í skólanum.

Veggspjald þetta er gjöf frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Dagatalið úreldist ekki frá ári til árs.

til allra grunnskóla á Íslandi. Tilefnið er að á árinu 2021 verða liðin 50 ár frá
því að fyrstu handritin komu heim frá Danmörku. Handritin eru varðveitt á

>

Safnmörk eru á hverju handriti. Þau geta hafist á AM sem merkir að

stofnuninni sem hefur það hlutverk að miðla handritaarfinum til fræðimanna

handritið komi úr safni Árna Magnússonar. Sum handrit hafa safnmark

og almennings á öllum aldri. Kennarar og starfsmenn skólabókasafna eru

Baksíða

sem hefst á GKS sem vísar til Gammel kongelig samling (elsta hluta
Konunglega bókasafnsins í Danmörku). Í lok safnmarks er vísun til stærðar
handrita: folio (fol.) er stærst þar sem hver síða er á stærð við dagblað, 4to
er helmingi minna, 8vo er helmingurinn af því og minnst er 12mo sem er á

hvattir til að nýta veggspjaldið til að kveikja áhuga nemenda á þessum forna
arfi sem geymir grunninn að bókmenningu landsins. Hægt er að kynna sér

Flateyjarbók og

verkefnið nánar á árnastofnun.is

Konungsbók eddukvæða

stærð við litla vasabók.
>

Auðu línurnar neðst eru táknrænar fyrir það að sögulegir viðburðir
halda áfram að gerast og gætu þess vegna átt sér stað meðal nemenda
í skólanum. Línurnar má nota fyrir viðburði sem eru á döfinni hjá

Safnmörk

einstaklingum eða hópum í skólanum: Afmælisdagar, dánardægur, frídagar,
ferðalög, barnsfæðingar og svo framvegis. Ef blýantur er notaður, má

Augustus: AM 122 a fol.

stroka út og endurnýta veggspjaldið ár eftir ár.

September: AM 396 4to
November: AM 147 4to

>

Rauðu punktarnir á landakortum eru til marks um að handritin voru um allt

December: AM 135 4to

land og fjölluðu um efni sem snertu alla landsfjórðunga.

Februarius: AM 429 12mo
Martius: AM 347 fol.
Aprilis: GKS 2365 4to og GKS 1005 fol.
Iunius: GKS 1812 4to
Iulius: AM 431 12mo
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