
Jónatansdóttir hefur aðstoðað við ritstjórn. Útgefandi er Hið íslenska
bókmenntafélag ásamt Bókmennta- og listfræðastofnun Háskóla Ís-
lands. Í ritinu eru alls 22 greinar um helgisögur, jarteinir, kynferði,
minni, menntun og fleiri viðfangsefni. Flestar hafa áður birst í ýmsum
ritum sem íslenskir lesendur hafa ekki endilega átt kost á að nálgast. 

Tabula Gratulatoria · Heillaóskaskrá

Þeir sem vilja heiðra Ásdísi á afmæli hennar með því að gerast áskrif-
endur að ritinu fá nöfn sín rituð á heillaóskaskrá, tabula gratulatoria,
en ritið kemur út á afmælisdag Ásdísar í október. Ef þú óskar að gerast
áskrifandi að bókinni og fá nafn þitt í heiðurskrá, vinsamlega sendu
þennan áskriftarseðil útfylltan til Hins íslenska bókmenntafélags, Skeif-
unni 3b, 108 Reykjavík fyrir 1. september næstkomandi.

* * *

We are preparing a Festschrift for Ásdís Egilsdóttir (see above), with 22
articles, 11 in English. If you would like to acquire the book and wish
her well on the Tabula, please send your address to  Hið íslenska bók-
menntafélag, Skeifunni 3b, 108 Reykjavík before September 1.

A f m æ l i s r i t  ·  F r æ ð i n æ m i

Ásdís Egilsdóttir
sjötug 26. október

Ásdís Egilsdóttir prófessor í íslenskum miðaldabókmenntum verður sjö-
tug 26. október. Hún er mikilvirkur vísindamaður og útgefandi fornrita
og hefur áratugum saman verið vinsæll kennari í Háskóla Íslands og
leiðbeint þar fjölmörgum nemendum.  Hefur hún unnið mikið starf við
að fræða stúdenta og almenning um ýmis lítt þekkt svið íslenskra
miðaldabókmennta, svo sem helgisögur, helgikvæði, fornaldarsögur,
riddarasögur og fleira, og þar með átt mikinn þátt í að glæða áhuga á
vanræktum afkimum og viðfangsefnum í bókmenntum fyrri alda. 

Af þessu tilefni hafa nokkrir starfsfélagar hennar tekið saman afmælis-
ritið Fræðinæmi, henni til heiðurs. Í ritnefnd eru Ármann Jakobsson,
Gunnvör Karlsdóttir, Sif Ríkharðsdóttir og Torfi Tulinius en Kolfinna



Efnisyfirlit

Hluti I: Helgisögur
Constructing Space, Cult, and Identity
Saintly Bishops in Medieval Iceland
Handrit handa konum
The Hermit and the Milkmaid
The Tale of Ásólfr in Landnámabók and Ólafs saga Tryggvasonar en mesta
The Beginnings of Local Hagiography in Iceland
The Lives of Bishops Þorlákr and Jón
The Fantastic Reality: Hagiography, Miracles and Fantasy
St Margaret, Patroness of Childbirth
Jarteinir, líkami, sál og trúarlíf
Hrafn Sveinbjarnarson, Pilgrim and Martyr
Abbadísin sem hvarf
[ásamt Ármanni Jakobssyni]
Sanctity and the Sea

Hluti II: Karlmennska og kynferði
Masculinity and / or Peace?
On Eyrbyggja saga’ s Máhlíðingamál
Esja’s Cave
Giantesses, Sons and Mothers in Kjalnesinga Saga
Skjaldmær drottins
Frásögnin af Hildi einsetukonu í Jóns sögu helga
Með karlmannlegri hughreysti og hreinni trú
Kolbítur verður karlmaður
En verden skabes — en mand bliver til
Kvendýrlingar og kvenímynd trúarlegra bókmennta á Íslandi

Hluti III: Ritun og þýðingar
Translatio: Dýrlingar færðir heim
Study, Memorize, Compose
From Orality to Literacy
Remembering the Past and the Present in Jóns saga helga
Að kunna vort mál að ráða
Mannfræði Höllu biskupsmóður
Ritaskrá Ásdísar

Sendist til
Hins íslenska bókmenntafélags,
Skeifunni 3b, 108 Reykjavík

Fræðinæmi — Forsölutilboð 6.900 kr. með heimsendingu.

Ég óska eftir að greiða fyrir bókina gegn:

❏ Greiðsluseðli

❏ Greiðslukorti

Kortanúmer                                                                             Gildir til

Kennitala

Netfang

Nafn

Heimili                                                                                    Sími

Póstnúmer og staður                                                                Dagsetning

Einnig má skrá sig fyrir bókinni á heimasíðu félagsins www.hib.is
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