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Í þessari hönnunargreiningu tala ég 
um ástæður þess að litháískar ljós
myndir sem teknar voru milli 1900 
– 2000 af látnu fólki og syrgjendum 
urðu viðfangsefni mitt í Tvær línur 
sem skarast, sem er bókverk gert 
fyrir lokaverkefni mitt í grafískri 
hönnun við Listaháskóla Íslands. 

Ljósmyndirnar eru flestar orðnar 
minjagripir og eiga skilið meiri 
athygli og virðingu. Það er mín von 
að bókin færi myndirnar fram í sviðs
ljósið og setji þær í nýtt samhengi.

Kross er gegnumgangandi tákn 
í bókinni, ekki eingöngu í efnislegri 
meiningu, eins og í hendi prests,  
á kistum eða fánum, heldur einnig  
í sam spili forma sem myndast á milli 
syrgjenda og hins látna. Hinir lifendu 
standa en þeir látnu liggja og saman 
mynda þessi tvö atriði lóðrétta og 
lá rétta línu, eða tvær línur sem skarast. 

„Mundu dauðann“
Fyrir mér er ljósmynd tímavél sem 
dregur áhorfandann inn í heim 
fortíðarinnar, sem gat verið harður. 
Ef við hefðum ekki þessar skrá
setningar, þá væri heimssagan 
fátækari fyrir vikið. 

Hér áður fyrr var ljósmyndun ekki 
talin á allra færi og gátu því aðeins 
þeir efnameiru leyft sér að láta taka 
myndir af sér og fjölskyldu sinni. 
Í flestum tilvikum voru því ekki til 
margar myndir af fólki.

Í byrjun 20. aldar varð svokölluð 
jarðarfaraljósmyndun algeng í 
Litháen. Á slíkum ljósmyndun má 
sjá hinn látna ásamt fjölskyldu 
sinni. Þessar ljósmyndar voru 

teknar í líkvökum, kistulagningum 
og jarðarförum, þar sem þessi 
tilefni voru nýtt til þess að taka 
fjölskyldumyndir. 

Í Litháen tíðkaðist þessi athöfn 
langt frameftir síðustu öld allt til 
ársins 2000 og fjaraði líklegast út 
vegna mun betra aðgengi fólks 
að ljósmyndun, fyrst vegna þess 
að myndavélaeign varð algengari 
og filmur ódýrari og síðar út af 
stafrænni myndavélatækni, en 
sennilega einnig vegna breytts 
viðhorfs til dauðans.1

  
Uppljómun
Áhugi minn á gömlum ljósmyndum, 
náði hámarki í Litháen árið 2014. 
Þangað hef ég reglulega farið, allt 
frá árinu 2002 en það ár stofnaði 
faðir minn fyrirtæki þar í landi.

Fyrir tilviljun kynntist ég 
litháenskum manni árið 2014 
sem átti í fórum sínum gamlar 
fjölskyldumyndir, sem hann gaf mér 
leyfi til þess að skoða. Ég dróst að 
myndunum úr líkvöku afa hans.   
Ég fékk hans leyfi til þess að skanna 
inn þessar myndir. Tilgangur 
söfnunar minnar var sá að varðveita 
myndirnar, ekki síst vegna þess 
að mér var tjáð að slíkar myndir 
glötuðust gjarnan.

Myndavélin var miðill til þess  
að fanga ódauðleika, en kannski var 
það sjálf gjörðin, það að ljósmynda, 
sem var mikilvægari en varðveisla 
minninga af viðkomandi athöfn. 
Myndirnar af hinum látna og 
fjölskyldu hans voru voru meðal 
annars teknar í þeim tilgangi að 
varðveita fjölskyldutengsl, þ.e. 
tengsl hins látna og fjölskyldu hans, 
sem kom saman við fátíð tilefni 
eins og kistulagningu og útför.2 

Fyrrnefndar ljósmyndir kunningja 
míns kveiktu forvitni mína og þrá 
til að kynnast þessari hefð betur. 
Þar sem kona föður míns, Audra 
Wilberg, er litháísk spurði ég hana 
hvort hún ætti myndir úr líkvökum 
og jarðarförum. Hún átti sjálf engar 
slíkar, en var viss um að foreldrar 
hennar geymdu nokkrar í kössum 
sem líklegast hefðu aldrei verið 
opnaðir. Sú var raunin og fékk ég  
að skanna myndirnar inn á tölvu, þar 
sem ég tók út rifur, rykhreinsaði og 
lagaði til. Ég átti síðar eftir að safna 
mörgum myndum með hennar hjálp.

Harmakvein 
Mér var tjáð að atvinnu ljós
myndarar hefðu verið ráðnir til þess 
að taka myndir við jarðarfarir og 
svipuð tilefni og tíðkaðist að láta 
syrgjendurna sjást vel, enda var við
stöddum raðað upp þannig að börn 
voru höfð fremst, sem næst kistunni 
og fullorðnir aftar, gjarnan var fólki 
raðað upp á tröppur, stóla og kolla.

Líkvökur stóðu yfir í þrjá daga 
yfirleitt í heimahúsum3 hins látna 
eða einhvers í fjölskyldunni, og þá 
var það hefð að ættingjar komu 
saman til þess að syrgja. Fjölskylda 
hins látna gisti stundum saman, þar 
sem líkvakan fór fram. Þar átti kistan 
sitt herbergi, skreytt með krönsum, 

blómum, og grenitrjám.4 Einnig voru 
gul kerti5 sett í kringum kistuna sem 
börn fengu að kveikja á. 

Einn fjölskyldumeðlimur þurfti 
ávallt að standa vaktina yfir líkinu, 
jafnt dag sem nótt, til að sýna 
hinum látna virðingu. Hinn látni 
var stundum klæddur í föt að eigin 
óskum, og hafði hann í hendi mynd 
af Jesú Krist, Maríu mey eða öðrum 
dýrðlingi, ásamt talnabandi.6

Sálmasöngvarar, yfirleitt konur og 
betlarar, voru sérstaklega ráðnir til 
þess að fara með svo kallaða Rudos 
– sálma, sem eru einskonar þjóðlög. 
Fólk áleit að söngurinn hjálpaði sál 
hins látna að segja skilið við jörðina 
og komast til himna. Þessir sálmar 
voru sungnir tímunum saman  
og brutust út í harmakvein.7

Á þriðja degi líkvökunnar var 
komið að því að loka kistunni 
og stundum tíðkaðist að brenna 
kross innan á lok kistunnar og var 
það gert með kertum.8 Í einstaka 
tilvikum gat gengið brösulega að 
loka kistunni þar sem kviðurinn á 
hinum látna hafði blásið út vegna 
vökvasöfnunar eða lofts, þá þurfti 
að kalla til lækni sem dældi úr 
kviðnum áður en lokinu var neglt  
á kistuna og hún flutt.9

Prestur flutti blessunarorð við 
jarðarförina, sálmar voru sungnir 
og síðan var gengið með kistuna 
í kirkjugarðinn þar sem hinn látni 
var kvaddur í hinsta sinn. Mikið af 
blómum og krönsum voru sett  
á leiðin ásamt krossi, sem skipt  
var út fyrir legstein ári síðar.10

 
Myndir sem hverfa
Fyrir mér hafa jarðarfaraljósmyndir 
mikið heimildagildi og búa þær yfir 
miklum sögulegum upplýsingum 
sem ber að varðveita.

Litháar virðast hafa lítinn áhuga  
á þessum ljósmyndum og sögunni 
sem þær geyma. Flestar myndirnar 
enda ofan í lokuðum kössum, sumum 
þeirra er fargað og stundum eru 
þær settar í gröf við jarðsetningar. 
Mörgum finnst tilgangslaust að 
skoða þessar myndir þar sem þær 
vekja upp óhug og skildu því ekki af 
hverju ég vildi skanna inn myndirnar, 
þó svo að flestir lánuðu mér þær  
af glöðu geði. 

Á einstaka stöðum var búið  
að fleygja þeim í ruslið eða búið að 
halda myndabrennur. Í söfnunarleit 
minni heyrði ég af konu sem trúði  
á hjátrú tengda ljósmyndunum. Hún 
trúði því að myndirnar hefðu slæma 
áru og henni hafi því verið ráðlagt  
að brenna þær.11 Þetta er ástæðan 
fyrir því að mér fannst mikilvægt  
að gera þessa bók. 

Nú sé ég ekki dauðann sem 
meginviðfangsefni myndanna, 
heldur skoða ég mest önnur 
atriði, t.d. húsakynni, skreytingar, 
letur, dýrðlingamyndir, svipbrigði, 
klæðnað og því má sjá ótal mörg 
atriði tengd menningu landsins.

Hönnun bókar
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga  
á prentgripum og því lá beinast  

við að sameina ljósmyndirnar  
í bókverki. Leiðbeinendurnir mínir, 
Ármann, Birna og Lóa eru öll sérhæð 
í bókahönnun og típógrafíu og þess 
vegna fannst mér kjörið tækifæri 
að nýta lokaverkefnið í að hanna 
ljósmyndabók og læra af þeim. 

Bókin sem ég endaði með,  
er stafræn prentun gerð í 10 
eintökum í stærðinni 31×20,5cm  
með mjúkri kápu. Innan á kápunni  
er formáli ritaður af höfundi sem 
heldur áfram í framlengdri kápu 
þegar opnum kilinum er lyft 
upp. Því er hluti af formálanum 
ekki auðfundinn, en mér finnst 
skemmtilegt þegar lesandi 
uppgötvar nýja eiginlega bókarinnar 
í hvert skipti sem hún er skoðuð. 

Leturgerðin Metric frá Klim Type 
er notuð í öllum texta bókarinnar, 
ekki einungis af því letrið er læsilegt 
og skýrt, heldur einnig vegna lág
stafa t sem lítur út eins og kross. 
Framan á kápu er titill og höfundur 
bókar sem mynda saman kross. Á kili 
eru ljósmyndir af grípandi andlitum 
sem sjá má í bókinni. Innan í kili, s.s. 
inni í kápunni er að finna kólófón 
sem smellpassar inn í svæðið. Aftan 
á bók er ljósmynd af látinni konu. 
Ljósmyndin af henni er lárétt,  
á meðan ljósmyndir af þeim lifendu 
framan á kili, eru lóðréttar. Þessi 
notkun á myndefni er tilvísun í texta 
sem einnig má sjá aftan á kápu. 

Ég vildi aðskilja ljósmyndir frá 
texta eins og hægt var, til þess að 
leyfa ljósmyndunum að njóta sín 
og þess vegna er engin titilsíða. 
Í staðinn er fyrsta blaðsíðan gul. 
Fyrir því litavali eru þrjár ástæður. 
Á mörgum litmyndanna sem sjá má 
í bókinni eru gul kerti sem umlykja 
kistu hins látna og er guli liturinn 
tilvísun í kertin. Þar sem myndefni 
bókarinnar er fremur dramatískt og 
stundum sorglegt, vildi ég undirbúa 
áhorfandann fyrir það sem koma 
skal, með glaðværum lit, gulum. 
Einnig vildi ég nota lit sem væri eins 
lítið tengdur dauðanum og hægt  
var. Oft er liturinn svartur notaður  
í hönnun sem tengist dauðanum  
og því vildi ég komast frá þeirri  
klisju eins og hægt var. 

Eins og áður kom fram vildi  
ég halda texta aðskildum frá ljós
myndum og því er enginn texti 
í innsíðum. Ég gerði hins vegar 
undantekningu á fyrstu blaðsíðunni 
þar sem sjá má tileinkun, en á sama 
degi og ég setti bókina í prentun,  
féll langamma mín frá og því fannst 
mér við hæfi að bæta við tilvitnun  
á fyrstu innsíðu bókar. 

Á mörgum myndanna í bókinni 
má sjá líkbörur og því fannst mér 
kjörið fyrir sýninguna á Kjarvals
stöðum, að hafa borð sem lítur 
út eins og líkbörur. Ég fékk því 
hönnunarstúdíóið Agustav til þess 
að smíða fyrir mig líkbörur úr eik.

Líkbörurnar ásamt bókinni voru 
staðsettar fyrir utan Austursal  
á Kjarvalsstöðum, fyrir framan stein
súlu og fyrir neðan þakglugga. Þessi 
staðsetning var mjög „simmetrísk“ 
og minnti á altari við kirkju. Fyrir 

aftan súlu var ljósmynd á steinvegg, 
varin með speglafríu gleri sem var 
límt beint á steypuvegginn.

Pappír
Pappír á kápu er Arctic Volume 
300gr,  glans lakkaður. Í innsíðum er 
notaður Upm Finesse Premium Silk 
130gr sem einnig er glans lakkaður. 

Mér hefur fundist að oft þegar 
um er að ræða ljósmyndabækur með 
gömlum svarthvítum ljósmyndum, 
að þá sé notaður mattur pappír og 
því vildi ég fara öfuga leið og nota 
glansandi pappír til þess að gera 
nútímalegt útlit á bók sem svipar 
til tískutímarita, enda sýna margar 
myndirnar breitt svið af tísku  
í gegnum langt árabil. Í byrjun  
á hönnunarferlinu hafði ég í hug  
að vinna út frá biblíu, nota svartann 
lit, gull, þunnan pappír eins og 
í biblíu en komst fljótt að þeirri 
skoðun að sú leið væri klisja. 

Á annarri hverri litmynd, eru 
fjórar blaðsíður af „insertum“ með 
uppblásnum andlitum syrgjenda. 
Þessar blaðsíður eru prentaðar  
í ljósritunarprentara fjórðu hæðar 
Listaháskólans en pappírinn fékk ég 
gefins í Guðjóni Ó. Pappírinn  
er 50gr mattur pappír sem notaður 
er á milli álplatna í offsetvélum og 
er honum hent og ekki ætlaður til 
prentunar. Mér fannst hann hafa 
skemmtilega grófa áferð og vera 
gott mótvægi við glansandi  
inn síður bókarinnar. 

Portrettinn sem voru prentuð  
á þennan pappír voru öll í svarthvítu 
og í minni stærð en innsíður bókar. 
Litur og svarthvítt, glans og matt, 
stór mynd, lítil mynd. Þessar and
stæður sköpuðu karakter sem  
var mikilvægur fyrir sjónræna  
þátt bókarinnar. 

Umbrot
Bókin er af stærri gerðinni, 308 
blaðsíður. Þrátt fyrir þennan fjölda 
af myndum, þá þurfti ég samt 
sem áður að velja úr mörgum, en 
samanlagt er myndasafnið sem  
ég hef safnað hátt upp í 3000 
myndir. Mér fannst að bókin 
myndi njóta sín í gegnum „massa“ 
af myndum þar sem tímabilið er 
rúm öld. Það er merkileg tilfinning 
að halda á bók sem er full af 
persónulegum jarðarfara  
og líkvökumyndum og fjöldi 
myndanna styrkir þá tilfinningu. 

Á fyrstu myndinni má sjá 
hljómsveit og svo koma myndir  
af jarðarförum þar sem kistan er 
ekki aðal atriðið heldur athöfnin 
sjálf. Brátt má sjá lokaðar kistur 
sem seinna í bókinni opnast og þá 
sjást fyrst þeir látnu. Þar af leiðandi 
er ákveðin saga í gangi sem síðar 
þrengist í mun persónulegri og 
sorglegri sögu þar sem sjá má 
myndir af líkum í mismunandi 
ástöndum. 

Í seinni hluta bókarinnar má sjá 
lík ein og sér og eru myndirnar þá  
í lítilli stærð á heilli opnu. Þetta  
er gert til þess að sýna myndefninu 
virðingu en einnig þar sem margir 

eru viðkvæmir fyrir þessu myndefni. 
Þessi notkun á myndum var  
einnig notuð yfir myndir með  
látnum börnum. 

Þar sem svarthvítu myndirnar 
eru af öllum stærðum og gerðum, 
er umbrotið hugsað þannig að 
hver mynd fái að njóta sín sem 
best. Þess vegna eru þær sýndar í 
mismundandi stærðum, stundum 
einar og sér, stundum tvær til þrjár 
myndir á opnu, lóðréttar og láréttar. 
Svarthvítar myndir eru studdar 
af hvítum köntum, sem fylgja þó 
ákveðnu kerfi í spássíum. Einstaka 
sinnum fá myndir að blæða út í einn 
kantinn, sérstaklega ef um mynd  
er að ræða þar sem verið er að setja 
kistu í gröf. Þá er myndin látin blæða 
í neðri kant blaðsíðu sem tengir  
vel við myndefnið. 

Litmyndir fá alltaf að blæða 
yfir heila opnu og birtast af og til 
í gegnum bókina. Í seinni hluta 
bókarinnar má sjá tvær litmyndir 
í röð, fyrst af hinum látna með 
syrgjendum og á seinni blaðsíðu, þar 
sem hinn látni liggur einn. Er þetta 
gert til þess að brjóta upp á flæði 
bókar. Þar sem blaðsíður eru margar, 
fannast mér mikilvægt að umbortið 
fengi að vera margslungið til þess að 
koma áhorfanda stöðugt á óvart og 
halda honum við efnið. Bókin endar 
á ljósmynd af hljómsveit, rétt eins og 
í byrjun bókar. Ég vildi hafa gleðilega 
byrjun og endi. 

Að lokum 
Ljósmyndir þessar geyma lærdóm 
fyrir okkur er síðar lifðu og búa 
yfir menningarsögu og heimildum 
um horfna tíma sem mikilvægt 
er að varðveita, ekki síst fyrir þá 
staðreynd að myndunum var og  
er oft fargað.  

Vel má vera að myndirnar veki 
upp óhug sumra, en ef hugsað er 
lengra þá eru ekki einungis þeir 
er í kistu hvíla sem eru látnir, því 
syrgjendurnir sem eru lifandi  
á myndunum eru flestir, þegar 
þetta er ritað, látnir líka. Tímabilið 
sem bókin spannar nær yfir meira 
en heila öld, en myndirnar eru 
ekki settar fram í neinni sérstakri 
tímalínu, enda er aðaltilgangur 
þessarar bókar ekki að fræða, þótt 
ég voni að bókin veki meðal annars 
upp fróðleiksfýsn um fyrri tíma. 
Tilgangur minn með þessari bók 
er fyrst og fremst sá að varðveita 
og upphefja hinn sjónræna þátt 
myndanna.  

Ég vonast til þess að myndirnar 
hreyfi við fólki, snerti taugar og vekji 
fólk til umhugsunar um dauðann  
og þær hefðir sem tengjast honum. 
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Allar myndir í þessari 
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