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Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar um stöðu útfarartónlistar í nútímasamfélagi en tilgangur 

rannsóknarinnar fólst fyrst og fremst í því að öðlast vitneskju um mögulegar 

viðhorfsbreytingar gagnvart þeirri tónlist sem jafnan er talið eðlilegt að flytja við 

útför. Efnið hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér á landi þrátt fyrir að þessi siður 

sé mikilvægur í allri okkar menningu. Það er því von höfundar að til verði gögn sem 

gefi einhverja hugmynd um þá þróun sem orðið hefur. 

Ýmsar leiðir voru farnar til að afla heimilda en sú sem vegur hve þyngst er hin 

eigindlega viðtalsrannsókn. Fjögur svokölluð „djúpviðtöl“, ásamt einu styttra, voru 

tekin við aðila sem allir hafa reynslu af umhverfi og framkvæmd útfarartónlistar en 

einnig var stuðst við nokkur eldri viðtöl sem efnið varða. Að auki liggur töluvert vægi 

í megindlegum niðurstöðum spurningalista sem sendur var á hóp fólks en þar var m.a. 

spurt um reynslu, upplifun og ráðstafanir þeirra varðandi útfarartónlist. Áður en þær 

niðurstöður verða krufðar í ritgerðinni mun söguleg birtingarmynd útfarartónlistar 

verða skoðuð. Jafnframt verður efni rannsóknarinnar mátað við ýmis hugtök og 

kenningar fræðimanna á borð við Jón Hnefil Aðalsteinsson, Arnold van Gennep og 

Juha Pentikäinen. 

Ritgerðin skiptist að öðru leyti í fjóra meginkafla. Sá fyrsti útskýrir þá 

aðferðafræði sem notast var við, rannsóknarsaga efnsins verður þar gaumgæfð og 

viðmælendur kynntir. Annar kafli býður upp á sögulegt yfirlit útfarartónlistar en 

einnig verður litið á þær kenningar sem minnst var á hér að ofan. Í þriðja kafla verða 

greind þau eigindlegu viðtöl sem tekin voru varðandi upplifun viðmælenda á 

umræddri þróun. Í fjórða kafla er að lokum birt tölfræðin sem fékkst með hinni 

megindlegu könnun en einnig ítarlegri túlkanir svarenda á nokkrum spurninganna. Í 

kaflanum verður að auki rýnt í viðhorf presta innan þjóðkirkjunnar um hvar draga eigi 

mörkin þegar kemur að tónlistarflutningi í útförum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að töluverð 

viðhorfsbreyting hafi átt sér stað gagnvart útfarartónlist á undanförnum árum. Auknar 

kröfur almennings um persónumiðaðri útfarir, þ.m.t. tónlist, verða sífellt háværari og 

nú er svo komið að þungarokk er jafnvel farið að hljóma í hefðbundnum 

kirkjuútförum. Þessi samruni eldri og nýrri hefða virðist þó ganga nokkuð vel fyrir 

sig en hann verður skoðaður frá ýmsum sjónarhornum hér í Dauðatónum. 
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Formáli 
Ég vil koma á framfæri sérstökum þökkum til viðmælenda minna í þessari rannsókn 

en það var einkar ánægjulegt að fá að spjalla við þá um þetta viðfangsefni. Að sama 

skapi vil ég þakka öllum þátttakendum þeirra kannana sem lagðar voru fyrir en með 

svörum sínum veittu þeir mér nauðsynlega innsýn í hugmyndir fólks um hinstu tóna 

þeirra sjálfra og annarra. Fleirum ber að þakka. Þjóðfræðineminn Pétur Húni 

Björnsson reyndist mér t.d. afar vel í sambandi við nokkrar mikilvægar heimildir en 

hann deildi sínum eigin gögnum, sem náskyld voru umræðuefni Dauðatóna, með 

mér. Ég hef einnig fengið góð ráð og vel þegna aðstoð hjá fleiri samnemendum 

mínum í þjóðfræðinni, fullt af eldklárum einstaklingum þar. Rósa Þorsteinsdóttir, 

leiðbeinandi minn, á einnig þakkir skildar fyrir alla sína faglegu aðstoð og traustið 

sem hún sýndi mér. Davíð Stefánssyni, bókmenntafræðingnum bróður mínum, þakka 

ég kærlega fyrir fyrirtaks prófarkalestur og aðra hvatningu sem fylgdi með í 

kaupbæti. Síðast en ekki síst fær fólkið mitt, Júlía konan mín, sem las einnig yfir allt 

saman og aðstoðaði mig heilmikið, t.d. við úrvinnslu tölfræðigagna og börnin okkar 

þrjú, Heiður Anna, Brimir og Kári, mitt dýpsta þakklæti fyrir allt umburðarlyndið, 

stuðninginn og ástina þessi síðustu ár (og reyndar öll önnur) og vil ég tileinka þeim 

þessa ritgerð. Takk fyrir allt. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Laugar, 29. maí 2014 

Búi Stefánsson 
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Inngangur 
Siðir okkar mannanna eru mismunandi og þótt hægt sé að tala um ýmsa þeirra sem 

„þjóðlega“ eða „hefðbundna“ þá eru þeir aldrei algildir heldur þvert á móti afstæðir. 

Þeir þróast jafnvel á hverjum stað fyrir sig og ekki síst með örum breytingum 

nútímasamfélagsins. Útfarartónlist, sem kalla mætti dauðatóna, er þar engin 

undantekning. Tónlist spilar mjög stórt hlutverk í lífi ansi margra og eru stærstu 

stundir í lífi fólks alla jafna hjúpaðar tónum sem hafa sérstaka merkingu fyrir 

viðkomandi manneskjur. Fólk er jafnvel farið að láta tónlist hljóma undir við fæðingu 

barna sinna (þ.á m. undirritaður) og við vitum að hún hljómar í afmælum, giftingum 

og hvers kyns mannfögnuði. Tónlist er því allt í kringum okkur, í raun frá fæðingu 

allt til dauðadags, og eftir heila ævi hljóta kveðjutónarnir, sem fylgja okkur þessa 

síðustu metra, að skipta töluverðu máli. 

Sum lög virðast búa yfir þeim krafti að geta „bjargað lífi“ fólks, sérstaklega ef 

þau eru spiluð á ákveðnum, örlagaríkum augnablikum í lífi okkar. Það kannast líklega 

allir við þetta upp að vissu marki. Þótt viðkomandi lag „bjargi“ manni kannski ekki 

bókstaflega þá kveikir það á einhverju í heilabúinu og það sem meira er – í hjartanu. 

Hvort sem það eru tónarnir, uppbyggingin, textinn, aðstæðurnar eða tímasetningin þá 

gerist a.m.k. eitthvað; það eiga sér stað ákveðin hughrif, minningar kvikna, nostalgían 

tekur yfir, hugsanlega einhver hugmynd um horfinn tíma, þegar allt var öðruvísi ... 

það er svo ótalmargt sem getur tengst einu lagi. Þó eru líklega mismunandi atriði sem 

skipta máli fyrir hvern og einn og að sama skapi er tónlistin sem fólk tengir við ólík 

hjá hverjum og einum. Þessi sterka tilfinning virðist oftast nær aðeins eiga við 

einstaka lög, kannski örfá, sem fylgja viðkomandi í gegnum ævi hans eða hennar. 

Þessi lög geta í sumum tilvikum skipt manneskjuna svo miklu máli að hún sér ekkert 

annað fyrir sér en að lögin verði spiluð þegar hún kveður þennan heim, í raun sem 

hinstu tónarnir á þessari jörðu og á þessu tilverustigi. Sumir deila þessum 

hugmyndum sínum með fjölskyldu og vinum frá unga aldri, aðrir skrifa óskir sínar í 

sjálfsvígs- eða kveðjubréf eða tjá ástvinum sínum þær á dánarbeði, enn aðrir segja 

engum frá þessari tónlist, ætla sér kannski að gera það en falla svo jafnvel frá áður en 

þeir komast til þess. Vafalaust eru ennfremur einhverjir sem „eiga sér“ enga tónlist. 

Tilfinningar aðstandenda spila jafnan stóran þátt þegar ástvinir koma saman til 

að kveðja hinn látna og er tónlistin oft notuð sem hluti af sorgarferli þeirra. Þessar 

kveðjuathafnir hafa frá fornu fari innihaldið einhvers konar tónræna tjáningu og 
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hefðir hafa reglulega myndast í kringum ákveðna tónlist í útförum. Það er þó einu 

sinni þannig að hefðirnar breytast eftir því sem tíminn líður, samhliða þeirri 

menningu sem ríkir í samfélaginu hverju sinni. Hvernig hefur þá þróunin verið í 

tónlistarvali við þetta tækifæri í gegnum tíðina og hvar stendur hún í dag? 

Tilfinningin er sú að töluverð breyting hafi átt sér stað á allra síðustu árum og 

áratugum í þessum efnum og að hugmyndir manna um það sem þykir viðeigandi og 

eðlilegt að hljómi í útförum fólks séu að þróast í aðrar og nýrri áttir. Ég hafði heyrt 

ýmsar sögur af útförum sem innihéldu mjög óhefðbundna tónlist, a.m.k. miðað við 

það sem við eigum að venjast, og fór að velta tilurð hennar fyrir mér. Mig langaði til 

að kanna þetta betur, skoða söguna, þróunina, breytingarnar og síðast en ekki síst að 

heyra um upplifun fólks sem til þekkir. Það er full þörf á að rannsaka þessar 

breytingar á þessum tímapunkti, um leið og litið er á samhengið og hver 

birtingarmynd þessara siða var hér áður fyrr. Af þeim ástæðum, ásamt því 

menningarlega mikilvægi tónlistar sem rætt var hér að ofan, varð þetta rannsóknarefni 

fyrir valinu en skipulagningu rannsóknarinnar verður lýst í 1. kafla. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar tekur á tilteknum samruna og jafnvel togstreitu 

á milli m.a. hins gamla og nýja tíma, hefða og þróunar og íhaldsemi og frjálshyggju. Í 

þessu sambandi vakna ýmsar spurningar sem margir hljóta að spyrja sig: Að hvaða 

leyti og upp að hvaða marki eigum við að halda í hefðirnar eins og þær voru í 

„gamla daga“? Hvar liggja mörkin og hvað gerist ef yfir þau er farið? Eiga 

persónueiginleikar hins látna að fá að njóta sín meira í útförum? Er ekki eðlilegt að 

ólík sjónarhorn og mismunandi sýn á lífið endurspeglist í fjölbreyttum 

útfararathöfnum? Allar þessar vangaveltur verða kannaðar sérstaklega en 

rannsóknarspurningin er fyrst og fremst eftirfarandi: „Að hvaða leyti eru 

útfarartónlistarhefðir okkar að breytast, hvað veldur þessum breytingum og hvernig 

lýsa þær sér?“ 
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1. Rannsókn Dauðatóna: Gagnaöflun, skilgreining á 

aðferðafræði og rannsóknarsaga 
Í þessum kafla verður sú aðferðafræði sem notuð var við gagnaöflun rannsóknarinnar 

rædd í þaula og hún útskýrð. M.a. var stuðst við hálfstöðluð viðtöl (útskýring í kafla 

1.2) og verða viðmælendurnir kynntir til leiks hér í upphafi. Eins verður rætt um 

kannanir sem annars vegar voru lagðar voru fyrir hóp fólks í einkaskilaboðum á 

samskiptamiðlinum Facebook og hins vegar í tölvupóstum fyrir hóp presta innan 

þjóðkirkjunnar. Gögnin úr þessum könnunum verða greind og sett upp í tölfræðilegar 

töflur síðar í ritgerðinni (sjá 4. kafla). Að endingu verður í stuttu máli farið yfir 

rannsóknarsögu efnisins en nú skulum við líta á hvaða leið var farin í uppsetningu og 

skipulagi ritgerðarinnar. 

1.1 Vægi og uppsetning kaflanna 

Í fyrsta og öðrum kafla verður aðallega stuðst við bóklegar heimildir en kenningar og 

hugtök verða nýtt úr hinum ýmsu verkum. Við vinnslu gagna í þriðja og fjórða kafla 

þurfti að beita ólíkri aðferðafræði. Tekin voru eigindleg djúpviðtöl við valda 

viðmælendur, könnun var lögð fyrir hóp fólks í skilaboðum á samskiptavefnum 

Facebook og önnur minni könnun var send í tölvupósti á hóp presta innan 

þjóðkirkjunnar. Þessar aðferðir verða útskýrðar nákvæmlega í kafla 1.2.  

Kaflarnir sem um ræðir eru ólíkir að mörgu leyti. Mesti þunginn liggur í 

hinum aðferðafræðilegu köflum ritgerðarinnar, fyrst og fremst vegna þess að 

breytingar og hugarfar í tónlistarvali við útfarir hafa lítið sem ekkert verið skoðaðar 

frá þessu sjónarhorni. Því er nauðsynlegt að vinna með frumheimildir á borð við þau 

gögn sem fengust með fyrrnefndum viðtölum og könnunum. Rannsóknin tekur á 

mögulegri togstreitu, jafnvel átökum, milli hinna gömlu, hefðbundnu siða og þeirra 

siða sem ný kynslóð hefur tileinkað sér. Á tímum þar sem þjóðkirkjan hér á landi á 

undir högg að sækja, með töluverðu magni úrsagna á ári hverju,1 er margt sem bendir 

til þess að breytingar á fyrrnefndum siðum séu að vissu leyti í takti við það. Kirkjan 

er ekki lengur það mikla yfirvald sem hún var hér fyrr á öldum og ákveðnir 

umbreytingartímar virðast vera uppi um þessar mundir. Því verður forvitnilegt að 

                                                
1 Valur Grettisson, Tíu þúsund hafa skráð sig úr þjóðkirkjunni, 2013. 
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fylgjast með hvernig starfsmenn kirkjunnar vinna úr því krefjandi verkefni að mæta 

kröfum nýrra kynslóða, m.a. þegar kemur að birtingarmynd tónlistar í útförum. 

Með opnara samfélagi og nýjum siðum virðist samfélagið finna sér nýjar 

leiðir til að vinna með þetta viðfangsefni en það þýðir þó ekki að allir vilji kasta 

hefðinni út um gluggann. Fallegir og kunnuglegir sálmar veita án efa huggun á 

erfiðum tímum, þótt boðskapurinn sé viðkomandi aðilum kannski ekki efst í huga. Að 

hvaða marki heldur þá fólk í þessa gömlu siði, t.d. sálmana, jafnvel þótt það iðki ekki 

trúna, sé trúlaust með öllu eða hafi litla sem enga tengingu við innihald þeirra? 

Þessum vangaveltum og fleirum verður reynt að svara í köflunum hér á eftir og þess 

freistað að draga upp skýrari sýn á þann mikilvæga sið okkar að kveðja hinn látna 

með tónlist. 

Þótt hér sé í raun krafsað í yfirborðið ætti ritgerðin að gefa ágætis hugmynd 

um breytingarnar sem nú eiga sér stað í þessum hefðum okkar og siðum. Nú snúum 

við okkur hins vegar að fyrrnefndum rannsóknaraðferðum. Hvað felst í þeim og við 

hvaða aðstæður eru þær jafnan notaðar? Það verður útskýrt í næsta kafla. 

1.2 Eigindlegar og megindlegar rannsóknir 
Rannsóknin byggir að stórum hluta á eigindlegum og megindlegum aðferðum en þær 

eiga ekkert endilega alltaf samleið. Innan fræðanna hefur verið lenska að stilla þeim 

þeim upp sem andstæðum og samanburður á ágæti þeirra hefur náð töluverðu flugi.2 

Þótt í grunninn fari fram könnun á mannlegri hegðun í báðum tilvikum3 þá er samt 

áberandi munur á aðferðafræðinni. 

 Eigindlega aðferðin (e. qualitative) byggir að stórum hluta á því að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans og geti því gefið mikilvægar 

upplýsingar um hvernig almenningur túlkar umhverfi sitt og aðstæður.4 Þetta næst 

hvað best fram með opnum eða djúpum viðtölum við fólk með óstöðluðum eða lítið 

stöðluðum spurningum, þar sem viðmælandinn fær að njóta sín og getur sagt 

frjálslega frá reynslu sinni og upplifun á því sem spurt er um.5 Viðtölin í þessari 

                                                
2 Bryman, The Debate about Quantitative and Qualitative Research, 75. 
3 Yow, Recording Oral History, 5. 
4 Jón Gunnar Bernburg, Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?, 2005. 
5 Yow, Recording Oral History, 5-8. 
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rannsókn voru hálfstöðluð,6 þar sem unnið var með fyrirfram ákveðna punkta til að 

ræða við viðmælendurna en þeir voru meira til stuðnings en nokkuð annað, eins konar 

leiðarvísir. Það skiptir töluverðu máli fyrir útkomuna hvaða leið er farin innan 

eigindlegu rannsóknaraðferðarinnar en í bókinni Recording Oral History skilgreinir 

Valerie Raleigh Yow muninn á því að styðjast við spurningalista (e. questionnaire) 

annars vegar og leiðarvísi viðtalsins (e. interview guide) hins vegar: 

 
The questionnaire has a fixed set of questions, each with a stated limit on the kind 
of answers acceptable. The interviewer may not depart from the questionnaire to 
follow different topics: if the answer does not fit one of the stated categories, he or 
she has to make it fit. An interview guide is a plan for an interview. The guide 
contains the topics the interviewer will pursue but does not limit the interview to 
those topics because the narrator will have the freedom to suggest others.7 

 

Að mati höfundar Dauðatóna er hinn mannlegi þáttur sem jafnan kemur fram í 

eigindlega unnum rannsóknum stærsti kosturinn við þær. Jafnvel innan þessarar 

rannsóknaraðferðar er hægt að ákveða hversu opin eða lokuð viðtölin eiga að verða, 

eins og fram hefur komið. Einnig skiptir miklu máli hvernig rannsakandinn nálgast 

viðfangsefnið en vel þjálfaður spyrjandi með lagni í mannlegum samskiptum hlýtur 

að teljast líklegri en aðrir til að fanga bitastætt og áhugavert efni. Galli aðferðarinnar 

felst í því að sá sem spyr er aldrei fullkomlega hlutlaus og það hvernig hann velur 

spurningar, viðmælendur og viðfangsefni er alveg undir honum og hans bakgrunni 

komið.  

Kristin G. Esterberg veltir þessu upp í bók sinni, Qualitative Methods in 

Social Research, og fullyrðir að mjög sterkar skoðanir rannsakanda, með eða á móti 

því sem rætt er um, muni alltaf hafa áhrif á það hvernig spurningarnar eru 

uppbyggðar. Því þurfi hver og einn að meta hvort skoðanir þeirra geri þeim kleift að 

rannsaka málið hlutlaust en ekki út frá fyrirfram ákveðnum hugmyndum.8 Það að 

rannsakandi velji viðfangsefni og viðmælendur sjálfur þarf hins vegar ekki endilega 

að vera neikvæður hlutur, þótt um ákveðna hlutdrægni sé að ræða. Raleigh Yow vill 

t.d. meina að það geti verið jákvætt að spyrillinn hafi eðlislægan áhuga á efninu því 

þá leggi hann meiri metnað í að skila góðu verki. Áhuginn hefur jafnframt góð áhrif á 

                                                
6 Esterberg, Qualitative Methods in Social Research, 87.  
7 Yow, Recording Oral History, 71. 
8 Esterberg, Qualitative Methods in Social Research, 30. 
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viðmælandann og hvetur hann líklega til að svara spurningunum á ítarlegri hátt.9  

Með megindlegu aðferðinni (e. quantitative) sækjast rannsakendur gjarnan 

eftir annars konar upplýsingum frá fleiri en einum eða nokkrum einstaklingum. 

Jafnframt er gengið út frá því að hægt sé að skoða „félagslegan veruleika [...] með því 

að mæla hann og magnbinda, eða skrá með tölum.“10 Ýmsir kostir fylgja því að nota 

þessa aðferð. Þar er jafnan unnið með mjög mótaða og fyrirfram ákveðna 

spurningalista og því er auðveldara að komast að tölfræðilegri niðurstöðu um 

skoðanir stórs hóps, líkt og gert verður í fjórða kafla. Gallarnir eru fyrst og fremst þeir 

að mannlegi þátturinn er orðinn fjarlægari og ef fólk hefur ástæðu til að ljúga að þeim 

sem vinna rannsóknina er fátt sem getur stoppað það (þótt auðvitað sé alltaf hægt að 

ljúga í eigindlegu viðtali líka). Þetta skekkir alltaf myndina að einhverju leyti: 

 

So even „hard“ contemporary statistical data is only what somebody told somebody 
and if they have good reason and the opportunity to conceal the truth, then the 
„facts“ will be erroneous.11  

 

Eins og fram hefur komið felst meginhluti rannsóknarinnar á bak við Dauðatóna í 

þeim viðtölum sem unnin voru með eigindlegri aðferðafræði. Í næsta kafla fáum við 

að kynnast viðmælendum og framvindu viðtalanna. 

1.3 Kynning á viðmælendum rannsóknarinnar 

Hin hálfopnu viðtöl í eigindlega hluta rannsóknarinnar urðu alls fjögur talsins. Flesta 

viðmælendurna þekkti höfundur eða kannaðist við en þó ekki alla. Öll viðtölin voru 

byggð upp á sama hátt, þ.e. með fyrirfram ákveðnum atriðum (leiðarvísi) til að spyrja 

um en með opnum möguleika á spjalli í kringum efnið. Fyrir utan þessi fjögur djúpu 

viðtöl var eitt styttra og óformlegra viðtal tekið en það fór fram á Skype, auk 

gagnaöflunar við erlenda viðmælendur í gegnum tölvupóst. Viðtölin gengu að mestu 

leyti vel fyrir sig og ekki var þörf á eftirfylgni í neinu þeirra.  

Fyrsti viðmælandinn var Svanur Sigurbjörnsson en hann starfar sem 

umsjónarmaður athafnaþjónustu hjá lífsskoðunarfélaginu Siðmennt. Viðtalið (BS-

2014-1) fór fram á heimili Svans í Salahverfinu í Kópavogi þann 2. janúar 2014 og 

                                                
9 Yow, Recording Oral History, 68 
10 Jón Gunnar Bernburg, Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?, 2005. 
11 Lummis, Listening to History, 75. 
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var tilgangurinn sá að fá innsýn í upplifun starfsmanns lífsskoðunarfélags sem er svo 

til nýbyrjað að annast útfarir. Í þessu lágu ákveðin tækifæri, einkum til að fá 

samanburð á því hvað fólk (hinn látni eða aðstandendur) leyfir sér þegar kemur að 

tónlistarflutningi við útfarir á vegum Siðmenntar, miðað við t.d. í athöfnum á vegum 

þjóðkirkjunnar. Einnig var mikilvægt að kanna hvort einhverjar starfsreglur giltu hjá 

þessum aðilum þegar kemur að tónlistarvali og hvort mörkin séu dregin á svipuðum 

stað eða ekki. Svanur er 48 ára gamall og hefur starfað sem athafnastjóri hjá 

Siðmennt frá árinu 2008, reyndar ekki í fullu starfi heldur í hjáverkum. Fjöldi 

athafnastjóra hefur aukist töluvert undanfarið; þeir voru lengst af sex til átta en eru nú 

tuttugu talsins. Þjónustan hefur formlega verið í boði frá 29. maí árið 2008 en fyrsta 

útförin á vegum Siðmenntar fór þó ekki fram fyrr en árið 2009.12 Hlutverk 

athafnastjóra hjá Siðmennt „felst í samtali og leiðbeiningu til aðstandenda, 

skipulagningu á efni og efnisröðun útfararinnar í samráði við nánustu aðstandendur 

og söngstjóra ásamt samningu og flutnings hugvekju og minningarorða.“13 Fjallað 

verður um Svan í kafla 3.2. 

Annar viðmælandinn var Baldvin Kristinn Baldvinsson söngvari og 

hrossabóndi á Torfunesi í Kinn, S-Þingeyjarsýslu. Viðtalið (BS-2014-2) fór fram á 

heimili Baldvins þann 15. janúar 2014. Tilgangurinn var sá að heyra um upplifun 

söngvara sem sungið hefur í u.þ.b. hálfa öld við útfarir. Hann var mjög líklegur til að 

geta sagt frá mögulegum breytingum á tónlistarvali fólks við útfarir og jafnframt 

hvernig hann upplifir þær. Baldvin er fæddur árið 1950 og er því 63 ára gamall. Hann 

er fæddur á Rangá í Kinn sem er í raun næsti bær við við Torfunes en þangað flutti 

hann árið 1978. Baldvin starfaði sem lögreglumaður í u.þ.b. 30 ár, m.a. í Reykjavík 

og í Vestmannaeyjum. Söngur hefur alltaf verið stór hluti af lífi Baldvins en það var 

fyrst og fremst í gegnum móður hans sem hann smitaðist af söngbakteríunnni. 

Foreldrar hans sungu reyndar bæði í kirkjukór en móðir hans, Sigrún Jónsdóttir á 

Rangá, var þekktur einsöngvari.14 Farið verður betur yfir bakgrunn Baldvins, 

áhrifavalda og upplifun hans á efninu í kafla 3.3.  

Þriðji viðmælandinn var Þorgrímur Daníelsson, sóknarprestur á Grenjaðarstað 

í S-Þingeyjarsýslu og fór viðtalið (BS-2014-3) fram á heimili Þorgríms, prestsetrinu á 

                                                
12 BS-2014-1 
13 Almennt um útför, 2014. 
14 BS-2014-2 
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Grenjaðarstað, þann 16. janúar 2014. Þorgrímur þekkir vel til þeirra hefða sem 

viðhafðar eru við kirkjulegar útfarir í dreifbýli, enda hefur hann annast þær ófáar. Því 

var kjörið að ræða við hann um viðhorf til breytinga á hefðum og siðum innan síns 

trúfélags, sem hefur verið ríkjandi á Íslandi um aldir. Kirkjulegar útfarir hljóta því 

enn að teljast hefðbundnar útfarir hérlendis, eins og fram hefur komið. Þorgrímur er 

fimmtugur en hann lærði til prests á árunum 1986-1992 og útskrifaðist því 29 ára 

gamall. Eftir að hafa byrjað prestskap sinn á Neskaupstað fékk hann brauð á 

Grenjaðarstað þann 1. júlí árið 1999 en auk þess að sinna kirkjunni þar þjónar hann 

Einarsstaðakirkju í Reykjadal, Neskirkju í Aðaldal, Þverárkirkju í Laxárdal og 

Þóroddsstaðarkirkju í Kinn.15 Mat Þorgríms á birtingarmynd breytinga á tónlist í 

útförum verður gaumgæft í kafla 3.1. 

Fjórði viðmælandinn var Jóna Björk Gunnarsdóttir (BS-2014-4) en viðtalið 

fór fram á heimili hennar á Húsavík þann 21. janúar 2014. Tilgangur viðtalsins var að 

fá innsýn í upplifun foreldris sem misst hefur barn og þess ferlis sem af stað fer við 

undirbúning útfararinnar. Tónlistarval og annað tilheyrandi er sennilega ekki eitthvað 

sem fólk í hennar aðstæðum hefur mikla rænu og löngun til að skipuleggja. Því var 

mikilvægt að heyra hennar sögu af þessum dögum eftir dauða dóttur hennar, Elfu 

Guðrúnar Reynisdóttur en hún dó í fæðingu árið 2006. Jóna Björk er 35 ára gömul, 

fædd árið 1978 og uppalin á Húsavík. Hún vinnur á leikskóla bæjarins en stundaði 

mannfræðinám við Háskóla Íslands fyrir nokkrum árum. Jóna er í sambúð með Reyni 

Hilmarssyni og eiga þau saman þrjú börn en Reynir á einnig stelpu úr fyrra sambandi 

sem nú er á tvítugsaldri. Af þeim börnum sem þau áttu saman var Elfa Guðrún elst en 

að auki eiga Jóna Björk og Reynir sjö ára gamlan son og fimm ára gamla dóttur. 

Viðtalið gekk vel en eins og fjallað verður um í kafla 3.5 man Jóna Björk frekar óljóst 

eftir tónlistarflutningnum í útförinni vegna sorgarástands síns.16 Það hlýtur að teljast 

afskaplega skiljanlegt en margt athyglisvert kom fram í viðtalinu. 

Eitt stutt og frekar óformlegt viðtal (BS-2014-5) var tekið auk þessara fjögurra 

sem fjallað hefur verið um. Rætt var við Davíð Stefánsson, fertugan 

bókmenntafræðing, námsefnishöfund og ljóðskáld, þann 29. mars 2014 en viðtalið fór 

fram á Skype. Höfundur var staddur á Laugum í Reykjadal en Davíð var staddur á 

heimili sínu í Reykjavík. Davíð söng fyrir nokkrum árum lagið „My Way“ í útför 
                                                
15 BS-2014-3 
16 BS-2014-4 
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vinar síns og var tilgangur viðtalsins sá að heyra um ástæður þess flutnings og 

jafnframt hver upplifun Davíðs af honum var. Þetta verður skoðað í kafla 3.6. 

 Fyrir utan þessi viðtöl verður einnig stuðst við viðtöl sem Pétur Húni 

Björnsson, þjóðfræðinemi, tók vegna ritgerðar sinnar, Allt eins og blómstrið eina, 

vorið 2013. Í þeirri ritgerð, sem skrifuð var í námskeiðinu Söfnun þjóðfræða í 

Háskóla Íslands, reynir Pétur Húni að svara rannsóknarspurningunni „Er útfarartónlist 

háð tískustraumum?“ Til þess að leita svara við því fann hann sér reynda 

viðmælendur úr hópi þeirra sem starfa við tónlistarflutning í útförum. Einn þeirra, 

Örn Arnarson, starfar sem tónlistarstjóri Fríkirkjunnar í Hafnarfirði (auk 

lausamennsku í tónlistarflutningi í útförum) og verður upplifun hans skoðuð. Einnig 

verður komið inn á mat Hjálmars Péturs Péturssonar, sem annast hefur söng í 

útförum, á breyttu umhverfi útfarartónlistar. Markmið Péturs Húna var að reyna að 

komast að því hvort tónlistarval í útförum hefði breyst og þá á hvaða hátt.17 Þetta 

rímaði vel við vangaveltur þessarar ritgerðar og var því upplagt að fá að nýta þær 

ágætu heimildir sem Pétur Húni hafði safnað. Á hann þakkir skildar fyrir það. 

 Einnig var stuðst við tölvupóstsamskipti í gagnaöflun rannsóknarinnar, bæði 

við innlenda og erlenda aðila. James P. Leary og Zilia C. Estrada frá Bandaríkjunum 

og Sheila M. Young frá Skotlandi sögðu t.d. frá reynslu sinni varðandi 

tónlistarflutning í útförum aðstandenda en greint verður frá henni í kafla 3.7. Eins 

voru sendir út tölvupóstar með stöðluðum spurningum á hóp íslenskra presta innan 

þjóðkirkjunnar. Með þeim hætti vildi höfundur taka púlsinn á starfandi prestum í 

dreifbýli og þéttbýli um efni rannsóknarinnar en svörin verða greind í kafla 4.2. Vísað 

verður í öll þessi tölvupóstsamkipti sem óformleg, munnleg samtöl og þeirra verður 

ekki getið í heimildaskrá. 

1.4 Kannanir, spurningalistar og tölfræði 

Fjórði kafli fjallar að megninu til um þær niðurstöður sem fengust með hinni 

megindlegu aðferðafræði sem rædd var í kafla 1.2. Þar er áherslan lögð á 

tölfræðiupplýsingar sem fengust með könnunum og athugunum en fyrst og fremst 

verður farið í að greina niðurstöður könnunar sem send var út á hóp fólks í 

einkaskilaboðum á samskiptavefnum Facebook. Í heildina var hún send á 220 „vini“ 

                                                
17 Pétur Húni Björnsson, Allt eins og blómstrið eina, 5-7. 
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höfundar en alls bárust svör frá 90 þeirra, þar af 55 konum og 35 körlum. Fólk var 

beðið um að svara átta stöðluðum spurningum en þær verða birtar á undan 

niðurstöðunum í fjórða kafla. 

Megintilgangur könnunarinnar var að fá örlitla innsýn í hugmyndir fólks um 

tónlist í tengslum við dauðann en ýmsar vangaveltur höfðu kviknað varðandi þá 

tónlist sem er valin. Er hún t.d. að einhverju leyti tengd persónu hins látna, sögu hans 

eða sambandi við ástvini? Er tónlistin líkleg til að koma aðstandendum á óvart í 

útförinni og jafnvel hneyksla? Hvert er hlutfall veraldlegrar tónlistar miðað við hina 

„hefðbundnu“ trúartónlist við útfarir? Umrædd könnun átti m.a. að reyna að svara 

þessum spurningum en auk hinnar tölfræðilegu greiningar verður stuðst við beinar 

tilvitnanir þátttakenda. 

Hafa skal í huga að könnunin var ekki framkvæmd á vísindalega fullkominn 

hátt eftir ströngustu reglum. Þetta sýnir ekki mjög staðlaðan þverskurð af samfélaginu 

því þetta eru aðilar sem tengjast höfundi á einhvern hátt, mismikið þó. Það má samt 

leika sér með þessar upplýsingar og svörunin var nokkuð góð, þótt svör fólks hafi 

verið mislöng og mismunandi metnaður lagður í þau. Eins og með 

tölvupóstsamskiptin verður vitnað í svörin sem óformleg, munnleg samtöl. 

1.5 Rannsóknarsagan 

Hér er ekki úr vegi að fara stuttlega yfir rannsóknarsögu útfararsiða en eins og fram 

hefur komið hefur tónlistarhlið þeirra ekki mikið verið rannsökuð. Þessi yfirferð mun 

því að einhverju leyti sýna fram á ákveðinn skort á rannsóknum á efninu innan 

fræðanna. Tímabilið fyrir kristni er t.d. að mestu leyti óþekkt en fræðimenn eins og 

Jeff Opland hafa þó gefið út metnaðarfull verk sem m.a. fjalla um þann tíma. Bók 

hans, Anglo-Saxon Oral Poetry: A Study of the Traditions (1980), tekur á því helsta 

innan munnlegu kvæðahefðarinnar frá því fyrir kristni og fram á 9. öld og loks því 

helsta frá fyrri hluta 19. aldar. Lítið sem ekkert er þó fjallað um mögulega 

útfarartónlist eða söngva í heiðni.18 Af erlendum fræðimönnum sem fjallað hafa beint 

um breytingar á þessu sviði má nefna Tony Walter en hann gaf út bókina The Revival 

of Death árið 1994. Þar fjallar hann um „dauðann“ sem fyrirbæri en titill bókarinnar 

vísar í þá endurvakningu sem dauðinn hefur gengið í gegnum síðan í byrjun 8. áratugs 

                                                
18 Opland, Anglo-Saxon Oral Poetry, V. 
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20. aldar, þegar fór að bera á áhrifum einstaklingshyggjunnar í síauknum mæli í 

tengslum við dauðann. Öll umræða um dauðann jókst á þessu tímabili og farið var í 

auknum mæli að líta á manneskjur sem einstaka (e. unique) einstaklinga. Háværari 

kröfur tóku t.a.m. að heyrast um að útfarir hvers og eins ættu að vera miðaðar við líf 

og persónu viðkomandi en ekki framkvæmdar eftir ópersónulegri uppskrift.19  

Það er athyglisvert að skoða breytingarnar sérstaklega í íslensku samfélagi og 

í raun algjört lykilatriði í þessari rannsókn. Eins og áður sagði eru íslenskar 

rannsóknir af skornum skammti en þó má finna ýmislegt sem tengist efninu. Hér á 

landi hafa t.d. verið lagðar fyrir markvissar kannanir á útfararsiðum Íslendinga og það 

oftar en einu sinni (sem gerir ákveðinn samanburð mögulegan). Þjóðháttasafn (áður 

Þjóðháttadeild) Þjóðminjasafnsins hefur sent út spurningalista síðan um 1960, með 

það í huga að skrásetja með skipulögðum hætti þjóðhætti, siði, hefðir og venjur sem 

eldri kynslóðir tileinkuðu sér. Spurningalisti númer fjögur, sem sendur var út árið 

1961, bar til að mynda yfirheitið Andlát og útfarasiðir en í listanum sjálfum voru 

fjölmargir flokkar spurninga og innan hvers flokks var mikið magn spurninga sem 

tengdust efninu. Í fyrsta lagi var spurt um viðhorf manna til dauðans, s.s. gagnvart 

sjálfsvígum, útburðum og náhljóðum en í öðru lagi um ýmsa þætti tengda dauðanum, 

t.d. hver veitti nábjargir, hvort vakað hafi verið yfir líkum, hvað sungið var og hvenær 

o.fl.20 

Árið 2002 var send út uppfærð útgáfa af þessum tiltekna lista en þá nefndist 

hann Andlát og útför á seinni hluta 20. aldar. Nokkur viðfangsefni fengu augljóslega 

meira vægi í þessum lista miðað við þann fyrri og má þar nefna sorg og þátttöku 

barna í henni, minningarathafnir- og greinar, samúðarkveðjur, útvarpsjarðarfarir og 

breytingar á útfarasiðum.21  

Svör við þessum spurningalistum er nú að einhverju leyti hægt að nálgast í 

gagnagrunnninum Sarpi sem nýlega var opnaður almenningi (sarpur.is). Enn er verið 

að senda út spurningalista en nú er ekki eingöngu spurt um hverfandi tíma og 

menningu heldur líka um samtímann, sbr. þá spurningaskrá sem enn er opin þegar 

þetta er skrifað og er númer 119 í röðinni en hún tekur á sundlaugamenningu á 

                                                
19 Walter, The Revival of Death, 2-3, 175. 
20 Skrá 4. Andlát og útfararsiðir, 1961. 
21 Skrá 104. Andlát og útför á seinni hluta 20. aldar, 2002. 
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Íslandi.22 Skrá númer 112 tók einnig á mikilvægu hagsmunamáli samtímans hér á 

Íslandi en hún nefnist Kreppan, hrunið og búsáhaldabyltingin.23 Þetta sýnir ágætlega 

þær áherslubreytingar sem eiga sér stað innan fræðanna og það vægi sem samtíminn 

hefur smám saman verið að öðlast.  

Af öðrum hérlendum rannsóknum sem tekið hafa á breytingum á hefðum og 

siðum í tengslum við dauðann má nefna rannsókn mannfræðingsins dr. Arnars 

Árnasonar en hann hefur m.a. horft til breytinga á því hvernig minningargreinar sem 

birtast í Morgunblaðinu eru skrifaðar. Árið 2003 skrifaði hann greinina „Letters to the 

dead: obituaries and identity, memory and forgetting in Iceland“ ásamt Sigurjóni 

Baldri Hafsteinssyni og Tinnu Grétarsdóttur en þar greina höfundarnir m.a. hvenær 

og á hvaða hátt hérlendar minningargreinar urðu sífellt persónulegri og opinskárri.24 

Ýmislegt sameiginlegt er að finna þegar kemur að breytingum í þessum tveimur 

málaflokkum er varða dauðann, þ.e. tónlist og minningargreinum. Nánar verður rætt 

um þessa tengingu minningargreina og útfarartónlistar í kafla 2.2.2. 

Nokkrar BA-ritgerðir hafa einnig verið skrifaðar sem tengjast umfjöllunarefni 

þessarar rannsóknar með beinum eða óbeinum hætti. Satu Rämö skrifaði t.a.m. 

ritgerðina „Orðstír deyr aldregi.“ Uppskrift að íslenskum minningargreinum en 

höfundur tekur reyndar ekki beint á þeim breytingum sem orðið hafa á siðnum á 

undanförnum misserum, líkt og grein Arnars Árnasonar og félaga gerði. Mikilvægar 

upplýsingar koma þó fram í ritgerð Satu Rämö er varða hlutföll mismunandi gerða 

minningargreina.25 Katla Kjartansdóttir skrifaði einnig ritgerð árið 2001 sem hét 

„Lífið er dýrt, dauðinn þess borgun“: trú og tákn í tengslum við íslenska andláts- og 

útfararsiði á 20. öld. Sú ritgerð fjallaði þó aðallega um trúmál og útfararsiði almennt 

en ekki sérstaklega um birtingarmynd tónlistar við það tilefni.26  

Ýmislegt hefur breyst innan þjóðfræðinnar á undanförnum árum. Ekki er 

lengur að finna beina og sjálfgefna tengingu á milli þjóðfræði og íslenska 

torfbæjarins, þjóðsagna Grimms-bræðra og þess að bjarga hverfandi „ekta“ menningu 

áður en það er um seinan. Áherslur þjóðfræðinema og fræðimanna á sviðinu hafa í 

auknum mæli beinst að siðum, venjum og hefðum sem fólk, hópar og samfélög 
                                                
22 Spurningaskrá nr. 119. Sundlaugamenning á Íslandi, 2013. 
23 Skrá 112. Kreppan, hrunið og búsáhaldabyltingin, 2010. 
24 Arnar Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson, Tinna Grétarsdóttir. Letters to the dead, 268-284. 
25 Rämö, „Orðstír deyr aldregi.“, ágrip. 
26 Katla Kjartansdóttir, „Lífið er dýrt, dauðinn þess borgun“, 2001.  
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tileinka sér. Þar má nefna hversdagslega hluti á borð við veggjakrot, húðflúr, brandara 

og slúður.27 Sumir þeirra leggja sérstaka áherslu á að skoða hvernig hinn gamli og 

hinn nýi tími mætast og þær breytingar sem eiga sér stað í þess háttar samruna. Undir 

það má t.d. flokka fyrrnefnda rannsókn Arnars Árnasonar og félaga um þróun 

minningargreina og einnig BA-ritgerð Elsu Óskar Alfreðsdóttur, „Þegar ágústnóttin 

nálgast nýt ég þess að vera til“: Rannsókn á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fyrr og nú, 

sem fjallar um breytingar á birtingarmynd Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum.28 Skil eða 

jafnvel samruni gamla og nýja tímans er einnig viðfangsefni Dauðatóna, þar sem 

áhersluatriðið er tónlist í tengslum við dauðann. Áður en farið verður yfir upplifun 

viðmælenda rannsóknarinnar og aðra aðferðafræðilega þætti hennar munum við 

skoða helstu kenningar sem tengjast efninu og setja það jafnframt í sögulegt 

samhengi. Með því móti er auðveldara að átta sig á þeim breytingum og þeirri þróun 

sem hefur átt sér stað undanfarin misseri. Næsti kafli, Rannsókn Dauðatóna: sögulegt 

yfirlit og kenningar, mun einmitt taka á þessum atriðum. 

                                                
27 Þjóðfræði samtímans, 2012. 
28 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til“, 1-72. 
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2. Rannsókn Dauðatóna: Sögulegt yfirlit og kenningar 
 

Ekkert stuðlar betur að samkennd né veitir betri tjáningu og útrás tilfinningum 
saknaðar og sorgar, þakkar og hluttekningar en einmitt almennur söngur sem hrífur 
og lyftir. Algengt er að sungin séu ættjarðarlög við útfarir, eða önnur veraldleg 
tónlist. Jafnan er þó mælst til þess að slíku sé stillt í hóf. Þess sé gætt að tónlist við 
útför sé í samræmi við umhverfi helgidómsins og grunntón og boðskap 
athafnarinnar.29 

 

Í þessum kafla verður farið yfir kenningar og hugtök sem efnið varða og fram hafa 

komið á meðal rannsakenda og fræðimanna. Áhersla verður einnig lögð á að skoða 

hefðir í sálma- og tónlistarflutningi við útfarir í gegnum vestræna sögu en eins og 

gefur að skilja miðast sú athugun að mestu leyti við hið kirkjulega umhverfi, fyrir og 

eftir siðaskipti. Útfarir fyrirfinnast í öllum samfélögum, þ.e. einhvers konar athafnir 

sem ganga út á það að koma hinum látna fyrir og oftar en ekki yfir á eitthvað annað 

tilverustig. Menningarlegur og hugmyndafræðilegur munur getur verið á framkvæmd 

þeirra og breytur á borð við kyn, aldur og félagslega stöðu geta jafnvel haft áhrif í 

uppsetningunni.30  

 Byrjað verður á því að kanna hið sögulega samhengi og hver birtingarmynd 

þessara siða var hér fyrr á öldum í kafla 2.1. Þar sem íslenskt samfélag er í forgrunni 

rannsóknarinnar könnum við þróunina frá því í heiðni, yfir í hið kaþólska umhverfi, 

þá hinn lútherska sið og loks hvernig hlutirnir gerjuðust með tilkomu 

upplýsingarinnar og aukins frelsis einstaklingsins, svo eitthvað sé nefnt. Þar af 

leiðandi er óhjákvæmilegt að horfa að einhverju leyti til hinna erlendu áhrifa í þessum 

efnum. 

Í kafla 2.2 verður litið til þeirra samfélagslegu viðhorfsbreytinga sem áttu sér 

stað frá 18. öld og þá kannski einna mest í lok 19. aldar. Sú þróun fram á okkar daga 

verður skoðuð en hún einkenndist m.a. af breyttum viðhorfum í trúmálum á umræddu 

tímabili. Þegar komið er inn á 20. öldina er m.a. hægt að skoða þróunina út frá 

samanburði á breyttri birtingarmynd minningargreina Morgunblaðsins og tónlistar í 

útförum. Breytingar á tónlistarvali sem hafa átt sér stað á allra síðustu árum verða 

                                                
29 Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir, 131. 
30 Van Gennep, The Rites of Passage, 146. 
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jafnframt kannaðar. Tekin verða dæmi af flutningi sem einkennir nútímann og hefði 

líklegast hvorki verið valinn né samþykktur fyrir örfáum árum. 

Í kafla 2.3 verða reifaðar ýmsar kenningar sem fram hafa komið á meðal 

rannsakenda og fræðamanna á borð við Arnold van Gennep og Juha Pentikäinen en 

einnig verður rætt um ýmis hugtök sem samhljóm hafa við þetta tiltekna efni. 

Umræddir útfararsiðir verða flokkaðir sérstaklega innan þjóðfræðinnar og þar verður 

m.a. stuðst við skilgreiningar Jóns Hnefils Aðalsteinssonar, sem hann setti fram í 

bókinni Þjóðtrú og þjóðfræði árið 1985. Athöfnin útför verður jafnframt mátuð við 

hugtök á borð við hefð, innvígsluathöfn og flutning. 

Þróun tónlistarflutnings í útförum á Íslandi verður í forgrunni 

rannsóknarinnar, þótt einnig verði tekið á upplifun erlendra aðila á þessum 

breytingum að einhverju leyti (sjá m.a. kafla 3.6). Áður en lengra er haldið er þó gott 

að halda ákveðnu atriði til haga. Á Íslandi ríkir trúfrelsi og verður ekki annað sagt en 

að flóran verði sífellt fjölbreyttari, bæði þegar kemur að því að aðhyllast mismunandi 

trúarskoðanir og eins því að standa alveg utan við hvers konar trúfélög. Í þessari 

umræðu verður þó gengið út frá því að hin evangelíska, lútherska þjóðkirkja sé 

„normið“ hér á Íslandi. Í bókakafla Guðmundar Hálfdánarsonar, „Til móts við 

nútímann“, sem birtist í bókinni Kristni á Íslandi frá árinu 2001, kemur fram að 

mestalla 20. öldina hafi tæplega 90% landsmanna tilheyrt hinni lúthersku þjóðkirkju, 

jafnvel þótt helmingur allra fari aldrei í kirkju.31 Því má segja að þótt sífellt fleiri skrái 

sig árlega úr þjóðkirkjunni eða um 10 þúsund manns á síðastliðnum rúmum þremur 

árum,32 þá sé hefðin vissulega tengd þjóðkirkjunni. Það verður því talað um hana hér 

sem hið hefðbundna form, sbr. þegar rætt er um „hefðbundna útför“.  

2.1 Sögulegt yfirlit: Dauðatónar í ljósi sögunnar 

Þótt almennir útfararsiðir hafi verið rannsakaðir að einhverju leyti hérlendis þá virðist 

umfjöllunarefni þessarar rannsóknar hafa fengið litla athygli fræðimanna hingað til. 

Eflaust eru nokkrar ástæður fyrir því að þetta efni, þ.e. breytt birtingarmynd tónlistar í 

útförum, hefur svo lítið verið rannsakað. Líklega má að einhverju leyti rekja það til 

þess að hefðin á Íslandi hefur lítið breyst í nokkuð langan tíma. Allur söngur við þetta 

tækifæri hefur verið á forsendum kirkjunnar undanfarnar aldir og menn tengdir henni 
                                                
31 Guðmundur Hálfdanarson. Til móts við nútímann, 135. 
32 Valur Grettisson, Tíu þúsund hafa skráð sig úr þjóðkirkjunni, 2013. 
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lögðust í raun lengi vel gegn hinum veraldlega söng almúgans.33 Hann lifði þó alltaf í 

munnlegri geymd þjóðarinnar og hluta hans var loks safnað (og á vissan hátt 

„bjargað“) af mönnum á borð við Bjarna Þorsteinsson í kringum aldamótin 1900.34 

Það þarf að sama skapi ekki að koma óvart að þetta efni hafi lítið verið skoðað innan 

þjóðfræðinnar sérstaklega því fagið er frekar ungt og innan þess hafa rannsóknir að 

megninu til einblínt á horfna eða hverfandi menningu. Fræðimenn á borð við Albert 

B. Lord og Milman Parry skoðuðu reyndar lifandi flutning munnlegra kvæða í þeirra 

samtíma en með það að markmiði að sýna fram á áhrif söngvara og kvæðamanna, 

innan munnlegu sagnahefðarinnar, á forn kvæði, t.a.m. Hómerskviðurnar.35 Það er 

ekki fyrr en á allra síðustu árum sem athygli þjóðfræðinnar hefur beinst að 

samtímamenningunni á hennar eigin forsendum ef svo má segja, þ.e. athöfnum, 

hefðum og siðum sem einstaklingar og hópar hafa tileinkað sér í daglegu lífi í 

nútímasamfélagi. Samruni og jafnvel árekstrar hins gamla og hins nýja tíma er flötur 

sem fræðimenn hafa í meira mæli farið að skoða og þessi rannsókn reynir einmitt að 

snerta á honum. Til að átta sig betur á þessum samruna er ekki úr vegi að kanna 

stuttlega landslag útfarartóna eins og það var til forna og hvernig það þróaðist, allt frá 

heiðni fram á okkar daga, með áherslu á íslenskt umhverfi.  

2.1.1 Dauðatónar í heiðni 

Það getur reynst ansi erfitt að ætla sér að fara mjög langt aftur í tímann til að finna 

greinargóðar og áreiðanlegar upplýsingar um þjóðlíf, hefðir og siði fólks. Það er 

einfaldlega svo lítið fast í hendi og þegar kemur að umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

er úr frekar litlu að moða varðandi þessi atriði í heiðni. Bent hefur verið á að 

útfararsiðir fornmanna hafi endurspeglað atriði eins og völd og efnahag en einnig 

kynja- og stéttskiptingu.36 Sú vitneskja er þó fyrst og fremst byggð á vísbendingum 

um efnismenningu frekar en þjóðlífsfræði (sjá skilgreiningu í kafla 2.3.1).  

Ef rýnt er í Eddukvæðin er ekki mikið um hin svokölluðu útfararlög (e. dirge) 

en Atlakviða (hin grænlenska) inniheldur þó erindi (40) þar sem sorg og harmi fólks 

er lýst. Þetta á sér stað eftir að Guðrún Gjúkadóttir lýsir því yfir að hún hafi drepið 

                                                
33 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 6. 
34 Una Margrét Jónsdóttir, Bjarni Þorsteinsson og þjóðlagasafnið, 2006. 
35 Lord, The Singer of Tales, 3. 
36 Ágúst Ólafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 12. 
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Erp og Eitil, syni hennar og Atla og framreitt þá sem máltíð en það gerði hún í 

hefndarskyni fyrir dauða bræðra sinna, Gunnars og Högna.37 

Eins og Jeff Opland tekur fram í áðurnefndri bók sinni er hreinlega ekki mikið 

til af áreiðanlegum heimildum um kveðskap og hvað þá tónlistarflutning á öldunum 

fyrir og fram yfir kristni.38 Hann nefnir þó að til séu heimildir um að í útförum bæði 

Atla Húnakonungs og Bjólfs (e. Beowulf) hafi stríðsmenn þeirra farið með lofkvæði á 

meðan þeir hringuðu þá látna á hestum sínum.39 Í Heimskringlu Snorra Sturlusonar 

segir jafnframt frá dauða Hákons Aðalsteinsfóstra sem var konungur yfir Noregi um 

miðja 10. öld en hann var grafinn að heiðnum sið, þrátt fyrir kristilegan bakgrunn 

hans í Englandi. Frásögnin segir m.a. frá kveðskap um hinn látna konung í tengslum 

við útför hans: 

 
Hákon konungur var svo mjög harmaður að bæði vinir og óvinir grétu dauða hans 
og kölluðu að eigi mundi jafngóður konungur koma síðan í Noreg. Vinir hans fluttu 
lík hans norður á Sæheim á Norður-Hörðaland og urpu þar haug mikinn og lögðu 
þar í konung með alvæpni sitt og hinn besta búnað sinn en ekki fé annað. Mæltu 
þeir svo fyrir grefti hans sem heiðinna manna siður var til, vísuðu honum til 
Valhallar. Eyvindur skáldaspillir orti kvæði eitt um fall Hákonar konungs og svo 
það hversu honum var fagnað. Það eru kölluð Hákonarmál [...].40 

 

Erfitt er að segja til um hvort tónar hafi einkennt flutning af þessu tagi við slík tilefni 

en ekki er hægt að útiloka þann möguleika. Eins og Kari Ellen Gade fjallar um í 

greininni „On the Recitation of Old Skaldic Poetry“ frá árinu 1994 eru fræðimenn alls 

ekki sammála um hvort erindi kvæðanna hafi verið á einhvern hátt flutt eður ei: 

 
To sum up: whereas one school of thought views the Norse skalds as singers who, 
as their continental and insular counterparts, sang or chanted their poetry (possibly 
to musical accompaniment), another group of scholars (mainly consisting of 
philologists) claims that neither music nor musical accompaniment played any part 
in the delivery of Norse poetry; rather, such stanzas were characterized by loud and 
emphatic recitation that served to delineate the syntax and facilitate the 
comprehension of the poetry during performance.41 

                                                
37 Gísli Sigurðsson, Atlakviða, 281. 
38 Opland, Anglo-Saxon Oral Poetry, 28. 
39 Opland, Anglo-Saxon Oral Poetry, 262. 
40 Snorri Sturluson, Heimskringla I, 124. 
41 Gade, On the Recitation of Old Skaldic Poetry, 128. 
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Gade tekur þó fram að báðir þessir „skólar“ séu sammála um að forsendur vanti til að 

álykta um mögulegan flutning kvæðanna, a.m.k. enn sem komið er.42 

Aðrir innan fræðanna hafa horft á þennan mögulega flutning frá enn öðru 

sjónarhorni á undanförnum árum. Þjóðfræðiprófessorinn Terry Gunnell er einn þeirra 

sem bent hafa á þann möguleika að Eddukvæðin hafi mörg hver verið túlkuð í 

einhvers konar lifandi sviðsflutningi fyrir framan áheyrendur, af fleiri en einum aðila, 

þar sem búningar og grímur komu jafnvel við sögu. Vísbendingar um þennan mjög 

svo leikræna og munnlega flutning felast fyrst og fremst í merkingum á spássíum 

handritanna, sem gefa til kynna hvaða persóna og um leið hvaða flytjandi átti orðið 

hverju sinni.43 Það hafa þó enn ekki fundist neinar beinharðar sannanir um að söngur 

hafi verið viðhafður í þessum flutningi. 

Hvaða fleiri tækifæri höfum við þá til að meta notkun tónrænnar tjáningar í 

útförum heiðinna manna? Í bókinni Tónmenntasaga Íslands fjallar Hallgrímur 

Helgason um birtingarmynd söngs í heiðinni trú og mögulega þróun tónlistar í þeirri 

menningu: 

 
Í upphafi allrar músíkþróunar voru því tónar og röð tónbila, fram komin af rás tóna. 
Dvergurinn Þjóðrerir syngur sín kraftboðandi töfra-orð og Óðinn nemur syngjandi 
rúnaseið. Heimdallur, hinn hvíti ás, þeytir trómetu sína við Himinbjörg og Gunnar 
Gjúkason slær hörpu í ormagarði. [...] Og fullvíst má telja, að kveðandi, söngur 
heiðindóms, hafi verið mun útbreiddari en almennt er haldið. Spánski 
vísdómsmaðurinn Isidor frá Sevilla (570-636) segir þá líka, að músík sé 
óaðskiljanlega tengd öllum andlegum fræðum, og án hennar sé ekkert (nihil enim 
est sine illa).44 

 

Ef tekið er mið af þessu getum við hugsanlega gefið okkar að tónlist hafi verið 

viðhöfð við útfarir í heiðni að einhverju leyti, enda hljóta hin andlegu fræði að ná yfir 

þessar mikilvægu, samfélagslegu athafnir. Heimildirnar verða annars mun 

áþreifanlegri eftir kristnitöku og eftir því sem aldirnar liðu. Það er ekki úr vegi að líta 

til þróunarinnar sem hér varð og á þær breytingar sem áttu sér stað með komu hins 

nýja siðs, allt fram á okkar daga. 

                                                
42 Gade, On the Recitation of Old Skaldic Poetry, 128. 
43 Gunnell, The Origins of Drama in Scandinavia, 182-275. 
44 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 14-15. 
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2.1.2 Dauðatónar í kristni: Fyrir og eftir siðaskipti 

Árni Björnsson þjóðfræðingur fjallaði um hérlenda útfararsiði, bæði heiðna og 

kristna, í bók sinni Merkisdagar á mannsævinni: Gamlar reglur, siðareglur og sagnir 

frá árinu 1981. Þegar eimdi enn eftir af heiðni á Íslandi var sennilega lítið um tónlist 

og söng við útfarir að mati Árna. Menn virðast þó hafa ort ákveðin erfikvæði, sem 

voru þá flutt við sumbl í miklum erfidrykkjum. Frægasta ljóðið í þessum flokki er 

líklega Sonatorrek Egils Skalla-Grímssonar, sem hann orti eftir dauða sona sinna, 

Böðvars og Gunnars.45 Jónas Jónasson frá Hrafnagili talaði einnig um þessar 

erfidrykkjur sem leifar frá fornaldarsiðum Íslendinga. Þær hafi helst þurft að 

innihalda stífa drykkju erfingja og aðstandenda til að smána ekki minningu hins látna 

en hið mikla svall sem þessu fylgdi hafi þó horfið smám saman.46  

 Um þetta tímabil hérlendrar snemmkristni ríkir eins og áður sagði frekar lítil 

vitneskja. Þó eru ákveðin atriði sem menn telja sig þekkja upp að vissu marki, t.a.m. 

um hlutverk presta þegar kom að líksöng en þá þjónustu þurftu menn að kaupa 

sérstaklega.47 Smám saman virðist vegur tónlistar og hljóðfæraleiks hafa aukist á 

meðal almennings í Evrópu og þá sérstaklega eftir siðaskiptin á 16. öld. Við þau 

tímamót breyttist ýmislegt varðandi trúariðkun fólks og miklar breytingar urðu á 

útfararsiðum,48 þar sem tónlistin lék sífellt stærra hlutverk. Upphafsmaður 

„siðbótarinnar“, Marteinn Lúter, taldi tónlist t.d. vera komna beint frá Guði sjálfum 

og að himnafaðirinn væri í raun innsta eðli tónlistarinnar, sem væri gjöf hans til 

mannkyns. Skoðun Lúters er greinileg í skrifum hans frá árinu 1538: 

 
Next to the word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. 
It controls our hearts, minds and spirits. A person who does not regard music as a 
marvelous creation of God does not deserve to be called a human being; he should 
be permitted to hear nothing but the braying of asses and the grunting of hogs!49 

 

Tónfræðilega séð urðu svo gríðarleg tímamót með tilkomu orgelsins í íslenskar 

kirkjur. Allur söngur þurfti allt í einu að falla inn í ákveðið hljómakerfi, þ.e. dúr og 

moll en mönnum hafði verið ráðið frá þess háttar „tilgerð“, m.a. af Oddi Einarssyni 

                                                
45 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, 144-145. 
46 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 309-10. 
47 Sveinn Víkingur, Getið í eyður sögunnar, 143-148. 
48 Hjalti Hugason, Kristnir trúarhættir, 276. 
49 Martin Luther, 2014. 
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biskupi (1559-1630). Gagnrýni hans á „margslungin hljóð“ af þessu tagi birtist lengi 

vel í aðfaraorðum Grallarans50 en það var messusöngbók sem þjónaði almennri 

guðsþjónustugerð frá lokum 16. aldar og allt fram á öndverða 19. öld hér á landi.51 

Þessi tónfræðilega bylting átti sér að mestu stað hér á landi eftir miðja 19. öld en mun 

fyrr annars staðar í Evrópu. Miklar umbætur urðu í allri söngmenntun landans með 

útgáfu sálma- og tónfræðibóka en veraldlegur og margradda söngur var innleiddur 

fyrir tilstuðlan manna á borð við Pétur Guðjohnsen.52 

Þótt hér sé einblínt á tónlist í útförinni sjálfri var söngur áður fyrr einnig 

viðhafður á öðrum tímapunktum í dauðaferlinu. Sálmar voru t.d. sungnir við 

húskveðjur á heimilum fólks53 en einnig í líkfylgdum þar sem fólk á förnum vegi tók 

jafnvel þátt í söngnum. Jónas Jónasson frá Hrafnagili lýsir því að víðast hvar hafi 

verið venja, m.a. í Húnavatnssýslu, að fólk á bæjum stæði úti við þegar líkfylgd færi 

framhjá og syngi vers. Slíkt hafi þó horfið víðast hvar eftir miðja 19. öld.54 Þessi siður 

var þó við lýði á stöku stað alveg fram undir lok þeirrar aldar, t.d. í Skaftafellssýslum. 

Þar voru m.a. sungin vers úr Passíusálmunum en annars var engin regla á því hvað 

sungið var. Hvergi virðist þessum sið hafa verið viðhaldið jafn lengi og á meðal 

Álftveringa en þeir stunduðu siðinn fram til ársins 1975, jafnvel þótt bílar hefðu fyrir 

löngu tekið við hlutverki hestsins sem áður bar kistuna.55 

 Söngur fór einnig fram í lok útfararinnar, bæði inni í kirkjunni og þegar komið 

var út í kirkjugarð en um aldamótin 1900 var athöfnin sjálf einföld í sniði og skiptist á 

milli þessara tveggja staða.56 Nær undantekningarlaust var „Allt eins og blómstrið 

eina“ eftir Hallgrím Pétursson sungið í kringum það tilefni, þ.e. moldunina.57  

 
Líksöngslag nefndist lag sem sungið var við útfararsálm í kirkju. Svo nefndi gamla 
fólkið lagið við sálminn „Allt eins og blómstrið eina“ sem aldrei féll undan í 
líksöng. Hann var sunginn undir lok athafnar inni í kirkju. Byrjað var að bera 
kistuna út er kom að versinu „Svo hleypur æskan unga“ og söngmenn gengu á eftir 
kistu að gröf syngjandi sálminn til enda. Prestur gekk næst kistu.58  
  

                                                
50 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 36. 
51 Þórunn Valdimarsdóttir, Til móts við nútímann, 18. 
52 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 51-52, 60. 
53 Þórður Tómasson í Skógum, Setið við sagnabrunn, 97. 
54 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 306-307. 
55 Þórður Tómasson í Skógum, Setið við sagnabrunn, 100-101. 
56 Ágúst ÓIafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 14. 
57 Eyjólfur Eyjólfsson, Jarðarfararsiðir í Meðallandi, 99. 
58 Þórður Tómasson í Skógum, Setið við sagnabrunn, 105. 
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Það var þó ekki sjálfgefið að sungið væri yfir fólki í útförum þeirra og lengi vel var 

ekki einu sinni í boði fyrir ákveðna einstaklinga, nánar tiltekið fjórar manntegundir, 

að vera grafnir í kirkjugarði. Samkvæmt Grágás voru þetta óskírðir menn, sekir 

skógarmenn, bannfærðir menn og svo þeir sem höfðu tekið sitt eigið líf.59 Aðilar í 

síðastnefnda hópnum voru lengi vel „dysjaðir einhversstaðar úti á víðavangi“60 en 

smám saman urðu þeir „samþykktir“ innan garðs. Árið 1870 eimdi enn eftir af þessu 

viðhorfi til þeirra sem tóku sitt eigið líf, kistur þeirra voru t.a.m. teknar inn yfir 

kirkjugarðsvegginn í stað þess að vera bornar inn um sáluhliðið. Jafnframt var engin 

líkhringing viðhöfð og það sem meira er, enginn söngur.61 Viðhorfið í dag er allt 

annað og jákvæðara þegar kemur að útförum þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi 

en sumum þykir þó varasamt að gera þessa aðila að dýrlingum eða hetjum við útfarir 

þeirra.62 

2.2 Breytt viðhorf í trúmálum: 18.-21. öldin 

„Tímarnir breytast og mennirnir með. Útfararsiðir eru ekki undanskildir 

breytingum“,63 ritaði Þórður í Skógum árið 1997. Seinni tíma fræðimenn virðast að 

mestu leyti sammála um að miklar hræringar hafi orðið í trúmálum Íslendinga undir 

lok 19. aldar og í kringum aldamótin 1900 en ýmsar þreifingar hafi þó verið byrjaðar 

strax á 18. öld. Í raun og veru svipaði landslaginu á 17. öld enn til þess landslags sem 

einkennt hafði margar aldirnar á undan og að mörgu leyti var umhverfið verra þegar 

litið er til trúarlegs svigrúms. Jónas Jónasson frá Hrafnagili skrifar t.d í Íslenzka 

þjóðhætti að sú öld hafi verið „svo einstrengingsleg rétttrúnaðaröld, að trúin á bókstaf 

og setningar kirkjunnar og kenningar kirkjunnar“ hafi verið allt í öllu.64 Það var ekki 

fyrr en á 18. öld sem augu fólks fóru að opnast fyrir annarri heimsýn og öðrum 

möguleikum að einhverju ráði. 

Eitt af því sem spilaði rullu í fyrrnefndum hræringum voru nýjar hugmyndir 

og kenningar sem bárust hingað til lands og áttu rætur sínar að rekja til stórra atburða 

í Evrópu. Upplýsingin á 18. öld stendur þar hæst en hún hafði auðvitað gríðarleg áhrif 

                                                
59 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, 150. 
60 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 308. 
61 Þórður Tómasson í Skógum, Setið við sagnabrunn, 104. 
62 BS-2014-2, 6-7 og BS-2014-3, 8-9. 
63 Þórður Tómasson í Skógum, Setið við sagnabrunn, 108. 
64 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 342. 
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á hugmyndir manna og almenna heimssýn. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur skrifaði 

grein árið 2008 en þar segir hann upplýsinguna fyrst og fremst hafa verið kröfu um 

„endurreisn forkristinna gilda“ og að kjarni hennar hafi verið „umburðarlyndi í 

trúmálum, menntun og gagnrýnin hugsun.“ Sverrir vísar jafnframt í orð kollega síns 

Peters Gay sem lýsti þessu tímabili sem endurreisn heiðinna hugmynda um 

manninn.65  

Undir lok 19. aldar hér á landi varð m.a. gagnrýni á hið ríkjandi kerfi 

háværari. Í fyrsta sinn fór að bera á messufalli í kirkjum landsins, minna var gert úr 

þeirri athöfn að ríða til kirkju í mörgum sveitum, kirkjurækni tók að minnka66 og ungt 

fólk fór að véfengja hugmyndir eldri kynslóðarinnar. Frá alda öðli hafði gagnrýni 

hinna ungu gagnvart gildum hinna eldri jafnan verið haldið í skefjum, eins og fram 

kemur í greininni „The Generation Gap in Antiquity“ eftir Meyer Reinhold frá árinu 

1970. Þar segir m.a. að í Austurlöndum nær til forna hafi fólk ekki einu sinni hugleittt 

þann möguleika að spenna eða misvægi gæti myndast á milli kynslóða: 

 
The conception of a generation gap is irrelevant and unthinkable in societies such as 
those of the Near East in antiquity whose basic ideological principle of the flux of 
society is that change in any form is a threat to the well-being and security of all. 
Given a pragmatically successful pattern of affairs – political, social, religious, 
technological – society’s aim, nay duty, was to maintain this structure in every 
possible manner.67 

 

Þetta breyttist smám saman og ungt fólk öðlaðist meira frelsi til að tjá skoðanir sínar 

og gagnrýna þá sem eldri voru.68 Undir lok 19. aldar tók ungt fólk, hugsanlega 

innblásið af þeirri erlendu hugmyndafræði sem hingað hafði borist, að véfengja 

rótgrónar hugmyndir um ákveðna samfélagsskipan og grunnstoðir samfélagsins, þar 

sem kirkjan hafði verið í forgrunni alla tíð.  

Gott dæmi um það eru hugleiðingar Ólafs Davíðssonar þjóðsagnasafnara á 

hans yngri árum en hann varð þjóðþekktur á 19. öld og virtur sem bæði safnari og 

náttúrufræðingur. Það er þó fyrst og fremst einkalífið og hans persónulegu skoðanir 

sem vekja athygli í þessu samhengi. Ólafur var sonur séra Davíðs Guðmundssonar og 

                                                
65 Sverrir Jakobsson, Upplýsingin, 2008. 
66 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 346, 353, 361. 
67 Reinhold, The Generation Gap in Antiquity, 347-348. 
68 Reinhold, The Generation Gap in Antiquity, 347-365. 
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var því alinn upp að miklu leyti í trúarlegu umhverfi kirkjunnar.69 Skoðanir hans á 

kirkjumenningunni vekja því óneitanlega athygli en hægt er að ímynda sér að þær 

hafi ekki verið mjög algengar í kringum árið 1880. Ólafur hafði reyndar, að eigin 

sögn, alltaf haft ákveðna tilhneigingu til að ganga lengra en „leyfilegt“ var70 en 

viðhorf hans til kirkjunnar kom þó aðeins fram í dagbókarskrifum hans, svo vitað sé. 

Þar fjallar hann m.a. um að mál sé komið að hætta að neyða skólapilta til að mæta í 

kirkju. Það eina sem ávinnist með þannig reglum sé leiði þeirra og hatur á kirkjunni. 

Taldi Ólafur að með óbreyttu ástandi yrði landið trúlaust áður en langt um liði.71 

 Dagbókarskrif Ólafs Davíðssonar komu reyndar ekki út óritskoðuð fyrr en 

árið 1988 (sem gefur ágætis vísbendingu um að viðhorf fólks í þessum málum var 

farið að breytast enn frekar í lok 20. aldar).72 Önnur skrif Ólafs um trúmálin gefa 

aukna vísbendingu um að þetta málefni hafi legið þungt á honum. Hann lenti t.a.m. í 

rökræðum við náinn vin sin, Gísla Guðmundsson, sem fannst Ólafur tala full 

groddalega um hið ríkjandi kerfi. Ólafur lýsti þessum samkiptum í dagbókarskrifum 

sínum: 

  
En mér fyrir mitt leyti finnst óhæfa að menn skyldu taka sér rétt til þess að drottna 
yfir samviskum meðmanna sinna og skipa fyrir um það hverju þeir ættu að trúa [...] 
Aftur þarf blindan og vitlausan harðstjóra til að heimta að nokkur skynsamur maður 
reiði sig á Biblíuna eða trúarsetningar í heild sinni og það er eftir blindum og 
vitlausum manni að trúa öllu í blindni sem honum er sagt að trúa [...] Yfir höfuð 
finnst mér, að hver eigi að hafa rétt til þess að trúa sem samviska hans segir honum 
[...] Ég skal vera manna fyrstur til þess að heimila hverjum einum þá trú er 
samviska hans býður honum að hafa þótt hún sé alveg fjarstæð minni trú [...] Þá er 
þúsund sinnum betra að vera trúlaus af sannfæringu en að vera trúmaður af 
hugsunarleysi. Þá er þúsund sinnum samboðnara fyrir manninn að vera sannfærður 
um að guð sé ekki til en að trúa því að hann hafi fingur og augu eins og Biblían 
segir. Þá er maðurinn ekki lengur maður, er hann þorir ekki, nennir ekki eða vill 
ekki hugsa. Þá er hann andstyggilegasta dýr í mannsmynd og miklu svívirðilegri en 
nokkurt dýr því dýrið fer ávallt eftir eðli sínu, en hugsunarlaus maður breytir þvert 
á móti eðli sínu.73 

 

 

                                                
69 Davíð Guðmundsson, 2001. 
70 Þorsteinn Antonsson, Sveinaást, 4. 
71 Ólafur Davíðsson, Ég læt allt fjúka, 258. 
72 Þorsteinn Antonsson, Örlagasaga, 1-296. 
73 Þorsteinn Antonsson, Örlagasaga, 45-46, 48. 
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Það er ýmislegt sem bendir til þess að þessar sterku skoðanir Ólafs séu lýsandi fyrir 

ákveðin kynslóðaskipti og jafnvel baráttu milli íhaldsamra og frjálslyndra afla í 

samfélaginu á þessum tíma.  

Þróunin í viðhorfsbreytingum á 20. öldinni verður betur skoðuð hér á eftir en 

fyrst skulum við athuga hvernig dauðinn var smám saman fjarlægður úr hinu daglega 

lífi fólks og hvaða áhrif það hafði. 

2.2.1 Dauði dauðans og áhrifin á aðra þætti  

Á ákveðnum tímapunkti virðist dauðinn hafa verið fjarlægður úr hinu daglega lífi 

almennings. Í bókinni The Hour of Our Death tengir Philippe Ariés breytingar á 

viðhorfi til dauðans að miklu leyti við upphaf 19. aldar og fram yfir hana miðja. Á 

þessu tímabili var dauðinn að hans mati stofnanavæddur. Hann hætti að vera 

sýnilegur hluti af hversdagslífi fólks, sem hann hafði verið í sveitasamfélagi fyrri alda 

en varð í staðinn falinn og fráhrindandi og jafnvel eitthvað sem fólk hræddist að ræða: 

 

Death no longer inspires fear solely because of its absolute negativity; it also turns 
the stomach, like any nauseating spectacle. It becomes improper, like the biological 
acts of man, the secretions of the human body. It is indecent to let someone die in 
public. It is no longer acceptable for strangers to come into a room that smells of 
urine, sweat and gangrene, and where the sheets are soiled. Access to this room 
must be forbidden, except to a few intimates capable of overcoming their disgust, 
or to those indispensable persons who provide certain services. A new image of 
death is forming: the ugly and hidden death, hidden because it is ugly and dirty [...]. 
It has by now been so obliterated from our culture that it is hard for us to imagine 
or understand it. The ancient attitude in which death is close and familiar yet 
diminished and desensitized is too different from our own view, in which it is so 
terrifying that we no longer dare say its name.74 

 
Dauðinn hefur vissulega fjarlægst hinn almenna borgara og flest ummerki um hann 

hafa verið afmáð, líkt og Aríés minnist á. Þessi þróun hefur töluvert verið rannsökuð á 

undanförnum árum. Ágúst Ólafur Georgsson, sérfræðingur á Þjóðminjasafni Íslands, 

skrifaði t.d. greinina „Hvenær sem kallið kemur“ árið 2006 en þar ræðir hann hvernig 

dauðinn fluttist í auknum mæli „inn á tæknivæddar sjúkrastofnanir og elliheimili.“75 

Hann tilgreindi jafnframt nokkrar af þeim breytingum sem þetta hafði í för með sér: 

                                                
74 Ariés, The Hour of Our Death, hluti V, kafli 12. 
75 Ágúst Ólafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 15. 
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• Læknar úrskurða nú fólk látið og heilbrigðisstarfsmenn ganga frá hinum látnu í stað 
heimilisfólks áður. 

• Útfararþjónustuaðilar annast næstum allan undirbúning jarðarfararinnar 
o færa jafnan viðkomandi í líkklæði 
o útvega kistur 
o annast flutning  

• Umbúnaður látinna og útfarir fóru þannig úr höndum almennings og í hendur 
sérhæfðs starfsfólks. 

• Útfarir (aðallega) í þéttbýli orðnar atvinna margra, með tilheyrandi samkeppni.76 
 

Þrátt fyrir að dauðinn sé ennþá flestum ósýnilegur er áhugavert að kanna breytt 

viðhorf fólks gagnvart þeim þáttum dauðaferilsins sem það getur haft áhrif á, t.a.m. 

tónlistarflutning við útfarir. Þegar komið var inn á seinni hluta 20. aldar mátti einnig 

sjá breytingar á formi minningargreina Morgunblaðsins en eins og rætt verður í kafla 

2.2.2 fór almenningur smám saman að verða tilfinningalega opnari á þeim vettvangi. 

Sorgin hafði nær alla tíð verið talin einkamál og átti fólk alla jafnan að bera harm sinn 

í hljóði: 

 
Til forna þótti til fyrirmyndar að mæta dauðanum með æðruleysi og bera sig vel 
gegn hinu óumflýjanlega. Samkvæmt síðari tíma heimildum var þó sjaldan talað 
um dauðann og báru menn óttablandna virðingu fyrir honum. Þetta endurspeglast 
meðal annars í því að yfirleitt var ekki talað illa um dáið fólk og kostum þess látna 
frekar haldið á lofti en ókostum. 77 

 
Það er forvitnilegt að skoða breytta uppbyggingu minningargreina í samhengi við 

viðhorf fólks gagnvart útfarartónlist en það verður einmitt gert í næsta kafla. 

2.2.2 Hvað er líkt? Dauðatónar og minningargreinar 

Í greininni „Letters to the dead: obituaries and identity, memory and forgetting in 

Iceland“, sem minnst var á í rannsóknarsögukaflanum, fjalla mannfræðingarnir Arnar 

Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson og Tinna Grétarsdóttir um hina sérstöku 

birtingarmynd minningargreina á Íslandi, sem tíðkast líklega eingöngu hér í þessari 

mynd. Þar kemur fram að frá 7. og fram á 9. áratug síðustu aldar hafi form þessara 

greina verið í nokkuð föstum skorðum; eitthvað sem hægt er að kalla hefðbundið. Þeir 

sem skrifuðu þær voru alla jafnan vinir, samstarfsmenn eða einhverjir úr 

                                                
76 Ágúst Ólafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 15. 
77 Ágúst Ólafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 14-15. 
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sameiginlegum félagsskap og svo ættingjar viðkomandi, þó ekki þeir nánustu. Ekki 

voru birt, nema í mjög sérstökum tilfellum, minningarorð frá maka, börnum, 

foreldrum eða systkinum hins látna. Samkvæmt Arnari hefur þetta gjörbreyst á 

undanförnum árum en upplifun innanbúðarfólks hjá Morgunblaðinu vekur athygli. 

Þar er talað um að starfsfólkið hafi í raun ekki lengur stjórn á þessum hluta blaðsins, 

að breytingunum hafi í raun verið þvingað upp á það og minningargreinarnar séu 

nánast í eigu þjóðarinnar.78  

Höfundar greinarinnar nefna að sumir viðmælenda þeirra hafi líkt þessari 

þróun við nokkurs konar lýðræðisvæðingu (e. democratization) innan 

minningargreinahefðarinnar, sem hafi byrjað í kringum 1980. Ákveðnum reglum hjá 

Morgunblaðinu var svo breytt árið 1994 en þær áttu eftir að hafa mikil áhrif á 

birtingarmynd minningargreina á Íslandi.79 Arnar Árnason og félagar rekja þessar 

breytingar í grein sinni: 

 
The most important change was that people are now allowed to address the 
deceased in the obituary. People were in effect allowed to write a letter to the 
deceased. [...] In conjunction with, and possibly to some extent as a consequence of 
this development, two further transformations have recently occurred. First, it has 
become very common for very close relatives to write „after“ their loved ones. 
Now children write about their parents, parents write about their children, and 
spouses „after“ each other. [...] Secondly, obituaries are now much more 
emotionally charged than they were before, with the author describing his or her 
feelings towards the deceased and their grief at their loss.80 

 

Hlutfall þessarar skiptingar var jafnframt kannað í nýlegri BA-ritgerð Satu Rämö, 

„Orðstír deyr aldregi.“ Uppskrift að íslenskum minningargreinum, frá árinu 2013. 

Höfundur vann rannsóknina út frá þremur rannsóknarspurningum sem fjölluðu um 

hvernig íslenskar minningargreinar væru, hvort hægt væri að finna frásagnarformúlu 

sem lýsir þeim og hvað sagt er um líf hins látna í minningargreinum (þ.e. hverskonar 

ævisögur birtast í þeim). Í rannsókninni voru skoðaðar 453 minningargreinar, sem 

birtust í Morgunblaðinu yfir tveggja vikna tímabil: 

 

                                                
78 Arnar Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson, Tinna Grétarsdóttir. Letters to the dead, 270. 
79 Arnar Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson, Tinna Grétarsdóttir. Letters to the dead, 272-273. 
80 Arnar Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson, Tinna Grétarsdóttir. Letters to the dead, 273. 
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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.81 

 

Þórgunnur Oddsdóttir fjallaði einnig um breytta birtingarmynd minningargreina á 

Íslandi í BA-ritgerðinni „Ég hef grátið mig í svefn á hverju kvöldi“: Um íslenskar 

minningargreinar, frá árinu 2006. Í rannsókn sinni greindi hún gerð minningargreina 

yfir nokkurra áratuga tímabil og skipti þeim í kjölfarið upp í þrjá flokka: 

Ævisögulegar minningargreinar (ópersónulegar og fjarlægar), 

endurminningagreinar, sem Arnar Árnason og félagar kölluðu hefðbundnar 

minningargreinar og loks sjálfhverfar minningargreinar, sem eru hin persónulegu 

sendibréf nánustu aðstandenda og marka í raun þær breytingar sem orðið hafa.82 

Þessi þróun á formi minningargreina minnir óneitanlega á þá þróun sem 

virðist eiga sér stað hvað varðar útfarir og er til umfjöllunar hér. Birtingarmynd 

tónlistar virðist vera orðin mun persónubundnari en áður, nánustu aðstandendur koma 

mikið við sögu og lög sem valin eru kalla jafnan fram sterkar tilfinningar vegna 

tenginga við hinn látna. Það mætti jafnvel tala um svipaða lýðræðisvæðingu (e. 

democratization) í vali á útfarartónlist og í skrifum minningargreina. Þótt þessi 

rannsókn taki ekki fyrir ákveðinn fjölda útfara og reikni út hlutfallið líkt og gert var í 

ritgerð Rämö þá er hægt að fá ákveðna hugmynd um vilja fólks, m.a. með því að 

greina svörin við könnuninni sem send var út og farið verður yfir í kafla 4.1. Þessar 

hugmyndir verða einnig mátaðar á ítarlegri hátt við upplifun viðmælenda í þriðja 

kafla, „Breyttir tónar og þróun hefðar: Upplifun viðmælenda.“ 

 Nú er hins vegar ekki úr vegi að líta á dæmi af útförum sem mögulega gætu 

átt sér stað, bæði á vegum þjóðkirkjunnar og Siðmenntar, áður en skoðaðar eru útfarir 

sem teljast óhefðbundnar. Um slíkar útfarir verður m.a. rætt í þriðja kafla. 

                                                
81 Rämö, „Orðstír deyr aldregi.“, ágrip. 
82 Þórgunnur Oddsdóttir, „Ég hef grátið mig í svefn á hverju kvöldi“, 5-16. 
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2.2.3 Dæmigerðar útfarir: Kirkjan og Siðmennt 

Hafa ber í huga að þótt hér sé könnuð breytt birtingarmynd útfarartónlistar fara 

líklega flestar útfarir í dag fram með „hefðbundnu“ sniði, ef svo má kalla. Reyndar 

eru ekki til tölur, svo vitað sé, yfir skiptingu þessara athafna, líkt og hlutfallið sem 

Sato Rämö fann út með greiningu á formi minningargreinanna og rætt var um í kafla 

2.2.2. Miklar breytingar hafa átt sér stað á undanförnum árum ef miðað er við 

upplifun viðmælenda höfundar en ef við tökum dæmi af dæmigerðum, 

„hefðbundnum“ útförum sést að þar er töluvert svigrúm til tónlistarflutnings, kjósi 

fólk það.83 Fjölskylda, prestur og tónlistarfólk sem fram kemur í athöfninni ákveða 

alla jafna fyrirkomulagið í sameiningu.84 Sumir kjósa að hafa enga tónlist eða sálma 

en ekki er óalgengt að alls séu tíu tónlistaratriði í hverri athöfn.85 

 Við skulum líta á „dæmigerðar“ útfarir bæði á vegum kirkjunnar og 

Siðmenntar.86 Annars vegar er þetta gert til að sjá hversu stóran þátt tónlist spilar yfir 

höfuð í útförum hér á landi en hins vegar til að bera saman þessi tvö félög og 

mismunandi birtingarmynd tónlistar í athöfnum á þeirra vegum. Byrjað verður á því 

að skoða dæmi af mögulegri útför innan þjóðkirkjunnar en fastir liðir athafnarinnar 

eru undirstrikaðir. 

 
Þjóðkirkjan 

 
1) Forspil: Slá þú hjartans hörpustrengi, Hærra minn Guð til þín 
2) Signing og bæn  
3) Sálmur - Á hendur fel þú honum 
4) Lexía – Ritningarlestur úr Gamla Testamentinu 
5) Drottinn er minn hirðir 
6) Pistill – Ritningarlestur úr Nýja Testamentinu 
7) Kvæðið um fuglana 
8) Guðspjall 
9) Einsöngur: Ave María (Kaldalóns) 
10) Minningarræða 
11) Einsöngur: Rósin  
12) Miskunnarbæn – Lofsöngur Símeons 
13) Lýs milda ljós 
14) Bæn og Faðir vor 
15) Heyr himna smiður 
16) Blessunarorð 
17) Nú legg ég augun aftur 

                                                
83 Pétur Húni Björnsson, Allt eins og blómstrið eina, 14. 
84 Bragi Skúlason, Von, 25. 
85 Pétur Húni Björnsson, Allt eins og blómstrið eina, 14. 
86 Vakin er athygli á því að fleiri dæmi má finna í viðauka ritgerðarinnar. 
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18) Moldun - Allt eins og blómstrið eina 
19) Postulleg kveðja 
20) Eftirspil: Næturljóð, Kom vornótt og syng87 

 

Hvernig athöfnin er svo uppsett nákvæmlega ræðst af ýmsum atriðum. Tónlistaratriði 

eru jafnan á milli þessara föstu liða og ræðst samsetning liðanna oftast af því hve 

mikla tónlist á að flytja í útförinni. Örn Arnarson, tónlistarstjóri Fríkirkjunnar í 

Hafnarfirði, útlistaði þessa uppsetningu nánar en hann segir hana nánast vera eins í 

hvert skipti: 

 
Það er byrjað á einhverju ... sko, það er forspil og svo einhverjir sálmar sem eru þá 
gjarnan svona uppávið, dálítið upplífgandi. Sálmur, svo koma ritningarorð, sálmur 
og þá gjarnan guðspjall, tónlist, minningarorð og þá kemur tónlist sem er meira 
innávið því þá er farið að styttast í bænastundina. Og svo kemur bæn og faðir vor, 
og þá jafnvel aftur einhver bænasálmur, þá kemur moldun og þá er nánast alltaf enn 
sungið „Allt eins og blómstrið eina“ [...]. Það er þó farið að færast í aukana að 
menn syngja, [...] „Nú legg ég augun aftur“ [...]. Sem að mér finnst vont [hlær]. 
Mér finnst vont í kristilegri útför að enda á vögguvísu [...]. Það, þetta verði að vera 
eitthvað svona „up-beat“. Það verður að vera einhver, svona, von og eitthvað ... 
upplitsdjarfari söngur sem þetta endar á.88 

 

Eins og gefur að skilja hljómar almennt öðruvísi tónlist í útförum á vegum 

Siðmenntar en eins og kemur fram í viðtalinu við Svan Sigurbjörnsson, 

umsjónarmann athafnaþjónustu hjá Siðmennt, eru það að langmestu leyti veraldleg 

lög sem þar eru leikin.89 Við skulum líta á dagskrá útfarar sem fram fór í 

Fossvogskirkju á vegum Siðmenntar en félagið hefur annast útfarir síðan árið 2009. 

Sértækari dæmi um tónlistarflutning á þessum vettvangi verða svo rædd í kafla 3.2: 

 
Siðmennt 

 
! Dagskrá dreift 
1) Forspil: Mercedes D'Sousa 
2) Innspil: Canon í D-dúr - Pachelbel. 
3) Kynningarorð 
4) Hljómsveit (á sviðinu, ekki upp í kórnum) : My love will never die - Ragnheiður 

Gröndal og blúsband 
5) Ljóð: Að sigra heiminn og Að frelsa heiminn. - Steinn Steinarr. (athafnarstjóri 

les) 

                                                
87 Pétur Húni Björnsson, Allt eins og blómstrið eina, 20. 
88 PHB/2013 01, 10. 
89 BS-2014-1, 1. 
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6) Hljómsveit: Gloomy Sunday - Ragnheiður Gröndal 
7) Húmanísk hugvekja 
8) Fiðluleikur: Óðurinn til gleðinnar - í flutningi Helgu Óskarsdóttur 
9) Einsöngur: Lindin tær - ítalskt lag - í flutningi Gunnars Björns Jónssonar 
10) Minningarorð - athafnarstjóri og vinnufélagi á eftir. 
11) Upplestur af vinyl-plötu: Borgin - Magnús Þór Sigmundsson samdi. Helgi 

Skúlason flutti. 
12) Hljómsveit: Bangsi - Ragnheiður Gröndal. 
13) Lokaorð 
14) Útspil þegar kista er borin út, spilað af plötuspilara: All you need is love - 

Lennon & McCartney. 90 
 

Eins og sést á þessum dæmum er mismunandi bragur á athöfnum félaganna þótt 

ýmislegt sameiginlegt megi greina í uppsetningunni sjálfri. Svanur nefndi að jafnvel 

þótt meira svigrúm væri til að gera hlutina persónulegri hjá félagi eins og Siðmennt 

þá væru sumar útfarir á vegum kirkjunnar nokkurn veginn jafn frjálslegar þegar 

kemur að flutningi veraldlegrar tónlistar. Það sem skilur hina kirkjulegu athöfn fyrst 

og fremst frá útför á vegum Siðmenntar eru sálmarnir og hinn trúarlegi boðskapur en 

að mati Svans verður eðli þeirrar athafnar alvarlegra en það sem t.a.m. fer fram hjá 

Siðmennt.91 

Í dæminu hjá Siðmennt hér að ofan var viðhafður mikill tónlistarflutningur en 

Svanur lýsti honum nánar og ræddi m.a. hina sérstöku stemningu sem myndaðist í 

athöfninni: 

 
T.d. vorum við með útför í Fossvogskirkju sem var mjög svona [...] miðuð út frá 
þessum einstaklingi, sem hann pantaði og skipulagði. Þar var hljómsveit niðri á 
gólfi, ekki uppi í kórnum og spilaði svona ... blúsuð lög, svona jazzblús, svolítið 
fjörug lög ... ja bæði fjörug og svona falleg, sko svona melódísk [...]. Síðan í lok 
athafnar þá var spilað af svona grammafón gömlum sem var með svona 
innbyggðum hátalara ... og míkrafónninn bara settur upp við litla hátalara sem ... á 
þessum litla, fallega, rauða grammafón ... og spilað lag Bítlanna á vínyl, „All you 
need is love“. Ég hélt einhvern veginn ... að það væri of svona fjörugt, æi einhvern 
veginn svona ætti ekki við, þetta lag í lokin ... og ég og eiginmaður hinnar látnu 
vorum svona að tala við hana, áður en að ... já áður en hún dó og ... ég kom 
nokkrum sinnum til hennar ... og við héldum kannski að þetta væri ekki einhvern 
veginn passanlegt lag en hún hélt við sinn keip í því. Svo var þetta bara alveg 
frábært [...]. Og bara þessi sérstaki hljómur, svona af grammafón, þetta var 
náttúrulega ekki hágæða hátalari en varð svolítið svona mjóróma eða svona ... 
svolítið skær ... og pínulítið brak. Það varð alveg sérstök stund. Þetta var svo mikið 
hún, náttúrulega ... allir brustu í grát [...]. Þannig að það var mjög spes útför öll 

                                                
90 Svanur Sigurbjörnsson, munnleg heimild, 21. feb. 2014. 
91 BS-2014-1, 2. 
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sömul og hún hafði blöðrur í salnum, svo þetta var svona svolítið ... já, hún vildi 
hafa glaðlegt og svona ... festivity- stemningu líka.92 

 

2.2.4 Óhefðbundnar útfarir 

Eins og fram hefur komið er umhverfi útfara að breytast og meira rými virðist vera 

fyrir fólk að gera hlutina á óhefðbundinn hátt, jafnan í þeim tilgangi að miða 

athöfnina við persónu hins látna. Þetta á sér stað bæði hérlendis og erlendis en við 

skulum líta á tvö,  nokkuð ólík dæmi um útfarir af þessu tagi. 

Nýlega fór fram útför Ingólfs Júlíussonar, ljósmyndara og tónlistarmanns, sem 

lést langt fyrir aldur fram. Athöfnin, sem var á vegum Ásatrúarfélagsins, fór fram 

undir stjórn Hilmars Arnar Hilmarssonar allsherjargoða en staðsetning hennar í 

Silfurbergs-salnum í Hörpunni og tónlistarvalið sömuleiðis vakti m.a. athygli: 

 
Þetta er fyrsta athöfn sinnar tegundar í Hörpu og ætla má að margir viðstaddir hafi 
þarna upplifað útfararsamkomu ásatrúarmanna í fyrsta sinn. Þetta var einstaklega 
falleg, hátíðleg, hlýleg og eftirminnileg athöfn. Goðinn kvað úr Völuspá og 
Hávamálum og flutti Ingólfi kveðjuorð [...]. Mikið var sungið og spilað, unaðslega 
fallega og víða komið við, allt frá Rammstein til Griegs og Ibsens [...]. Kista Ingólfs 
stóð á sviðinu og á henni var pípuhatturinn hans og sverð úr vopnabúrinu. Drengur 
átti gott safn af vopnum og verjum og var í víkingafélaginu Einherjum. Jarðvist 
hans lauk með bálför.93 

 

Í Ohio-fylki í Bandaríkjunum var hinn 82 ára mótorhjólaáhugamaður Billy Standley 

nýlega lagður til hinstu hvílu en ekki er hægt að segja að hann hafi farið á 

hefðbundinn hátt ofan í gröfina. Líki hans var nefnilega komið þannig fyrir að það var 

látið sitja ofan á Harley Davidson-hjóli sem var Billy mjög kært. Hann hafði lengi 

talað um að þannig vildi hann verða jarðaður og var hönnun „kistunnar“ frá Billy 

sjálfum komin. Utan um hjólið hafði hann byggt veglegt glerbúr, því hann vildi að 

allur heimurinn gæti séð sig á hjólinu, en það var svo stórt að börnin hans þurftu að 

kaupa aukapláss í kirkjugarðinum. Í búrinu var auk þess komið fyrir verðlaunagripum 

og leðurgöllum sem Billy hafði átt og minnir það óneitanlega á þá fornu hefð að grafa 

menn með veraldlegum eigum þeirra, svo þær nýtist þeim fyrir handan.94 

                                                
92 BS-2014-1, 3 
93 Öðlingur kvaddur, 2014. 
94 Heffner, Local man to be buried atop motorcycle, 2014. 
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2.3 Kenningar, hugtök og flokkun 

Þegar viðfangsefni ritgerðarinnar er skoðað er nauðsynlegt að líta til nokkurra 

grundvallarkenninga og hugtaka, fyrst og fremst í þeim tilgangi að ná fram samhengi. 

Hvernig flokkum við t.d. útför innan þjóðfræðinnar? Er yfir höfuð hægt að máta þessa 

athöfn við þekktar kenningar innan fræðanna? Við skulum líta á hvaða möguleikar 

eru í boði.  

2.3.1 Útfararsiðir flokkaðir innan þjóðfræðinnar 

Þjóðfræði er afskaplega vítt hugtak sem hefur í raun alltaf fylgt manninum, án þess að 

einhver skilgreining hafi orðið til samhliða því en sem fag verður hún hins vegar að 

teljast ung í stóra samhenginu. Eins og fram hefur komið er þessi rannsókn í grunninn 

unnin út frá íslenskum viðmiðum og byggist upp á þróun hefða og siða í íslensku 

samfélagi. Áðurnefndur Jón Hnefill Aðalsteinsson, sem var einn helsti forvígismaður 

þjóðfræðinnar hér á landi,95 fjallaði einmitt um mikilvægi þess að skoða siði, hefðir 

og hugtök afstætt, út frá hverju samfélagi fyrir sig, er hann skilgreinir hið unga fag í 

bókinni Þjóðtrú og þjóðfræði frá árinu 1985: 

 
Þjóðfræði er einkar þjóðleg vísindagrein. Því veltur á miklu að heiti, hugtök og 
skilgreiningar sem notast er við í þjóðfræðinni á hverjum stað séu sprottin úr þeim 
jarðvegi sem unnið er í hverju sinni. Hver þjóð þarf því að hugsa þjóðfræðina fyrir 
sig á sínu eigin máli og taka skýringardæmi úr eigin umhverfi ef fræðsla í greininni 
á að vera heil og sönn og koma að tilætluðum notum.96 

 

Jón Hnefill taldi best „að skipta þjóðmenningunni í þrjú meginsvið, í það sem kalla 

má andlega, verklega og félagslega þjóðmenningu.“97 Þessi þrjú einstöku svið kenndi 

hann við þjóðsagnafræði, þjóðháttafræði og loks þjóðlífsfræði en Jón Hnefill lagði þó 

áherslu á að þjóðmenningin væri „ein heild sem aldrei verður sundurgreind til hlítar. 

Þar styður hvað annað, andlegt, verklegt og félagslegt.“98 Þessi flokkun væri þó 

nauðsynleg, fyrst og fremst til að átta sig á þeim viðfangsefnum sem um er fjallað 

hverju sinni. 

                                                
95 Hilda Kristjánsdóttir, Við eigum honum svo mikið að þakka, 1. 
96 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 9-10. 
97 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 10. 
98 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 12. 
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 Í stuttu máli tekur þjóðsagnafræðin á hinum huglæga þætti 

þjóðmenningarinnar. Efni sem borist hefur á milli manna í munnmælum er þar í 

fyrirrúmi, m.a. þjóðsögur, sagnir, gátur, leikir, vísur og þjóðkvæði.99 Fræðimenn hafa 

þó ekki alltaf sömu hugmyndir um efnið, t.d. aldur sagna og kvæða og úr hvaða 

umhverfi efnið kemur yfir höfuð.100 Á síðari árum hafa svo flökku- og samtímasagnir 

fengið meiri athygli á meðal fræðimanna innan þjóðfræðinnar.101 Þjóðháttafræðin 

fjallar um verkmenningu fyrr og nú, m.a. þróun í húsagerð, frá torfbæjum yfir í 

steinhús en einnig er tekið á vinnubrögðum fólks, tækjakosti og almennri 

efnismenningu. Þetta er því mun áþreifanlegri flokkur innan þjóðfræðinnar en 

þjóðsagnafræðin. Þjóðlífsfræðin snýst svo í grunninn um hinn félagslega þátt 

þjóðmenningarinnar þar sem skoðaðir eru siðir fólks, hefðir og venjur, lífshættir (t.d. 

verkaskipting inni á heimilinu) og lífskjör, viðhorf og skoðanir.102 Ýmsar hátíðir 

samfélagsins (sbr. Þjóðhátíð í Eyjum, Mærudagar á Húsavík, Öskudagur og jólin), 

tímamót og athafnir á borð við skírnir, giftingar, busavígslur og útfarir eru 

rannsakaðar. Undir þennan flokk fer þar af leiðandi umfjöllunarefni Dauðatóna, þ.e. 

útfararsiðir og breytingar á tónlistarvali í þess háttar athöfnum.  

2.3.2 Útför sem hefð  

Líklega hafa flestir ákveðna hugmynd um hvað fyrirbærið hefð (e. tradition) er í raun 

og veru en hefðir hafa alla tíð mikið verið skoðaðar innan þjóðfræðinnar. Í þessu 

umhverfi þróunar og breytinga, sem fjallað hefur verið um hér, er forvitnilegt að velta 

því fyrir sér upp að hvaða marki fólk heldur almennt í hefðirnar hefðanna vegna þegar 

kemur að útförum. Randall S. Allison hefur velt framkvæmd hefða fyrir sér og vægi 

þeirra fyrir þann hóp eða það samfélag sem heldur upp á þær. Hann fjallar t.a.m. um 

mikilvægi sambandsins á milli hefðarberanna og þeirra sem taka við af þeim: 

 
For the bearers of a particular tradition or set of traditions, the performance 
establishes a connection between the present group and their predecessors. There is 
an understanding that a tradition is important with linking the past to the present as 
a form of identity making. This continuity over time venerates the tradition as 
something of central importance to the group. Distinct from a custom, for example, 
a tradition bears the patina of time and takes on something of a near-sacred role 

                                                
99 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 10. 
100 Gísli Sigurðsson, Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, 18-22. 
101 Þjóðfræði samtímans, 2012. 
102 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 10. 
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within the group’s worldview. A seemingly nonsensical activity can be elevated 
within a group if that activity is classified as a tradition. Markers such as “tradition 
dictates” or “it’s part of our tradition” set the activity described apart from the day-
to-day realities of the group and ascribe a special status to it.103 

 

Ef við skoðum þetta í tengslum við tónlistarflutning í útförum er ekki úr vegi að líta á 

nokkur atriði. Hversu margir tengja t.d. við boðskap og innihald sálmanna sem jafnan 

eru fluttir við útfarir í dag og hversu mikla skírskotun hefur þessi forna hefð almennt í 

nútíma samfélagi? Allison segir það eðlilegt í flestum hópum að hefðin fylgi ákveðnu 

formi og sé alltaf framreidd á sama hátt. Þó sé stundum svigrúm til að beygja aðeins 

þær siðareglur sem ríkja innan hópsins.104 Í raun er hægt að máta flest af því sem fram 

kemur í þessari ritgerð við hugleiðingar Allison. Svo er spurningin hvenær fólk er 

hætt að beygja reglurnar í vali sínu og byrjað að brjóta þær. Mögulegt dæmi um slíkt 

tengist nýlegri kirkjulegri útför sem fram fór á Húsavík en þar var spiluð tónlist með 

þungarokkssveitinni Skálmöld (sjá kafla 4.1.4). Mikilvægt er að skoða það val á 

hlutlausan hátt og hvort eitthvað bendi til þess að reglur hefðarinnar hafi verið brotnar 

eða aðeins beygðar en þetta verður skoðað frekar í þriðja kafla. Ákveðnir fræðimenn 

hafa í þessu samhengi bent á að túlkanir á hefðum séu ávallt nýjar þegar þær eru 

settar fram, þ.e. skilgreindar afstætt í nútímanum. Því sé hefð ekki sjálfgefið eitthvað 

sem endurtekið er í sífellu yfir langan tíma, eins og eftir uppskrift.105 

Það getur jafnframt verið forvitnilegt að tengja hefðir við hópa en í raun er 

ekki alltaf auðvelt að greina hvernig hóparnir eru uppbyggðir. Er t.d. hægt að horfa þá 

sem nýta sér hina „hefðbundnu“ útför sem einn hóp? Ef svo er, er það þá hópur 

kristinna einstaklinga sem nýta sér þennan kost af því hann samræmist trú þeirra eða 

er um að ræða hóp Íslendinga sem nýtir sér þennan kost hreinlega vegna þess að það 

er hefð að gera það, að þetta sé hefð sem þeir þekkja og er kunnugleg?  

Þeir starfandi aðilar innan kirkjunnar og í kringum hana sem rætt var við í 

þessari rannsókn voru sammála um mikilvægi þess að halda í hefðir hennar. Einn 

þeirra, Baldvin Kr. Baldvinsson söngvari, sem fjallað verður ítarlega um í kafla 3.3, 

hefur sungið við fjölmargar útfarir undanfarna hálfa öld. Hann er á þeirri skoðun að 

þrátt fyrir kynslóðaskipti og eðlilega þróun á siðum innan kirkjunnar megi ekki missa 

                                                
103 Allison, Tradition, 800. 
104 Allison, Tradition, 800. 
105 Handler og Linnekin, Traditons, Genuine or Spurious, 288. 
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hlutina út í „öfgar“. Einhvers staðar verði að draga mörk: 

 
Ungu fólki í dag eins og alla tíð er gott að hafa ramma [...], þegar maður var ungur 
sjálfur þá vildi maður brjótast út úr. Maður einhvern veginn ólst upp við það að 
bera svo mikla virðingu fyrir kirkjunni, að það datt manni ekki í hug [...]. Ég vona 
að menn haldi sig samt innan siðaramma einhvers, við höfum öll gott af ... kirkjan 
er visst griðland sem menn eiga að bera virðingu fyrir, sko hvert fyrir öðru innan 
veggja kirkjunnar, eða ég lít þannig á að við séum að bera virðingu hvert fyrir öðru 
með því að halda hefðir kirkjunnar. Þá á ég við það svona á heiðarlegan hátt, ekki 
með einhverjum öfgum í einhverju, í hvoruga áttina skilurðu. Þannig að við getum 
farið með mismunandi hugarfari inn í sömu kirkju og notið okkar Guðs þar, án þess 
að trufla hvorn annan. Þannig lít ég á það [...].Við verðum að vera þannig ... koma 
þannig inn í kirkjuna öll, að við truflum ekki hvert annað heldur njótum þessarar 
friðhelgi að geta sest niður í kirkjunni okkar og látið okkur líða vel. Og berum 
virðingu ... menn gera ekki svona uppreisn sko, án þess að maður sé að fara í 
einhverja rússneska rétttrúarkirkju [hlær]. Það er mikið bil á milli. Og að menn 
haldi hefðir, það er eitt af því sem að við höfum farið á skjön við Íslendingar, það er 
að halda hefðir og passa okkur ... svona með aga.106  

 

Aðspurður hvar Baldvin myndi sjálfur draga mörkin varðandi boðskap og gerð þeirrar 

tónlistar sem hann er beðinn um að syngja við útfarir, minnist hann einnig á 

mikilvægi hefðarinnar: 

 
Það þyrfti nú að vera orðið dálítið ... það er náttúrulega textinn, ef að hann er alveg 
á skjön við það sem að mér finnst svona geta rúmast innan kirkju, þá er það 
náttúrulega alveg ljóst að maður fer ekki með það. Það er bara þannig. Hörku 
popplög geta verið með mjög fallega texta en allt sem að ... hvað á ég að segja ... 
sem að rúmast ekki innan kirkjunnar, bæði klám og illmælgi ... ýmsir textar eru 
náttúrulega þannig að þeir eru kannski, ja hreinlega verið að gera grín að Guði 
almáttugum, og Jesú. Og það er ekki að ræða það í mínum huga. Þó ég sé ekkert 
strangtrúaður þá er ég trúaður á minn hátt og vil bera virðingu fyrir kirkjunni og 
hennar hefðum, því það er bara nauðsynlegt.107 

 

Sr. Jón Ármann Gíslason, sóknarprestur og prófastur hafði einnig ákveðnar 

hugmyndir um hvernig best væri að halda í hefðina þegar kemur að tónlistarflutningi í 

útförum. Hann taldi ekki mikinn skaða fólginn í því að blanda þessu trúarlega og 

veraldlega að einhverju leyti saman því það gæfi athöfninni aðeins persónulegan blæ. 

Svo lengi sem tveir til þrír sálmar hið minnsta væru sungnir í hverri athöfn og hin 

veraldlegu lög væru smekkleg og án andtrúarlegs boðskapar þá var hann sáttur. 
                                                
106 BS-2014-2, 5, 11. 
107 BS-2014-2, 11. 
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Honum þótti jafnframt mikilvægt að um lifandi tónlistarflutning væri að ræða en ekki 

eitthvað sem leikið væri af diski.108 

2.3.3 Útför sem helgisiður 

Flestir hópar eiga sér helgisiði (e. ritual) sem meðlimir þeirra framkvæma innan sinna 

raða og útför flokkast vissulega sem helgisiður. Jafnan er settur upp einhvers konar 

flutningur (e. performance) við þessi tækifæri en hann verður skoðaður nánar í kafla 

2.3.6. Finnski prófessorinn Juha Pentikäinen hefur meðal annarra rannsakað helgisiði 

en þeir falla eins og gefur að skilja auðveldlega undir hefðarhugtakið sem rætt hefur 

verið. Pentikäinen leggur áherslu á að endurtekin hegðun einstaklinga sé ólík 

helgisiðum hópa:  

 
Ritual as a category of action is characterized by predictable structure over time, a 
structuring that is commonly labeled repetitive. In distinguishing ritual from other 
behavior, it is imperative to establish the difference between compulsive actions, 
private repetitive idiosyncrasies, and ritual per se. Ritual is separable from 
individual compulsive behavior by reference to the social dimension of the former 
[...]. Ritual is a repetitive action and can be participated in by generation after 
generation because it follows a restricted model.109 

 

Pentikäinen sagði helgisiði alla jafna skiptast í þrjá flokka. Í fyrsta lagi má nefna 

helgisiði á erfiðleikatímum en þeir eru viðhafðir við óvenjulegar aðstæður, s.s. þegar 

sjúkdómur herjar á einstakling eða samfélag. Í öðru lagi eru það árstíðabundnir 

helgisiðir en sem dæmi um slíkt mætti nefna þorrablót, jól og áramót. Þriðji 

flokkurinn inniheldur svo helgisiði sem útförin flokkast m.a. undir. Þar er jafnan um 

að ræða mikil tímamót og breytta félagslega stöðu í lífi fólks sem hver og einn 

upplifir yfirleitt aðeins einu sinni á ævinni, s.s. fæðingu, kynþroska, fermingu, 

trúlofun, hjónaband og dauða.110 Alla þessa viðburði má í raun horfa á sem einhvers 

konar vígsluathöfn (e. rites of passage) en þær verða ræddar sérstaklega í kafla 2.3.4.  

Það er því athyglisvert að horfa til þeirra hefða sem haldið er í á nýjum 

vettvangi, t.d. í útförum hjá Siðmennt og eins á hvaða hátt nýjar hefðir munu verða 

skapaðar við þetta sama tækifæri í framtíðinni. 

                                                
108 Jón Ármann Gíslason, munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
109 Pentikäinen, Ritual, 734-736. 
110 Pentikäinen, Ritual, 735. 
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2.3.4 Útför sem útskrift eða vígsluathöfn? 

Að vissu leyti er hægt að flokka útför sem einhvers konar vígsluathöfn eða jafnvel 

útskrift. Dauðaferlið og útfararathöfnina má m.a. máta við kenningar franska 

mannfræðingsins Arnolds van Gennep (1873-1957) en hann er líklega þekktastur fyrir 

bók sína Rites de Passage (e. The Rites of Passage) sem kom út árið 1909. Hann 

skoðaði sérstaklega ákveðin ferli í vígsluathöfnum innan ólíkra samfélaga og gat í 

kjölfarið greint ákveðna siði sem hann skipti niður í eftirfarandi tímabil:  

 
1) Aðskilnaðarstig (rites of separation) sem einkennist í grunninn af því að 

einstaklingur „missir“ stöðu sína í samfélagi. 
2) Breytingarstig/mæratilvera (transition rites) sem einkennist af því breytingarferli 

sem viðkomandi einstaklingur þarf að ganga í gegnum áður en hann hlýtur nýja 
stöðu innan samfélagsins. 

3) Endurkomustig (rites of incorportion) sem einkennist af því að sá hinn sami 
hlýtur hina nýju stöðu í samfélaginu.111  

 

Þessi atriði eiga einkar vel við stóra atburði í lífi fólks á borð við t.d. fæðingu og 

dauða. Ef við tökum dauðann sérstaklega fyrir er í raun hægt að tengja öll þessi stig 

við hann og einnig útfararathöfnina sem fylgir. Mögulegt er að yfirfæra 

vígsluathöfnina, þ.e. útförina, á hina syrgjandi aðstandendur. Í þessu ljósi er 

áhugavert að velta upp spurningunni: Er útförin, uppsetning hennar og efnisinnihald 

fyrst og fremst ætlað hinum látna eða hinum syrgjandi? Með öðrum orðum: Fyrir 

hvern eru dauðatónarnir? 

Samkvæmt van Gennep er það ekki eingöngu hinn látni sem gengur í gegnum 

vígsluathöfn heldur einnig hans nánustu. Hann leit svo á að eftirlifendurnir væru í 

raun að öðlast nýja stöðu í samfélaginu sökum tengsla þeirra við hinn látna. 

Eiginkona látins manns fær t.d. stöðu ekkjunnar og upp frá því er komið fram við 

hana sem slíka, með tilliti til nýrrar stöðu hennar.112 Þetta er jafnan erfitt tímabil fyrir 

aðstandendur og sérstaklega þá nánustu. Í ferli söknuðar, tómleika og óöryggis fer 

„samfélagið“ þó af stað og kynnir fyrir þessum aðilum ákveðnar „leikreglur“ um það 

sem þykir eðlileg hegðun miðað við aðstæður. Tímarammi er jafnvel gefinn utan um 

                                                
111 van Gennep, The Rites of Passage, 11. 
112 van Gennep, The Rites of Passage, 147. 
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sorgarferlið og fá þeir sem stóðu hinum látna næst alla jafna lengsta tímann til að 

syrgja.113  

Að vissu leyti er hægt að skoða þessar kenningar van Gennep út frá 

„upplifun“ hins látna en það þó aðeins á fræðilegan og jafnvel heimspekilegan hátt 

(þar sem hinn látni getur jafnan ekki deilt reynslu sinni af þessu ferli). Ef við lítum á 

þessi þrjú ofangreindu stig með tilliti til reynslu hins látna mætti greina hana á 

eftirfarandi hátt: 

 
1. Aðskilnaðurinn er dauði viðkomandi einstaklings og brottför hans úr lifanda lífi.  
2. Breytingin er millibilsástandið, þegar hinum látna er komið fyrir, t.d. í líkhúsi, þar 

sem hann er kældur, eða hjá útfarastjóra, þar sem hann er snyrtur fyrir útförina. 
3. Endurkoman er þá í formi þeirrar stöðu sem andi/sál/líkami hins látna tekur, 

miðað við fyrirfram ákveðnar trúarlegar og menningarlegar hugmyndir hans og/eða 
aðstandenda.  

 

Þór Gíslason var einn þeirra sem tók þátt í að svara könnuninni sem gaumgæfð verður 

í kafla 4.1. Ein spurningin snerist um það hvort viðkomandi teldi það jákvæða eða 

neikvæða þróun að útfarir væru í meira mæli miðaðar við persónu hins látna og að 

veraldleg tónlist (t.d. dægurlög, popp og jafnvel þungarokk) hljómaði á kostnað 

hefðbundinnar útfarartónlistar. Í svari sínu kemur Þór m.a. inn á þá skoðun sína að 

dauðinn sé aðeins einn áfangi í einhverju stærra ferðalagi:  

 
Ég teldi það neikvæða þróun ef hin félagslega athöfn (e. ritual), útför, yrði bara 
einhvern veginn og allavega. En að sett séu persónuleg innskot í útförina held ég að 
sé bara til hins góða [...] Almennt held ég að útfarir verði að miklu eða mestu leyti 
með mjög hefðbundnu sniði. Ég held að útfarir (eins og aðrar félagslegar athafnir 
okkar mannanna) séu eins og þær eru af því að þær hlúa að einhverri þörf innra 
með okkur. Ég hef til dæmis sterka trú fyrir því (og tala ófeiminn um það) að líf 
mitt (eins og líkami minn er gerður til að skynja það) sé aðeins hluti af einhverju 
miklu, miklu meira. Og því sé líkamlegur dauði minn aðeins „útskrift“ af þessum 
áfanga (eins og úr skóla) og því eigi að fagna þeim áfanga með útskriftarveislu. Sú 
skoðun mín og löngun til að útför (útskrift) mín sé með einhverjum tilteknum hætti 
dregur ekki úr mikilvægi þessa að þeir sem eftir eru þurfa að fá að syrgja, að líta til 
baka, að hugleiða líf þess sem er farinn.114 

 

                                                
113 van Gennep, The Rites of Passage, 148. 
114 Þór Gíslason, munnleg heimild, 17. jan. 2014. 
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Þessar hugmyndir Þórs ríma ágætlega við fyrrnefnda kenningu van Gennep. Nú 

verður „performansinn“ í útförinni hins vegar skoðaður sértstaklega en hann er 

áberandi í hvers kyns helgisiðum. 

2.3.5 Útför sem flutningur 

 
Það liggur náttúrlega í augum uppi, en aðalstjarnan og stundum leikstjóri, 
lagaveljari og rithöfundur sýningarinnar er ekki á staðnum við útför.115 

 

Það er ekki úr vegi að enda þennan hluta á því að fjalla um menningarfyrirbærið útför 

sem þá sýningu sem hún í raun er. Í okkar daglega lífi höfum við öll hlutverk sem við 

þurfum að flytja og þau geta jafnvel verið mismunandi eftir aðstæðum. Utan um 

hvern flutning (e. performance) eru reglur og ákveðinn rammi, sem einstaklingar, 

hópar eða samfélagið allt þarf að kunna skil á hverju sinni.116 Útför er þar engin 

undantekning en í henni fer fram flutningur sviðslistar þar sem fólk leikur 

mismunandi hlutverk og þá kannski helst þeir sem henni stýra. Hér er auðvitað ekki 

verið að tala um flutning í þeim skilningi að leikarar flytji eitthvað verk á sviði fyrir 

framan áhorfendur. Þess í stað má líta á útförina sjálfa sem sviðslist í sjálfri sér. Það 

hvernig fólk hagar sér, meðvitað og ómeðvitað, er hluti af heildarmyndinni, t.d. 

hvernig aðstandendum, öllum uppáklæddum, er stillt upp við útför, sitthvorumegin 

við gang í miðju rýminu. 

Flutningur er líklega oftast tengdur við hugtök á borð við tjáningu, tónlist, dans 

og leiklist117 en þótt „performansinn“ sé vissulega í aðalhlutverki við aðstæður af því 

tagi þá hefur hann að sama skapi mikið vægi í okkar hversdagslega lífi, þá einna mest 

í hefðum okkar og siðum. Ronny E. Turner og Charles Edgley fjölluðu um mikilvægi 

flutnings þeirra aðila sem útförinni stjórna í bókarkaflanum „Death as Theater: A 

Dramatical Analysis of the American Funeral“ sem birtist í bókinni Life as Theater. 

Að þeirra mati er um að ræða sýningu þar sem allt þarf að ganga snurðulaust fyrir sig: 

 
Funeral directors and allied members of their team may be seen as actors whose job 
it is to stage a performance in such a way so that the audience to it (the bereaved 
family and friends) will impute competence, sincerity, dignity, respect and concern 

                                                
115 Hrafnhildur Benediktsdóttir, munnleg heimild, 15. janúar 2014.  
116 Ben-Amos, Performance, 632. 
117 Ben-Amos, Performance, 630. 
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to their actions. Given the one-shot nature of the funeral service, and the 
impossibility of doing it over in the event of mistakes, the funeral director must 
necessarily be concerned with those performative aspects of his business which will 
lead the audience to be impressed favorably by his effective staging of the show. As 
in any other performance, the concern is likely to be with whether the show comes 
off or falls flat [...].118 

 

Þessi flutningur er annars áberandi á hvers kyns samkomum og þá oft tengt 

helgisiðum fólks, eins og rætt hefur verið. Ákjósanlegasta aðferðarfræðin við öflun 

gagna af þessu tagi er hin mannfræðilega vettvangsrannsókn en Jon McKenzie leggur 

m.a. áherslu á það í bókarkaflanum „The Liminal-Norm“ sem birtist í bókinni The 

Performance Studies Reader árið 2004.119  

 

                                                
118 Turner og Edgley, Death as Theater, 286. 
119 McKenzie, The Liminal-Norm, 26. 
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3. Breyttir tónar og þróun hefðar: Upplifun viðmælenda 
Þegar grennslast er fyrir um breytingar á hefðum og siðum fólks hlýtur að vera 

nauðsynlegt að ræða við þá aðila sem til þekkja innan þess umhverfis sem þeir eru 

iðkaðir. Hér hefur verið farið lauslega bæði yfir sögu þessa menningafyrirbæris sem 

dauðatónarnir eru en jafnframt litið á kenningar sem eiga við þennan umrædda 

útfararsið. Í þessum kafla verða hins vegar greind þau eigindlegu viðtöl sem tekin 

voru en þau ættu að gefa ágæta mynd af þróuninni sem hefur átt sér stað á 

undanförnum misserum og á sér ennþá stað. Þegar umfjöllunarefni ritgerðarinnar var 

ákveðið komu strax upp hugmyndir um ákveðna viðmælendur sem vert væri að ræða 

við en þegar leið á rannsóknina bættust fleiri í hópinn. Upplifun viðmælendanna 

verður mátuð við fyrrnefndar kenningar ef þurfa þykir en jafnframt geta orð eins 

þeirra verið notuð í umfjöllun annars, þ.e. ef efnið snertir beint það sem rætt er.  

Ætlunin með viðtölunum var að fá fram upplýsingar um hvort og þá hvernig 

þessir einstaklingar upplifðu mögulegar breytingar og þróun sem á sér stað í vali á 

tónlist við útfarir. Stuðst var við „leiðarvísi“, þ.e. fyrirfram ákveðin atriði (ekki 

endilega þau sömu fyrir hvern aðila) sem viðmælendurnir voru spurðir út í en þeir 

gátu þrátt fyrir það tjáð sig að vild um efnið og í kringum það. Við byrjum á því að 

greina það sem Þorgrímur Daníelsson, sóknarprestur á Grenjaðarstað í S-

Þingeyjarsýslu, hafði um málið að segja.  

3.1 Þorgrímur Daníelsson, sóknarprestur á Grenjaðarstað 
Sú ákvörðun að ræða við prest innan þjóðkirkjunnar í þessari rannsókn ætti alls ekki 

að koma á óvart, þar sem útfarir hér á landi fara langflestar fram í umsjón þeirra. Það 

eru því meiri líkur en minni á því að mögulegar breytingar á útfararsiðum standi 

prestum nærri og séu eitthvað sem þeir upplifi, sérstaklega þeir sem starfað hafa á 

þessum vettvangi í langan tíma. Annars má gefa sér það að upplifun prests í fámennu 

dreifbýli, líkt og hér um ræðir, sé önnur en þeirra sem starfa í þéttbýli eða borg.  

Þorgrímur Daníelsson hefur starfað sem prestur frá árinu 1993 en hann hóf 

prestskap á Neskaupstað og dvaldi þar í sex ár. Árið 1999 tók hann við embætti 

sóknarprests á Grenjaðarstað í Aðaldal og þjónar nú fjórum öðrum kirkjum á 

svæðinu, auk kirkjunnar þar. Aðspurður um hið hefðbundna ferli sem fer í gang þegar 

einhver úr söfnuðinum deyr svaraði Þorgrímur því til að aðstandendur settu sig jafnan 

í samband við sig og í kjölfarið væri fundur ákveðinn. Sá fundur er oftast nær um 
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klukkutíma langur og þar er farið yfir það helsta sem gera þarf en aðstandendur fá 

m.a. möppu sem inniheldur minnislista og gagnlegar upplýsingar varðandi 

útfararferlið. Til að mynda þarf að velja grafstæði fyrir hinn látna en einnig sálma og 

aðra tónlist sem flytja á við útförina. Þessi fundur þarf jafnan að fara fram fljótlega 

eftir að viðkomandi fellur frá, m.a. vegna þess að organisti þarf að ná að kalla saman 

kóræfingu og æfa þau lög sem beðið er um. Að sama skapi þarf einsöngvari og annað 

tónlistarfólk tíma til að undirbúa sig fyrir athöfnina, sem iðulega fer fram u.þ.b. viku 

eftir andlát.120 Í grunninn velja aðstandendur tónlistina og Þorgrímur segist sjaldan 

skipta sér af valinu sjálfu; hans hlutverk felist frekar í því að ráðleggja fólki um 

uppröðun tónlistarinnar. Ef t.d. er um viðkvæma tónlist að ræða, eitthvað sem líklegt 

er að græti fólk, er ákjósanlegast að flytja hana snemma í athöfninni en ekki undir 

lokin:  

 
Þetta hefur í raun og veru ekkert með trúarlega og ekki trúarlega tónlist að gera, 
heldur svona sálfræðilega og tilfinningalega uppbyggingu athafnarinnar. Ég tel að 
það sé æskilegt að þú farir ekki grátandi út heldur hafir fengið einhvers konar 
styrk.121 

 

Það getur einnig gerst að aðstandendur biðji Þorgrím um að raða tónlistaratriðunum 

fyrir sig. Hann ber þá ákveðna tillögu undir þá og í flestum tilvikum samþykkja 

aðstandendur hugmyndina. Ef þeir koma með aðrar óskir gengst Þorgrímur jafnan við 

þeim því þótt hann fari með formlegt vald í athöfninni snýst þessi stund að hans mati 

fyrst og fremst um líðan hinna eftirlifandi: 

 
[...] það er náttúrulega þannig að allir almennilegir valdsmenn, þeir vita það að 
valdinu á að beita öðrum til góðs. Ekki eftir persónulegum duttlungum sínum. Og 
sem sagt, ég þyrfti að hafa mjög gildar og góðar ástæður til þess að beita valdi gegn 
vilja aðstandenda.122 

 

Þó geta komið upp aðstæður þar sem prestur vill ómögulega láta flytja einhverja 

sérstaka tónlist og hann þarf þá að leita lausna. Þorgrímur segir presta m.a. hafa 

möguleika á því að fletta upp í tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar en persónulega finnst 

                                                
120 BS-2014-3, 1, 6. 
121 BS-2014-3, 6. 
122 BS-2014-3, 8. 
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honum það ekki merkilegt plagg og afskaplega lítið á því að græða. Ákjósanlegast í 

þessari stöðu sé að leita sér ráðgjafar, fyrst og fremst til að byggja hlutina á einhverju 

öðru en eigin duttlungum. Í þeim tilvikum geta prestar t.a.m. leitað ráða hjá biskupi 

og fengið mat hans á aðstæðunum en eins og gefur að skilja er heppilegast að sá 

úrskurður falli áður en athöfnin fer fram. Að sama skapi er hin rétta málsmeðferð 

almennings sú að kæra prestinn til biskups, t.d. ef viðkomandi finnst 

tónlistarflutningur við athöfn mjög óviðeigandi, því presturinn ber fulla ábyrgð á því 

sem fram fer í kirkjunni hverju sinni.123 

 Sögulega séð telur Þorgrímur þær breytingar sem átt hafa sér stað undanfarin 

ár ekkert endilega vera róttækari en þær sem orðið hafa reglulega í gegnum tíðina. 

Hann nefnir sem dæmi hvernig embættismaðurinn Magnús Stephensen gjörbreytti 

allri sálmamenningu Íslendinga með útgáfu Sálmabókarinnar 1801 en með henni var 

klassísk messa í raun lögð niður.124 Að mati Þorgríms er því fullkomlega eðlilegt að 

áherslur í þessum efnum breytist, alveg eins og smekkur og tíska jafnan gerir. Þeir 

sálmar sem voru sungnir um miðja 19. öldina séu t.d. nánast aldrei sungnir í dag. 

Hann segir þessar breytingar vera stöðugar og í sífelldri þróun en það sé þó ekkert til 

að óttast:  

 
Ég hef engar áhyggjur af tónlist. Tónlist innan kirkjunnar, sem er nú að verða 2000 
ára, hún hefur meira og minna fylgt tónlist hvers samtíma og sem sagt, 
kirkjutónlistin mun halda áfram að þróast með annarri tónlist. Bara eins og 
kirkjutónlistin hefur gert í gegnum allar aldir. Þannig að, við þurfum svolítið að 
passa okkur á því að setja þetta upp þannig að það sem var fyrir tíu árum, eða það 
sem við ólumst upp við, að það sé hin eina sanna kirkjutónlist, sem hafi verið við 
lýði frá því fyrir daga Krists en nú sé allt að breytast. Það er að sjálfsögðu ekki 
svoleiðis. Þetta er löng saga með, í raun og veru, stöðugum breytingum. Í þessari 
sögu finnum við stökk, eins og t.d. þegar Lúther kemur fram, þá verður svona 
ákveðin bylting, sálmabylting. Það var mjög mikil bylting á 19. öld, það voru mjög 
hörð átök um kirkjutónlist á 19. öld, sem að hægt er að átta sig á t.d. í hinum ýmsu 
smásögum, þar sem að menn eru að skrifa níðgreinar um þá sem að voru þeim ekki 
sammála o.s.frv. Ég held að þetta sé bara það sem gerist, kirkjutónlist, hún heldur 
áfram að þróast. Og svo eru frjálslyndistímabil og svo koma strangtrúartímabil.125 

 

Þorgrímur líkir þessum sveiflum við popptónlistarheiminn, þar séu ákveðin lög 

vinsæl í vissan tíma og svo gangi þau sér til húðar. Lögin hverfi jafnvel af 
                                                
123 BS-2014-3, 9-10. 
124 BS-2014-3, 2. 
125 BS-2014-3, 11-12. 
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sjónarsviðinu en komi svo aftur fram. Hann nefnir sálminn „Á hendur fel þú honum“ 

sem er nr. 38 í Sálmabókinni en þegar Þorgrímur hóf prestskap á Neskaupstað fór 

nánast engin útför fram án þess að hann væri sunginn. Í dag eru þónokkuð mörg ár 

síðan Þorgrímur heyrði hann síðast sunginn en hluti af skýringunni gæti þó haft 

eitthvað með það að gera að þessi sálmur hafi einfaldlega verið vinsælli fyrir 

austan.126 

 Talandi um vinsæl lög er áhugavert að skoða nánar það lag sem Þorgrímur 

segir hljóma hvað oftast í útförum hjá sér127 en það er lagið „Rósin“ eftir Friðrik 

Jónsson með texta Guðmundar Halldórssonar. Þorgrímur telur marga Þingeyinga 

skynja „Rósina“ sem trúarlegt lag vegna þess að það er svo oft leikið við útfarir á 

svæðinu.128 Í þessu samhengi, með viðhorfsbreytingar sem megininntak 

rannsóknarinnar, er rétt að benda á þá staðreynd að „Rósin“ þótti fyrir ekki mjög 

löngu síðan frekar óviðeigandi lag til að flytja við útför en það verður betur rætt í 

kafla 3.3.   

Aðspurður segir Þorgrímur mjög óalgengt á sínu svæði að hinn látni sé með 

fyrirfram óskir um tónlistarflutning við sína útför, þótt hann muni eftir þannig 

tilvikum. Algengasta beiðnin snýst um að viðkomandi vill líkbrennslu þegar hann 

fellur frá en hefur jafnan minna með tónlistina að gera. Þorgrímur telur þetta 

hugsanlega tengjast þeirri skoðun margra að útfarir séu fyrst og fremst ætlaðar 

ástvinum hins látna í sorgarferlinu. Í kafla 2.3.4 var eftirfarandi spurningu velt upp: 

„Er útförin, uppsetning hennar og efnisinnihald fyrst og fremst ætlað hinum látna eða 

hinum syrgjandi? Með öðrum orðum: Fyrir hvern eru dauðatónarnir?“ Þorgrímur 

kannast við þessar vangaveltur úr starfi sínu og segir fólk ekki alltaf klárt á því hvað 

það vill gera: 

 
Ég held að það sé líka nokkuð algeng skoðun að útförin ... að það skipti meira máli 
hvernig útförin virkar á eftirlifendur heldur en hinn látna. Það er hin hliðin á 
málinu. Þó er það þannig að aðstandendurnir velta mjög mikið fyrir sér: „hvað 
hefði hinn látni viljað?“ Og þeir eru gjarnan að reyna að búa til athöfn sem að fellur 

                                                
126 BS-2014-3, 3. 
127 Þ.e. fyrir utan „Allt eins og blómstrið eina“ sem hefur verið sungið við moldun í íslenskum 
jarðarförum nánast undantekningalaust frá því snemma á 18. öld. 
128 BS-2014-3, 3. 
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að persónu hins látna. En það er ... mér finnst það miklu meira svona „guess work“ 
heldur en að hinn látni hafi gefið einhver bein fyrirmæli.129 

 

Gunnar Gunnarsson, tónlistarstjóri Fríkirkjunnar í Reykjavík, talaði líkt og Þorgrímur 

um upplifun aðstandenda í athöfninni og mikilvægi hennar í sorgarferlinu: „ ... maður 

vill að fólk sé sátt [...] og að þetta sé ekki bara ... bara útför heldur líka kannski 

einhver heilun og hérna, það þarf að sinna aðstandendum ekkert síður en hinum 

látna.“130 

Í hinu opna samfélagi nútímans er ekki alltaf gott að segja til um hver 

raunveruleg trú fólks er eða var, ef hún var þá til staðar yfir höfuð. Dæmin í gegnum 

tíðina sýna að mikill viðsnúningur getur átt sér stað á hinstu stundum fólks, hvort sem 

það tengist iðrun, tillitsemi við ástvini, heilbrigðri efahyggju eða hefðarvenjum, líkt 

og rætt var um í kafla 2.3.2. Yfirlýstir trúleysingjar hafa að sögn Þorgríms óskað eftir 

kirkjukór og sálmum við útfarir sínar og aðilar sem aðhyllst hafa önnur trúarbrögð 

alla sína tíð hafa beðið um kristilega útför þegar á hólminn var komið. Þorgrímur 

nefnir sem dæmi Karl 2. Englandskonung sem snerist til kaþólsku á dánarbeðinu og 

eins franska „guðsafneitarann“ Charles Maurice de Talleyrand, sem var 

stjórnmálamaður á tímum frönsku byltingarinnar og Napóleons. Eftir allt sitt stapp 

við kirkjuna á þessum umbreytingartímum þvoði hann hendur sínar af gjörðum sínum 

rétt fyrir andlátið og fékk loks kaþólska smurningu.131 Mikil umskipti hafa að sama 

skapi átt sér stað hér á landi í einstaka tilfellum, þótt birtingarmyndin hafi verið 

önnur, eins og Þorgrímur kemur inn á: 

 
Merkilegasta dæmið er náttúrulega þegar Sveinbjörn Beinteinsson óskaði eftir því 
að Geir Waage annaðist útför sína í ... ég man nú ekki í hvaða kirkju í Borgarfirði. 
Og ég hef svo sem ekki spurt Geir út í sálmaval í þeirri athöfn en ... þarna var 
náttúrulega allsherjargoði Ásatrúarmanna að óska eftir kristilegri útför. Nú er 
kannski varasamt að fara að fabúlera um raunverulegar trúarskoðanir Sveinbjörns 
Beinteinssonar út frá þessu ... það kann vel að vera að hefð hafi ráðið meiru heldur 
en raunverulegar trúarskoðanir.132 

 

                                                
129 BS-2014-3, 4. 
130 PHB/2013 02, 45. 
131 BS-2014-3, 6. 
132 BS-2014-3, 4-5. 
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Í kafla 3.2 verða greind viðhorf og upplifun Svans Sigurbjörnssonar athafnastjóra hjá 

Siðmennt en það gæti reynst forvitnilegt að rýna í svör hans og setja í samhengi við 

hið kirkjulega umhverfi sem Þorgrímur hefur starfað í. 

3.2 Svanur Sigurbjörnsson, umsjónarmaður athafna hjá Siðmennt 
Eins og fram hefur komið er lífsskoðunarfélagið Siðmennt farið að sjá um svokallaðar 

veraldlegar eða húmanískar útfarir þar sem ekki fer fram hefðbundin kirkjuathöfn, 

þ.e. lestur trúarlegra ritninga, bænalestur eða sálmasöngur. Samkvæmt heimasíðu 

Siðmenntar er mikið gert út á tónlist, söng, ljóðalestur eða aðra listræna tjáningu og 

talað er um þetta sem ríkan þátt í athöfninni.133 Það var því kjörið að ræða við Svan 

Sigurbjörnsson, umsjónarmann athafna hjá félaginu, um hvers lags tónlist þetta er og 

á hvaða hátt hún er framsett í athöfnunum sjálfum. 

 Samkvæmt því sem Svanur segir fara að meðaltali fram fjórar til fimm útfarir 

á ári hjá Siðmennt en sú tala fer þó hækkandi, enda er þessi þjónusta félagsins stutt á 

veg komin. Fyrsta útförin fór fram árið 2009 og má því segja að félagið sé enn að slíta 

barnsskónum á þessu sviði en það er þó meðvituð ákvörðun allra útfararstjóranna að 

ekki sé reynt að finna upp hjólið í athöfnunum. Ýmislegt er t.d. líkt með húmanískri 

útför hjá Siðmennt og kristilegri útför á vegum þjóðkirkjunnar. Þessar athafnir 

innihalda allar sammannlega hluti og ættu að henta öllum, hvort sem þeir eru trúaðir 

eða ekki. Svanur, sem persónulega hefur annast tíu útfarir, segir Siðmennt meira að 

segja hafa fengið á sig gagnrýni fyrir að framkvæma útfarirnar á of „kirkjulegan“ hátt 

en ýmsir virðast hafa gert ráð fyrir að félagið myndi gera allt á afskaplega frumlegan 

máta. Hann tekur þó fram að þótt ekki sé hægt að skipuleggja einhverjar partýútfarir 

hjá Siðmennt fagni þau um leið öllum hugmyndum um hvernig hægt sé að brjóta upp 

formið, svo lengi sem hin siðferðislega hugvekja sé til staðar.134   

Eins og fram kom í kafla 2.2.3 er uppsetning og dagskrá í grunninn mjög lík hjá 

þessum tveimur félögum. Fólk kemur saman í tilteknu húsnæði þar sem formleg 

uppröðun er jafnan viðhöfð, t.a.m. þegar kemur að röðun stóla sitthvoru megin við 

gang. Eins er til staðar ákveðið miðsvæði og kistan er svo að lokum sett upp á búkka 

eða stæði,135 svo fátt eitt sé nefnt.  

                                                
133 Almennt um útför, 2014.  
134 BS-2014-1, 1, 5, 6. 
135 BS-2014-1, 1. 
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Eitthvað hefur færst í aukana undanfarið að dauðvona einstaklingar hafi 

fyrirfram óskir um hvernig útför þeirra eigi að fara fram. Sumir þeirra hafa skipulagt 

hlutina mjög nákvæmlega og eru með þetta allt á hreinu frá A til Ö, þ.á m. tónlistina. 

Svanur tók dæmi, kannski svolítið ýkt, af eldri manni sem skipulagði sjálfur útför sína 

en hann var með krabbamein og vissi að hann var dauðvona. Hann var þekktur fyrir 

að vera mikill húmoristi og ekki er hægt að segja annað en að það hafi skinið í gegn í 

útförinni hans:  

 
Það eru einstaka útfarir sem hafa [...] verið mjög sérstakar. Og ég get nefnt sem 
dæmi að í einni útför var maður sem dó úr krabbameini, [hann] var búinn að 
skipuleggja þetta allt saman ... var mjög húmorískur og svona, þekktur fyrir sinn 
gálgahúmor. Hann lét spila lagið með Queen, „Another One Bites the Dust.“ Og 
svo vildi hann bálför og þegar minningarathöfninni var lokið þá var kistan borin út 
og sett svona á búkka fyrir utan þar sem fólk gat kvatt. Og á leiðinni út þá var 
spilað lagið „Alelda“ ... með Nýdönsk. Þannig að svona, hans húmoríski andi sveif 
yfir þessu öllu saman.136 

 

Richard E. Meyer fjallaði um húmor í tengslum við dauðann í bókakaflanum „Pardon 

Me for Not Standing“: Modern American Graveyard Humor“ sem kom út árið 2003. 

Þar útskýrði hann hvað liggur jafnan að baki húmors af þessu tagi og segir m.a.: 

„Death may not be funny, but people often are, and it is in the human response to this 

rite of passage - sometimes collectively, but most often individually - that we find the 

basis for much of what we would call death-based humor.“137  

Svona gjörningur er þó alls ekki öllum að skapi. Séra Þorgrímur Daníelsson, 

sem fjallað var um í kafla 3.1, var spurður út í þetta dæmi og hvort hann sæi þetta 

eiga sér stað í kristilegri útför: 

 
Í fyrsta lagi myndi ég segja að þetta væri útför sem að hugnaðist mér persónulega 
ekki. Það er hins vegar spurning hvað aðstandendur vilja og hver þeirra upplifun er. 
Ef að hinn látni einfaldlega gerði þetta af mannvonsku sinni, til þess að kvelja 
aðstandendur, þá myndi ég ráðleggja þeim að ... „bara hendiði þessu og hafið 
útförina eins og þið viljið.“ Ef að þetta er hins vegar eitthvað sem að 
aðstandendunum finnst rosalega hipp og kúl og ég tala nú um ef að þeir vilja t.d. að 
presturinn dansi samba á meðan ræðan er flutt, þá sko held ég að þetta yrði frekar 
spurning um að sko ... spyrja þau hvort þau myndu ekki vilja fá sér annan prest. [...] 
Þetta er frekar dæmi um eitthvað sem mér fyndist ákaflega ósmekkegt, heldur en að 

                                                
136 BS-2014-1, 2. 
137 Meyer, „Pardon Me for Not Standing“, 140. 
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þetta sé dæmi um eitthvað sem að sé beinlínis, af guðfræði- og sálfræðilegum 
ástæðum, hættulegt.138 

 

Þetta umrædda dæmi gefur kannski ekki rétta mynd af hefðbundinni útför á vegum 

Siðmenntar og jafnan er alvarlegri og dýpri undirtónn til staðar, líkt og fram kom í 

dæminu í kafla 2.2.3. Svanur segir athafnastjórana fylgja ákveðinni línu og að útförin 

þurfi að halda formi athafnar, með upphafi og endi. Hún þarf jafnframt að vera fagleg 

og hafa bæði hlýlegan og virðulegan blæ, eitthvað sem fólk lærir að þekkja og treysta. 

Undantekningartilvikin eru útfarir þar sem allir viðstaddir vita af óvenjulegu 

fyrirkomulagi fyrirfram, líkt og í dæminu hér á undan en almennt er mikilvægt að þær 

passi við sýn hins látna á lífið. Svanur segir Siðmennt fagna gleði og hressleika í 

útförum og að félagið ýti undir það að aðstandendur geri eitthvað í anda lífsgleði hins 

látna; með því sé í raun verið að heiðra viðkomandi. „Gleði í sorg er falleg 

tilfinning“, að mati Svans.139 

Það er annars ekki hlaupið að því að staðhæfa hvar fólk er frjálsast til að 

skipulegga sína eigin útför og ekki verður lagt mat á það hér sérstaklega. Sagt hefur 

verið frá „frjálslegri“ útför á vegum Ásatrúarfélagsins (sjá 2.2.4) en Svanur segist 

ekki búa yfir neinum tölfræðilegum samanburði við t.d. þjóðkirkjuna varðandi 

hlutföll þeirra sem sjá um skipulagninguna sjálfir. Hann telur að innan Siðmenntar sé 

þetta þó í kringum 20% allra útfara en ástæðuna fyrir þessu háa hlutfalli tengir hann 

við sjálfstæða hugsun á meðal húmanískt þenkjandi fólks, sem oft sé búið að brjóta 

sig út úr almennum trúfélögum.140 Það er jafnframt áhugavert að skoða þetta atriði í 

sögulegu samhengi en þótt þessi rannsókn fjalli á vissan hátt um það sem eitthvað 

nýtt í menningunni, að einstaklingar skipuleggi útfarir sínar sjálfir, þá eru vissulega 

dæmi um slíkt í öðrum löndum fyrr á öldum. Árið 1412 gekk Ítalinn Ludovico 

Cortusi, prófessor í kirkjurétti við háskólann í Padova, t.d. þannig frá málunum í 

erfðaskrá sinni að líkfylgd hans skyldi fara fram með veglegum tónlistarflutningi. 

Hann pantaði trompetleikara, orgelspil og strengjasveit, alls fimmtíu manns en um 

sönginn áttu tólf hreinar meyjar að sjá.141 

                                                
138 BS-2014-3, 10. 
139 BS-2014-1, 4-5. 
140 BS-2014-1, 3-4. 
141 Carpenter, Music in the Medieval and Renaissance Universities, 38. 
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Lífsskoðunarfélagið Siðmennt hvetur aðstandendur hins látna til þess að láta 

flytja ljóð eða tónlist í athöfninni, á þeim forsendum að það geri útförina mun 

persónulegri. Ef um miklar tónlistarfjölskyldur er að ræða flytja aðstandendur jafnvel 

tónlistina sjálfir. Það hefur annars komið Svani töluvert á óvart hversu margar útfarir 

fara fram án allrar tónlistar, líklega í kringum 10-20% þeirra. Þetta getur að vissu leyti 

verið óþægilegt fyrir suma því þögnin á það til að vera nokkuð þrúgandi við aðstæður 

sem þessar, sérstaklega við kistulagningu. Á sama tíma og hvatt er til 

tónlistarflutnings í útförum hjá Siðmennt ráðleggur Svanur fólki að hafa atriðin ekki 

mjög löng og sama gildir um ræður og tölur. Sumir fá utanaðkomandi söngvara til að 

syngja við athöfnina og þá er oft um nema í tónlistarnámi að ræða, á meðan 

þjóðþekktir söngvarar eru frekar ráðnir til að syngja við kirkjulegar útfarir.142 

Þótt flestir skjólstæðingar bæði kirkjunnar og Siðmenntar velji jafnan efni til 

flutnings sem ekki þarf að skipta sér af koma einstaka sinnum upp vafaatriði. Þá hafa 

bæði prestar og athafnastjórar vald til að neita fólki um flutning tónlistar, ef farið er 

yfir ákveðin mörk. Svanur hefur reyndar aldrei þurft að taka fram fyrir hendurnar á 

fólki þegar kemur að tónlistarvali, þótt hann hafi þurft að beina fólki annað sökum 

trúarlegra skírskotana í ræðum og slíku. Líkt og hjá prestunum er dagskráin skipulögð 

fyrirfram og því vita athafnastjórarnir alltaf á hverju er von í athöfninni. Það er því 

lítið um uppákomur.143  

Framtíðin gæti orðið spennandi í þessum efnum að mati athafnastjórans, 

sérstaklega þegar fleiri hafa kynnst möguleikanum á því að gera hlutina á þennan hátt. 

Hann sér fyrir sér að hið sívaxandi „do it yourself“ viðhorf muni hafa áhrif á þróun 

hefða í tengslum við útfarir almennt: 

 
[Þetta] gæti náttúrulega orðið þannig að eftir því sem að svona ... menn eru að 
skipuleggja sínar eigin útfarir ... með einhverjum líflegum atriðum og eitthvað slíkt, 
að þá aukist það. Og kannski með nýjum kynslóðum svolítið líka, af því að nú er 
náttúrulega fleira fólk í tónlistarnámi sjálft. Fleiri sem eru að „performa“ og eru að 
kynnast svona meira lifandi tónlist, flytja hana sjálfir og eru í kringum meiri tónlist 
þannig. Og eru meiri skipuleggjendur í sínu eigin lífi, í eigin skemmtun og svona. 
Með því kannski, ef það verður þróun þannig í þjóðfélaginu, þá getur það smitað 
sig út í útfarirnar. Af því að þetta kannski endurspeglar svolítið líf fólksins ... ef það 

                                                
142 BS-2014-1, 4. 
143 BS-2014-1, 5. 
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var passíft á tónlistarsviðinu, ekki vant því að fara og hlusta á lifandi tónlist eða 
lagði lítið upp úr því, þá kannski verður útförin ekki þannig.144 

 

Í næsta kafla er ekki úr vegi að beina athyglinni að aðila sem tengist útfarartónlist á 

annan og beinni hátt en þeir sem athöfnunum stýra, þ.e. með söng. 

3.3 Baldvin Kr. Baldvinsson söngvari  
Eins og fram kom í kafla 1.3 hefur Baldvin Kr. Baldvinsson, söngvari og hrossabóndi 

í Kinn í S-Þingeyjarsýslu, sungið við útfarir víða um land í næstum hálfa öld. Hann 

var því alltaf ofarlega á blaði yfir þá sem líklegir voru til að geta rætt mögulegar 

breytingar á útfarartónlist.  

 Foreldrar Baldvins sungu mikið og þá sérstaklega móðir hans, Sigrún 

Jónsdóttir á Rangá, sem var þekktur einsöngvari. Frá blautu barnsbeini ólst Baldvin 

upp við tónlist en sem áhrifavald nefnir hann sérstaklega messukaffið sem jafnan var 

haldið heima hjá honum eftir messu í Þóroddsstaðarkirkju. Þar var alltaf sungið 

fjórraddað undir orgelspili en sá söngstíll, sem fáir kunna að syngja óæft í dag, var 

nokkurn veginn á allra færi á æskuslóðum hans í Kinninni. Baldvin segir að mikill 

metnaður hafi verið í fólki í þá daga að halda úti öflugum kirkjukór og jafnan voru 

meðlimir hans þrjátíu til fjörutíu, miðað við u.þ.b. tólf í dag.145 

Í kringum 25 ára aldurinn byrjaði Baldvin að syngja einsöng í útförum en áður 

hafði hann sungið töluvert af tvísöng með bróður sínum. Það var svo í kringum 1990 

sem einsöngurinn jókst mjög og hlutverk hans hefur orðið sífellt stærra eftir því sem 

árin hafa liðið. Verkefnin nú eru bæði fleiri og viðameiri; áður fyrr var hann beðinn 

um að syngja eitt og eitt lag en í dag eru þau að lágmarki þrjú til fjögur. Það hefur 

jafnvel komið fyrir að hann sé beðinn um að syngja heila athöfn, allt upp í ellefu 

lög.146   

 Baldvin hefur aldrei á sínum langa ferli verið beðinn um að syngja í athöfn 

utan kirkjunnar, t.a.m. innan annarra trúfélaga. Að sögn myndi hann þó ekki setja það 

fyrir sig og líkir þessu á vissan hátt við það að neita ekki fólki um góða og gilda 

                                                
144 BS-2014-1, 6. 
145 BS-2014-2, 1. 
146 BS-2014-2, 1-2. 
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tónlist eingöngu vegna þess að hún þyki ekki hefðbundin við útför. Að hans mati 

hefur viðhorfið í þessum málum breyst mikið á síðastliðnum árum: 

  
Söngur er ... ef maður ætlar að vera að selja þjónustu, í þessu tilviki söng, þá þýðir 
ekkert að velja úr og segja „ég vil bara þetta en ekki hitt“ [...]. Eins og ég sagði, 
fyrir einhverjum fimmtán til tuttugu árum síðan þá velti maður vöngum og baðst 
vægðar [...]. Þetta er bara þróun sem hefur orðið og það sem að þótti alveg út í Hróa 
hött fyrir tuttugu árum síðan þykir bara sjálfsagður hlutur í dag. Og út úr þessu fer 
maður að spyrja sig, ég meina ... bróðir minn er nú prestur og við höfum rætt þetta 
stundum, og ég hygg nú að hann hafi nú breytt aðeins líka ... ég man að það var 
eitthvað, eins og Rósin og eitthvað fleira sem hann var að tala um: „Þetta eru nú 
ekki sálmar.“ Og ég sagði: „Bíddu ... hvað er sálmur?“ Maður fór að hugsa það sko. 
„Bíddu hérna ... er það bara eitthvað sem talar um dauðann og djöfulinn og allt 
það? Er ekki sálmur eitthvað fallegt? Er ekki Guð t.d. alls staðar? Er ekki Guð í 
blómunum, rósinni?“147 

 

Baldvin segir viðhorfið gagnvart því sem leyft er að hljóma í útförum hafa breyst 

mikið upp úr 1990 en þó sérstaklega frá árinu 2000. Eins hefur fjöldi tónlistaratriða 

innan athafna aukist til muna. Áður fyrr voru menn fastir í að hafa u.þ.b. fimm sálma 

og huganlega eitt einsöngslag, í bland við langar og oft þungar ræður, nema í einstaka 

tilvikum. Þannig var formið á þessu alla jafna en það er annað upp á teningnum í dag: 

 
[...] fólk vill heyra miklu meira tónlist í dag, fallega, heldur en einhverjar lofræður. 
Þá er stundum beðið um eitthvað sem viðkomandi var heillaður af, eða beðið um 
eitthvað í þá líkingu, hvort hægt sé að finna út eitthvað; stríðsáratónlistin eða hvað 
annað. Nú er orðið mjög algengt að svona 20-30 mín fyrir athöfnina sé spiluð 
tónlist, sem var alls ekki. Þannig að tónlistin er alltaf að vega þyngra og þyngra og 
þyngra.148 

 

Baldvin á sér nokkur uppáhaldslög og sálma, þótt honum þyki reyndar vænt um alla 

efnisskrána sína. Af sálmum má nefna „Ég krýp og faðma“ og „Blómin sofa“ en af 

veraldlegum lögum telur hann upp „Rósina“, sem rætt hefur verið um og svo lagið 

„Kveðja (Sól að morgni)“ eftir Bubba Morthens. Lagið, sem að áliti Baldvins er 

ekkert annað en sálmur, hefur vaxið heldur betur í áliti hjá okkar manni en honum 

leist alls ekkert á lagið þegar hann var beðinn um að syngja það í fyrsta skipti: 
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Þetta eru mjög miklar breytingar á svona síðustu tíu árum finnst mér ... já, tíu, 
fimmtán [...]. Nú er maður farinn að lenda í því sem að maður var nú búinn að 
strengja þess heit að gera aldrei en það skyldi maður aldrei ákveða. Það er að 
syngja lög Bubba t.d. og ýmissa aðila sem að maður ætlaði aldrei að ... [hlær]. 
Sálmurinn hans Bubba er þarna inni á [plötu Baldvins, „Úr hörpu hugans“] vegna 
þess að ... ég var eiginlega píndur til þess að syngja þetta við jarðarför og svo 
jarðarfarir [...]. Ég fór mjög flatur á því [hlær].149 

 

Í framhaldi af upplifun Baldvins er ekki úr vegi að kanna upplifun fleiri aðila sem 

tengjast útfarartónlistinni með beinum hætti. Næsti kafli fjallar um upplifun tveggja 

aðila, sem starfað hafa á þessum vettvangi, á þróun umræddrar tónlistar á 

síðastliðnum árum og þeirri tísku sem í kringum hana hefur myndast. 

3.4 Viðmælendur Péturs Húna Björnssonar 
Eins og fram hefur komið þótti upplagt að nýta viðtöl sem þjóðfræðineminn Pétur 

Húni Björnsson tók vegna rannsóknar sinnar um möguleg áhrif tískustrauma á 

útfarartónlist. Við skulum athuga hvað viðmælendur hans höfðu um málið að segja en 

þeir þekkja vel til á þessu sviði. 

3.4.1 Örn Arnarson, tónlistarstjóri Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 

Að mati Arnar Arnarsonar, tónlistarstjóra Fríkirkjunnar í Hafnarfirði, er það helst 

tvennt sem hefur haft áhrif á umrædda þróun í útfarartónlist. Í fyrsta lagi er það 

viðhorf fólks gagnvart eldri sálmum sem þykja hreinlega of „subbulegir“ í nútíma 

útför. Þar á hann við efni sem er undir hinum lúthersku áhrifum og fjallar oftar en 

ekki um bersyndugar manneskjur á nokkuð stóryrtan og grimman hátt. Nefnir hann 

sem dæmi danskan sálm sem fjallaði um barn sem lék sér dátt um dagmálastund en 

var svo dáið og stirðnað um miðaftanstund. Svona lagað vill nútímafólk einfaldlega 

ekki heyra í útför og er það að mati Arnar orðið mun viðkvæmara fyrir orðalagi á 

borð við „Frá djöfli og dauða og dómi synda nauða, þú leystir lýði snauða, því lofum 

vér þig“. Það vill heyra mun mildari sálma í dag. Passíusálmar Hallgríms Péturssonar 

eru margir hverjir í þessum grófa anda en Örn minnist þess að þegar hann hóf sinn 

feril var verið að jarða fólk sem fætt var fyrir aldamótin 1900. Sú kynslóð var almennt 

hrifin af Hallgrími og hans efni en svo fór þetta hægt og sígandi að breytast og sálmar 
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hans fóru líka að þykja of „subbulegir“.150 Þetta viðhorf kom einmitt fram í svari eins 

af heimildarmönnum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins við spurningaskránni Andlát 

og útför á seinni hluta 20. aldar en sá aðili taldi sálma sem snerta fólk mikið aðeins 

gera illt verra við erfiðar aðstæður: 

 
Sálmar þeir sem valdir eru til útfararsöngs eru sem betur fer yfirleitt leirbull. 
Jarðarfarir geta verið býsna þungbærar og léttast ekki þegar koma sálmar sem læsa 
sig í mann, svo sem sálmar Hallgríms Péturssonar og jafnvel Matthíasar 
Jochumssonar. Jarðarfararsálmar eiga í nafni miskunnarinnar að vera leirbull. 
Eftirlætis sálmur minn af jarðarfararsálmum er því t.d. "Kallið er komið", sem ég 
held að sé næstum alltaf sungið. Slíkir sálmar eru sönn Guðs gjöf, svalandi leir sem 
snertir mann ekki á nokkkurn hátt, hvorki ljóð né lag.151 

 

Eins og Örn segir hefur ýmislegt breyst og við keflinu hafa tekið dægurlög sem 

gjarnan eru flutt í bland við trúarlega sálma. Þeir eru annars margir hverjir á 

undanhaldi og hafa sumir í raun dottið úr tísku á síðastliðnum tuttugu árum eða svo. 

Af þeim sálmum sem Örn hefur séð hverfa smám saman af sjónarsviðinu má nefna 

„Ó, Guð míns lífs“, „Vertu hjá mér, halla tekur degi“, „Ver hjá mér herra, dagur 

óðum dvín“, „Enginn þarf að óttast síður“, „Vertu Guð faðir, faðir minn“, „Ó, ást er 

faðmar allt“ og „Bjargið alda“.152 

 Annað atriði sem hefur haft áhrif er rokkbyltingin á 5. og 6. áratug síðustu 

aldar og Bítlaæðið sem fylgdi í kjölfarið. Að mati Arnar hafði þessi bylting í raun  

mestu áhrifin á þróun útfarartónlistar. Unglingarnir sem ólust upp við þessa tónlist og 

þessa menningu eru núna komnir á gamalsaldur og áhrifin eiga í síauknum mæli eftir 

að sjást á næstu árum. Örn minnist í þessu samhengi á að hafa nýlega sungið lagið 

„Kærleikurinn“, gamalt hippalag með Óðmönnum, við jarðarför. Hann tekur fram að 

þetta hefði þótt skrítið fyrir tuttugu árum,153 sem minnir óneitanlega á upplifun 

Baldvins Kr. Baldvinssonar á því þegar hann var beðinn um að syngja „Rósina“ í 

fyrsta skipti. 
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 Örn nefnir jafnframt athyglisverðan punkt þegar hann er spurður út í það hvort 

mikið sé um að fólk skipuleggi tónlistarflutning í sinni eigin útför; svar hans stingur 

að vissu leyti í stúf við það sem áður hefur komið fram: 

 
Sko, það var, finnst mér hafa verið algengara hér áður. Þá átti bara fólk sína 
sálmabók [...]. Ég held að sálmabókin hafi haft alveg, sko, verið rosalega mikilvæg 
bænabók, sérstaklega kvenna reyndar, hjá þessu fólki sem var fætt svona sitthvoru 
megin við 1900. Og þá voru menn bara búnir að setja sér númer, sko, þetta var 
pensúmið, það var bara þessi bók ... og þurfti ekkert að leita út fyrir hana mikið. Og 
svo var fólk með þetta í náttborðsskúffunni eða einhvers staðar. Og það var lang 
mest úr sálmabókinni sem þar var. Já, og þetta er auðvitað til ennþá en mér fannst 
þetta algengara.154 

 

Auðvitað eru óskir fólks um tónlistarflutning orðnar mun ítarlegri og fjölbreyttari í 

dag en þessar merkingar í sálmabókunum gefa til kynna að einstaklingar hafi tengt 

ákveðna sálma við sína persónu, fram yfir einhverja aðra. 

  Aðstandendur sem lenda í því að velja tónlist í kirkjulegri útför í dag þekkja 

fæstir gömlu sálmana, að mati Arnar. Þeir reiða sig mikið á organistann og prestinn til 

að velja sálma fyrir sig, reyna sjálfir að muna eftir efni sem notað var í síðustu útför 

sem þeir fóru í eða þá að aðstandendur glugga í gamlar sálmaskrár og velja hreinlega 

sálma úr þeim. Þá eru algengar ágiskanir um það sem hinn látni var líklegur til að 

vilja láta flytja við útförina. Í þannig tilvikum væru eflaust margir fegnir því að hinn 

látni hefði skilið eftir óskir sínar. Þessi fyrrnefnda aðferð, að velja vinsæla sálma úr 

öðrum útförum, bendir sterklega til þess að ákveðin tíska sé að myndast þegar kemur 

að útfararsálmum og lögum. Örn nefnir sem dæmi lög á borð við „Hærra minn Guð til 

þín“, sem jafnan er sungið í upphafi útfarar, „Drottinn er minn hirðir“, „Á hendur fel 

þú honum“, „Ég kveiki á kertum mínum“, „Heyr himnasmiður“, „Í bljúgri bæn“ og 

„Nú legg ég augun aftur“ eða „Allt eins og blómstrið eina“, sem jafnan er lokalag 

athafnarinnar, eins og fram hefur komið.155 Þetta er þó vissulega aðeins upplifun eins 

manns og er ekki endilega algild í þessu umhverfi útfarartónlistar. Hann tekur 

jafnframt fram að ein mesta breytingin felist í því að aðeins ein manneskja syngi nú 

oft heila útför í stað kórs með undirleik orgels, eins og algengast var hér áður.156 
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3.4.2 Hjálmar P. Pétursson, söngvari og umsjónarmaður Voces Masculorum 

Hjálmar Pétur Pétursson hefur sungið í hinum ýmsu kórum frá unga aldri en fyrsta 

útförin sem hann söng í var árið 1993. Hann hóf atvinnumannaferil í þessu fagi árið 

1998 og er nú umsjónarmaður karlakórsins Voces Masculorum en kórinn er eingöngu 

mannaður menntuðum söngvurum. Hjálmar hefur því sungið í mörgum útförum og 

segist aðspurður hafa orðið var við ákveðnar breytingar á tónlistarvali fólks, jafnvel 

þótt ekki sé um lengra tímabil að ræða. Þær felast fyrst og fremst í auknum kröfum 

um fjölbreytni tónlistar og í sumum tilvikum minna þær helst á óskalagaþátt 

aðstandenda. Kórinn leggur þar af leiðandi mikið upp úr stórri efnisskrá og hefur 

hann á takteinunum rúmlega 400 lög sem meðlimir hans geta sungið með stuttum 

fyrirvara. Hjálmar lítur þessa þróun jákvæðum augum en minnist reyndar nýlegrar 

útfarar þar sem aðeins voru sungnir gamlir sálmar, þ.e. sálmar sem jafnan voru 

sungnir hér áður fyrr. Þetta var að hans mati skemmtileg tilbreyting, að fá að syngja 

þá svona alla saman.157  

 Annað sem einkennir breytingarnar er aukinn flutningur á ættjarðarlögum og 

lögum sem tengjast ákveðnum stöðum „úti á landi“. Þessi lög, sem eflaust hafa 

hljómað við útfarir á þessum tilteknu stöðum áður, eru núna einnig sungin „fyrir 

sunnan“ en þangað hafa auðvitað margir flutt af landsbyggðinni. Hjálmar segir 

breytingarnar einnig felast í notkun popp- og dægurtónlistar, sem sífellt spili stærri 

þátt í athöfnunum. Hann nefnir sem dæmi veraldleg lög á borð við „Söngur 

förusveinsins“ („Ég er hinn frjálsi förusveinn“) og eins „Ríðum sem fjandinn“ með 

Helga Björnssyni og Reiðmönnum vindanna, sem Hjálmar og félagar hans sungu yfir 

hestamanni einum. Það lagaval kom Hjálmari reyndar nokkuð á óvart: 

 
Og mér fannst nú svona, á þeim tíma og þá svolítið, já mér fannst þetta nú svona 
svolítið aðeins langt gengið í þessu, en, en, en það hefur nú reyndar verið rætt við 
einhverja sem voru þarna innanbúðar í fjölskyldunni og þau sögðu að þetta var 
akkúrat í hans anda, þannig að [...] það passaði við viðkomandi.158 

 

Þetta viðhorf minnir óneitanlega á frásögnina af manninum sem skipulagði sína eigin 

útför hjá Siðmennt og rætt var um í kafla 3.2 en eins og í þessu dæmi vissu að sögn 

allir aðstandendur þar hvernig persónu hinn látni hafði að geyma. Hjálmar hefur að 
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sama skapi heyrt dæmi af öðrum „húmorista“ sem gekk þannig frá málum að lagið 

„Komdu og skoðaðu í kistuna mína“ yrði spilað í kistulagningunni hans.159 

 Næsti kafli tekur á upplifun móður sem missti barnið sitt í fæðingu árið 2006. 

Það ferli að skipuleggja útför á svona erfiðum tímum verður skoðað og jafnframt 

hvernig útfarartónlist er valin fyrir barn sem átti sér vitanlega engin uppáhaldslög. 

3.5 Jóna Björk Gunnarsdóttir  
 

Flestir þeir, sem rannsakað hafa sorgina, tala um, að fyrstu viðbrögð í sorginni séu 
áfall. Margir syrgjendur tala um líðan sína út frá því, að þeir séu „frosnir“ eða 
„fastir“. Þá má búast við doðatilfinningu, sem lýsir sér m.a. í því, að syrgjandinn 
heyrir ekki það, sem sagt er, skilur ekki, sér ekki samhengið.160 

  

Jóna Björk Gunnarsdóttir og Reynir maðurinn hennar misstu dóttur sína, Elfu 

Guðrúnu, í fæðingu sökum læknamistaka þann 19. júní árið 2006 og þá tók við 

tímabil sem Jóna Björk lýsir sem óraunverulegu. Þetta var þeirra fyrsta barn en Elfa 

var bæði heilbrigð og stór við fæðingu. Áfallið var mikið og Jóna Björk talar um að á 

stundum, í þessu ferli sem við tók, hafi hún ekki verið viss um hvort hún væri að 

ímynda sér hluti eða ekki. Hún tók sem dæmi veðrið daginn sem útförin fór fram. 

Þegar athöfnin í Húsavíkurkirkju hófst hafði verið frekar venjulegt júníveður, sól og 

örlítil hafgola en þegar út var komið beið þeirra hellirigning. Þegar þau komu svo upp 

í kirkjugarð og nálguðust grafstæðið stytti snögglega upp, sólin fór að skína og 

regnbogi sást á himni. Þessi stund er Jónu Björk enn hugleikin: „Þetta var svo 

súrrealískt, að ég bara, ég er enn svona að hugsa, ætli ég ... ég var ekkert að ímynda 

mér þetta, ég hef alveg spurt ... var þetta ekki svona?“161   

 Það þarf því ekki að koma á óvart að allir þeir praktísku hlutir sem sinna þarf í 

kringum jarðarför hafi verið framkvæmdir í doða líkum þeim sem ræddur var hér að 

ofan. Þegar kom að því að velja tónlist fyrir útförina gátu Jóna Björk og Reynir leitað 

til móður Jónu eftir aðstoð, sem auðveldaði vissulega hlutina. Hún hafði verið 

meðlimur í kirkjukórnum lengi og tók í raun að sér að finna til mögulega tónlist. Eins 

og áður sagði voru öll praktísk atriði alls ekki ofarlega í huga foreldranna: 
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Og svo, alla vega, þessi praktísku atriði sem við vissum ekkert um hvað snerust 
eiginlega. Allt í einu vorum við komin í það að við þurftum að finna stað fyrir hana 
í kirkjugarðinum. Já, ó? Þurfum við að gera það? Þú veist, þetta er svona ... allt 
svona óraunverulegt. [Þú] veist ekkert, eða maður veit ekkert hvað maður er að 
gera. Það var eins með jarðarförina og þetta. Mamma var í kirkjukórnum þá og búin 
að vera lengi [...]. En hún svona tók það bara. Þú veist, við gátum ekkert ... gert 
sjálf sko [...]. Við náttúrulega höfðum alltaf lokasvar, hún kom með fullt af 
tillögum og svona og þetta var pínu svona, hjá okkur bara svona já, já, já, þú veist, 
bara svona fallegt. Og hún [Elfa Guðrún] átti engin uppáhaldslög og manni datt ... 
þetta var náttúrulega svona það síðasta sem maður var að hugsa um.162 

 

Í athöfninni sjálfri hljómuðu lög sem algengt er að heyra í útförum, s.s. „Hærra minn 

Guð til þín“, „Nú legg ég augun aftur“ og „Liljan“ en einnig mátti heyra þekkt 

barnalög flutt í upphafi athafnarinnar. Um flutninginn sáu tveir kunnir tónlistarmenn í 

bænum og léku þeir vögguvísurnar án söngs á fiðlu og píanó. Má þar nefna lögin 

„Dvel ég í draumahöll“ og „Erla, góða Erla“ en síðar í athöfninni var lagið „Góða 

nótt“ flutt af einsöngvara. Eins og áður sagði voru foreldrarnir í þannig ástandi að þau 

höfðu ekki mjög sterka skoðun á því sem valið var. Það var þó eitt lag sem Jóna 

Björk hefði ekki tekið í mál að flytja við þetta tilefni en það var „Sofðu unga ástin 

mín“. Eins og henni þykir vænt um lagið, sem hún hefur sungið fyrir bæði systkini sín 

og börn, gat hún ekki hugsað sér að heyra það í útför dóttur sinnar, fyrst og fremst 

vegna þess að textinn tengist dauða barns.163 

3.6 Davíð Stefánsson: „My Way“ 
Davíð Stefánsson, bókmenntafræðingur, missti vin sinn, Þorra Jónsson, árið 2001 en 

hann var aðeins 26 ára gamall. Þeir félagar höfðu kynnst þegar þeir voru að vinna 

saman á Hard Rock Café á sínum tíma en það var orðin hálfgerð hefð, þegar þeir 

hittust úti á lífinu í miðbæ Reykjavíkur, að syngja saman og þá helst lög með Elvis 

Presley. Seinna fóru þeir svo saman til Ítalíu þar sem þeir dvöldu í fjallaþorpi í 

nokkrar vikur. Þar lögðust þeir yfir lagið „My Way“, sem Frank Sinatra gerði 

auðvitað vinsælt en Elvis hafði sungið það undir lok ferils síns, m.a. á síðustu 

tónleikunum áður en hann lést: 

 

                                                
162 BS-2014-4, 3, 8. 
163 BS-2014-4, 8. 
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Það er mjög frægt líka þegar Elvis söng þetta, hann var orðinn mjög sjúskaður og 
súr, þetta var svona eins og minningarlagið hans, bara eiginlega áður en hann dó 
sko ... því hann var bara farinn áður en hann dó. Það er mjög magnað að sjá Elvis 
syngja þetta á síðustu tónleikunum sínum.164 

 

Þessi útgáfa af laginu var félögunum hugleikin og þegar Þorri lést fékk Davíð þá 

flugu í höfuðið, tveimur dögum fyrir útförina, að syngja lagið í minningu vinar síns: 

 
Þannig að þegar hann dó úr krabbameini, langt fyrir aldur fram, 26 ára ... og hann 
var mjög óhefðbundinn, svona ... lítið gefinn fyrir kristna trú þannig að það var 
haldin svona minningarathöfn frekar en jarðarför, [hún] var haldin í Iðnó og var 
alveg nánast laus við kristilegar, eða trúarlegar tengingar. Og mig langaði að gera 
eitthvað og þetta var einhvern veginn það eina sem að kom til greina ... að syngja 
þetta lag, af því að textinn er þannig líka, að ... textinn nær mjög vel utan um það 
hvernig Þorri var ... og þú veist, einhvern veginn hans, líka bara, örlög. Ég sagði 
nokkur orð í upphafi og söng svo bara lagið, bara án undirleiks ... náttúrulega algjör 
klikkun.165 

 

Til að öðlast örlitla innsýn í þessa siði hjá öðrum vestrænum löndum verður fjallað 

um þróunina í Bretlandi að einhverju leyti hér á eftir. Jafnframt verða gaumgæfðar 

frásagnir þriggja aðila frá Bandaríkjunum og Skotlandi, af persónulegri reynslu þeirra 

við útfarir ástvina sinna.  

3.7 Erlendir viðmælendur: Breyttir siðir í öðrum löndum 
Þeir íslensku viðmælendur sem fjallað hefur verið um hér að ofan höfðu allir frá 

einhverju að segja varðandi upplifun sína á þeim breytingum sem eiga sér stað hér á 

landi. Í því samhengi er forvitnilegt að velta fyrir sér á hvaða hátt útfararsiðurinn er 

að þróast í öðrum vestrænum ríkjum, sem hingað til hafa í grunninn viðhaldið 

svipuðum útfararsiðum og Íslendingar. Þeir erlendu viðmælendur sem á eftir koma 

sögðu frá upplifun sinni í tölvupóstsamskiptum og fékkst með þeim ágætis innsýn í 

þá siði sem a.m.k. hluti fólks í þessum löndum er farinn að tileinka sér þegar kemur 

að útfarartónlist. 

Þótt hér verði ekki farið djúpt í almennan samanburð breytinga á 

birtingarmynd tónlistar í útförum erlendis miðað við íslenskan veruleika er 

athyglisvert að horfa á líkindin við ýmis nágrannalönd okkar, m.a. í sögulegu 
                                                
164 BS-2014-5, 2. 
165 BS-2014-5, 1. 



  

65 

samhengi. Þróunin á Íslandi virðist t.d. að mörgu leyti hafa verið svipuð þeirri þróun 

sem varð á Bretlandseyjum á 19. og 20. öld. Árið 1994 skrifaði Tony Walter um þær 

breytingar sem þar hafa átt sér stað, u.þ.b. frá árinu 1850 og fram undir lok 20. aldar: 

 
Music is showing significant changes in the British funeral. According to folklorist 
Vic Gammon (1988), there used to be a folk tradition of singing at English funerals, 
a tradition stamped out in the mid-nineteenth century by Anglican clergy wishing to 
make the funeral an orthodox Christian affair. That is now beginning to change. 
Naylor’s thesis on funeral in the industrial city of Leeds highlights the growing 
demand for personalised music in order to give meaning to an otherwise impersonal 
ritual, and to provide a vehicle for participation. Typically, mourners ask for the 
deceased’s favourite tune. She also notes the resistance of some clergy to many of 
the pop songs requested, so clergy and the bereaved are once more struggling over 
control of funeral music.166 

 

Til að fá örlitla innsýn í þessa siði fólks í öðrum löndum skulum við líta á frásagnir 

bæði frá Bandaríkjunum og Skotlandi, sem eru jafnframt að mörgu leyti ólíkar 

innbyrðis. 

3.7.1 James P. Leary og Zilia C. Estrada: Tvær frásagnir frá Bandaríkjunum 

Bandaríski þjóðfræðiprófessorinn James P. Leary, sem búsettur er í Wisconsin-fylki í 

norðurhluta landins, deildi reynslu sinni af því að jarða föður sinn árið 2009. Hann 

tók þó sérstaklega fram að Bandaríkin eru auðvitað mjög víðáttumikil og gríðarlega 

fjölbreytt menningarlega séð. Þar eru hundruðir „smárra hefða“ tengdar dauðanum en 

ekki einhver ein „ríkjandi hefð“ og því er ekki hægt að alhæfa neitt í þeim efnum.167 

James er af írskum ættum eins og nafnið gefur til kynna og faðir hans, Warren 

Leary Jr., var mjög stoltur af uppruna sínum. Warren hafði á sínum tíma stundað nám 

við Notre Dame-háskólann í Indiana og allar götur síðan stutt ruðningslið skólans, 

„The Fighting Irish“, af kappi. James og þrjú systkini hans stunduðu einnig nám við 

Notre Dame og kunnu, ásamt öðrum úr systkinahópnum, stuðningslag ruðningsliðsins 

sem faðir þeirra dáði svo. Þegar Warren var jarðaður brustu systkinin í óundirbúinn 

söng og sungu lagið í kirkjugarðinum. Þegar kistan var látin síga ofan í gröfina helltu 

                                                
166 Walter, The Revival of Death, 181. 
167 James P. Leary, munnleg heimild, 25. nóv. 2013. 
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þau einnig úr flösku af uppáhaldsbjór fjölskylduföðursins, Leinenkugel, sem 

bruggaður er í bænum þar sem hann fæddist.168 

Áhrif frá annars konar menningu innan Bandaríkjanna skinu í gegnum frásögn 

Ziliu C. Estrada af útför móður hennar, Veru, árið 2013 en þær mæðgur bjuggu báðar 

í Indiana-fylki. Vera, sem fæddist á Kúbu, hafði engar sérstakar óskir varðandi dauða 

sinn aðra en þá að hún vildi láta brenna sig. Það var gert og ákvað Zilia við það tilefni 

að skipuleggja örlitla samkomu við líkbrennsluna. Hún fékk leyfi til að slá upp lítilli 

veislu og kom sér fyrir í næsta herbergi við líkbrennsluofninn, ásamt nánum vini 

sínum og fjölskyldumeðlim. Þar settu þau upp borð með dúkum, mat, myndum af 

Veru og bókum sem hún hafði áhuga á. Vinir og vandamenn komu og fóru eftir því 

sem leið á daginn, sögðu sögur, sungu mikið og borðuðu en á endanum höfðu þau 

þrjú verið þarna í sex klukkutíma, í raun löngu eftir að þau höfðu fengið ösku Veru 

afhenta. Zilia og fleiri mættu með gítar og margir tóku þátt í söngnum sem ómaði 

allan daginn: 

 
We sang folk songs, many from the book „Rise Up Singing.“ One of my professors, 
John McDowell, sang a Mexican corrida. My mother, Vera, was very fond of John 
McDowell and had enjoyed his singing and playing at department events. Different 
friends, who came at different times, offered a song, here and there. My friend 
Gillian [...] led us in a number of wonderful church „spirituals“ towards the end of 
our time together. At one point, accompanied by my friend Tom who had brought 
his guitar, I sang „Guantanamera,“ the song whose lyrics were written by Jose 
Marti, a Cuban independence hero. My mother loved that song, and loved Marti's 
poetry. That was the only specific tribute to her Cuban birth. The feeling that 
developed over the many hours we were all together, made many of us reluctant to 
leave [...]. Even after we cleaned up the room, and got everything outside, we 
lingered in the parking lot, standing together, with bits of song coming through 
every now and then. It was a wonderful event. One of my friends made the 
comment that it was the kind of gathering my mother loved. And that was the point. 
To create an experience that honored her spirit and that she herself would enjoy 
[...]. I don't know if we were, or are, typical, but, of course, that doesn't matter. 
Gathering in times of loss and transition, and all the ways we mark those times may 
vary in content and specifics, but they are universal experiences.169 

 

                                                
168 James P. Leary, munnleg heimild, 25. nóv. 2013. 
169 Zilia C. Estrada, munnleg heimild, 27. nóv. 2013. 
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3.7.2 Sheila M. Young og breytingar í Skotlandi 

Breytt landslag útfararsiða í Skotlandi varð nýlega umfjöllunarefni blaðagreinar þar í 

landi. Greinin, með yfirskriftinni „Undertakers putting the ‘fun’ into funerals“ fjallar í 

grunninn um upplifun útfararstjóra á því að almenningur biðji í síauknum mæli um að 

útfararathafnir þeirra fari fram með einhverju sérstöku og jafnvel undarlegu sniði. Í 

einni þeirra var t.d. kúrekaþema og í stað hefðbundinna sálma í annarri útför 

hummuðu syrgjendur lagið „Don’t Stop Me Now“ með Queen. Landssamband 

útfarastjóra í Skotlandi (NAFD), í samvinnu við önnur félög, hefur jafnframt sent út 

bæklinga sem hvetja fólk til þess að skrifa niður hvaða óskir það hefur varðandi eigin 

útför en samkvæmt formanni félagsins á þetta fyrst og fremst að draga úr þeirri óvissu 

sem myndast getur á þessum erfiðum tímum. Að hans mati á syrgjandi fólk ekki að 

þurfa að standa í því að giska á hvað hinn látni hefði viljað,170 sem er nákvæmlega 

það sem margir lenda í að gera, eins og fram kom í kafla 3.4.1. 

 Sheila M. Young, doktorsnemi í Aberdeen, deildi upplifun sinni á breyttum 

hefðum í útfararsiðum í Skotlandi, sem hún segir hafa tekið miklum stakkaskiptum á 

síðastliðnum þrjátíu árum. Útfarir voru jafnan þungar og dapurlegar áður fyrr, fólk 

klæddist eingöngu svörtu og eina tónlistin sem hljómaði í athöfninni voru sálmar. 

Líkt og á Íslandi er samfélagið þar almennt orðið mun veraldlegra en áður og það 

hefur vissulega haft áhrif á útfararsiði. Sheila sagði einnig frá útför föður síns sem lést 

árið 2011, 87 ára að aldri. Hann var trúlaus en eiginkona hans var vön að fara í kirkju. 

Þegar hún veiktist gat hún ekki farið ein þannig að hann fór þá að fara með henni og 

kynntist þar af leiðandi prestinum nokkuð vel. Þegar karlinn féll svo frá þurftu Sheila 

og bróðir hennar, sem var líka trúlaus, að ákveða með hvaða hætti hann yrði 

jarðsettur. Þar sem pabbi þeirra hafði engar sérstakar óskir um útförina ákváðu þau að 

hafa hana kristilega en þó nokkuð óhefðbundna. Þau vildu gera lífi hans hátt undir 

höfði í einskonar fögnuði, þar sem persónueinkenni pabba þeirra fengju að skína í 

gegn: 

 
He had been an excellent amateur photographer, so as people were filing into the 
church we showed his photographs on a loop system - this gave people something 
to focus on while they were waiting. He was also a keen traditional Jazz fan, so 
with the agreement of the minister we had a Benny Goodman CD playing at the 
same time. Thereafter, it was a 'normal' service with 2 hymns, a couple of prayers, 

                                                
170 Undertakers putting the ‘fun’ into funerals, 21. 
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some words from the minister, a poetry reading from a family friend (non religious 
in nature) and a eulogy from me. So many people remarked how much they'd 
„enjoyed“ the funeral and how Dad would have been happy with it. I think it was 
our way of expressing who dad was, while still having a dignified service. I guess 
my generation is a half way house ... still preserving some of the older traditions, 
but adopting some changes.171 

 

Þessi lokaorð Sheilu M. Young taka efni rannsóknarinnar ansi vel saman. Hennar 

kynslóð er stödd einhvers staðar á milli tveggja heima, tveggja tíma, þar sem á vissan 

hátt er haldið í gamlar hefðir en á sama tíma gerð krafa um breytingar, þá iðulega 

tengdar því að miða þessa hinstu stund í auknum mæli við persónu hins látna. 

3.8 Niðurstöður viðtalanna 
Ýmislegt athyglisvert kom fram í viðtölunum, bæði þeim sem tekin voru sérstaklega 

fyrir ritgerðina en eins þeim sem Pétur Húni Björnsson tók árið 2013 (sjá kafla 3.4). 

Það var mikilvægt að fá að heyra upplifun Svans Sigurbjörnssonar og hvernig 

hlutirnir ganga fyrir sig hjá félagi eins og Siðmennt. Það kemur kannski mörgum á 

óvart hversu mörg líkindi má finna á athöfnum hjá þeim og þjóðkirkjunni en hann tók 

einmitt fram að fólk hefði stundum kvartað yfir þessari framsetningu. 

Það var bæði gott og þarft að fá fram sjónarhorn margra aðila sem komið hafa 

að ólíkum þáttum hinnar kirkjulegu útfarar, þ.e. prests, söngvara, tónlistarstjóra og 

syrgjandi fjölskyldumeðlima, bæði hérlendra og erlendra. Við það gafst tækifæri til 

að greina hvort um sé að ræða einhvers konar sameiginlega upplifun á þróuninni sem 

hér er til skoðunar. Sú greining verður að mestu leyti tekin fyrir í niðurstöðukaflanum 

í lok ritgerðinnar en óhætt er að segja að um ýmsar breytingar sé að ræða á 

undanförnum misserum. Þrátt fyrir það er hefðin sterk og sér hún í raun til þess að 

ekki er allt leyft innan veggja kirkjunnar, jafnvel þótt auknar kröfur um persónulegri 

útfarir verði sífellt háværari. 

Í næsta kafla verða þessar vangaveltur útskýrðar með tölfræði en hún fékkst 

með megindlegum könnunum um þetta áhugaverða efni, dauðatóna. Þar gefst rýmra 

færi til að átta sig á upplifun fjöldans í þessum efnum, m.a. hvort fólk eigi sér sérstök 

lög sem það vill láta spila í sinni eigin útför og þá hvaða lög? 

 
                                                
171 Sheila M. Young, munnleg heimild, 3. des. 2013. 
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4. Kannanir Dauðatóna: Tölfræðin á bak við hinstu tónana 
Eins og rætt var um í kafla 1.2 er ýmislegt hægt að finna út um viðhorf stærri hópa 

með hinni megindlegu aðferðarfræði sem ekki er hægt að greina með þeirri 

eigindlegu. Það er einfaldlega auðveldara að átta sig á almennum skoðunum fjöldans 

og hvaða leiðir flestir kjósa að fara í hinum ýmsu málum, þ.á m. hvernig fólk velur 

útfarartónlist. 

 Hér á eftir verða greindar niðurstöður þeirra kannana sem lagðar voru fyrir 

hóp fólks og rætt var um í kafla 1.4. Byrjað verður á því að greina niðurstöður úr 

könnun sem send var á „vini“ höfundar á samfélagsmiðlinum Facebook um viðhorf 

þeirra til útfarartónlistar og þar á meðal þeirra eigin. 

4.1 Könnun á Facebook: Viðhorf til dauðatóna og tölfræði 
Í janúar 2014 var könnun, sem   send út á 220 manns í einkaskilaboðum á 

samfélagsmiðlinum Facebook  og bárust fljótlega svör frá 90 manns: 55 konum og 35 

körlum. Áður en að spurningunum sjálfum kom var bent á að verið væri að skoða 

breytingar á siðum, hefðum og venjum í tengslum við dauðann og að þessi atriði yrðu 

tengd við almennar breytingar á samfélagslegum hugsunarhætti fólks. Tilgangurinn 

var í grunninn sá að fá örlitla innsýn í það hvernig tónlist, ef einhverja, fólk myndi 

vilja láta flytja þegar það yrði kvatt en breytur á borð við kyn og aldur svarenda voru 

jafnframt kannaðar. Viðkomandi aðilum var boðið upp á nafnleysi og nýttu nokkrir 

sér það.  

 Þær átta stöðluðu spurningar sem allir fengu voru lagðar upp á eftirfarandi 

hátt: 

 
1. Nafn, aldur og staða (ef þú vilt ekki að nafnið þitt komi fram, slepptu því þá hér). 
2. Á hvaða hátt mun útför þín fara fram þegar þar að kemur (s.s. trúfélag, utan þeirra, 

líkbrennsla, greftrun, óvíst o.þ.h)? 
3. Átt þú þér eitthvað sérstakt lag sem þú myndir vilja láta spila/flytja við útför þína 

(ef ekki máttu hoppa yfir í sp. 7)? 
4. Ef svo er, af hverju þetta lag? 
5. Hefurðu deilt þessum óskum þínum með aðstandendum? 
6. Sérðu fyrir þér að einhverjum þyki flutningur lagsins óviðeigandi við þetta tilefni 

og ef svo er, hvers vegna? 
7. Hefur aðstandandi trúað þér fyrir hvaða lag viðkomandi vill láta spila í útför sinni 

(aðeins já eða nei svar)? 
8. Telur þú það jákvæða eða neikvæða þróun að útfarir séu í meira mæli miðaðar við 

persónu hins látna og að veraldleg tónlist (t.d. dægurlög, popp og jafnvel 
þungarokk) hljómi á kostnað hefðbundinnar útfarartónlistar? Hvers vegna? 
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Hér á eftir verða svör við spurningum nr. 2, 3, 5, 7 og 8 greind og sett upp í töflur en 

þær henta vel til megindlegrar skoðunar. Með því móti ætti að vera auðveldara að átta 

sig á viðhorfi stærri hóps til málaflokksins en áður hafði komið fram, m.a. í hinum 

eigindlega hluta ritgerðarinnar. Ekki verður hægt að bera saman niðurstöður á milli 

kynja þar sem mun fleiri konur svöruðu spurningunum. Þó er hægt að að bera saman 

samanlögð hlutföll innan beggja flokka og fá með því hugmynd um mismunandi sýn 

þessara aðila. 

4.1.1 Spurning nr. 2: Háttur útfarar 

Af þeim 90 sem tóku afstöðu til spurningar nr. 2, Á hvaða hátt mun útför þín fara 

fram þegar þar að kemur (s.s. trúfélag, utan þeirra, líkbrennsla, greftrun, óvíst 

o.þ.h)?, sögðust 26 svarenda, óháð kyni og aldri, stefna á „hefðbundna“ kirkjuútför 

og jarðsetningu, eða 29%. Nokkurn veginn jafn margir, eða 25 aðilar (28%), sögðust 

vera óvissir um hvaða leið þeir vildu fara. Þriðji stærsti flokkurinn innihélt aðila sem 

sögðust vera utan allra trúfélaga og stefndu á líkbrennslu eftir dauða sinn, alls 16%. 

Ef allt er tekið saman stefna í raun 41% þessara 90 aðila á líkbrennslu, á meðan 31% 

þeirra kjósa að láta jarðsetja sig í kistu. Þó var ekki skoðað sérstaklega hvað 

viðkomandi aðilar sjái fyrir sér að gert verði við öskuna. Einhverjir tóku fram að þeir 

vildu láta dreifa ösku sinni úti í náttúrunni og sumir stefndu á að láta jarðsetja 

öskukerið í kirkjugarði: 

 
Mér finnst mjög óhugnanleg tilhugsun að rotna í kistu, þess vegna myndi ég vilja 
láta brenna mig eftir hina eiginlegu jarðarfararathöfn. Ég fór í slíka útför í haust hjá 
ungum manni. Jarðarförin var hefðbundin, kistan var borin út og sett niður fyrir 
framan kirkjuna þar sem fólk gat signt og kvatt. Eftir athöfnina var kistan brennd og 
krukkan jarðsett síðar.172 

 

Þótt þessi umrædda spurning tengist vali á tónlist í útförum ekki beint var samt sem 

áður mikilvægt að öðlast einhvers konar vitneskju um forsendur útfararinnnar hjá 

hverjum og einum. Með því var skapaður ákveðinn grundvöllur til að athuga hvort 

einhver fylgni sé á milli t.d. trúar, trúleysis eða lífsskoðana svarenda og vali á 

útfarartónlist þeirra. 

                                                
172 Anna Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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Taflan hér að neðan sýnir heildarsvörun þessara 90 svarenda og á hvaða hátt 

óskir þeirra um útför dreifðust. Á töflunni má t.d. sjá hvernig fjöldi kvenna sem segist 

kjósa kirkjuathöfn og jarðsetningu fer stöðugt vaxandi eftir því sem aldurinn færist 

yfir. Þetta á ekki við um karla í sama flokki: 

 

 

Tafla 1 – svör við sp. 2: Á hvaða hátt mun útför þín fara fram þegar þar að kemur? Skipt eftir kyni 
og aldri 

4.1.2 Spurning nr. 3: Á fólk sér sérstakt lag? 

Af þeim 90 sem tóku afstöðu til spurningar nr. 3, Átt þú þér eitthvað sérstakt lag sem 

þú myndir vilja láta spila/flytja við útför þína?, sögðust 59 einstaklingar eiga sér lag 

eða jafnvel lög, sem gera 66%, á meðan 31 aðili svaraði spurningunni neitandi, eða 

34%. Ef tekið er tillit til breyta á borð við kyn og aldur kemur ýmislegt áhugavert í 

ljós. Af þeim 55 konum sem svöruðu spurningunni sögðust 34 þeirra eiga sér lag, eða 

62%. Á móti sögðu 25 karlar „já“, af þeim 35 sem tóku afstöðu en það gera 71%. 

Miðað við þessar tölur má draga þá ályktun að karlmenn séu almennt líklegri til að 

eiga sér sérstakt lag en munurinn er þó vissulega ekki mikill. Í töflu 2 má sjá hvernig 

þetta skiptist: 
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Tafla 2 – svör við sp. 3: Átt þú þér eitthvað sérstakt lag sem þú myndir vilja láta spila/flytja við útför 
þína? 

 
Jafnframt vekur athygli á hvaða hátt aldursbilið 35-44 ára sker sig alveg úr, hvað 

varðar bæði kynin, miðað við hina aldursflokkana. Þar má sjá að af þeim 20 konum 

sem tóku afstöðu svöruðu aðeins 8 þeirra játandi, eða 40%. Nákvæmlega sama 

hlutfall á við karlana á þessu aldursbili eða 4 af 10. Eins og sést svöruðu aftur á móti 

82% kvenna og 100% karla á aldursbilinu 15-24 ára spurningunni játandi. Ef aðeins 

væri horft á þessa aldurshópa væri eflaust hægt að halda því blákalt fram að yngra 

fólk spái meira í þessum hlutum og vilji hafa meira um það að segja hvaða tónlist sé 

leikin í útförum þeirra. Sé hins vegar horft á aldursbilið 45 ára og eldri má sjá að bæði 

kynin svara spurningunni játandi með yfirburðum, 4 karlar af 4 og 8 konur af 10.  

Samkvæmt þessum upplýsingum er því lítið hægt að staðhæfa um efnið.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sumir svarenda á aldursbilinu 35-44 ára tóku þó fram að þeir hefðu átt sér ákveðið 

lag á yngri árum en hafi svo síðar á lífsleiðinni breytt um skoðun: 

 
Ég var einu sinni ákveðin í að hafa lagið Debaser með Pixies því ég var á móti því 
að lögin ein og sér ættu að koma fólki til að gráta (fór nefnilega í jarðarför konu úr 
fjölskyldunni sem ég þekkti lítið sem ekkert og uppgötvaði að tárin voru farin að 
flæða þegar sorglegt lag var spilað, tárin voru eiginlega alveg óviðkomandi þeirri 
látnu). Mér var hins vegar bent á það af vinkonu minni að þetta væri óviðeigandi 
lag svo svarið í dag er líklega Nei.173 

 

Í töflu 3 hér fyrir neðan má sjá þau lög sem fólk sagðist „eiga“ sér en hafa ber í huga 

að sumir nefndu nokkur lög. Af þessum 62 lögum sem um ræðir mætti líklega flokka 
                                                
173 Auður Magnúsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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33 þeirra, eða 53%, undir íslenska dægurlaga- og sálmamenningu, þótt mörg þeirra 

séu erlend að uppruna: 

Vor í Vaglaskógi (Jónas Jónasson, Kristján 
frá Djúpalæk) 

Óskasteinar (Fann ég á fjalli) (Bardos Lajos, 
Hildigunnur Halldórsdóttir) 

Árstíðirnar (Vivaldi) The Shire and the Hobbits (Howard Shore) 

Outro (M83) Leiðin okkar allra (Hjálmar) 

Into My Arms (Nick Cave) Tvær stjörnur (Megas) 

Í fjarlægð (Karl O. Runólfsson, Cæsar) Now We Are Free (Enya) 

Us and Them (Pink Floyd) Tunglskinssónatan (Beethoven) 

When I think of angels (KK og Ellen 
Kristjánsdóttir) 

Sjá dagar koma (Davíð Stefánssson, Páll 
Ísólfsson) 

Ég kveiki á kertum mínum (sálmur nr. 143 
við ljóð Davíðs Stefánssonar) 

Allt eins og blómstrið eina – sálmur nr. 273 
(Hallgrímur Pétursson) 

Hærra minn Guð til þín – sálmur nr. 375 
(Sara F. Adams, Matthías Jochumsson) 

Drottinn vakir, Drottinn vakir... – sálmur nr. 402 
(Sigurður Kr. Pétursson) 

Ave María (J.S. Bach) Drottinn er minn hirðir (Margrét Scheving) 

Dans gleðinnar (Vilhjálmur Vilhjálmsson) The Best (Tina Turner) 

A Whiter Shade of Pale (Procol Harum) Svefninn laðar (Nýdönsk) 

Heyr himna smiður (Kolbeinn Tumason, 
Þorkell Sigurbjörnsson) 

Undir bláhimni (Sam C. Hart, Magnús K. 
Gíslason) 

Kveðja (Sól að morgni) (Bubbi Morthens) Engill í rólu (Bubbi Morthens) 

Næturljóð úr Fjörðum (Böðvar 
Guðmundsson) 

Sjáumst aftur (Orlando De Lasso, Páll Óskar 
Hjálmtýsson) 

Something (Bítlarnir) The Scientist (Coldplay) 

Always Look on the Bright Side of Life (Eric 
Idle, Monty Python) 

Port Of Amsterdam (Brel & Shuman, David 
Bowie) 

Wolves (Bon Iver) Skinny Love (Bon Iver) 

Fordlândia (Jóhann Jóhannsson) Untitled 3 (Sigur Rós) 

Í bljúgri bæn (bandarískt þjóðlag, Pétur 
Þórarinsson) 

Liljan (norskt lag, Þorsteinn Gíslason, 
Skarpheiður Guðmundsdóttir) 

Volcano (Damien Rice) Nú er ég léttur (Geirmundur Valtýsson)  

Það þarf fólk eins og þig (Buck Owens, 
Rúnar Júlíusson) 

You´ll Never Walk Alone (Rodgers & 
Hammerstein) 

If You Don´t Know Me by Now (Harold 
Melvin & the Blue Notes) 

Rósin (Friðrik Jónsson, Guðmundur Halldórsson) 

Á sjó (V. Doonican, Ólafur Ragnarsson)  Monkey Gone to Heaven (Pixies) 

Hommar (Æla) She’s a Rainbow (The Rolling Stones) 

Wouldn’t It Be Nice (The Beach Boys) Dances With Wolves Theme (John Dunbar) 

Góða ferð (José Feliciano, Jónas Friðrik) Leaders of Men (Joy Division) 

Perfect Day (Lou Reed) Long Road Ahead (Kevin MacLeod) 
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Blue Skies (Irving Berlin) Stormfari (Sólstafir) 

Up Where We Belong (Joe Cocker & 
Jennifer Warnes) 

Ísland er land þitt (Magnús Þór Sigmundsson, 
Margrét Jónsdóttir) 

Blessuð sértu sveitin mín (Sigurður Jónsson) Fields Of Diamonds (Jack W. Routh, Johnny 
Cash) 

Tafla 3 – Dauðatónar svarenda Facebook-könnunar 

Töluverða athygli vekur að 27 af þessum 62 lögum (44%) mætti flokka sem 

rokk/popp og er það stærsti flokkurinn. Dægurlög er sá annar stærsti en 19 lög af 

listanum (31%) falla undir þann flokk. 9 lög (14%) myndu flokkast sem 

sálmar/trúarleg tónlist en síðustu 7 lögin (11%) eru hér sett í flokkinn 

kvikmyndatónlist/klassík. Lágt hlutfall sálma og trúarlegrar tónlistar á móti háu 

hlutfalli rokk-, popp- og dægurtónlistar kemur að mörgu leyti á óvart en er þó í 

ákveðnum takti við upplifun viðmælenda ritgerðarinnar þegar kemur að breytingum á 

birtingarmynd útfarartónlistar. 

Hafa ber í huga að oft er erfitt að setja tónlist í ákveðna flokka, enda getur fjöldi 

laga auðveldlega endað í fleiri en einum. Ágætis dæmi um það er lagið „Kveðja (Sól 

að morgni)“ eftir Bubba Morthens, sem var talið upp í töflunnni hér að ofan en jafnan 

væri tónlist Bubba flokkuð sem rokk, popp eða dægurtónlist. Það virðist ekki vera 

tilfellið hér en Baldvin Kr. Baldvinsson, sem fjallað var um í kafla 3.3, sagði að þetta 

lag væri ekkert annað en sálmur.174 Ef við lítum á annað og þriðja erindi lagsins má 

sjá hvað Baldvin meinar með því: 

 
Þar sem englarnir syngja sefur þú  
sefur í djúpinu væra.  
Við hin sem lifum, lifum í trú  
að ljósið bjarta skæra  
veki þig með sól að morgni  
veki þig með sól að morgni. 
 
Drottinn minn faðir lífsins ljóss  
lát náð þína skína svo blíða. 
Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós 
tak burt minn myrka kvíða.  
Þú vekur hann með sól að morgni  
þú vekur hann með sól að morgni.175 

 

                                                
174 BS-2014-2, 6. 
175 Kveðja, 2014. 
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Á þessum forsendum var þetta lag t.d. sett í flokkinn sálmar/trúarleg tónlist en ekki í 

flokkinn rokk/popp eða dægurtónlist, sem flest önnur lög Bubba Morthens myndu 

líklega falla undir. 

 Það er gaman að bæta því við að James P. Leary, bandaríski prófessorinn sem 

fjallað var um í kafla 3.7.1, sagðist persónulega hafa búið sér til ímyndaðan 

spilunarlista fyrir sína eigin útför, þótt hann kjósi að sögn að lifa í einhver ár í viðbót. 

Á þeim lista má finna tónlistarmenn á borð við Tom Waits, Nick Cave, Shane 

McGowan, T-Bone Slim og Ray Wiley Hubbard.176 

4.1.3 Spurningar nr. 5 og nr. 7: Vitneskja aðstandenda og svarenda? 

Spurning nr. 5, Hefurðu deilt þessum óskum þínum með aðstandendum?, tók á því 

hvort þessir sömu einstaklingar, sem sjálfir áttu sér ákveðið lag eða lög, hefðu 

einhvern tímann deilt þessum óskum sínum með aðstandendum. Þetta var fyrst og 

fremst gert til að fá tilfinningu fyrir því hversu opið fólk er almennt orðið fyrir því að 

deila svona persónulegum upplýsingum með öðrum, því eins og rætt var í kafla 2.2.1 

var viðhorfið þannig lengi vel að fólk átti að bera harm sinn í hljóði og helst ekki tala 

um dauðann.177 Að sama skapi má máta þetta viðhorf fólks við breytta birtingarmynd 

minningargreina, sem fjallað var um í kafla 2.2.2. Tölfræðin úr spurningu 5 leit 

annars svona út: 

 

 

Tafla 4 – svör við sp. 5: Hefurðu deilt þessum óskum þínum með aðstandendum? 

 

                                                
176 James P. Leary, munnleg heimild, 25. nóv. 2013. 
177 Ágúst Ólafur Georgsson, Hvenær sem kallið kemur, 14-15. 
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Af þeim 65 sem tóku afstöðu til spurningar nr. 5 svöruðu 29 játandi (45%), á meðan 

36 svöruðu neitandi (55%). Þótt ekki sé hægt að lesa afgerandi niðurstöður út úr 

þessum tölum má þó sjá töluverðan mun á meðal kvenna, annars vegar á aldrinum 25-

34 ára og hins vegar 35-44 ára. Aðeins 30% svöruðu játandi í fyrrnefnda aldursbilinu 

en 75% í því síðarnefnda. 

Tilgangur spurningar nr. 7, Hefur aðstandandi trúað þér fyrir hvaða lag 

viðkomandi vill láta spila í útför sinni?, var í raun sá sami og spurningar númer 5. 

Dæminu er einfaldlega snúið við og athugunin hér felst í því að kanna hversu margir 

svarendanna, þ.e. allra 90,  búi yfir upplýsingum af þessu tagi um sína nánustu. Það er 

því forvitnilegt að bera töflurnar tvær saman og athuga hvort fylgni sé á milli þess að 

segja frá óskum sínum og þess að vera sagt frá svona löguðu.  

Það sem vekur hve mesta athygli er sú staðreynd að á aðeins einum stað er um 

svipað hlutfall að ræða þegar töflur 4 og 5 eru bornar saman, þ.e. hjá körlunum í 

aldursbilinu 45 ára og eldri. Hinar súlurnar virðast ekki fylgjast að og er mest 

áberandi munurinn líklega í aldursbilinu 25-34 ára hjá konunum. 30% kvenna á þessu 

aldursbili sögðust hafa deilt óskum sínum um útfarartónlist með aðstandendum (sjá 

töflu 4) en 73% kvenna á sama aldursbili hafði verið trúað fyrir þessum sömu 

upplýsingum af sínum nánustu. Lítum á tölfræðina úr spurningu 7: 

 

 

Tafla 5 – svör við sp. 7: Hefur aðstandandi trúað þér fyrir hvaða lag viðkomandi vill láta spila í 
útför sinni? 

 
Þegar allt er reiknað saman hefur 48% svarendanna verið trúað fyrir óskum 

aðstandenda sinna varðandi útfarartónlist en 52% ekki. 
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4.1.4 Spurning nr. 8: Viðhorf til breyttra dauðatóna í tölum og orðum 

Mest afgerandi svörin komu klárlega við spurningu nr. 8, Telur þú það jákvæða eða 

neikvæða þróun að útfarir séu í meira mæli miðaðar við persónu hins látna [...]. 

100% svörun var við þessari spurningu og af þeim 90 sem svöruðu töldu 96% þetta 

vera jákvæða þróun, 4% voru óvissir eða höfðu ekki skoðun á málinu en enginn 

þeirra taldi þetta vera neikvæða þróun: 

 

 

Tafla 6 - svör við sp. 8: Telur þú það jákvæða eða neikvæða þróun að útfarir séu í meira mæli 
miðaðar við persónu hins látna og að veraldleg tónlist hljómi á kostnað hefðbundinnar 

útfarartónlistar? Hvers vegna? 

 
Þessar tölur eru nokkuð afgerandi en þær staðfesta að vissu leyti upplifun flestra 

þeirra viðmælenda sem rætt var við í rannsókninni, þ.e. varðandi auknar kröfur um 

persónutengda tónlist við útfarir. Ef við lítum jafnframt á það sem fólk hafði að segja 

um þetta jákvæða viðhorf sitt gagnvart umræddri þróun má greina ákveðinn 

samhljóm í svörunum við spurningunni. Þar kom m.a. fram sú skoðun að lagaval 

einstaklings við útför gæti lýst persónu hins látna alveg jafnvel og minningarorð um 

viðkomandi, ef ekki betur.178 Birna Geirfinnsdóttir, 32 ára háskólakennari og 

grafískur hönnuður, orðaði þetta viðhorf jafnframt á athyglisverðan hátt: „Þetta er 

persónuleg stund [...] í raun mætti segja að þetta væri 15 mínútna frægð 

einstaklingsins og hans persóna ætti því að njóta sín.“179  

Við skulum líta á nokkur svaranna við spurningunni og hvernig fólk lýsti 

þessu „persónumiðaða“ viðhorfi sínu: 

                                                
178 Snorri Guðjón Sigurðsson, munnleg heimild, 21. janúar 2014. 
179 Birna Geirfinnsdóttir, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
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! Mjög jákvæð þróun. Finnst dauðinn og jarðarfarir of alvarlegar hér á landi og þar 
af leiðandi oft mjög ópersónulegar.180  

 
! Mjög jákvæð! Vegna þess að það gerir útförina mun persónulegri og hjálpar þar 

af leiðandi fólki að tengja betur við manneskjuna, vin sinn eða ættingja sem verið 
er að kveðja. En líka vegna þess að hefðbundnar útfarir eiga það til að vera heldur 
ópersónulegar og jafnvel þvingaðar og kannski alveg á skjön við manneskjuna 
sem skildi við.181 

 
! Ég var í útför þar sem ungur vinur minn dó og prestur sem hann ekkert þekkti 

talaði alla ræðuna um "við munum öll eftir" og taldi upp atriði sem vinur minn 
gerði í æsku. Fólki fannst skrítið að heyra svona tal og pirraðist yfir 
formlegheitunum. Ég held að persónulegri jarðarfarir verði yfir í framtíðinni og 
með tónlist sem tengir mann við tímann sem leið. Það færi þó eftir aðstæðum. 
Hvort menn hafi látist af slysförum, elli eða öðru.182   
   

! Mér finnst það jákvæð þróun. Maður á að fá að hafa sína jarðarför eins og maður 
vill. Jarðarförin ætti að endurspegla persónu viðkomandi en ekki að uppfylla 
einhverja ímynd sem á ekkert skylt við hinn látna. Ef viðkomandi var t.d. trúlaus 
þá er út í hött að hafa sálma sem fjalla um guð og þess háttar. Fólk á að fá að gera 
það sem það vill – skítt [með] hvað öðrum finnst. Mér finnst einmitt sérlega 
„skemmtilegt“ að fara í jarðarför þar sem er eitthvað lag sem er kannski almennt 
ekki í jarðarförum - eitthvað lag sem lýsir viðkomandi vel.183  
   

! Jákvæð þróun, jarðarför á að vera stund til að minnast hins látna, þá er ekkert að 
því að persónugera hana sem mest. Við þurfum ekki öll að vera með nákvæmlega 
eins útför, við erum öll ólík með ólíkar tilfinningar, þeir dauðu eru ekki vélmenni 
á færibandi til himnaríkis.184 

 
! Mér finnst það jákvætt vegna þess að þá verður útförin persónulegri og minnir 

fólkið frekar á viðkomandi og allar góðu minningarnar sem það á með 
manneskjunni. Það gæti jafnvel haft þau áhrif að í útförinni grætur fólk ekki bara 
yfir að hafa misst einhvern nákominn heldur líka af gleði yfir að hafa upplifað 
svona margt með honum [...] jafnvel þó að það sé ekki margt þá rifjast upp 
einhverjar minningar og menn jafnvel tengja þetta eða þessi lög við ættingjann 
eða vininn sem þeir voru að missa.185 

 
! Mér finnst þróunin mjög jákvæð því ég tel að í okkar menningu sé dauðinn of 

„stigmatiseraður“ og of mikið „taboo“ að tala um hluti eins og hvernig þú vilt að 
jarðarförin þín verði. Fólk þarf samt að fara að horfast í augu við að við deyjum 
öll, og þá er miklu fallegra og skemmtilegra að jarðarförin þín sé persónuleg.186 

 
! Ég hef verið við venjulegar athafnir þar sem veraldlegri og trúarlegri tónlist var 

blandað saman og það var bara fínt af því að viðkomandi þ.e. hinn látni var 
einmitt þannig en ég hef líka verið við athöfn þar sem ekkert kirkju eða trúarlegt 

                                                
180 Munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
181 Steinunn Lukka Sigurðardóttir, munnleg heimild, 15. janúar 2014. 
182 Marinó Muggur Þorbjarnarson, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
183 Jóhanna S. Hannesdóttir, munnleg heimild, 30. janúar 2014. 
184 Tómas Salmon, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
185 Eydís Helga Pétursdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
186 Rebekka Ariel Þórsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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kom við sögu og aðeins var flutt tónlist sem viðkomandi hafði haft tengingu við 
og sú athöfn fannst mér alveg hreint mögnuð.187 

 
! Ég tel það vera mjög jákvæða þróun og til marks um fjölbreytileika þess 

þjóðfélags sem við búum í. Einnig tel ég þetta vera jákvæða þróun þar sem fólk 
sýnir þannig í verki að það sé ekki hrætt eða hjátrúarfullt þegar kemur að 
kristnum gildum sem oft eru innprentuð í fólk sem börn. Útför sem er sniðin að 
þeirri manneskju og þeim persónuleika sem verið er að fylgja hinsta spölinn, 
finnst mér bera vott um hugrekki, innileika og karakter.188 

 

Ósk um mjög persónumiðaða tóna við útför, sem flokkast þó seint sem tónlist, kom 

einnig fram í svörunum við spurningu 8:  

 
! Jákvætt, útförin ætti að mínu mati að vera á einhvern hátt lýsandi fyrir hinn látna, 

með tilliti til aðstandenda [...] það finna jú ekki allir samhljóm í trúarlegri tónlist 
og jafnvel ekki í tónlist yfir höfuð. Ég þekki mann sem vill hafa vélagný í stað 
tónlistar í sinni útför.189 

 

Sorgarferlið var sumum svarendanna nokkuð hugleikið en Guðmundur Jóhannsson, 

32 ára verkefnastjóri, taldi persónulega tónlist mögulega geta auðveldað 

aðstandendum hins látna að takast á við sorgina: 

 
Jákvæð þróun. Jarðarfarir eiga ekki að vera skv. einhverri skilgreindri reglu heldur 
eiga að endurspegla manneskjuna sem verið er að kveðja. Svona athafnir geta verið 
erfiðar fyrir suma og legið þungt á þeim en með því að miða útförina við þann sem 
verið er að jarða myndast oft betri minningar um athöfnina, þær [verða] mögulega 
auðveldari viðfangs og á meðan [á] henni stendur rifja þessi lög oft upp gamlar 
minningar um þann látna.190 

 
María Pétursdóttir, fertugur framhaldsskólakennari, tók í svipaðan streng varðandi 

vægi persónulegrar tónlistar í sorgarferlinu: 

 
Já, ég tel það mjög jákvætt. Mér finnst persónulegar útfarir hafa meiri áhrif, þ.e.a.s 
ég held þær geri meira fyrir sorgarferlið. Þegar tónlistin minnir mjög persónulega á 
hinn látna/hina látnu finnst mér ég meira tengjast þeim sem ég er að kveðja og þá 
verður kveðjustundin raunverulegri og hefur meira gildi fyrir mig.191 

 

                                                
187 Sigurlaug Dagsdóttir, munnleg heimild, 12. janúar 2014. 
188 Dóra Gyða Guðnadóttir, munnleg heimild, 15. janúar 2014. 
189 Olga Marta Einarsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
190 Guðmundur Jóhannsson, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
191 María Pétursdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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Sigurlaug Dagsdóttir, 31 árs meistaranemi í þjóðfræði, var á þeirri skoðun að í 

sorgarferli fólks þurfi vilji hins látna og hans nánustu að fá að koma fram. Jafnframt 

eigi ekki að skipta máli hvernig tónlist það er, svo lengi sem hún sé tengd minningu 

hins látna: 

 
Ég hef þá skoðun að útfarir gegni mikilvægu hlutverki í sorgarferli fólks, því eigi 
fólk, aðstandendur og þá einnig hinn látni ef hann hefur tjáð sig um það, að hafa 
heilmikið að segja um þetta spor í sorgarferlinu. Þar sem ég er ekki kristin og tel 
trúarlega tónlist ekki mikilvæga þá sé ég ekkert athugavert við að veraldleg tónlist 
sem meira er tengd minningu hins látna fái að njóta sín en sálmar sem að hafa enga 
þýðingu fyrir líf hans eða sögu. Ef hins vegar fólk er trúað og vill því hafa trúarlega 
tónlist sé ég ekkert athugavert við það [...]. Ég tel þetta því jákvæða þróun og hef þá 
skoðun að þar sem um er að ræða mjög mikilvæga og viðkvæma stund í lífi fólks 
þ.e. aðstandenda og hins látna þá eigi að koma [til] móts við þarfir og skoðanir 
þeirra.192 

 

Óli Jón Gunnarsson, 25 ára kvikmyndagerðarmaður, talaði einnig á sömu nótum og 

sagði þróunina svo jákvæða að það næði engri átt: 

 
Það er vissulega erfitt að missa einhvern sér náinn, en það að hafa aðeins meiri 
léttleika gerir ferlið svo mikið auðveldara. Ef maður heyrir lag sem maður veit að 
var manneskjunni mjög kært, fyllist maður ósjálfrátt meiri gleði en einnig söknuði, 
heldur en við venjulega kirkjusálma. Það er bara meiri sál í því.193 

 
Katrín Úlfarsdóttir, 49 ára grunnskólakennari, taldi hins vegar best að hafa hæfilega 

blöndu af þessu tvennu, þ.e. trúarlegri og veraldlegri tónlist og að það væri jafnframt 

mikilvægt hvernig hlutirnir væru settir fram. Ólíkt Guðmundi, Maríu og Óla Jóni hér 

að ofan talaði Katrín um að of mikið af persónulegri tónlist gæti, í sumum tilvikum, 

haft slæm áhrif á aðstandendur: 

 
Í sumum tilfellum getur það orðið þvílík þrekraun fyrir ættingja að hlusta á öll 
uppáhaldslög hins látna á sama klukkutímanum og kannski betra að hugsa 
tónlistarflutninginn aðeins út frá því hvernig fólki líður. Þetta getur orðið mjög 
erfitt, sérstaklega þegar ungt fólk á í hlut. Ég veit að þegar frændi minn 22 ára var 
jarðsunginn (hann lést í bílslysi) tóku foreldrar hans mjög meðvitaða ákvörðun um 
að aðeins yrðu sungnir sálmar við athöfnina, ekki nein létt lög, einmitt til þess að 
gera fólki stundina léttbærari.194  

                                                
192 Sigurlaug Dagsdóttir, munnleg heimild, 12. janúar 2014. 
193 Óli Jón Gunnarsson, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
194 Katrín Úlfarsdóttir, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
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Þótt einhverjir tveir aðilar væru sammála um kosti þessara breytinga greindi menn oft 

á um önnur atriði, t.a.m. „kirkjutónlistina“ og ágæti hennar. Hilmar Valur 

Gunnarsson, 29 ára ráðgjafi, sem leit þessa umtöluðu þróun mjög jákvæðum augum, 

hafði ekki mikið álit á þess háttar tónlist og hugnaðist betur „óhefðbundin“ tónlist við 

þetta tækifæri: 

 
Ég er ekki mikill kirkju-maður. Fer aldrei nema tilneyddur í kirkju. Mér leiðast 
kirkjukórar alveg óskaplega og lögin sem þau syngja eru leiðinleg. Hef farið í 
þónokkrar jarðafarir þar sem „óhefðbundin“ tónlist er spiluð, tónlist sem sá látni 
hafði miklar mætur á og það er frábært. Ég vill meira svoleiðis. Þannig að kannski 
set ég saman play-lista fljótlega sem ég heimta svo að verði spilaður í mínu kveðju 
partýi.195 

 

Aftur á móti fannst Ólafi Ingibergssyni, 34 ára meistaranema í þjóðfræði, meira til 

sálmanna koma, þótt hann væri í grunninn sammála Hilmari Vali um að vægi 

persónulegu tónlistarinnar ætti að vera meira: „Mér finnst það mjög jákvætt. Þó 

margir hefðbundnir jarðarfararsálmar séu mjög fallegir þá finnst mér að þessi hinsta 

kveðja eigi frekar að taka mið af persónu hins látna en hefðum.“196 

Aðrir hinna jákvæðu, sem voru eins og áður sagði langflestir, töldu tónlist 

spila stórt hlutverk í lífi fólks og í raun skilgreina persónu hins látna. Stefán Helgi 

Grétarsson, 31 árs, var á því að tónlistarsmekkur viðkomandi skipti töluvert miklu 

máli í útförinni: 

 
Ég tel það mjög jákvætt. Þegar maður er jarðaður eru ekki bara aðstandendur að 
kveðja þig heldur ert þú líka að kveðja þá. Ef kveðjan á að vera einlæg verður að 
sýna manninn eins og hann var. Að mínu mati er tónlistarsmekkur mikil innsýn í líf 
mannsins, hvernig hann var, hvernig hann vildi vera og hvernig hann vildi að fólk 
liti á sig. Jarðarfarir eiga ekki að vera staðlaðar heldur sérstakar. Sérsniðnar eftir lífi 
eða dauða hvers manns.197 

 

Hjördís Elsa, 29 ára nemi, tók í þessu sambandi dæmi af útför ömmu sinnar en þar 

fékk persóna hennar að skína, m.a. í gegnum tónlistina sem flutt var: 

 

 

                                                
195 Hilmar Valur Gunnarsson, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
196 Ólafur Ingibergsson, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
197 Stefán Helgi Grétarsson, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
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Mér finnst það mjög jákvæð þróun að spila tónlist sem passar sem best við þann 
látna. Amma mín dó fyrir stuttu og hún var búin að velja öll lögin sjálf og 
jarðaförin var alveg út í gegn hún, sem var yndislegt. Þegar kistan var borin þá var 
spilað „Sendu nú Gullvagninn að sækja mig ...“ að hennar ósk og það mátti sjá 
nokkur andlit detta. Ég tók nú samt reyndar ekki eftir því hvort einhverjir væru 
hneykslaðir. Við fjölskyldan dönsuðum út enda var hún mjög lífsglöð og svona 
vildi hún hafa þetta. Mér finnst ekkert að því að spila hvernig tónlist sem er, svo 
lengi sem það er eitthvað sem passar hinum látna. Og já, ef það er einhverntímann 
sem maður á að fá að ráða tónlistinni, er það ekki í manns eigin jarðaför? Mér 
finnst líka að tónlistin eigi að endurspegla karakterinn en ekki endilega að vera 
sorglegasti sálmurinn sem enginn tengir við manneskjuna.198 

 

Pála Margrét Gunnarsdóttir, 19 ára nemi, taldi einnig að óskir hins látna ættu nokkurn 

veginn alltaf að vera í forgangi við útfarir og nefndi hún möguleikann á því að 

þungarokk verði jafnvel flutt í kirkjum, ef það er það sem viðkomandi vildi: 

 
Mér finnst að útför hvers og eins ætti að vera eins persónuleg og kostur er, þar sem 
öll tónlist, allur klæðnaður og nánast hvað sem er er leyfilegt svo fremur sem fylgt 
er óskum þess látna. Það væri nú líklega ekki algengt að heyra þungarokk í 
jarðarförum, í það minnsta ekki kirkjum, en ég sé alveg fyrir mér að einhver af 
lögum Skálmaldar passi þar vel inn.199 

 

Það er skemmtileg tilviljun að Pála Margrét skuli velta þessari hugmynd upp því eins 

og minnst var á í kafla 2.3.2 fór nýlega fram útför á Húsavík þar sem flutt voru 

nokkur lög með þungarokkssveitinni Skálmöld. Snæbjörn Ragnarsson, meðlimur 

hljómsveitarinnar, sagði í stuttu máli frá ástæðum þess að þetta harða rokk var spilað í 

þessari kristilegu útför: 

 
Hann lifði og hrærðist soldið í þessum pælingum og var mikill Skálmaldarmaður. 
Hann dó með Skálmöld í eyrunum og var sendur niður með áritaðan disk. Það var í 
raun mjög viðeigandi og mér skilst að það hafi farið vel ofan í alla. En væntanlega 
eru ekkert allir sammála um það.200 

 

Snæbjörn hafði annars ákveðnar skoðanir á sumu því sem fram fer við útfarir í dag, 

eitthvað sem hann kallar „pós“: 

 

                                                
198 Hjördís Elsa, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
199 Pála Margrét Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
200 Snæbjörn Ragnarsson, munnleg heimild, 16. janúar 2014. 
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Hefðbundar útfararvenjur gera ekkert fyrir mig, og útfarartónlistin er ekkert möst 
heldur. Það sem fer í taugarnar á mér er þegar tískustraumar og tíðarandi fá að vera 
leiðandi afl á meðan virkilegur vilji fólksins sem málið snýst um er í skugganum. 
Finnst einlægnin stundum víkja fyrir pósi og þá missum við sjónar af því sem máli 
skiptir. Að því leyti verður dægurtónlistin oft hallærisleg því að fólk er að rembast 
við að vera „fleppað“ og brjótast út úr norminu „alveg sama hvað hver segir“. Það 
er leim.201 

 

Þessi fyrrnefnda birtingarmynd þungarokks í útförum rímar einnig ágætlega við 

skoðanir Berglindar Häsler, 35 ára blaða- og tónlistarmanns, sem tók mjög jákvætt í 

umrædda þróun: 

 
Tónlist er fólki mjög mikilvæg og endurspeglar oft karakter fólks og skoðanir. 
Jarðarfarir eru til að minnast hins látna og tónlist er vel til þess fallin. Það er bara 
skrýtið að spila hefðbundna útfarartónlist í útför þungarokkara, nema sá hinn sami 
óski sérstaklega eftir því auðvitað. 202 

 

Vagn Kristjánsson, 33 ára rannsóknarlögreglumaður, velti upp hugsanlegum útförum 

meðlima rokkhljómsveita á borð við Skálmöld og hvort „hefðbundin“ útfarartónlist 

ætti yfir höfuð við hjá þannig mönnum: 

 
Það að útförin endurspegli persónu hins látna og sé gerð í „anda“ hans hlýtur að 
vera betra og meiri minning um þann sem farinn er. Það væri t.d. sorglegra en dauði 
viðkomandi ef tónlist í útför t.d þeirra Skálmaldarfélaga yrði bara rólegt himnahjal, 
er það ekki?203 

 

Undir þetta tekur Jan Aksel Harder Klitgaard, 48 ára garðyrkjumaður, sem segir 

þróunina jafnframt vera jákvæða: 

 
[...] t.d. einstaklingur sem hefur lifað allt sitt líf sem þungarokkari og myndi þá fá 
jarðarför með sálmum, passar ekki saman, ef jarðarförin á að spegla hinn látna, eins 
og mér finnst hún eigi að gera. Við lifum í heimi sem snýst um að skapa eigin 
ímynd, við erum einstaklingar, lifum í einstaklings veruleika ... að hluta allavega. 
Sálmar eru líka bara dægurlög fortíðarinnar, óþarfi að stoppa þróun í því 
sambandi.204 

 

                                                
201 Snæbjörn Ragnarsson, munnleg heimild, 15. janúar 2014. 
202 Berglind Häsler, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
203 Vagn Kristjánsson, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
204 Jan Aksel Harder Klitgaard, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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Eins og fram hefur komið voru nokkrir svarendanna á báðum áttum eða óvissir og 

aðrir vildu setja örlitla varnagla við of miklar breytingar, þótt þeir tækju jákvætt í 

þróunina. Oddur Bjarni Þorkelsson, leikstjóri og guðfræðingur, sagði fólk t.d. þurfa 

að vanda val sitt á umræddri tónlist aðstandendanna vegna og þá helst í sérstaklega 

erfiðum útförum: 

 
Ég tel það jákvæða þróun að mörgu leyti, raunar langflestu. Það þarf hinsvegar að 
fara vandlega yfir hvað er í raun við hæfi, ekki kirkjunnar vegna endilega, heldur 
einfaldlega að ef að um sérlega sárt andlát (auðvitað eru öll andlát sár, en ég á við 
ótímabært, ung manneskja o.s.frv) að ekki sé gert illt verra með vali og 
viðhafnarútfærslu. Þetta er vandratað einstigi svo vel sé. Tónlist getur verið 
„uppáhaldslag“ viðkomandi. En það getur líka orðið „lagið sem merkir að sonur 
minn er dáinn“. En já, í það heila, finnst mér það að gera kveðjustundina 
persónulegri gott mál. Svo lengi sem hún verður ekki nafnspjald.205 

 

Gunnar Sigfússon, 23 ára háskólanemi, sagði þessa þróun skiljanlega en vildi þó ekki 

sjá hlutina ganga út í öfgar: 

 
Held að það sé kannski bæði og. Það er kannski orðið algengara að fólk vilji skilja 
við heiminn á eftirminnilegan hátt og þar af leiðandi er það að einhverju leyti 
skiljanleg þróun að fólk velji lög sem það vill að fólk muni eftir sér þegar það 
heyrir. En ég held að það sé nú líka einhver vanþekking þar sem útfararsöngvar og 
sálmar eru oft mjög fallegir og með texta sem nútíma tónskáld hafa ekkert í. Mér 
finnst það í rauninni bara jákvætt að fólk vilji hafa eins og eitt eða tvö lög sem eins 
konar hinstu tjáningu þeirra lífs með tónlistina sem tjáningarform, en á móti finnst 
mér það neikvæð þróun ef jarðarför fer að breytast í einhverskonar playlista af mest 
spiluðu lögum viðkomandi á Spotify.206 

 

Þetta viðhorf Gunnars minnir um margt á það hvernig títtnefndur Baldvin Kr. 

Baldvinsson talaði um þetta málefni. Hann vildi einmitt fara ákveðinn meðalveg, þ.e. 

leyfa sumt en ekki allt: „Ég held við getum horft á þetta samt sko ... og leyft ýmislegt 

þarna inni ... en við leyfum ekki allt, við verðum að hafa mörk. Mörkin eru holl.“207 

Stefán Veigar Stefánsson, 35 ára mannfræðinemi og afleysingastarfsmaður, 

taldi einnig farsælast að fara einhvers konar milliveg, svo að sem flestir verði sáttir: 

 
 

                                                
205 Oddur Bjarni Þorkelsson, munnleg heimild, 12. janúar 2014. 
206 Gunnar Sigfússon, munnleg heimild, 13. janúar 2014.  
207 BS-2014-2, 5. 
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Ég tel þetta jákvæða þróun og mér finnst að fólki beri að virða óskir þess sem á í 
hlut. Hins vegar skil ég vel ef fólki finnst erfitt að heyra popp/rokk/dansmúsík í 
útförum, þar sem það er ekki vant því. Þess vegna er allt í lagi að reyna að finna 
einhvern milliveg á þessu – blöndu af báðu.208 

 

Þorgrímur Daníelsson sóknarprestur, sem fjallað var um í kafla 3.1, tók fram í svari 

sínu að allan þann tíma sem hann hafi fylgst með vali á útfarartónlist hafi hún tekið 

mið af annaðhvort persónu hins látna eða óskum aðstandenda. Þorgrímur taldi þessa 

áttundu spurningu jafnframt vera vafasama, þar sem hún virtist „gera ráð fyrir því að 

trúarleg tónlist tengist ekki persónu hins látna, en veraldleg tónlist geri það.“209 Það 

væri auðvitað fráleitt að halda því fram að trúarleg tónlist tengdist ekki persónu fjölda 

fólks og það sem meira er: Að margt fólk í dag tengi ekki persónulega við hina 

trúarlegu tónlist. Þessi tónlist hefur staðið nærri almenningi hérlendis í gegnum 

aldirnar og eins og fram hefur komið átti fólk sér iðulega ákveðna sálma, sem voru þá 

merktir sérstaklega í sálmabókum viðkomandi. Það gefur til kynna „að einstaklingar 

hafi tengt ákveðna sálma við sína persónu, fram yfir einhverja aðra“, líkt og kom fram 

í kafla 3.4.1. 

Í þessari ritgerð er hins vegar reynt að fá úr því skorið hvort fólk í dag tengi 

almennt við hina „hefðbundnu“, trúarlegu tónlist á sama hátt og áður og hvort það 

kjósi jafnframt að nýta sér hana sem útfarartónlist. Tölfræðin í kafla 4.1.2 bendir t.d. 

til þess að þetta sé að breytast (þótt ekki sé um fullkominn þverskurð af þjóðfélaginu 

að ræða) og að margir tengi frekar við annars konar tónlist við þetta tækifæri. Þetta 

viðhorf kemur einnig fram hjá viðmælendum í rannsókninni, m.a. hjá Erni Arnarsyni, 

tónlistarstjóra Fríkirkjunnar í Hafnarfirði. Hann minntist á (sjá kafla 3.4.1) að 

tónlistarsmekkur fólks hafi breyst mikið á undanförnum áratugum, ekki síst fyrir 

tilstuðlan „rokkbyltingarinnar“ og Bítlaæðisins á 5., 6. og 7. áratug 20. aldar.210 

Baldvin Kr. Baldvinsson, sem hefur auðvitað mikla reynslu í útfararsöng, talar einnig 

um miklar breytingar á síðustu 15-20 árum. Einn af svarendum könnunarinnar talaði 

að sama skapi sérstaklega um tilfinningaleg áhrif harðrar rokktónlistar í tengslum við 

dauðann: 

 

                                                
208 Stefán Veigar Stefánsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2014. 
209 Þorgrímur Daníelsson, munnleg heimild, 16. janúar 2014. 
210 PHB/2013 01, 12. 
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Einn besti vinur minn dó á síðasta ári, ég komst ekki á jarðarförina, er búsettur 
erlendis. Á meðan jarðarförin var setti ég disk á sem við hlustuðum mikið á og 
dundu yfir mig minningar og [ég] gat með engu móti ráðið við tilfinningarnar. Ég 
efast um að ég hefði fundið fyrir þessu ef ég hefði látið týpíska jarðarfarartónlist 
á.211 

 

Það eru því fjölmörg dæmi sem benda til þess að fólk sé í auknum mæli að tengja 

andlega við annars konar tónlist en trúarlega og því full ástæða til að orða 

spurninguna á þennan hátt. Útkoma könnunarinnar verður annars skoðuð betur í 

niðurstöðukaflanum í lok ritgerðinnar. 

Mjöll Matthíasdóttir, 48 ára grunnskólakennari, tók í svipaðan streng og 

Þorgrímur Daníelsson hér að ofan og sagðist ekki vera viss um að persónumiðaðar 

útfarir væru eitthvað nýtt fyrirbæri. Þessar athafnir hafi tekið breytingum með 

tíðarandanum hverju sinni og persóna hins látna hafi löngum fengið að njóta sín. 

Mjöll benti í því samhengi á að sumt af því sem á okkar tímum, í upphafi 21. aldar, sé 

talið „hefðbundið“, hafi án efa þótt mjög framúrstefnulegt á einhverjum 

tímapunkti.212 Þetta minnir okkur á lýsingu Baldvins Kr. Baldvinssonar frá því í kafla 

3.3, þar sem hann tekur dæmið af „Rósinni“ og hversu óviðeigandi hún þótti sem 

útfararlag fyrir ekki svo löngu síðan.213  

Anna Gunnardóttir, 24 ára nemi, tekur þessar vangaveltur ágætlega saman í 

svari sínu við spurningu 8, þegar hún segir: „Útfarartónlist verður að fá að breytast og 

þróast í takt við þróun annarrar tónlistar.“214 Eins og gefur að skilja er fólk missátt við 

þennan raunveruleika og oft ósammála um hversu langt á að ganga í þeim efnum. Það 

verður þó framtíðin að leiða í ljós og forvitnilegt verður að sjá hver birtingarmynd 

tónlistar mun verða í „hefðbundinni“ útför eftir 50-100 ár. 

4.2 Viðhorf og mörk  
Þau viðhorf sem komið hafa fram á meðal svarenda könnunarinnar snúa mörg hver að 

því að leyfa ætti hvað sem er í útförum, svo lengi sem það er vilji hins látna eða 

aðstandenda. Það er þó ekki svo einfalt því aðrir vilja halda í þær hefðir sem myndast 

hafa í gegnum árin og aldirnar, sérstaklega þegar kemur að hinni hefðbundnu 
                                                
211 Baldur Kristjánsson, munnleg heimild, 15. janúar 2014. 
212 Mjöll Matthíasdóttir, munnleg heimild, 13. janúar 2014. 
213 BS-2014-2, 3. 
214 Anna Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. janúar 2014. 
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kirkjuútför. Til að átta okkur betur á þessari togstreitu var brugðið á það ráð að senda 

fyrirspurn á hóp presta innan þjóðkirkjunnar, í þeim tilgangi að heyra um þeirra 

viðhorf til umræddrar þróunar og ekki síður um hvar þeir draga mörkin persónulega. 

Áður en við skoðum viðbrögð prestanna skulum við sjá hvað sr. Þorgrímur 

Daníelsson, sem fjallað var um í kafla 3.1, hafði um þetta að segja. Dregur hann 

mörkin við eitthvað sérstakt? 

 
Já, sko ég myndi draga mörkin við eitthvað sem væri ... í fyrsta lagi eitthvað sem 
væri mjög ókristilegt. Ég myndi t.d. ekki vilja láta syngja nasistasöngva í kirkju. 
Austur á Neskaupsstað fylgdum við þeirri reglu að „Internasjónalinn“, sem að er ... 
baráttusöngur sem hvetur til manndrápa og styrjalda; „þó að framtíð sé falin, 
grípum geirinn í hönd“, það er verið að tala um að vopnast. Sá texti var aldrei 
sunginn. Hins vegar var lagið spilað ef að menn óskuðu eftir. Það var svoldið 
aktúelt þarna fyrir austan, þar sem að vinstrisinnaðar skoðanir höfðu verið ríkjandi 
mjög lengi. Ég geng inn í þessa hefð og sá enga ástæðu til þess að vera að fetta 
fingur út í það. En svona já, textar sem að hvetja til manndrápa t.d. ... ég myndi t.d. 
ekki vilja láta syngja „Vögguvísa róttækrar móður“; „En gleymdu því samt aldrei 
að meira en maklegt er að mörgum þeirra blæði blóðið rauða.“ Þannig að svona 
stríðsæsingasöngvar, nei. [...].215 

 

Þorgrímur tæki heldur ekki í mál að leyfa einhvers konar trúarlega tónlist sem væri 

algerlega andstæð kristinni trú. Þó sér hann fyrir sér að fallegir sálmar, t.d. úr 

Búddisma, gætu farið vel í kirkju. Annars er þetta spurning um mat hverju sinni hvað 

flutt er. Stundum á ákveðin tónlist hreinlega ekki við, t.d. út af tilfinningalegu ástandi 

aðstandenda, „sem að undir öðrum kringumstæðum væri allt í lagi að flytja.“216 

Þorgrímur útskýrir þetta nánar: 

 
[...] þetta er flókið mál ... og maður þarf að hafa einhverjar mjög góðar og 
gildar ástæður fyrir því að setja sig á upp á móti vali aðstandenda. Og 
reyndar er það þannig að í þeim tilvikum sem ég haft einhver áhrif á 
tónlistarval þá hefur það gerst mikið frekar þannig að ég útskýri 
tilfinningalegt og sálrænt eðli athafnarinnar fyrir aðstandendum. Það er að 
segja, útför á að, kannski ekki nota orðið huggun, því að það er auðvitað 
ekkert þannig að þegar maður hefur misst einhvern sér nákominn að þá sé 
maður svona huggaður einn, tveir og þrír. En útförin á að byggja mann upp, 
byggja aðstandendurna upp en ekki brjóta þá niður. Og þar skiptir tónlistin 

                                                
215 BS-2014-3, 7. 
216 BS-2014-3, 7. 
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töluvert miklu máli ... og bæði sem sagt hver hún er, sem sagt hvernig hún er 
valin, hvernig henni er raðað upp í athöfnina og hvernig hún er flutt.217 

 

Á sama hátt og Þorgrímur þarf að vega og meta hverju sinni hvað þykir viðeigandi að 

spila við útför þurfa athafnastjórar hjá Siðmennt að horfa á ákveðin atriði sem eru á 

mörkum hins boðlega. Svanur Sigurbjörnsson athafnastjóri, sem fjallað var um í kafla 

3.2, minntist stuttlega á aðstæður sem þessar en ef þær kæmu upp sagðist hann 

útiloka hvers konar virðingaleysi og grófan og klámfenginn húmor á kostnað einhvers 

annars.218  

4.2.1 Svör presta við stöðluðum spurningum um þeirra upplifun 

Í febrúar 2014 var sendur á hóp presta innan þjóðkirkjunnar staðlaður póstur sem 

innihélt eftirfarandi fimm spurningar: 

 
1. Nafn og staða (ef þú vilt ekki að nafn þitt eða embætti komi fram máttu sleppa 
þessari spurningu) 

2. Hefur þú orðið var við breytingar á tónlistarvali í útförum á undanförnum árum og 
ef svo er, hversu miklar breytingar, hvernig birtast þær og hvernig meturðu þær? 

3. Geturðu nefnt dæmi um óhefðbundna, veraldlega tónlist sem spiluð hefur verið í 
útför sem þú hefur annast? 

4. Hefurðu þurft að neita fólki um að fá að spila einhverja ákveðna tónlist í útför sinni 
eða aðstandanda? Ef svo er, hvers vegna? 

5. Hvernig upplifir þú þessar (mögulegu) breytingar? Telurðu þær jákvæðar eða 
neikvæðar fyrir ímynd kirkjunnar? 

 

Alls bárust svör frá 10 prestum, 7 körlum og 3 konum. Svör prestanna verða þó ekki 

sett upp í tölfræðilegar töflur eins og gert var við gögnin úr Facebook-könnuninni í 

kafla 4.1. Hins vegar verður stiklað á stóru um það sem þeir höfðu að segja og byrjað 

á spurningu 2: Hefur þú orðið var við breytingar á tónlistarvali í útförum á 

undanförnum árum og ef svo er, hversu miklar breytingar, hvernig birtast þær og 

hvernig meturðu þær? 

 
! Já, fólk hefur meiri skoðanir og velur í ríkari mæli sönglög og dægurlög, gjarnan 

lög sem hinum látna / látnu hafa fallið vel í geð.219 
 

                                                
217 BS-2014-03, 7. 
218 BS-2014-01, 7. 
219 Jón Ármann Gíslason, munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
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! Já, sumir sálmar og lög eru vinsælli nú en fyrir t.d. 15 árum síðan. Notkun á "Allt 
eins og blómstrið" hefur minnkað töluvert en notkun á lögum eins "Liljan" og 
"Rósin" aukist mjög.220 

 
! Sálmum fer ofurlítið fækkandi og í staðinn koma náttúrukvæði af ýmsu tagi og 

síðan uppáhaldslög hins látna - og af ýmsum tónlistargerðum.221 
 

Magnús Erlingsson, prófastur í Vestfjarðaprófastsdæmi, sem starfað hefur sem 

prestur á Ísafirði í 23 ár, hefur orðið var við töluverðar breytingar síðan hann hóf störf 

á sínum tíma. Eins og svo margir telur hann þær fyrst og fremst felast í aukinni 

áherslu á persónu hins látna: 

 
Fyrstu ár mín í prestsþjónustu voru yfirleitt sungnir sálmar úr Sálmabókinni við 
útfarir. Það var helst ef um var að ræða jarðarför unglings, sem fram komu óskir um 
eitt eða tvö sönglög, sem tengdust þá viðkomandi. Hjá eldra fólki voru séróskirnar 
yfirleitt bundnar við ættjarðarsöngva eins og til að mynda söng Sléttuhreppinga eða 
Grunnvíkinga. Á seinni árum hefur þessum óskum farið fjölgandi og fjölbreytni 
tónlistar er meiri en áður var. Ég met þessa breytingu þannig að jarðarfarir séu 
orðnar persónulegri en áður var. Jafnframt held ég að skilin á milli sérstakrar 
tónlistar fyrir helgihald og svo dægurlagatónlistar hafi minnkað og séu svolítið að 
þurrkast út. Þessa sér reyndar stað í nýjum sálmabókarútgáfum kirkjunnar á seinni 
árum.222 

 

Eins og fram hefur komið í ritgerðinni virðast þessar breytingar ganga hægar fyrir sig 

í dreifbýlinu. Prestur einn, sem sinnir í prestakalli sínu bæði dreifbýli og þéttbýli 

sagðist t.a.m. ekki greina marktækar breytingar í dreifbýlinu frá fyrri tíð. Fólk úr 

sveitum landsins virðist því halda frekar í hinar gömlu hefðir: 

 
Í sveitasóknum mínum hef ég ekki fundið fyrir marktækum breytingum. Útfarir eru 
hefðbundnar og tónlistarval svipað og fyrir 10, 20 og 30 árum. Það má segja að það 
sé næstum öruggt að beðið sé um a.m.k. einn þjóðlegan sálm/lag. ,,Blessuð sértu 
sveitin mín" er mjög algengt val. Það gildir líka þegar fólk úr sveitum er jarðsungið 
frá þéttbýliskirkju.223 

 

Guðmundur Karl Brynjarsson, sóknarprestur í Lindakirkju í Kópavogi, talaði í þessu 

samhengi um greinanlegan mun á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis, eftir að 

                                                
220 Munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
221 Sigurður Árni Þórðarson, munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
222 Magnús Erlingsson, munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
223 Munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
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hafa starfað á báðum stöðum: 

 
Fyrstu árin eftir vígslu mína jarðaði ég sjaldan. Ég byrjaði sem æskulýðsprestur og 
fór þaðan norður á land. Þar var sálmavalið yfirleitt fremur hefðbundið. Ég merkti 
hins vegar breytingarnar helst við eftir að ég flutti aftur suður og fór að þjóna við 
útfarir hér á höfuðborgarsvæðinu. Mun meira er um óskir um veraldlega tónlist hér 
syðra en ég varð var við fyrir norðan. Hin síðari ár finn ég mjög áberandi fyrir því 
að sálmurinn „Allt eins og blómstrið eina“, sem hefur verið sunginn yfir moldum 
nánast hvers einasta Íslendings um aldaraðir víkur í æ meira mæli fyrir sálmum 510 
og 511, sem eru „Nú legg ég augun aftur“ og „Ég fel í forsjá þína“.224 

 

Varðandi spurningu 3, Geturðu nefnt dæmi um óhefðbundna, veraldlega tónlist sem 

spiluð hefur verið í útför sem þú hefur annast?, tók áðurnefndur sr. Guðmundur Karl 

Brynjarsson, saman lista af veraldlegum lögum sem notuð hafa verið útförum á hans 

vegum. Hann tók þó fram að sálmar og trúarlegir söngvar séu enn í algerum 

meirihluta. Af þessum 18 lögum eru 9 íslensk og 9 erlend:  

Wish you were here (Pink Floyd) – eftirspil, 
leikið á píanó og þverflautu 

Kvæðið um fuglana (Atli Heimir Sveinsson, 
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi) 

Ísland er land þitt (Magnús Þór Sigmundsson, 
Margrét Jónsdóttir) 

Vegir liggja til allra átta (Sigfús Halldórsson, 
Indriði G. Þorsteinsson) 

Sjómannavalsinn (Svavar Benediktsson, 
Kristján frá Djúpalæk) 

Landleguvalsinn (Jónatan Ólafsson, Númi 
Þorbergsson) 

Another brick in the wall (Pink Floyd) – eftirsp. Walk the line (Johnny Cash) – leikið á orgel 

Smile (Charlie Chaplin) A kind of hush (The Carpenters) 

Star Wars lagið (John Williams) – eftirspil, 
leikið á píanó og þverflautu 

Ferðalok (Ég er kominn heim) (Óðinn 
Valdimarsson) 

The Last Farewell (Roger Wittaker) I belive I can fly (R. Kelly) 

Rósin (Friðrik Jónsson, Guðmundur 
Halldórsson) 

Sjá dagar koma (Davíð Stefánssson frá 
Fagraskógi, Páll Ísólfsson) 

Í fjarlægð (Karl O. Runólfsson, Cæsar) Spirit in the sky (Norman Greenbaum)225 

Tafla 7 – Veraldlegir dauðatónar hjá sr. Guðmundi Karli 

Það kemur vissulega fyrir að prestum hugnist ekki flutningur ákveðinnar tónlistar við 

útför, eins og fram hefur komið. Stundum er þetta leyst þannig að lögin sem um ræðir 

eru útsett öðruvísi, s.s. í píanó-, þverflautu- eða orgelútgáfum, líkt og sjá má í töflunni 

                                                
224 Guðmundur Karl Brynjarsson, munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
225 Guðmundur Karl Brynjarsson, munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
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hér að ofan. Guðbjörg Jóhannesdóttir, sóknarprestur, tók dæmi um rokklag sem útsett 

var fyrir orgel: 

 
Eitt dæmi man ég sem var nokkuð eftirminnilegt [...] ég var að jarða ungan mann 
og uppáhalds hljómsveitin hans var Guns N’ Roses, hvað gera klerkar þá? Jú, finna 
lausn með góðum organista og lagið var útsett fyrir orgel og leikið fallega sem 
eftirspil, þeim látna til heiðurs.226 

 

Þetta sýnir kannski ágætlega að prestar hafa mismunandi smekk og ólík mörk. Einn 

þeirra leyfir t.a.m. óbreytta Skálmaraldartónlist við útför (sjá 4.1.4) en annar gerir 

kröfu á að Guns N’ Roses-lag sé útsett á meira viðeigandi hátt. 

Enginn þessara presta sagðist hafa þurft að neita fólki um tónlist við útför, líkt 

og spurt var um í spurningu 4. Jafnan er unnið að því með fólki að finna lausnir ef 

vafaatriði koma upp. Sigurður Árni Þórðarson, Neskirkjuprestur, lýsti þessu ferli: 

 
Nei aldrei – við organisti við Neskirkju höfum einfaldlega þann hátt að fara vel yfir 
óskir og taka bæði tónlistarleg og inntaksleg atriði til skoðunar með fólki og þegar 
fólk fer yfir texta sem passa illa er tónlistin stundum notuð á undan athöfn og ekki 
sungnir óviðeigandi textar. Þetta hefur gefist vel og enginn vill vera með 
ósæmilegheit.227 

 

Ákveðin lög virðast vera á mörkum þess að vera viðeigandi, ekki endilega vegna þess 

að þau þyki ósæmileg eða gróf, heldur vegna sálrænna áhrifa texta þeirra á 

aðstandendur hins látna. Guðmundur Karl Brynjarsson nefndi sérstaklega eitt lag, sem 

Vilhjálmur Vilhjálmsson gerði vinsælt á sínum tíma en honum finnst það ekki eiga 

heima í útförum: 

 
Ég hef ekki lent í þeirri aðstöðu að neita fólki beinlínis um tónlist en ég legg mig 
fram um að afstýra því að lagið „Söknuður“ sé sungið en það er hins vegar oft 
spilað sem forspil eða eftirspil. Texti lagsins er hins vegar svo gjörsneiddur þeirri 
von sem mér finnst að eigi að einkenna útfararathafnir að ég vil síður að hann sé 
sunginn.228 

 

                                                
226 Guðbjörg Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2014. 
227 Sigurður Árni Þórðarson, munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
228 Guðmundur Karl Brynjarsson, munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
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Svörin við spurningu 5, Hvernig upplifir þú þessar (mögulegu) breytingar? Telurðu 

þær jákvæðar eða neikvæðar fyrir ímynd kirkjunnar?, voru flest á sama veg en 

prestarnir tíu sem skiluðu inn svörum sögðu þetta jákvæða þróun, þótt sumir hafi sett 

ákveðna fyrirvara: 

 
! Ímynd kirkjunnar líður ekki fyrir breytingar - það er þróun í smekk fólks 

varðandi útfarartónlist. Meira er kjörbúðarhugsun hjá fólki - fólk vill hafa sína 
tónlist við útför - rétt eins og við hjónavígslu. Það er í góðu lagi að fólk hafi 
sterkar skoðanir - rétt eins og fólk hefur skoðun á hvernig það við vill búa 
heimili sín.229 

 
! Mér finnst þetta vera frekar jákvæðar breytingar og ef vel er á haldið fæ ég ekki 

séð að flutningur á einu tveimur veraldlegum lögum í útfararathöfn spilli þeirri 
helgi sem þar þarf að ríkja. En á móti kemur að notkun á veraldlegri tónlist við 
útfarir ýtir prestum og tónlistarmönnum sem spila við útfarirnar út fyrir gamla 
góða þægindarammann. Það getur verið mjög vandasamt að leiðbeina fólki 
gagnvart því hvaða textar henta til að syngja við útfarir.230  

 

Einn af prestunum mælti með því að fara milliveginn í þessum efnum, þar sem haldið 

er upp á gamlar hefðir að einhverju leyti en framþróun er um leið fagnað, t.a.m. með 

aukningu veraldlegrar tónlistar. Hann benti í því sambandi á hið mikla álit sem 

Marteinn Lúter, forvígismaður kirkjunnar, hafði á veraldlegri tónlist á sínum tíma en 

það var einmitt rætt í kafla 2.1.2: 

 
Ég held að framþróun í vali tónlistar sé góð fyrir kirkju, sem vill ná til fólks með 
boðskap sinn. Með þessu er ég alls ekki að leggja til að eldri tónlist verði hent fyrir 
róða. Við eigum að halda áfram að kynna fyrir nýjum kynslóðum sálmabókararfinn 
og gamla kirkjutónlist. Að mínu viti er það eðlilegt að stunda bæði nýsköpun og 
halda tryggð við hefðir. Þetta er svona svipað því og að lesa jöfnum höndum 
nýútkomnar bækur og sígild bókmenntaverk.[...] Marteinn Lúter sagði að það væri 
engin ástæða til að láta djöfulinn fá alla góðu tónlistina. Hann var því ófeiminn við 
að nota veraldlega tónlist í helgihaldinu en það sem hann gerði var að setja við hana 
viðeigandi söngtexta eða sálmatexta. Kirkjudeild, sem kennir sig við Martein Lúter, 
eins og Hin evangelíska lúterska þjóðkirkja gerir, hlýtur að fara eftir forvígismanni 
sínum.231 

 

Aðspurður um hin misjöfnu mörk sem prestar setja sagði Baldvin Kr. Baldvinsson, 

sem fjallað var um í kafla 3.3, að þrátt fyrir misjafnan bakgrunn þeirra og 

                                                
229 Sigurður Árni Þórðarson, munnleg heimild, 27. feb. 2014. 
230 Guðmundur Karl Brynjarsson, munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
231 Munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
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persónuleika megi gera ákveðnar og almennar kröfur til presta: „[...] þeir eiga samt að 

vera búnir að fara í gegnum það nám að þeir eiga að vita mörkin skilurðu? Þannig lít 

ég á það. Annars eru þeir ekki starfinu vaxnir.“232  

Mikilvægi þess að prestar leiðbeini fólki varðandi það sem þykir viðeigandi 

við útför kom fram hjá einum svarendanna en sá aðili taldi hugmyndir um 

óviðeigandi tónlistaratriði jafnan vera settar fram í þekkingarleysi: 

 
Í þeim tilfellum sem ég hef komið að hefur mér ekki fundist vera farið yfir mörkin. 
[...] Ef tónlistin er í svipuðum dúr og athöfnin sjálf þá myndast fallegur 
heildarsvipur, annars alls ekki. Það er mjög mikilvægt að prestar og organistar sinni 
leiðbeiningarskyldu sinni við almenning vel. Oftast tel ég að farið sé yfir strikið af 
vanþekkingu.233 

 

Markmiðið með spurningalistanum var að fá örlitla hugmynd um viðhorf þess hóps 

sem umræddar breytingar snerta hvað mest, þ.e. presta. Lýsingar þessara tíu presta af 

upplifun sinni gefa ákveðnar hugmyndir um viðhorf stéttarinnar gagnvart þróuninni, 

þótt vissulega þyrfti að fara fram mun ítarlegri og nákvæmari könnun um efnið. Í 

niðurstöðukaflanum hér á eftir verður annars farið yfir það helsta sem fram kom í 

þessari rannsókn. 

                                                
232 BS-2014-2, 5. 
233 Munnleg heimild, 28. feb. 2014. 
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Niðurstöður 
Þegar lagt var af stað í rannsóknarvinnu þessarar ritgerðar var vonin sú að öðlast 

hugmynd um stöðu útfarartónlistar í dag og þá fyrst og fremst um þær 

viðhorfsbreytingar sem grunsemdir léku á að orðið hefðu gagnvart henni á 

undanförnum misserum. Þegar horft er í þau gögn sem til urðu má vissulega segja að 

rannsókn Dauðatóna hafi leitt ýmislegt athyglisvert í ljós en í inngangskafla 

ritgerðarinnar var lagt upp með nokkrar spurningar sem svara átti út frá upplifun 

viðmælenda rannsóknarinnar.  

Þremur spurninganna var í raun svarað af þátttakendum Facebook-

könnunarinnar sem fjallað var um í kafla 4.1 (Að hvaða leyti og upp að hvaða marki 

eigum við að halda í hefðirnar eins og þær voru í „gamla daga“?, Eiga 

persónueiginleikar hins látna að fá að njóta sín meira í útförum? og Er ekki eðlilegt 

að ólík sjónarhorn og mismunandi sýn á lífið endurspeglist í fjölbreyttum 

útfararathöfnum?) en þátttakendur voru beðnir um að meta þessa þróun 

persónumiðaðra útfara sem jákvæða eða neikvæða (4.1.4). Mjög afgerandi skoðun 

kom þar fram en 96% svarenda sögðu þetta jákvæða þróun, á meðan enginn taldi 

þróunina neikvæða. Rökstuðningur fjölmargra svarenda studdi enn frekar við þessa 

almennu skoðun og stóð viðfangsefnið greinilega mörgum nærri. Þrátt fyrir þetta er 

ekki tryggt að fólk muni fylgja óskum sínum eftir þegar á hólminn er komið og sá 

möguleiki er alltaf til staðar að sterkar hefðir vegi þyngra en raunverulegur vilji fólks. 

Það kom jafnframt fram hjá nokkrum aðilum könnunarinnar að stíga þyrfti varlega til 

jarðar í þessum efnum ef ekki ætti illa að fara – að ákveðin mörk þyrfu að vera til 

staðar.  

Önnur spurning sem lagt var upp með, Hvar liggja mörkin og hvað gerist ef 

yfir þau er farið?, tók einmitt á þessum varnöglum en komið var inn á þessar 

vangaveltur í ritgerðinni, m.a. í gegnum viðhorf sr. Þorgríms Daníelssonar. Sjálfur 

talaði hann um að draga mörkin við mjög ókristilega tónlist, s.s. nasistasöngva og lög 

sem hvetja til manndrápa og að sama skapi við trúarlega tónlist sem er á skjön við 

boðskap kristinnar trúar. Þá þyrfti hreinlega að meta hverju sinni hvort ákveðin tónlist 

væri viðeigandi sökum andlegs ástands aðstandenda hins látna. Svanur 

Sigurbjörnsson, athafnastjóri hjá Siðmennt, sagðist jafnan útiloka hvers kyns 

virðingarleysi og grófan og klámfenginn húmor á kostnað annarra. Almennt séð 

virðist því lítið um ósætti og átök varðandi val á tónlist í útförum. Þeir prestar sem 
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fjallað var um í kafla 4.2.1 höfðu t.d. ekki þurft að banna tónlistarflutning með 

beinum hætti við útför og kom fram hjá fleiri en einum að jafnan séu fundnar lausnir 

sem allir séu sáttir við. Mörkin sem prestar setja geta þó verið mismunandi en sem 

dæmi kom fram að á meðan einn prestur leyfir óbreyttan flutning tónlistar Skálmaldar 

við útför gerir annar kröfu um að Guns N’ Roses-lag sé sett í lágstemmdari búning. 

Rannsóknarspurningin sem fyrst og fremst var gengið út frá (Að hvaða leyti 

eru útfaratónlistarhefðir okkar að breytast, hvað veldur þessum breytingum og 

hvernig lýsa þær sér?) tengist í raun öllum fyrrnefndu atriðunum og viðhorfi bæði 

viðmælenda og svarenda út í gegnum rannsóknina. Þróunin í þessum efnum hefur að 

sumra mati verið nokkuð hröð á undanförnum árum, jafnvel hraðari en fólk gerir sér 

almennt grein fyrir og með tilheyrandi breytingum. Þó virðist vera greinanlegur 

munur á þróun í dreifbýli og þéttbýli en víða hefur umhverfið verið nokkurn veginn 

óbreytt í mjög langan tíma. Eins og fram kemur í ritgerðinni eru auknar kröfur um 

það á meðal almennings að persónueiginleikar hins látna fái að njóta sín enn frekar 

við útförina. Þó er ekki alltaf skýrt fyrir hvern útförin er í raun og veru en svör við 

spurningunni Fyrir hvern eru dauðatónarnir? [...] Eru þeir fyrir hinn látna eða hina 

eftirlifandi aðstandendur? koma líklega best fram í kafla 4.1.3 þar sem vitneskja um 

óskir bæði aðstandenda og svarenda könnunarinnar er athuguð. 45% svarenda sem 

sögðust „eiga sér“ lag höfðu deilt óskum sínum með aðstandendum og 48% allra 90 

svarendanna hafði verið trúað fyrir svipuðum óskum aðstandenda sinna. Það er því 

erfitt að segja til um það fyrir hvern athöfnin er eftir allt saman. 

Ef horft er á niðurstöður Facebook-könnunarinnar sem fjallað var um í kafla 

4.1 má sjá að 66% svarenda sögðust eiga sér einhverja sérstaka tónlist sem þeir vildu 

láta flytja í útför sinni. Tónlistarval þessara aðila sýnir svart á hvítu þá þróun sem 

orðið hefur í viðhorfi til útfarartónlistar en 75% laganna sem nefnd voru mætti flokka 

sem rokk, popp eða dægurtónlist. Þetta hljóta að teljast töluverð tíðindi en þó skal 

ítrekað að til að sannreyna niðurstöðurnar þyrfti að gera mun viðameiri og fræðilegri 

rannsókn á efninu. Það sem þessi litla könnun gefur er þó ágætis vísbending um að 

hlutirnir hafi breyst nokkuð mikið frá því sem áður var.  

Það orðalag var reyndar notað af ýmsum viðmælendum sem fram koma í 

ritgerðinni. Baldvin Kr. Baldvinsson söngvari talaði um miklar breytingar frá árinu 

1990 en þó sérstaklega frá árinu 2000 og Hjálmar P. Pétursson söngvari líkti þessu 

umhverfi nútímans að einhverju leyti við óskalagaþátt aðstandenda. Örn Arnarson, 
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tónlistarstjóri Fríkirkjunnar í Hafnarfirði, tengdi breytingarnar jafnframt við þá 

staðreynd að unglingar rokkbyltingarinnar á 5. og 6. áratug 20. aldar væru farnir að 

falla frá, sem skilaði sér að hluta til í frjálslegra lagavali. Þetta viðhorf var þó ekki 

algilt og sumir tóku fram að litlar sem engar breytingar hafi orðið á þessum siðum 

síðustu áratugina. Það virðist þó vera staðbundið og þá sérstaklega í dreifbýlinu. 

Enn sem komið er virðist ríkja ágætis jafnvægi í þessum samruna gamla og 

nýja tímans og ekki komu fram nein dæmi um óyfirstíganlega togstreitu á milli ólíkra 

skoðana. Það er vitað að fólk er mismunandi og öfgafullar skoðanir eru líklega til 

beggja vegna. Flestir reyna þó að finna sameiginlega lausn á málunum og fara 

einhvern milliveg, líkt og margoft kom fram í ritgerðinni. Þó verður óneitanlega 

forvitnilegt að fylgjast með þróuninni á næstu árum og hvort þetta umrædda jafnvægi 

haldist. 

Ein helsta niðurstaðan úr rannsókninni er að mati höfundar sú að mikill 

grundvöllur er fyrir því að vinna sambærilega vinnu á mun stærri skala, s.s. á 

landsvísu. Jafnvel væri hægt að taka öll sveitarfélög landsins fyrir og öðlast þannig 

ítarlegan samanburð á umræddum hefðum og þróuninni á þeim. Það er annars ekki úr 

vegi að enda þessa ritgerð, Dauðatónar: Um þróun útfarartónlistar, breytt viðhorf og 

hlutverk popp-, rokk- og dægurtónlistar í útför 21. aldarinnar, með orðum þýsku 

guðfræðinganna Dietrich Bonhoeffer og Albert Schweitzer en þau lýsa ágætlega því 

mikilvægi sem tónlist getur haft fyrir fólk, sérstaklega á erfiðum tímum. Bonhoeffer, 

sem var myrtur af nasistum árið 1945,234 fjallaði um áhrif tónlistarinnar fyrir hvern og 

einn: „Music ... will help dissolve your perplexities and purify your character and 

sensibilities, and in time of care and sorrow, will keep a fountain of joy alive in 

you.“235 Schweitzer, sem einnig var heimspekingur og Nóbelsverðlaunahafi, ítrekaði 

hinn friðandi mátt tónlistarinnar í orðum sínum og látum við þau vera lokaorð 

þessarar ritgerðar: 

 
Joy, sorrow, tears, lamentation, laughter – to all these music gives voice, but in 
such a way that we are transported from the world of unrest to a world of peace, 
and see reality in a new way, as if we were sitting by a mountain lake and 
contemplating hills and woods and clouds in the tranquil and fathomless water.236 

                                                
234 Dietrich Bonhoeffer, 2013. 
235 Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer Quotes, 2013. 
236 Schweitzer, Albert Schweitzer: Quotable Quote, 2014. 
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Viðauki 
 

Kannanir sem lagðar voru fyrir hópa fólks um viðhorf til 
þróunar tónlistar í útförum 

 

Könnun um tónlist sem fólk vill láta spila þegar það deyr 
-Spurningalistinn var sendur í skilaboðum á samskiptavefnum Facebook 

 
Hæ. Ég er að vinna að BA-ritgerð minni í þjóðfræði við Háskóla Íslands, sem ég kalla 
Dauðatónar en ég hef hug á að skoða þær breytingar sem eru að eiga sér stað á siðum, 
hefðum og venjum í tengslum við dauðann. Í ritgerðinni mun ég í grunninn fjalla um 
tónlist í tengslum við dauðann, skoða birtingarmynd tónlistar í nútíma útförum 
samanborið við fyrri tíma og tengja þetta við almennar breytingar á hugsunarhætti 
fólks.  

 
Ég kaus að leita til þín og senda þér eftirfarandi spurningar því mig langar að nálgast 
ákveðinn þverskurð af samfélaginu. Ég mun sem sagt senda þetta á fjölbreyttan hóp 
fólks sem gegnir hinum ýmsu stöðum þarna úti. 

 
Þessi gögn munu ekki vega mjög þungt í ritgerðinni. Þetta er meira gert til að fá 
örlitla innsýn í hvernig tónlist fólk vill láta spila á sinni hinstu stundu, ef einhverja. 

 
Ég yrði ósköp þakklátur ef þú gætir fundið tíma til að svara eftirfarandi spurningum 
en þetta þurfa alls ekki að vera löng svör. Farið verður með persónuupplýsingar sem 
trúnaðarmál ef óskað er eftir því.  

 
9. Nafn, aldur og staða (ef þú vilt ekki að nafnið þitt komi fram, slepptu því þá 

hér) 
10. Á hvaða hátt mun útför þín fara fram þegar þar að kemur (s.s trúfélag, utan 
þeirra, líkbrennsla, greftrun, óvíst o.þ.h) 

11. Átt þú þér eitthvað sérstakt lag sem þú myndir vilja láta spila/flytja við útför 
þína (ef ekki máttu hoppa yfir í sp. 7) 

12. Ef svo er, af hverju þetta lag? 
13. Hefurðu deilt þessum óskum þínum með aðstandendum? 
14. Sérðu fyrir þér að einhverjum þyki flutningur lagsins óviðeigandi við þetta 

tilefni og ef svo er, hvers vegna? 
15. Hefur aðstandandi trúað þér fyrir hvaða lag viðkomandi vill láta spila í útför 

sinni (aðeins já eða nei svar)? 
16. Telur þú það jákvæða eða neikvæða þróun, að útfarir séu í meira mæli 

miðaðar við persónu hins látna og að veraldleg tónlist (t.d. dægurlög,  popp og 
jafnvel þungarokk) hljómi á kostnað hefðbundinnar útfarartónlistar? Hvers 
vegna? 
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Könnun á meðal presta um viðhorf þeirra til umræddra breytinga 
-Spurningalistinn var sendur í tölvupósti á viðkomandi aðila 

 
Ég heiti Búi Stefánsson og er fjarnemi í þjóðfræði frá Háskóla Íslands. Ég er búsettur 
á Laugum í Reykjadal, S-Þingeyjarsýslu. 

 
Ég er sem stendur að vinna að BA-ritgerð sem ég mun skila núna í vor, sennilega 
undir yfirskriftinni Dauðatónar, undir leiðsögn Rósu Þorsteinsdóttur, 
rannsóknarlektors á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og 
stundakennara í þjóðfræði. 

 
Ég mun aðallega leggja áherslu á að skoða þær breytingar sem eru að eiga sér stað um 
þessar mundir þegar kemur að útfarasiðum fólks og þá helst hvaða tónlist er farin að 
hljóma í dag miðað við áður. Ég er m.a. búinn að vera taka viðtöl við prest í 
dreifbýlinu hér fyrir norðan, athafnastjóra hjá Siðmennt og söngvara sem hefur mikla 
reynslu í því að syngja við útfarir. Eins er ég búinn að leggja könnun fyrir hóp fólks 
varðandi óskir þess (ef einhverjar) um hvers lag tónlistarflutningur í þeirra eigin útför, 
þ.e. hvort viðkomandi eigi sér eitthvað sérstakt lag. 

 
Það sem mér finnst vanta hins vegar er viðhorf presta til þeirrar þróunar sem átt hefur 
sér stað á undanförnum árum og þá kannski sérstaklega ykkar sem starfið í þéttbýlinu.  

 
Ég læt hér fylgja með örfáar spurningar er efnið varða og yrði mjög þakklátur ef þú 
gætir svarað þeim. Mögulega nýti ég mér svör þín eða hluta af þeim í ritgerðinni.  

 
6. Nafn og staða (ef þú vilt ekki að nafn þitt eða embætti komi fram máttu sleppa 
þessri spurningu) 

7. Hefur þú orðið var við breytingar á tónlistarvali í útförum á undanförnum 
árum og ef svo er, hversu miklar breytingar, hvernig birtast þær og hvernig 
meturðu þær? 

8. Geturðu nefnt dæmi um óhefðbundna, veraldlega tónlist sem spiluð hefur 
verið í útför sem þú hefur annast? 

9. Hefurðu þurft að neita fólki um að fá að spila einhverja ákveðna tónlist í útför 
sinni eða aðstandanda? Ef svo er, hvers vegna? 

10. Hvernig upplifir þú þessar (mögulegu) breytingar? Telurðu þær jákvæðar eða 
neikvæðar fyrir ímynd kirkjunnar? 

 

Erindi höfundar sem sent var á erlenda aðila 
 

 James P. Leary prófessor áframsendi beiðni um aðstoð á ýmsa aðila í tölvupósti: 
 

I'm posting this query on behalf of Búi Stefánsson [...] a student in the 
Department of Ethnology and Folkloristics at the University of Iceland. He's 
particularly interested in changes in funeral customs, especially regarding music 
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and songs performed at "funerals" (i.e. including wakes, church or other 
ceremonies, at the graveside or for scattering ashes). Although his core focus is 
on changes in Iceland, he's interested in instances from elsewhere, especially 
the USA, as well as in source materials. Here's what he as to say: 

--- 
What I will be looking to explore is the folklore of music related to death. To 
explain it better, I want to see how our traditions are changing, for example at 
funerals and other death related circumstances. I also want to ask people about 
their preferred music (song) they would like to have performed/played in their 
funeral, and why.  I also think it would be interesting to look at groups of 
people outside the traditional church environment, for example those who are 
cremated. Is music involved when their ash is being scattered? I also will be 
looking at the religious versus the secular, how pop music is sometimes being 
played at funerals instead of hymns. When did this begin and did this sail over 
smoothly, if you look at reaction from priests and the church as an institution? I 
haven’t completely decided what the end result will be, but you get the idea. 
Mainly I will be focused on the development in Iceland but it would be nice to 
compare it to the American experience to some point. I will probably be doing 
interviews and opinion polls on the matter, but I'm also looking for sources- 
books,studies, research papers (online), databases, webcites and pretty much 
everything connencted to this genre. 

 
If any of you can recommend source materials, or are willing to share personal 
experiences/observations, Búi would be delighted to hear from you. You can 
either email him directly or, if you post to Publore, I'll compile all responses 
and send them to him. 

 

Önnur dæmi um útfarir hjá kirkjunni og Siðmennt 

Þjóðkirkjan 
 

1) Inngöngulag: Here Comes the Sun e. George Harrison 
2) Bæn 
3) Sálmur – Hærra, minn Guð, til þín 
4) Ritningarlestur 
5) Dag í senn 
6) Ritningarlestur 
7) Kveðja (Sól að morgni) e. Bubba Morthens 
8) Guðspjall 
9) When I think of Angels e. KK 
10) Minning 
11) Minning e. Bob Dylan  
12) Bæn og Faðir vor 
13) Ó, vef mig vængjum þínum 
14) Moldun 
15) Vikivakar e. Valgeir Guðjónsson og Jóhannes úr Kötlum 
16) Eftirspil 
17) Blessun 
18) Eftirspil: Amazing Grace 
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Siðmennt 
 

! Gestir fá dagskrá (ekki "sálmaskrá") með dagskrárliðum,  ljóðlínum og 
myndum af hinum látna.  

 
1) Innspil (orgel, fiðla eða hljómdiskur).  T.d. Salut - einleikur á selló. 
2) Kórsöngur - t.d.  Smávinir fagrir 
3) Inngangsorð athafnarstjóra.  
4) Lifandi flutningur tónlistar.  T.d. Ave Maria (hjá einstaka, jafnvel þó að 

textinn sé trúarlegur) 
5) Hugvekja athafnarstjóra (t.d. um þroska, leitina að hinu góða lífi, 

æskuna, maðurinn og náttúran, o.s.frv.) 
6) Kórsöngur - t.d. Þótt þú langförull legðir 
7) Minningarorð (fyrri hluti)  
8) Tónlist (lifandi).  T.d. einsöngur - Draumalandið 
9) Minningarorð (seinni hluti, stundum fluttur af ættingja eða 

vinnufélaga). 
10) Tónlist. - Einleikur á selló: Aprés unréve - Gabríel Fauré.  
11) Ljóð - Kahil Gibran - Um sorgina  (hefur verið notað í nokkrum 

athöfnum) 
12) Lokaorð og þakkir.  (Tilkynning um minningarkaffi). 
13) Útspil (oftast instrumental en einstaka sinnum sungið lag eða leikið af  

hljómdiski) t.d. Næturljóð (kom vornótt) sungið af kór. 
 

 


