að jörðu skaltu aftur verða

Aðeins um tuttugu Íslendingar sóttu
um leyfi til öskudreifingar árið 2017
en á sama tíma hafa bálfarir orðið
mjög algengar. Þeir kostir sem í boði
eru
varðandi
jarðsetningar
hafa
verið fábreyttir en kunna að verða
fjölbreyttari með víðtækari valkostum.
Öskudreifing hefur til að mynda
verið leyfð í yfir tuttugu ár en þar
gætir ákveðins upplýsingaskorts og
eins eru þau ílát sem hægt er að velja
úr hönnuð fyrir jarðsetningu en
ekki til öskudreifingar. Að jörðu
skaltu aftur verða er verkfæri sem
hannað er með þetta í huga, sem
og til að upphefja öskudreifingu
sem athöfn sem hefur ákveðið gildi
og vísar um leið til ferðalags,
sáningar
og
hringrásar
lífsins.
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Árið 2017 vann bekkurinn saman
hópverkefni um íslenska hestinn.
Það verkefni og sú samvinna gekk
það vel að við gátum ekki hugsað
okkur að fara að vinna hvert í sínu
horni þegar kom að því að byrja
á lokaverkefnunum okkar.
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Við völdum sem hópur þema sem
við vildum vinna með og varð
orðið „mennska“ fyrir valinu. Við viðruðum þá hugmynd að
fara með átta mismunandi einstaklingsverkefni í prófdæmingu
en að nýta svo útskriftarsýninguna á Kjarvalsstöðum til að
sýna verkin sem eina heild. Þannig
vildum við hvetja hvert annað til
að vinna innan þemans og vera
óhrædd við að biðja um aðstoð
og vera hreinskilin í gagnrýni.
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Þegar þemað „mennska“ hafði verið
valið vildi ég velja mér viðfangsefni
sem ég væri ekki vel kunnur, ég vildi
opna augu mín fyrir einhverju nýju og
takast á við eitthvað sem ég hræðist.
Mjög fljótlega áttaði ég mig á því að
ég mundi takast á við dauðann. Ég
hef verið það heppinn í lífi mínu að
hafa ekki þurft að takast á við mikið
af aðstæðum sem að tengjast honum,
en á sama tíma hef ég fengið að hunsa
hann nánast algjörlega og gæti það
verið uppspretta ótta við að upplifa
aðstæður og tala um dauðann.
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Í upphafi rannsóknar einblíndi
ég á trúarbrögð og tengingu
þeirra við dauðann, tók viðtöl
við
presta,
mannfræðinga
og
trúarbragðafræðinga. Þar vildi ég
skilja hvaða áhrif tækni hefði á það
hvernig við hugsum um dauðann og
hvaða áhrif það hefði á þörf okkar
til að aðhyllast trúarbrögð. Það var
þó ekki fyrr en að ég ræddi við Elínu
Sigrúnu Jónsdóttur hjá Útfarastofu
Kirkjugarðanna að verkefnið fór að
taka skýra stefnu. Eftir að hafa séð
Kveik í sjónvarpinu þar sem fjallað var
um útfarastofuna vildi ég fá að koma
í heimsókn og fá nánari upplýsingar
um allt það sem á sér stað frá andláti
og þar til að maður hefur verið
jarðaður. Í samtali við hana lærði ég
um hvernig líkkistur eru seldar og af
hverju það skiptir útfarastofuna öllu
máli að þær séu vel smíðaðar. Það má
ekki undir neinum kringumstæðum
gerast að botninn falli úr kistunni
þegar hún er borin úr kirkjunni, en
það hefur komið fyrir og eru því aðeins
keyptar inn kistur sem hafa burðarþol
yfir 200 kg. Ég fékk einnig kynningu á
þeim öskukerum sem í boði eru og að
lokum setti hún mig í samband við
umsjónarmann brennslustofunnar.

Viðtal höfundar við Elínu Sigrúnu Jónsdóttur, 22.feb 2018.

Líkbrennsluofn
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Það var þó eitt sem að greip mig
frekar en annað í samtali mínu við
Elínu. Hún talaði um hvernig henni
þætti gríðarlega mikilvægt að vinna
gegn því hversu mikið tabú dauðinn
hefur orðið á Íslandi; nú til dags tali
enginn um það eina sem að sameinar
okkur öll, það að við munum öll á
endanum deyja. Þetta vakti mig til
umhugsunar um það hvernig ég hef
aldrei átt samræður um afa mína sem
hafa fallið frá og hvernig mér þykir
erfitt að segja börnunum mínum frá
þeim því að þá þarf ég líka að taka
samtalið um það að þeir hafi dáið.
Mig langaði að kafa lengra inn í
þetta vandamál og leita að lausnum.
skráðar útfarastofur á íslandi

Viðtal höfundar við Elínu Sigrúnu Jónsdóttur, 22.feb 2018.
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Ég skoðaði hefðir annarra landa
í kringum dauðann og varð mjög
spenntur fyrir að læra meira um
dag hinna dauðu í Mexikó. Eftir að
hafa lesið mér til um þá hefð ræddi
ég við Raul Pande Acamapichtli sem
er fæddur og uppalinn í Mexikó.
Hann sagði mér frá því hvernig það
að alast upp í umhverfi sem fagnar
þeim dauðu og gera mikið úr því að
þeir gleymist ekki hafi gert það að
verkum að hann óttist ekki dauðann.

Hann talaði um að hann tæki eftir
því eftir að hér á Íslandi vildi fólk
ekki ræða við hann um þessi mál og
eftir að hafa misst mjög náinn vin
hér á landi þá finnist fólki mjög
óþægilegt þegar hann reyni að ræða
um hann. Það var sérstaklega einn
hlutur sem hann sagði mér frá sem
stuðaði mig: Hann talaði um að
krakkar í Mexikó skrifi lítil ljóð sem
kallast calaverita. Þau skrifi ljóðin
fyrir dag hinna dauðu þar sem þau
útlista mögulega dauðdaga sinna
nánustu. Einu reglurnar eru þær að
ljóðin þurfa að vera fyndin og ríma.
Þegar ég heyrði þetta var mín fyrsta
hugsun að þetta væri algjör klikkun,
þarna færu þau yfir strikið. En því
meira sem ég hugsa um það því betur
átta ég mig á því að þetta er líklega
það heilbrigðasta sem þau geta gert,
þessi æfing hefur áhrif á það hvernig
börn hugsa um dauðann og það
sem eftir er af lífi þeirra og gerir
þeim kleift að ræða hann og takast
á við hann án þess að vera hrædd.
Nú var ég staðráðinn í því að
það sem ég þyrfi að gera væri
eitthvað til þess að hvetja fólk
til umræðu um dauðann á Íslandi.
Viðtal höfundar við Raul Pande Acamapichtli, 6.mar 2018.
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Árið 2017 kaus yfir helmingur þeirra
sem létust á höfuðborgarsvæðinu
bálför, alls 789 einstaklingar á
landinu öllu, en á sama tíma bárust
sýslumanni á Norðurlandi eystra
ekki nema u.þ.b. 40 umsóknir til
öskudreifingar og helmingur þeirra
kom erlendis frá. Í dag er ekki hægt
að fá afhenta ösku eftir bálför án þess
að hafa sótt um leyfi hjá sýslumanni
Norðurlands eystra. Til að fá leyfið
þarf að tilgreina þann stað sem
öskudreifingin á að fara fram og ef að
sýslumaður telur hana fullnægjandi
ásamt því að ósk hins látna liggi fyrir
getur hann samþykkt umsóknina. Þá
afhendir líkhúsið aðstandendum
öskuna í þar til gerðu keri sem notað
er til athafnarinnar og svo skilað inn
til förgunar. Í lögunum stendur að
öskudreifing geti farið fram á opnu
hafi, í öræfum (400 m yfir sjávarmáli er
þumalputtaregla) eða á sérmerktum
reit kirkjugarða. Þegar ég fór að leita
eftir því hvaða ástæður gætu legið að
baki því að svo fáir kjósi öskudreifingu
á Íslandi varð ég var við þrjár
meginástæður. Lög og reglur virðast
vera flóknar og fráhrindandi, öll
þau ker sem seld eru í dag eru hönnuð
með jarðsetningu í huga og fólk
hefur upplifað eða heyrt um slæmar
upplifanir af öskudreifingu; til dæmis
var mér sögð saga af fjölskyldu sem
lenti í þeirri óheppilegu lífsreynslu
að askan fauk yfir þau öll þegar
þau sturtuðu henni úr kerinu.

„Bálfarir helmingur útfara á höfuðborgarsvæðinu,“ RÚV.is, 11. jan 2018,
http://www.ruv.is/frett/balfarir-helmingur-utfara-a-hofudborgarsvaedinu.

Viðtal höfundar við starfsmann sýslumanns norðurlands eystra, 14.mar 2018.

umsókn til öskudreifingar fengið af www.syslumenn.is

„Reglugerð um dreifingu ösku utan kirkjugarðs,“ reglugerðasafn, 25. maí 2018,
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/203-2003.
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Í upphafi byrjaði ég að vinna að appi sem
átti að einfalda okkur að taka ábyrgð
á okkar eigin jarðarför. Hugmyndin
var þannig að maður gæti hlaðið
því niður í símann og þannig útbúið
fljótandi erfðaskrá, lagalista fyrir
jarðaför, keypt kistu á raðgreiðslum
til nokkurra ára og skráð inn allar
þær óskir sem maður hefði fyrir sína
eigin jarðaför. Þannig gæti maður
skilið eftir upplifun fyrir nánustu
aðstandendur þar sem þeir fá að
upplifa þínar hinstu óskir án þess að
þurfa að setja sig í þín spor og reyna að
velja fyrir þig það sem þú hefðir kosið.
Einnig gætirðu minnkað fjárhagslega
byrði þeirra þar sem jarðafarir geta
verið
talsvert
kosnaðarsamar.

fyrsta skissa fyrir app
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Seinna færðist ferlið lengra í átt að
öskudreifingunni sjálfri og þá stefndi
ég að því að hanna burðarpoka sem
hentuðu betur til öskudreifingar á
Íslandi heldur en þau ker sem nú eru
í boði. Ég vildi að maður gæti borið
öskuna nær sér og líkamlega fundið
fyrir henni í gegnum athöfnina.
Ég notaði mittis
og axlartöskur
til viðmiðunar og velti því fyrir
mér hvort útlit burðarpokanna
ætti að vísa í lita
og efnisval
íslenskra jarðarfara eða útivistar.
Að lokum reyndi ég að sameina
kosti beggja hugmynda í einum hlut.

skissa af bakpoka fyrir öskudreifingu
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skissa fyrir öskudreifingarpoka

Snið

prótótýpa af pokanum

Lokaniðurstaða
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Verkefnið „að jörðu skaltu aftur
verða“ er göngustafur sem notaður
er til athafnar við öskudreifingu.
Hann stjórnar athöfninni að hluta
en skilur eftir svigrúm til þess að hver
og einn sem kýs að notast við þessa
athöfn eftir andlát sitt geti gert hana
persónulega og einstaka fyrir þá sem
upplifa hana. Stafurinn sér til þess að
athöfnin taki sinn tíma. Hann hvetur
þá sem taka þátt í henni til að vera
meðvitaðir um það að þeir séu búnir
að taka það að sér að fara í gegnum
þetta síðasta ferðalag/athöfn ásamt
þeim sem óskaði eftir því, hinum látna.
Auk þess upplifa þeir einmitt það sem
hinn látni hafði hannað fyrir sína
nánustu fyrir andlát sitt: Að komast
þangað sem hann hafði valið að
verða aftur að einu með náttúrunni.

stafurinn eins og hann var sýndur á kjarvalsstöðum
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askan dreifist út um göt neðarlega á stafnum

Stafurinn er þannig hannaður að
aska hins látna er sett í stafinn sem
er holur að innan með öskuhólk
að ofan; stafurinn er þá fylltur frá
botni og upp. Neðarlega á honum, eða
rétt ofan við spíss, eru lítil göt þar
sem að askan fellur úr honum í hvert
skipti sem hann nemur við jörðu.
Þannig tæmist stafurinn lítillega
í hverju skrefi sem er tekið. Hann
léttist hægt og rólega í gegnum
athöfnina og þeir sem bera hann geta
fundið hvernig það verður líkamlega
og vonandi andlega auðveldara
því lengra sem líður á ferðalagið.
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Einnig er hægt að reka stafinn í
jörðu og snúa hólki sem er inni
í sjálfum öskuhólknum á toppi
stafsins. Við það opnast göt á báðum
hliðum hólksins svo vindur getur
þá blásið í gegnum hann og dreift
öskunni jafnóðum. Á meðan geta
þeir sem taka þátt í athöfninni
gengið frá honum, sest niður og
horft á öskuna fjúka með vindinum.

hægt er að reka stafinn í jörðu

45

Stafurinn á að vera ættargripur sem
fjölskyldur geyma sér nærri. Hann
á að varðveita minningar og sjá til
þess að þær séu í seilingarfjarlægð
og hvetja okkur til þess að ræða
um alla þá sem hafa kosið að fara
síðustu ferð sína í gegnum hann.
Hægt væri að grafa í álið nöfn þeirra
eða láta honum fylgja gestabók þar
sem skráðar væru minningar þeirra
sem látnir eru og kvittað undir af
þeim sem tóku þátt í athöfn þeirra.
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Prófdæming og sýning
Framtíðaráform
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Fyrir prófdæmingu útbjó ég myndband
til þess að skapa tilfinningu og gefa
skýrari mynd af verkefninu. Þar
notaðist ég við myndefni af feðgum
og barnabarni að fara í gegnum
athöfnina í náttúru Íslands; það
gefur til kynna hvernig þeir gefa
sér tíma til að upplifa athöfnina
og sýnir líka hvernig stafurinn
dreifir öskunni. Myndbandið byrjar
á einni setningu um tölfræði bálfara
og öskudreifingar á Íslandi og
færist svo yfir í ferðalag þessara
manna. Á meðan þeir framkvæma
athöfnina birtist ljóðið „Do not
stand at my grave and weep“ eftir
Mary Elizabeth Frye sem ég varð fyrir
miklum áhrifum af snemma í ferlinu.
Stafnum var svo stillt upp svo hann
stóð uppréttur upp úr steini sem borað
var í gegnum svo hann gæti stutt
við stafinn. Ég vildi tengja hann við
náttúru frekar en að hengja hann upp á
vegg en á sama tíma mátti uppstillingin
ekki draga athygli frá stafnum.
Fyrir sýninguna á Kjarvalsstöðum
endurklippti ég myndandið frá grunni
og skipti út sjónvarpinu sem ég notaði
við prófdæmingu, ég valdi minni skjá
til að draga fólk nær verkefninu og
til að taka minni athygli frá stafnum.

uppsetning fyrir prófdæmingu
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Framtíðaráform
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Í gegnum allt ferlið fann ég fyrir
mjög jákvæðum viðbrögðum þeirra
sem ég ræddi við. Fólk á öllum aldri
sagði mér sögur um hvað það vildi
fyrir sína útför og margir gáfu í
skyn að þeir væru gríðarlega ánægðir
með að fá nýja valkosti. Ég er því
sannfærður um að þessu verkefni
lýkur ekki fyrr en athöfnin verður
að raunverulegum valkosti fyrir þá
sem hana kjósa. Eins og stafurinn
er hannaður í dag þá brýtur hann
ekki nema ein lög, þ.e. að honum væri
ekki fargað eftir notkun. Ég hanna
hann með það í huga að hann sé
fjölskyldu eða ættargripur þar sem
margir ættliðir geti kosið að nota
hann; fyrirmyndin er skírnarkjólar
sem fylgja ættum og eru nýttir í
athafnir margra kynslóða hennar.
Næsta skref væri að halda áfram að
gera tilraunir með stafinn. Í dag er
hann ekki nema á byrjunarstigi og
þarf að sannreyna að hann virki
fullkomlega áður en hægt væri
að bjóða nokkrum manni að nota
hann í athöfn. Á sama tíma langar
mig að halda áfram samtali við
sýslumann og sjá hvort ekki sé hægt
að endurskoða lög og reglur sem
ekki hafa verið endurskoðaðar í tugi
ára og þannig gera það mögulegt að
nýta megi stafinn í athöfn á Íslandi.
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