
 

 

Loksins færðu bréf frá mér 
Um minningargreinar í Morgunblaðinu 

Guðrún Óla Jónsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 
 

Félagsvísindasvið 



 

Loksins færðu bréf frá mér 
Um minningargreinar í Morgunblaðinu 

Guðrún Óla Jónsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 
Leiðbeinandi: Þorbjörn Broddason 

 
Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2014 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 
rétthafa. 

© Guðrún Óla Jónsdóttir 2014 
 
 
Kópavogur, Ísland 2014



3 

ÚTDRÁTTUR 
Löng hefð er fyrir því að minningargreinar birtist í íslenskum dagblöðum en síðustu ár 

hefur Morgunblaðið verið leiðandi í birtingu þeirra. Á hverjum útgáfudegi er stór hluti 

blaðsins lagður undir fjölmargar minningargreinar um látna einstaklinga. 

Ritgerð þessi byggist á tvíþættri megindlegri rannsókn. Í fyrri hluta hennar skoðar 

rannsakandi minningargreinar í Morgunblaðinu, meðal annars fjölda þeirra og fjölda 

hinna látnu sem skrifað er um, auk höfunda og ritstíls. Í síðari hluta ritgerðarinnar er 

kannað hvers vegna fólk les minningargreinar og hversu mikilvægt það telur að margar 

minningargreinar birtist um látinn einstakling. 

Niðurstöðurnar sýna fram á að skrifaðar eru minningargreinar um hærra hlutfall 

látinna en áður, fjöldi minningargreina um hvern látinn einstakling fer vaxandi, skrifað 

er um fleiri konur og nánustu ættingjum fjölgar í hópi höfunda. Þá sýna niðurstöður að 

ritháttur minningargreina er orðinn persónulegri en áður. 
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ABSTRACT 
There is a long tradition of obituaries being published in Icelandic newspapers but 

Morgunblaðið has been a leader in their publication in the recent years. On each day of 

its publication a large portion of the paper is dedicated to numerous obituaries.  

This thesis is based on quantitative research divided into two parts. The first part 

studies obituaries in Morgunblaðið; how many obituaries are published, how many 

people have obituaries written about them, the authors and the way the obituaries are 

written. The second part studies why people read obituaries and how important they 

think it is to have many obituaries published about the same person. 

The conclusion reveals that obituaries are written about a higher percentage of 

deceased persons than previously; the number of obituaries per deceased have also 

increased. Also, more women than before have obituaries written about them. Finally 

the style of obituaries is increasingly personal. 
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FORMÁLI 
Ritgerð þessi er fræðilegur þáttur lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og 

fréttamennsku í Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var 

Þorbjörn Broddason. 

Í heild er lokaverkefnið 30 einingar sem skiptast jafnt í 15 eininga fræðilegan hluta 

og 15 eininga verklegan hluta. Verklegi hluti lokaverkefnisins var 30 mínútna 

útvarpsþáttur þar sem fjallað er um útfararsiði og tónlist í útförum. Leiðbeinandi 

verklega hlutans var Kristín Einarsdóttir. 

Ég vil þakka Þorbirni Broddasyni, leiðbeinanda verkefnisins, fyrir óendanlegan 

áhuga og hvatningu sem var mér ómetanlegt við gerð þessa verkefnis. Anna Sveinbjörg, 

systir mín, fær þakkir fyrir yfirlestur og mamma fær þakkir fyrir barnapössunina þegar 

setið var við skrif. 

Eiginmanni mínum, Bjarka Sigurðssyni, færi ég þakkir fyrir endalausa þolinmæði, 

andlegan stuðning, hvatningu og fyrir að hafa óbilandi trú á mér. Alveg sérstakar þakkir 

fá svo synir mínir, Aron Freyr, Viktor Óli og Hlynur Nói Bjarkasynir, fyrir að vera 

heimsins bestu synir. 
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Margs er að minnast, 
margt er hér að þakka. 

Guði sé lof fyrir liðna tíð. 
Margs er að minnast, 

margs er að sakna. 
Guð þerri tregatárin stríð. 

(V. Briem) 
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1 INNGANGUR 
Eitt sinn verða allir menn að deyja. Það er líklega eitt af því fáa sem við getum gengið 

út frá sem gefnu í lífinu. Við andlát ættingja og vina verða mikil straumhvörf í lífi fólks 

og sorgarviðbrögð eru einstaklingsbundin og af ýmsu tagi. Ein tegund af þeim 

viðbrögðum getur verið að setjast niður og skrifa hinstu kveðju til hins látna. 

Morgunblaðið hefur um árabil birt aðsendar minningargreinar og lagt margar blaðsíður 

undir það efni í hverju tölublaði. Rannsakandi hefur jafnvel heyrt því fleygt að blaðið 

eigi vinsældum minningargreina langlífi sitt að þakka.  

Ævisögur og endurminningar hafa verið vinsælar á Íslandi og má rekja þær vinsældir 

allt aftur til bændasamfélagsins á 19. öld þegar ein helsta dægrastyttingin fólst í 

húslestrum á kvöldin (Sigurður Gylfi Magnússon, 1997). Íslendingar hafa ætíð haft 

mikinn áhuga á þessu bókmenntaformi og hafa fjölmargar ævisögur verið gefnar út, 

íslenskar sem þýddar af erlendri tungu. Rétt eins og sumar ævisögur, innihalda 

minningargreinar oft og tíðum fróðlega umsögn um viðhorf höfundar til einstaklingsins 

sem hann skrifar um (Íris Ellenberger, 2006). Þannig má ósjaldan meðal annars lesa um 

persónuleika hins látna, mannkosti hans og afrek. 

Guðmundur Andri Thorsson (1999) segir minningargreinar vera nokkurs konar 

sögulegar skáldsögur, eða í það minnsta íslenskar nútímabókmenntir. Hefðbundin 

minningargrein eigi sér rætur í íslenskum sagnaþáttum sem ritaðir voru fyrir langa 

löngu af ýmsum merkum fræðaþulum hér og þar um landið. Í sagnaþáttunum var mikið 

lagt upp úr mannlýsingum, þar sem útliti, látbragði og kækjum var lýst og þetta segir 

Guðmundur Andri að einkenni einnig minningargreinar. Lífi hins látna séu gerð skil í 

þeim í rituðu máli, það sett í samhengi við líf annarra og eiginleikar hans dregnir fram 

„og skoðaðir í ljósi hugmynda samfélagsins um sjálft sig og kjörin sem það býr þegnum 

sínum“ (Guðmundur Andri Thorsson, 1999:17). 

Umfang minningargreina hefur aukist mikið á undanförnum árum og er skrifað um 

sífellt fleiri sem látast og fleiri greinar um hvern einstakling. Breytingarnar hafa þó ekki 

aðeins falist í fjölda minningargreina og fjölda þeirra sem skrifað er um, heldur hafa líka 

orðið breytingar á formi minningargreinanna. Þær voru áður formlegar og fólust 

einkanlega í æviágripi og huggunarorðum til eftirlifandi ættingja en hafa orðið 

óformlegri og að vissu leyti persónulegri þar sem algengt er að minningargreinar séu 

skrifaðar líkt og um sendibréf sé að ræða. Heiti þessarar ritgerðar, Loksins færðu bréf 
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frá mér, er einmitt sótt í minningargrein sem ber einkenni persónulegs ritháttar 

(Morgunblaðið, 2001, 29. ágúst:36). Einnig var mun óalgengara áður fyrr að fólk 

skrifaði minningargreinar um nánustu ættingja sína. Það var frekar hlutverk vina og 

félaga að skrifa hinstu kveðju (Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna 

Grétarsdóttir, 2006). 

Rannsakandi hefur, líkt og svo margir Íslendingar, lesið ófáar minningargreinar í 

gegnum árin, jafnvel um fólk sem hann hefur ekkert þekkt til. Hugmyndin að þessari 

rannsókn kviknaði þegar rannsakandi heyrði á tal tveggja kvenna um kunningjakonu 

þeirra sem verið var að jarða. Áhugi kvennanna beindist mestmegnis að því hvort um 

hana hefðu verið skrifaðar margar minningargreinar. Við þetta vöknuðu allmargar 

spurningar í huga rannsakanda. Til dæmis velti hann því fyrir sér hvort það væri frekar 

viðtekin venja að skrifaðar væru minningagreinar um hvern mann sem kveddi þessa 

jarðvist. Er það eitthvað sem er sjálfgefið? Væri eftir því tekið ef engar 

minningargreinar birtust? Hverjir skrifa minningargreinarnar? Eru það helst nánustu 

ættingjar, vinir, kunningjar eða samstarfsfélagar? Af hverju les fólk minningargreinar 

um jafnvel bláókunnuga einstaklinga? 

Eins og sjá má velti rannsakandi vöngum yfir ýmsum spurningum varðandi 

minningargreinar og ýmislegt þeim tengt. Helst hefði hann viljað lesa allar 

minningargreinar sem hafa verið birtar frá upphafi en honum hefði ekki enst ævin til 

þess. Í samráði við leiðbeinanda rannsóknarinnar, Þorbjörn Broddason, var því efnið og 

tímabilið afmarkað og valið. 

1.1 Tilgátan og markmið rannsóknarinnar 
Rannsakandi las minningargreinar yfir ákveðið tímabil með hliðsjón af gátlista1 sem 

hann fyllti í eftir lestur hverrar greinar. Einnig setti rannsakandi upp könnun á 

vefsíðunni surveymonkey.com og spurði þar meðal annars hvort og hvers vegna 

viðkomandi læsi minningargreinar. 

Fyrsta tilgáta er sú að nú sé skrifað um hærra hlutfall látinna en áður. Önnur tilgáta er 

sú að fjöldi minningargreina um hvern látinn einstakling fari vaxandi. Þriðja tilgáta er 

að hlutfall látinna kvenna, sem skrifað er um, fari vaxandi. Fjórða tilgáta er sú að 
                                            
 
 
 
1 Sjá viðauka. 
2 Uses and gratification theory. 
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nánustu ættingjum fjölgi í hópi höfunda. Að lokum er fimmta tilgáta sú að ritháttur 

minningargreina hafi tekið stakkaskiptum; þær séu orðnar persónulegri og það færist í 

aukana að þær séu skrifaðar beint til hins látna.  

Eitt markmið rannsóknarinnar er sem fyrr að ráða í framtíð þessa bókmenntaforms 

og glöggva sig á breytingum á stöðu og hlutverki þessa séríslenska siðar og í hvaða átt 

hann sé að þróast. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin skiptist í nokkra meginkafla og undirkafla. Eftir þennan hluta, sem inniheldur 

inngang, markmið með rannsókninni, tilgátu og uppbyggingu ritgerðar, tekur annar kafli 

við með umfjöllun um fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Þar verður farið yfir það helsta í 

kenningum um valdboð og notagildi, frjálsa pressu, hlutverk fjölmiðla og sögu 

Morgunblaðsins. Í þriðja kafla tekur við umfjöllun um aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og afmörkun efnisins. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir 

niðurstöðum úr tölulegum upplýsingum. Í fimmta kafla er farið nánar yfir niðurstöður 

og ályktanir sem rannsakandi dregur út frá þeim niðurstöðum. Í sjötta og síðasta 

kaflanum eru svo nokkur lokaorð frá höfundi. 
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2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir tvær kenningar sem tengjast báðar frelsi 

fjölmiðla og einstaklinga. Auk þess verður fjallað um svokallaða frjálsa pressu og sögu 

Morgunblaðsins. 

2.1 Kenningar 
Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram um fjölmiðla. Í upphafi prentaldar og 

fjölmiðlunar var valdboðskenningin ríkjandi en hún setur mark sitt á fjölmiðla víða í 

heiminum enn þann dag í dag. Kjarni valdboðskenningarinnar er sá að sannkallað frelsi 

sé eingöngu hugsanlegt undir forsjá ríkisins sem skilgreinir heildarhagsmuni og segir þá 

æðri einstaklingnum. Öll stjórntæki, fjölmiðlar þar meðtaldir, eigi að þjóna markmiðum 

og tilgangi ríkisins. Miðlunum, samkvæmt valdboðskenningunni, er stjórnað með 

leyfisveitingum, ritskoðun eða þvingunum af einhverju tagi. Oftast er gagnrýni á 

valdhafa bönnuð og eignarhald er stundum ríkisins en stundum einstaklinga (Stefán Jón 

Hafstein, 1987). Þetta sást vel þegar valdstjórnir í Evrópu reyndu hvað þær gátu til að 

hafa stjórn á prentinu.  

Notagildiskenningin2 gerir ráð fyrir því að fólk noti fjölmiðla til að uppfylla sérstakar 

óskir eða þarfir. Þeir sem aðhyllast hana leggja áherslu á einstaklinginn, þ.e. notandann, 

í stað þess að einblína á miðilinn sjálfan. Samkvæmt kenningunni er notandinn 

sjálfstæður og hefur fulla stjórn á því hvaða fjölmiðla hann notar, hvernig og hvenær. 

Hann nýtir þá eftir eigin áhuga og þörfum. Notagildiskenningin gerir þannig ráð fyrir 

því að notandinn sé með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað hann vilji og sé virkur 

þátttakandi í fjölmiðlanotkun. Kenningin leggur aðaláherslu á notagildi 

afþreyingarfjölmiðlunar; hvernig hægt sé að uppfylla þarfir einstaklingsins og veita 

honum sem mesta ánægju, dægradvöl eða slökun. Þannig velji notandinn sjálfur það 

sem honum finnst áhugavert og skemmtilegt. Hún gerir ráð fyrir því að notendur séu 

virkir3. Þ.e. þeir viti hvað þeir þurfa og vilja og velji sér fjölmiðil sem endurspegli það 

(McQuail, 2010). 

                                            
 
 
 
2 Uses and gratification theory. 
3 Active audience. 
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2.2 Frjáls pressa verður til 
Segja má að Þjóðverjinn Jóhannes Gutenberg hafi á 15. öld komið af stað fyrstu 

fjölmiðlabyltingunni þegar hann fann upp aðferð til að steypa lausa prentstafi úr 

málmblöndu í mót sem mögulegt var að nota til að prenta á blaðsíður. Hægt var að raða 

málmstöfunum saman aftur og aftur til að prenta nýjar blaðsíður með nýju innihaldi. 

Uppfinningin náði útbreiðslu með ógnarhraða og olli byltingu í samskiptum manna 

(Þorbjörn Broddason, 1987). Á 16. öld hafði lausaletursprentun náð almennri útbreiðslu 

(Þorbjörn Broddason, 2005b). Fólk gat nú lesið nákvæmlega sama texta hvar sem það 

var statt í heiminum og hægt var að koma hugmyndum á framfæri á hraðari og 

skilvirkari máta (Stefán Jón Hafstein, 1987). 

Til að byrja með var aðallega prentað samskonar efni og áður hafði verið 

handskrifað, þ.e. kirkjunnar efni. Smátt og smátt varð afdrifarík breyting þar á þegar 

byrjað var að prenta ýmiss konar veraldlegt efni á þjóðtungum landanna í stað latínu 

eins og áður. Nú var farið að prenta hagnýtt efni og pólitískt auk afþreyingarefnis 

(Þorbjörn Broddason, 1987). Með því að nýta hina nýju tækni sáu margir sér ávinning í 

því að koma fréttum og frásögnum til fólks; prentað var á litla miða og þeir seldir á 

vægu verði. Aukin eftirspurn skapaði grundvöll fyrir stærri og efnismeiri blöð og þar 

með varð blaðaútgáfa reglulegri (Anna G. Magnúsdóttir og Páll Ólafsson, 1990). Fyrsta 

fréttablaðið, eins og við skilgreinum það í dag, er talið hafa komið út í Hollandi árið 

1605. Fréttablað hefur verið útlistað sem rit „sem gefið er út með reglulegu millibili, 

fjölritað með vélrænum hætti, stendur almenningi til boða og flytur ferskt efni almenns 

eðlis“ (Þorbjörn Broddason, 2005b:28). 

Valdstjórnir í Evrópu sáu fljótlega að þróunin var ekki heillavænleg hvað þær 

varðaði og töldu réttast að koma böndum á útgáfuna. Í Englandi var hreinlega bannað að 

prenta fréttir snemma á 16. öld en seinna meir var lagður skattur á öll prentuð fréttablöð. 

Það hafði hins vegar í för með sér að blöð hækkuðu í verði og sala þeirra dróst saman. 

Markmið hans virðist einfaldlega hafa verið „að koma í veg fyrir þekkingu almennings 

og íhlutun í opinber mál“ (Þorbjörn Broddason, 1987:10). Valdhafar reyndu að hafa 

fulla stjórn á prentinu en allt kom fyrir ekki og skatturinn var lagður niður um miðja 19. 

öld. Borgarastéttin náði að lokum yfirhöndinni og kom upp því sem enn í dag kallast 

frjáls pressa. Þar er stjórnarskrá Bandaríkjanna mikilvæg söguleg fyrirmynd en í henni 

er kveðið á um að þingið megi ekki setja nein lög sem hefti prent- eða málfrelsi (Stefán 

Jón Hafstein, 1987). 
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2.3 Hlutverk fjölmiðla 
Fjölmiðlar eru mikilvægur þáttur í samfélaginu og gegna stóru hlutverki í lífi hvers 

manns, enda eru þeir okkar helsta upplýsingaveita. Hlutverk þeirra hafa verið skilgreind 

á ýmsan hátt. Margir líta á fjölmiðla sem fyrst og fremst það sem þykir liggja í augum 

uppi þegar orðið fjölmiðlar er nefnt. Þ.e. að þeir séu aðallega ljósvakamiðlar, eins og 

útvarp og sjónvarp, og prentað efni, líkt og dagblöð. Þeir fjölmiðlar eru allt í kring um 

okkur og snerta líf okkar langflestra á hverjum degi. Mun fleiri fjölmiðlar eru þó til og 

má þar nefna kvikmyndir, tímarit og geisladiska. 

Lars Peterson og Åke Petterson (2000) segja að skipta megi fjölmiðlum í fjóra 

flokka: Prentmiðla, hljóð- og myndmiðla, miðlun um tölvur og verslunar- og 

sýningarmiðla. Þótt nú sé nokkuð um liðið frá því þeir félagar töluðu um þessa 

flokkaskiptingu stenst hún ennþá. Munurinn hefur þó eflst heilmikið vegna Internetsins 

og þeirra miklu framfara sem hafa orðið á sviði upplýsingatækni. Þannig eru 

minningargreinar til dæmis eingöngu birtar á vefsíðu Morgunblaðsins, mbl.is, ef þær 

eru of langar til að fá birtingu í blaðinu. 

Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla segir að fjölmiðlar 

gegni margskonar hlutverki í nútíma lýðræðisríki: 
Þeir upplýsa, fræða og móta skoðanir almennings. Þá skemmta þeir, eru vettvangur 
fyrir auglýsingar og tilkynningar Þeir eru farvegur fyrir skoðanir yfirvalda, 
hagsmunahópa og almennings. Þeir veita yfirvöldum á hverjum tíma aðhald; 
stjórnvöldum jafnt og öðrum valdastofnunum samfélagsins. Að auki móta fjölmiðlar 
á margvíslegan hátt menningu þess hóps þar sem þeir starfa. Fjölmiðlar eru 
mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir almenning í nútímanum. Það stuðlar að 
lýðræðislegri umræðu og gagnsæjum stjórnarháttum að almenningur hafi aðgang að 
fjölbreyttum og áreiðanlegum upplýsingum í gegnum fjölmiðla. Þetta má vissuleg 
orða svo að fjölmiðlar eru spegill samfélagsins á hverjum tíma, en um leið eru þeir 
mótunarafl með því einu að veita sumum málum athygli en ekki öðrum og með því 
að halda fram skoðunum um tiltekin mál. 

(Menntamálaráðuneyti, 2004:5) 

Stefán Jón Hafstein (1987) segir að líta verði á fjölmiðla sem boðskiptastofnanir í 

samfélaginu og gefa verði gaum að því að þjóðfélagslegir straumar og efnahagslegar 

aðstæður séu mótandi afl og ráði miklu um það hvaða boðskipti séu möguleg og hver 

ekki. Fjölmiðlar fjöldaframleiði efni til almennrar neyslu. Hlutverk þeirra sé tvíhliða, 

þ.e. að vera öllum opnir og að upplýsa. 

En ekki ratar allt í fjölmiðla og einum gæti þótt eitthvað fréttnæmt sem öðrum þykir 

ekki. Margar skilgreiningar á hugtakinu frétt hafa verið settar fram. Hefðbundin 

skilgreining á hugtakinu er að frétt sé frásögn af fyrirbæri eða atburði sem almenning 

varðar um en var ekki kunnugt um áður (Þorbjörn Broddason, 2000). Ein frægasta 
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skilgreiningin er líklega sú sem John B. Bogart, ritstjóri the New York Sun, setti fram. 

Bogart sagði það ekki vera frétt ef hundur biti mann, en ef maður biti hund væri það 

frétt (Randall, 2011). Eitt er þó víst að fréttir verða að vera áhugaverðar og höfða til 

lesenda eða áhorfenda. 

Það hvað teljast megi fréttnæmt er mismunandi á milli ólíkra menningarheima og 

fjölmiðla og breytilegt á hverjum stað og tíma. „Gildi og venjur samfélagsins og þær 

aðferðir sem það notar til að fullnægja þessum gildum skera úr um hlutverk 

fjölmiðlunar, hvernig henni er hagað og með hvað að leiðarljósi“ (Stefán Jón Hafstein, 

1987:48). Þannig geta ástæður fyrir fréttavali verið misjafnar eftir fjölmiðlum, til dæmis 

vegna hagsmuna fjölmiðilsins, annað hvort pólitískra eða efnahagslegra (Peterson og 

Petterson, 2000).  

2.4 Saga Morgunblaðsins 
Prentlistin barst til Íslands seint á 16. öld en lengi vel hafði einungis kirkjan bolmagn til 

að starfrækja prentverk og gefa út bækur. Það urðu því mikil tímamót í útgáfu prentaðs 

máls hér á landi þegar fyrsta íslenska tímaritið, Islandske Maanedstidender, hóf göngu 

sína án þess að kirkjan kæmi þar nokkuð nálægt. Ritið var á dönsku, í 16 síðna broti og 

kom út mánaðarlega í þrjú ár. Útgáfa blaða varð blómleg í lok 19. aldar og í upphafi 20. 

aldar er hægt að tala um fjölmiðla eins og við skilgreinum þá í dag. Reykjavík var þá 

orðin miðstöð blaðaútgáfu. Blöð komu oftar út en áður; upplag þeirra var orðið stærra 

og umfjöllunarefnum hafði fjölgað. Dagblaðaútgáfa á Íslandi festi sig svo endanlega í 

sessi með útgáfu Vísis árið 1910 og Morgunblaðsins árið 1913 (Anna G. Magnúsdóttir 

og Páll Ólafsson, 1990). 

Vilhjálmur Finsen og Ólafur Björnsson, stjórnandi prentsmiðjunnar Ísafoldar, 

undirbjuggu útgáfu Morgunblaðsins eftir hugsmíð Vilhjálms. Ákváðu þeir að hann yrði 

ritstjóri blaðsins og myndi þar að auki sjá um afgreiðslu þess og að safna auglýsingum í 

það. Blaðið skyldi prentað í Ísafold. Þeir félagar hófu útgáfuna með 2.500 króna víxli í 

Landsbankanum, en bankastjórinn, Björn Kristjánsson, samþykkti með semingi að 

kaupa víxilinn. Hann sagði fyrirtækið vera algjörlega dauðadæmt og þeir færu á 

„hvínandi hausinn með þetta“ (Vilhjálmur Finsen, 1953:250). 

Björn bankastjóri var ekki einn um þá skoðun að framtíð blaðsins yrði hvorki löng né 

farsæl og trúðu fáir á að dagblað gæti borið sig í Reykjavík eins og þá var ástatt. Það 

væri útilokað að fylla fjögurra síðna blað daglega og fólk kæmist ekki yfir að lesa það 

hvort eð væri. Vilhjálmur lét svartsýnisraddirnar sem vind um eyru þjóta og ákveðið var 
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að fyrsta tölublað hins nýja blaðs kæmi út sunnudaginn 2. nóvember 1913. Fyrst átti það 

að heita Dagblaðið og koma út daglega á hádegi. Útgefendur Vísis komust hins vegar á 

snoðir um þau áform og 31. október gáfu þeir út blað með sama nafni. Þar með urðu 

Morgunblaðsmenn að breyta um nafn sem varð þeim kostnaðarsamt þar sem öll prentuð 

eyðublöð blaðsins voru þá ónýt (Vilhjálmur Finsen, 1953). 

Við Ólafur Björnsson stóðum á ráðstefnu í einu horni prentsmiðjunnar, er Dagblað 
Einars kom út. Þetta tiltæki keppinautsins vakti talsverða gremju prentaranna í 
Ísafold sem og okkar, og lögðu nú allir hausinn í bleyti til að finna viðunandi nýtt 
nafn. „Við skulum bara kalla það Morgunblaðið“, hvíslaði Ólafur að mér. Í sömu 
andránni gellur Guðbrandur Magnússon, núverandi forstjóri, sem þá stóð við 
setjarakassann í Ísafold, svo hátt við, að allir heyrðu: „Því ekki að kalla það 
Morgunblaðið?“ Tíu mínútum síðar var nýr „haus“ kominn á fyrstu síðuna og lá 
tilbúinn í „skipi“ í setjarasalnum. Ólafi og Guðbrandi hafði báðum dottið sama 
nafnið í hug samtímis. Og þannig gerðist það, að nýja blaðið varð ekki hádegisblað, 
heldur morgunblað. 

(Vilhjálmur Finsen, 1953:251-252) 

Fyrsta tölublað Morgunblaðsins var því gefið út 2. nóvember 1913 (Morgunblaðið, 

e.d.). Blaðið var átta síður að stærð og seldist upp. Það fékk betri viðtökur en nokkurt 

blað á Íslandi hafði áður fengið; lausasalan var mikil og á hverjum degi bættist fjöldi 

áskrifenda við. Á sunnudögum var blaðið átta síður en fjórar á virkum dögum. 

Vilhjálmur vildi flytja sem nákvæmastar fréttir af viðburðum dagsins því hann taldi að 

meiri víðsýni og þroski fylgdi meiri fróðleik. Í þessu fyrsta tölublaði mátti meðal annars 

lesa fréttir frá Akureyri, Ísafirði og Seyðisfirði, sem þótti nýjung. Þegar efni vantaði 

þýddu þeir það úr erlendum blöðum, því þótt þær fréttir væru jafnvel mánaðargamlar 

voru þær ný tíðindi fyrir hina íslensku lesendur (Vilhjálmur Finsen, 1953).   

Vinsældir blaðsins jukust smátt og smátt. Morgunblaðsmenn gættu þess að hafa 

fjölbreytnina sem mesta; þeir skrifuðu út frá sínu eigin brjósti og tóku á velferðarmálum 

sem þeim þótti vert að hrófla við. Þeir létu bæjarmál mikið til sín taka og þannig 

skrifuðu þeir til dæmis um framkomu fólks á opinberum stöðum, óþrifnað í Reykjavík 

og daunilla útikamra. En þeir gættu þess líka að hafa eitthvert skemmtiefni, eitthvað 

spennandi sem kvenfólk vildi gjarnan lesa, því Vilhjálmur segist hafa vitað „að það 

blað, sem húsmóðirin vill lesa, er undir öllum kringumstæðum keypt á heimilinu“ 

(Vilhjálmur Finsen, 1953:259). Oftar en ekki stofnuðu Morgunblaðsmenn til samskota 

þegar slys urðu, til dæmis til styrktar eftirlifandi ekkjum og börnum sjómanna sem farist 

höfðu (Vilhjálmur Finsen, 1953). Morgunblaðið hélt velli eftir því sem árin liðu og 

vegnaði vel. Blaðið kemur út enn þann dag í dag og nú alla daga vikunnar í stað sex eins 

og áður. 
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2.5 Minningargreinar í Morgunblaðinu 
Eitt af aðalsmerkjum Morgunblaðsins í gegnum árin hafa verið aðsendar 

minningargreinar um látna einstaklinga. Til að byrja með var aðeins skrifað um þekkt 

fólk úr samfélaginu en það breyttist smátt og smátt með árunum. Lengi vel var 

algengara að fjarskyldir ættingjar, vinir eða samstarfsmenn skrifuðu kveðjuorð þar sem 

þeir gátu ekki verið við jarðarförina. Nú skrifa nánustu ástvinir, jafnvel makar og 

ómálga börn. 

Það er yndislegt að vera þriggja ára og sjá dauðann fyrir sér eins og ég, því 
ég gleðst svo innilega yfir því að nú ert þú fallegur engill á himninum með 
vængi […]. 

(Morgunblaðið, 2010, 21. ágúst:35) 

Þótt hverjum sem er hafi verið frjálst að senda inn minningargreinar í Morgunblaðið 

hafa þó ríkt ákveðnar reglur varðandi birtingu þeirra. Árið 1991 mátti til dæmis ekki 

ávarpa hinn látna í minningargreininni eins og sjá má á mynd 1. Slíkar greinar fengu 

einfaldlega ekki birtingu í blaðinu. Þá voru heldur ekki ekki tekin til birtingar frumort 

ljóð um hinn látna. Tekið var við greinum á ritstjórn blaðsins í Reykjavík og skrifstofu 

þess á Akureyri og urðu þær að berast með góðum fyrirvara. Þannig varð til dæmis 

grein sem átti að birtast í miðvikudagsblaði Morgunblaðsins að berast síðdegis á 

mánudegi. Engar takmarkanir voru teknar fram hvað lengd greinarinnar varðaði en 

lengdartakmarkanir voru á tilvitnunum í ljóð og sálma, sem máttu vera tvö erindi, og þá 

aðeins eftir þekkt skáld. 

 
Mynd 1. Reglur Morgunblaðsins um birtingu minningargreina árið 1991. 

Með árunum hafa þó orðið breytingar á reglunum og árið 2001 var ekki lengur tekið 

fram að hinn látni skyldi ekki ávarpaður í minningargreininni. Þá var orðið mögulegt að 
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senda greinarnar í tölvupósti eða í símbréfi auk þess að koma þeim til ritstjórnar í 

Reykjavík eða á skrifstofu blaðsins á Akureyri. Sú breyting hafði enn fremur orðið að 

búið var að formfesta birtingarhátt minningargreina. Um hvern látinn einstakling skyldi 

birtast formáli og ein uppistöðugrein af hæfilegri lengd. Eins og sjá má á mynd 2 

takmörkuðust aðrar greinar en uppistöðugreinin við eina A-4 síðu, eða um 2.200 slög. 

Mun sú ákvörðun hafa verið tekin til að minnka umsvif minningargreina í blaðinu og 

átti þannig að koma í veg fyrir endurtekningar í sjálfum greinunum (Arnar Árnason, 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir, 2006). 

 
Mynd 2. Reglur Morgunblaðsins um birtingu minningargreina árið 2001. 

Í dag eru minningargreinar sendar inn á vef Morgunblaðsins, mbl.is. Líklegt má telja 

að þannig hafi það einnig verið árið 2010, en rannsakandi rakst ekki á neinar reglur 

varðandi innsendingar minningargreina frá þeim tíma. Eins og mynd 3 sýnir mátti hins 

vegar finna ákvæði þar sem kveðið var á um að þeir sem þyrftu að senda 

Morgunblaðinu greinar voru vinsamlegast beðnir um að nota innsendikerfi blaðsins á 

vefsíðunni mbl.is. 
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Mynd 3. Upplýsingar um innsendikerfi Morgunblaðsins árið 2010. 

Rannsakandi prófaði að fara inn á mbl.is og skoða innsendikerfið og komst að raun 

um að það væri einfalt í notkun. Neðarlega á forsíðunni er hnappurinn senda inn 

minningargrein og kerfið leiðir mann áfram með skýrum leiðbeiningum. Tekið er fram 

að lengdartakmörk minningargreina séu 3.000 slög, með orðabilum. Líkt og árið 2001 

er tekið fram að æviágrip skuli fylgja um fjölskylduhagi, menntun og störf. Árið 1991 

takmarkaðist fjöldi erinda ljóða eða sálma við tvö erindi en árin 2001 og 2014 

takmarkast hann við eitt til þrjú erindi. Þá er ekki lengur tekið fram að ljóð verði að vera 

eftir þekkt skáld, eins og tíðkaðist árið 1991. 

Eins og sést á mynd 4 hefur sú breyting líka orðið árið 2014 að fari minningargrein 

yfir hámarkslengd, 3.000 tölvuslög með orðabilum, er hún eingöngu birt á vefnum 

mbl.is/minningar. 
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Mynd 4. Upplýsingar um skilafrest og birtingarmáta minningargreina í Morgunblaðinu árið 2014. 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI 
Sem fyrr segir er fyrsta tilgáta rannsóknarinnar sú að skrifað sé um hærra hlutfall látinna 

en áður. Önnur tilgáta er sú að fjöldi minningargreina um hvern látinn einstakling fari 

vaxandi. Þriðja tilgáta er að hlutfall látinna kvenna, sem skrifað er um, fari vaxandi. 

Fjórða tilgáta er sú að ritháttur minningargreina hafi tekið stakkaskiptum; þær séu 

orðnar persónulegri og það færist í aukana að þær séu skrifaðar beint til hins látna, eftir 

að Morgunblaðið breytti reglum sínum varðandi það.  

Eitt markmið rannsóknarinnar er sem fyrr að ráða í framtíð þessa bókmenntaforms 

og glöggva sig á breytingum á stöðu og hlutverki þessa séríslenska siðar og í hvaða átt 

hann sé að þróast. 

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 
Til að fá svör við þeim tilgátum sem settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar var 

notuð innihaldsgreining. Hún flokkast undir megindlega rannsóknaraðferð sem byggist 

á því að gögnum er safnað saman með kerfisbundnum hætti sem gefur tölfræðilegar 

niðurstöður. Þær niðurstöður geta svo svarað tilgátum eða kenningum sem settar hafa 

verið fram í upphafi rannsóknarinnar. Aðferðin byggist á tölum, því sem hægt er að telja 

og mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gagna fyrir rannsóknina var aflað með 

tvennum hætti. Annars vegar með því að lesa minningargreinar í Morgunblaðinu og 

fylla í gátlista eftir lesturinn en hins vegar með könnun sem sett var upp á vefsíðunni 

surveymonkey.com. 

Gæði megindlegrar rannsóknar grundvallast meðal annars á innra og ytra réttmæti, 

áreiðanleika og hlutlægni. Með innra réttmæti er átt við hvort svörin sem fundust hafi 

leyst á fullnægjandi hátt úr þeim spurningum sem lagðar voru fyrir. Ytra réttmæti er 

undir því komið að hægt sé að „alhæfa um niðurstöður úr einni rannsókn yfir á aðrar 

aðstæður, eða finna með þeim eins konar lögmál“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:232-

233). Áreiðanleiki felur í sér að endurteknar mælingar á sama hlutnum leiði af sér 

svipaðar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Innihaldsgreining er ein skilvirkasta og mest notaða rannsóknaraðferð í 

kerfisbundnum og megindlegum athugunum á innihaldi fjölmiðla. Hún hentar vel þegar 

kemur að því að mæla hinar ýmsu breytur í efni sem birtist í fjölmiðlum, eins og til 

dæmis lengd frétta eða kynjahlutföll í dagblaðaviðtölum, og er heppileg til að kortleggja 

kerfisbundið langtímabreytingar og stefnur í fjölmiðlaumfjöllun. Innihaldsgreining 
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hefur verið vinsæl rannsóknaraðferð meðal fræðimanna þar sem hún þykir meðal annars 

markviss og auðveld í notkun (Hansen og Machin, 2013). 

3.2 Öflun gagna út frá minningargreinum í Morgunblaðinu 
Morgunblaðið hefur í mörg ár verið ráðandi aðili þegar kemur að birtingu 

minningargreina um látna einstaklinga. Það hefur þó ekki alltaf verið eitt um hituna þótt 

segja megi að svo sé í dag. Árið 1988 gerði Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir rannsókn á 

minningargreinum í íslenskum dagblöðum þar sem hún skoðaði meðal annars hvort 

greinunum hefði fjölgað á árabilinu 1926-1986. Á þeim tíma birtust minningargreinar í 

Morgunblaðinu, Tímanum, Alþýðublaðinu, Vísi og Þjóðviljanum en ávallt birtust flestar 

þeirra í Morgunblaðinu. Eftir því sem árin liðu fækkaði minningargreinum sífellt meira í 

hinum blöðunum eða blöðin hættu að koma út. Við undirbúning þessarar rannsóknar 

voru skoðaðar minningargreinar í öðrum blöðum en Morgunblaðinu, en rannsakandi 

komst fljótt að raun um að þær voru mjög fáar og í flestum tilvikum líka birtar í 

Morgunblaðinu. Því lét hann nægja að skoða eingöngu þær greinar. 

Útgefið efni Morgunblaðsins er að finna á vefsíðunni Tímarit.is en samkvæmt 

samningi við Árvakur, útgáfufélag blaðsins, er ekki hægt að sýna efni frá síðustu 

þremur árum þess í almennum aðgangi á síðunni. Það efni er þó aðgengilegt á 

Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni (Tímarit.is, e.d.).  

Ákveðið var að skoða minningargreinar sem birtar voru 1. ágúst til 30. september á 

árunum 1991, 2001 og 2010. Fyrir því eru tvær ástæður. Annars vegar sú að flestar 

minningargreinar sem skrifaðar eru um þá sem deyja í ágúst birtast í þessum tveimur 

mánuðum, þ.e. ágúst og september. Hin ástæðan er sú að í fyrrnefndri rannsókn 

Halldóru Drafnar voru skoðaðar minningargreinar sem birtust í ágúst og september 

1926, 1946, 1966 og 1986 um þá sem létust í ágúst á þeim árum. Það gekk ekki upp að 

halda áfram með samfellu í ártölunum, þ.e. skoða ágúst og september 2006 og 2016, þar 

sem enn eru tvö ár í að árið 2016 líti dagsins ljós. Rannsakandi ákvað því að skoða 

ágúst og september 1991, 2001 og 2010 þar sem minningargreinar frá ágúst og 

september 2011 verða ekki aðgengilegar á Netinu fyrr en 1. janúar 2015 vegna 

fyrrnefnds samnings Árvakurs við Tímarit.is. 

Ýmsar breytingar urðu á uppsetningu Morgunblaðsins milli ára. Það var mun 

seinlegra að lesa minningargreinarnar frá árinu 1991 þar sem þær birtust ekki alltaf á 

sama stað í blaðinu. Til dæmis voru þær yfirleitt birtar í C-blaði Moggans á 

sunnudögum en þó kom fyrir einu sinni að þær birtust í A-blaðinu. Þá voru þær ekki 
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alltaf allar á sama stað; þ.e. stundum voru nokkrar minningargreinar framarlega í 

blaðinu, svo komu blaðsíður á milli með auglýsingum eða öðru efni og síðan aðrar 

minningargreinar. Árin 2001 og 2010 var komin meiri regla á staðsetningu 

minningargreinanna og auðveldara að átta sig á því hvar þær væru birtar. Blaðið kom 

ekki út á mánudögum 1991 og 2001. Árið 2010 kom blaðið út alla virka daga og 

laugardaga en ekki á sunnudögum. 

3.2.1 Greining gagna 
Rannsakandi bjó til nokkurs konar gátlista (viðauki I) með spurningum um 

minningargreinarnar. Eftir lestur hverrar greinar merkti rannsakandi við viðeigandi 

svarmöguleika. Meðal annars var spurt hvort hinn látni væri ávarpaður í 

minningargreininni, hvort greinin væri að mestu skrifuð í 2. persónu og hver skrifaði 

hana, þ.e. hver voru tengsl höfundar við hinn látna. Einnig var spurt hvort greinin væri 

persónuleg eða ópersónuleg og hvort minnst væri á dánarorsök eða talað um hana undir 

rós. Leitast var við að hafa spurningarnar einfaldar og þær eru í sjálfu sér nokkuð 

augljósar. Nánar er fjallað um spurningarnar í viðkomandi köflum og undirköflum. 

Einnig eru nefnd nokkur dæmi úr minningargreinum sem voru lesnar við framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

Þegar allar minningargreinarnar í úrtakinu höfðu verið yfirfarnar notaði rannsakandi 

forritið Excel til að vinna úr gögnunum. Rannsakandi fékk upplýsingar hjá Hagstofu 

Íslands um fjölda látinna, karla og kvenna, á viðkomandi tímabilum svo hægt var að 

skoða ýmis hlutföll milli minningargreinanna og fjölda látinna.  

3.3 Öflun gagna út frá könnun á Netinu 
Svokölluð félagsöflun4 gerir kleift að afla svara frá mörgum aðilum á þægilegan og 

fljótlegan hátt (Briggs, 2013). Til að gera sér einhverja grein fyrir því hvers vegna, 

meðal annars, fólk les minningargreinar, jafnvel um bláókunnuga einstaklinga, ákvað 

rannsakandi að nýta sér tæknina og setti upp spurningakönnun á vefsíðunni 

surveymonkey.com. Könnunin var gerð 31. mars síðastliðinn og stóð yfir til 20. apríl. 

Alls voru níu spurningar í könnuninni og verður farið yfir niðurstöður hverrar 

                                            
 
 
 
4 Crowdsourcing. 
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spurningar fyrir sig hér á eftir. Áður en hún var opnuð almenningi á Netinu var hún lögð 

fyrir nokkra vini og vandamenn til að ganga úr skugga um að spurningarnar næðu 

tilgangi sínum. 

Úrtakið var svokallað hentugleikaúrtak5. Könnunin var auglýst á Facebooksíðu 

rannsakanda þar sem hann setti inn stöðuuppfærslu og biðlaði til fólks um að taka þátt. 

Einnig tók rannsakandi fram að öllum væri velkomið að deila þessu inni á Facebook. 

Auk þess stofnaði hann aðgang á umræðuvefnum bland.is og bauð notendum þar að 

taka þátt. Alls fékkst 361 svar með þessum hætti. 

Augljóslega er ekki um slembiúrtak að ræða svo varasamt er að draga miklar 

ályktanir um viðhorf fólks almennt til þeirra atriða sem þarna voru skoðuð. Eigi að síður 

lítur rannsakandi svo á að þessi könnun varpi áhugaverðu ljósi á afstöðu fólks til 

minningargreina og víst má telja að þeir sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni hafi 

verið fólk sem hefur áhuga á þessum málum. Því má segja að þetta sé svolítil svipmynd 

af viðhorfum áhugafólks til minningargreina.  

3.3.1 Greining gagna 
Við greiningu gagna úr könnuninni á Netinu var notuð áðurnefnd síða, 

surveymonkey.com. Síðan er einkar þægileg og einföld í notkun. Kerfi hennar sýnir 

fjölda svara og prósentuhlutfall svo auðvelt var að færa þær niðurstöður yfir í forritið 

Excel til að setja upp myndir. 

 

 

                                            
 
 
 
5 Convenience sampling.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður beggja þátta rannsóknarinnar. Fyrst er farið 

yfir þær niðurstöður sem rannsakandi fékk með því að lesa minningargreinar. Að því 

loknu verður farið yfir niðurstöður úr vefkönnuninni. 

4.1 Fjöldi minningargreina 
Rannsakandi las samtals 1.943 minningargreinar sem skrifaðar voru í Morgunblaðið á 

tímabilinu 1. ágúst til 30. september 1991, 2001 og 2010 um 374 einstaklinga sem létust 

í ágúst sömu ár. 

Í ágúst og september 1991 voru skrifaðar 311 greinar um þá einstaklinga sem létust í 

ágúst það ár. Greinunum hafði svo fjölgað mikið árið 2001 en í ágúst og september voru 

þá skrifaðar 786 minningargreinar um þá sem létust í ágúst. Árið 2010 hafði þeim 

fjölgað enn frekar en þá voru þær orðnar 846 talsins. Greinunum fjölgaði þannig um 

535 milli áranna 1991 og 2001. Mynd 5 sýnir þessa aukningu vel. Það er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Halldóru Drafnar þar sem minningargreinum, sem skrifaðar 

voru um þá sem létust í ágústmánuði 1926, 1946, 1966 og 1986, fjölgaði úr einni árið 

1926 í 169 greinar árið 1986.  

 
Mynd 5. Fjöldi minningargreina sem skrifaðar voru um þá sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og 
birtar í Morgunblaðinu í ágúst og september sömu ár. 
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Þegar fjöldi minningargreina í rannsókn Halldóru Drafnar er borinn saman við fjölda 

minningargreina þessarar rannsóknar, á mynd 6, má sjá að um svokallaða s-kúrfu6 er að 

ræða. S-kúrfa endurspeglar breytingar sem eiga sér stað yfir ákveðið tímabil. Hún 

dregur nafn sitt af löguninni, þ.e. hún er eins og bókstafurinn s í laginu. S-kúrfa er 

flatari til að byrja með, verður svo brött í kringum miðbikið en endar svo aftur á því að 

vera flöt (Rogers, 2003). Árið 1926 var skrifuð ein minningargrein. Greinunum fjölgar 

síðan hægt og sígandi milli ára og eru orðnar 169 árið 1986. Fjöldi greina tekur svo stórt 

stökk úr 311 árið 1991 í 786 greinar árið 2001. Næstu níu árin má svo sjá að línan hefur 

náð sléttlendi og því má álykta sem svo að jafnvægi sé náð í þeim fjölda 

minningargreina sem skrifaðar eru um látna einstaklinga. 

 
Mynd 6. Kúrfa sem sýnir fjölda látinna í ágúst 1926, 1946, 1966, 1986, 1991, 2001 og 2010 sem 
minningargreinar voru skrifaðar um í Morgunblaðið í ágúst og september sömu ár. 

Milli áranna 1991 og 2001 fjölgar minningargreinum sem skrifaðar eru um þá sem 

létust í ágúst þau ár, um 43%. Líklegt má telja að það stafi að stórum hluta af 

tækniframförum. Tækninni fleygir stöðugt fram og Internetið hefur náð gríðarlegri 

útbreiðslu um allan heim. Til dæmis hafði Netið náð til 25% bandarísku þjóðarinnar á 

aðeins sjö árum (Guðmundur Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009). Árið 2000 

voru notendur Internetsins 360 milljónir, 1,3 milljarðar árið 2007 og rúmlega 2,4 

milljarðar árið 2012 (Miniwatts Marketing Group, 2013). Samkvæmt upplýsingum á 

                                            
 
 
 
6 S-curve. 
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heimasíðu Hagstofu Íslands (2013, júlí) voru 78% heimila á Íslandi með aðgang að 

tölvum og Interneti árið 2002. Ekki var unnt að nálgast eldri upplýsingar. Árið 2010 

voru 92,2% heimila með aðgang að tölvum og Neti. Samkvæmt nýjustu tölum 

Hagstofunnar, frá árinu 2013, eru 96,7% íslenskra heimila með slíkan aðgang. 

Árið 1991 var ekki hægt að senda minningargrein til Morgunblaðsins í tölvupósti eða 

í gegnum Netið. Einungis var tekið við minningargreinum á ritstjórn blaðsins í 

Reykjavík og á Akureyri. Fólk gat því þurft að hafa töluvert fyrir því að minnast látins 

félaga eða ættingja í minningargrein. Það varð að koma greininni á pappír og honum 

varð svo að koma til skila á skrifstofu blaðsins, annað hvort með því að fara með það í 

eigin persónu eða póstleggja það. Þetta gat því verið mikil fyrirhöfn. Árið 2001 var 

orðið hægt að senda minningargrein til Morgunblaðsins með tölvupósti sem var mikil 

framför frá því sem áður var. Það verður því að teljast líklegt að auðveldara aðgengi að 

því að senda inn minningargreinar hafi átt stóran þátt í að þeim fjölgaði á milli ára. 

4.2 Þeir sem skrifað er um 
Mynd 7 sýnir að fjöldi látinna jókst jafnt og þétt frá árinu 1926 til 2010. Í rannsókn 

Halldóru Drafnar kom fram að í ágúst 1926 létust 89 einstaklingar, 91 lést í ágúst 1946, 

106 árið 1966 og 128 árið 1986. Í ágúst 1991 létust 135 einstaklingar, 156 létust árið 

2001 og 166 í ágúst 2010. Frá því í ágúst 1926 til ágúst 2010 fjölgaði látnum um 77, eða 

9%.  

 
Mynd 7. Fjöldi látinna í ágúst 1926, 1946, 1966, 1986, 1991, 2001 og 2010 og þeirra sem 
minningargreinar voru skrifaðar um í Morgunblaðið í ágúst og september sömu ár. 

Eins og tafla 1 ber með sér létust 135 einstaklingar í ágúst 1991 og var skrifað um 93 

þeirra, eða 69%. Alls voru skrifaðar 311 minningargreinar um þessa 93 einstaklinga. Í 
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ágúst 2001 var heildartala látinna 156 og voru skrifaðar alls 786 minningargreinar um 

138 þeirra, eða 89%. Árið 2010 létust 166 einstaklingar í ágúst og voru skrifaðar 846 

greinar alls um 143 þeirra, eða 86%. Það voru skrifaðar minningargreinar um fleiri 

einstaklinga, þótt hlutfallið lækki örlítið á milli áranna 2001 og 2010. 

Farið verður yfir kyn hinna látnu sem minningargreinar voru skrifaðar um á þessu 

tímabili í kafla 4.3 og aldursskiptingu þeirra í kafla 4.3.1.  

Tafla 1. Fjöldi látinna í ágúst 1991, 2001 og 2010 og fjöldi minningargreina um þá í Morgunblaðinu 
í ágúst og september sömu ár. 
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Meðalfjöldi minningargreina sem skrifaðar voru um hvern mann árið 1991 var 3,34 

greinar. Árið 2001 var meðaltalið komið í 5,70 greinar á mann. Árið 2010 var meðaltal 

skrifaðra greina um hvern mann orðið 5,92. Í rannsókn Halldóru Drafnar kom fram að 

meðaltal skrifaðra minningargreina um hvern mann var 1,3 greinar árið 1946 en árið 

1986 var meðaltalið orðið 2,82 greinar. Það er því ljóst að þróunin hefur verið sú að 

minningargreinum sem skrifaðar eru um hvern mann hefur statt og stöðugt farið 

fjölgandi með árunum. 

4.3 Kynjaskipting í minningargreinum 
Rannsókn Halldóru Drafnar leiddi í ljós að fleiri minningargreinar voru skrifaðar um 

karla en konur sem létust í ágúst á þeim fjórum tímabilum sem skoðuð voru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu þó til þess að sífellt fleiri minningargreinar væru 

skrifaðar um konur. Árið 1926 var skrifað um einn karlmann en engin minningargrein 

skrifuð um konu. Árið 1946 voru skrifaðar minningargreinar um 9 karlmenn, eða 60% 

hinna látnu sem skrifað var um, og sex konur, eða 40%. Munurinn fór minnkandi með 

árunum og 1986 voru minningargreinar skrifaðar um 34 karla, 55%, og um 28 konur, 

eða 45%. Rannsakanda lék því forvitni á að vita hvort munurinn hefði haldist tiltölulega 

óbreyttur eða hvort konurnar hefðu ef til vill farið fram úr körlunum. 
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Mynd 8 sýnir að fleiri karlar en konur voru í hópi látinna í ágúst 1991, 2001 og 2010. 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands um dánartíðni (2013, mars) létust samtals 

1.006 karlar árið 1991 en 790 konur. Árið 2001 létust 924 karlar og 801 kona og árið 

2010 létust alls 1.065 karlar og 955 konur. Fleiri karlar en konur létust í ágúst 1991, 

2001 og 2010 eins og mynd 8 sýnir. Því væri hægt að álykta sem svo að fleiri 

minningargreinar hafi verið skrifaðar um þá karla sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 

en konur sem létust á sama tímabili. Látnum fjölgar, bæði körlum og konum, en látnum 

konum fjölgar hraðar en látnum körlum.  

 
Mynd 8. Kynjaskipting látinna í ágúst 1991, 2001 og 2010. 

Í ágúst 1991 létust 83 karlar og var skrifað um 58 þeirra, eða 70%, eins og sjá má á 

mynd 9. Á sama tíma létust 52 konur og voru minningargreinar skrifaðar um 35 þeirra, 

eða 67%. Tíu árum síðar, árið 2001, létust 86 karlar og skrifað var um 78, eða 91%. Þá 

létust 70 konur á sama tímabili og var skrifað um 60 þeirra, eða 86%. Í ágúst 2010 létust 

87 karlar og voru skrifaðar minningargreinar um 71, eða 82% en 79 konur létust og 

skrifað var um 72, eða 91%. Niðurstöður benda til þess að það færist í vöxt að skrifaðar 

séu minningargreinar um konur. Má vera að það stafi af því að staða kvenna í 

samfélaginu hefur breyst á undanförnum áratugum. Menntun kvenna og þátttaka þeirra í 

atvinnulífinu hefur aukist mjög á síðastliðnum áratugum auk þess sem konur gegna 

sífellt ábyrgðarmeiri störfum.  
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Mynd 9. Kynjaskipting látinna sem minningargreinar voru skrifaðar um í Morgunblaðið í ágúst og 
september 1991, 2001 og 2010 

Körlum sem minningargreinar voru skrifaðar um í ágúst og september 2001 og 2010 

fækkaði á milli ára. Það gæti hugsanlega stafað af því að ágúst 2001 var mikill 

slysamánuður og margir ungir karlmenn létust í slysum. T.a.m. létust fimm karlmenn í 

slysi sömu helgina í ágúst (sjá mynd 10). Þrír karlar og ein kona biðu þá bana í slysi við 

Veiðivötn, einn ungur maður lést þegar körtubíll valt og annar ungur maður lést í 

umferðarslysi (Morgunblaðið, 2010, 21. ágúst).  

 
Mynd 10. Baksíðufrétt í Morgunblaðinu 21. ágúst 2001, þar sem sagt er frá því að sex Íslendingar 
hafi farist í slysum á einni helgi. 

4.3.1 Aldursskipting hinna látnu sem skrifað er um 
Til að skoða aldursskiptingu þeirra sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og 

minningargreinar voru skrifaðar um í ágúst og september sömu ár, var þeim skipt upp í 

flokka eftir aldri. Flokkarnir eru: 0-30 ára, 31-60 ára, 61-75 ára og 76 ára og eldri.  

Flestar minningargreinar um þá sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 voru skrifaðar 

um einstaklinga í elsta aldurshópi, þ.e. 76 ára og eldri. Það þarf ekki að koma á óvart 

þar sem flestir hinna látnu voru í þeim hópi. Eins og tafla 2 ber með sér voru skrifaðar 

minningargreinar um nær alla sem létust í yngri aldurshópunum, 0-30 ára og 31-60 ára.  
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Tafla 2. Yfirlit eftir aldri yfir fjölda látinna sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og fjölda þeirra 
sem minningargreinar voru skrifaðar um í Morgunblaðið í ágúst og september sömu ár. 
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Til að sjá hlutfallslegan fjölda þeirra sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og 

minningargreinar voru skrifaðar um í Morgunblaðið í ágúst og september sömu ár, var 

reiknað hlutfall af heildarfjölda í hverjum aldurshóp fyrir sig. 

Þegar mynd 11 er skoðuð sést að skrifaðar voru minningargreinar um nær alla látna 

einstaklinga á aldrinum 0-30 ára, eða 96%. Greinilegt er að allir minnast unga fólksins 

og passa upp á það. Skrifað var um 90% látinna á aldrinum 31-60 ára. Hlutfallslega er 

skrifað minna um aldurshópana 61-75 ára og 76 ára og eldri. Minnst var skrifað um 76 

ára og eldri, eða 67% látinna í þeim aldurshópi. Greinum um hvern látinn í þeim 

aldurshópi fjölgaði þó á milli áranna 1991 og 2010. Ef til vill helst það í hendur við að 

höfundum í hópi nánustu ættingjar fjölgar milli ára og þá er ekki ólíklegt að barnabörn 

skrifi í æ meiri mæli um látinn afa eða látna ömmu, sem minna var um hér áður fyrr. 

                                            
 
 
 
7 Tveir Íslendingar létust á heimilum sínum erlendis í ágúst 2001 og eru þar af leiðandi ekki á 

dánarskrá Hagstofu Íslands yfir látna á Íslandi á því tímabili. 
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Mynd 11. Hlutfall þeirra sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010, og minningargreinar voru skrifaðar 
um í Morgunblaðið í ágúst og sömu ár, eftir aldri. 

4.4 Höfundar minningargreinanna 
Til að komast að því hverjir það voru sem skrifuðu minningargreinarnar voru 

höfundarnir flokkaðir eftir tengslum við hinn látna. Við ákvörðun flokkaskiptingar fór 

rannsakandi eftir nándartilfinningu, þ.e. hann flokkaði höfunda út frá því hversu mikil 

tengslin voru við hinn látna. Hann notaðist við eftirfarandi höfundaflokka, þar sem 

skyldleikinn er mestur efst og minnkar svo eftir því sem neðar dregur: 

Nánustu ættingjar hins látna: Foreldrar, börn, barnabörn, ömmur, afar, 
systkini auk uppeldissystkina. 

Tengdafólk: Tengdaforeldrar, tengdabörn, mágar, mágkonur, svilar og 
svilkonur. 

Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks. 

Vinir. 

Samstarfsfélagar. 

Fólk sem hefur sinnt hinum látna sem barni á þroskabrautinni: 
Kennarar, starfsfólk í skóla hins látna og íþróttaþjálfarar. 

Frjáls félagasamtök, t.d. Rótarýklúbbar, bridgeklúbbar og 
bókaklúbbar. 

Óþekkt. 

Oft var tekið fram í viðkomandi minningargrein hvernig höfundur og hinn látni 

tengdust og tengslin því augljós. Stundum varð rannsakandi þó að lesa æviágripið 
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fremst í greininni um hinn látna til að leita að tengslunum. Rannsakandi treysti sér 

einungis til þess ef höfundur skrifaði fullt nafn undir greinina. Það kom hins vegar fyrir 

að það var alls ekki hægt að segja neitt til um tengslin milli höfundar og hins látna. Þær 

greinar voru flokkaðar saman í flokkinn Óþekkt. 

Rannsakanda þykir ástæða til að benda á að farið er eftir undirskrift og fyrsta 

höfundi, séu þeir fleiri en einn. Þá gildir hver undirskrift sem einn höfundur þótt skrifað 

sé undir í fleirtölu, þ.e. undirskriftirnar þín dóttir og tengdasonur voru lagðar að jöfnu 

en farið eftir fyrsta höfundi. Í því tilfelli var valinn flokkurinn Nánustu ættingjar hins 

látna. Eins er ekki hægt að segja með vissu að tengsl hafi alltaf verið rétt flokkuð. Til 

dæmis hóf einn höfundur minningargrein um konu með því að ávarpa hana sem ömmu 

sína. Þegar betur var að gáð mátti hins vegar sjá að hin látna var amma eiginmanns 

höfundar greinarinnar:  

Amma […], þín verður sárt saknað. 
Þú varst amma eiginmanns míns, dóttursonar þíns, en mér fannst sem þú værir 
einnig amma mín.  

(Morgunblaðið, 2010, 27. ágúst:28). 
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Mynd 12. Hlutfall höfunda sem skrifuðu minningargreinar í Morgunblaðið í ágúst og september 
1991 um þá sem létust í ágúst sama ár. 

Eins og sjá má á mynd 12 voru vinir fjölmennastir í hópi höfunda sem skrifuðu 

minningargreinar um þá sem létust í ágúst 1991. Alls skrifuðu 114 vinir 

minningargreinar, af 311 höfundum, eða samtals 37%. Nánustu ættingjar komu þar á 

eftir, þeir voru alls 69 eða 22%. Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks voru 44, 

eða 14%. Óþekktir höfundar, sem ekki var hægt að segja til um hvernig tengdust hinum 

látnu, voru 8% af höfundum, alls 25. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Halldóru Drafnar þar sem algengast var að vinir þeirra sem létust í ágúst 1946, 1966 og 

1986 skrifuðu minningargreinar um þá. 
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Höfundaflokkar	  

Höfundar	  1991	  

Nánustu ættingjar hins látna: Foreldrar, börn, barnabörn, ömmur, afar, systkini auk uppeldissystkina. 

Tengdafólk: Tengdaforeldrar, tengdabörn, mágar, mágkonur, svilar og svilkonur. 

Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks. 

Vinir. 

Samstarfsfélagar. 

Fólk sem hefur sinnt hinum látna sem barni á þroskabrautinni: Kennarar, starfsfólk í skóla hins látna og 
íþróttaþjálfarar. 

Frjáls félagasamtök. T.d. Rótarýklúbbar, bridgeklúbbar og bókaklúbbar. 

Óþekkt. 
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Hlutfallslegan fjölda höfunda árið 2001 má sjá á mynd 13. Þeim sem skrifuðu 

minningargreinar í ágúst og september það ár um vini sem létust í ágúst, fækkaði 

hlutfallslega um 10% á milli 1991 og 2001. Vinir voru þá 207 af 786 höfundum, eða 

26%. Nánustu ættingjum fjölgaði hins vegar hlutfallslega um 10% frá árinu 1991 til 

ársins 2001. Þeir voru alls 254 árið 2001, eða 32%. Aðrir höfundahópar héldust svipaðir 

eða óbreyttir. 

 
Mynd 13. Fjöldi og hlutfall höfunda sem skrifuðu minningargreinar í Morgunblaðið í ágúst og 
september 2001 um þá sem létust í ágúst sama ár. 
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Höfundaflokkar	  

Höfundar	  2001	  

Nánustu ættingjar hins látna: Foreldrar, börn, barnabörn, ömmur, afar, systkini auk uppeldissystkina. 

Tengdafólk: Tengdaforeldrar, tengdabörn, mágar, mágkonur, svilar og svilkonur. 

Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks. 

Vinir. 

Samstarfsfélagar. 

Fólk sem hefur sinnt hinum látna sem barni á þroskabrautinni: Kennarar, starfsfólk í skóla hins látna og 
íþróttaþjálfarar. 

Frjáls félagasamtök. T.d. Rótarýklúbbar, bridgeklúbbar og bókaklúbbar. 

Óþekkt. 
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Árið 2010 hafði nánustu ættingjum í hópi höfunda fjölgað enn frekar. Þeir voru þá 

orðnir 324 af 846 höfundum, eða 38% eins og mynd 14 sýnir. Vinir voru alls 184, eða 

22%, og fækkaði hlutfallslega um 5% frá árinu 2001. Aðrir höfundahópar voru svipaðir 

árið 2010 og árin þar á undan sem skoðuð voru. Helsta breytingin var á hópi óþekktra 

höfunda en þeim fækkaði um 3% frá árinu 2001. Óþekktir voru samtals 33 af 846 

höfundum árið 2010, eða 4%. Þannig var orðið auðveldara árið 2010 að átta sig á 

tengslum höfundar við hinn látna en áður hafði verið. 

 
Mynd 14. Hlutfall höfunda sem skrifuðu minningargreinar í Morgunblaðið í ágúst og september 
2010 um þá sem létust í ágúst sama ár. 
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Höfundaflokkar	  

Höfundar	  2010	  

Nánustu ættingjar hins látna: Foreldrar, börn, barnabörn, ömmur, afar, systkini auk uppeldissystkina. 

Tengdafólk: Tengdaforeldrar, tengdabörn, mágar, mágkonur, svilar og svilkonur. 

Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks. 

Vinir. 

Samst. 

Fólk sem hefur sinnt hinum látna sem barni á þroskabrautinni: Kennarar, starfsfólk í skóla hins látna og 
íþróttaþjálfarar. 

Frjáls félagasamtök. T.d. Rótarýklúbbar, bridgeklúbbar og bókaklúbbar. 

Óþekkt. 



38 

Á mynd 15 sést vel hvernig fjöldi höfunda í hópi vina og nánustu ættingja hefur 

breyst. Vinir voru 114 árið 1991 en nánustu ættingjar alls 69. Árið 2001 höfðu 

ættingjarnir hins vegar tekið fram úr vinunum og voru þá orðnir 254 en vinir samtals 

207. Árið 2010 voru nánustu ættingjar alls 324 höfundar en vinir voru 184.  

 
Mynd 15. Samanburður á fjölda hvers höfundahóps í ágúst og september 1991, 2001 og 2010. 
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Mynd 16. Hlutfallslegur samanburður á höfundum sem skrifuðu minningargreinar um þá sem 
létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og birtar voru í Morgunblaðinu í ágúst og september sömu ár. 

Sé mynd 16 skoðuð, sést vel hvernig óþekktum höfundum hefur fækkað hlutfallslega 

frá árinu 1991 til ársins 2010. Einnig má sjá hvernig höfundum í hópi vina fækkaði 

hlutfallslega á milli áranna 1991 og 2010, rétt eins og í rannsókn Halldóru Drafnar þar 

sem hlutfall vina hafði lækkað milli áranna 1946 og 1986, úr tæplega 40% í tæplega 

30%. Hins vegar jókst hlutfall nánustu ættingja í hópi höfunda milli áranna 1991 og 

2010, úr 22% í 38%. Það er einnig í samræmi við niðurstöður Halldóru Drafnar sem 

bentu til þess að nánustu ættingjum í hópi höfunda minningargreina færi fjölgandi með 
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árunum. Þannig voru ættingjar um 5% höfunda  árið 1946, um 10% árið 1966 og um 

15% árið 1986. 

Hlutfall annarra höfunda helst tiltölulega óbreytt á milli 1991 og 2010. Rannsakanda 

fannst hins vegar athyglisvert að hlutfall óþekktra höfunda lækkaði á milli áranna 1991 

og 2010, úr 8% í 4%. Það var þannig auðveldara að átta sig á tengslum höfundar við 

hinn látna árið 2010 en það var árið 1991. Sömu sögu var að segja í rannsókn Halldóru 

Drafnar. Þar fór höfundum fækkandi í hópi óþekktra á milli ára. Ef til vill stafar það af 

þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu, þ.e. fólk er orðið óhræddara við að vera 

persónulegt og sýna tilfinningar á opinberum vettvangi eins og í Morgunblaðinu.  

4.4.1 Kynjahlutfall höfunda minningargreina 
Aristóteles hélt því fram að konur væru meiri tilfinningaverur en karlar. Þá sagði hann 

einnig að hugrakkir menn gættu þess að láta ekki aðra syrgja með sér en það gerðu 

konur hins vegar (Geir Þ. Þórarinsson, 2009). Rannsakanda fannst áhugavert að skoða 

hvort algengara væri að konur skrifuðu minningargreinar í Morgunblaðið en karlar. 

Ekki reyndist alltaf unnt að segja til um hvort höfundur minningargreinar var karl eða 

kona þar sem það kom fyrir að undirskrift greinar var eingöngu til dæmis barnabörnin 

eða bekkjarsystkinin. Í þeim tilvikum varð viðkomandi höfundur því að falla undir 

flokkinn ótilgreint. 

Mynd 17 sýnir hlutfallslega skiptingu höfunda eftir kyni. Af 311 höfundum í ágúst 

og september árið 1991 voru konur 154, eða 50% af heildarfjölda, en karlar 134, eða 

43%. Óþekktir höfundar voru 23, eða 7%. Konur voru einnig í meirihluta höfunda árið 

2001, 444 alls, eða 57%. Karlar voru þá 323, eða 41%, og óþekktir höfundar voru 19, 

eða 2%. Árið 2010 voru konur enn í meirihlutahópi höfunda. Af 846 höfundum voru 

konur 509, eða 60% en karlar voru 337, eða 40%. Óþekktir höfundar voru hins vegar 

engir, þ.e. allir skrifuðu undir með nafni eða nafnorði svo hægt var að átta sig á því um 

hvort kynið væri að ræða. 

Konur skrifuðu flestar minningargreinar í ágúst og september um þá sem létust í 

ágúst 1991, 2001 og 2010. Hlutfall karla fór hins vegar minnkandi á milli ára og einnig 

hlutfall þeirra höfunda sem ekki var hægt að kyngreina. 
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Mynd 17. Hlutfallslegur samanburður á kynjahlutfalli höfunda minningargreina sem skrifaðar 
voru í Morgunblaðið í ágúst og september 1991, 2001 og 2010 um þá sem létust í ágúst sömu ár. 

4.5 Persónulegar og ópersónulegar minningargreinar 
Í Morgunblaðinu 23. janúar 2001 birtist viðtal við Sölva Sveinsson, sagnfræðing og 

þáverandi skólameistara Fjölbrautaskólans við Ármúla, vegna námskeiðs sem hann 

kenndi fyrir almenning í ritun minningargreina. Í viðtalinu sagði Sölvi meðal annars að 

sér þætti óeðlilegt að fólk skrifaði um sína allra nánustu því nándin væri svo mikil að 

greinin væri þá frekar orðin útrás fyrir sorg heldur en minning um hinn látna. Eins sagði 

Sölvi að minningargreinar væru í vaxandi mæli orðnar frásagnir af samskiptum 

höfundar og hins látna og höfundar spiluðu þar jafnvel stærra hlutverk en þeir sem væri 

verið að minnast. Rannsakanda lék forvitni á að vita hvort persónulegum 

minningargreinum færi fjölgandi. 

Minningargreinarnar flokkaði rannsakandi þannig að persónulegar greinar fjölluðu 

mikið um samskipti höfundar við hinn látna, innihéldu mikið af tilfinningahlöðnum 

orðum og voru að mestu leyti skrifaðar í 1. eða  2. persónu og orðum jafnvel beint til 

hins látna líkt og um sendibréf væri að ræða. Ópersónulegar minningargreinar voru 

frekar formlegar, jafnvel aðallega upptalning á því sem hinn látni hafði starfað um 

ævina og að mestu skrifaðar í 3. persónu án tilfinningahlaðinna orða. 

Dæmi um persónulega minningargrein: 
Frá því ég fyrst man eftir mér hefur amma passað mig, en þau afi bjuggu á […]. Þar 
bjuggu einnig tveir jafnaldrar mínir og síðar skólafélagar. […] Eitt sumar man ég 
sérstaklega vel því þá var ég að fara til Spánar, en svo óheppilega vildi til að 
foreldrar mínir voru erlendis á sama tíma. Þá var spurning hver gæti haft Lúlla, 
köttinn minn á meðan. 

(Morgunblaðið, 1991, 10. ágúst:29) 

43,1%	   41,1%	   39,8%	  
49,5%	  

56,5%	   60,2%	  

7,4%	  
2,4%	  

0,0%	  
10,0%	  
20,0%	  
30,0%	  
40,0%	  
50,0%	  
60,0%	  
70,0%	  

Ágúst	  og	  september	  1991	   Ágúst	  og	  september	  2001	   Ágúst	  og	  september	  2010	  

Hl
uI

al
l	  í
	  %
	  

Tímabil	  

Höfundar	  minningargreina	  eFir	  kyni	  

Karlar	   Konur	   Ó?lgreint	  



42 

Elsku pabbi, þegar maður tekur sér penna í hönd og rifjar upp lífshlaup þitt skjóta 
margar góðar minningar upp kollinum. Fyrir þær minningar þökkum við þér […] 

(Morgunblaðið, 2001,10. ágúst:29) 

Dæmi um ópersónulega minningargrein: 
[…] sat í stjórn Sölufélags Austur-Húnvetninga frá 1956 til 1972 og var 
stjórnarformaður Kaupfélags Húnvetninga frá 1972 til 1981. Hann var því þar í 
forystu um aldarfjórðungs skeið. 

(Morgunblaðið, 1991, 30. ágúst:37) 

Persónulegum minningargreinum sem skrifaðar voru í Morgunblaðið í ágúst og 

september 1991, 2001 og 2010 fór fjölgandi, eins og mynd 18 sýnir. Árið 1991 voru 

persónulegar minningargreinar 170, eða 55% af heildarfjölda greinanna sem skrifaðar 

voru á tímabilinu. Árið 2001 voru 79% minningargreinanna persónulegar og árið 2010 

voru þær 758, eða 90%. Í rannsókn Halldóru Drafnar var lítill munur á milli 

tímabilanna; minningargreinarnar árið 1986 voru aðeins persónulegri en áður. Árið 

1926 var aðeins ein grein og hún var ekki persónuleg, tuttugu árum síðar voru 30% 

greinanna persónulegar en hlutfallið var komið í 42% árið 1986. 

 
Mynd 18. Hlutfallslegur samanburður á fjölda persónulegra og ópersónulegra minningargreina 
sem skrifaðar voru um þá sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010 og birtar í Morgunblaðinu í ágúst 
og september sömu ár. 

4.5.1 Allt sem prýða má einn mann 
Sigurður Þór Guðjónsson (2001) segir að sennilega séu hvergi í rituðu máli jafn miklar 

blekkingar eins og í minningargreinum. Í þeim sé hvergi talað um þau óteljandi 

vandamál sem geta herjað á fjölskyldulífið meðal annars. 
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Minningargreinarnar í heild bregða bara upp brenglaðri mynd af fjölskyldulífi 
þjóðarinnar. Mörg börn eru hér á landi, sem annars staðar, vanrækt eða beitt ofbeldi. 
Þess sér hvergi stað í eftirmælum. Og svo taka allir dauða sínum svo ótrúlega vel í 
minningargreinum. Í raunveruleikanum er allur gangur á því, sem betur fer liggur 
mér við að segja. Mennirnir eru nefnilega litlar, hræddar og vanmegna verur. Þeir 
eiginleikar fá okkur einmitt til að þykja vænt hverju um annað en ekki hinn 
persónulausi hetjuskapur sem er nær einráður í minningargreinum. Kynslóð eftir 
kynslóð hafa minningargreinarnar brugðið upp falskri glansmynd af lífi þjóðarinnar. 

(Sigurður Þór Guðjónsson, 2001)  

Oftast nær voru höfundar minningargreinanna duglegir við að lýsa mannkostum 

þeirra sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010. Notuð voru mörg, jákvæð lýsingarorð til 

að lýsa hinum látna: Einstakur, fórnfús, brosmildur, hjálpsamur, ávallt í góðu skapi 

o.s.frv. Í þeim minningargreinum sem birtust í Morgunblaðinu í ágúst og september árið 

1991 voru mannkostalýsingar í 237 þeirra, eða 76% af heildarfjölda greina. Áratug síðar 

voru þær 529, eða 67%, og árið 2010 voru slíkar lýsingar 703, eða 83% 

Einnig kom fyrir að höfundar lýstu ytra atgervi hins látna. Árið 1991 var slíkar 

lýsingar að finna í 21 grein, eða 7% allra greinanna. Árið 2001 voru þær alls 53 talsins, 

eða 7%, og árið 2010 voru slíkar lýsingar í 99 greinum, eða 12%. Rannsakanda fannst 

eðlismunur á lýsingunum eftir því hvort um karl eða konu var að ræða. Þannig var 

körlunum frekar lýst sem meðalmönnum á hæð, sterkum, vöðvastæltum o.s.frv. en 

konunum oftar sem fallegum, tignarlegum, nettum o.s.frv. 

Ekki var algengt að höfundum þætti eitthvað miður gott hafa einkennt hinn látna. Að 

minnsta kosti ekki þannig að þeir opinberuðu það á síðum Morgunblaðsins. Það var þá 

einna helst að höfundar nefndu hluti á borð við stórt skap, þrjósku og stjórnsemi. Í ágúst 

og september 1991 var slíkt nefnt í 5 greinum, eða 2% alls. Árið 2001 var hlutfallið 1%, 

eða 7 greinar, en árið 2010 var hinn látni sagður hafa einhverja bresti í 2 greinum, eða 

0,2% greinanna. Hins vegar létu höfundar oftast nær, ef ekki alltaf, eitthvað jákvætt 

fylgja í kjölfarið ef þeir nefndu galla hjá hinum látna, „[…] gat stundum sviðið undan 

orðum hennar og athugasemdum. En hún var hrein og bein og maður vissi alltaf hvar 

maður hafði hana“ (Morgunblaðið, 1991, 3. september:52).  

Mynd 19 sýnir greinilega að það er algengast að höfundar lýsi mannkostum hins 

látna. Eitthvað er um að ytra atgervi sé lýst en nær ekkert er talað um að hinn látni hafi 

haft einhverja bresti. Ef til vill er það óskrifuð regla þegar kemur að minningargreinum 

að ekki skuli hallmæla hinum látna. Eða kannski verða allir menn góðir þegar þeir 

deyja. 
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Mynd 19. Yfirlit yfir hlutfall minningargreina í Morgunblaðinu í ágúst og september, sem 
innihéldu lýsingu á helstu mannkostum þeirra sem létust í ágúst 1991, 2001 og 2010, lýsingu á ytra 
atgervi og því sem teljast mátti neikvætt í fari hins látna að mati höfundar. 

4.6 Minningargrein eða sendibréf? 
Eitt af því sem rannsakandi telur að geri minningargrein persónulega er það hvort hún 

sé skrifuð í 2. persónu að stóru eða mestu leyti. Hann ákvað því að skoða hvort ritstíll 

minningargreinar hefði tekið miklum breytingum á árunum 1991 til 2010. 

Árið 1991 birti Morgunblaðið ekki greinar þar sem hinn látni var ávarpaður beint, 

svo ekki var um neitt slíkt að ræða í minningargreinunum í ágúst og september það ár. Í 

grein sem Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir (2006) 

skrifuðu um breytingar á minningargreinum í gegnum árin, kemur fram að þeim reglum 

hafi verið breytt árið 1994. Sú ákvörðun hafi verið tekin vegna þrýstings frá höfundum 

minningargreina. Með þeirri breytingu fóru höfundar að nota beint ávarp til hins látna í 

miklum mæli og jafnvel skrifa greinarnar líkt og um sendibréf væri að ræða. 

Rannsakandi flokkaði greinarnar á þrjá vegu. Í fyrsta lagi eftir því hvort hinn látni 

væri ávarpaður að minnsta kosti einu sinni í minningargreininni. Þá skoðaði 

rannsakandi hvort greinin væri skrifuð að miklu eða mestu leyti í 2. persónu eða hvort 

ekkert ávarp væri að finna í henni. 

Mjög algengt var að höfundur ávarpaði hinn látna í lokin og lyki minningargreininni 

með kveðju og þökk fyrir samfylgdina, þótt hann ávarpaði hann ekki að öðru leyti. Eins 
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var töluvert um að ávarp kæmi nokkrum sinnum fyrir og að flakkað væri á milli 1., 2. 

og/eða 3. persónu8. 

Það eru erfiðustu fréttir sem ég hef fengið að pabbi hafi dáið, að sjá hann aldrei 
aftur, heyra í honum, fá hjá honum ráð eða vera með honum er ólýsanlega sárt. Við 
gengum lífsveginn saman í öll þau ár sem ég hef lifað og hefur pabbi kennt mér 
margt, enda fróður, handlaginn og vel gefinn maður. Pabbi stóð mér alltaf við hlið 
þegar stórir viðburðir voru í gangi hjá mér og fyrir það er ég þakklát. […] Elsku 
besti pabbi, takk fyrir allt, ég vona af öllu mínu hjarta að þér líði vel. Ég elska þig og 
sakna þín en ég kveð þig með orðunum sem við kvöddum með í síðasta skiptið sem 
ég heyrði í þér. „Við sjáumst og heyrumst.“ Guð geymi þig, elsku besti pabbi minn. 

(Morgunblaðið, 2010, 1. september:24) 

Væri minningargrein flokkuð sem hún væri skrifuð að miklu eða mestu leyti í 2. 

persónu var hún að mestu eða öllu leyti skrifuð beint til hans, jafnvel eins og um 

sendibréf væri að ræða. 

Elsku frændi. 
Ég bíð ennþá eftir því að það verði pikkað í mig og ég vakin upp frá þessari 
hræðilegu  martröð. En það virðist ekki ætla að gerast. Þessi hörmung virðist vera 
blákaldur raunveruleikinn. Hvernig gat þetta gerst? En eftir sitja minningar um þig 
sem við deilum og enginn getur tekið frá okkur. Það er svo sárt að sjá sorgina 
umvefja fjölskylduna svona þétt. 
Einhvers staðar segir að tíminn lækni öll sár en ég veit ekki hvort það á við í þessu 
tilfelli. Þú varst engum líkur og mig langar svo að segja þér að ég hef alltaf litið upp 
til þín og verið stolt af því að eiga þig sem frænda. 
Takk fyrir að hafa alltaf verið til staðar. Takk fyrir allar stundirnar og allt spjallið 
sem við áttum. Takk fyrir allt. 
Þín frænka, 
[…] 

(Morgunblaðið, 2001, 29. ágúst:36) 

Sendibréfaform minningargreina hefur verið vinsælt meðal höfunda en sætt 

töluverðri gagnrýni, til að mynda vegna þess hve persónulegt það þykir. Guðrún Egilson 

(2000) segir vinsældir þessa svokallaða sendibréfaforms líklega tilkomnar vegna þess 

hversu þægilegt það er. Fólki finnist það geta tjáð hvað sem er í bréfi og eins og því 

hentar. Hún segir að með sendibréfaformi minningargreina reyni fólk að skrifa sig frá 

tilfinningum sínum og koma jafnvægi á hugarástand sitt. Sölvi Sveinsson sagði í 

fyrrnefndu viðtali í Morgunblaðinu að bréf væru afar frjálslegur og persónulegur 

tjáningarmiðill og greinarnar yrðu þannig mun persónulegri fyrir vikið. Honum þætti 

                                            
 
 
 

8 Persónufornafn í 1. persónu er notað um þann sem talar, þ.e. „ég“. Persónufornafn í 2. persónu er notað 
um þann sem talað er við, „þú“. Persónufornafn í 3. persónu er notað um þann sem talað er um, þ.e. 
„hann“ eða „hún“. 
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auk þess hæpið að minnast látins manns með því að skrifa honum bréf. 

Minningargreinar ættu að vera til þess fallnar að heiðra minningu hins látna en ekki að 

veita syrgjendum tilfinningalega útrás. 

Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir (2000) segir í lesendabréfi í Morgunblaðinu að 

sendibréfaform minningargreina geri þær persónulegri. Hún segist telja að fyrir vikið sé 

hægt að lesa margt afar persónulegt og jafnframt vandræðalegt sem eigi ekkert erindi 

við almenning og bréfritari ætti að halda fyrir sjálfan sig. Slíkt sé vanvirðing við hinn 

látna og þá sem málin varða. Sigurður Þór Guðjónsson (2001) segist telja að eftirsjáin 

eftir gamla forminu á minningargreinum hvíli ekki á traustum grunni því það sé 

innihaldið sem skipti máli fremur en formið. Minningargreinar séu að jafnaði ótrúlega 

líkar og byggðar á stöðluðum forskriftum. Nýi stíllinn í minningargreinum sé því alls 

ekki verri en sá gamli sem áður tíðkaðist. 

Í ágúst og september 2001 voru skrifaðar 786 minningargreinar um þá sem létust í 

ágúst sama ár. Hinn látni var ávarpaður beint í 390 greinum, eða 50%, eins og mynd 20 

sýnir. Þá voru 254 minningargreinar, eða 32% af heildinni, skrifaðar í 2. persónu að 

miklu eða mestu leyti. Í 142 greinum, eða 18%, var ekkert ávarp til hins látna. Í ágúst og 

september 2010 var beint ávarp að finna í 448 greinum af þeim 846 sem skrifaðar voru, 

eða 53% allra greinanna. Minningargreinar sem voru skrifaðar í 2. persónu að miklu eða 

mestu leyti voru 247, eða 29%. Ekkert ávarp var í 151 grein, eða 18%. 



47 

 
Mynd 20. Yfirlit yfir fjölda minningargreina sem birtust í Morgunblaðinu í ágúst og september 
2001 og 2010, þar sem hinn látni var ávarpaður beint eða greinin skrifuð í 2. persónu að miklu eða 
mestu leyti. Ekki var um slíkt að ræða í minningargreinunum sem birtust á sama tímabili árið 1991 
þar sem reglur Morgunblaðsins kváðu á um að þær væru ekki leyfðar. 

4.6.1 Dánarorsök 
Frá árinu 1991 til ársins 2001 hafði orðið breyting á uppsetningu minningargreina í 

Morgunblaðinu. Skila varð inn æviágripi um hinn látna sem myndi birtast með 

minningargreinunum í blaðinu, í stað þess að hver og einn höfundur gæti skrifað 

æviágrip ef hann vildi. Þann háttinn hafði Morgunblaðið einnig á árið 2010. Eins og 

orðið æviágrip gefur til kynna er þar að finna upplýsingar um m.a. fjölskylduhagi, 

menntun og störf his látna. Einnig er nokkuð algengt að dánarorsök komi fram í 

æviágripinu, þ.e. að hún sé annað hvort nefnd með beinum orðum eða þannig að hægt 

væri að lesa á milli línanna hver dánarorsök hefði verið. Því væri hægt að áætla sem svo 

að höfundar segðu oftar en ekki frá því hvað hefði dregið viðkomandi til dauða. 

Í rannsókn Halldóru Drafnar skrifuðu höfundar minningargreinanna sjaldnast beinum 

orðum um dánarorsök hins látna. Það er í samræmi við niðurstöður rannsakanda hér. Í 

ágúst og september 1991 kom dánarorsök fram í 11 greinum, eða 4% allra 

minningargreinanna eins og mynd 21 sýnir. Hins vegar var talað um dánarorsök undir 

rós í 69 greinum, eða 22%. Árið 2001 nefndu höfundar dánarorsök í 49 greinum, þ.e. 

6%, en nefndu hana undir rós í 116 greinum, eða 15%. Opinskáum höfundum fækkar 

svo árið 2010 þegar dánarorsök kemur fram í 29 greinum, eða 3%, en skrifað er um 

hana undir rós í 98 greinum, eða 12%. 

Það virðist því sem höfundar minningargreinanna 1991 til 2010 hafi fæstir viljað tala 

hreint út um dánarorsök. Svo dæmi sé tekið sögðu fæstir höfundar að hinn látni hefði 
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látist úr krabbameini, jafnvel þótt það væri tekið fram í æviágripinu. Mun algengara var 

að höfundar töluðu þá um krabbameinið undir rós og segðu til dæmis að hinn látni hefði 

barist hetjulega við illvígan sjúkdóm en orðið að lúta í lægra haldi fyrir honum. Ef til 

vill hefur ákveðin hefð myndast við ritun minningargreina í gegnum árin og jafnvel 

hermir fólk eftir fyrri minningargreinum og heldur sig því við þetta ákveðna orðalag. 

Við lestur minningargreinanna fannst rannsakanda sem höfundar væru einna 

ófeimnastir við að segja frá dánarorsök ef hinn látni hafði látist af slysförum. En jafnvel 

þá var slysið ekki útlistað nánar. Það var til dæmis ekki endilega sagt frá því að 

viðkomandi hefði látið lífið í umferðarslysi, heldur var einfaldlega látið nægja að tala 

um slys. 

 
Mynd 21. Hlutfall minningargreina þar sem dánarorsök er nefnd eða talað um hana undir rós. 

4.7  Niðurstöður úr könnun á Netinu 
Rannsakanda lék forvitni á að vita hvers vegna fólk les minningargreinar, jafnvel um 

bláókunnuga einstaklinga. Því ákvað hann að setja upp spurningalista inni á vefsíðunni 

surveymonkey.com. Alls tók 361 einstaklingur þátt í könnuninni. 
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Spurning 1: Hvert er kyn þitt? 

 
Mynd 22. Skipting þátttakenda eftir kyni. 

Alls gáfu 356 þeirra sem tóku þátt í könnuninni upp kyn sitt. Konur voru 308 en 

karlar 48. Eins og sjá má á mynd 22 var yfirgnæfandi meirihluta svarenda kvenkyns. Í 

rannsókn Lovísu Árnadóttur (2012) á vinsældum frétta á Facebook var einnig 

yfirgnæfandi meirihluti svarenda konur, eða 79% af heildarþátttakendum. Sömu sögu 

var að segja um rannsókn Helgu Fríðar Garðarsdóttur (2012) um áhrif 

samskiptasíðunnar Facebook á parasambönd, þar sem hlutfall kvenna sem tóku þátt var 

78%. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar (2013, nóvember) notaði 88,1% kvenna  

samskiptasíður eins og Facebook árið 2013 en 75,5% karla og því e.t.v. ekki óeðlilegt 

að fleiri konur svari, þótt munurinn sé mikill. En hins vegar gæti ástæðan líka verið sú 

að konur hafi meiri áhuga á minningargreinum, sérstaklega að teknu tilliti til þess að 

konur skrifa fleiri minningargreinar en karlar. 
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Spurning 2. Á hvaða aldri ert þú? 

 
Mynd 23. Skipting þátttakenda eftir aldri. 

Spurningunni um aldur svöruðu 357 þátttakendur. Eins og mynd 23 sýnir voru 

langflestir þeirra á aldrinum 31-50 ára en fæstir eldri en 70 ára. Tafla 3 sýnir notendur 

samskiptasíðna, eins og Facebook og Twitter, árið 2013, eftir aldri. Notendum 

Facebook fer fækkandi eftir því sem árunum fjölgar. Þar af leiðandi má ef til vill telja að 

þessi munur á aldri þátttakenda sé ekki svo óeðlilegur, þar sem yngra fólk virðist nota 

Facebook í meiri mæli en þeir sem eldri eru. 

Tafla 3. Hlutfall notenda samskiptasíðna eins og Facebook og Twitter, árið 2013, eftir aldri9. 
Aldur Hlutfall10 
16-24 ára 97,1% 

25-34 ára 94% 

35-44 ára 83,8% 

45-54 ára 76,2% 

55-64 ára 65,9% 

65-74 ára 53,2% 

 

                                            
 
 
 
9 Hagstofa Íslands, 2013, nóvember. 
10 Hlutfall notenda í viðkomandi aldurshópi. 
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Spurning 3. Lestu minningargreinar í Morgunblaðinu? 

 
Mynd 24. Lestur minningargreina í Morgunblaðinu. 

Spurningu 3 svöruðu 360 af 361. Flestir, eða 45%, sögðust mjög sjaldan lesa 

minningargreinar í Morgunblaðinu en 26% sögðust sjaldan lesa þær. Ekki virðist fara á 

milli mála að minningargreinar eru eftirsótt lesefni þar sem tæpur fjórðungur getur talist 

reglulegir lesendur þeirra og rúmur fjórðungur til viðbótar les þær af og til. Lítill 

minnihluti, eða innan við 10%, segist lesa minningargreinar mjög sjaldan eða aldrei. 

Spurning 4. Ef já, hvers vegna lestu minningargreinar? 

 
Mynd 25. Hvers vegna lestu minningargreinar? 

Við spurningu 4 gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valmöguleika þar sem 

rannsakandi taldi líklegt að fleiri en ein ástæða gæti legið að baki því að 

minningargreinar væru lesnar. 360 svöruðu þessari spurningu en þar af sögðust 18, eða 

5%, ekki lesa minningargreinar. Eins og sést á mynd 25 segjast flestir lesa 
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minningargreinar ef þeir þekkja eða kannast við hinn látna sem skrifað er um. Þá segjast 

næstflestir lesa greinar ef þær eru skrifaðar um ungt fólk.  

Spurning 5. Ert þú eða einhver á heimilinu áskrifandi að Morgunblaðinu? 

 
Mynd 26. Áskrift að Morgunblaðinu. 

Spurningu 5 svöruðu 359 þátttakendur. Eins og sést á mynd 26 svaraði meirihluti 

þátttakenda spurningunni um áskrift neitandi. Alls sögðust 268 hvorki vera áskrifendur 

að Morgunblaðinu né annar á heimilinu, en 91sagðist vera áskrifandi, eða að áskrift 

væri keypt á heimilinu.  

Spurning 6. Ef já, telur þú að áskrift yrði hætt ef minningargreinar væru ekki birtar í 
blaðinu? 

 
Mynd 27. Áskrift að Morgunblaðinu hætt án minningargreina? 
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Alls svaraði 91 þátttakandi spurningu 6 og sögðust 49, eða 54%, telja að áskrift að 

Morgunblaðinu yrði hætt ef minningargreinar væru ekki birtar. Neitandi svöruðu 42, 

eða 46%.  

Spurning 7. Hefurðu skrifað minningargrein í Morgunblaðið? 

 
Mynd 28. Hef skrifað minningargrein í Morgunblaðið. 

Flestir þeirra sem svöruðu spurningu 7 sögðust hafa skrifað minningargrein í 

Morgunblaðið. Af 359 sögðust 224, eða 62%, hafa skrifað grein en 135, eða 38%, ekki. 

Þetta gæti endurspeglað að meðal svarenda könnunarinnar sé hærra hlutfall höfunda 

minningargreina en myndi koma fram í slembiúrtaki þjóðarinnar. Áhugi á 

minningargreinum birtist í því að fólk gaf sér tíma til að svara þessari könnun. Og birtist 

líka í því að fólk er ólatara að skrifa minningargreinar. 
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Spurning 8. Finnst þér það skipta máli hvort skrifaðar séu fáar eða margar 
minningargreinar um látinn einstakling? 

 
Mynd 29. Fáar eða margar minningargreinar. 

Af þeim 359 sem svöruðu spurningu 8 sögðu flestir, eða 47%, að það skipti mjög 

litlu máli hvort skrifaðar væru fáar eða margar minningargreinar um látinn einstakling. 

Langfæstir sögðu það skipta mjög miklu máli, eða aðeins 2%.  

Að lokum spurði rannsakandi hvers vegna þeir sem svöruðu spurningu 8 játandi, þ.e. 

að það skipti máli að minningargreinar væru margar, teldu svo vera. Hér gátu 

þátttakendur aðeins svarað með eigin orðum, þ.e. ekki var merkt í fyrirfram ákveðna 

svarmöguleika. Alls svöruðu 46 þessari spurningu, númer 9, en 315 slepptu henni. 

Meðal þeirra svara sem bárust voru eftirfarandi dæmi: 
Annað virkar svo einmanalegt. 

Bendir til að manneskjan hafi snert við lífi annarra. 

Ég myndi vilja að fólk skrifaði um mig. Sýnir að maður hafi verið metinn í lifanda 
lífi, sýnir virðingu. 

Það skiptir miklu máli fyrir ættingja hins látna. Einnig býður Morgunblaðið upp á að 
safna saman minningargreinum um látinn einstakling og getur það haldið mörgum 
minningum lifandi ef margir skrifa um einstaklinginn. 

Ekki beint skipta máli, en það segir meira um það hvernig samskiptin við hinn látna 
voru… Voru tilfinningar uppi á borðinu eða verða læstar ofan í skúffu um ókomna 
tíð? 

Mér finnst það vera til þess að sýna hinum látna virðingu og aðstandendum 
viðkomandi samkennd og hlýju, líka mikil losun fyrir mann sjálfan í sorginni að geta 
létt af hjarta sínu og sagt öðrum hvaða tilfinningar maður upplifði með hinum látna 
og allt það skemmtilega og yndislega sem viðkomandi kom með inn í tilveru mína. 

Skiptir kannski ekki miklu máli en getur sagt til um hvort auðvelt sé að skrifa um 
viðkomandi og hvort hann hafi verið vinsæll í lifanda lífi en segir samt ekki alla 
söguna. 

Ekki er verra að virka fremur eftirminnilegur einstaklingur þegar farið er yfir 
móðuna miklu, en fólk gæti túlkað slíkt með fjölda minningargreina. 
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Einhvern veginn svo sorglegt ef enginn minnist viðkomandi. Eins og ekki sé tekið 
eftir því að viðkomandi sé látinn. 

Fáar greinar = færri þekktu viðkomandi. 

Fjöldi greina sýnir að einhverju leyti virðingu sem borin var fyrir einstaklingnum. 

Viðkomandi var góður einstaklingur og margir vilja minnast hans. 

Ef maður þekkir til manneskjunnar vill maður lesa mikið og fjölbreytt um 
viðkomandi (sem sagt eftir marga héðan og þaðan úr hans lífi). Svo er alltaf 
fátæklegt og dapurlegt að sjá ef lítið er skrifað um einstaklinga. Maður veltir fyrir 
sér af hverju, hvort viðkomandi hafi ekki átt marga að eða ekki verið 
viðkunnanlegur í lifanda lífi eða hver ástæðan sé. 

Það er huggun í því að lesa fallegar minningargreinar um látinn ástvin. 

Það hefur áhrif á hvernig litið var á hinn látna. Eins furðulegt og það kann að hljóma 
þá getur það haft þau áhrif að maður haldi að viðkomandi hafi verið einrænn eða 
eitthvað þess háttar. Það hefur kannski ekki beint slæm áhrif ef fáar greinar eru 
skrifaðar en það hefur samt áhrif á þá mynd sem maður fær af einstaklingnum. 

Þær eru sáluhjálp fyrir þann sem skrifar. 

Af þessum tilvitnunum, sem teknar eru beint úr svörum þeirra sem svöruðu 

spurningu 9 í könnuninni, sést greinilega að flestum finnst það bera vott um virðingu í 

garð hins látna ef skrifaðar eru um hann margar minningargreinar. Það bendi meðal 

annars til þess að hann hafi verið mikils metinn, vinsæll og vinamargur. Fáar 

minningargreinar um látinn einstakling bendi hins vegar til þess að hann hafi átt fáa að, 

eða eitthvað þaðan af verra. Eins og einn þátttakandi komst að orði, gætu fáar 

minningargreinar bent til þess að fólk haldi að hinn látni hafi verið einrænn eða eitthvað 

þess háttar. Það hafi í það minnsta áhrif á þá mynd sem fólk fái af einstaklingnum. Því 

veltir rannsakandi því fyrir sér hvort það gæti hugsanlega verið ein ástæða þess að 

nánustu ættingjum hefur fjölgað jafn mikið í hópi höfunda eins og niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til. Gæti verið að það sé orðið nánustu ættingjum, eða þeim sem 

stóðu hinum látna nærri, kappsmál að sem flestar minningargreinar séu skrifaðar svo 

lesendur Morgunblaðsins fái það ekki á tilfinninguna að hinn látni hafi verið vinafár og 

lítils metinn? 

 



56 

5 SAMANTEKT OG UMRÆÐUR  
Í upphafi þessarar ritgerðar voru settar fram nokkrar tilgátur. Fyrsta tilgátan var sú að nú 

sé skrifað um hærra hlutfall látinna en áður. Önnur tilgátan var sú að fjöldi 

minningargreina um hvern látinn einstakling hafi farið vaxandi. Þriðja tilgáta var að 

hlutfall látinna kvenna, sem skrifað er um, hafi farið vaxandi með árunum. Fjórða 

tilgátan var sú að ritháttur minningargreina hafi tekið stakkaskiptum í gegnum árin; þær 

séu nú orðnar persónulegri og færst hafi í aukana að hinn látni sé ávarpaður í greininni.   

Í þessum kafla verður tilgátunum svarað.  

5.1 Niðurstöður rannsóknar á minningargreinum 
Niðurstöður sýna að minningargreinum í Morgunblaðinu fer fjölgandi. 

Í ágúst 1991 létust 135 einstaklingar og voru skrifaðar samtals 311 minningargreinar 

um 93 þeirra, eða 69%, í ágúst og september sama ár. Árið 2001 voru skrifaðar 786 

greinar um 138, eða 89%, af þeim 156 sem létust í ágúst það ár. Minningargreinum 

hafði því fjölgað um 475 á tíu árum. Líklegt má telja að það stóra stökk stafi meðal 

annars af tækniframförum. Með tilkomu Internetsins var t.a.m. orðið mögulegt að senda 

minningargrein í Morgunblaðið með tölvupósti sem var einfaldara en áður hafði verið, 

þegar eingöngu var hægt að skila greinum á ritstjórn blaðsins. Í ágúst og september 

2010 voru svo skrifaðar 846 greinar um 143, eða 86%, af þeim 166 sem létust í ágúst 

sama ár. Fjöldi minningargreina hafði því tæplega þrefaldast frá árinu 1991 til 2010 og 

hlutfall látinna sem skrifað var um hafði aukist úr 69% í 86%. 

Það er ljóst að þróunin er að sífellt fleiri minningargreinar eru skrifaðar um hvern 

látinn einstakling. Meðalfjöldi minningargreina í ágúst og september 1991 var 3,3 

greinar, 5,7 árið 2001 og 5,9 árið 2010. Meðalfjöldinn tæplega tvöfaldast á árunum 

1991 til 2010. Það helst í hendur við að látnum fjölgar, en einnig vegna þess að skrifað 

er um fleiri. 

Eins og fyrr hefur verið greint frá eru fleiri karlar en konur í hópi látinna í ágúst 

1991, 2001 og 2010. Í ágúst 1991 létust 83 karlar og var skrifað um 58 þeirra, eða 70%. 

Á sama tíma létust 52 konur og voru minningargreinar skrifaðar um 35 þeirra, eða 67%. 

Tíu árum síðar, árið 2001, létust 86 karlar og skrifað var um 78, eða 91%. Þá létust 70 

konur á sama tímabili og var skrifað um 60 þeirra, eða 86%. Í ágúst 2010 létust 87 

karlar og voru skrifaðar minningargreinar um 71, eða 82%, en 79 konur létust og skrifað 

var um 72, eða 91%. Niðurstöður benda til þess að það færist í vöxt að skrifaðar séu 
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minningargreinar um konur. Má leiða líkum að því að það stafi meðal annars af því að 

konur lifa í meira mæli en áður á opinberum vettvangi. Hér áður fyrr voru konur 

ósýnilegri út á við; þær slitu sér út við barnauppeldi og heimilisstörf og lögðu með því 

ómetanlegan skerf til velferðar þjóðarinnar en ekki var talin sérstök ástæða til að 

minnast þess. Nú eru konur í mun meiri mæli á opinberum vettvangi. Fleiri konur eru til 

dæmis læknar, prestar, lögfræðingar, í forstjórastöðum og á þingi og því er ekki óvænt 

að þeirra sé minnst í meiri mæli á opinberum vettvangi. 

Áður fyrr var algengast að vinir skrifuðu minningargreinar um látna félaga en 

nánustu ættingjar gerðu lítið af því. Breytingar hafa hins vegar orðið á því hverjir skrifa 

oftast minningargreinar þar sem nánir ættingjar hafa tekið af vinunum. Frá árinu 1991 

til 2010 tvöfaldaðist hlutfall nánustu ættingja en hlutfall vina minnkaði um 15%. Ekki 

var alltaf hægt að átta sig á tengslum höfundar við hinn látna og því varð að setja slíka 

höfunda undir hópinn óþekkt. Á þeim hópi varð breyting á milli ára, þ.e. höfundum í 

þeim hópi fækkaði. Það var því auðveldara að átta sig á tengslum höfundar við hinn 

látna eftir því sem árin liðu. Ef til vill er skýringa að leita í því að fólk er orðið 

óhræddara við að opinbera tilfinningar sínar á opnum vettvangi. Aðrir hópar voru 

tiltölulega óbreyttir á milli ára.  

Persónulegum minningargreinum sem skrifaðar voru í Morgunblaðið í ágúst og 

september 1991, 2001 og 2010 fjölgaði milli ára. Slíkar greinar voru 170 árið 1991, eða 

55% af heildarfjölda minningargreinanna sem skrifaðar voru á tímabilinu. Árið 2001 

voru 619 minningargreinar, eða 79%, persónulegar og árið 2010 voru þær 758, eða 

90%. Árið 1991 var 141 grein ópersónuleg, eða 45%. Ópersónulegum 

minningargreinum hafði fækkað árið 2001 og voru þá 167, eða 21,2%. Í ágúst og 

september 2010 voru ópersónulegar greinar 88, eða 10,4%. Það er því ljóst að sífellt 

fleiri persónulegar minningargreinar eru skrifaðar með árunum en ópersónulegum 

greinum fækkar hins vegar. Það skýtur stoðum undir að fólk sé orðið óhræddara við að 

vera persónulegt og sýna tilfinningar sínar á opinberum vettvangi. 

Árið 1991 hafnaði Morgunblaðið birtingu greina þar sem hinn látni var ávarpaður 

beint, svo ekki var um neitt slíkt að ræða í minningargreinunum í ágúst og september 

það ár. Í ágúst og september 2001 var hinn látni ávarpaður beint í helmingi 

minningargreinananna, 390 greinum af 786, eða 50%. Slíkum greinum hafði fjölgað 

árið 2010 og voru þá orðnar 53%, eða 448 greinar af 846. Mjög algengt var að höfundur 

ávarpaði hinn látna í lok minningargreinarinnar og lyki henni með kveðju og þökk fyrir 

samfylgdina, þótt hann ávarpaði hann ekki að öðru leyti í greininni. Rannsakandi sá 
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ekki tengsl á milli þess að minningargreinar væru persónulegar þótt hinn látni væri 

ávarpaður, því stundum kom ávarpið bara rétt í lokin. Hins vegar voru greinarnar frekar 

persónulegar þegar þær voru skrifaðar að miklu eða mestu leyti í 2. persónu. Slíkar 

minningargreinar voru 254, eða 32% af heildinni, árið 2001, en 247 greinar, eða 29% 

árið 2010. Þeim fór því örlítið fækkandi á milli ára. Rannsakandi veltir því fyrir sér 

hvort þær gagnrýnisraddir sem hafa verið uppi um þennan svokallaða sendibréfastíl hafi 

eitthvað með það að gera, en ómögulegt er að segja til um slíkar vangaveltur með vissu. 

Rannsakandi telur að markmiði rannsóknarinnar hafi verið náð. 

5.2 Niðurstöður úr Netkönnun 
Ekki voru settar fram neinar sérstakar tilgátur í sambandi við Netkönnun sem 

rannsakandi framkvæmdi en hún leiddi í ljós ýmsa athyglisverða hluti. 

Til að mynda virðist ekki fara á milli mála að minningargreinar eru eftirsótt lesefni. 

Tæpur fjórðungur þátttakenda getur talist reglulegir lesendur þeirra og rúmur fjórðungur 

til viðbótar les þær af og til. Innan við 10% þátttakenda sagðist lesa minningargreinar 

mjög sjaldan eða aldrei. Flestir sögðust lesa þær ef þeir þekktu hinn látna eða könnuðust 

við hann. Næstflestir sögðust lesa minningargreinar sem væru skrifaðar um ungt fólk. 

Þá höfðu 62% þátttakenda skrifað minningargrein sem ýtir enn frekar undir það að 

þarna er um að ræða eftirsótt lesefni sem margir lesa. 
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6 Lokaorð 
Svo sannarlega getur hlutverk minningargreina verið margþætt. Í vissum skilningi hafa 

þær afþreyingargildi og í þeim getur jafnvel verið að finna þjóðlegan fróðleik. Sumir 

skrifa minningargrein til að heiðra látinn félaga eða votta nánustu aðstandendum hins 

látna samúð. Aðrir skrifa minningargreinar til að kveðja látinn vin eða ættingja og að 

einhverju leyti gæti það jafnvel hjálpað við að vinna úr sorginni að fá útrás fyrir 

tilfinningar sínar á þann hátt. Sömuleiðis getur það verið aðstandendum huggun í 

sorginni að lesa falleg orð um látinn ástvin og rifja upp ljúfsárar minningar. 

Það má þó segja að það sé vissulega sérstakt að opinbera einkamál látins einstaklings 

á síðum dagblaðs. Hvað þá að skrifa hinum látna persónulegt sendibréf sem þjóðin getur 

lesið yfir morgunmatnum. En þegar öllu er á botninn hvolft er eitthvað við þennan 

séríslenska sið sem manni þykir vænt um. Og það má alltaf vona að þær verði margar 

minningargreinarnar þegar þar að kemur. 

 

Elsku […] mín! Loksins færðu bréf frá mér, en því miður aðeins of seint11. 

 

                                            
 
 
 
11 Morgunblaðið, 2001, 29. ágúst:36. 
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Viðauki 
Gátlisti 

 
Nafn: ___________________________________         Kyn: Karl ___ Kona __ 

Fæðingarár: _________     Dagsetning:_____________ 

   Númer minningargreinar: ______ 

 
Flokkur 1: Höfundur/höfundar minningargreinarinnar 
Hver skrifar minningargreinina? 

Nánustu ættingjar hins látna: Foreldrar, börn, barnabörn, ömmur, afar, 
systkini auk uppeldissystkina. 

 

Tengdafólk: Tengdaforeldrar, tengdabörn, mágar, mágkonur, svilar og 
svilkonur. 

 

Fjarskyldari ættingjar auk ættingja tengdafólks.  
Vinir.  
Samstarfsfélagar.  
Fólk sem hefur sinnt hinum látna sem barni á þroskabrautinni: Kennarar, 
starfsfólk í skóla hins látna og íþróttaþjálfarar. 

 

Frjáls félagasamtök, t.d. Rótarýklúbbar, bridgeklúbbar og bókaklúbbar.  
Óþekkt.  

 
Flokkur 2: Kyn þess sem skrifar minningargreinina/er fyrsti höfundur 

KK.  
KVK.  

 
          JÁ       NEI 

Flokkur 3: Mannlýsing         
 Er lýsing á helstu „mannkostum“ í minningargreininni?   
 Er ytra atgervi lýst í minningargreininni?   
 Telur höf. að eitthvað „miður gott“ hafi einkennt hinn látna?   

 
Flokkur 4: Eðli minningargreinarinnar  

 Er minningargreinin persónuleg?   
 Er minningargreinin ópersónuleg?   
 Er hinn látni ávarpaður í minningagreininni?   
 Er minningargreinin skrifuð í 2. persónu að miklu eða mestu 

leyti? 
  

 Er ekkert ávarp í minningargreininni?   
 
Flokkur 5: Dánarorsök   

 Kemur dánarorsök fram í minningargreininni?   
 Er talað undir rós um dánarorsök?   

 


