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Útdráttur 
 

Í tilvist hvers manns er fátt vitað fyrirfram. Þó er víst að dauðinn er óumflýjanlegur. Allt samfélagið 

hefur þannig á einn eða annan hátt tengingu við grafreiti landsins. Í þessari ritgerð eru þessar 

tengingar skilgreindar og gerð grein fyrir mikilvægi grafreita Reykjavíkur í borgarumhverfinu. 

Samhliða hækkandi lóðaverði innan borgarmarka og þéttingu byggðar er áhugavert að taka til 

skoðunar tilverurétt grafreita í borgarumhverfinu. Upplifun af grafreitum er persónubundin og 

væntingar til grafreita samkvæmt því. Rými grafreita verður skoðað út frá kenningum heimspekinga 

sem hafa látið sig tilvist mannsins á jörðinni varða, dauðann og rýmin sem honum tengjast. Viðhorf 

til dauðans og tengsl samfélagsins við grafreiti hafa breyst mikið í nútímanum. Dauðinn hefur að 

mestu leyti færst út af heimilum inn á stofnanir og grafreitir út í jaðar byggðarkjarna. Samhliða því 

hefur dauðinn færst úr hversdagsleikanum og sorgarferlið sem dauðanum fylgir tekið miklum 

breytingum. Þessar breytingar og áhrif þeirra á notkun grafreita Reykjavíkur verða skoðaðar ásamt 

því að gerð verður grein fyrir áætlaðri endurskipulagningu grafreita Reykjavíkur til að auðga 

garðana lífi og með því, færa dauðann nær hversdagsleikanum á ný.  
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1 Inngangur 
Dauðinn er algildur. Endanleiki tilveru okkar er einn af helstu mótunarþáttum þess að vera á lífi en 

þrátt fyrir það forðast fólk oft að ræða dauðann sem slíkan. Þegar grafreitir fyllast, borgir þéttast og 

fólki fer fjölgandi verður umræðan þó sífellt mikilvægari. Þörf mannsins til að syrgja hina látnu er 

gríðarlega sterk og er þar saga og menning þétt ofin sorgarferlinu. Með breyttum viðhorfum 

gagnvart dauðanum er vert að skoða breytt sjónarmið er varða notagildi grafreita. Við fyrstu sýn 

virðast grafreitir eiga sér mjög skýran og afmarkaðan notendahóp, þá sem þangað leita til að syrgja 

og minnast látinna ástvina, en þegar betur er að gáð eru notendurnir fjölbreyttur hópur fólks í 

mismunandi erindagjörðum.  

 Ég hef ég alla tíð verið laus við trú á guði og æðri máttarvöld og því leitast annarra leiða til 

að skilja dauðann en túlkun trúarbragða býður upp á. Reynsla mín af dauða ástvina og sorgarferlinu 

sem því fylgir er ekki sérlega mikil og hefur vera mín í grafreitum því að mestu verið í öðrum 

tilgangi en að syrgja. Síðastliðin tvö ár hef ég búið við Ljósvallagötu í Reykjavík, gegnt 

Hólavallagarði.  Sé ég á leið í austurátt vel mér nær alltaf leiðina í gegn um garðinn, sama hvort það 

sé dagur eða nótt, því þar líður mér vel og ég finn fyrir öryggi þvert á staðalímynd grafreita. Tvö 

sumur í menntaskóla vann ég við garðyrkju og umhirðu í Fossvogskirkjugarði og kynntist þar lífinu 

innan grafreita á frábrugðinn hátt frá það sem ég hafði þekkt áður. Ég kynntist jafnöldrum mínum, 

lærði ný vinnubrögð og fór með tímanum að sjá grafreiti í allt öðru ljósi en áður. Grafreitir eru ekki 

lengur bara rými sorgar og friðar, þeir eru rými minninga, sögu, þversagna og ólíkra upplifana. 

Þó grafreitir séu jafn mismunandi eins og þeir eru margir þá eru þeir, eðli rýmisins 

samkvæmt, rými næðis og kyrrðar. Í rými grafreita gilda margar reglur, bæði skrifaðar og óskrifaðar. 

Skrifuðu reglurnar eru skýrar og afmarkaðar en óskrifaðar reglur rýmisins eru ekki eins augljósar. 

Þrátt fyrir það fara notendur garðanna nánast undantekningalaust eftir þeim, en þær hafa áhrif á hvað 

er viðeigandi í fari notenda rýmisins hverju sinni, hverjar svo sem erindagjarðir þeirra kunni að vera. 

Virðingarverð hegðun er enda forsenda þess að samlíf milli mismunandi notendahópa garðanna 

virki. 

Rými grafreita er mjög gildishlaðið og margir heimspekingar og arkitektar hafa leitast við að 

skilgreina það í gegnum tíðina. Umræðan um tilverurétt slíkra rýma verður sífellt háværari samhliða 

hækkandi verðmætamati á borgarlandinu. Eigi að réttlæta tilvist og umfang grafreitanna þarf fyrst að 

skilja mikilvægi þeirra í samfélaginu. Í þessari ritgerð fjalla ég um hugmyndir ýmissa evrópskra 

heimspekinga með það fyrir sjónum að skoða hvernig grafreitir geti stutt við sorgarferli á tímum þar 
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sem fjarlægðin á milli dauða og hversdagsleika eykst stöðugt. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar 

er svohljóðandi: „Hvað mótaði grafreiti dagsins í dag og hvert er hlutverk þeirra í samfélagi 

nútímans?“ 

Í ritgerðinni leitast ég við að skýra tengsl okkar við hina látnu og upplifunarrými grafreita. Í 

fyrsta kafla meginmáls skilgreini ég grafreiti. Sú skilgreining er grundvöllur þess sem byggt verður á 

í næstu köflum sem fylgja. Eftir fyrsta kafla eru grafreitir skoðaðir út frá kenningum heimspekinga 

sem hafa látið sig varða tilvist mannsins á jörðinni, dauðann og rýmin sem honum tengjast til þess að 

öðlast skilning á rými grafreita. Skilningur á rými grafreita er forsenda þess að hægt sé að gera grein 

fyrir mikilvægi þeirra . Því næst eru rými grafreita Reykjavíkur skoðuð og mikilvægi þeirra í 

samfélaginu gerð skil. Í lokin verður tekin saman niðurstaða þessarar skoðunar. 

 

2 Skilgreining grafreita 
Grafreitir eru í bókstaflegum skilningi afmarkað svæði þar sem látnir eru jarðsettir. Við leiði hinna 

látnu eru í flestum tilfellum minningarmörk um þá sem þar hvíla en sé það vilji hins látna er hann 

látinn hvíla í ómerktri gröf. Í daglegu tali er oftast talað um kirkjugarða, burt séð frá legu þeirra, en 

þeir verða hér eftir í ritgerð þessari kallaðir grafreitir, nema þeir standi við kirkjur. 

 Mikilvægt er að skilgreina þýðingu orðsins grafreitir því þeir eru, þrátt fyrir einfalda 

orðabókarskilgreiningu, mjög flókið og gildishlaðið fyrirbæri. Grafreitir eru ekki skilgreinanlegir 

sem urðunarstaðir fyrir lífrænan úrgang, ekki eru þeir heldur hinn kristni inngangur að himnaríki en 

á sama tíma eru þeir rými beggja þessara fyrirbæra. Grafreitir taka breytingum út frá tíðaranda og 

gegna mis mikilvægum og fjölbreyttum hlutverkum í ólíkum menningarheimum. Jafnframt eru 

grafreitir sjaldnast bundnir menningu eins tiltekins þjóðarbrots, en í sumum tilvikum hefur þeim 

verið skipt upp í hluta sem hver um sig þjónustar tilgreindan menningarhóp. Í Reykjavík eru níu 

grafreitir, þeirra á meðal þrír sem ætlaðir eru duftkerum. Grafreitirnir níu eru allir 

sjálfseignarstofnanir sem reknar eru af Reykjavíkurprófastdæmum og þannig beintengdir 

þjóðkirkjunni. Tilgangur þessara grafreita er að veita aðstandendum hinna látnu möguleika á að 

minnast ástvina sinna sem hafa fallið frá. Þrátt fyrir náin tengsl við þjóðkirkjuna er engum 

trúarbrögðum eða þjóðarbrotum mismunað innan grafreitanna. Til marks um það hafa þar verið reist 

minningarmörk, og látnir grafnir, þvert á þjóðerni og trú. 



 

 

9 

 Með þéttingu byggðar og fjölgun í borgum og bæjum leiðir umræðan um grafreiti oft að því 

hver sé tilveruréttur þeirra  í borgarumhverfinu. Þrátt fyrir það er ekki svo komið að þörf mannsins 

til þess að syrgja hina látnu fari minnkandi. Allt bendir til þess að því meira sem samfélagið 

fjarlægist dauðann aukst mikilvægi grafreita. 

 

3 Grafreitir út frá heimspekilegum kenningum  

3.1 Heterótópía grafreita 

Heterótópía er hugtak sem sett var fram af heimspekingnum Michel Foucault í fyrirlestri sem hann 

hélt árið 1967 sem bar á frönsku nafnið Des Espace Autres, en leggst út á íslensku sem Um önnur 

rými.1  Í fyrirlestrinum leggur hann grunn að nýjum fræðum sem hann kallar heterótópíska staðfræði 

en hún fjallar um rými sem eru í senn innan og utan marka samfélags okkar, rými sem eru 

áþreifanleg en ekki, þversagnir. Hugtakið heterótópía minnir óneitanlega á hugtakið útópía en 

heterótópíuna segir Foucault vera fræðilega hliðstæðu útópíunnar. Samkvæmt honum flokkast 

útópíur og heterótópíur báðar sem önnur rými. Útópían er óraunveruleg, ævintýraleg og fullkomin 

meðan heterótópían er raunverulegt rými en þar gilda þó oft aðrar og óskrifaðar reglur en venjan er 

um rými. Þau eru á sama tíma þversögn við hið raunverulega, véfengja það og umbylta því. Foucault 

notar jafn hversdagslegan hlut og spegil til að útskýra tvíþætta eiginleika og þversagnir rýmanna. 

Spegill er útópía í þeim skilningi að sjáanlega rýmið sem hann sýnir er í raun ekki til en hann er á 

sama tíma heterótópía því spegillinn er raunverulegur hlutur sem mótar sjálfsmynd okkar.2 

 Foucault leggur fram meginreglur sem grunn að þessari heterótópísku staðfræði, 

flokkunarkerfi fyrir fjölbreyttar birtingarmyndir heterótópíunar, hve algildar og sammannlegar (e. 

universality) þær eru milli menningarheima, umbreytileika þeirra milli sögulegra tímabila og geta 

þeirra til að sameina ósamrýmanleg fyrirbæri í eitt raunverulegt rými. Þrátt fyrir að Foucault leggi 

ekki fram endanlega og algilda útskýringu á hugtakinu leggur hann fram dæmi því til stuðnings. Eitt 

af grunndæmum Foucaults um heterótópíur í samfélaginu eru grafreitir. Allt fram til upphafs 19. 

aldarinnar voru grafreitir staðsettir miðsvæðis í borgum og bæjum þar sem þeir voru enn nátengdir 

kirkjum staðanna og umluktu þær alla jafna, eins og þekkja má frá Víkurgarði í Reykjavík og fleiri 

stöðum á íslandi. Grafreitir voru á þeim tíma enn mjög samofnir hugmyndinni um heilaga upprisu og 
                                                
1 Michel Foucault, „Um önnur rými“, þýð. Benedikt Hjartarson, Ritið: Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla 

Íslands, 1. janúar 2002, 131, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6202025. 
2 Foucault, 135–36. 
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ódauðleika sálarinnar. Við upphaf 19. aldarinnar átti sér stað breyting á þessu þar sem grafreitir 

fluttust úr miðjum bæja í útjaðar þeirra. Meðan plágur og dauðs faraldrar geisuðu áttuðu menn sig á 

tengslum smits og sjúkdóma við dauðann og var því flutningi grafreitanna ætlað að bæta heilsu 

manna. Á sama tíma var farið að nálgast hina látnu á annan hátt þar sem hinum látnu var úthlutað 

skýrt og afmarkað landsvæði til hinstu hvílu. Þannig urðu grafreitir úthverfanna bæir hinna látnu, 

bæði endanlegt og eilíft heimili þeirra og nokkurs konar sóttkví fyrir dauðann.34 

 Heterótópía grafreitsins helgast meðal annars af því að í bæjum hinna látnu fá þeir stað, þar 

sem þeir hvíla til sýnis. Birtingarmynd þeirra í grafreitum tekur mið af afrekum og stöðu þeirra innan 

stéttastiga samfélagsins og sýnir þannig þá tálmynd að hinir látnu séu enn til staðar og eigi sér enn 

stöðu innan samfélagsins sem birtist í formi minningarmarka þeirra. Eftirlífið er útópía og grafreitir 

eru líkneski hennar, en á sama tíma einhvers konar framsetning á raunveruleikanum þar sem 

ættartengsl, auður og völd spila stórt hlutverk. Allt eru þetta fyrirbærafræðileg atriði sem hafa 

mótandi áhrif á upplifunarrými grafreita og hvernig vitundin skynjar þá. 

 

3.2 Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem sett var fram á fyrri hluta 20. aldar af heimspekingnum 

Edmund Husserl. Fyrirbærafræðin leitast við að greina vitund mannsins út frá fyrstu persónu 

skynjun. „Grundvallarformgerð vitundarinnar er í því fólgin að hún er ætlandi (e. intentional), það er 

að segja að vitundin beinist ætíð að einhverju viðfangi, athafnir vitundarinnar eru ætíð um eitthvað, 

reynsla hennar er ætíð reynsla af einhverju. Íslenska lýsingarorðið eða nafnorðið ætlandi vísar hér til 

þess hvernig mannleg vitundarvera beinir sjónum eða leiðir hugann að tilteknum hlut og ætlar að 

hluturinn sé til staðar og að hann sé lagaður á þennan eða hinn veginn.“5 Rannsóknir Husserl á 

fyrirbærafræðinni, sem stóðu yfir frá upphafi 20. aldar og fram á dánardag hans árið 1938, snerust 

um að gera grein fyrir fyrirbærum út frá fyrstu persónu sjónarhorni mannsins.6  

Fyrirbæri í skilningi fyrirbærafræðinnar eru allt það sem á vegi vitundarinnar verður meðan 

hún upplifir heiminn. Þessi skilgreining er mjög víðfem og sem dæmi um fyrirbæri eru lífverur, 

gróður, veðurfar, tilfinningar og jafnvel dauðinn sjálfur. Markmið fyrirbærafræðinnar er að gera 

                                                
3 Foucault, 137–39. 
4 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs, Hljóðupptaka, 20. nóvember 2018. 
5 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“, Vísindavefurinn, sótt 25. október 2018, 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
6 Björn Þorsteinsson. 
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grein fyrir því hvernig vitundin upplifir mismunandi fyrirbæri. Til að að gera grein fyrir þeim 

upplifunum þarf að skilgreina þann sem upplifir, en sá sem upplifir gerir það frá eigin sjónarhorni 

byggðu á eigin reynslu, en það er fyrstu persónu sjónarhornið. Þegar hugmyndin um 

fyrirbærafræðina er sett fram er hún á sama tíma gagnrýni á sýn vísindanna á fyrirbæri. Vísindin lýsa 

hlutum frá þriðju persónu sjónarhorni, sjónarhorni hlutlausrar vitundar utan frá, en taka ekki mið af 

því að reynsla þess sem athugar hefur ávalt áhrif á skynjunina á fyrirbærunum.7 

 Upplifun af rými grafreita er ávallt persónubundin, en starfsfólk grafreitanna þarf að vera 

tilbúið til að mæta þörfum notenda rýmisins. Heimir Björn Janusarson, umsjónarmaður 

Hólavallagarðs, segir viðhorf fólks til grafreita Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma oft mjög ólíkt 

og að það spanni vítt svið, allt frá því að álíta þá urðunarstað fyrir lífrænan úrgang til þess að líta á 

reitina sem innganginn að himnaríki. Viðhorf notendanna er alltaf byggt á reynslu þeirra af 

fyrirbærum, hver svo sem hún kann að vera, og mótar þar af leiðandi skynjun þeirra á rýminu.8 Við 

mótun rýmis er lang oftast tekið tillit til heyrnar og sjónar en oft litið fram hjá hinum skynfærunum.9  

Finnski arkitektinn Juhani Pallasmaa gengur svo langt að fullyrða að forgangsröðun sjónar 

umfram önnur skynfæri sé taktfast og síendurtekið stef í vestrænni menningu og hafi það haft mikil 

áhrif á byggingarlist á 20. öldinni og geri enn.10 Fyrstu persónu skynjunin á rými byggist á samspili 

allra skynfæra því ef vitundin einblínir einungis á hið sjáanlega bælir hún skynjun annarra 

skilningarvita og skerðir þar með hvernig holdgervingur vitundarinnar upplifir sig í rýminu. Ef 

upplifun vitundarinnar væri einungis sjónræn væri hún einungis fjarlægur áhorfandi. Um leið og 

snerting á sér stað við hlutinn sem horft er á, tengist sá er vitundina ber, rýminu. Vitundin leitar með 

skynfærunum af upplifunum í rými hvert svo sem það kann að vera, til dæmis meðan dansað er á 

fjölmennum tónleikum, birkilykt snemmsumars meðan lækur niðar í fjarska, eða nánar samræður 

yfir kvöldverði á dimmum veitingastað. Alltaf er vitundin að lesa í rýmið út frá því sem hún skynjar, 

á sama tíma og hún tekur mið af öllum sínum fyrri upplifunum og mótar tilfinningar sínar og 

minningar út frá því.1112  

                                                
7 David Woodruff Smith, „Phenomenology“, í The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ritstj. Edward N. 

Zalta, 2018. útg. (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018), 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/phenomenology/. 

8 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
9 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (West Sussex: John Wiley & Sons, 2012), 

40–41. 
10 Pallasmaa, 40–41. 
11 Pallasmaa, 41. 
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Ef sjónin ein fullnægði vitundinni til upplifunar væru rými grafreita allt önnur. Grafreitur 

sem tæki einungis til greina sjónræna skynjun, ekki sögu og menningu, enga snertingu eða 

efniskennd og í raun enga rýmismótandi þætti aðra en vísun í að þar væri látið fólk grafið. Ekkert 

þyrfti að vera persónubundið, gróður, kyrrð og skjól væru óþörf. Eftir stæði berangurslegt rými með 

einu stöðluðu minningarmarki með nafnalista hinna látnu sem í grafreitnum væru grafnir þar sem 

allir gætu minnst látinna ættingja. Ekki þyrfti meira til svo að vitundin sæi að þar lægi ástvinur 

grafinn.  

 

3.2.1 Staðarandi og upplifunarrými 

Staðarandi, andi staðarins eins og orðið gefur til kynna, er hugtak sem notað er til að lýsa upplifun af 

stað og rými. Hugtakið er byggt á ævafornu latnesku hugtaki, Genius loci, sem ber víða við í 

sögunni. Orðið genius merkir andi en orðið loci merkir stað. Í rómverskri goðafræði táknaði 

hugtakið veru eða vætti sem vöktu yfir tilteknum stað og er það stundum notað yfir verndaranda á 

tilteknum stað. Allar sjálfstæðar verur og allir staðir eiga sér sinn verndaranda. Hann fylgir verunum 

frá fæðingu til dauðadags og ræður persónuleika þeirra. Að sama skapi er andi staðarins hans innsta 

eðli.13 

Í seinni tíð hafa fræðimenn í byggingarlist lagt kapp á að skilgreina þessa upplifun af stað og 

hvað orsaki tilfinningarnar sem staðurinn vekur upp. Arkitektinn og fræðimaðurinn Christian 

Norberg–Schulz gaf út bókina Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture árið 1980. Í 

bókinni endurvekur hann hugtakið Genius loci og setur fram hugmyndir byggðar á kenningum 

Husserl og Heidegger sem þar sem hann leggur áherslu á að ekki sé hægt að móta rými út frá 

tölfræði og vísindalegri aðferðarfræði. Taka verði tillit til einstaklingsins í rýminu og hvernig hann 

upplifir það á fyrirbærafræðilegan máta. Staðarandi rýmis er þannig mótaður af skynjun 

vitundarinnar á rýminu.14 

Sem dæmi um hve áhrifamikill staðarandi grafreita er þá er þjóðsaga sem fylgt hefur þjóðinni 

í hundruði ára. Þjóðsagan segir frá Vökumönnum, að þeir séu þeir fyrstu sem grafnir væru í nýjum 

kirkjugarði og yrðu þar með vökumenn hans. Þeir myndu ekki rotna heldur taka á móti öllum þeim 

sem síðar væru grafnir í garðinum og vaka yfir garðinum. Svo sterk var trúin á árum áður að einhver 

                                                                                                                                                             
12 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 

13 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur - Genius Reykjavicensis (Reykjavík: JPV útgáfa, 2008). 
14 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New York: Rizzoli, 

1979). 
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dæmi eru um að menn hafi séð til vökumanna í kirkjugörðum. Mörgum var illa við að láta grafa sig 

nálægt vökumanni garðs en í Garðakirkjugarði á Álftanesi er til dæmis enginn grafinn í því horni 

garðsins sem vökumaður er sagður grafinn. Ástæðan fyrir þessu er að menn telja grafarró 

vökumannsgrafa óstöpula.15 

 

4 Dauðinn í nútíma samfélagi - grafreitir Reykjavíkur 

4.1 Almennt 

Allt frá forsögulegum tímum hefur mannkynið grafið sína látnu. Þetta hefur verið gert af virðingu 

við líf þeirra og veru. Lengi vel var dauðinn hluti af hversdagsleikanum en með örari framþróun 

samfélagsins fjarlægðist það á sama tíma dauðann og greftrunarsiðir breyttust. Grafreitir færðust úr 

miðjum bæja út í jaðar þeirra og dauðinn færðist út af heimilinu inn á stofnanir. Við breytingu á 

samfélagslegri nálgun á dauðanum breyttist skilningur samfélagsins á fyrirbærinu. Hægt er að finna 

hugtök og kenningar innan flestra menningarheima sem leitast við að útskýra þessa stundlegu veru 

mannkyns á jörðunni og hvers vegna fyrirbærið dauðann eigi ekki að nálgast af hræðslu, heldur sem 

náttúrulegan og eðlilegan hluta af að lífinu.  

 

4.2 Stundleg vera 

Staðarandi grafreits er óaðskiljanlegur hluti rýmisins og þar af leiðandi sorgar- og minningarferlisins 

sem á sér stað í rýminu. Sorgarferlið er hlaðið sínu eigin tilfinningalega samhengi en á sama tíma 

getur rými grafreits vakið upp hinar ýmsu tilfinningar. Þær kenndir sem dregnar eru fram af tilteknu 

landslagi eða rýmiseiginleikum er erfitt, eða jafnvel ógerlegt að skilgreina nákvæmlega, en það eru 

tilfinningar sem uppsprottnar eru innst í iðrum sálarinnar sem svar við persónubundinni skynjun og 

skilning á umhverfinu.1617  

Þessari fyrirbærafræðilegu upplifun rýmisins má lýsa með japanska hugtakinu Mono no 

aware, sem táknar hverfula og breytilega fegurð, tilfinninganæmi, breytileikan sjálfan og næma 

                                                
15 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, „Vökumaður“, sótt 25. október 2018, 

http://www.kirkjugardar.is/sida.php?id=409&width=1920&height=1080. 
16 Smith, „Phenomenology“. 
17 Taylor Bond, „Mono No Aware: The Transience of Life“, Georgetown University, Berkley Center for 

Religion, Peace and World Affairs, 10. október 2018, https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/mono-no-aware-the-
transience-of-life. 
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skynjun á eðlislægum harmi.18 Upplifuninni sem fjallað er um má líkja við tilfinninguna sem kviknar 

á köldum og lygnum vetrarmorgni. Nýfallin snjór liggur eins og slæða yfir gangstéttunum og roðinn 

af sólarupprásinni litar húsin. Snjórinn gleypir hljóðið og skilur eftir grafarþögn. Vitneskjan um að 

snjórinn bráðni, vindurinn fari að blása og að sólin setjist er alltaf til staðar. Þrátt fyrir að ákveðin 

depurð fylgi tilfinningunni er það vitneskjan um tímabundið eðli hlutanna sem eykur á fegurð þeirra 

og gerir upplifunina einungis fágætari sem verður til þess að tilfinningarnar rista dýpra. Tilfinningin 

minnir á hverfulleika æsku og ásta og hve tímabundin vera okkar á jörðinni er.19  

Þetta fyrirbæri er ekki einungis hluti af sorgarferlinu við ástvinamissi heldur á það sér 

hlutverk í veru okkar á jörðinni. Á sama tíma og við gleðjumst yfir lífinu erum við allan tímann 

meðvituð um endi þess. Við erum sífellt minnt á hverfulleika lífsins, hvort sem það eru grafreitirnir í 

umhverfi okkar eða minningargreinarnar í dagblaðinu. Heimspekingurinn Martin Heidegger veltir 

fyrir sér þessari stundlegu veru okkar á jörðinni í bók sinni Vera og tími (e. Being and time). 

Samkvæmt Heidegger er eina leiðin til að ávinna sér ósvikið líf sú að horfast í augu við endanleika 

sinn.20 Eðlislægt ástand manns er meðal annars ótti, streita, sjálfstæði og dauði. Heidegger veit að 

tilvera mannsins á jörðinni getur valdið honum margsvíslegum áhyggjum, en það er sérkenni 

mannsins. Þar sem að eitt sé þó víst í tilveru mannsins, dauðinn, er hann tilneyddur til að huga að 

lífinu. Dauðleikinn á þannig stóran þátt í að móta okkar eigin sjálf. Þegar maðurinn gerir sér grein 

fyrir endanleika sínum hefst sjálfið að mótast.21 

Rithöfundurinn C. S. Lewis gerir einnig tilraun til að lýsa þessu fyrirbæri. Hann kallar það 

„Joy“ og segir það nánast óbærilega löngun og missi, blöndu af bæði sælu og sorg sem býður 

hefðbundinni útskýringu birgin þar sem hún hafi ekkert að gera með tilfinningarnar, sorg eða 

hamingju í þeim skilningi sem við venjulega þekkjum þær. Fyrirbærið Joy er torskilin tilfinning sem 

getur kviknað vegna margra hluta, meðal annars tónlistar, rýmis og landslags en tilfinningin dofnar 

um leið og sá sem upplifir gerir sér grein fyrir því.22 C. S. Lewis lýsti þessum fyrirbærum sem 

„norðlægum“. „Sýn gríðarstórra, víðáttumikilla svæða hangandi yfir Atlantshafinu í endalausri birtu 

norðlægra sumra, fjarlægð, alvarleiki…“. Samkvæmt Lewis er þetta landslag hugtaksins sehnsucht 

                                                
18 Unnur Bjarnadóttir, „Þýðingar í japan: Ritgerð um þýðingafræði og þýðing hluta skáldsögunnar snjóríkið 

eftir yasunari kawabata“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2018), 28, http://hdl.handle.net/1946/30035. 
19 Bond, „Mono No Aware“. 
20 Michael Wheeler, „Martin Heidegger“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018, 

https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/heidegger/. 
21 Wheeler. 
22 C. S. Lewis, Surprised by Joy : The shape of my early life (New York, e.d.), 73. 
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sem er þýskt og táknar þrá eða löngun.23 Latneska orðtakið et in arcadia ego er hlaðið merkingu 

hugtaka á borð við þau sem nefnd hafa verið hér að framan. Þýðing á orðtakinu er jafnvel í Arkadíu, 

þar er ég.24 Í orðtakinu táknar orðið ég dauðann en Arkadía er útópískt fjalllendi fullkomnunar. 

Sveitalandsparadísin Arkadía á uppruna sinn að rekja til landslags forngríska héraðsins sem ber sama 

nafn. Íbúar Arkadíu þess tíma bjuggu ekki í borgum heldur stunduð búskap í tæru fjalllendi 

Pelópsskaga. Því varð útópían Arkadía ímynd hreins og einfalds sveitalífsins víðs fjarri ysi og þysi 

borgarinnar.25 Þýðing orðtaksins er þá sú að jafnvel í hinni jarðlegu paradís er dauðann að finna og 

þrátt fyrir það er þráin í þessa ljúfsáru útópíu til staðar. Svissneski landslagsarkitektinn Dieter 

Kienast hefur unnið með Arkadíu í verkum sínum. „Fyrir mér jafngildir Arkadía lönguninni að ávalt 

vilja vera einhversstaðar annars staðar. Ég er viss um að þessi löngun til að flýja frá öllum okkar 

vandamálum sé til staðar hjá okkur öllum.“26 Í fljótu bragði kann þetta að virðast sem löngun til að 

losa sig frá vandamálum hversdagsins, en þegar vel er að gáð er þetta fyrirbæri sem tengist 

endurminningum og þránni til að sameinast á ný þeim sem við höfum misst. Þetta fyrirbæri drífur 

okkur inn í heim sem ber merki um óendanleika.27 Hvort sem kveikjan er náttúran, list, eða minning, 

þá er þetta fyrirbæri sem verður á vegi allra. 

 Þessi fordæmi eru rýmismótandi í samhengi grafreitanna, þeir eru ekki einungis 

urðunarstaður fyrir lífrænan úrgang heldur upplifunarrými fyrirbæra á borð við norðleikann og 

Arkadíu. Meðan samfélagið fjarlægist dauðann sífellt meir vaknar þörfin fyrir frekari áherslur á rými 

sem eru ekki einungis til minningar um hina látnu heldur áhrifamikil rými sem vert er að minnast 

vegna fyrirbærafræðilegra áhrifa sem þau hafa. Áhugavert er að skoða þá grafreiti Reykjavíkur sem 

enn er grafið í, út frá þessum fyrirbærafræðilegu forsendum vegna þess að þeir eru allir vígðir og 

virkir á mismunandi tímabilum og þar með byggðir á mismunandi hugmyndafræði. 

 

                                                
23 Lewis, 73. „A vision of huge, clear spaces hanging above the Atlantic in the endless twilight of Northern 

summer, remoteness, severity…” 

24 Erwin Panofski, „Et in Arcadia ego: Poussin and the elegiac tradition“, í Philosophy and History, Essays 
Presented to Ernst Cassirer (Oxford: Claredon Press, 1936), https://allenfisher.edublogs.org/files/2017/11/Panofsky-Et-
in-arcadia-ego-1936-1svq4s7-2i5yjjp.pdf. 

25 Douglas Harper, „Arcadia“, Online Etymology Dictionary, 15. nóvember 2018, 
https://www.etymonline.com/word/arcadia. 

26 Udo Weilacher og Dieter Kienast, Cultivating Discontinuity, 1995, 
https://www.researchgate.net/publication/294580780_Interview_with_Dieter_Kienast_English.  „I equate Arcadia with 
the longing always to be somewhere else. I'm sure this longing to escape from all our problems exists in all of us.” 

27 Gaston Bachelard, Poetics of space: The classic look at how we experience intimate places, 1994. útg. 
(Boston: Beacon Press, 1694), 183. 
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4.3 Dauðinn í hversdagsleikanum 

Frá því um miðbik 18. aldar hafa tengsl vestræns samfélags við dauðann tekið stakkaskiptum eða um 

það leyti sem hætt var að grafa í Víkurgarði í miðbæ Reykjavíkur. Grafið hafði verið í Víkurgarði 

allt frá því að kristni var lögtekin hér á landi árið 1000. Þá bjó Þormóður allsherjargoði og æðsti 

ráðamaður landsins á ættaróðali sínu í Reykjavík. Vegna embættis síns bar honum því skylda til að 

reisa kirkju hjá bæ sínum sem þykir nokkuð víst að hafi verið ein þeirra fyrstu sem reistar voru hér á 

landi. Á þeim tíma og lengi vel eftir það tíðkaðist að hafa grafreiti umhverfis kirkjur en í Víkurgarði 

er að finna einu fornu ummerkin um slíkan grafreit í Reykjavík. Heimildir herma að Þormóður hafi 

látið grafa upp jarðneskar leifar forfeðra sinna og látið flytja þær í hinn nýja kirkjugarð á Austurvelli, 

en það þótti venja hjá fyrstu kirkjueigendum á Íslandi. Víkurgarður var þannig eini grafreitur 

Reykjavíkur um 800 ára skeið en þar má gera ráð fyrir að um 30 kynslóðir Reykvíkinga séu 

grafnar.28  

Meðan enn var grafið í Víkurgarði voru viðhorf og tengsl þjóðfélagsins við dauðann allt 

önnur en það sem þekkist í dag. Svæði Víkurgarðs er tiltölulega lítið miðað við þann mikla fjölda 

fólks sem þar er grafinn. Allar grafir garðsins voru margteknar en svo þétt var grafið í garðinum að 

ekki þótti óeðlilegt að bein og fjalir gamalla líkkista kæmu upp þegar nýjar grafir voru teknar. 

Fjalirnar voru svo bornar í hús til öreiga bæjarins þar sem þær nýttust til kyndingar, en oft á tíðum 

bjuggu mun fleiri inn á heimilum, fleiri kynslóðir en foreldrar og börn þeirra.29 30 Enn fremur var 

meðal dánaraldur þjóðarinnar miklu lægri en þekkist í dag og þótti því ekki óeðlilegt ef skyldmenni 

létu lífið inn á heimilinu að öðrum íbúum viðstöddum. Dauðinn var þannig hluti af hversdeginum. 

Hversdagslegt eðli dauðans og lág meðal ævilengd manna hafði þau áhrif að þeir sem grafnir voru í 

Víkurgarði gleymdust fljótt og þar með leiðin þeirra. Aðstandendur sóttu hvorki né hirtu um leiði 

hinna látnu. Á endanum var svo komið að enginn í samfélaginu þekkti til þeirra sem grafnir voru í 

garðinum, þess þá heldur hvar þeir voru grafnir, þar sem minningarmörk þeirra voru oft komin á kaf 

í gras og mold.31 

Frá því að Hólavallagarður var vígður og hætt var að grafa í Víkurgarði hefur hirðuleysi um 

menningarlegt gildi garðsins verið algjört, sé umgangur um garðinn skoðaður út frá gildum 

nútímans. Í sögulegu samhengi hefur honum þó verið raskað linnulaust í yfir 1000 ár. Viðhorf til 

                                                
28 Árni Óla, „Kirkjugarðurinn í Aðalstræti“, Morgunblaðið, 11. maí 1966, 5. 
29 Björn Th. Björnsson, Minningarmörk í Hólavallagarði (Reykjavík: Mál og menning, 1988). 
30 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
31 Heimir Björn Janusarson. 
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garðsins og sess hans í sögunni eru slík að dæmi eru um að farið hafi verið í framkvæmdir á svæði 

garðsins þar sem upp hafi komið bein og aðrar minjar. Þær hafi komið framkvæmdaraðilum í opna 

skjöldu vegna þess að þeir vissu ekki að þeir væru að grafa innan marka grafreits. Hvort því ráði að 

garðurinn hefur með öllu gleymst eða tengsl Reykvíkinga við þá sem þar hvíla eru orðin svo lítil er 

ekki víst en þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir þeirra er láta sig málið varða hefur lítið sem ekkert verið að 

gert til að varðveita garðinn.32 33 

 

4.4 Nútímasamfélag og fjarlægð við dauðann 

Fátt í lífinu er vitað með jafn mikilli vissu og dauðinn. Á endanum deyr allt líf. Vert er að hafa í 

huga að framþróun bæði tækni og vísinda hafa hækkað meðalaldur fólks og flestir deyja nú innnan 

stofnanna en ekki heima hjá sér. Við það hafa viðhorf þjóðfélagsins í garð dauðans breyst mikið. 

Samfélagið er á tímamótum þar sem flestir gera ráð fyrir að verða háaldraðir. Lífslíkur Íslendinga 

eru meðal þeirra mestu sem þekkjast í heiminum, og sögunni ef út í það er farið, en íslenskar konur 

mega búast við því að lifa í 83,9 ár en karlar í 80,6 ár.34 Til samanburðar voru meðal lífslíkur 

Íslendinga 32,4 ár árið 1838, þegar Hólavallagarður var vígður.35  

Árið 1828, 10 árum fyrir vígslu Hólavallagarðs var ástandið í Víkurgarði orðið mjög slæmt. Í 

bréfi sem Geir Vídalín, biskup Íslands,ritaði um Víkurgarð það árið: 

 
„Þareð Kirkjugarðurinn forni í Reykjavík er svo útgrafinn, að jafnaðarlega, og víðast hvar í honum þá 

grafir eru teknar, uppkoma heilar líkkistur og ófúinna manna beina Hrúgur, hverjum af grafar barmi 

eptir að Líkið er niðursett tjáist að vera varpað aftur í gröfina með aðsópsmeiri tiltektum en sambýður 

viðverandi Líkfylgdar kyrlátu Sjón og Dauðlegleikans Umþeinkingu”36 

 

Hugsjónamenn þess tíma sóttust eftir því að grafreitur Reykjavíkur yrði færður í útjaðar 

bæjarins. Það var þó ekki að því hlaupið þar sem að íhaldssömum valdamönnum tókst að koma í veg 

fyrir það allt fram til ársins 1838. Sú langvinna barátta og afrakstur hennar sýna vel hvílíkur 

vendipunktur það var í greftrunarmenningu Íslendinga og nálgun þeirra á fyrirbærið dauðan þegar 
                                                
32 Árni Óla, „Kirkjugarðurinn í Aðalstræti“, 5. 
33 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
34 „Lífslíkur á Íslandi með þeim mestu í Evrópu“, Hagstofa Íslands, sótt 9. desember 2018, 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/danir-2017/. 
35 Max Roser, „Life Expectancy“, Our World in Data, sótt 9. nóvember 2018, https://ourworldindata.org/life-

expectancy. 
36 Björn Th. Björnsson, Minningarmörk í Hólavallagarði. 
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greftrun færðist að útjaðri Reykjavíkur.37 Á sama tíma tóku greftrunarsiðir viðlíka breytingum á 

meginlandi Evrópu. Líkt og fram kom í kaflanum um heterótópíur grafreita var það tenging dauðans 

við smitsjúkdóma sem kallaði fyrst og fremst á þessar breytingar. Þess ber að geta að Víkurgarður 

var staðsettur fáeina metra frá Ingólfsbrunni, megin vatnsbóli Reykvíkinga.38  

Með tilkomu Hólavallagarðs breyttust greftrunarsiðir mjög ört. Þeir sem grafnir voru í 

garðinum hvíla þar enn með tilheyrandi minningarmörkum og umgjörð. Greftrunarsiðir urðu sífellt 

formfastari á sama tíma og dauðinn varð fjarlægari hversdeginum. Á sama tíma og bæir hinna dauðu 

færðust fjær hinum eftirlifandi aðstandendum færðist dauðinn að mestu út af heimilinu og inn á 

spítalana og öldrunarheimilin. Um leið og dauðinn hvarf úr lífi hversdagsins varð hann sömuleiðis 

torskiljanlegri en heimspekingar sem rannsökuðu tilvistarstefnu og fyrirbærafræði á 20. öldinni 

leituðust við að skýra þessa togstreitu milli tilvistar og dauðans.39  

Í nútímanum er ekki óalgengt að einstaklingar hafi lifað fram á miðjan aldur án þess að hafa 

upplifað ástvinamissi. En þrátt fyrir að meðal ævilengd sé í sögulegu hámarki og framfarir 

vísindanna geri okkur kleift að lifa með langvinnum veikindum er sú hætta til staðar að með hærri 

lífaldri verði lífið byrði. Hinir deyjandi hræðast oft langvinna baráttu við veikindi langt um meira 

heldur en dauðann sem fylgir þeim en fá þrátt fyrir það er ekki endilega að deyja samkvæmt eigin 

óskum á friðsælan máta. Þar eiga oft í hlut hræddir aðstandendur sem óttast ástvinamissinn.40 Þessi 

ótti er fyrirbæri sem Martin Heidegger veltir fyrir sér í bók sinni Being and Time en samkvæmt 

honum upplifa hinir lifandi aldrei dauðann sem slíkan. Eftirlifendur hinna látnu syrgja dauða þeirra 

og sakna veru þeirra í lifanda lífi. En hinir lifandi upplifa einungis tilvist lífsins án hinna látnu, aldrei 

dauðann sjálfan, sem er þar af leiðandi birtingarmynd áframhaldandi lífs.41 

Mikilvægi grafreita í borgarumhverfinu eykst samhliða því hvernig dauðinn fjarlægist 

hversdagsleikann. Því fjarlægari hversdagsleikanum sem dauðinn er, því verr er vitundin í stakk búin 

til að takast á við dauðann.42 Með því að auðga garðana hversdagslegu lífi færist dauðinn nær því og 

verður hægt en örugglega hluti af því. Þessi stefna sést skýrt þegar litið er til nýrra grafreita 

                                                
37 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
38 Heimir Björn Janusarson. 
39 A. Gellie o.fl., „Death: A Foe to Be Conquered? Questioning the Paradigm“, Age and Ageing 44, tbl. 1 (1. 

janúar 2015): 7–10, https://doi.org/10.1093/ageing/afu116. 
40 Gellie o.fl. 
41 Martin Heidegger, Being and Time, þýð. John Macquarrie og Edward Robinson, 7. útgáfa (New York: Harper 

& Row, 1962), 282. 
42 Gellie o.fl., „Death“. 



 

 

19 

Reykjavíkur. Duftreiturinn Sólland í Fossvogi er beintengdur við útivistarsvæðið í Öskjuhlíð og 

hefur upp á að bjóða rýmiseiginleika sem henta bæði sorgarstundum við leiði og mannamót 

hversdagsins. Fyrirhugaður grafreitur í Úlfarsárdal liggur sömuleiðis að hluta til inn í hverfi sem nú 

er í uppbyggingu og tengir það við græna trefilinn sem umlykur Reykjavík.43  

Duftreiturinn Sólland í Fossvogi á uppruna sinn að rekja til þess að Kirkjugarðar 

Reykjavíkurprófastdæma fengu árið 2001 úthlutað þriggja hektara land undir duftreit norðan 

Fossvogskirkjugarðs. Haldin var samkeppni um hönnun grafreitsins þar sem tillaga Teiknistofunnar 

Traðar varð fyrir valinu. Fyrirmæli samkeppninnar kváðu á um að svæði grafreitsins yrði á sama 

tíma skipulagt sem rými sorgar og minninga, útivistar og menningar. Sólland er beintengt við 

útivistarsvæðið í Öskjuhlíðinni og sömuleiðis Fossvogsgarð. Sóllandið er fyrsti grafreiturinn á 

Íslandi sem var skipulagður með útivist og mannlíf í huga, en ekki einungis með aðstandendur hinna 

látnu í huga. Innan dufreitsins eru sérstaklega skipulögð rými ætluð mannamótum þar sem er meðal 

annars er gert ráð fyrir listtengdum uppákomum og lautarferðum.44  

Undanfarið hafa bálfarir aukist mikið og telja þær nú rúmlega helmings hlut allra útfara 

Reykjavíkur. Ekki einungis taka duftker og þeir grafreitir sem skipulagðir eru fyrir þau mun minna 

landsvæði en hefðbundnir grafreitir, heldur er einnig boðið upp á að grafa duftker í leiði aðstandenda 

sem fyrir hafa verið jarðaðir. Slíkar útfarir telja um helming allra bálfara í Reykjavík, um fjórðungs 

hlut allra sem jarðsettir eru.45 

Þrátt fyrir að skynjun Reykvíkinga á rými dauðans hafi breyst mikið þegar grafreitur bæjarins 

var færður úr miðju hans við stofnun Hólavallagarðs, leið ekki að löngu þar til hann var orðinn 

gróinn og byggðin farin að umlykja hann. Hólavallagarður hefur þannig, legu sinnar og rýmislegra 

gæða vegna, um langa tíð verið staður mannamóta. Sagt er að Matthías Jochumsson hafi beðið þriðju 

og seinustu eiginkonu sinnar á leiði í Hólavallagarði.46 Stefnumót í garðinum voru algeng vegna 

skjólsins og næðisins sem hann bauð upp á, svo mjög að Suðurgatan sem þá hét Kirkjugarðsstígur 

var oft kölluð Kjærlighedsstígur (d. ástarstígur). Í nútímanum er mannlíf sömuleiðis af fjölbreyttum 

toga. Fjölskyldur á göngu leggja sér þar leið í gegn, forvitnir ferðamenn skoða áhugaverð 

                                                
43 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
44 Guðrún Gunnlaugsdóttir, „Sólland - nýr duftgarður og útivistarsvæði“, mbl.is, 7. október 2005, 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1027414/. 
45 Heimir Björn Janusarson, Viðtal við umsjónarmann Hólavallagarðs. 
46 Heimir Björn Janusarson. 
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minningarmörkin og reglulega bjóða umsjónarmenn upp á sögugöngur um garðinn.47 Skjólgott rými 

garðsins gefur notendum hans sem koma til að syrgja eða minnast látinna gott næði frá öðrum 

notendum. Skjólið laðar að notendur í fjölbreyttum erindagjörðum sem ekki eru þó allar af 

uppbyggilegum toga. Mikið hefur borið á fíkniefnaneyslu innan veggja garðsins en merkilegt verður 

þó að teljast sú virðing sem fíkniefnaneytendur sýna garðinum. Sprautunálar eru aldrei skildar eftir á 

leiðum heldur er þeim annað hvort hent eða skilað að dyrum þjónustuhússins. Sökum staðsetningar 

garðsins er einnig algengt að á gangstéttinni kring um hann séu brotnar flöskur og glerbrot, en þrátt 

fyrir það er nánast óheyrt að inni í garðinum hafi verið brotin flaska.48 

Í Fossvogskirkjugarði hefur stígur verið lagður í gegnum garðinn sem leitt hefur til mikillar 

aukningar fólksferða um garðinn í öðrum erindagjörðum en að heimsækja leiði. Áður en göngu- og 

hjólastígur var inn Fossvoginn meðfram sjónum og í gegnum garðinn að sunnanverðu var hann í 

raun ótengdur umhverfi sínu að öðru leyti en með innkeyrslu bifreiða inn í garðinn að norðanverðu. 

Með tilkomu stígsins stórjókst hversdagsleg notkun á garðinum.49 Fossvogskirkjugarðurgarður er 

tiltölulega gamalgróinn með stórum trjám og þröngum stígum sem eykur á kyrrðina. Aðra sögu er 

hinsvegar að segja um Gufuneskirkjugarð í Grafarvogi, en hann var vígður árið 1980 og tíðaranda 

samkvæmt var hann hannaður með umferð bíla í huga. Umhverfis garðinn liggja stofnæðar með 

tengigötum sem leiða loks að götunum sem leiðin standa við. Í garðinum er hentugleikinn 

alsráðandi. Þegar mest er um að vera í garðinum, þá sérstaklega í kring um hátíðarnar, er bílaumferð 

stýrt í einstefnu í gegnum garðinn svo rétt gefst tími til að stíga út úr bílnum, leggja kerti á leiði, 

setjast upp í bíl og keyra í burt. Lítið er um skjól og næði í garðinum því ekki var gert ráð fyrir því 

að þar myndi fólk dvelja lengur en þyrfti, næðið fengist inn í bílnum. Garðurinn átti að vera 

hlutlaust, bert rými.50 Þrátt fyrir þetta er þó einhver umferð um garðinn önnur en tengd greftrunum, 

en þar ganga börn í gegn á leið í skóla og hlauparar nýta sér vegina. Til að auka gæði rýmisins og 

auðga garðinn lífi hafa starfsmenn grafreitanna unnið að úrbótum á þessu og lagað 

Gufuneskirkjugarð að nýjustu stefnumálum er varða grafreiti.51  

 

                                                
47 Heimir Björn Janusarson. 
48 Heimir Björn Janusarson. 
49 Heimir Björn Janusarson. 
50 Heimir Björn Janusarson. 
51 Heimir Björn Janusarson. 
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4.5 Niðurstaða  

Grafreitir þjóna fjölbreyttum tilgangi í samfélaginu fyrir utan það að hafa það hlutverk að geyma 

jarðneskar leifar látinna einstaklinga og aðrar athafnir tengdar greftrun. Grafreitir 

Reykjavíkurprófastdæma eru notaðir af ýmsum þjóðfélagshópum við margvíslegar athafnir í 

hversdagslegum tilgangi, svo sem til útivistar, menningartengdra viðburða eða til að upplifa sögu og 

menningu. 

Eins og fram kemur hér að ofan er upplifun einstaklinga af rýmum persónubundin. 

Margvíslegir þættir hafa áhrif á þá upplifun en kenningar heimspekinnar hjálpa okkur að skilgreina 

upplifunina. Heterótópísk staðfræði Martins Heidegger setur reglur til að skilgreina rýmið og 

ástæður þess hve frábrugðið það er hinu hversdagslega. Fyrirbærafræðin leitast við að gera grein 

fyrir mikilvægi tiltekinna fyrirbæra innan rýmis grafreita sem horfa ber til við hönnun rýmisins. 

Hugmyndir Martins Heidegger um vitund mannsins og tilvistina á jörðinni gera togstreitunni milli 

lífs og skynjunar á dauðanum skil. Skilgreiningar heimspekinnar gera óhefðbundin rými grafreitanna 

og hvað það er sem orsakar upplifun einstaklings af dauðanum læsilegri. 

Til þess að samlíf mismunandi einstaklinga eða hópa í rými grafreita gangi upp er mikilvægt 

að skipuleggja garða með skjól og næði  að markmiði, svo að ekki myndist árekstrar milli 

notendahópa. Sem almenningsrými ættu grafreitirnir að geta þjónað öllum sínum notendahópum, en 

þar sem grunn tilgangur þeirra er annar en almenningsgarðs er mikilvægt að hafa í huga hvaða 

notkunar möguleika garðarnir bjóða upp á. Mikilvægt er að garðarnir bjóði upp á skjólgott rými því 

á sama tíma og það skilur þá syrgjandi frá öðrum notendum, eru skjól og næði ein megin fyrirbærana 

sem laða að mannlíf í grafreitina. Meira mannlíf innan grafreita þýðir aukna öryggistilfinningu 

meðal notenda þeirra. Mannlíf laðar að sér meira mannlíf og má því gera ráð fyrir að ef til tekst að 

auðga grafreiti lífi og gera þá að rými hversdagslegra athafna færist dauðinn á ný nær 

hversdagsleikanum. Samfara auknu hlutfalli bálfara minnkar þörfin fyrir landsvæði undir grafreiti. 

Mikilvægi grafreita í borgarumhverfinu er óumdeilanlega mikið og því er mikilvægt að viðhalda 

þeim og bæta, til að auðga rými þeirra lífi og með því gera dauðann aftur að hverdagslegu fyrirbæri. 

 

5 Lokaorð  
Við upphaf þessara ritgerðarskrifa lagði ég upp með allt aðra skoðun í huga en þá sem hér var rakin. 

Í fyrsta uppkasti var ég þeirrar skoðunar að landnýting grafreita væri afleidd og með framþróun 



 

 

22 

tækni og vísinda hlyti að vera til betri aðferð en að taka frá 3m2 af landi varanlega fyrir einhvern 

sem aldrei myndi upplifa þá. Margir aðrir menningarheimar nálgast dauðann á annan hátt en við 

þekkjum, við hljótum nú að geta lært af því. Lykilorðin í þessari setningu eru aðrir 

menningarheimar, því mikilvægt er að taka mið af greftrunarsiðum okkar og tengdri menningu ef 

endurmóta skyldi rýmið og greftrunarsiði tengda því. Ég var því fullviss um að lausnin væri 

einhverskonar bálför eða upplausn líkamans, á sem umhverfisvænstan máta, og svo nægði að hugsa 

fallega og reglulega til hinna látnu. Þar skín í gegn reynsluleysi mitt af ástvinamissi. Langaamma 

mín Vilborg Matthildur Ólafsdóttir, amma Bogga, missti manninn sinn, Georg Sigurðsson, í sjóslysi 

þann 14. desember 1935 og sá hann aldrei framar. Hún var þá 27 ára og hann 29 ára og þau bjuggu á 

Akranesi. Í samtali fyrir ritgerðina við Heimi Björn Janusarson, móðurbróðir minn og umsjónarmann 

Hólavallagarðs, uppgötvaði ég að þar sem langafi minn fórst á fiskibát hafði amma Bogga í raun 

ekki fundið fyrir viðurkenningu á tilvist hans og andláti fyrr en reistur var minnisvarði og 

minningarreitur um horfna sæfarendur í Akraneskirkjugarði. Það var árið 1995, 60 árum eftir andlát 

hans. Þessi uppgötvun gerði mér það ljóst að lítil reynsla mín af fyrirbærinu dauðanum kæmi í veg 

fyrir að ég gæti mótað mér skoðun á viðfangsefni þessarar ritgerðar fyrirfram þar sem ég hafði ekki 

gert mér greint fyrir mikilvægi grafreita fyrir samfélagið.  
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