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• Þessi fyrirlestur fjallar um bókmenntir frá miðöldum sem lýstu fólki 

sem er heyrnarlaust, mállaust eða vill ekki tala. Það verður líka fjallað 

um hvernig fólk sem er heyrnarlaust, mállaust eða vill ekki tala, tjáði 

sig við annað fólk. 

• Heyrnarlaust fólk og fólk sem getur ekki eða vill ekki tala gat lært að  

aðferðir til að eiga samskipti við aðra. Sumir skrifuðu orð með 

rúnaletri og aðrir með venjulegum stöfum. Sumir lærðu táknmál sem 

munnkar kenndu þeim. Ef fólk sem var heyrnarlaust, mállaust eða 

vildi ekki tala átti mikla peninga og hafði pólitísk völd höfðu þau 

tækifæri til að læra að eiga samskipti við fólk sem heyrir og talar. 

• Í sögu sem heitir Þorsteins þáttur uxafóts er kona sem heitir Oddný. 

Oddný getur ekki talað. Hún hefur samskipti við bróður sinn með því 

að skrifa rúnir sem hann les. Einu sinni skrifaði Oddný rúnir til að biðja 

bróður sinn um greiða. Bróðir hennar neitaði að gera það sem hún 

bað um með rúna stöfunum. Þessvegna lendir hún í vandræðum.  

• Í Laxdæla sögu er kona sem heitir Melkorka sem virðist vera 

heyrnarlaus og mállaus. Íslendingur sem heitir Höskuldur keypti hana 

sem þræl og tók hana með sér til Íslands. Eiginkona Höskuldar, sem 

heitir Jórunn heldur að Melkorka sé heyrnarlaus og mállaus. 

Þessvegna sýnir hún Melkorku enga virðingu og lætur eins og hún sé 

ekki til. Seinna í sögunni kemur í ljós að Melkorka er ekki heyrnarlaus 

og mállaus. Hún getur heyrt og talað. Þegar Höskuldur kemst að 

þessu kemur líka í ljós að Melkorka er prinsessa.  



• Í rómantísku sögunni um Sigurð þögla heldur fólk að Siguður, sem er 

aðalsöguhetjan, geti ekki talað og ekki skilið það sem aðrir segja við 

hann. Af því að fólk heldur að hann skilji ekki og geti ekki talað er 

komið illa fram við hann og gert lítið úr honum alla æfina. Seinna í 

sögunni fer Sigurður í dulargerfi og þykist vera prins frá Afríku. En 

jafnvel þó hann þykist vera prins þá er samt gert lítið úr honum. Það 

þýðir að fólk í sögum sem gerast á miðöldum, sem getur ekki talað 

mætir jafn miklum fordómum og fólk sem kemur frá fjarlægum 

löndum.  

• Þó að fólk haldi að Sigurður sé mállaus er sannleikurinn sá að 

Siguður getur talað. Sigurður talar mörg tungumál og getur talað við 

marga sem venjulegt fólk getur ekki talað við. Sigðurður getur talað 

við fólk frá öðrum löndum og meira að segja tröllkonur.  

• Af því að fólk hélt að Sigurður gæti ekki talað þá var honum strítt og 

fólk gerði lítið úr honum. Af því að hann hafði þessa lífsreynslu skildi 

Sigurður aðra sem höfðu líka upplifað stríðni og ofbeldi.  

• Íslenskar bókmenntir og sögur frá miðöldum geta gefið upplýsingar 

um hvernig líf fatlað fólks var. Þær geta líka sagt okkur hvernig 

viðhorfum heyrnarlaust og mállaust fólk mætti.  

• Jafnvel þó þau væru öll heyrnarlaus eða mállaus mættu þau ólíkum 

viðhorfum og viðbrögðum eftir því hvort þau voru til dæmis rík eða 

fátæk, hvort þau voru karlar eða konur, eða frá hvaða löndum þau 

komu.  


