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Ágrip 

 

Þessi ritgerð fjallar um íslenskar minningargreinar sem birtast í Morgunblaðinu. Unnið 

er með þrjár rannsóknarspurningar: Hvernig eru íslenskar minningargreinar? Er hægt að 

finna frásagnarformúlu sem lýsir þeim? Hvað er sagt um líf hins látna í 

minningargreinum, með öðrum orðum, hverskonar ævisögur birtast í þeim? Í ritgerðinni 

verður reynt að svara þessum spurningum. Skoðaðar eru 453 minningargreinar sem 

birtust í Morgunblaðinu á tveggja vikna tímabili í janúar 2013 (3.1.–7.1. og 25.1.–31.1.). 

Fræðilega er þessi ritgerð byggð á hugmyndum Vladimir Propp og Shlomith Rimmon-

Kenan í anda strúktúralisma. 

Í ljós kemur að flestar af minningargreinunum (70%) eru svo kallaðar 

hefðbundnar minningargreinar. Í þeim er talað um líf hins látna og sameiginlega fortíð 

hans og höfundar. Höfundur sendir ættingjum samúðarkveðjur og talar um hinn látna í 

þriðju persónu. Afgangurinn af minningargreinunum eru svo kölluð sendibréf en þau eru 

persónulegri og skrifuð af meiri tilfinningasemi. Sendibréfin eru skrifuð til hins látna í 

annarri persónu. Rannsóknin leiðir í ljós að þessar tvær gerðir minningargreina eru 

byrjaðar að blandast saman.  

Í ritgerðinni eru kynntar tvær frásagnarformúlur sem lýsa hvorum 

minningargreinaflokknum fyrir sig. Báðar gerðirnar innihalda nokkra sameiginlega 

frásagnarliði, meðal annars ævisögur sem lýsa því hvað hinn látni hefur gert í lífinu. Í 

ljós kemur að það er hægt að finna að minnsta kosti tvennskonar ævisögur; annars vegar 

svipmyndir, þ.e. nákvæmar lýsingar á minningum höfundar um sameiginlega fortíð sína 

og hins látna og á hinn bóginn æviágrip sem fjalla um atburði á lengri tíma. Svipmyndir 

eru algengari í sendibréfum á meðan æviágrip eru algengari í hefðbundnum 

minningargreinum. Sendibréf eru oftast skrifuð af börnum og barnabörnum hins látna. 

Höfundar hefðbundinna minningargreina eru oftast vinir eða fjarlægari ættingjar.
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1. Inngangur 
 
Ég hef alltaf verið hrifin af dagblöðum. Ef ég heimsæki nýtt land langar mig alltaf að líta 

á staðardagblöð og tímarit. Það er gaman að skoða hvernig fréttir og blaðagreinar birtast 

í mismunandi löndum. Fjölmiðill segir mikið um samfélagið og menninguna þótt maður 

skilji ekki allan textann. Þegar ég flutti til Íslands fyrir fjóru og hálfu ári síðan byrjaði ég 

að fletta dagblöðum og tímaritum þótt ég skildi varla stakt orð til að byrja með. Eitt af 

því skrítnasta – og áhugaverðasta – sem ég upplifði á Íslandi í sambandi við fjölmiðla 

voru ótrúlega langar minningargreinar í Morgunblaðinu.  

Það kom á óvart að sjá hversu nákvæmar minningargreinar eru skrifaðar um 

venjulegt fólk; húsmæður, trillukarla, verkfræðinga, háskólanemendur og 

leikskólakennara. Stundum sá ég margar minningargreinar um sama manninn. Sumir 

áttu greinilegt svo marga vini og ættingja að það var ekki nóg pláss í einu blaði; 

minningargreinar um sama manninn birtust þá í blaðinu á nokkurra daga tímabili. Ég sá 

einnig að Morgunblaðið selur innbundnar bækur með minningargreinum um látna 

einstaklinga sem hafa birst í blaðinu. Hver bók kostar 13.000 krónur!  

Þegar ég mætti í fyrsta skipti í jarðarför á Íslandi skildi ég að það eru ekki aðeins 

minningargreinar sem eru öðruvísi hér í tengslum við andlát en til dæmis í heimalandinu 

mínu, Finnlandi. Þar mæta bara nánustu ættingjar og vinir hins látna í jarðarförina. Í 

finnskum jarðarförum þekkja næstum því allir alla og það væri ekki ásættanleg hegðun 

að fara í jarðarför án þess að vera boðið. Hér á Íslandi getur hins vegar hver sem er mætt 

og er velkominn í erfidrykkju á eftir. Það er ástæðan fyrir því að fyrstu 

minningargreinarnar um viðkomandi birtast yfirleitt í Morgunblaðinu á jarðarfarardegi; 

þær eru eins og almenn boðskort. Í inngangi að þessum minningargreinum er iðulega 

sagt hvenær og hvar jarðarfarirnar fara fram. 

Andlát koma einnig við sögu í útvarpi. Dánarfrengir og útfaratilkynningar eru 

lesnar í Ríkisútvarpinu (Rás 1) tvisvar á dag á virkum dögum og einu sinni á dag um 

helgar. Í slíkum tilkynningum kemur fram nafn hins látna, stundum heimilisfang eða 

starfsheiti hans, hvenær hann eða hún dó og oft er einnig sagt hvenær og hvar jarðarför 

fer fram. Á Íslandi er talað miklu meira um hina látna heldur en til dæmis í Finnlandi.  
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Þegar ég fór að huga að efni fyrir BA-ritgerð í Íslensku sem öðru máli, ákvað ég 

að skrifa um eitthvað sem ég vildi kynnast betur. Þá mundi ég eftir minningargreinunum 

og byrjaði að lesa þær aftur á markvissan hátt.  

Það er engin spurning að minningargreinar eru mikilvægar fyrir Íslendinga. 

Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir segja í sinni rannsókn á efninu að 

„[...]nánast hver einasti maður sem deyr er kvaddur af vinum og ættmennum á síðum 

dagblaðanna.“ 1  

Maður er dáinn en orð hans og minningar um hann lifa áfram, segir í Gestaþætti 

sem er fyrsti og líklega þekktasti hluti Hávamála sem eru hluti fornnorrænna 

Eddukvæða. Í Gestaþætti er lögð mikil áhersla á mannasiði og siðferðisleg samskipti 

milli gestgjafa og gests. Þótt Hávamál séu mjög gamall texti – sumir fræðimenn segja 

þau vera síðan um 900 en aðrir telja þau yngri2 – birtist siðaboðskapur Hávamála á 

margan hátt í nútímanum. Erindi 76 í Hávamálum er það þekktasta og er oft notað í 

minningargreinum. Það fjallar um orðstír hins látna:  

 

Deyr fé, deyja frændur,  

deyr sjálfur ið sama. 

En orðstír 

deyr aldregi 

hveim er sér góðan getur.3 

 

Minningargreinar eru textar sem einhver hefur skapað frá sínum sjónarhóli; höfundurinn 

hefur til dæmis valið hvað hann skrifar um og hvað ekki. Engu að síður eru 

minningargreinar ákveðnar heimildir og lýsa því hvernig fólk var, hvað það gerði í lífinu 

og hversu gott það var.  

Í þessari ritgerð reyni ég að svara þremur spurningum: (1) Hvernig eru íslenskar 

minningargreinar? (2) Er hægt að finna frásagnarformúlu sem lýsir íslenskum 

minningargreinum? (3) Hverskonar ævisögur birtast í minningargreinum? 

                                                
1 Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir 1996: 74. 
2 Ormurinn langi 2008: 29. 
3 Sama heimild, bls. 46. 
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Áður en ég byrja að greina efnið ætla ég að ræða almennt um minningargreinar, 

fjalla í stuttu máli um Morgunblaðið þar sem flestar íslenskar minningargreinar birtast 

og nefna fyrri rannsóknir um þær. Þetta ætla ég að gera í kafla 2. Í kafla 3 ætla ég að 

greina efnið. Fyrst lýsi ég aðferðunum sem ég nota, síðan lýsi ég almennum einkennum 

minningargreinanna. Eftir það fer ég dýpra í efnið. Niðurstöður eru teknar saman í kafla 

4. 
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2. Efniviður og fyrri rannsóknir  
 

Í þessum kafla ætla ég að lýsa minningargreinum sem birtast í Morgunblaðinu og fjalla 

um fyrri rannsóknir á efninu. 

Þegar ég tala um minningargreinar á ég við þær minningargreinar sem birtast í 

Morgunblaðinu sem er elsta dagblaðið á Íslandi. Stundum birtast minningargreinar 

einnig í litlum blöðum úti á landi og stuttar greinar um hina látnu í öðrum dagblöðum 

eins og DV en það er ekki mjög algengt. Fréttablaðið – það dagblað sem hefur mesta 

útbreiðslu á Íslandi núna – birtir stutta texta um hina látnu. Þessir textar eru 

andlátstilkynningar sem segja hvenær hinn látni var fæddur og hvenær og hvar hann eða 

hún dó. Tilkynningarnar í Fréttablaðinu eru frábrugðnar minningargreinum í 

Morgunblaðinu. 

Morgunblaðið kom út í fyrsta skipti 2. nóvember árið 1913.4 Minningargreinar 

hafa verið mikilvægur hluti blaðsins síðan 1960. Framan af voru þær oftast aðeins 

skrifaðar um þekkt og mikilvægt fólk. Síðan á áttunda áratugnum hafa minningargreinar 

breyst í Morgunblaðinu; núna eru þær skrifaðar næstum því um alla látna.5 

„Það virðist aðeins á Íslandi sem nánast hver einasti maður sem deyr sé kvaddur 

af vinum og ættmennum á síðum dagblaðanna,” segja Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún 

Björk Kristjánsdóttir í grein sinni um efnið.6 Minningargreinarnar eru mjög vinsælar og 

margir segja að þær séu besti hlutinn af Morgunblaðinu. Samkvæmt Arnari Árnasyni, 

Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni og Tinnu Grétarsdóttur lásu yfir 80.000 manns 

minningargreinar í Morgunblaðinu á hverjum degi fyrir áratug síðan.7 Það hefur þó 

eitthvað breyst. Upplag Morgunblaðsins hefur minnkað mikið á síðustu árum og er 

blaðinu nú dreift í um 43.000 þúsund eintökum. Árið 2003 var því dreift í meira en 

56.000 eintökum.8 Fríblöðin Fréttablaðið (kemur út sex sinnum í viku) og Fréttatíminn 

(kemur út einu sinni í viku) hafa tekið lesendur frá Morgunblaðinu á síðustu árum.  

Þótt Morgunblaðið sé ekki lengur eins vinsælt og áður hefur blaðið ennþá 

                                                
4 Petersson & Petersson 2000: 79. 
5 Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir 2003: 270. 
6 Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir 1996: 74. 
7 Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir 2003: 270. 
8 Hagstofa Íslands: Útbreiðsla dagblaða eftir titlum 1906–2010. 
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mikilvæga stöðu í íslensku samfélagi – ekki síst vegna minningargreinanna. Á hverjum 

degi birtir Morgunblaðið (sem er nú á dögum um 48 blaðsíður) minningargreinar á um 

eða yfir tíu blaðsíðum. Stundum geta minningargreinar tekið meira en tuttugu prósent af 

blaðinu. Þetta þýðir að án minningargreinanna væri Morgunblaðið enn minna en það er í 

dag. 

Ég heyri mjög oft af fólki sem er enn áskrifendur en les fyrst og fremst 

minningargreinarnar. Sumir sem ekki eru áskrifendur kaupa svo blaðið ef einhver sem 

þeim var kunnugur hefur dáið. Fólk les minningargreinar af því að það vill vita hver 

hefur dáið og hvað sagt er um vikomandi.  

Allar minningargreinar sem eru sendar inn til Morgunblaðsins birtast í blaðinu 

endurgjaldslaust alla útgáfudaga. Höfundar eru beðnir um að hafa skírnarnöfn sín en 

ekki stuttnefni undir greinunum. Hámarkslengd minningargreina er 3.000 slög.9 

Ásamt minningargreinum birtast á minningarsíðum Morgunblaðsins einnig stutt 

yfirlit sem innihalda upplýsingar um það hvar og hvenær hinn látni fæddist og lést og 

um foreldra hans, systkini, maka og börn og hvar og hvenær útförin fer fram. Í þessari 

ritgerð ætla ég einungis að fjalla um minningargreinar en ekki þessi yfirlit. 

Það hafa margar rannsóknir verið gerðar á íslenskum minningargreinum. Hér 

ætla ég að kynna nokkrar af þeim. David Koester gerði ýtarlega rannsókn á íslenskum 

minningargreinum árið 1995. Hann greindi 250 minningargreinar sem höfðu birst í 

Morgunblaðinu fram til ársins 1990. Samkvæmt Koester eru íslenskar minningargreinar 

ólíkar minningargreinum í öðrum löndum. Þær eru ekki skrifaðar af blaðamönnum 

heldur af venjulegu fólki. Höfundar minningargreinanna eru oftast vinir, ættingjar eða 

vinnufélagar hins látna. Þetta þýðir að höfundarnir þekkja hinn látna oft vel en eru þó 

ekki endilega þeirra allra nánustu ættingjar. Minningargreinar eru ekki bara um 

mikilvæga, valdamikla menn eins og ráðherra eða listamenn. Þær eru skrifaðar um 

allskonar fólk. Í þeim er oft sagt að hinn látni hafi verið gjafmildur, gestrisinn og 

rausnarlegur. Einnig er oft skrifað eitthvað um daglegt líf; um áhugamál eins og 

bókmenntir, útivist eða tónlist. Minningargreinar hafa tvíþætta merkingu; í textanum er 

talað um sameiginlega fortíð höfundar og hins látna og á sama tíma er textinn líka nýttur 

                                                
9 Leiðbeiningar eru frá vefsíðunni Morgunblaðsins: 
http://www.mbl.is/mogginn/minningar/ 
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til að koma samúðarkveðjum á framfæri.10 

Árið 1996 greindu Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir hvort 

orðanotkun í minningargreinum væri mismunandi eftir því hvort þær fjölluðu um karla 

eða konur. Arndís og Guðrún Björk skoðuðu 40 minningargreinar – 20 greinar um konur 

og 20 greinar um karla – sem birtust í Morgunblaðinu árið 1993. Niðurstaða þessarar 

könnunar var að mismunandi málfar væri notað í eftirmælum um karla og konur. Konur 

fengu til dæmis meira af beinum útlitslýsingum en karlar. Í flokknum gáfur og 

hæfileikar voru notuð sterkari orð um karla en konur. Starfslýsingar voru einnig 

mismunandi milli kvenna og karla; lýsingar á störfum kvenna einskorðuðust við 

heimilsstörfin en voru miklu fjölbreyttari í tilfelli karlanna. 11  

Um áratug seinna, árið 2003, greindu Arnar Árnason, Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir hvernig minningargreinar hefðu breyst síðan 1990. 

Þau voru að sammála Koester um að minningargreinar væru mjög algengar á Íslandi og í 

raun „þjóðarþráhyggja“.12 En í rannsókn þeirra kom einnig í ljós að minningargreinar 

eru enn vinsælar og þær hafa greinilega verið í stöðugri þróun. þær hafi orðið 

tilfinningasamari á síðustu árum og fleiri minningargreinar eru skrifaðar af nánustu 

vinum eða ættingjum.13 Nú á dögum skrifa börn um foreldra sína, eiginmenn skrifa um 

eiginkonur og barnabörn skrifa um ömmur og afa sína. Sumar minningargreinar eru eins 

og „sendibréf til hinna látnu“ benda Arnar, Sigurjón og Tinna á.14 

Það er ekki þar með sagt að allar minningargreinar hafi orðið að persónulegum 

sendibréfum. Meirihluti þeirra nú á dögum er ennþá hefðbundinn; höfundur talar um 

hinn látna í þriðju persónu og stillir sig um að nota mjög tilfinningaþrungið tungumál og 

höfundurinn lýsir ekki andlátinu sem persónulegum missi fyrir sig. 15  Samkvæmt 

rannsókn Arnars, Sigurjóns og Tinnu voru árið 2003 í meginatriðum til tvennskonar 

minningargreinar; hefðbundnar minningargreinar og persónulega sendibréf.  

                                                
10 Koester 1995: 159–160, 163–164. 
11 Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir 1996: 76. 
12 Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir 2003: 268. 
13 Sama heimild, bls. 273. 
14 Sama heimild, bls. 272. 
15 Sama heimild, bls. 274. 
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Þórgunnur Oddsdóttir greindi í B.A. ritgerð sinni árið 2006 frá þeirri þróun sem átt hefur 

sér stað í minningargreinaskrifum undanfarin ár.16 Hún skoðaði minningargreinar frá 

1966 til 2006 og fann þrjá flokka; ævisögulegar minningargreinar, 

endurminningagreinar og sjálfhverfar minningargreinar.17 Samkvæmt Þórgunni voru 

fyrstu minningargreinarnar ævisögulegar. Þær eru formlegar og líkjast 

minningargreinum sem skrifaðar eru um merkismenn í erlendum dagblöðum. Í textanum 

er höfundurinn hlutlaus og segir sögu hins látna án þess að tala um sínar eigin minningar. 

Endurminningargreinar eru aðeins persónulegri og byggja á endurminningum; hinum 

látna er lýst eins og höfundurinn sá hann. Hefðbundnar minningargreinar – sem Arnar 

Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir fjalla um – líkjast þeim. 

Þriðja flokkinn nefndi Þórgunnur sjálfhverfar minningargreinar. Þær eru eins og bréf til 

látinna ástvina. Í þessum textum er mikið talað um dauðann og sorgina. Sjálfhverfar 

minningargreinar eru sambærilegar því sem Arnar, Sigurjón og Tinna kalla sendibréf í 

sinni rannsókn.  

Fyrir mína rannsókn las ég um 450 minningargreinar sem birtust í janúar 2013 

og sá strax að þær tvær gerðir minningargreina sem Arnar, Sigurjón og Tinna fjölluðu 

um – sendibréf og hefðbundnar minningargreinar – eru ennþá til. Ég fann ekki neinn 

texta sem er ævisögulegur og án persónulegra minninga. Skýringin gæti verið sú að ég 

hef einungis skoðað nýja texta. Í rannsókn Þórgunnar Oddsdóttur kom í ljós að 

ævisögulegir textar voru algengari áður fyrr. 

Það kom í ljós í minni rannsókn að sendibréf og hefðbundnar minningargreinar 

eru farin að blandast saman. Minningargreinar hafa breyst aðeins frá því að þessar eldri 

rannsóknir voru gerðar. Í þeim hefur ekki verið lögð mikil áhersla á ævisögur þótt þær 

séu einn af algengustu þáttunum í íslenskum minningargreinum, samkvæmt Gísla 

Skúlasyni.18 Með orðinu ævisögur á ég við mismunandi sögur um samverustundir 

höfundar og hins látna. Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hvernig minningargreinar eru 

nú á dögum og hvernig ævisögur birtast í þeim. 

 

                                                
16 Þórgunnur Oddsdóttir 2006. 
17 Sama heimild, bls. 5–16. 
18 Gísli Skúlason 2004, 126. 
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3. Einkenni íslenskra minningargreina  
 

Í þessum kafla ætla ég að finna svör – með hjálp nokkurra mismunandi aðferða – við 

þeim spurningum sem ég setti fram í inngangi.  

Fyrsta spurningin er: (1) Hvernig eru íslenskar minningargreinar? Til að svara 

þeirri spurningu ætla ég að fara yfir efnið og reyni að skipta minningargreinunum í 

flokka.  

Önnur spurningin er: (2) Er hægt að finna frásagnarformúlu sem lýsir íslenskum 

minningargreinum? Til að svara þeirri spurningu ætla ég að nýta aðferðir Martins og 

Roses við textagreiningu. Markmið mitt er að búa til formúlu fyrir íslenskar 

minningargreinar. 

Þriðja spurningin er: (3) Hverskonar ævisögur birtast í minningargreinum? Til 

að svara þeirri spurningu ætla ég að flokka þær ævisögur sem höfundar rekja í 

minningargreinum. Ég byggi þessa greiningu á þeim kenningum sem Shlomith 

Rimmon-Kenan setur fram í verki sínu Narrative Fiction frá 1983.  

 

3.1 Tvennskonar minningargreinar 
 

Ég skoðaði 453 minningargreinar sem birtust í Morgunblaðinu á tveggja vikna tímabili í 

janúar 2013 (3.1.–7.1. og 25.1.–31.1.). Ég las allar minningargreinar á þessu tímabili yfir 

og skipti þeim í tvo flokka.  

Fyrsta flokkinn nefndi ég hefðbundnar minningargreinar. Textar í þessum flokki 

eru íhaldssamir. Þeir eru sem sagt eins og Koester lýsti þeim: 19  Í hefðbundum 

minningargreinum er fjallað um líf hins látna og sameiginlega fortíð hans og höfundar. 

Ættingjum eru færðar samúðarkveðjur og talað um hinn látna í þriðju persónu eins og 

eftirfarandi dæmi sýna: 

 

Tryggvi var fágaður í framkomu, hafði fágaða borðsiði og vakti alltaf gleði þegar 
maður kom að Fagurhólsmýri. Ég vil þakka honum góð kynni í gegnum árin og 
votta ættingjum hans samúð mína.20 

                                                
19 Koester 1995: 159–160, 163–164. 
20 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 45. 
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Sem persóna var pabbi einstakur maður. Hann hafði hjartað á réttum stað og var 
stór persóna, bæði andlega og líkamlega. Minningin um hann mun lifa í hjarta 
mínu og verma mig um ókomin ár. Blessuð sé minning hans.21 

 
Jói vann ýmis störf um ævina en lengst starfaði hann sem bréfberi hjá Pósti og 
Síma. Hann þekkti því Sogamýrina, Breiðholtshverfið og nágrenni eins og lófann 
á sér.22 

 

Flestar minningargreinar eru enn hefðbundnar: 315 af 453 minningargreinum (70%) sem 

ég skoðaði tilheyrðu þessum flokki. 

Annan flokkinn nefndi ég sendibréf. Þessar minnningargreinar eru miklu 

persónulegri og tilfinningasamari og skrifaðar beint til hins látna. Hinn látni er 

ávarpaður í annarri persónu eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 

 Ég sakna þín, stóra systir mín.23 
 

Elsku amma mín. Ég sakna þín svo mikið en á sama tíma er ég óendanlega 
þakklát fyrir að eiga þig og þessar yndislegu stundir til að heimsækja í 
huganum.24 

 
Elsku Amma Lóló. Við vorum ekkert smá heppnir að eiga þig fyrir ömmu. Alltaf 
að knúsa okkur og fá að vita hvað við vorum að gera í skólanum eða á 
fótboltaæfingu.25 

 

Um 30% af minningargreinum (138 textar) falla í sendibréfaflokkinn. Þessi niðurstaða er 

í samræmi við niðurstöður rannsóknar Arnars Árnasonar, Sigurjóns Baldurs 

Hafsteinssonar og Tinnu Grétarsdóttur; meirihluti minningargreinanna er hefðbundinn 

þótt svokölluð sendibréf hafi orðið algengari með árunum.26  

Það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er að svo virðist sem að hefðbundnar 

minningargreinar og sendibréf séu farin að blandast saman. Sumar hefðbundnar 

minningargreinar enda á persónulegri kveðju eða að höfundur talar í þeim beint til hins 

                                                
21 Morgunblaðið, 25.1.2013, bls. 29. 
22 Morgunblaðið, 4.1.2013, bls. 41. 
23 Morgunblaðið 25.1.2013, bls. 27. 
24 Morgunblaðið 30.1.2013, bls. 31. 
25 Morgunblaðið 7.1.2013, bls. 18. 
26 Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir 2003: 274. 
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látna. Ég tek eina hefðbundna minningargrein sem dæmi: 

 
Það var helst í réttum eða við jarðarfarir sveitunganna sem við hittumst. Ég held 
að þau hafi átt dágott líf á Króknum, og Jósef undi sér vel með mönnum sem áttu 
hesta. Ég þakka þér, vinur, samfylgdina. Færi Fjólu og systkinunum hlýjar 
kveðjur.27 

 

Í þessari minningargrein skrifar höfundurinn um hinn látna í þriðju persónu án 

grátklökkra tilfinninga. Þó að þetta dæmi sé hefðbundin minningargrein endar hún með 

persónulegu ávarpi: „Ég þakka þér“. Persónulegar kveðjur og/eða ávörp eru dæmigerð 

fyrir sendibréf. Þetta þýðir að persónuleg rödd hefur orðið – að minnsta kosti á vissan 

hátt – hluti af hefðbundnum minningargreinum.  

 

3.2 Uppbygging minningargreina  
 

Ég hef nú flokkað minningargreinar í tvennt. Næst er markmið mitt að skoða hvernig 

þessar ólíku gerðir eru byggðar upp, sem sagt skoða hvernig þær byrja, hvernig þær enda 

og hver eru aðalatriðin28 í textanum. Ég ætla að búa til frásagnarformúlu sem útskýrir 

hvernig þessar tvær gerðir af minningargreinum eru.  

Hér beiti ég svokallaðri frá-því-stærra-til-hins-smærra-aðferð (outside-in-aðferð) 

sem Martin og Rose hafa þróað.29 Þeir segja að til að gera yfirgripsmikla greiningu sé 

best að greina fyrst stærri atriði í textanum.30 þeir skoða til dæmis hvernig texti skiptist í 

kafla, í hvaða röð kaflarnir eru og hvernig samband er á milli þeirra. Eftir að texti hefur 

verið greindur með þessum hætti er hægt að fara dýpra í hann og greina smærri atriði. 

 

 

                                                
27 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 43. 
28 Bæði hefðbundnar minningargreinar og sendibréf innihalda stundum ljóð. Ljóð eru 
oftast eftir íslensk skáld eins og Jónas Hallgrímsson, sem er eitt af frægustu skáldum 19. 
aldar, eða eftir vinsæl nútímaskáld eins og til dæmis Gerði Kristnýju. Í þessari ritgerð 
ætla ég samt ekki fjalla meira um ljóð í minningargreinum. 
29 Martin og Rose 2003. 
30 Sama heimild, bls. 255. 
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3.2.1 Uppbygging sendibréfa  
 

Ég fór yfir öll sendibréfin (138 stk.) og fann að það eru fjögur atriði sem koma næstum 

því alltaf fram í þeim: ávarp og lýsing á tengslum, upprifjun á sameiginlegum 

minningum, þakkir og hinsta kveðja. Persónuleg rödd og sterkt samband milli hins látna 

og höfundar koma fram í öllum þessum atriðum. Ég tók nokkur sendibréf sem dæmi til 

þess að sýna hvernig þessi atriði eru.  

 

(1) Ávarp og lýsing á tengslum 

Sendibréf byrja oftast með orðunum „Elsku“ eða „Kæri/Kæra“. Það er eins og höfundur 

tali beint til hins látna: „Kæri frændi“31, „Elsku Hilmar minn“32, og „Elsku besta móðir 

mín“33. 

Ávarp sýnir einnig hvernig höfundur og hinn látni voru tengdir. Í einu dæmi er 

sagt „Elsku amma Lólo“34 og í öðru dæmi er sagt „Elsku amma í Kefló“35. Lólo er 

gælunafn hinnar látnu. Höfundur – sem hér er barnabarn hennar – notar Lólo til að vísa í 

aðra ömmu sína – til aðgreiningar frá hinni ömmu sinni sem kannski er ennþá á lífi. 

„Kefló” vísar til Keflavíkur sem er lítill bær fyrir vestan Reykjavík. Höfundurinn segir 

„amma í Kefló” til þess að sýna að hann sé í þessu tilfelli að tala um ömmu sína sem bjó 

í Keflavík en ekki um hina ömmu sína sem væntanlega býr annarstaðar. 

 

(2) Upprifjun á sameiginlegum minningum (ævisögur) 

Eftir ávarpið kemur upprifjun á sameiginlegum minningum. Oft er skrifað um nokkrar 

tilteknar minningar; um sumardaga í sumarbústöðum, um ferðalög eða um venjulega 

daga við eldhúsborðið. Í sendibréfum eru ævisögur iðulega tengdar persónulegum 

minningum og liðnum samverustundum. Á Íslandi eru jólin mjög mikilvæg hátíð og þá 

koma fjölskyldur saman. Minningar tengdar jólunum koma fram í mörgum 

minningargreinum: 

                                                
31 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 45. 
32 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 40. 
33 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 44. 
34 Morgunblaðið 7.1.2013, bls. 18. 
35 Morgunblaðið 29.1.2013, bls. 26. 



 16 

 

Ég átti líka nokkur jól með þér á Mýrinni en þá komum við fjölskyldan til ykkar  
ömmu í Efribænum og áttum þar góða stund. Þú spurðir mig hvort ég vissi hvað  
þú hefðir verið að gera og fræddir mig svo um það. Þú naust kvöldsins með  
okkur og bauðst okkur alltaf konfekt ef þú fekkst það í jólagjöf. 36 

 

Á Íslandi – eins og í Finnlandi – er mjög vinsælt að fara út í sveit og verja fríinu í 

sumarbústað. Minningar sem koma fram í sendibréfum fjalla mjög oft um sumardaga í 

sveitinni: 

 

Það besta sem maður veit er að renna austur til ykkar í bústaðinn og þaðan eiga 
mínir krakkar góðar minningar sem einkennast af ástúð, góðum mat og golfi með 
afa.37 

 

Í sendibréfum tekur höfundur oftast þátt í atburðum sem hann skrifar um. Höfundur talar 

um eitthvað sem hann gerði eða upplifði með hinum látna. 

 

Ávallt var mikill gestagangur á fallega heimilinu ykkar afa en öllum þótti gott að 
koma til ykkar í heimsókn. Við fjölskyldan nutum gestrisni ykkar og kærleiks 
einna mest enda varst þú dugleg við að bjóða okkur öllum til þín í mat en þar var 
alltaf mikið hlegið.38 

 

Þótt sendibréf séu mjög persónuleg og minningarnar sem koma fram í þeim næstum 

alltaf tengdar samverustundum fann ég eitt dæmi sem brýtur regluna. Í þessu sendibréfi 

skrifar dóttir til móður sinnar og segir frá því að móðirin hafi unnið hjá Nóa Síríus en 

hætt því þar sem hún fékk ekki sömu laun fyrir sömu vinnu á við karla. 

 

Þegar þú spurðir yfirmann þinn út í það var ástæðan að karlmenn fengu hærri 
laun vegna þess að þeir þyrftu að sjá fyrir fjölskyldu. Þú varst einstæð móðir að 
berjast við blankheit alla daga, nýflutt suður frá fjölskyldunni. Þessi strákur bjó 
ennþá hjá foreldrum sínum og var ekki að sjá fyrir neinni fjölskyldu. Þú varst svo 
reið að þú hættir, fórst að vinna hjá samkeppnisaðilanum Góu.39 

 

                                                
36 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 45. 
37 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 35. 
38 Morgunblaðið 4.1.2013, bls 44. 
39 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 44. 
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Hér kemur fram hvernig hin látna var réttsýn og stóð fast á sínu. Mjög oft innihalda 

hefðbundnar minningargreinar ævisögur af þessu tagi þar sem höfundur tekur ekki þátt í 

aðburðum en segir söguna til að lýsa á persónuleika hins látna. 

 

(3) Þakkir 

Í flestum sendibréfum eru einnig þakkir. Þær koma fram á margvíslegan hátt. Stundum 

þakkar höfundur hinum látna fyrir hjálp við tiltekið verk, eins og fram kemur í 

eftirfarandi dæmi þar sem höfundurinn þakkar ömmu sinni:  

  

[...] fyrir að hjálpa mér með málfræði og stafsetningu á skólaritgerðum, fyrir að 
prjóna svo fallegar peysur, ég geymi þær sem gull.40 

 

Í sumun sendibréfum þakkar höfundur hinum látna fyrir góðar samverustundir eða 

hollráð og vísdómsorð.  

 

Kæri Tryggvi, ég vil þakka þér fyrir þær stundir sem við höfum átt saman.41 
 

Þú hefur haft ótrúlega mikil áhrif á líf okkar og hjálpað okkur að ná markmiðum 
okkar sama hversu erfitt það hefur verið.42 

 

(4) Hinsta kveðja  

Í lok sendibréfs kemur hinsta kveðja og ávarp sem endar oftast á þinn eða þín. Í hinstu 

kveðju er oftast sagt hvíldu eða farðu í friði: „Far í friði, elsku drengurinn minn, þín 

verður sárt saknað.“43 

Í hinstu kveðju er oft ítrekað hvernig höfundur og hinn látni voru tengdir. Hér 

eru tvö dæmi um það: „Elsku pabbi minn, hvíldu í friði. Þín dóttir, Guðrún Ósk.“44 „[...] 

hvíl í friði, elsku amma Lóló. Þín, Katrín.“45 

 

                                                
40 Morgunblaðið 7.1.2013, bls. 18. 
41 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 45. 
42 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 46. 
43 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 40. 
44 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 35. 
45 Morgunblaðið 7.1.2013, bls. 18. 
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3.2.2 Uppbygging hefðbundinna minningargreina 
 

Hefðbundnar minningargreinar voru 315 talsins. Ég fann margt líkt í þeim. Það eru sex 

frásagnarliðir sem koma fram: Tilkynning, lýsing á tengslum, mannlýsing, ævisaga, 

samúðarkveðjur og hinsta kveðja. Ekki koma allir frásagnarliðir fram í öllum 

hefðbundnum minningargreinum, frásagnarformúlan er sem sagt ekki eins algild og í 

sendibréfunum. Stundum kemur mannlýsing ekki fram í minningargreinum en stundum 

er bara talað um það hvernig hinn látni var sem persóna. Oftast er rakið æviágrip hins 

látna en í sumar hefðbundnar minningargreinar vantar samt æviágrip. Persónuleg rödd 

og sterkt samband milli hins látna og höfundar er ekki eins áberandi og í sendibréfum. 

Ég tek nokkrar hefðbundnar minningargreinar sem dæmi til þess að sýna hvernig þessi 

sex atriði, sem ég fann, eru.  

 

(1) Tilkynning 

Hefðbundnar minningargreinar byrja með stuttri og formlegri tilkynningu um að einhver 

sé látin(n). Þetta atriði kemur fram næstum því alltaf í hefðbundnum minningargreinum. 

Oftast er einnig tekið fram hvenær og hvar hinn látni dó. Stundum – sérstaklega ef 

dánardagur er á frídegi – er deginum sem hann eða hún dó lýst eins og eftirfarandi dæmi 

sýnir: 

 

Unnur [...], fyrrverandi tengdamóðir mín og amma okkar, lést á jóladag á 
hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík.46 

 

Í tilkynningu kemur oftast einnig fram hvernig höfundurinn og hinn látni þekktust eða 

tengdust. Þegar sagt er hver dó er ekki aðeins nefnt nafn hans heldur einnig „mamma 

mín“, „ferðafélagi“ eða „vinur“ í mörgum tilfellum. Stíllinn í þessum hluta er mjög 

formlegur, eins og næstu dæmi sýna:  

 

Komið er leiðarlokum hjá kærum vini og félaga.47 
 

Fallinn er ferðafélagi og vinur til margra ára.48 

                                                
46 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 39. 
47 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 40. 
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(2) Lýsing á tengslum 

Eftir stuttu tilkynninguna kemur oftast nánari útlistun á því hvernig höfundur og hinn 

látni voru tengdir. Þessar lýsingar eru stuttar ef höfundur talar um vinnufélaga eða 

einhvern annan sem hann þekkti ekki mjög vel. 

 

Snæfríður [...] kom til starfa hjá Fjármálaeftirlitinu síðastliðið sumar.49 

 

Því betur sem hinn látni og höfundur þekktu hvorn annan þeim mun lengur er talað um 

samband þeirra. Í löngum texta er talað um það hvernig, hvenær og hvar þeir hittust og 

hvað þeir gerðu saman, eins og eftirfarandi dæmi sýnir:  

 

Gústa kynntist ég fyrst er ég sveikst um að lesa undir eitthvert stúndentsprófið, 
og fór með þeim bræðrum Ágústi og Guðmundi seint á áttunda áratugnum á 
Land Roverunum þeirra í sunnudagsjeppatúr um Reykjanesið.50 

 

Athyglisvert er að stundum skipta staðir greinilega miklu máli, eru tengdir minningum 

og því koma örnefni fram líkt og í eftirfarandi dæmum: 

 

Við frændur vorum miklir og góðir vinir enda komnir af ljúfu fólki frá 
Norðfirði.51 

 
Kynni okkar Jósefs eru orðin löng, en mest og best urðu þau eftir að ég varð 
fjallskilastjóri Bólstaðarhlíðarhrepps.52 

 

(3) Mannlýsing 

Næst lýsir höfundur hinum látna. Eins og kemur fram í dæmunum hér á eftir er talað um 

áhugamál, útlit, sérkunnáttu og persónulega eiginleika. 

 

En kannski verður hans oftast minnst fyrir sögurnar og sönginn.53 

                                                                                                                                          
48 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 36. 
49 Morgunblaðið 31.1.3013, bls. 30. 
50 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 36. 
51 Morgunblaðið 3.1.2013, bls. 32. 
52 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 43. 
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Og Gústi var alveg snilldar tækjamaður,54 

 
Hún var frjálsmannsleg og vingjarnleg en jafnframt hlédræg og bauð af sér 
einstaklega góðan þokka.55 

 

Eins og kom fram í kafla 2 sýnir rannsókn Arndísar Þorgeirsdóttur og Guðrúnar Bjarkar 

Kristjánsdóttur að starfslýsingar eru mismunandi milli kvenna og karla. Konur fá frekar 

en karlar beinar útlitslýsingar og lýsingar á störfum kvenna einskorðast við 

heimilsstörfin en eru miklu fjölbreyttari í tilfelli karlanna.56 Þótt ég hafi í þessari ritgerð 

ekki skoðað á nákvæman hátt hvort mismunandi málfar sé notað í eftirmælum um karla 

og konur, virðist mér að munurinn sé ekki lengur eins mikill og hann var fyrir tuttugu 

árum síðan. Skýringar geta verið margar. Nú á tímum skrifa jafnvel unglingar, börn og 

konur minningargreinar, ekki bara karlar.  

Höfundar tala um mikilvægi fjölskyldunnar og þá skiptir engu máli hvort hinn 

látni var kona eða karlmaður. Eitt gott dæmi um þetta er minningargrein þar sem 

barnabarn skrifar hvernig afi hafði alltaf áhuga á barnabörnum sínum og hann kom að 

horfa á flaututónleika, fimleika, skauta, dans, handbolta eða fótbolta:  

 
Afi Jói var klappstýran í fjölskyldunni, hann var alls staðar mættur til að fylgjast 
með okkur [...]57 

 

(4) Ævisaga 

Í þessum hluta er oftast talað um hvað hinn látni gerði, hvar hann/hún bjó og hvernig 

fjölskylda hans/hennar var. Stundum er fjallað um eðli og áhugamál hins látna í sama 

hluta, stundum er talað um fleira.  

 

Daníel var færeyskur en hafði gengið í skóla í Danmörku. Hann kom með nýjar 
hugmyndir inn í samfélag heyrnarlausra á Íslandi enda hafði hann kynnst slíkum 
samfélögum á Norðurlöndunum áður en hann settist að hér.58 

                                                                                                                                          
53 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 43. 
54 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 36. 
55 Morgunblaðið 31.1.2013, bls. 30. 
56 Arndís Þorgeirsdóttir og Guðrún Björk Kristjánsdóttir 1996, 76. 
57 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 41. 
58 Morgunblaðið 31.1.2013, bls. 32. 
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Í þessu dæmi kemur fram næstum heilt æviágrip sem er tengt starfi hins látna. Í þessari 

minningargrein er ekkert talað um áhugamál Daníels eða persónulegt líf hans. Ástæðan 

getur verið að hann var, eins og kemur fram í æviágripinu, ekki giftur og barnlaus. Hann 

vann mikið og vinnan skipaði stórt hlutverk í lífi hans. Í sumum hefðbundum 

minningargreinum er samt mikið talað um atvinnuþátttöku hins látna þótt hann eða hún 

hafi líka átt fjölskyldu. Stundum eru ævisögur um fjölskyldulíf og starf tengdar saman 

eins og hér: 

 

Stefán og synir hans ráku þurrkverksmiðju með fiskafurðir í Þorlákshöfn, 
Bretlandi og í Kanada [...]59 

  

Í sumum minningargreinum er lögð mikil áhersla á áhugamál og minna talað til dæmis 

um atvinnuþátttöku.  

 

Sjórinn og tengsl Skjaldar við hann var ríkur þáttur í hans lífi. Hann var 
veiðimaður eins og faðir hans og forfeður. Hann, eins og þeir, var gjafmildur á 
fenginn og það voru ófáir sem nutu þess. Hann sá til þess að veiðiáhuginn gengi 
niður til kynslóðarinnar sem á eftir kom.60 

  

Eins og kom fram í kafla 3.2.1 eru ævisögur í sendibréfum oft tengdar persónulegum 

minningum og samverustundum með hinum látna. Í hefðbundnum minningargreinum 

segir höfundur ævisögur sem eru tengdar samfélaginu og leggur þá oft áherslu á þau 

áhrif sem hinn látni hafði í samfélaginu. Hér er dæmi um umhverfisverndarsinna: 

  

Þegar hann talaði um umhverfismál upp úr miðri síðustu öld var hann áratugum á 
undan sinni samtíð. Meðal fyrstu minninga minna um föður minn eru frá árinu 
1955 en þá fékk ég fyrstu kennslustundina, af ótal mörgum sem hann gaf mér í 
gegnum árin í umhverfisfræðum. Hann útskýrði fyrir mér hvað gerðist ef menn 
héldu áfram að henda drasli í sjóinn, eins og þá var algengt.61 

 

Í öðru dæmi lýsir vinur hversu athafnasamur hinn látni var í lífinu og hvernig hann tók 

                                                
59 Morgunblaðið 3.1.2013, bls. 32. 
60 Morgunblaðið 7.1.2013, bls. 20. 
61 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 39. 
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þátt í að byggja betra samfélag. 

 

Hannes barðist af einurð fyrir þeim málefnum sen voru honum kær. Hæst ber 
baráttuna fyrir breikkun Suðurlandsvegar.62 

 

Í framhaldi er því lýst hvernig Hannes reisti krossa við Kögunarhól til minningar um þá 

sem höfðu látið lífið í bílslysum á vegakaflanum milli Reykjavíkur og Selfoss.  

 

(5) Samúðarkveðjur 

Næstum því allar hefðbundnar minningargreinar enda með samúðarkveðjum sem eru 

ætlaðar fjölskyldu, ættingjum og vinafólki hins látna.  

 

Ég og fjölskylda mín biðjum þess að Guð gefi ykkur styrk í sorginni.63 
 

Við sendum Sigurjóni, börnum og fjölskyldunni allri okkar einlægustu 
samúðarkveðjur.64 

 

Áhugavert er að samúðarkveðjur koma ekki fram í sendibréfum heldur bara í 

hefðbundnum minningargreinum. Skýringin gæti tengst innbyggðum lesanda. 

Innbyggður lesandi er sá ímyndaði lesandi sem höfundur hefur í huga og beinir máli sínu 

til þegar hann semur sinn texta. 65 Sendibréf eru skrifuð beint til hins látna og höfundur 

sendir honum ekki samúðarkveðjur. Hefðbundnar minningargreinar hafa á hinn bóginn 

að minnsta kosti tvennskonar innbyggða lesendur, annars vegar fólk sem veit ekki mikið 

um hinn látna og hins vegar nánustu ættingjar. Hefðbundnar minningargreinar eru ekki 

skrifaðar til hins látna og þess vegna hafa samúðarkveðjur sinn sess í þeim.  

 

(6) Hinsta kveðja 

Samúðarkveðjur halda vel þeim formleg stíl sem notaður er í hefðbundnum 

minningargreinum. Það sem kom svolítið á óvart voru hinstu kveðjur sem birtust í 

sumum hefðbundnum minningargreinum þar sem er óvænt talað um hinn látna í annarri 

                                                
62 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 40. 
63 Morgunblaðið 3.1.2013, bls. 32. 
64 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 39. 
65 Rimmon-Kenan 1983: 86–87. 
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persónu; á svipaðan hátt og gert er í sendibréfum: „Gamli vin, við hittumst aftur hinum 

megin.“66 „Ég þakka þér, vinur, samfylgdina.“67 Þessi dæmi sýna hvernig stíll frá 

sendibréfum hefur einnig orðið hluti af hefðbundnum minningargreinum.  

 

3.3 Frásagnarformúlur minningargreina 
 

Ég hef núna rætt uppbyggingu minningargreina og greint helstu frásagnarliði þeirra. 

Minningargreinar – bæði sendibréf og hefðbundnar minningargreinar – eru hver annarri 

líkar. Þótt að það séu undantekningar er hægt að segja að um sé að ræða tvær ólíkar 

frásagnarformúlur, formúla fyrir sendibréf og formúla fyrir hefðbundnar 

minningargreinar.  

 

Frásagnarformúla sendibréfs er sett saman úr eftirfarandi atriðum: 

1) Ávarp og lýsing á tengslum 
2) Upprifjun á sameiginlegum minningum (ævisögur) 
3) Þakkir 
4) Hinsta kveðja 
 

Frásagnarformúla sendibréfs er sett saman úr eftirfarandi köflum: 

1) Tilkynning 
2) Lýsing á tengslum 
3) Mannlýsing  
4) Ævisaga 
5) Samúðarkveðjur  
6) Hinsta kveðja 
 

Í sumum sendibréfum koma allir frásagnarliðirnir fjórir fram. Sum sendibréf eru styttri 

og í þeim koma bara fram frásagnarliðirnir 1, 2 og 4. Sama gildir um hefðbundnar 

minningargreinar; stundum er ekki skrifað um ævisögu hins látna og stundum er engin 

mannlýsing. 

  Stundum fá hefðbundnar minningargreinar og sendibréf eitthvað lánað hvort frá 

öðru. Stundum innihalda sendibréf ævisögur þar sem höfundur sjálfur kemur ekki við 

                                                
66 Morgunblaðið 26.1.2013, bls. 36. 
67 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 43. 
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sögu. Með sama hætti fá hefðbundnar minningargreinar stundum lánað frá sendibréfum. 

Þetta gerist til dæmis þegar hin látni er ávarpaður í lokin.  

Það kom mér svolítið á óvart að sjá hversu svipaðar íslenskar minningargreinar 

eru innbyrðis. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Margir Íslendingar lesa 

minningargreinar; þeir þekkja textagerðina og hafa tilfinningu fyrir því hvernig 

minningargreinar eiga að vera. Önnur ástæða getur verið sú að bókin Hagnýt skrif eftir 

Gísla Skúlason lýsir því hvernig góðar minningargreinar eiga að vera. Bók Gísla er 

mikið lesin og það getur verið að leiðbeiningar hans hafi haft áhrif á það hvernig 

minningargreinar eru skrifaðar. 

Gísli minnir á að minningargreinar eru skrifaðar á erfiðum stundum og fjalla um 

viðkvæm mál, því sé alltaf nauðsynlegt að hafa einhvern sem les textann yfir.68 Það 

getur verið erfitt að velja um hvað eigi að skrifa: um hinn látna, um söknuð eða um 

samverustundir? Gísli segir að það sé gott að hafa í huga markmið minningargreina:  

 

- Mannlýsing. Velja þau atriði sem eru dæmigerð og lýsandi fyrir þá heildarmynd sem 

rithöfundur vill draga upp.  

- Minning. Halda minningu hins látna á lofti. Þetta má til dæmis gera með því að skrifa 

um persónueiginleika eða verk hins látna. 

- Kveðja hinn látna og votta virðingu. 

- Samhryggjast ástvinum og sættast við orðinn hlut. 

- Undirstrika ást, vinabönd eða missi. Það má gera með stuttum frásögnum af 

samverustundum með hinum látna. 69 

 

Eins og kom fram í köflum 3.2.1 og 3.2.2 byggja frásagnarliðir minningargreina mjög 

oft á þessum markmiðum. Bókin hans Gísla kom út 2004 og minningargreinar hafa 

breyst svolítið síðan þá. Sendibréf hafa orðið vinsælli og sumar minningargreinar 

innihalda núna skýrari lýsingar á tilfinningum höfunda. Gísli talar ekki um form 

sendibréfsins eða persónulegar kveðjur en samt hafa þessi atriði orðið vinsæl á síðustum 

árum. 

                                                
68 Gísli Skúlason 2004: 126. 
69 Sama heimild, bls.126. 
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3.4 Ævisögur í minningargreinum 
 

Gísli kallar frásagnir af samverustundum með hinum látna dæmisögur. 70 Í þessum 

dæmisögum eru stundum rifjaðar upp ein eða fleiri minningar og stundum er rakinn allur 

starfsferill hins látna. Stundum er höfundurinn þátttakandi í dæmisögunni og stundum 

lýsir hann atvikum utan frá. Í þessari ritgerð hef ég kallað þessar dæmisögur ævisögur. 

Mig langar að skoða hversu mikið er hægt að segja um líf hins látna í stuttum 

texta, sem sagt að skoða hvað höfundar velja að fjalla um. Eru þeir að lýsa lífi 

viðkomandi frá upphafi til enda eða aðeins að fjalla um ákveðið tímabil eða viðburð? Ég 

ætla að flokka ævisögur minningargreina í tvo flokka, svipmyndir og æviágrip. 

Ég fékk innblástur fyrir þessa greiningu frá frásagnarfræðingnum Rimmon-

Kenan.71 Hann fjallar meðal annars um hugmyndina um viðdvöl, sem sagt afstöðuna 

milli sögutíma (story time) og framsetningartíma (discourse time). Sögutími er innri tími 

sögunnar, sá tími sem líður innan takmarka verks frá upphafi þess til enda. 72 

Framsetningartími á hinn bóginn er sá tími sem tekur að segja sögu; hann er sá tími sem 

lestur verks tekur.73 

Samkvæmt Rimmon-Kenan er framsetningartími oftast línulegur.74 Það þýðir að 

lesendur lesa orð eftir orð og setningu eftir setningu. Sögutími er ólínulegur.75 Það sem 

gerist fyrst þarf alls ekki að vera upphaf sögunnar.  

Rimmon-Kenan segir að sögutíma sé hægt að skoða á þrennan hátt, eftir 

tímalengd, röð og tíðni.76 Tímalengd svarar spurningunni „Hversu langan tíma er 

eitthvað að gerast?“ Röð svarar spurningunni „Hvenær gerðist eitthvað?“ Tíðni svarar 

spurningunni „Hversu oft gerðist eitthvað?“ 

Lengd sögutíma er mæld í mínútum, klukkutímum, dögum, mánuðum eða árum. 

Lengd framsetningartíma – hvað þarf langan texta til að lýsa því hvað gerist í sögunni – 

                                                
70 Sama heimild, bls. 126. 
71 Rimmon-Kenan 1983. 
72 Hugtök og heiti í bókmenntafræði 1998: 285. 
73 Sama heimild, bls. 285. 
74 Rimmon-Kenan 1983: 45. 
75 Sama heimild, bls. 45. 
76 Sama heimild, bls. 46. 
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er á hinn bóginn mæld í blaðasíðum, línum eða orðum.77 Ef einhverju sem tekur langan 

tíma er lýst í stuttu máli er það kallað hröðun eða samantekt (acceleration).78 Hér er 

dæmi um slíka samantekt:  

 

Fjölskyldan dvaldi á Íslandi öll stríðsárin og Sören varð hér stúdent og lauk 
fyrrihlutaprófi í verkfræði við Háskóla Íslands 1945. Að því búnu hélt hann til 
Danmerkur og lauk prófi í byggingaverkfræði frá Danmarks Tekniske Højskole. 
Árið 1971 tók hann við stjórn […] 79 

 

Ef einhverju sem tekur stuttan tíma að gerast er lýst í löngu máli er það kallað útlistun 

(deceleration).80 Hér fyrir neðan er rifjuð upp sérstök minning frá jólakvöldi.  

 

Ég man best eftir því að þegar að þú varst kominn á Skjól og ég átti afmæli 12. 
október síðastliðinn, þá hringdir þú í mig með ömmu og sagðir: Til hamingju 
með daginn elsku ástin mín.81 

 

3.4.1 Svipmyndir og æviágrip 
 

Til þess að greina ævisögur í minningargreinum og höfunda þeirra las ég 30 

minningargreinar – 15 sendibréf og 15 hefðbundnar minningargreinar. Yfirlit um 

niðurstöður kemur fram í töflu 1 og 2. Eftir það fjalla ég nánar um tvær 

minningargreinar.  

 

Ævisögur Barn Barnabarn Tengdafjölskylda, 

frænkur, frændur 

Vinur 

 

Vinnufélagar 

Svipmyndir  1 2 2 2 

Æviágrip   3 4 1 

Tafla 1. Ævisögur og höfundar í hefðbundnum minningargreinum. 

 

                                                
77 Sama heimild, bls. 52. 
78 Sama heimild, bls. 53. 
79 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 43. 
80 Rimmon-Kenan 1983: 53. 
81 Morgunblaðið 4.1.2013, bls. 40. 
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Ævisögur Barn Barnabarn Tengdafjölskylda, 

frænkur, frændur 

Vinur Vinnufélagar 

Svipmyndir 3 6 2 3  

Æviágrip  1    

Tafla 2. Ævisögur og höfundar í sendibréfum. 

 

Af fimmtán hefðbundnum minningargreinum innihalda átta æviágrip og sjö svipmyndir. 

Af fimmtán sendibréfum innihalda fjórtán svipmyndir og eitt æviágrip. Þótt þrjátíu 

minningargreinar sé ekki mjög stórt úrtak er hægt að segja að svipmyndir séu miklu 

algengari í sendibréfum en í hefðbundnum minningargreinum. Í hefðbundnum 

minningargreinum eru æviágrip aðeins algengari en svipmyndir. Það kemur einnig í ljós 

í töflum 1 og 2 að höfundar sendibréfa eru oftast barnabörn eða börn hins látna. 

Höfundar hefðbundinna minningargreina eru á hinn bóginn fremur vinir eða fjarskyldari 

ættingjar. Ég hef valið tvær minningargreinar sem dæmi til þess að útskýra betur 

mismunandi ævisögur og hvernig rödd höfundar kemur fram í þeim. 

Fyrsta dæmið er minningargrein um Jóhönnu [...]. Barnabörn hennar, Jónheiður 

og Bergrún, skrifuðu sendibréf sem fellur mjög vel að formúlu sendibréfs. Fyrst kemur 

ávarp og lýsing á tengslum: „Elsku Amma í Kefló“. Eftir það kemur upprifjun á 

sameiginlegum minningum. Svo koma þakkir „Elsku amma, við erum innilega þakklátar 

fyrir þann tíma [...]“. Sendibréfið endar með hinstu kveðju „Þínar ömmustelpur, 

Jónheiður og Bergrún“.82 

Minningar sem koma fram í þessu sendibréfi eru svipmyndir af samverustundum. 

Barnabörnin skrifa um afmælisveislu, heimsóknir til ömmu og afa og hvernig þau fóru 

öll saman í bókabúð til þess að kaupa litabækur. Svipmyndirnar eru fullar af sérstökum 

smáatriðum sem sýna hversu vel barnabörnin muna eftir ömmu sinni og stundum sem 

þær hafa átt saman. Þær skrifa til dæmis um matinn sem þær borðuðu hjá ömmu þegar 

þær voru að gista þar yfir nótt. 

 

Þú varst alltaf vöknuð á undan öllum og yfirleitt búin að baka eplaköku og Bessó 
og stafla af pönnukökum þegar við skriðum fram í kókópöffs með 

                                                
82 Morgunblaðið 29.1.2013, bls. 26. 
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karamellujógúrti og hlupum svo fyrir þig út í Nonna og Bubba eftir því sem 
vantaði með kaffinu. 

  

Minningar sem koma fram í sendibréfum eru oft frá mismunandi tímabilum. Í þessum 

sendibréfum koma fram minningar síðan úr barnæsku en einnig minningar um seinni tíð 

þegar barnabörnin eru orðin eldri. Jónheiður og Bergrún muna eftir kaffitímum sem þær 

áttu með ömmu sinni. Þær minningar eru svo nákvæmar að jafnvel útlit kaffibolla kemur 

fram: 

 

Í seinni tíð höfum við svo notið þess að koma í kaffi til þín á Nesjavellina þar 
sem enn var drukkið úr rósabollum og lagt á kaffiborð og skrafað við gesti.  

 

Í sendibréfum er sagt frá einhverju sem hinn látni og höfundur gerðu saman og oft 

hjálpaði hinn látni höfundinum: bjó til kaffi, hjálpaði með skólaverkefni eða kom að 

horfa á fótboltaæfingu. Ef miðað er við hefðbundna frásagnarfræðilega greiningu í anda 

Vladimirs Propp83 má segja að í sendibréfum sé hinn látni oft „hjálpari“ og höfundur 

„móttakandi“ af því að í sendibréfum er barn eða barnabarn svo oft höfundurinn og hinn 

látni (amma, afi, mamma eða pabbi) hefur hjálpað honum eða henni í fortíðinni.  

Minningar sem koma fram í hefðbundnum minningargreinum eru bæði 

svipmyndir og æviágrip. Í mjög formlegum minningargreinum eru stundum ævisögur 

sem höfundur skrifar um eina eða fleiri sérstakar stundir. Æviágrip eru aðeins algengari 

en svipmyndir. Til að varpa ljósi á þetta greini ég frá hefðbundinni minningargrein sem 

inniheldur æviágrip. 

Minningargreinin er um Jósef [...]. Hún byrjar með tilkynningu um að Jósef sé 

dáinn. Tikynningin sýnir einnig hvernig höfundurinn og Jósef voru tengdir: „Góður 

vinur og fjallafélagi um árabil er nú látinn, níutíu og eins árs að aldri.“84 

Á eftir tilkynningunni kemur ævisaga, svo mannlýsing og í lok 

minningargreinarinnar eru samúðarkveðjur og hinsta kveðja til Jósefs. Ævisagan er 

æviágrip og það kemur mjög margt fram. Höfundur talar um hvar Jósef bjó, hvað hann 

gerði og hverri hann var kvæntur.  

                                                
83 Propp 1968. 
84 Morgunblaðið 5.1.2013, bls. 43. 
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Jósef fyrrum bóndi að Torfustöðum í Svartárdal var einn þriggja 
Eiríksstaðabræðra og sá síðasti er fallinn frá. Jósef og eftirlifandi kona hans Fjóla 
giftust lýðveldisárið 1944, settu saman bú á Fjósum og voru þar í þrjú ár. Fluttu 
þá til Akureyrar, en komu vestur í Svartárdal 1950 og byggðu þá upp á 
Torfustöðum. 

 

Höfundur tekur ekki þátt í ævisögum á sama hátt og höfundar gera í sendibréfum, eins 

og fyrri dæmi sýna. Höfundurinn talar ekki mjög mikið um hvað hann og Jósef gerðu 

saman en á hinn bóginn lýsir hann Jósef og lífi hans utanfrá. Samt er augljóst að 

höfundurinn þekkti Jósef vel af því hann veit svo mikið um hann og veit einnig hvað 

aðrir hugsuðu um hann.  

 

Jósef var slíkur sögumaður að menn lögðu gjarnan við hlustir, hvort heldur það 
var í gangnakofa eða á karlakórsæfingum. 

 

Þessi tvö dæmi sýna hvernig að í sendibréfum er talað um persónulegar minningar, til 

dæmis hvernig amma bjó til góðar pönnukökur í afmælisveislu eða hvað hinn látni og 

höfundur gerðu saman á sumrin. Í þessum ævisögum kemur oft fram ein svipmynd eða 

fleiri af sérstakri stund. Rimmon-Kenan myndi kalla þessar myndir útlistun, einhverju 

sem tók stuttan tíma er lýst í löngu máli. Í hefðbundnum minningargreinum er sagt á 

almennari hátt frá því hvað hinn látni gerði, til dæmis við hvað hann starfaði. Í 

minningargreinum er fjallað um æviágrip hins látna í tiltölulega stuttum texta. Þetta 

æviágrip myndi Rimmon-Kenan kalla samantekt: eitthverju sem tók langan tíma er lýst í 

stuttu máli. 
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4. Niðurstöður 
 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að gefa yfirlit yfir þær minningargreinar sem birtust í 

Morgunblaðinu í janúar 2013. Kynntar voru algengustu frásagnarformúlur 

minningargreina og greint hvernig þær voru uppbyggðar. Nokkrar minningargreinar (30 

stk.) voru rannsakaðar ítarlega. Hér að neðan reyni ég að svara spurningum sem ég setti 

fram í inngangi ritgerðarinnar. 

 Hvernig eru íslenskar minningargreinar? Rannsóknin hefur leitt í ljós að 

meirihlutinn af minningargreinunum (70%) sem birtust í Morgunblaðinu í janúar voru 

svo kallaðar hefðbundnar minningargreinar. Í þessum minningargreinum er talað um 

sögu hins látna og samverustundir höfundar og hins látna. Höfundur sendir 

samúðarkveðjur og talar um hinn látna í þriðju persónu. Annar flokkur minningargreina, 

sendibréf (30%), er persónulegri og tilfinningalegri og þar er hinn látni ávarpaður í 

annarri persónu.  

Þótt ég hafi skipt minnigargreinum niður í tvo flokka voru nokkrar 

minningargreinar sem innihalda einkenni úr báðum flokkum. Þessar minningargreinar 

blanda saman einkennum úr sendibréfum og hefðbundnum minningargreinum.  

Er hægt að finna frásagnarformúlu sem lýsir íslenskum minningargreinum? 

Frásagnarformúla sendibréfs felur í sér eftirfarandi frásagnarliði: 

 

1) Ávarp og lýsing á tengslum 
2) Upprifjun á sameiginlegum minningum (ævisögur) 
3) Þakkir 
4) Hinsta kveðja 
 

Frásagnarformúla hefðbundinna minningargreina felur í sér eftirfarandi frásagnarliði: 
 

1) Tilkynning 
2) Lýsing á tengslum 
3) Mannlýsing  
4) Ævisaga 
5) Samúðarkveðjur  
6) Hinsta kveðja 
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Það helsta sem einkennir allar minningargreinar er að þær innihalda mannlýsingar og 

ævisögur. Sumar ævisögur voru mjög ítarlegar og miðla persónulegum minningum um 

samverustundir með hinum látna og aðrar voru almennari og fjölluðu einungis um hvar 

hinn látni bjó og hvað hann starfaði við. Sendibréf byrja alltaf með ávarpi og 

hefðbundnar minningargreinar byrja með tilkynningu. 

Frásagnarformúlur eru ekki fullkomnar en þær gefa hugmyndir um inntak 

minningargreina. Ég vil leggja áherslu á að þessar formúlur koma ekki fram í öllum 

minningargreinum. Í sumum sendibréfum koma allir frásagnarliðirnir fjórir fram. Sum 

sendibréf eru styttri og í þeim koma bara fram frásagnarliðir 1, 2 og 4. Sama gildir um 

hefðbundnar minningargreinar; þær innihalda ekki alltaf alla sex frásagnarliðina. 

Nokkrar hefðbundnar minningargreinar hafa sum einkenni sendibréfa, einkum þó ávarp 

til hins látna í lok minningargreinar. Eitt sendibréf, sem ég fjallaði um í kafla 3.4, 

innihélt æviágrip hins látna þar sem höfundur sjálfur tók ekki þátt. Svo kölluð æviágrip 

eru algengari í hefðbundnum minningargreinum. 

Hverskonar ævisögur birtast í minningargreinum? Í þessari ritgerð gerði ég 

einnig grein fyrir hvað mikið kemur fram í ævisögum (frásagnarliður 2 í sendibréfum og 

frásagnarliður 4 í hefðbundnum minningargreinum). Ég skoðaði hvort talað var um eina 

eða fleiri sérstakar minningar (svipmyndir) eða til dæmis hvort æviágrip hins látna var 

rakið. 

Í sendibréfum eru ævisögur svipmyndir sem lýsa sérstökum stundum. Höfundar 

eru oftast börn eða barnabörn. Það er meiri breytileiki í ævisögum í hefðbundnum 

minningargreinum. Í nokkrum ævisögum er fjallað um allt æviskeið hins látna en í 

nokkrum ævisögum er sögutíminn takmarkaðri. Höfundar eru þá oftast vinir, frænkur 

eða frændur. 

Minningargreinar eru frábrugðnar hverri annarri en samt lýsa þær allar hinum 

látna á jákvæðan hátt og gefa til kynna hvernig höfundur og hinn látni voru tengdir. 

Hver minningargrein inniheldur sína eigin sögu og sinn eigin heim. Það hefur verið 

mjög áhugavert að skrifa þessi ritgerð og lesa sögur um fólk sem er saknað sárt. Ég hef 

líka lært mikið; ef ég þarf einn daginn að skrifa minningargrein þá veit ég hvernig á að 

gera það. 

Eftir að hafa skrifað þessa ritgerð byrjaði ég hugsa meira um hlut höfundarins. 
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Höfundur er ekki bara að skrifa um hinn látna, hann er í raun einnig að skrifa um sjálfan 

sig. Það sem væri áhugavert að gera næst væri að skoða hverskonar sögu 

minningargreinahöfundar skrifa um sjálfa sig, með öðrum orðum hvaða og hversu 

miklar upplýsingar koma fram um höfundana. Þetta gæti verið ágætt rannsóknarefni í 

framtíðinni. 

 Þessi ritgerð var unnin undir leiðsögn Jón Karls Helgasonar. Ég vil þakka honum 

kærlega fyrir leiðbeiningar og hjálp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Helstu hugtök 
 

Í orðalista er útskýrð merking nokkurra stakorða sem hafa verið notuð í þessari ritgerð. 

 

Frásagnarformúla minningargreinar: Formúla sem lýsir hvernig minningargrein er 

uppbyggð. Frásagnarformúla er samsett úr frásagnarliðum. 

Frásagnarliður: Einn hluti frásagnarformúlu. Til dæms er ávarp einn frásagnarliður. 

Svipmynd: Nákvæm lýsing á minningum höfundar um sameiginlega fortíð sína og hins 

látna. 

Æviágrip: Lýsingar á stórum hluta lífs hins látna, oft tímabil sem spannar mörg ár eða 

áratugi. 

Ævisaga: Frásögn sem fjallar um líf hins látna. Getur bæði verið svipmynd og æviágrip. 
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