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Ágrip 

 

Verkefni þetta er Mag. Theol verkefni og snýr að ýmsum þáttum sem tengjast andláti og útförum 

á Íslandi. Markmiðið er að dýpka skilning á þessum þáttum og er það gert með því að setja þá í 

sögulegt samhengi en einnig með því að fjalla um sálgæslulega og táknræna merkingu útfarasiða 

og athafna sem tengjast ástvinamissi, dauða og sorg. Andlát og útför marka ákveðin kaflaskil í lífi 

aðstandenda. Fólk sem missir náinn ástvin gengur oft í gegnum sorgarferli og leitar sér aðstoðar á 

formi sálgæslu í kjölfarið. En að ýmsu fleiru er að hyggja. Já, hvað tekur við eftir andlát ástvinar? 

Hvað verður um ástvin minn eftir andlátið? Þessar algengu spurningar ástvina hafa verið mér 

leiðarljós gegnum verkefnið og átt þátt í að móta uppbyggingu þess. 

Uppbyggingu verkefnisins er þannig háttað að í öðrum kafla er fjallað um  útfarir og útfararsiði á 

Íslandi frá sögulegum sjónarhóli. Leitað er allt aftur til Grágásar, fjallað um hauga og dysjar í 

heiðnum sið á Norðurlöndum, kristna, rómversk-kaþólska útfararsiði og breytingar á þeim eftir 

siðaskiptin, þróun á umbúnaði látinna og íslensku húskveðjuna sem tíðkaðist frá 19. öld og allt 

fram til okkar tíma. 

Í þriðja kafla er fjallað um andlátið og er kastljósinu beint að hagnrýtum atriðum fyrst og 

fremst.Andlát getur átt sér stað nokkurn veginn hvar sem er og sjónum beint að nokkrum ólíkum 

aðstæðum og hefðbundnum viðbrögðum við þeim. Í fjórða kafla er sjónum beint að börnum sem 

aðstandendum og hvernig aðkoma þeirraleiðir oft til þess að útförin breytist.  Fimmti kaflinn 

hverfist um sorgina. Sorgin er óhjákvæmilegur fylgifiskur útfarar sem réttlætir að henni er gefið 

mikið rými í ritgerðinni. Sjötti kafli snýr svo að sálgæslulegum áhrifum útfara og er þar leitast við 

að svara spurningunni til hvers þarf í raun og veru að vera útför yfir ástvini okkar. Sjöundi kaflinn 

og síðasti kafli ritgerðarinnar fjallar um hagnýta hluti. Þar er fjallað ítarlega um uppbyggingu þeirra 

athafna sem taka við þegar einstaklingur deyr, þ.e. bænastundir á dánarbeði, kistulagningar og 

útfarir.  

 Lykilhugtök: andlát, útför, sorg, sálgæsla, umhyggja, útfararsiðir  
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Abstract 

This thesis is a Mag Theol. assignment on funerals in Iceland. To be able to understand funerals 

and the rituals within the ceremony itself it is necessary to have a historical foundation. At first the 

thesis focuses on historical approximation on funerals in paganism, Roman Catholicism and 

Lutheran religions. The thesis then focuses on history of coffin shapes in Icelandic history. Rituals 

and counselling within the funeral ceremony is a big part in every funeral. Even though people in 

grief do not realise, their healing begins there. The funeral is a new chapter in a persons life when 

someone close to the heart dies. People start to grief, funeral arrangements are done. Last this thesis 

focuses in detail on the ceremonies that follow when a person dies. That is prayer on a deathbed, 

ceremony over an open coffin and the funeral.  
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1 Inngangur 

Ég hef unnið sem útfararstjóri í 4 ár með skóla. Ég veit ekki hvað ég hef verið viðstaddur margar 

útfarir eða hversu margar manneskjur ég batt síðasta bindishnútinn á. Það sem ég þó veit er að þessi 

vinna hefur kennt mér meira en nokkur skóli mun gera. Þetta er vinna þar sem þú kemur suma daga 

heim og ert hress, ferð í ræktina og borðar hollt. Aðra daga keyrir þú heim og ratar varla vegna 

andlegrar örmögnunar. Þessari vinnu er ekki hægt að sinna með hálfum huga því þá er hætta á 

mistökum. Mistök í útför er eitthvað sem alltaf er munað eftir, ónærgætni er ekki boðleg og virðing 

fyrir viðfangsefninu er nauðsynleg.  

Starf útfararstjóra er margslungið en útfararstjóri má helst ekki sjást en þarf þó alltaf að 

vera með augun á öllum í kirkjunni og helst geta brugðist við áður en spurningar vakna hjá 

aðstandendum. Sorgin deyfir og því er starfsfólk sem kemur að andláti manneskju nauðsynlegt. 

Starfsfólkið hugsar á vissan hátt fyrir syrgjandann, ekki í eiginlegum skilningi en að því leyti að 

styðja þann sem syrgir og fullvissa viðkomandi um að allt gangi rétt og fallega fyrir sig. Eitt það 

mest huggandi sem ég sagði við fólk í útförum var að þau þyrftu ekkert að muna. Þau ættu bara að 

einblína á sorgina og ekki halda aftur af sér, því að við starfsfólkið sæjum um athöfnina, hún væri 

í góðum höndum.  

 Eftir að ég hóf störf sem útfararstjóri varð ég þess áskynja að fólk hafði töluvert mikinn 

áhuga á  störfum mínum. Ekki mér persónulega heldur frekar að útfararstjóranum sem slíkum. Þessi 

áhugi kom ekki bara frá vinum og vandamönnum heldur einnig aðstandendum. Vinirnir höfðu 

spurningar sem voru persónulegri eins og hvernig gengið væri frá látnum í kistu, hver sæki líkið ef 

um sjálfsvíg er að ræða og hvert  farið með hinn látna. Einhverjir þekktu þessa ferla af reynslu 

náinna ættingja eða af því að þeir höfðu tengsl við heilbrigðiskerfið en enginn virtist hafa yfirsýn 

yfir það sem á sér stað frá andláti fram að jarðsetningu. Áhugi aðstandenda beinist að því hvað 

megi gera í aðdraganda útfara. Algengar spurningar til útfararstjóra eru hvort hægt sé að fá að sjá 

hinn látna fyrir kistulagninu. Má setja neftóbak og snafs í kistuna hjá afa? Má ég teikna mynd? 

Mega börnin skreyta kistuna hjá föður sínum sem dó alltof ungur? Oftast er svarið jákvætt. 

Útfararstjórar reyna hvað þeir geta til að koma til móts við þarfir aðstandenda. Auðvitað eru 

takmörk fyrir öllu en almenna reglan er sú að þessi mörk eru virt og því þarf ekki að tiltaka það 

sérstaklega. Verkefni þetta er unnið með það að markmiði að svara einhverjum af þessum 

spurningum sem þeir sem ekki umgangast dauðann daglega hafa fram að færa. Ekki verður hægt 

að svara öllum spurningum sem ég hef fengið enda hef ég ekki yfirsýn yfir þær.  
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Markmið ritgerðarinnar er að leitast við að gefa heildræna yfirsýn, bæði fyrir þá sem vinna 

við útfarir og aðstandendur. Titill verkefnisins kemur því frá syrgjendunum sjálfum. „hvað verður 

um ástvin minn?“, frá því að ég kveð á dánarbeði og geng út af sjúkrahúsinu og þangað til ég sé 

hann aftur í kistulagningu, í hinsta sinn. Rannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi:„Er útför 

nauðsynleg? Hver er tilgangur útfara?“ Líta má á ritgerðina sem upplýsingarit, þar sem hugað er 

að sorginni sem fólk gengur í gegnum þegar það missir náinn ástvin. Í upphafi er sagnfræðilegur 

kafli sem snýr að þeim spurningum sem varða hefðina, af hverju er kistan látin snúa svona og hvers 

vegna er lag kistunnar á þennan hátt? Næst er fjallað um sálgæslana og farið yfir mikilvægi 

helgisiða og það að útfarir séu almennt með svipuðu sniði. Vissulega eru prestar stundum með 

eigin áherslur og jafnvel eru til kirkjur sem ákveðin hefð hefur myndast í eins og það að snúa ekki 

kistunni. Samantekið má þó segja að ef þú hefur farið í eina jarðarför veistu nokkurn vegin við 

hverju má búast í þeirri næstu.  

Næst er fjallað um andlátið. Þar sem andlát geta átt sér stað hvenær sem er og hvar sem er verður 

reynt að lýsa ólíkum aðstæðum sem tengjast andlátum. Í þessum kafla fjalla ég um börn því að 

þegar börn koma að útförum þá setur það ávallt sinn blæ á útförina. Athöfnin verður oft einlægari 

og sorgin áþreifanlegri. Umfjöllun um sorgina er umfangsmikil ásamt kafla sem fjallar um 

sálgæslulega nauðsyn útfara og hvað útförin er mikilvæg í samhengi sorgarinnar. Lok 

ritgerðarinnar fjalla svo ítarlega um það hagnýta ferli sem fer í gang þegar manneskja deyr en sáá 

kafli er í raun kveikjan að ritgerðinni.Útfararstofur eru með sólarhrings vakt en Útfararstofa 

kirkjugarðanna hefur þá sérstöðu að vera með samning við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og 

þarf því að vera tiltæk eins hratt og hægt er, einkum þegar um er að ræða sjálfsvíg eða sviplegt 

andlát. Að lokum er farið yfir það sem aðstandendur þurfa að hafa í huga þegar útför er skipulögð 

og í kjölfarið á því farið í gegnum ferlið sem útförin er ásamt kistulagningu.  

Útfarir eiga sérstakan sess í mínu lífi og er það von mín að verkefnið gefi almenningi innsýn 

inn í þennan sérstaka heim en við vinnslu ritgerðarinnar nýtti ég bæði eigin reynslu og reynslu 

fyrrum kollega minna til að varpa sem bestu ljósi á það hvað fer fram eftir andlátið. 

 

2 Útfarir á Íslandi- sögulegt yfirlit til glöggvunar á útfararsiðum 

Þessi kafli miðast við að gefa sögulegt yfirlit um útfarir á Íslandi. Tímaramminn sem miðað er 

við er frá kristinitöku og áratugunum fyrir hana en það er vegna þess að heimildir eru til um þann 

tíma og þykir það eiga erindi sem sagnfræðileg heimild um núverandi útfararsiði. Vonast 
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höfundur til að kaflinn veki áhuga lesenda á útför í sögulegu ljósiog öðlist innsýn í það af hverju 

útfarir hafa þróast eins og raun ber vitni. 

2.1 Reglur í Grágás 

Ítarlegar reglur um hvernig átti að bera sig að við það að færa til lík og grafa í kirkjugarði má finna 

í Kristinna laga þætti Grágásar, elsta lagasafni Íslendinga. Erfitt er að áætla hvenær Grágás var 

tekin saman en talið er að lögin sem þar er að finna séu frá því um 1000. Fyrstu heimildir um lög 

á Íslandi eru frá 930 og 1117-1118 voru fyrstu lögin fest á blað. Sú bók var ekki kölluð Grágás af 

samtímafólki en ekki er talið ólíklegt að þau lög hafi seinna orðið að riti því sem varð þekkt sem 

Grágás.1  Kemur það fram í Kristinrétti Árna biskups sem tekinn var saman nokkru seinna en 

Grágás eða árið 1275 að færa skyldi lík sem allra fyrst til kirkju. Þau tímamörk sem fólk hafði til 

þess voru 5 dagar, en gat frestast ef ekki var nægur mannskapur til staðar eða aðstæður þannig að 

ekki væri hægt að koma hinum látna til kirkju innan þessa tímaramma. Áréttað var að þung sekt 

lægi við ef manneskja væri látin rotna úti vísvitandi.2  

 Í Kristinna laga þætti Grágásar stendur skrifað að sá sem erfa skuli hinn látna skuli bera 

ábyrgð á að koma honum til grafar. Sé erfinginn ekki á staðnum skal næsti bóndi koma til skjalanna, 

annars fullorðnir menn sem gætu verið á staðnum. Kostnað sem féll til vegna útfarar átti að taka af 

eigum hins látna en ef engar eigur voru til átti sá sem næst hinum látna stóð að greiða fyrir. Það 

voru þrír dagar á ári sem ekki mátti færa kistu til kirkju og voru það páskadagur, jóladagur og 

föstudagurinn langi.3 Reglan var að fara skyldi með hinn látna til næstu kirkju og sá bóndi sem þar 

bjó tók gröfina eða einhver á hans vegum. Reglur Grágásar kváðu ennfremur á um að ekki mætti 

jarðsetja manneskju nakta og mikil áhersla var lögð á að ekki mætti skilja  látna manneskju eftir 

úti, það er að segja ef einhver gekk fram á lík var það á ábyrgð hans að gera viðvart á næsta bæ og 

hjálpa til ef svo bar undir við að færa líkið til kirkju.4 

 Á 18. öld má sjá ákveðnar breytingar á þessu. Oft gat það verið erfitt að vita fyrir víst hvort 

einstaklingur væri raunverulega látinn. Læknisþjónusta var ekki af sömu gæðum og við þekkjum í 

dag. Ísland var strjábýlt og sveitabæir margir. Þess vegna gat reynst erfitt að fá þá þjónustu sem 

 
1 Gunnar Karlsson, „Hvers vegna er hin gamla lögbók Íslendinga kölluð Grágás?“, visindavefur.is, 22. september 

2014, sótt 8.janúar 2019 af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=14915 
2 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni,  Reykjavík: Bókaforlagið Saga, 1981, bls. 389. 
3 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson(sáu um útgáfu), Grágás, Reykjavík: Mál og menning, 

2001, bls. 5. 
4 Sama rit, bls. 6-7. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=14915
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þörf var á.5 Ef aðstandendur áttu ekki fjármuni fyrir útför skyldi forgangsraða því fé sem til var í 

þeirri röð að fyrst og fremst skyldi hugað að fatnaði fyrir hinn látna og kistu fyrir hann. Þá skyldi 

nota fjármunina til að borga þeim sem fluttu tónlist í athöfninni. Greftrun í kirkjugarðinum féll þá 

á ríkið því að ekki var leyfilegt að banna neinum sem kristinn var talinn að hvíla í kirkjugarði.6 

Legstaðagjaldið átti svo að innheimta hjá ættingjum sem eftirlifandi voru ellegar féll gjaldið á ríkið. 

Allir borguðu sama gjald í kirkjugarði óháð því hvar leiðið var en ef um ungabarn var að ræða var 

hálft gjald tekið. 7 Það er áhugavert að hér á landi hafi grafarstæði verið jafndýr samkvæmt Grágás 

en þaðgefur svolitla vísbendingu um samfélagsgerðina hér á landi. Öllum var gert jafn hátt undir 

höfði eftir dauðann.8 

 

Undir sérstökum kringumstæðum átti þó ekki að færa lík til kirkjugarðs:  

 

1. Ef manneskja dó óskírð.  

2. Ef flökkumaður dó sem hafði verið erfiður í umgengni og ekki hlýtt 

samfélagslegum gildum, eina undantekningin var ef að biskup leyfði það.  

3. Ef manneskja hafði brotið af sér og ekki sýnt iðrun. Hinsvegar gátu þau sem 

sýndu iðrun í orði eða verki fengið inni í kirkjugarði.  

4. Ef biskup bannaði að grafið yrði í kirkjugarðinum, af einhverri ástæðu.9 

2.2 Haugar og dys 

Valdmannslegir haugar hafa fundist á Norðurlöndunum þar sem fyrirmenni hafa verið grafin og 

eru oft gull og gersemar með þeim, jafnvel hestar og vopn. Hér á landi hefur enginn slíkur haugur 

fundist en aftur á móti dys þar sem viðkomandi var grafinn í jörðu og sett yfir hann grjót og tyrft 

yfir í nokkurskonar steinþró. Árni Björnsson hefur velt fyrir sér nokkrum hugsanlegum ástæðum 

fyrir þessu. Ein er sú að haugarnir hafi eyðst upp af náttúrunnar hendi, önnur að menn hafi grafið í 

þá í von um að finna verðmæti, og þriðja að fólk hafi viljað nota landið til ræktunar eða að 

sagnaritarar hafi ekki vitað betur þegar skrifað var um hauga á Íslandi. Hvað sem þessu líður eru 

til skriflegar heimildir um hauga á Íslandi og staðsetningar þeirra settar inn án þess þó að nokkrir 

 
5Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 389-390. 
6 Sama rit, bls. 390. 
7 Sama rit, bls. 390. 
8 Gunnar Karlsson, Grágás, bls.7. 
9 Sama rit, bls. 9-10. 
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slíkir hafi fundist. Tilgáta Árna er sú að þarna hafi orðin að heygja og að verpa haug hugsanlega 

misst merkingu sína. Orðin hafi haldist áfram í málinu en þó sé misskilin merking þeirra því að  

þau merki ekki annað en að jarðsetja manneskju.10 Legstaðir voru umkringdir grjóti eins og áður 

segir. Líklegast má telja að það hafi verið gert til þess að forðast ágang dýra eða af ótta við að 

grafreiturinn myndi vanhelgast á einhvern hátt en grafirnar voru með ýmsu móti og virðist landlega 

hafa átt mestan þátt í því hvernig þær sneru.  

Það sem fyrst breyttist í greftrunarsiðum Norðurlandabúa við kristnitöku var að líkbrennsla 

hvarf. Fyrir kristnitöku hafði líkbrennslum fækkað en hvarf svo alveg. Íslendingar voru almennt 

jarðaðir í eigin fötum eða í nærfötum sínum. Það sem var einna ólíkast milli kristinna grafa og 

norrænna var að í norrænum sið var fólk grafið nálægt heimkynnum sínum. En eftir 

trúarbragðaskiptin voru Íslendingar grafnir við kirkjur. Heimagrafreitir hafa svo brúað þetta 

menningarlega bil sem á Íslandi ríkti á þessum tíma.11 Haugleysi Íslands gæti líka átt skýringar í 

þeirri samfélagsskipan sem hér var við lýði, vissulega var stéttarskipting hér eins og víðast hvar 

annars staðar en þeir sem fóru til Íslands voru oftar en ekki fólk sem vildi forðast ofurvald konungs 

og þá stéttarskiptingu sem fylgir því að hafa konung yfir sér. Minningar um stórmenni Íslendinga 

voru ekki bundin við grafhýsi eða hauga sem innihéldu mikið magn veraldlegs auðs heldur voru 

minningarnar fólgnar í ritlistinni og skrifaðar inn í Íslendingasögurnar.12 Oftast var ein manneskja 

í hverri dys þó einnig hafi fundist dysjar með fleiri einstaklingum. Þá var langalgengast að 

manneskja væri grafin liggjandi en þó oftast í hnipri til að taka minna pláss og til að falla betur að 

jarðveginum þar sem grafir voru ekki teknar með stórvirkum vinnuvélum líkt og í dag. Þá eru dæmi 

þess að lík hafi verið látin sitja uppi eins og segir um grafarstæði Gunnar á Hlíðarenda í Njálu: „ 

þeir urpu haug eftir Gunnar og létu hann sitja uppi í hauginum“.13 Það hversu sundurleitir 

grafarsiðir voru á Íslandi og margir þeirra ólíkir því sem tíðkaðist á hinum Norðurlöndunum má 

líklegast skýra með því að þeir sem hingað komu vildu gjarnarn skilja við gamlar hefðir og móta 

nýjar hefðir á nýju landi.14  

 

 
10 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 384-385. 
11 Hjalti Hugason, Kristni á Íslandi I: frumkristni og upphaf kirkju, Reykjavík: Alþingi, 2000,  bls. 339-340. 
12 Sama rit bls. 384-385. 
13 Sama rit, bls. 385. 
14 Sama rit, bls. 385. 
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2.3 Kaþólskar útfarir á Íslandi  

Rómversk-kaþólska kirkjan á rætur á Íslandi frá því fyrir árið 1000. Hér voru írskir munkar en ekki 

er vitað fyrir víst hvenær þeir fluttust til landsins. Árið 1000 var kristni viðtekin sem almenn trú í 

landinu öllu. Enn mátti þó blóta á laun og ýmsir heiðnir siðir héldu velli hér á landi. Þegar Alþingi 

hafði samþykkt að kristni skyldi verða hér almenn trú höfðu þeir samband til Rómar og fengu þar 

stuðning. Árið 1056 var fyrsti íslenski biskupinn Ísleifur Gizurarson vígður í Þýskalandi. Hann 

settist að í Skálholti og var það sonur hans Gizur Ísleifsson sem staðfesti biskupsdæmið og hóf að 

skipta landinu upp í sóknir.15 

 Árið 1262 gekk Ísland Noregskonungi á hönd og ábyrgðist Noregskonungur að Ísland yrði 

áfram sjálfstætt með tilliti til stjórnsýslu. Árið 1397 fór Noregskonungur með Ísland undir stjórn 

dönsku krúnunnar. Danakonungur dró smátt og smátt úr sjálfstæði Íslendinga og setti fyrst og 

fremst hömlur á verslun til og frá landinu. Á þessum tíma urðu hér á landi náttúruhamfarir og harðir 

vetrar, eina hjálpin kom frá kirkjunni og völd hennar jukust jafnt og þétt. 16 Á 16. öld taldi konungur 

sig hafa fundið stórkostlegt ráð til að minnka völd kirkjunnar á Íslandi með siðbreytingunni. Studdi 

hann mótmælendapresta til valda og setti stofnanir kirkjunnar undir stjórn þeirra. Mikil andstaða 

var við þessu og stýrði Jón Arason biskup á Hólum henni. Til að gera langa sögu stutta þá var hann 

tekinn af lífi í Skálholti árið 1550 ásamt sonum sínum. Mótstaðan sem Jón hafði staðið fyrir 

koðnaði niður við þetta og hvarf um síðir. Konungurinn fordæmdi morðið á Jóni og gaf orð sitt um 

að virða ætti eignir kirkjunnar. Konungurinn samþykkti heldur ekki allar breytingar sem fram komu 

og breyttist litúrgían fyrst um sinn lítið út á við.17 Það gerðist ekki fyrr en árið 1857 með því að 

hingað til lands komu tveir kaþólskir prestar og keypti annar þeirra lóð Landakots í Reykjavík þar 

sem í dag er höfuðvígikaþólsku kirkjunnar á Íslandi.18  

Hvað útfararsiði varðaði lagði kaþólska kirkjan áherslu á að enginn skyldi liggja einn banaleguna. 

Þá þótti líka gott ef banalegan var löng því að þá gat hinn deyjandi undirbúið sig vel fyrir dauðann. 

Ef manneskja dó skyndilega þótti það ekki boða gott. Hræðslan við það sem tæki við eftir dauðann 

var mikil á þessum tíma. Kaþólska kirkjan kom inn sem sálusorgari og veitti síðustu sakramentin 

og segja má að iðrunin hafi blómstrað einna sterkast á lokametrum lífsins. Frásagnir af síðustu 

andartökum fólks er einna helst að finna í frásögnum presta og biskupa en þar kemur fram að fólk 

 
15 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, Reykjavík: Oddi, 2008, bls.153-154. 
16 Sama rit, bls. 154-155. 
17 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 156.  
18 Sama rit, bls. 156-157. 
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þáði kvöldmáltíðarsakramenti í hinsta sinn ásamt því að játa syndir sínar, fyrirgefa misgjörðir eða 

biðjast afsökunar á þeim. Einnig þáðu menn smurningu til verndunar á ferðinni  inn í annan heim.19 

 Útfarir í kaþólsku kirkjunni snúast fyrst og fremst um það að geta veitt frelsun og 

fyrirgefningu, sem er í samræmi við hugmyndina um hreinsunareldinn sem er fyrst og fremst til að 

refsa fyrir syndugt líferni á jörðu. Hægt er að stytta viðveruna í hreinsunareldinum með fyrirbænum 

og sálumessum. Þjónar kirkjunnar fylgdu með í líkfylgd að kirkju og lásu upp úr Davíðssálmum 

og sungu víxlsöngva en víxlsöngvarnir eru ákall um lausn úr hreinsunareldinum. Nokkur þekktustu 

tónskáld fyrri alda hafa samið sálumessur (Requiem) en þættir þeirra vísa í hið kirkjulega ritual 

s.s.: Kyrie eleison (Herra miskunna þú oss), Libera me Domine (Frelsa mig Drottinn), Dies irae 

(Dagur reiði). Sálumessa hefst á orðunum “Drottinn veit þeim eilífa hvíld og eilíft ljós lýsi þeim”. 

Þegar sálumessunni var lokið var haldið til greftrunar þar sem vígðu vatni var skvett á gröfina og 

kistuna ásamt því að reykelsi var sveiflað. Upphaflega var þetta gert til að yfirgnæfa nályktina en í 

seinni tíð hefur þessi siður orðið tákn um bænina og hreinsun. Loks var líkið lagt til hvílu í gröf og 

þá tók við aflausnin sem fól í sér bænir, blessanir og signingar. Þegar aflausninni var lokið jós 

prestur mold á líkið og skvetti vígðu vatni á það. Síðan var mokað yfir og á meðan farið með sálma.  

Útför í kaþólskum sið var og hefur í megindráttum haldist óbreytt eins og hér hefur verið 

lýst.20 Hjá Árna biskup í Kristinrétti segir að það hafi nánast verið skylda að kaupa fyrirbænir eða 

sáluhjálp fyrir þá sem látnir voru. Var það orðað á þann hátt að nær ómögulegt var að kaupa ekki: 

 

„Engi maður skal meta kaups leg að kirkju eða líksöng. Og hvergi skal dvelja fyrir 

það, þó að eigi séu sálugjafir gefnar hinum dauða. En fyrir því, að það er hvarvetna 

háttur góðra kristinna manna að gefa nokkuð til kirkna eða kennimönnum til 

bænahalds fyrir þeim, sem fram eru farnir af heiminum, þá á biskuð að þrysta þeim 

til, sem ellegar vilja vanrækja að gera slíkar minningar, sem að fornu hafa hér yfir 

gengið. Því að hvern góðan og löglegan siðvanda, sem menn vilja niður fella utan 

skynsemd, þeim sem til kristins dóms heyrir, þá skal biskup þröngva þeim til upp að 

halda.“21  

 
19 Gunnar F. Guðmundsson, Kristni á Íslandi II: Íslenskt samfélag og Rómarkirkja, Reykjavík: Alþingi, 2000, bls. 

275-277. 
20 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 388. 
21 Sama rit, bls. 390. 
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2.4 Útfararsiðir breytast 

Evangelísk-lúthersk kirkja er sú kirkja sem þjóðkirkjan á Íslandi kennir sig við. Er nafnið haft eftir 

siðbótarmanninum Marteini Lúther sem ætlaði sér þó aldrei að stofna kirkjudeild né leit svo á að 

hann hefði gert það. Söfnuðurnir kölluðu sig sjálfir evangelíska og mótaðist kirkjan af tvennum 

átakalínum sem voru annars vegar rómversk kaþólska kirkjan og þeir sem voru á vinstri væng 

siðbótarhreyfingarinnar hinsvegar. Evangelísk-lúthersk kirkja byggir á Ágsborgarjátningunni frá 

1530 og fræðum Lúthers hinum minni. 22 

 Eins og hér er fram komið eru helstu sagnfræðilegu heimildir okkar um útfarir til forna að 

finna í dysjum og ekki virðist hafa verið stunduð líkbrennsla hér á landi nema í fáum tilfellum og 

þá einna helst vegna hjátrúar, til að mynda að varna því að hinn látni gæti gengið aftur.23 Þá er ljóst 

að ýmsar hefðir hafa myndast í gegnum aldirnar í útförum, hefðir sem eru misjafnar eftir 

staðsetningu á landinu. Þekking á þessu efni er þó brotakennd þar sem ritaðar heimildir um útfarir 

til forna hafa einskorðast við útfarir fyrirmanna og því lítið vitað í raun um útfarir þeirra sem minna 

áttu.24  

Þegar fylgjendum Lúthers hafði aukist fylgi tóku útfararsiðir að breytast. Lútherski siðurinn 

hafnaði sálumessunum og gjörbreytti í raun útfararathöfninni eins og hún tíðkaðist. Líkvöku var 

hætt og kenningum um hreinsunareldinn hafnað. Litið var svo á að þegar dauðann bæri að garði 

væri ekki hægt að snúa aftur, breyta því sem gert hafði verið eða sækja friðþægingu. Jarðarförin í 

lútherskum sið gengur út á að þakka fyrir lífið sem viðkomandi fékk að lifa. Ennfremur er útförin 

áminning til okkar sem eftir lifum að ástunda kærleika og gott kristilegt líferni í lifanda lífi. Þegar 

dauðinn sækir okkur heim er of seint að reyna að snúa við syndum lífs okkar. Bænirnar skyldu 

beinast að þeim sem eftir lifa, ekki að hinum látnu.25  

Það var því stefna siðbótarmanna að útförin yrði látlaus athöfn. Það gekk hins vegar ekki 

eftir þrautalaust þar sem fastheldni á hefðir var mikil. Til að byrja með var það ekki einu sinni svo 

að prestar væru fengnir til að jarðsyngja. Prestastefnur ítrekuðu að kristin útför ætti að vera í 

höndum presta ogsérstakar kringumstæður þyrfti  til að svo væri ekki. Einar slíkar kringumstæður 

var staursetning en þá var staur settur ofan á kistuna og mold mokað yfir og gröfin fyllt. Þegar 

 
22 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 121-122. 
23 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 383.  
24 Sama rit, bls. 383-384. 
25 Sama rit, bls 391. 
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prestur kom á staðinn var staurinn fjarlægður og presturinn gat þá kastað rekum. Þetta var ekki 

algengt hér á landi en þekktist á Norðurlöndunum, einkum í Noregi26 

Á fyrstu árunum eftir siðbót mátti sjá að fólki var umhugað um að bægja frá illum öndum 

og losa sálina frá líkamanum. Reynt var að koma líki sem fyrst í jörðina vegna baráttu góðs og ills 

um sálina. Þessu var erfitt að framfylgja hér á landi vegna veðurhörku, sérstaklega á vetrum. Þegar 

geyma þurfti lík vegna vetrarhörku var það geymt á köldum stað. Ól þetta mikið á hræðslu um hvað 

yrði um sál hins látna.27 Líkvökur voru algengar en líkvaka er þegar vakað var yfir hinum látna og 

var þá tendrað ljós að næturlagi. Talað var um að þrjár fyrstu næturnar væru mikilvægastar í þessu 

ferli. Að öðrum kosti gæti djöfullinn náð valdi á sálinni. Það þótti öruggara að vaka yfir líki í kirkju 

en heimahúsi ef því var við komið.  Með þessum sið var verið að gyrða fyrir að fólk gengi aftur.28  

Kistur voru fluttar til kirkju á greftrunardaginn sjálfan. Þegar kistan var komin í kirkjuna 

héldu greftrunarmenn út og tóku gröfina. Voru svo skóflan og hakinn lögð í kross yfir gröfina. 

Þegar presturinn hafði kastað rekunum lá á að moka fljótt yfir.29 Að útför lokinni var kistan borin 

sólarsinnis umhverfis kirkjuna. Almenningur trúði því að með þessu athæfi myndi sál hins látna 

ekki rata aftur inn í kirkjuna. Þessi siður var aflagður á Norðurlöndunum í lok 16. og byrjun 17. 

aldar en hélst eitthvað áfram hér á landi.   

Margt er að sjálfsögðu líkt með útförum kaþólskra og lútherstrúarmanna. Hringingar á 

kirkjuklukkum eru þekktar hjá báðum en tilgangurinn var ekki sá sami. Tilgangur 

lútherstrúarmanna er að vekja hina lifandi til umhugsunar um kærleikann. Ritningin er að mestu 

leyti notuð á sama hátt en þó er mun minna lesið úr ritningunni hjá lútherstúarmönnum en 

kaþólikkum. Harka íslenskrar veðráttu gerði það  oft að verkum að erfitt reyndist að fylgja lútherska 

ritúalinu eins og það var uppskrifað. Handbækur presta voru ekki margmálar um útfarir en í 

handbók Guðbrands biskups Þorlákssonar frá 1594 sem er sú handbók sem gilti lengst segir svo:  

„þá lík kemur til kirkju þá sé innborið eftir venju. Og sé hringt, ei fyrir hinum dauða heldur að 

uppvekja þá inu liföndu. En á meðan líkið er borið úr kirkjunni og til síns legstaðar þá skal syngja 

þennan psálm: Af djúpri hryggð... 

Þar næst þennan psálm: Mitt í lífi erum vér... 

Nær líkið er komið til grafarinnar og niðursett kasti presturinn moldarrekum þremur í gröfina, 

segjandi: „Af jörðu ertu kominn. Og að jörðu skaltu verða aftur. Og af jörðu skaltu upp rísa á ysta 

degi.“  

 
26 Loftur Guttormsson, Kristni á Íslandi III: Frá siðaskiptum til upplýsingar, Reykjavík: Alþingi, 2000, bls. 262. 
27 Sama rit, bls. 262. 
28 Sama rit, bls. 263. 
29 Sama rit, bls. 263. 
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Á meðan menn fylla gröfina, þá sé sungið: Vér trúum... 

Síðast þennan psálm: Nú látum oss líkamann grafa... 

Síðan, ef presturinn er þar umbeðinn og forþénktur, gjöri hann áminning til fólksins. Sé vond og 

stirð veðrátta, þá kallist fólkið inn í vers: Sofi hann nú hér í friði ... Þar til hjálpa oss herra Christe... 

Hér endast seremoníur ufir þeim dauðu.“30 

2.5 Þróun á kistum og umbúnaði látinna 

Umbúnaður um lík var ekki mikill í heiðni , og ekki virðist sem að lík hafi verið sett í kistur nema 

í einstaka tilfellum. Þá virðast líkklæði hafa verið alveg óþekkt.31 Þegar lík var lagt í kistu var 

venjulega saumaður utan um það líndúkur og svo saumað fyrir ofan höfuðið og fyrir neðan fæturna. 

Þessu tengist ákveðið orðatiltæki, eða að bíta úr nálinni. Ekki er ljóst hvort slíta ætti þráðinn eða 

ekki en fólk sem þekkir til saumaskapar veit að ekki er gott að slíta þráð úr efni því hann getur 

dregist til:  Því var gripið til þess ráðs að bíta úr nálinni en það þýddi að sá sem annaðist 

saumaskapinn þurfti að leggja andlit sitt alveg upp að andliti hins látna og var sú gjörð jafnframt 

nýtt til að fullvissa sig um að viðkomandi væri sannarlega látinn. Þaðan kemur því orðatiltækið að 

bíta úr nálinni, að fullvissa sig um að eitthvað sé í raun leitt til lykta.32 33 

Hvað sem líður þessari hefð,  þ.e. að sauma lík inn í líndúk, þá virðist sem fólk hafi einnig 

verið jarðsett í sparifötum sínum.34 Það að klæða lík í sérstök föt varð ekki algengt fyrr en á síðari 

hluta 19. aldar nema þá hjá fínna fólki í þéttbýli. Að jarða fólk í eigin fatnaði tíðkaðist þó einnig 

eins og sjá má á kumlum og í gömlum frásögnum. Fallegur og virðulegur frágangur á líkum hefur 

alltaf tíðkast og hafa fundist fornleifar þar sem konur voru grafnar í faldbúningi og nokkuð algengt 

var að skartgripir færu einnig með í gröfina. Þá hafa prestar verið jarðaðir í hempum sínum síðan 

um miðja 18. öld. 35  

 Minna er vitað um útfarir fátækra en þeirra ríku. Líklegast þykir að þeir hafi verið lagðir í 

kistu í nærfötunum einum klæða og laki svo vafið um þá, eins og hefðin var. Einnig voru þeir lagðir 

til hinstu hvílu með húfu á höfði. Það er athyglivert að draugar í frásögnum eru gjarnan látnir hafa 

húfu á höfði líkt og þeir sem fátækir voru. Má því færa rök fyrir því að þessi samfélagshópur hafi 

þótt líklegri til að ganga aftur. Það kom einnig fyrir að fátækt fólk var jarðsett án þess að vera lagt 

 
30 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 391. 
31 Sama rit, bls. 387. 
32 Sama rit, bls. 392. 
33 Árni Björnsson nefnir þó eitthvað sem kallast helskór úr útför Vésteins í Gísla sögu Súrssonar. Slíkir skór voru 

bundnir á fætur hins látna til þess að hann gæti gengið til Valhallar. 
34 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 392. 
35 Sama rit, bls. 393. 
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í kistu. Stundum voru þau sett á fjöl og látin síga í jörðina. Ákveðnar aðstæður gátu þó valdið því 

að ekki var gerlegt að jarðsetja í kistu eða á fjöl, eins og til dæmis þegar skæðar sóttir geisuðu, 

margir létust á sama tíma eða ef um timburskort var að ræða á tilteknum svæðum.36  

Sérstök líkklæði komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en um miðja 19. öld og eru þau í raun 

og veru eins og skyrta sem snýr öfugt á líkamanum þ.e.a.s. hún er opin í bakið. Eini munur milli 

útfararklæða karla og kvenna er að karlar fóru í buxur við náskyrtu sína en konur fengu hálfgerðan 

kjól. Yfir andlitið var settur dúkur eða blæja sem enn þekkist . 37 

Elstu kistur sem fundist hafa í uppgröftum hér á landi eru frá landnámi. Slíkir fundir eru þó 

afar sjaldgæfir. Eins og nefnt var hér að framan var oft ekki jarðað í kistu, hver svo sem skýringin 

kann að vera en Guðmundur Arason, kallaður fátækrabiskup, taldi að fólk ætti að hvíla í berri 

moldinni. Fyrr á tímum þótti fólki mikilvægt að láta grafa sig í kistu og dæmi eru um að fólk ýmist 

smíðaði sína eigin kistu og geymdi eða keypti kistu og geymdi svo áratugum skipti. Fyrst voru 

kisturnar opnar í höfuðgaflinn og líkinu smeygt þar ofan í en í kringum 1900 komst hið hefðbundna 

kistulag á sem við þekkjum í dag með lok sem er jafn stórt kistunni.38 Um aldamótin 1900 var 

algengt að í hverri sveit væri aðili sem sæi alfarið um kistusmíðar og var kistan smíðuð eftir málum 

hins látna.  

Fyrsta sérhæfða kistusmíðastofan var stofnuð í Reykjavík rétt eftir aldamótin 1900. Oftast 

var kistan höfð dökk á litinn og stundum var hún leðurklædd að utan. Hvítu kisturnar sem við 

könnumst við úr nútíma jarðarförum urðu ekki vinsælar fyrr en eftir 1920. Tréspænir voru hafðar 

í botni kistunnar svo þangað læki vökvi sem kynni að koma úr líkinu. Koddi var hafður undir höfði 

sem einnig hafði sag eða tréspænir og sennilega var það gert til að koddinn héldi lögun sinni þegar 

höfðinu var komið ofan á koddann. Létt sæng var látin liggja yfir líkinu og hefur þessi siður haldist 

allt fram á þennan dag. Þá hefur verið tekinn upp sá siður að bólstra kisturnar. Hvítir sokkar voru 

settir á fætur og heldur sá siður sér enn í dag.39  

Kistulagningarathöfnin áður fyrr var með svipuðu sniði og hún er í dag þar sem nánustu 

vinir og ættingjar komu saman og líta ásjónu ástvinar síns í síðasta sinn. Áður fyrr var prestur ekki 

alltaf viðstaddur kistulagningar. Áður en lokið var neglt aftur á kistunni var farið með bænir og 

jafnvel voru sungnir sálmar. Það voru ekki til neinar reglur um hvað skyldi syngja. Fólk klæddi sig 

 
36 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 393-394. 
37 Sama rit, bls. 394. 
38 Sama rit, bls. 394-395. 
39 Sama rit, bls. 396. 
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upp og kvaddi á þann hátt er þeim þótti þægilegast, ýmist með kossi á enni, krossmarki eða stroku 

á kinn40  Fornleifarannsókn Kristjáns Eldjárn í Skálholti um miðja síðustu öld leiddi í ljós að flestir 

sem jarðaðir voru inni í Skálholtskirkju voru  í kistum. Þá gaf uppgröfturinn vísbendingar um gerð 

líkkistna áður fyrr. Kisturnar í garðinum voru þó því sem næst horfnar. Hinsvegar sást að flestar 

elstu kistnanna höfðu verið afturmjókkandi. Þetta sást á því að steingervingaför eftir kistur þeirra 

látnu voru sem svört strik í moldinni og með þeim kom lögun þeirra í ljós. Um var að ræða afgang 

af timbri kistnanna. Elstu kisturnar eru taldar eldri en frá 1650. Kistur frá árunum 1650 – 1800 voru 

í betra ásigkomulagi en eldri kisturnar. Þeim má skipta í tvo meginflokka: kistur með gömlu lagi 

sem þó eru ekki allar eins og svo kistur með nýju lagi. Það ber þó að athuga að eldra lagið er ekki 

endilega eldri kistur því að tískan er tímalaus.41 Nýja kistulagið var íburðarmeira og dýrara og því 

er talið líklegt að fólk sem átti minna hafi frekar nýtt sér eldri gerðina. Einfaldasta útgáfan af gamla 

laginu eru stokkar sem eru líkir því sem fannst í gröfunum frá 1650 þar sem kisturnar eru flestar 

afturmjókkandi.  

Athygli vekur að kisturnar sem fundust í uppgreftrinum virðast hafa verið gerðar eftir lengd 

hins látna en það þekkist vart í dag. Annað afbrigði af gamla laginu er þar sem hliðarnar voru 

lóðréttar. Lokið var ekki flatt eins og á fyrrnefndri kistugerð heldur var það kúpt. Að öðru leyti 

voru kisturnar áþekkar. Kristján telur að þessi kistugerð hafi verið í tísku hér í kringum árið 1700 

en ekki enst lengi.42 Þriðja tegundin af gömlu gerðinni svokölluðu sker sig úr að því leyti að lokið 

er gert úr þremur fjölum sem er hæst í miðjunni en hallar svo út frá miðju fjölinni niður á kistuna. 

Jónas Jónasson kallar þetta lag ljósberalag og er talið að þessi „útgáfa“ af loki eigi sér fyrirmynd í 

kúpta lokinum frá 1700.43 Elsta dæmið um ljósberalags kistu er frá 1707. Kistur af hinu svokallaða 

nýja lagi eru frábrugðnar gamla laginu að því leyti að kistan er sexstrend í þverskurði þar sem tvær 

hliðar eru úthallandi, tvær hliðarfjalir eru skáhallar í loki og ein lárétt toppfjöl. Gaflarnir halla út 

eins og hliðarnar. Kistan er því víðari að ofan en neðst, þessar kistur eru hærri en þær gömlu vegna 

lags síns. Allar kisturnar sem fundust í Skálholti hafa verið svartar að lit og ekki voru sérstakir 

hankar á þeim. Það sem ber að hafa í huga er að þessi rannsókn fór að mestu leyti fram í kirkjunni 

sjálfri þar sem fyrirfók var jarðað og því er ekki hægt að áætla út frá þessum fundi hvernig 

 
40 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 396. 
41 Kristján Eldjárn, Skálholt fornleifarannsóknir 1954-1958, Reykjavík: Lögberg, 1988, bls. 138. 
42 Sama rit, bls. 139-140. 
43 Sama rit, bls. 141-142. 
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almenningur var jarðaður. Rannsóknin gefur hinsvegar ákveðna vísbendingu um kistur og greftanir 

fyrr á tímum.44 

 

2.6 Kistur í dag 

Kistur í dag eru allflestar innfluttar erlendis frá. Hefðbundin kista er rétt um 2 metrar á lengd og 

um það bil 85 centimetra breið. Þær eru yfirleitt jafn langar og er lokið gert á svipaðan hátt og 

þriðja tegund gömlu gerðarinnar. Ýmsar útgáfur eru þó til af kistum en þetta er sú algengasta. Litur 

á hefðbundinni kistu er hvítur. Kistan er klædd hvítu efni að innan og er sag í botninum undir hvítu 

líni. Innan í kistunni er líka hvítt frotte efni svo hvergi sést í beran við nema innan í lokinu.  

 

2.7 Húskveðja 

Húskveðjan er að mestu leyti séríslensk hefð. Þessi háttur komst á á 19. öld og varð nánast að reglu 

frekar en undantekningu. Húskveðjur voru við lýði fram undir 1960 þegar þær hurfu nær alveg. 

Tilhögun húskveðja var á þann hátt að hún fór fram á heimili hins látna og var í megindráttum eins 

uppbyggð eins og kistulagning nema að kistan var lokuð og prestur var á staðnum í öllum tilfellum. 

Ef veður var gott og lítið pláss inni var kistan oft borin út. Húskveðjan var ekki takmörkuð við 

nánustu aðstandendur heldur oft auglýst samhliða útförinni. Sunginn var sálmur og farið með 

kveðjuorð og var sálmur Valdimars Briem, Kallið er komið, oftar en ekki notaður við þetta tilefni. 

Kistan var að því loknu borin út af ættingum eða vinum. Það þótti virðingarvottur við hinn látna að 

mæta í húskveðjuna þrátt fyrir að ekki væri pláss inni í húsinu fyrir alla sem þangað mættu.45 

3 Andlát  

Markmið þessa kafla er að varpa ljósi á það hvað gerist þegar einstaklingur deyr. Andlát eiga sér stað á 

sjúkrastofnunum og verður farið yfir mismunandi viðbrögð viðbragðsaðila þar sem það á við. Á 

sjúkrahúsum og dvalarheimilum eru sérstakar verklagsreglur í þessu samhengi sem sjúkraliðum og 

starfsmönnum ber að fylgja. Þessar reglur eru einkum hér til umræðu og útskýringar. 

 
44 Kristján Eldjárn, Skálholt fornleifarannsóknir 1954-1958, bls. 141-142.  
45 Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, bls. 398. 
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3.1 Andlát í heimahúsi 

Þegar andlát verður í heimahúsi er almennt hringt í Neyðarlínuna (112). Viðbragðsaðilar koma þá 

á staðinn og er unnið eftir verklagsreglum þeirra á vettvangi. Sé um skyndilegt andlát að ræða þar 

sem hinn látni hefur ekki notið heimahjúkrunar er haft samband við Útfararstofu kirkjugarðanna 

sem er með samning við lögregluna um að sækja látið fólk á dánarstað. Hafi andlátið aðdraganda 

er haft samband við þá útfararstofu sem fólk hefur valið sér. Sé um skyndilegt andlát að ræða koma 

starfsmenn frá útfararstofunni og búa um líkið í lak og setja á börur. Þessi útköll kallast 

„lögregluútköll“ hjá starfsfólki útfararstofunnar og er brugðist við þeim samstundist dag og nótt 

allan ársins hring. Ef andlátið er sviplegt er oft kallaður til prestur á dánarstað sem hefur stutta 

samveru með aðstandendum og hinum látna. Þessi stund er álík þeirri sem haldin er á spítulunum 

við dánarbeð. Stundin er ekki löng en aðstandendum gefst tækifæri á að kveðja. Ef viðkomandi 

hefur dáið í svefnherberginu sínu er búið um hann af starfsfólki útfarrstofunnar í rúminuá meðan á 

kveðjustundinni stendur. Þegar allir hafa kvatt hinn látna fara starfsmenn útfararstofunnar með líkið 

í líkhús Landspítalans á Barónstíg. Oft vilja aðstandendur fá að sjá hinn látna áður en kistulagning 

fer fram og þá sér útfararstofan sem aðstandendur hafa valið um það. Þessar stundir eru kallaðar 

nærverur og fara þær fram í ró og næði, gjarnan eftir klukkan fimm á daginn í kapellunni í Fossvogi. 

Fólk situr þá hjá ástvini sínum, heldur í hönd eða strýkur vanga og á sína stund. Það eru í raun 

engin takmörk fyrir því hversu oft fólk kemur og fær nærverur en þessar stundir geta verið 

einstaklega heilandi fyrir aðstandendur þar sem róin er nær alger og mikilvægi þess að geta strokið 

hönd og setið hjá ástvini sínum er ómetanleg stund. Þrátt fyrir að dánarorsök virðist vera greinileg 

þá er nauðsynleg að fara með hinn látna í krufningu á Barónsstíg og er það í samræmi við gildandi 

lög í landinu. Um krufningar segir í lögum frá 1998: 

Réttarkrufning.  

 6.gr.  

 Réttarkrufning skal gerð:  

    1. þegar dauðsfall verður rakið til refsiverðrar háttsemi eða ef ekki reynist unnt að útiloka slíkt með 

fullnægjandi hætti, eða þegar slík krufning er talin nauðsynleg til að koma í veg fyrir að síðar vakni 

grunsemdir um að dauðsfallið megi rekja til refsiverðs verknaðar eða  

    2. þegar dánarorsök verður ekki með viðunandi hætti ákvörðuð með réttarlæknisfræðilegri líkskoðun.  

 Í öðrum tilvikum tekur lögregla ákvörðun um nauðsyn réttarkrufningar.  

Dómsúrskurður um réttarkrufningu.  

 7. gr.  

 Lögregla skal kynna nánasta venslamanni nauðsyn réttarkrufningar og leita samþykkis hans.  

 Samþykki nánasti venslamaður ekki réttarkrufningu skal lögregla leita úrskurðar dómara um hana.46   

 
46 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 127-128. 
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Hér að ofan má sjá lagaákvæði sem kveða á hvenær skuli fara með lík í krufningu. Aðstandendur 

hafa samt sem áður lagalegan rétt til þess að krefjast krufningar ef þau telja eitthvað hafa farið 

úrskeiðis.  

3.2 Sjálfsvíg 

Á heimasíðunni www.sjalfsvig.is má finna margvíslegar upplýsingar.. Bæklingur þessi var gefinn 

út árið 2009 af fræðslusviði biskupsstofu og þýddur af Elínu Ebbu Guðmundsdóttur. 

Bæklingurinn er hugsaður sem sjálfshjálparbæklingur og er settur upp á aðgengilegan hátt en 

þarer bent á að ástvinamissir af völdum sjálfvígs sé sérstaklega erfiður vegna þess að 

aðstandendum finnist þeir ekki hafa getað kvatt þann sem lést. Heimurinn umturnast í einni 

svipan og sjálfsásakanir séu oft miklar. Spurningin „af hverju“ sæki á aðstandendur og hvað þeir 

hefðu hugsanlega getað gert til að afstýra þessum atburði. Einnig sé það algengt að aðstandendur 

furði sig á því af hverju þau hafi ekki áttað sig á hvað var að gerast í huga þess sem svipti sig lífi. 

Í bæklingnum kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir aðstandendur að átta sig á því að ekki sé hægt 

að læknast af sorginni. Það sé hins vegar hægt að lifa með henni en hún hverfi aldrei alveg. 

Skrefin sem tekin séu, séu hæg og þau eru oft tvístigin en að halda áfram sé nauðsynlegt. 

Mörgumreynsit gott að sækja til sorgarhópa sem fyrirfinnast í kirkjum og hjá samtökum sem 

sérhæfa sig í sorgarúrvinnslu. Að tala við fólk í svipuðum aðstæðum sé bæði gott og hjálplegt.4748  

3.3 Andlát erlendis 

Hafi einstaklingur dáið erlendis er verkferlið yfirleitt á þann hátt að útfararstofa erlendis hefur 

samband við útfararstofu hérlendis. Útfararstofurnar þurfa að útvega ýmsa pappíra en misjafnt er 

misjafnlega ítarlegt eftir löndum. Vegabréf hins látna dugar í flestum tilfellum en stundum þarf að 

útbúa sérstakan líkpassa. Sendiráð Íslands er oft til aðstoðar fyrir aðstandendur og kemur á 

 
47 Minningarsjóður Orra Ómarssonar, „ástvinamissir vegna sjálfsvígs“, sjalfsvig.is, sótt 31.desember 2019 af 

https://sjalfsvig.is/wp-content/uploads/2019/11/astvinamissir.pdf 

  
48 Í bókinni „um sjálfsvíg“ segir Pétur Pétursson prófessor frá afstöðu biblíunnar til sjálfsvíga og jafnframt að þar eru 

einingis 6 sjálfsvíg sem koma fram. Þekktustu sjálfsvígn eru hjá Samson og Júdasi. Þegar kirkjan fór að gera þá sem 

létust í nafni trúar að dýrlingum var að því er virtist aukin týðni „hetjulegra“ dauðdaga til að það gæti kallast 

dýrlingadauði. Það er að segja fólk óð út í vonlaus atvik til þess eins og hljóta dýrlinga dauða, konur á þriðju öld 

hófu að fremja sjálfsvíg til þess að þurfa ekki að vera í kvennabúrum heiðingjanna. Ágústínus kirkjufaðir varaði við 

þessu því hann taldi þetta vera ögrun við vilja Guðs. Leiðtogar innan kirkjunnar fóru því í auknum mæli að fordæma 

sjálfsvíg og töluðu um eilífa vist í hreinsunareldinum til að sporna gegn þessari þróun. (Þjóðmálanefnd 

þjóðkirkjunnar, Um Sjálfsvíg, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1997, bls. 11-13.) 
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tengslum við erlendar útfararstofur. Útfararstofan erlendis gengur frá flugi í samráði við 

útfararstofuna hér heima og er búið um hinn látna í kistu sem er ýmist með blý kistu innan í eða er 

sérútbúin til flutnings milli landa (á helst við kistur frá Bandaríkjunum). Þetta er gert til að 

þrýstingurinn í flugvélinni hafi sem minnst áhrif á útlit hins látna. Kistan fer í frakt í hefðbundnu 

flugi og er sótt af útfararstofu til Keflavíkur. Aðstandendur biðja stundum um að fá að fylgja 

líkbílnum til Reykjavíkur í líkhúsið í Fossvogi og er það sjálfsagt mál. Kistan er svo sett inn í 

líkhúsið. Dýrt getur verið að kaupa aðra kistu til að jarðsetja í og er því sama kistan oftast notuð 

við útförina. Hvort sem um að ræða bálför eða jarðarför þá er nauðsynlegt að fjarlægja blýkistuna 

og er þá hinn látni tekinn úr kistunni tímabundið. Gott getur verið að klæða hinn látna í líkklæði 

og kistuleggja upp á nýtt í kistuna sem kom erlendis frá. Blýkistunni er síðan hent því þær eru ekki 

umhverfisvænar og brotna hvorki niður í náttúrunni né í brennsluofninum.  

 

3.4 Andlát á stofnun 

Langflest andlát verða á spítala og eiga sér oftast nær einhvern aðdraganda. Landspítalinn útbjó í 

febrúar 2016 fræðsluefni sem útskýrir hvað gerist þegar ástvinur er deyjandi enfræðsluefni af þessu 

tagi var útbúið til að vinna bug á ýmsum óvissuþáttum verða til. Þau merki sem Landspítalinn segi 

að gefi til kynna að einstaklingur sé deyjandi eru eftirfarandi atriði: 

Minnkuð þörf fyrir mat og drykk. Stór hluti af lífi okkar tengist á einhvern hátt mat og drykk og 

það getur því verið erfitt þegar ástvinur vill ekki eða getur hvorki borðað né drukkið. Matarlyst og 

hungurtilfinning minnkar og því er mikilvægt að halda ekki um of mat eða drykk að hinum deyjandi, 

heldur gefa litla munnbita af mat eða sopa af vatni eins og viðkomandi þolir. Þegar hér er komið 

vinnur líkaminn ekki úr vökvagjöf í æð og getur slík vökvagjöf reynst íþyngjandi og valdið bæði 

bjúg í lungum og á líkama. Góð munnhirða er mikilvæg fyrir vellíðan og oftast þarf viðkomandi 

aðstoð við tannburstun og/eða að væta munn með vökva eða með sérstökum svamppinnum. 

Mikilvægt er að bera mýkjandi krem á varir. Þó að ekki sé hægt að sýna hinum deyjandi umhyggju 

með mat og drykk er hægt að veita hana með samveru eða á annan hátt, til dæmis með því að deila 

minningum og fréttum af fjölskyldu og vinum.  

Að draga sig í hlé. Eðlilegt er að hinn deyjandi dragi sig smátt og smátt í hlé og hafi minni samskipti 

við umhverfi sitt og sína nánustu. Aukin þreyta, svefn og óáttun á stað og stund er einnig algeng. 

Undir lokin missa flestir meðvitund eða verða rænulitlir. Þetta ástand getur varað í töluverðan tíma, 

allt frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga. Heyrnin er síðasta skynjunin sem hverfur og því 

er mikilvægt að tala við ástvin sinn og gera ráð fyrir því að hann heyri. Nærvera, snerting og hlýja 

þjónar alltaf tilgangi. 

Breytingar á öndun. Algengt er að öndun verði óregluleg. Koma þá tímabil þar sem langt hlé er 

milli andardrátta en þess á milli verður öndunin hröð og grunn. Þegar nær dregur andláti getur slím 

safnast í öndunarveginn þar sem viðkomandi hefur ekki lengur kraft til að hósta slíminu upp eða er 

meðvitundarlaus. Þegar þetta gerist heyrist hljóð við öndunina, svokölluð hrygla. Í flestum tilfellum 

veldur hrygla þeim sem er deyjandi engum óþægindum en getur verið óþægileg fyrir aðstandendur 
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að hlusta á. Hægt er að gefa lyf til að draga úr slímmyndun og minnka hrygluna en einnig getur 

hjálpað að breyta reglulega um legustellingu.  

Eirðarleysi og ósjálfráðar hreyfingar. Hjá sumum verður vart við eirðarleysi og fálm. Það getur 

reynst vel að tala rólega við viðkomandi, snerta hann og spila kunnuglega tónlist. Sumir fá kippi í 

vöðva í útlimum og jafnvel andlit og geta róandi lyf hjálpað þegar um slík einkenni er að ræða. 

Hitastig Smám saman minnkar blóðflæði til líffæra sem veldur því að hendur og fætur kólna og 

litarháttur verður fölur. Yfirleitt finnur viðkomandi ekki fyrir kulda og nægir flestum að hafa teppi 

eða sæng yfir sér.49 

 

Samkvæmt fræðsluefni Landspítalans er andlátsstundin sjálf yfirleitt friðsæl og reynir starfsfólk 

stofnunarinnar sitt besta til þess að gera umhverfið hlýlegt. Hugtakið líknarmeðferð kemur oft upp 

í þessu sambandi en með því er átt við að  þegar manneskja er kvalin og talið er að sársaukinn sé 

mikill þá er sú leið farin að draga úr sársauka með lyfjum. Líknarmeðferð er því aðferð til þess að 

lina þjáningar þegar enginn lækning er í sjónmáli. Þessi aðferð er valin til þess að reyna að tryggja 

friðsæla dauðastund.50  

Þegar andlát verður á spítala í Reykjavík er það oftar en ekki prestur spítalans sem heldur 

kveðjuathöfn við dánarbeð hins látna. Þar með er útfararundirbúningur í raun hafinn því þegar 

ástvinir hafa kvatt er hinn látni fluttur yfir í líkhús spítalans og jafnframt er ástvinum kynntur 

bæklingur með upplýsingum um útfararstofur höfuðborgarsvæðisins. Missir barns veldur 

yfirleittsárustu sorg sem til er og virðist gilda einu hvort um er að ræða slys eða sjúkdóma. Ferlið 

og útfararsiðir eru að mestu leyti þeir sömu. Oft vilja foreldrar fá að vera með við að klæða látin 

börn sín og upplifa ákveðna huggun í því. Þá er barninu komið fyrir í lokuðu herbergi þar sem 

engin truflun á sér stað. Oft er notað svokallað „rauða herbergi“ í Fossvogskirkju þar sem hlýleg 

rauð gluggatjöld hanga fyrir gluggum. Ýmist hjálpar útfararstjórinn til við að klæða eða er 

einfaldlega til staðar ef eitthvað vantar. Stundum vill fólk líka fá að vera eitt með barni sínu í hinsta 

sinn og klæða það sjálft og er að sjálfsögðu orðið við því.  

3.5 Umbúnaður við andlát 

Samkvæmt landlæknisembættinu fer sérstakt ferli í gang þegar einstaklingur deyr.  

• Allar slöngur, nálar og aðrir aðskotahlutir fjarlægðir. 

• Líkaminn réttur af.  

 
49 Landspítali, „Þegar ástvinur er deyjandi“, landspitali.is, sótt 5. maí 2019 af 

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Sjuklingar-og-adstandendur/Sjuklingafraedsla---

Upplysingarit/Salgaesla-og-liknarthjonusta/Thegar_astvinur_er_deyjandi.pdf  
50 Sigfinnur Þorleifsson „Um nauðsynlegan sársauka og þarflausa þjáningu“, bls. 111. 
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• Skartgripir fjarlægðir.  

• Hinum látna er þvegið á venjulegan hátt, hár greitt og þvegið ef þarf, karlmenn rakaðir og 

konur snyrtar í samráði við aðstandendur.  

• Hreinar umbúðir settar yfir stómíur og sár og þess gætt að ekki leki úr sári.  

• Munnur hreinsaður, gervitennur festar.  

• Augum lokað, rök bómull sett yfir ef þarf.  

• Bómull er sett í endaþarm með tunguspaða, fyrst vatnssækin hvít bómull og síðan vatnsfælin 

gul. Bleiustykki og netbuxur yfir.  

• Hinn látni er klæddur í skyrtu. Sumar stofnanir hafa látið sauma skyrtur sem eru opnar að 

aftan.  

• Börn eru oftast klædd í eigin föt eftir óskum foreldra.  

• Leitast skal við að hafa munnsvip eins eðlilegan og frekast er unnt. Hálskragi settur ef þörf er 

á að festa upp kjálka. Sumar stofnanir hafa látið útbúa hálskraga úr þykkum svampi.  

• Leggja hendur þannig að hægt sé að snerta þær.  

• Hreint lín sett á rúmið, einn koddi undir höfði og sæng er höfð yfir hinum látna meðan 

aðstandendur eru inni. Hækka má höfðagafl örlítið.  

• Klæða hinn látna í sokka, setja merkispjald á ökkla ofan í sokkinn. Þar komi fram nafn og 

kennitala.  

• Þegar flutningur á sér stað er hinn látni vafinn í hvítt lak, sem fest er saman að framan með 

hvítum breiðum bréfplástri. Merkispjald með nafni og kennitölu hins látna er fest á lakið.  

• Sjálfsagt er að nota einnota hanska og gæta fyllsta hreinlætis.  

• Ef hinn látni var haldinn smitnæmum sjúkdómi gilda áfram sömu varúðarreglur við og eftir 

andlát eins og meðan hann var á lífi. Ef krufning á að fara fram þurfa upplýsingar um 

smithættu að fylgja með. Tryggja ber að þeir sem flytja hinn látna fái einnig sömu 

upplýsingar.51 

 

3.6 Helgistundir á dánarbeði 

Þegar ástvinur deyr er oftar en ekki höfð bænastund hvort sem heldur er að hinn látni hafi verið á 

sjúkrastofnun eða í líknandi meðferð heima. Er þá oft sest við rúmið þegar hinn látni hefur kvatt 

og farið með bænir. Þessar stundir má líta á sem sálusorgun og verkfæri til þess að snúa sorginni 

inn á rétta braut, þ.e. í átt til vonarinnar sem kristin trú boðar. Það sem gerir þessar stundir 

áhrifamiklarer nálægðin við hinn látna og þar með talin staðreynd dauðans. Þessar stundir eru 

ennfremur hjálplegar til að fá útrás fyrir tilfinningar.  Tár eru velkomin á þessum stað og stundu 

þar sem dauðinn hefur enn ekki náð fullum tökum á hinum látna. Enner hiti í líkamanum og liturinn 

eðlilegur. Hafi aðdragandinn verið langur getur verið ákveðin lausn í andlátinu. Börn eru hvött til 

að taka þátt í þessum athöfnum en ekki skal þvinga þau til þess. 52 Börn hafa ekki alltaf 

 
51 Landlæknir, „Leiðbeiningar við andlát: Umönnun látinna og stuðningur við aðstandendur, landlaeknir.is, 2008, 

sótt 1. maí 2019 af https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2820/Leidbeiningar-vid-andlat-2008.pdf   bls. 

6. 
52 Sigfinnur Þorleifsson „Helgisiðir til huggunar“, bls. 210. 
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tilfinningalegan þroska til þess að skilja endanleika dauðans og þess vegna er gott fyrir þau að fá 

að vera þátttakendur í því ferli sem á sér stað, þá verður kistulagningin og útförin ekki eins erfið.  

Útfararathöfnin sjálf er með öðru sniði en kistulagningar og kveðja á dánarbeði, þar sem 

við útfararathöfnina er oft mun meiri yfirvegun hjá þeim sem hana sækja. Sennileg ástæða þess eru 

samfélagslegar kröfur þess efnis að menn eigi ekki að láta sjá sig auman og niðurbrotinn. Það sem 

útfararathöfnin hefur sem hinar tvær athafnirnar hafa ekki er að þar gefst fólki kostur á að votta 

aðstandendum virðingu sína og samúð. Í útförum er farið yfir lífshlaup hins látna og oftar en ekki 

minnst þeirra kosta sem viðkomandi var gædd/ur. Séra Bragi Skúlason gerði könnun á meðal 

íslenskra ekkjumanna þar sem meðal annars kom í ljós að þeir lögðu höfuðáherslu á að 

útfararathöfnin færi vel fram. Oft eru persónulegir munir lagðir í kistur hjá látnum eða þau klædd 

upp í föt sem var í þeirra anda, svo sem ullarsokka á fætur þeim sem voru fótkaldir og fleira. Þetta 

ber vott um innri veruleika táknanna og þess rýmis sem helgisiðirnir vísa í. Sama má segja um val 

á legstað þar sem oft er reynt að búa til einskonar grafreiti þar sem ekki er langt á milli ættingja 

svo þau hafi einhverskonar félagskap af hvert öðru.  Með tilkomu aukinnar líkbrennslu er þetta að 

verða algengara þar sem duftker eru grafin ofan í gömlum kistugröfum. Í kirkjugarða mæta svo 

aðstandendur hinna látnu á hátíðisdögum og tárast saman og minnast þeirra sem þar hvíla og 

komandi kynslóðir fá að heyra af þeim sögur.53 

 

3.7 Andvana fædd börn 

Fyrir um það bil 30 árum þótti það ekki vera mikilsháttar sorg ef barn fæddist andvana. 

Börnin voru oft lögð til hvílu í kistum hjá eldra fólki og þannig litið á að hinn fullorðni væri að 

passa upp á lífið sem fékk aldrei að blómstra. Þessi leið þótti falleg í ljósi þess að þá væri einhver 

að hugsa um litla barnið, ekki síst ef barnið var lagt til hvílu hjá einhverjum sem fólkið þekkti til. 

Þessi siður hafði þó þann vankant að foreldrarnir voru ekki með í útförinni og barnið hvorki skráð 

í kirkjubækur né heldur settur kross eða legsteinn á leiðið. Í dag er þessu öðruvísi háttað þar sem 

andvana fæddum börnum er ávalt gefið nafn og þau kvödd með sérstakri athöfn.  Þá er barninu 

búinn staður í kirkjugarði og gröf þess merkt. Einnig er sérstakur  minningarreitur í Fossvogi þar 

 
53 Sigfinnur Þorleifsson „Helgisiðir til huggunar“, bls. 211-212. 
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sem fóstur sem deyja á meðgöngu eru sett í dufti. Með þessu móti hefur fólk ákveðinn stað til að 

koma á og votta virðingu og hugsa til lífsins sem fékk aldrei að dafna. 54 

 

4 Börn og útfarir 

Börn og dauðinn eru einkar viðkvæmt viðfangsefni. Hversu mikið er hægt að segja 

börnum um dauðann? Í bókinni Börn og sorg eftir Sigurð Pálsson er þeirri spurningu varpað fram  

hvort við séum í raun að hlífa okkur sjálfum en ekki börnunum þegar við álítum að halda eigi 

börnum fjarri sorg og dauða. . Börn, segir Sigurður, sýna oft meiri stillingu heldur en fullorðna 

fólkið í erfiðum aðstæðum. Ýmindunarafl barna geri það að verkum að verra gæti reynst að leyfa 

barninu ekki að koma í útför og kistulagningu því þau gætu hugsað dauðann sem eitthvað mun 

verra en hann er. 55Eins og skoðun Sigurðar Pálssonar ber með sér er nú um stundir litið svo á að 

mikilvægt sé að segja börnum hlutina á sem einfaldastan hátt og svara þeim spurningum sem þau 

kunna hafa.  Í stuttu máli má segja að útfarir hafi svipaðan tilgang fyrir börn og fullorðna en 

sökum þess að tilfinningalíf barna er ekki fullmótað séu þessar athafnir gríðarlega mikilvægar. 

Barnið  fái líkt og hinir fullorðnu útrás fyrir tilfinningar sínar og tækifæri til þess að kveðja í 

hinsta sinn. Nærvera barna við útfarir geri að verkum að þau geta seinna rifjað stundina upp með 

foreldrum sínum.  

 

4.1 Kistulagning 

Hér að framan kom fram að það skiptir höfuðmáli að barnið sé haft með í ráðum og allt sé gert af 

ró og yfirvegun. Varðandi kistulagninguna er gott að spyrja barnið hvort það vilji sjá hinn látna, 

hlusta á þau og gefa sér tíma og hvetja þau frekar en letja. Börn fá oft að leggja eitthvað hjá 

hinum látna eins og blóm eða  teikningu og hefur það reynst þeim vel að fá eitthvað hlutverk. 

Sum börn vilja ekki sjá hinn látna en vilja setja umslag með mynd ofan í kistuna. Það skiptir máli 

að börnin skilji að tilfinningar þeirra skipti máli. Þegar talað er um  kistulagningu við börn er 

nauðsynlegt að útskýra eins nákvæmlega og hægt er hvað mun gerast, t.d. er gott að segja að það 

 
54 Sigfinnur Þorleifsson „Helgisiðir til huggunar“, bls. 212. 
55 Sigurður Pálsson, Börn og sorg, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1998, bls. 20-22. 
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verði lítill klútur yfir andliti hins látna og að ef að barnið vilji snerta hinn látna þá sé hinn látni 

mjög kaldur viðkomu.56  

 

4.2 Útför 

Þegar kemur að útförinni sjálfri er sami háttur hafður á. Nauðsynlegt er að spyrja börnin hvort 

þau vilji taka þátt og þá hvernig. Oft fer vel á því að þau sjái um að bera blóm. Einnig er hægt að 

færa þeim blóm til að setja á kistuna. Sigurður Pálsson skrifar að sé um foreldri barns að ræða sé 

ekki gott að barnið beri blóm nema undir sérstökum kringumstæðum og barnið hreinlega krefjist 

þess. Gott gæti reynst að biðja prestinn um að fara með bænavers sem barnið þekkir og nefna 

barnið á nafn í minningarorðunum. Séu börn að bera krans sé nauðsynlegt að þeim sé sagt til á 

einfaldan hátt og ekki lögð of mikil ábyrgð á börnin. 57  

Aukin meðvitund um sálarástand barna hefur gert að verkum að ýmsar nýjungar eru 

komnar á markað er snúa að útförum. Deyi annað foreldrið er hægt að gera kveðjustundina mjög 

persónulega með því að skreyta kistuna með handaförum og kveðjum frá börnunum. Þetta er ekki 

kostnaðarsamt en hefur gríðarlega mikil áhrif á börnin og þá sem koma að útförinni. Sú hugsun 

um að útför sé líkt og leiksýning er einnig að breytast að því leyti að fólki er leyft að vera eins og 

það vill. Útför er fyrir aðstandendur fyrst og fremst. Oft spyrja aðstandendur hvernig hlutirnir eigi 

að vera og er mikilvægt að þau skynji að það sé enginn möguleiki á því að þau geti gert mistök. 

Þetta á sérstaklega við um börn og unglinga sem gætu dæmt sig mjög hart ef þau upplifa mistök. 

Það er mín skoðun að eitthvað það fallegasta og heilasta sem hægt er að sjá í útför séu börn. Börn 

fylgja foreldrum sínum til athafnarinnar til að kveðja aldraðan ættingja ogspyrja spurninga 

tæpitungulaust. Þannig gera þau okkur grein fyrir því hvað það er heftandi að vera fullorðinn og 

að uppfylla samfélagsleg boð og bönn sem sett eru á okkur. Þau spyrja, gráta og hlæja. Ef börn 

hafa hlutverk í útför er yfirleitt einfalt að tala þau í gegnum það sem þau eiga að gera. Undir lok 

athafnarinnar þegar útfararstjórinn gengur inn er gaman að horfa í augu barns sem veit að 

ábyrgðarhlutverk þeirra er á næsta leyti. Stundum verða þau full hress og hoppa af stað til að 

takast á við verkefnið. Það fær fólk til að brosa í gegnum tárin og er dásamleg stund. Ekki 

 
56 Sigurður Pálsson, Börn og sorg, bls. 22-24. 
57 Sama rit, bls. 24-25. 
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skamma börn fyrir að vera börn, kennum þeim frekar virðingu fyrir verkefninu sem er 

framundan, þá munu þau muna daginn sem fallegan dag í ást og umhyggju. 

 

4.3 Jarðsetning 

Ef um jarðsetningu er að ræða er ekkert sem mælir gegn því að börnin fylgi með í kirkjugarðinn. 

Hér er sem fyrr nauðsynlegt að vera búinn að útskýra fyrir þeim hvað muni eiga sér stað í garðinum. 

Það gæti verið óhugnaleg sýn fyrir þau að sjá kistuna síga niður í jörðina og því gott að útskýra 

fyrir þeim af hverju það er gert. Það er gott að koma að gröfinni þegar búið er að moka yfir kistuna 

og gengið hefur verið frá leiðinu. Það er alveg undir börnunum og ættingjum sem heild hversu oft 

er komið að gröfinni en að kenna fallega umhirðu á leiðinu er fallegur siður og góður sem gerir það 

að verkum að barnið sér líka tilgang í að koma og hugsa fallega til hins látna.58 Andrúmsloftið 

þegar í kirkjugarðinn er komið er oft töluvert afslappaðara heldur en í kirkjunni. Það má leyfa 

börnunum að ganga um og skoða önnur leiði, ganga fram og sýna þeim ofan í gröfina áður en kistan 

er látin síga og segja þeim hvað muni gerast þegar kistan er borin úr líkbílnum. Bókin Sumarlandið 

eftir Eyvind Skeie lýsir stigum sorgarinnar á einfaldan og þægilegan hátt. Gott er að styðjast við 

þá bók þegar talað er um dauðann við börn því höfundurinn samdi hana með það að leiðarljósi, að 

skilja dauðann frá sjónarhóli barns. Þar lýsir hann því sem svo það sé alltaf dimmur dalur sem fylgi 

okkur á lífsgöngunni. Þegar einhver deyr stígum við niður í hann. Fyrst sé allt koldimmt en loks 

birtist ljós í dimma dalnum. Bókin er þannig vegferð til Jesú í gegnum sorgarstigin. Jesús er sá sem 

alltaf bíður. Það er sama hversu lengi við erum að koma okkur til þess sem alltaf bíður. Það sem 

skiptir máli er að halda alltaf áfram.59 

5  Sorgin 

 

Markmið þessa kafla er að fara yfir sorg og sorgarúrinnslu. Helstu áherslur eru hver viðbrög fólks 

eru við sorg og hvernig sálusorgari getur unnið að bættri líðan syrgjandans. Helstu heimildir eru 

fengnar hjá Howard Clinebell, Karli Sigubjörnssyni og af heimasíðu sorgarsamtakanna 

Ljónshjarta. 

 
58 Sigurður Pálsson, Börn og sorg, bls. 24-25. 
59 Eyvind Skeie, Sumarlandið: Frásaga um von, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1995, bls. 9-46. 
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Við útfarir er einstök stemning ef svo má að orði komast. Sorgin sem umlykur athöfnina er nánast 

áþreifanleg. Howard Clinebell var prestur og fræðimaður sem sérhæfði sig í sálugæslu. Hanntalar 

um ákveðin vaxtarstig sem sálusorgari þurfi að hafa í huga þegar hann hjálpar syrgjendum. Í bók 

sinni Basic types of pastoral care & counseling : resources for the ministry of healing and growth 

fjallar hann um þessi skref, lið fyrir lið. Mikilvægustu sorgarskrefin segir hann vera þau að 

viðurkenna missinn, gráta, aðlagast breyttu ástandi, endurheimta tiltrúna á lífið og loks að gera sér 

grein fyrir því að krafturinn sem virki lamandi á sorgarstundu geti orðið vendipunkturinn í átt að 

nýju lífi. Sorg, samkvæmt Clinebell,  er því verkefni sem þarf að leysa til þess að halda áfram með 

lífið.60 Hér á eftir fjalla ég um sex sorgarskref Clinebells í mjög stuttu máli. 

 

1. Fást við doða og áfall. Fyrstu viðbrögð við áfalli eru oftast doði og það að finnast 

hlutirnir vera óraunverulegir. Hugurinn skilur ekki sársaukann sem þú upplifir eftir 

að hafa heyrt að ástvinur sé látinn. Mikilvægt er að skilja að það tekur syrgjandann 

langan tíma, stundum nokkra mánuði og jafnvel ár að átta sig á raunveruleika 

málsins. Fyrst eftir áfall er líkt að það ætli engan endi að taka. Það er ekki fyrr en 

fólk hefur sorgarvinnu sína (útfarir eru hluti af því ferli) að fólk sér að það sé 

mögulega ljós við enda ganganna. Það sem sálusorgari þarf að hafa í huga við þetta 

upphaflega áfall er að þarfir verða oft eins og hjá barni, í þeim skilningi að 

syrgjandinn þarf að fá tíma til að syrgja.  Það vera til staðar skiptir öllu máli. Huggun 

í nærveru má líkja við það að verið sé að hugga barn sem hefur meitt sig. Að færa 

fólki mat er frábær byrjun því að oft gleymir fólk að hugsa um sig á þessu stigi. 61 

2. Tjá og tala um tilfinningar á sama tíma og þær koma upp. Árið 1942 eftir 

mikinn eldsvoða á næturklúbbi komst Lindemann að því hversu mikilvægt það var 

fyrir syrgjendur að tjá sig um atburðinn sem hafði valdið þeim áfalli sem fyrst.62 

Lindemann sá hversu mikilvægt það var fyrir bata syrgjenda og fólks í áfalli að fá 

að tala um atburðinn og þær tilfinningar sem upp komu í kjölfar hans. Í þessum 

aðstæðum þurfa sálusorgarar oft að ganga gegn félagslegum viðmiðum. Meðferðin 

 
60 Howard Clinebell, Basic types of pastoral care & counseling, Nashville: Abingdon Press bls. 190-196. 

61 Sama rit, bls. 190 
62 Erich Lindemann var þýskur sálfræðingur fæddur árið 1900 hann var hvað þekktastur fyrir þessa uppgvötun sína. 
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sem syrgjendur fá eru þá samtalsmeðferðir með hnitmiðunum spurningum. 

Markmið samtalsmeðferðarinnar er að vinda ofan af doðanum sem myndast við 

áfallið og fá syrgjandann til þess að horfast í augu við þá staðreynd að ástvinur sé 

látinn. Þær tilfinningar sem erfiðast getur verið að vinna úr eru sektarkennd, reiði 

og hræðsla.. 63 

3. og 4. Sátt og síðan uppbygging. Að ná sátt við núverandi aðstæður og svo að 

byggja sig upp aftur eru þriðja og fjórða skref sorgaravinnunar. Oft er mjög erfitt að 

sætta sig við andlát ástvinar og reynir það á bæði andlega og líkamlega. Þess vegna 

er nauðsynlegt fyrir þann sem syrgir að hugsa vel um sig og reyna að forðast hluti 

sem gætu verið slæmir fyrir þá. Það að „læra sátt“ felur í sér að læra hluti upp á nýtt. 

Hluti sem hinn látni var vanur að gera eða hluti sem þið voruð vön að gera saman. 

Sárin sem myndast við erfiðan missi geta ekki gróið fyrr en sátt er komin gagnvart 

þeirri staðreynd að ástvinur sé látinn.64  

5. Aukin andleg og siðferðileg heilindi. Prestur getur dýpkað andlega vídd 

syrgjandans með því að auka trúarlegt vægi í lífi hans. Ýmiss lærdómur getur verið 

fólginn í missi og reynir sálusorgarinn að hjálpa til við að fá syrgjandann í lið með 

sér í átt til andlegs þroska.65 

6. Að fá aðstoð í gegnum annað fólk sem gengið hefur í gegnum svipaða hluti. 

Að leita til annara þegar tíminn er réttur sem lent hafa í svipaðri sorg getur verið 

mjög hjálplegt. Ýmsir sorgarhópar eru starfandi og margir upplifa að hjálp fæst með 

því að ræða hlutina í hópi og sjá að þú ert ekki einn.6667 

Þessi atriði Clinebells um hvernig hægt er að vinna með fólki í gegnum sorg, sýnir 

mikilvægi útfarar og þeirrar sorgarúrvinnslu sem hún felur í sér. Fyrsta skrefið er útförin 

sjálf en ferlið heldur svo áfram, allt þangað til manneskjan er loks komin á þann stað þar 

sem hún getur rætt sorg sína við aðra og með því deilt sinni reynslu. Í þessum hópum verður 

sorgarúrvinnslan víðtækari með fleiri reynslusögum og hentar þessi meðferð mjög vel fyrir 

 
63 Howard Clinebell, Basic types of pastoral care & counseling, bls. 191 
64 Sama rit, bls. 192-193. 
65 Sama rit, bls. 194. 
66 Sama rit, bls. 198. 
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suma. Hér á landi er fjöldinn allur af sorgarsamtökum og ein þau þekktustu eru samtökin 

Ljónshjarta. Á heimasíðu samtakanna er að finna eftirfarandi lista af staðreyndum um 

sorgina.  

Sorg er eðlileg 

Miklum missi fylgir sorg. Við syrgjum þegar einhver nákominn okkur deyr. Sorgin er þáttur í 

söknuði okkar og aðlögun að nýju lífi. Þótt sorg sé eðlilegt ferli er hún ein af erfiðustu kenndum sem 

við finnum fyrir. 

Þín sorg er versta sorgin 

Eigin sorg er ætíð sú erfiðasta, hvort sem við missum maka, barn, foreldri eða systkini og hvernig 

sem missinn ber að – skyndilega eða eftir veikindi. 

Leiðin út úr sorginni er í gegnum hana 

Sorgin er sársaukafull. Ástvinamissir er eitt erfiðasta áfallið sem við verðum fyrir og það er engin 

auðveld leið til að halda áfram. Við gætum reynt að forðast sársaukann, komast sem fyrst í gegnum 

sorgina en það er ekki hægt. Við verðum að finna hugrekki til að lifa með sorginni. 

Sorgin er nátengd sambandinu við þann sem fallinn er frá 

Samband okkar við aðra manneskju er alltaf einstakt og hefur ákveðið gildi fyrir okkur. Ef við viljum 

skilja viðbrögð okkar við sorginni til fulls þurfum við að átta okkur á því hvert samband okkar við 

hinn látna var og þar af leiðandi hvað það er sem við erum að missa. Við syrgjum maka á annan hátt 

en barn, vin eða foreldri. Ástvinamissir verkar á okkur með ólíkum hætti og því syrgjum við á 

mismunandi hátt. 

Sorgarferlið er mikil vinna 

Sorgarúrvinnsla krefst mikillar orku, oftast mun meiri en fólk býst við. Hún tekur á jafnt líkamlega 

sem andlega. 

Sorgarferlið tekur langan tíma 

Fyrstu mánuðurnir eru yfirleitt afar tilfinningaþrungnir. Fyrsta árið er erfitt – allt minnir á missinn, 

til dæmis fyrstu jólin, afmælisdagar, þegar ár er liðið frá andláti og enn fleiri viðburðir. Allir þessir 

dagar eru erfiðir en við verðum að sjá fram úr þeim, vita að þeir eru eðlilegir og sýna sjálfum okkur 

samúð. Sumir kalla annað árið ár einmanaleikans. Það er þá sem við gerum okkur enn frekar grein 

fyrir því að lífið er og verður alltaf án þess sem fallinn er frá. 

Sorgin er óútreiknanleg 

Syrgjandi gengur í gegnum margvíslegar tilfinningar og hegðun. Ekki einungis þær sem almennt eru 

tengdar við sorg svo sem depurð eða grát, heldur getur margt sem hann gerir og hugsar um verið 

gjörólíkt honum. Þegar syrgjandinn heldur að hann hafi náð tökum á sorginni gerist allt í einu 

eitthvað honum að óvörum. Það eina sem er öruggt við sorgina er að hún er óútreiknanleg. 

Oft þarf að takast á við annars konar missi 

Andlát maka getur leitt til margvíslegra annarra breytinga á lífi manns. Margir missa um leið 

fjárhagslegt öryggi, heimili sitt eða jafnvel sjálfstæði. Draumar um framtíðina hverfa eins og dögg 

fyrir sólu, t.d. um að lifa hamingjusöm til æviloka eða verja efri árum saman. Þetta kallar allt á 

sorgarviðbrögð. 

Sorgin kemur og fer 

Í fyrstu finnur syrgjandinn ekki alltaf til mikils sársauka því að hann er dofinn og í áfalli. Oft verður 

sársaukinn dýpri eftir nokkra mánuði. Sorgarferlið getur verið eins og rússíbanareið. Einn daginn 

líður syrgjandanum ágætlega en þann næsta er hann langt niðri. Einmitt þegar hann heldur að hann 

sé að komast yfir sorgina læðist að honum mikil depurð. Þeir sem ekki gera sér grein fyrir þessu ferli 

gætu orðið fyrir miklum vonbrigðum með bakslagið en það er mikilvægt að átta sig á því að 

sorgarferlinu vindur svona fram. 

Sorgarúrvinnslan verður áhrifaríkust með aðstoð 

Fólk hefur oft óraunhæfar hugmyndir um sorgina og getur brugðist við með óviðeigandi hætti. Fæstir 

skilja hvernig sorgarferlið gengur fyrir sig og búast við að syrgjandinn jafni sig nokkuð fljótt. Fólk 

getur virst ónærgætið en í raun heldur það oft að sorgin sé svo persónuleg að það eigi ekki að ræða 

hana. Því finnst óþægilegt að vera í návist við syrgjandann og eftir jarðarförina er hinn látni ekki 

nefndur á nafn því að fólk óttast að segja eitthvað óviðeigandi. Það vill vel en syrgjandi sem finnur 

slíkar óraunhæfar væntingar á það til að draga sig í hlé. Það er gott leita til fagaðila eða finna fólk 
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sem deilir svipaðri eða sömu reynslu. Það getur verið mjög hjálplegt að ræða við einhvern sem skilur 

sorgina og að hún snýst um að lifa með missinum.6869 

 

Eins og kemur hér fram að ofan er sorgin margskonar. Oft er eins og við mannfólkið skömmumst 

okkar fyrir að upplifa hana. Við reynum að halda aftur af gráti, jafnvel í sorgaraðstæðum. Fólk 

virðist oft í vafa um það hvort það sé í lagi að syrgja. Hvort að þeirra sorg sé í raun réttmæt. Að 

þessu leyti er sorgin áhugaverð því birtingamyndir hennar eru svo margvíslegar. Allar 

birtingamyndir sorgar eru réttmætar. Sumir upplifa doða, aðrir ekki en það eru oft þeir einstaklingar 

sem ekki upplifa doðann í fyrstusem hafa mestar áhyggjur af eigin sorgarviðbrögðum. Er ég ekki 

að syrgja rétt? Er ég eitthvað gallaður því ég finn ekki tilfinningar sorgar heldur fyrst og fremst 

reiði? Fel ég sorg mína með bröndurum? Athyglivert er einnig að sumir upplifa mikla þörf fyrir að 

vera sífellt að og skipuleggja. Þetta er stundum kallað skipulagssorg. Þessi tegund sorgar getur birst 

í nokkurs konar þráhyggju og því að vilja hafa þó stjórn á einhverjum aðstæðum.Fólki sem fer 

þessa leið er gott að gefa eitthvert hlutverk. Fá þau til að raða blómum til dæmis. Þá fá þau að taka 

þátt. Hin stig sorgarinnar munu koma síðar. 

Íslenskt efni hefur einnig verið gefið út sem snýr að sorgarúrvinnslu. Dæmi um það er rit 

Karls Sigurbjörnssonar fyrrverandi biskups. „Til þín sem átt um sárt að binda“. Uppsetning 

bæklingsins er á þann hátt að hægt er að skrifa hugrenningar inn í bæklinginn og eru verkefni lögð 

fyrir syrgjendur. Karl fjallar um sorgarstig manneskjunnar og tilfinningar þeim tengdar og hyggst 

ég gera helstu þáttum þess efnis skil hér á eftir.  

 

Lost – doði og afneitun 

Líkt og Clinebell og fleiri fjallar Karl um  doðann sem fylgir áfallinu. Allt virðist óraunverulegt, 

tilfinningarnar verða eins og þær séu einhvers annars og við séum að heyra frásögn af þeim, skrifar 

hann. Doðinn kemur oft ekki fyrr en búið er að sinna þeim skyldum sem þarf að sinna við 

undirbúning útfarar. Með tímanum hverfi hann svo og sorgin komi í staðinn. Muna þurfi að þetta 

gerist allt á hraða hvers og eins en ekki samkvæmt einhverri formúlu. Afneitun fylgi oft í kjölfar 

 
68 Ljónshjarta, „Tíu staðreyndir um sorg“, ljonshjarta.is, sótt 5. maí 2019 af http://ljonshjarta.is/sorgin/10-

stadreyndir-um-sorg/  
69 Ljónshjarta eru virt sorgarsamtök sem hafa haft mikið af sérfræðingum til að vinna að efni með þeim. Þessi 

upptalning þeirra skilar sér best í þeirra eigin orðum í ritgerð eins og þessari. Þetta er kjarnyrt og segir það sem segja 

þarf. Sorgin er margslungin en nánast gerð skiljanleg í þessum lista. Af ótta við að flækja módelið er því ákveðið að 

láta það vera eins og það er sett fram á síðunni og svo fjalla um það. 
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doðans hún hafi aldrei gerst.  og fyrir komi að fólk sjái ástvini sínum bregða fyrir, segir Karl minnir 

á að þrátt fyrir að einstaklingur sé látinn  megi ekki láta eins og hann hafi aldrei verið til. Myndir 

og minningar séu kærkomnar þegar fram í sæki. Fólk heimsæki leiði ástvina á sínum hraða. 

Niðurstaða Karls er sorgin sé einstaklingsbundin, allir verði að hafa eigin hentisemi í sorginni 

sorgin sé . Sorgin er þrautseig, skrifar hann, og það eina sem er alveg víst er að það er ekki er hægt 

að hundsa hana með vinnu, eða efnum..70  

 

Útrás tilfinninga – tár 

Andrés P. Ragnarsson talar um að tár séu hluti af heilunarmætti líkamans til sálarinnar.71 Víst er að 

sumum finnst erfitt að gráta og einhverra hluta vegna virðist það eiga sértaklega við um karlmenn. 

Hjá langflestum eru tár hinsvegar góð leið til losa um sorgina. Svolítið eins og að taka lok af potti 

þegar suðan kemur upp, þá myndast tár á hlið pottsins og suðan minnkar. Undir þetta tekur Karls 

Sigurbjörnsson. Fólkið sem vill standa sig vel og gera allt sem þarf að gera á oft erfitt með að gráta, 

skrifar hann. Foreldrar forðist oft að láta börnin ekki sjá sig gráta. Ráð Karls er að leyf fólkinu 

okkar að taka þátt í sorginni með okkur. Dauðinn sé óhjákvæmilegur en samt ekki óvinur okkar 

heldur einskonar samverkamaður sem fær okkur til að meta lífið. Trúin hjálpar til við að beina 

sorginni inn á farsælar brautir, skrifar hann, mörg þúsund ára viska og traust er falið í henni. Þess 

vegna beri að virða hana og nota til sjálfsuppbyggingar, hún sé nokkurs konar hjástoð í sorginni. 72 

 

Líkamleg einkenni 

Karl Sigurbjörnsson bendir á að sorgin birtist oft í líkamlegum einkennum, s.s. öndunarerfiðleikum, 

gleymni, einbeitingarerfiðleikum, grátköstum, eirðarleysi, erfiðleikaum við að taka ákvarðanir o.fl. 

en allir þessi hlutir séu einkenni mikils álags. Sorgin er álag, skrifar hann, hún er eitthvað sem 

enginn getur æft sig fyrir nema þá helst með því að vera í góðum tengslum við sjálfa/n sig. Ýmsar 

leiðir standi til boða í sorgarúrvinnslu en niðurrif og neikvæð gagnrýni eigi aldrei við. Slíkt gagnast 

hvorki í meðbyr né mótbyr .73 

 

 
70 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, bls. 7. 
71 Andrés Proppé Ragnarsson sálfræðingur sagði mér þetta í samtali um sorgina. 
72 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, bls. 9. 
73 Sama rit, bls. 13. 
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Depurð 

Samkvæmt Karli Sigurbjörnssyni sækir sorgin oft harðast að á morgnanna,. Amstur dagsins hjálpi 

í sorginni að því leyti að hugurinn sé einbeittur við önnur verkefni. Morgnar eru upphaf, skrifar 

hann. Án manneskju sem hefur verið mikilvæg í lífinu geti verið erfitt að horfa fram á nýtt upphaf. 

Að komast af stað. Vonleysi sé algengt og sumir sökkvi svo langt að þeir hugsi um að taka eigið 

líf. Í slíkum aðstæðum sé nauðsynlegt að reyna að umgangast fólk sem gefur af sér, eiga 

uppbyggjandi samtöl,fara á kaffihús eða í leikfimi. Þrátt fyrir þetta mun sorgin bíða, sama hvaða 

flóttaleið sé farin. Eina leiðin til að eignast einhverskonar líf eftir fráfall ástvinar, skrifar Karl, er 

að horfast í augu við missinn og vinna í gegnum tárin með sorgina. Eina leiðin út úr sorg sé að fara 

í gegnum hana. 74 

 

Sekt 

Sektarkennd er tilfinning sem gjarnan kemur upp í sorgarferli, að mati Karls Sigurbjörnssonar. Oft 

finni fólk fyrir létti þegar ástvinur þess deyr eftir langa sjúkdómslegu en slíkt sé eðlileg tilfinning 

og segi ekkert um umhyggjuna gagnvart ástvini. Hafi fráfallið verið borið brátt að fari aðstandendur 

hins vegar oft að hugsa: hvað ef..? Þær tilfinningar segir Karl að séu eðlilegar því að öll viljum við 

hjálpa ástvinum okkar. Á þessum stað sorgarinnar geti verið afar gagnlegt að tala við einhvern 

utanaðkomandi. Presturinn sem býður þig velkom-inn/na og er alltaf tilbúinn að hlusta af 

fagmennsku og hlýju sé góður valkostur í þessari stöðu. Í hverri messu, bendir hann líka á, sé einnig 

farið með syndajátningu og boðið upp á altarisgönguna til að minnast þrautagöngu Krists og þetta 

nýti sér margir í sorgarúrvinnslunni.75 

 

Reiði 

Að mati Karls Sigurbjörnssonar er nánast óhjákvæmilegt að upplifa reiði í kjölfar missis. Reiðin 

beinist að ýmsum, t.d.einhverjum sem starfar á spítulunum, prestinum, útfararstjóranum eða 

organistanum. Reiðin getur jafnvel beinst að hinum látna. Af hverju fórstu? Hvers vegna gerðir þú 

mér þetta? Reiðitilfinningin er oft óskynamleg, allt fer í taugarnar á manneskjunni, hún er reið við 

allt og alla. Reiði og einmanaleiki fara of saman, segir Karl Sigurbjörnsson. Sorgin sé einmannalegt 

 
74 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, bls. 15. 
75 Sama rit, bls. 17. 
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fyrirbæri og því kalli það oft eftir félagskap og vinskap. Það geti þó verið tvíeggjað sverð. Annars 

vegar sé gott að finna vináttu og hlýju en á hinn bóginn ýti félagskapurinn undir einmannaleikann 

því þá upplifir syrgjandinn svo sterkt hvað hann/hún er ein(n) í sorg sinni. Og þá getur þolinmæðina 

þrotið og reiðin blossað upp. Útrás fyrir reiði er nauðsynleg, skrifar Karl, en hvert skal beina slíkri 

reiði? Ráð hans er að beina henni að hlutum frekar en fólki. Þá sitji enginn sár eftir og ef eitthvað 

brotni megi kaupa nýtt. Guð sé líka fínn til að taka við reiði, mikið lesefni sé í Biblíunni um reiði 

fólks gegn Guði og það geti reynst losandi að lesa þær frásagnir.76  

 

Hillingar 

Að lokum fjallar Karl Sigurbjörnsson um algengt fyrirbæri sem er það að horfa tilbaka og sjá lífið 

sem var í hillingum. Allt var betra þegar ástvinurinn var á lífi. Oft rifji sá sem syrgir upp mikið að 

sögum af hinum látna og neiti öllu slæmu sem kann að hafa gerst. Hinn látni verður líkt og dýrlingur 

í frásögnum hans. Andspænis þessu segir hann að vissulega sé gott að ræða um þann sem er farinn, 

því það losi um tilfinningar og vitsmunaflækjur. Ef aðrir sem syrgja vilja hinsvegar ekki ræða hinn 

látna megi halda dagbók, skrifa niður það sem manni liggi á hjarta. Guð sé frábær hlustandi. Hann 

leggi ekki dóm á neinn, hlusti bara og færi þig nær náð sinni í leiðinni. Syrgjendur dreymi oft hinn 

látna lengi eftir andlátið. Það er fallegt og gott, skrifar Karl, en hinsvegar þurfi að rjúfa ákveðin 

tengsl en ef þetta hjálpi sé það gott.77  

 

 

6 Sálgæsluleg áhrif og tilgangur helgisiða í útförum  

 

Næst verður fjallað um sálgæsluleg áhrif útfara og verðurleitast við að gefa svar við þeirri 

spurningu hvort útfarir gegni stærri tilgangi en þeim að vera samverustund með ættingjum og 

vinum.  

Helgisiði sem tengjast útförum á finna í öllum menningarheimum. Paul E. Irion bendir á í grein 

sinni „Ritual as an aid to coping with loss“ að í megindráttum séu þrjár leiðir sem helgisiðir færi 

 
76 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, bls. 21. 
77 Sama rit, bls. 23. 
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syrgjendum til þess að gera sorgarástandið þolanlegt. Sú fyrsta er að viðurkenna missinn. Númer 

tvö telur Irion vera að helgisiðir hjálpi okkur að muna hinn látna. Það þriðja sem að Irion nefnir 

er styrking á sambandinu við samfélag hinna eftirlifandi, þ.e. að dvelja ekki of lengi í ríki 

sorgarinnar heldur fara út á meðal fólks og halda lífinu áfram. Hugtakið hefð er nátengt 

helgisiðum. Það eru til ýmsar hefðir, sumar eru trúarlegar en aðrar ekki. Hefð getur verið eitthvað 

sem manneskja gerir ein eða í hópi. Hefð getur átt við margt. Trúarlegar hefðir kallast almennt 

helgisiðir á íslensku. Helgisiði finnum við aðallega í athöfnum í kirkjum.78  

Paul E. Irion segir að útförin hafi breyst mikið. Svo virðist sem að það sem eitt sinn var 

kveðjustund og jafnvel nokkurskonar uppskeru hátíðlífs hins látna hafi umbreyst í athöfn sem leggi 

áherslu á skilin  milli lífs og dauða. Einnig talar Irion um að fólk hafi fjarlægt sig tilfinningum 

sínum.79  

Áhersla Irions liggur á því að útförinsé  félagsleg athöfn þar sem fólk sameinast í sorginni. Útför 

gefi þeim sem koma saman tækifæri til að minnast manneskjunnar sem þau hafa misst. Útför ætti 

því að vera uppbyggileg og styrkja samband þeirra sem eru eftirlifandi. Það er að segja að styrkja 

tengslin  milli aðstandenda hins látna,.80  

Séu helgisiðir skoðaðir í menningarlegu samhengi blasa við þrjú grundvallaratriði:munir, 

orð og athöfn sem hafa táknræna þýðingu.81  Munir, orð og athafnir hafa oft dýpri táknræna 

merkingu og tengja saman nútíð og fortíð. .82 Dæmi um táknræna athöfner þegar manneskja fer 

niður á hné til bænaiðkunnar, en með því sýnir manneskjan auðmýkt gagnvart guði sínum. Ýmis 

orð og hlutir eru hlaðin tákrænni, trúrlegri merkingu samanber þegar hlutir eru lagðir í kistu hins 

látna..83  

 Einkenni helgisiða er endurtekningin. Sé betur að gáð er allt okkar líf fólgið í táknrænum, 

gildishlöðnum, endurteknum athöfnum. Eins og með almennar endurtekningar eru helgisiðir 

endurteknir aftur og aftur. Að mati Sigfinns Þorleifsssonar, fjalla helgisiðir um þá þætti lífs okkar 

sem ekki er hægt að stjórna eða þekkja með fullri vissu.. 84 Þeir eru birtingamyndir vonar og trúar, 

 
78 Paul E. Irion, „Ritual as an aid to coping with loss“, Journeys- hospice foundation of america newsletter: February 

/ 1995, útprentað blað frá leiðbeinanda 
79 Paul E. Irion, The Funeral Vestige or Value?,  Nashville, tennesse, United States of America: The Parthenon press, 

1966. bls. 44-48.  
80 Sama heimild. Bls. 117. 
81 Sigfinnur Þorleifsson „Helgisiðir til huggunar“, Ritröð guðfræðistofnunnar nr 24, ritstjóri Sólveig Anna 

Bóasdóttir, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2007 bls 203-217, bls 203. 
82 Sama rit, bls. 203-204. 
83 Sama rit, bls. 204. 
84 Sama rit, bls. 205.  
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fjarri valdboðum eða stjórnun, skiljanlegir þeim sem vilja sjá og iðka þá í verki en ósýnilegir þeim 

sem krefjast sannanna og standa fyrir utan. 85 

 . Helgisiðir tengdir útförum virðast hafa haldið velli að miklu leyti en þó má merkja mikla 

breytingu þegar kemur að vali á tónlist en Sigfinnur telur popptónlist vera á leið að ýta sálmum að 

miklu leyti í burtu .  

Á Íslandi deyja um það bil 2000 manns ár hvert en kveðjustundir undir handleiðslu prests 

á sjúkrahúsi eru um 6-700 ár hvert. Þetta háa hlutfall tengir Sigfinnur  við gömlu húskveðjuna þar 

sem hinn látni var kvaddur heima fyrir.86 Helgisiðir áður fyrr, skrifar hann, höfðu sterk tök á fólki.  

Þótt færri kynnu að lesa þá en nú,  var ólæst fólk fluglæst á helgimyndir og tákn í umhverfi sínu og 

menningu. Ars moriendi, listin að deyja var sett fram á þann hátt að allir, háir sem lágir, gátu skilið 

það. Helgisiðurinn hafði þannig hlutverk sálusorgarans á tímum þegar sálusorgun var ekki til í 

eiginlegri merkingu orðsins. Fólk leit til helgisiðarins í von um friðþægingu og fékk hana þar. 87 

Helgisiðirnir höfðu hlutverki að gegna á tímum harðar lífsbaráttu og hafa fylgt manninum alla tíð. 

Það er því niðurstaða Sigfinns Þorleifssonar að maðurinn hafi frá örófi alda sótt í helgisiði og 

táknrænar athafnir sem hjálpa honumst í lífsbaráttunni. Við hvílumst í von um að eitthvað betra sé 

þarna úti, skrifar hann. Það er eitthvað meira í veröldinni sem við getum ekki skynjað og með 

upplifun okkar af helgisiðum og táknrænum munum getum við upplifað tengingar við æðri mátt.88 

Helgisiðir hafa því líknandi tilgang. Helgisiðir hjálpa til að viðurkenna að ástvinur sé í raun látinn. 

Í útförum eru hlutir gerðir á ákveðinn, enduritekinn hátt. Helgisiðum má þakka það að ákveðin 

heilagleiki fylgir útför, sama hvort um nákominn aðila er að ræða eða ekki. Þegar farið hefur verið 

í gegnum öll stig sorgarinnar og jafnvel fyrr má finna fyrir viðurkenningu og sátt við það sem gerst 

hefur..89 Forsenda þess að hægt er að viðurkenna missinn er að hafa fengið tíma og tækifæri til að 

vinna úr sorginni og tilfinningum hennar.90 Afrit af minningarorðunum prestaina, sálmaskráin 

hjálpa til að rifja upp útförina. Segja sögur af hinum látna, hlægja af uppátækjum hans/hennar og 

njóta þess kærleika sem viðkomandi kom með í líf þitt.91  

 

 
85 Sigfinnur Þorleifsson „Helgisiðir til huggunar“, bls. 205. 
86 Sama rit, bls. 207. 
87 Sama rit. bls. 208. 
88 Sama rit, bls. 208-209. 
89 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 

1995, bls. 27. 
90 Elisabeth Kübler-Ross, On death and dying, New york: Macmillan, 1970,  
91 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda: leiðsögn á vegi sorgarinnar, bls. 27.  



7 Útför skipulögð 

Þegar syrgjendur koma á útfararstofu byrja þau á að velja kistu, þá þarf að velja hvort blóm eigi að 

vera á kistunni, hvort leggja eigi fána (íslenska fánann til dæmis) á hana eða ekki. Þegar kistan 

hefur verið valin og ef um bálför er að ræða eru duftkerin skoðuð og duftkerið valið. Ákveða þarf 

grafarstæði hvort heldur um er að ræða jarðarför eða bálför. Eldra fólk á oft frátekna gröf hvort 

sem um er að ræða bálför eða jarðarför. Í viðtali við útfararstjóra þarf einnig að ákveða hvort að 

hinn látni eigi að hvíla í eigin fatnaði eða í líkklæðum sem hægt er að kaupa af útfararstofunni. Sé 

ákveðið að koma með föt þurfa aðstandendur að koma þeim á útfararstofuna sem fyrst eftir viðtalið 

svo hægt sé að klæða hinn látna fyrir kistulagningu og útför. Hafi tónlist verið ákveðin er hún send 

á útfararstofuna ásamt mynd eða myndum í sálmaskrá. Útfararstjóri hefur nokkrar útgáfur af 

sálmaskrám hjá sér sem aðstandendur ákveða útlitið á. Þegar myndir, tónlist og föt hafa borist eftir 

því sem við á, er hlutur aðstandenda í undirbúningi að útförinni sjálfri í raun lokið.  

 Útfararstjóri vinnur úr þeim upplýsingum sem hann fær frá aðstandendum og setur upp 

ákveðna staðlaða miða sem að starfsmenn útfararstofnanna taka til þess að hafa á hreinu hvort 

eitthvað sérstakt eigi að gera. Á þessum miðum er sagt til um hvernig kista er valin, í hvernig fötum 

hinn látni eigi að vera og hvort eitthvert skart skuli koma eða snyrta eigi skegg á einhvern ákveðinn 

hátt. Einnig tjá miðarnir séróskir er snúa að hársnyrtingu og öðru. Starfsfólk útfararstofunnar sem 

sér um útförina reynir eftir fremsta megni að hafa frágang á hinum látna sem látlausastann.  

Þegar andlát verður er það eðli málsins samkvæmt það fyrsta sem starfsmenn útfararstofu gera að 

sækja hinn látna á dánarstað. Hinn látni er þá fluttur í líkhúsið í Fossvogi. Stundum þarf að bíða í 

nokkra daga eftir fötum eða einhverju slíku en ef ekkert vantar er hinn látni klæddur í þau föt sem 

óskað er eftir og hann lagður í kistu. Hafi líkklæði verið valin er ekkert að vanbúnaði en að klæða 

viðkomandi strax. Líkklæði karla og kvenna eru ekki alveg eins því karlarnir eru settir í buxur og 

skyrtu sem opin er í bakið svo þægilegt er að klæða í hana. Konur eru settar í kjól sem opinn er í 

bakið og nær niður fyri hné. Afar snyrtileg klæði, útbúin til að líta vel úr í láréttri stöðu. Snyrting 

fer oftast fram daginn fyrir kistulagningu svo allt líti sem best út þegar aðstandendur koma að og 

kveðja ástvin sinn í hinsta sinn í kistulagningunni.92 

 

 
92 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 128.  
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7.1 Val á útfararstofu 

Minnislisti fyrir aðstandendur 

▪ Hafa samband við útfararstofu 

▪ Hafa samband við prest,  

forstöðumann trúfélags eða  

lífsskoðunarfélags ef óskað er 

▪ Líkflutningur 

Tímasetning athafna: 

▪ Kistulagning........................... 

▪ Útför...................................... 

▪ Sækja dánarvottorð og fara með til 

sýslumanns, Hlíðasmára 1, Kópavogi 

▪ Val á kistu og öðrum búnaði 

▪ Val á duftkeri, ef um bálför er að 

ræða 

▪ Velja grafreit 

▪ Burðarmenn við útför, 6 eða 8 

▪ Hverjir bera blóm og kransa? 

▪ Tónlist við útför 

▪ Gerð sálmaskrár 

▪ Senda æviágrip á mbl.is 

▪ Val á blómum 

▪ Auglýsingar um andlát 

▪ Auglýsing um útför 

▪ Þakkarkort eða auglýsing 

▪ Merking á leiði 

▪ Erfidrykkja 

▪ Skiptaráðandi 

▪ Styrkur frá stéttafélagi eða 

sveitafélagi 

▪ Jarðsetning duftkers 

▪ Hafa samband með tveggja daga 

fyrirvara vegna greftrunar duftkers 93 

 

Listinn hér að ofan er fengin af heimasíðu Útfararstofu kirkjugarðanna. Þetta er listi yfir helstu 

atriðin sem þarf að muna fyrir útför. Útfararstjóri hjálpar til við þessa hluti. Fyrst verður byrjað á 

texta af heimasíðu Útfararstofu kirkjugarðanna www.utfor.is þar því er lýst hvernig útfarir fara 

fram að því leyti sem snýr að aðstandendum. Því næst er sagt frá því hvernig útfararstjórinn vinnur 

og hvað gott er að hafa í huga sem slíkur.  

Ástvinir hefjast handa við að velja útfararstofu og þegar hún hefur verið valin er hringt á 

viðkomandi stofu og tilkynnt um andlátið og um andlátsstað svo hægt sé að sækja hinn látna og 

færa í líkhúsið í Fossvogi. Í þessu samtali er oftast komist að samkomulagi um fund sem snýr að 

undirbúningi útfararinnar, en einnig reynir starfsmaður útfararstofunnar að hvetja aðstandendur til 

þess að hafa samband við prest ef slíkt hefur ekki verið gert. 

Í raun skiptir ekki máli hvort prestur eða útfararstofa er valinn fyrst og fer það eftir því hvernig 

andlátið ber að eða hvort að einhver prestur sé í ættinni eins og algengt er hér á landi.  

7.2 Prestur valinn fyrst 

Ef aðstandendur byrja á því að velja prest áður en útfararstofan er valin þá er það oft vegna þess að 

einhver kunningsskapur er við prestinn eða hann hefur komið að í aðdraganda andlátsins. Það er 

að segja fjölskylan velur sér prest sem þeim finnst gott að tala við og þau treysta. Presturinn 

 
93 Útfararstofa kirkjugarðanna, „minnislisti fyrir aðstandendur“, utfor.is, sótt 15.apríl 2019 af 

https://www.utfor.is/static/files/minnislisti-vid-andlat-adstandendur.pdf  

http://www.utfor.is/
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aðstoðar fólk því við ákvörðun um staðsetningu og tímasetningu útfararinnar. Ef útförin fer fram í 

sóknarkirkju hins látna þar sem presturinn sem valinn var starfar er presturinn oft búinn að bóka 

kirkjuna áður en talað er við útfararstofuna. Þegar þessi leið er farin þá er sálmaskrá oft komin 

áleiðis einnig með tilliti til sálmavals. Presturinn hefur þá vegna reynslu sinnar og kunnáttu í 

þessum málum unnið mikið starf sem þarf ekki að fara í aftur með útfararstjóra en þarf samt sem 

áður að endurtaka með útfararstjóranum og er það leyst með tölvupósti frá prestinum til 

útfararstofunnar.  Hjá prestinum er hægt að ákveða organista sem svo hefur oft með sér sönghóp 

ef óskað er eftir kórsöng. Allur gangur er á stærð kórsins og hvort að um einsöng er að ræða fer 

eftir lagavali og fjárhag. Einleikur á hljóðfæri eða einsöngur kostar meira og er því ekki eins 

algengur eins og hefðbundinn kór. Verð á organistum er líka ólíkt og sama á við um einsöngvara. 

Sé organisti fundinn þá er hann hafður með í ráðum í því sem snýr að tónlistarmálum þ.e.  hvaða 

tónlist skuli spiluð. Lítið er af reglum um útfarartónlist nema að hún eigi ekki að vera sett upp á 

þann hátt að hún geti gengið fram af fólki. Tónlist í útförum er eitthvað sem útfararstofur skipta sér 

ekki af en þær geta gefið góð ráð í krafti reynslu sinnar. 

 

7.3  Útfararstofa valin fyrst 

Þegar haft er samband við útfararstofu áður en prestur er valinn er eitt það fyrsta sem útfararstjóri 

gerir að reyna í samstarfi við aðstandendur að velja prest og tekur útfararstofan jafnvel að sér að 

hafa samband við prestinn á meðan á fundinum stendur svo hægt sé að skrá niður tíma á útför og 

kistulagningu. Náist strax í prestinn og hann er laus á þeim tíma sem aðstandendur kjósa þá er 

aðstandendum bent á að hafa samband við prestinn eftir viðtalið við útfararstofuna eða ákveða fund 

með prestinum strax. Senda þarf æviágrip á mbl.is til þess að birta með minningargreinum. Ef 

aðstandendur hafa ekki ákveðnar hugmyndir um hvaða organista þau vilji þá hefur útfararstjórinn 

oftar en ekki samband við organistann sem er við þá kirkju sem útförin fer fram hjá. Þetta tryggir 

að presturinn og organistinn vinni vel saman og kórinn sem fylgir organistanum þekkir einnig til. 

Það ber þó að árétta að engar reglur eru til um þetta og að útför snýst um að aðstandendum líði sem 

best á þessum erfiðu tímum. Allir hafa sinn hátt á í vinnu en þegar öllu er á botninn hvolft snýr 

athöfnin að þeim sem þjónað er en ekki að þeim sem þjóna. Almennt er reynt að komast til móts 

við óskir aðstandenda um tónlist og aðra þætti útfararinnar.   



 42 

 

7.4 Útför 

Að kistulagningu lokinni fer útförin fram. Útfarir geta verið á tvenna vegu, annarsvegar 

bálför og hinsvegar jarðarför. Útför er táknræn kveðjuathöfn þar sem ættingjar og vinir hins 

látna geta vottað aðstandendum samúð sína og kvatt ástvin í hinsta sinn. Útför er 

kveðjuathöfn samfélagsins. Nánasta fjölskylda hins látna situr á fremstu bekkjum vinstra 

megin í kirkjunni en líkmenn hægra megin. Venja er að sex eða átta nánir ættingjar og vinir 

beri kistuna. Kistan er borin út undir eftirspilinu. Þegar blóm og kransar eru við kistu þarf 

að hugsa fyrir því hverjir beri þá úr kirkju. 

Á síðunni útför.is er talað um útför á eftirfarandi máta: 

Útför gæti farið þannig fram:   

• Forspil 

• Bæn 

• Ritningarlestur 

• Sálmur eða tónlistarflutningur 

• Guðspjall 

• Sálmur 

• Minningarorð 

• Sálmur, einsöngur eða einleikur 

• Bænir 

• Faðir vor 

• Sálmur 

• Moldun 

• Sálmur 

• Blessun 

• Eftirspil 

Stundum kastar prestur rekunum í kirkjugarðinum í stað þess að molda í kirkju.94 

 

Áður en hægt er að jarða er nauðsynlegt að vera búinn að sækja dánarvottorð og fara með til 

sýslumanns sem formlega skráir andlátið. Aðstandendur fá svo staðfestingu frá sýslumanni sem 

þeir láta prestinn hafa í útförinni. 95 Ekki skiptir máli hvort að kistulagning sé nýyfirstaðin eða 

 
94 Útfararstofa kirkjugarðanna, „hvernig fer útför fram?“, utfor.is, sótt 15.apríl 2019 af  

https://www.utfor.is/is/starfsemin/undirbuningur-1/hvernig-fer-utfor-fram 
95 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 131. 
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hvort það sé bara útför frá kirkju. Útfararstjórinn undirbýr sig alltaf eins. Útfararstjóri er kominn á 

staðinn ekki síðar en klukkutíma fyrir athöfn. Þegar á staðinn er komið er gott að athuga miða á 

kistunni hvort ekki sé örugglega rétt kista á staðnum. Það næsta sem útfararstjóri fer yfir er hvort 

að snúningur sé kominn á kistuna ef það á við í kirkjunni, en það er sérstakur bekkur sem kistan 

hvílir á og snýst á punktinum. Þegar fullvíst er að kistan sé komin á snúning þá er gott að athuga 

hvort að moldunarkassinn sé á staðnum. Það er oftast á ábyrgð kirkjuvarða að svo sé en það er 

nauðsynlegt að gott samstarf sé á milli útfarastjóra og kirkjuvarða. Sé fáni á kistunni er nauðsynlegt 

að breiða úr honum og koma fyrir ofan á kistunni, eins ef um kistuskreytingu á kistunni er að ræða, 

þá er nauðsynlegt að setja skreytinguna fallega ofan á. 96 

 Almennt er tilkynnt um andlát í dagblöðum hér á landi en þó hefur það verið að færast í 

aukanna undanfarin ár að útfarir fari fram í kyrrþey. Það þýðir að athöfnin er ekki opin almenningi 

og eru einungis þeir viðstaddir athöfnina sem hafa verið boðið er að vera viðstaddir. Orsakir fyrir 

því að hafa útför í kyrrþey geta verið margskonar og tiltekur Gunnar Neegard í bók sinni trúarbrögð 

og útfararsiðir fimm slíkar ástæður.  

 

1. Hinn látni óskaði eftir því í lifanda lífi að athöfnin yrði látlaus og persónuleg kveðja og að 

einungis nánasta fjölskylda og vinir yrðu viðstödd hana. Ekki er um það að ræða að lítil efni séu 

fyrir hendi í dánarbúinu. 

2. Andlát bar að höndum með voveiflegum og/eða sviplegum hætti og það veldur því að 

aðstandendur kjósa að hafa útförina í kyrrþey, m.a. í því skyni draga úr tilfinningalegu álagi. 

3. Fyrir aðstandenum vakir að hafa stjórn á þeim mannfjölda sem sækir útförina og eiga þannig 

hægara um vikvið val á hentugri kirkju eða kapellu og, ef svo ber undir, húsnæði undir 

erfisdrykkju. Útförin er þ.a.l. ekki auglýst og gerð í kyrrþey.  

4. Lítl efni eru fyrir hendi í dánarbúinu og aðstandendur velja hafa útförina látlausa og í kyrrþey til 

að forðast kostnaðarsama liði sem tíðum fylgja auglýstum útförum, t.d. í tengslum við fjölmenna 

erfisdrykkju o.fl. Þó er rétt að geta þess að erfisdrykkja með þátttöku nánustu ástvina er oft 

haldin enda þótt útför sé gerð í kyrrþey.  

5. Í undantekningartilvikum veldur óeining meðal aðstandenda því að ekki næst samstaða um 

hvernig standa skuli að auglýstri útför og þess vegna er útför í kyrrþey valin. 97 

Ekki eru til tölulegar upplýsingar um fjölda útfara sem fara fram í kyrrþey en telja þeir sem vinna 

við útfararþjónustu slíkt vera um það bil 10% allra útfara.98 

7.5 Kistulagning  

Eftirfarandi eru upplýsingar af síðu Útfararstofu kirkjugarðanna varðandi kistulagningar.  

 
96 Vaderlyn R. Pine, „Public Behavior in the funeral home“, Death current perspective, John B. Williamson, Edwin 

S. Shneidman, Mountain View, California: Mayfeld Publishing Company, , 168-181, bls. 176 
97 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 21. 
98 Sama rit, bls. 22. 
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Kistulagning er stutt kveðjuathöfn nánustu fjölskyldu. Þessi siður er útbreiddur á Íslandi en 

hefur lagst af víða í nágrannalöndum okkar. Stundum er tónlist og söngur við athöfnina. 

Yfirleitt er kistan opin og blæja er höfð yfir ásjónu hins látna. Aðstandendur ráða því hvort 

blæjan er fjarlægð og er það þá gert í lok athafnar. 

Kistulagning gæti farið þannig fram: 

• Forspil 

• Ritningarlestur 

• Bæn  

• Sálmur 

• Signing og blessun99 

 

Kistulagningar eru með ýmsu sniði og fara þær ýmist fram í kirkjunni þar sem útförin fer fram eða 

þá í húsnæði Fossvogskirkju. Sé kistulagningin í kirkjunni þar sem útförin fer fram þá er útförin 

lang oftast fljótlega á eftir, síðar sama dag. Algengt er að kistulagning sé klukkutíma á undan útför. 

Það sem stýrir þessu er vilji aðstandenda eða ráðleggingar prests út frá aðstæðum. Kistum er keyrt 

í kirkjur að morgni útfarardags. Útfararstjóri er mættur í kirkjuna tilbúinn í útför hálftíma fyrir 

kistulagningu. Ábyrgð útfararstjórans felst í því að allt gangi vel fyrir sig. Að hinn látni líti vel út 

og að blómaskreytingar séu á réttum stað fyrir kistulagninguna. Gott er fyrir útfararstjórann að tala 

við prestinn og spyrja hvort að setja eigi lokið á í samstarfi við aðstandendur fyrir athöfn svo ekkert 

komi á óvart í kistulagningunni. Útfararstjórinn kemur sér vel fyrir og reynir eftir fremsta megni 

að láta lítið á sér bera. Þegar aðstandendur hafa lokið við að signa yfir opnar útfararstjórinn út og 

eftir því sem við á aðstoðar við að loka kistunni eða gerir það sjálfur. Oftar en ekki stíga aðstandur 

fram og fá sér smá kaffi á milli athafna. Við það tækifæri stígur útfararstjórinn inn og gengur frá 

fyrir útförina. 100 

 

  

 
99 Útfararstofa kirkjugarðanna, „hvernig fer útför fram?“, utfor.is, sótt 15.apríl 2019 af  

https://www.utfor.is/is/starfsemin/undirbuningur-1/hvernig-fer-utfor-fram  
100 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 130. 
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7.6 Bálfarir  

Útfarir geta verið með tvennskonar hætti annarsvegar jarðarför og hinsvegar bálför. 

Munurinn er enginn á athöfnunum sjálfum, munurinn felst í hvernig lagt er til hinstu hvílu, í 

jarðarför er kistan sett í jörðina en í bálför er kistan brennd ásamt hinum látna og sett í duftker sem 

svo er lagt til moldar. Ef um bálför er að ræða er kistan sett í þar til gerðan kistugarð eða þá jarðsett 

ofan á eldra leiði með leyfi leiðishafans.101 

Bálfarir eiga sér sögu frá því um það bil 3000 f.kr. Um miðbik 19. aldar þróaði og fullgerði 

ítalskur prófessor líkbrennslu ofn og var hann frumsýndur í Vín árið 1878. Þessi atburður mótaði 

bálfarir í áttina að því sem við þekkjum í dag.  Bálfarafélag Englands var stofnað árið 1874 og var 

fyrsta bálstofa í Evrópu byggð árið 1878 í Woking á Englandi og á sama tíma reis bálstofa í Gotha 

í Þýskalandi. Þegar þarna var komið við sögu var orðið þröngt í kirkjugörðum sem oft voru inn í 

miðjum borgum og hreinlæti í þeim orðið ábótavant. Vildu þeir sem fremstir gengu í flokki 

bálfararmanna banna jarðsetningu í þéttbýli og töluðu í því samhengi fyrir líkbrennslu. Að þeirra 

mati var líkbrennsla eina leiðin til þess að stuðla að hreinlæti í borgum þegar kom að jarðsetningu 

á látnu fólki. Í lok 19. aldar var tækninni búið að fleyta áfram á þann hátt að hægt var að smíða 

sjálfkveikiofna sem gerði það að verkum að forsendur fyrir breyttum útfararsiðum var til staðar. 

Forystumenn bálfarafélaga lentu upp á kannt við Rómverks- kaþólsku kirkju sem hafði það í för 

með sér að páfinn bannaði bálfarir alfarið hjá Rómversk-kaþólskum árið 1886 og var það bann við 

líði til ársins 1964. Hröð þróun á síðari hluta 20. aldar hefur orðið til þess að bálfarir eru orðnar 

vinsælli en áður, þær eru rúmlega 72% af öllum útförum í Tékklandi sem er hæsta prósenta allra 

landa í Evrópu, næst á eftir fylgir Bretland með 71%. Í Japan er 99% allra útfara bálfarir. Á 

Norðurlöndunum fer þessi prósentutala hækkandi ár frá ári og er líklegt að þessar tölur haldi áfram 

að hækka.102 

 

7.7 Kistan borin út 

Þegar útfararstjóri er búinn að tryggja að allt líti vel út fyrir útförina er beðið eftir 

aðstandendum og síðan þarf að ræða við þau um hverjir eigi að bera kistuna. Oft liggja upplýsingar 

fyrir um hvort átta eða sex eigi að bera kistuna en það hefur reynst best að spyrja á staðnum því 

 
101 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 20. 
102 Sama rit, bls. 23-24. 
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forföll geta komið upp á síðustu stundu. Séu átta að bera þarf að setja sex ólar á handföngin á 

kistunni og stöng úr áli þar í gegn sem burðarmenn halda um á leiðinni úr kirkjunni. Oftast eru 

burðamenn/líkmenn komnir í kirkjuna um hálftíma fyrir athöfn. Þegar allir eru komnir saman fer 

útfararstjóri með þau afsíðis og talar við þau um lok athafnarinnar. Í öllum grundvallaratriðum er 

því eins farið þegar átta eða sex bera kistuna nema að einu leyti. Það er þegar átta bera en þá er 

mikilvægt að þau sem eru á endunum haldi um endann á stönginni svo það sé pláss fyrir þau fjögur 

sem eru í miðjunni á leið út. Hér á árum áður var sú hefð ríkjandi að þeir sem báru kistuna sátu á 

fremsta bekk hægra meginn í kirkjunni. Þessi siður er mjög víkjandi í dag og er fólk í auknum mæli 

að velja að sitja hjá sínum nánustu. Líklegt má telja að þetta tengist aukinni meðvitund um 

sálgæsluleg áhrif þess að sitja hjá einhverjum sem hægt er að treysta þegar þörf er á huggun. 

Útfararstjórar leyfa aðstandendum alfarið að ráða þessu sjálfum. Í samtali sínu við burðarmenn 

reynir útfararstjórinn að kortleggja hvernig burðurinn fer fram. Misjafnt er eftir einstaklingum 

hvernig það samtal fer fram og hversu langan tíma það tekur. Grunninntak samtalsins er samt hið 

sama. Það er að stilla þeim sem bera kistuna upp í þeirri röð sem þau vilja ganga út. Þetta er ákveðið 

í samstarfi við aðstandendur og þá sem bera kistuna, en ákveðin praktísk atriði þurfa að vera til 

staðar eins og að best er að þeir sem eru best á sig komnir séu aftast, við höfðalag kistunnar því þar 

hvílir mesta þyngdin. Gott er einnig að hafa þá hæstu aftast út frá fagurfræðilegu sjónarmiði. Þrátt 

fyrir að frásagnarmáti útfararstjóra sé misjafn er inntakið eins, eins og áður sagði. Útfararstjórinn 

reynir að byggja tengsl við fólkið sem hann vinnur með og talar við fólkið af virðingu. Það sem 

kemur fram í þessu stutta samtali er að burðarmenn koma að kistunni og snúa að henni, næst snúa 

þeir að útfararstjóranum til að veita athygli bendingum um að lyfta og loks er kistunni lyft. 

Útfararstjórinn snýr sér þá frá kistunni út gólfið og gengur fram fyrir þau sem bera blómin og 

gengur hægt en taktfast út kirkjugólfið. 

 Þrjár útgáfur eru algengastar á lokum útfarar. Sú fyrsta sem er ennþá mest notuð í dag er 

jarðsetning kistunnar en þá er kistan oftast borin beint út í bíl og honum lokað strax. Útfararstjóri 

hvetur fólk þá til að setjast í bíla sína og sest sjálfur undir stýri á líkbílnum og bíður eftir prestinum 

sem í langflestum tilfellum kemur með útfararstjóra í kirkjugarðinn. Útfararstjórinn reynir þá að 

hvetja fólk til þess að fara í bíla sína eða í erfidrykkju svo ekki myndist örtröð. Önnur útgáfan er 

þegar kistan er borin út í bíl en látin standa aðeins aftur úr honum til þess að fólk geti hvatt á sinn 

hátt í bílnum.. Þessi útgáfa ásamt þeirri næstu er almennt notuð þegar um bálför er að ræða. Síðasta 

útgáfan er þegar borið er á búkka. En þá er kistan sett á þar til gerða búkka í andyri kirkjunnar eða 
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fyrir utan hana eftir veðri. Þá gefst fólk kostur á að kveðja með þeim hætti sem það kýs og hægt er 

að koma báðu megin að kistunni, þessi kostur gerir það að verkum að hraðar gengur fyrir sig að 

kveðja og því minni hætta á öngþveiti sé um fjölmenna útför að ræða. 103 

 

7.8 Duftgarðar, fjölskyldugrafreitir 

Í flestum kirkjugörðum á höfuðborgarsvæðinu er sér svæði sem hugsuð eru fyrir duftker. 

Það er hinsvegar svo að hægt er að jarðsetja duftker í kistugröfum og verða þá úr einskonar 

fjölskyldugrafreitir þangað sem gott er koma að og minnast liðinna tíma. 104 Í Fossvogi er eins og 

áður segir sérstakur reitur helgaður fyrir fóstur sem vígður var 17. september árið 1994. Bálfarir 

hafa þann kost framyfir jarðarfarir að þurfa ekki eins mikið landrými, það segir sig sjálft að út frá 

sjónarmiði landnotkunar og viðhalds kirkjugarða að þar sparast gríðarlegt fjármagn. Einnig er 

undirbúningur á jarðvegnum mun minni þegar um duftgrafir er að ræða því ummál og dýpt grafanna 

er mun minna sem gerir það að verkum að rask á jarðvegi er minna. Bálfarir gera það ennfremur 

mögulegt að hægt er að nota eldri kirkjugarða sem lengi hafa verið fullsetnir ,aftur. 105 Einungis er 

ein bálstofa á Íslandi og er hún staðsett í Fossvogi, þar eru tveir brennsluofnar sem notaðir eru til 

skiptis.106 Það getur skipt fólk afar miklu máli hvar kistunni er komið fyrir. Að staðurinn sér 

hlýlegur í samtali við fólk sem sér um kikjugarðinn á Görðum á Álftanesi var mér tjáð að fólk vildi 

helst vera inni í miðju og ekki við beygjur aksturstíga af ótta við að keyrt væri yfir legstæðið. Skjól 

við tré er mjög vinsælt. Sagt er að maður einn hérlendis hafi farið í marga kirkjugarða vísðvegar á 

landinu til þess eins og finna besta jarðveginn.  

 

 

 

 
103 Gunnar Neegaard, Trúarbrögð og útfararsiðir: uppruni og inntak, bls. 133-134. 
104 Sama rit, bls. 27. 
105 Sama rit, bls. 28-29. 
106 Sama rit, bls. 32. 
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8 Umræður 

Í bók sinni „Til þín sem átt um sárt að binda“ talar Karl Sigurbjörnsson107 um að dauðinn 

sé ekki það feimnismál sem hann eitt sinn var. Dauðinn sé orðinn söluvara og að margir séu að 

reyna að sjá í gegnum hvað dauðinn í raun sé. Dauðinn er að mínu mati æðri okkar skilningi til 

fullnustu, en eins og margoft hefur verið sagt í verkefni þessu er dauðinn líka óútreiknanlegur. Það 

að velta fyrir sér hvað gerist eftir dauðann er eðlilegt fyrir okkur mannskepnuna þar sem við 

stöndum reglulega frammi fyrir dauðanum í einni eða annari mynd. Jesús svarar ekki spurningum 

um dauðann beint, frekar er öðru. Hann segist vera upprisan og lífið, ég lifi svo þið munuð lifa. 

Upprisa Krists er ekki í bókstaflegum skilningi eitthvað sem fær okkur til þess að fara til Hans í 

upprisu okkar. Minn skilningur á upprisu mannsins í augum annara manna er að skilja eftir sig 

vegferð um góða manneskju. Það er upprisa mannsins að lifa eins og Jesús til þess að geta dáið 

eins og hann. Í sátt við Guð og menn. Það mun rofa aftur til, það sjáum við í lærisveinum hans sem 

fóru í gegnum ákveðin sorgarferli og afneituðu Jesú jafnvel áður en þeir sáu svo vonina sem fólst 

í upprisu hans. Tilgangur verkefnisins er ekki að leysa ráðgátuna um dauðann. Tilgangurinn er að 

hægt sé að fara á einn stað til þess að lesa sig til um hvað verði um látinn ástvin okkar frá því að 

hann er kvaddur í bænastund hvort sem er á spítala eða í heimahúsi þangað til að ásjóna hins látna 

er kvödd í kistulagningu. Mikið ferli fer af stað þegar einstaklingur deyr. Útfararstjórar fá oft 

spurninguna frá aðstandendum um hvort þau séu að gera allt rétt. Stundin er almennt sett upp með 

það að markmiði að uppfylla óskir aðstandenda. Það er ekki þar með sagt að uppfylla þurfi allar 

kröfur aðstandenda. Það er því nauðsynlegt að hafa fólk í þjónustu dauðans sem kann vel á það 

sem reynst hefur best.  

Helgisiðir eru heilandi eins og kemur fram hér að framan. Helgisiðir í útförum hafa þann 

mátt að fá fólk til þess að geta hvílt rólegt í stundinni, vitandi að það mun ekkert óvænt gerast. Gott 

er að koma á einhverju í útförinni sem að einkenndi hinn látna. Til dæmis að setja tóbaksdós í kistu 

eða fleyg af sterku víni. Húmor geutr verið hjálplegur í sorgarferli og oft nota aðstandendur hann 

til að létta andrúmsloft. Nokkrum sinnum hefur verið stungið upp á að spila „komdu og skoðaðu í 

kistuna mína“ eftir Erik Bögh í þýðingu Páls Ólafssonar jafnvel í flutningi Megasar. Húmor er 

einmitt frábært fararnesti með sorginni. Þegar vel er að honum staðið og hann misbýður ekki 

neinum. Sorginni þarf að sýna virðingu, það þarf að hlúa að henni og gefa henni rými til að þróast 

 
107 Karl Sigurbjörnsson, Til þín sem átt um sárt að binda, bls. 29. 
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á eðlilegan hátt. Ef sorg er hundsuð er hætta á að vanlíðan þess sem hana ber verði meiri en þörf 

var á. Það sem í raun kveikti áhuga minn á þessu verkefni í upphafi var að vinna á útfararstofu og 

hafa hvergi aðgengilegt efni þar sem ég gæti á einni kvöldstund lesið mér til um útfararsiði á 

Íslandi. Vissulega er hægt að nálgast efni þessarar ritgerðar með ýmsum leiðum, en það hefur tekið 

mig langan tíma að fá yfirsýn yfir þennan heim. Ég er ekki óskeikull en ég er athugull þegar kemur 

að mannlegu eðli. Því hefur það reynst mér dýrmætt að fá að taka þátt í djúpri sorg fólks. Að sjá 

fagfólk vinna með syrgjendum er fallegt. Fegurðin í næmni og virðingu þeirri sem er ríkjandi frá 

andláti að jarðsetningu er einstök. Langflestir sem vinna í nálægð við dauðann sinna störfum sínum 

af virðingu. Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, læknar, djáknar, prestar, útfararstjórar, starfsfólk 

sýslumanns, félagsráðgjafar, starfsfólk kirkjugarða og steinsmiðjur eru ólíkar stéttir. Þetta eru samt 

sem áður stéttir sem vinna allar saman sem ein þegar einstaklingur deyr. Þetta er mikill fjöldi fólks 

sem veit hvað býr undir og rækir störf sín af alhug.   

Ein af fjölmörgum spurningum sem ég var reglulega spurður stakk mig meira en aðrar og 

var það spurningin um hvernig einhver hluti útfarar átti að vera. Að mínu viti þarf útför ekki að 

vera meitluð í stein. Hinsvegar hefur útförin þróast á ákveðinn hátt vegna hefða og þess sem 

hreinlega hefur virkað. Að vinna saman að virðingarverðri útför ætti að vera tilgangur þeirrar vinnu 

sem fer í að undirbúa útför. Það eru ákveðnir hlutir sem eru leiðbeinandi í útför en ef karakter hins 

látna var einkennandi eiga þau einkenni til með að setja svip á útförina. Líkt og ef tónlistarmaður 

deyr að þá er tónlistin í forgrunni. Útfarir yfir börnum hafa líka sitt yfirbragð, bangsar eru þá oft 

settir í kistuna eða snuð í hendi. Hver einasta útför er einstök og það ber að varðveita. Verkefni 

þetta var í upphafi hugsað sem einskonar blöðungur sem ungur útfararstjóri gæti fengið í hendurnar 

og lesið hvers væri ætlað af honum í útför. Þetta átti að vera skýr og greinilegur bæklingur sem 

væri auðvelt að glugga í. Dauðinn er hinsvegar ekki auðveldur viðureignar og eru spurningar sem 

vakna mun fleiri en svörin sem hægt er að gefa. Verkefnið óx því nokkuð  því í þessu samhengi að 

nauðsynlegt er að hafa innsýn í söguna til að skilja af hverju íslenskar útfarir hafa þróast eins og 

raunin er. Mikil sálusorgun getur verið í fólgin í því að vera útfararstjóri þrátt fyrir að eiga ekki í 

djúpum samræðum við fólk. Þegar útförin fer fram þá eru aðstandendur oft ennþá að átta sig á því 

sem hefur gerst. Dauðinn er ekki orðinn fyllilega raunverulegur en þarna er stund þar sem gott er 

að setjast niður og slaka á. Þá kemur útfararstjórinn inn sem háfgerður partur af helgisiðnum, stýrir 

fólkinu í athöfninni. Útfararstjórinn getur þá sagt við þau sem hlutverk hafa í athöfninni að þau 

þyrftu ekki að muna neitt af því sem hann segir því að hann sé þarna til að muna fyrir þau. Það er 
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ekki hlutverk útfarrstjórans að stýra útförinni sem slíkri, um það sjá prestar og athafnastjórar. 

Útfararstjórar sjá í raun um umsjón útfararinnar.  Útfararstjórarnir reyna því að gera aðstandandum 

kleift að syrgja og hafa ekki áhyggjur af verkefnum þeim sem liggja fyrir í athöfninni og í 

undirbúningi fyrir hana. Það er nauðsynlegt fyrir hvern þann sem vinnur í kringum útfarir að þekkja 

sorgarferlin. Þess vegna þarf að gera því góð skil í ritgerð sem þessari. Þrátt fyrir að útfarir séu í 

kjarna sínum ólíkar að þá eru sömu breytur oftast til staðar. Það þarf að huga að aðstandendum án 

þess þó að vera ofan í samskiptum, leyfa fólki að gera hluti eftir þeirra höfði en styðja við þau og 

hjálpa eftir því sem við á.  

Lokaorð 

Í inngangi verkefnisins var tiltekið hverjar væntingar til verkefnisins var. Umræðukaflinn fer svo í 

að útlista nánar hugmyndir mínar um útfarir og þær spurningar sem ég hef skynjað að vakni hjá 

fólki þegar það hugsar um útfarir. Útfarir geta sagt merkilega sögu þjóðar og víst er að grafir hafa 

verið grundvallandi í þekkingarleit fornleifafræðinga. Á Íslandi var lítil sem engin millistétt svo 

lítið er að finna í fornleifauppgreftri um þá sem minna áttu. Ríkulegar grafir hafa fundist en það 

varpar takmörkuðu ljósi á það hvernig meðal Íslendingurinn lifði. Margir Íslendingar löptu 

dauðann úr skel og rétt skrimtu því ekki er landið alltaf gjöfult til ræktunar. Það má vel sjá hvernig 

ákveðnir siðir hafa þróast. Þjóðtrú og sagnahefð Íslendinga hefur ætíð verið sterk og mikið rætt um 

drauga og huldufólk. Á árum áður var slík trú mun meiri og má merkja það í umgengni við látna 

einstaklinga. Reynt var að koma fólki eins fljótt og hægt var í jörðina en hræðsla við kviksetnungu 

var alltaf töluverð. Í Frakklandi sagði mér maður að útfararstjórar væru kallaðir tábítar. Ástæða 

þess er að þeir sem sáu um að flytja lík þurftu að bíta í tær líka til að fullvissa sig um að viðkomandi 

væri í raun látinn. Hér á landi kom fram orðatiltækið að bíta úr nálinni. Saumakonur þurftu þá að 

bíta á tvinna eins og segir hér að framan. Tilgangurinn með þessu var tvíþættur þar sem bæði var 

hætta á að efnið myndi kippast til ef þráðurinn var slitinn og einnig vegna þess að þá þurfti 

saumakonan að fara alveg upp að andliti hins látna og þar af leiðandi að kanna hvort að hún fyndi 

andardrátt. Áhugvert er að einu upplýsingarnar um líkbrennslu á Íslandi má rekja til þess að fólk 

hafi verið að forðast afturgöngur. Samanber óttinn við að fólk gangi aftur er víst líka ástæða þess 

að lík eru alltaf bornar með tærnar á undan. Þess vegna er kistum nánast alltaf snúið áður en borið 

er út úr kirkju. Í einstaka kirkjum er kistunni ekki snúið, t.d. í minni kirkjum þar sem um praktískt 

atriði að ræða þar sem ekki er pláss til að snúa kistunni. Smám saman hefur þetta síðan orðið hefð 
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innan kirkjunnar. Ásjóna hins látna snýr að þeim sem sækja útförina allan tímann. Það er annars 

ágætis þumalputtaregla að hinn látni snýr alltaf eins og fólkið í kirkjunni. Það er að segja að á 

meðan útförinni stendur snýr ásjónan að altarinu en þegar kemur að því að yfirgefa kirkjuna er 

kistunni snúið til að hefja förina út í líkbílinn.  

Íslenskir útfararsiðir eru jafngamlir íslenskri sögu. Þó að aukið aðgengi að upplýsingum hafi 

margfaldast með tilkomu vefmiðla hefur skort aðgengi að því að geta á einfaldan hátt komist að 

því hvað verður um látinn ástvin minn frá því að hann lést þar til hann er grafinn. Þessu riti er 

einmitt ætlað að vera slíkt rit. Svarið við rannsóknarspurningunni um hvort að útfarir séu í raun 

nauðsynlegar er jákvætt. Þrátt fyrir aukinn hraða samfélagsins virðist það vera nauðsynlegra nú en 

nokkurn tíma að fá að kveðja í rólegheitum burt frá asa daglegs lífs. Útfarir gegna því mikilvægu 

hlutverki í okkar lífi. Þær hjálpa okkur að byrja að syrgja, fá okkur til að dvelja í núinu og verða 

sennilega enn mikilvægari eftir því sem að samfélagið verður hraðara. Umhyggja og virðing er það 

sem umlykur útförina sem atburð. Í lífi sálusorgarans er það gríðarlega mikilvægt að geta haft 

slíkan atvurð sem einskonar byrjunarreit í sálusorgun þegar ástvinur hefur fallið frá. Athöfnin er 

sett upp með það að leiðarljósi að geta hvílt okkur í minningu um ástvin sem við fáum ekki að sjá 

aftur. Ýmsir nýir siðir eru alltaf að ryðja sér til rúms og aðrir siðir detta kannski niður. Íslenskar 

útfarir hafa farið frá því að vera eingöngu úti yfir í að vera eingöngu í kirkju í að vera bæði. Þar má 

sjá grundvallarskilgreiningu á góðum sið. Gamlir siðir hafa sameinast í að verða ein athöfn. Útförin 

er því að þróast og er því mikilvægt að hafa góðan ramma utan um athafnirnar sem gott getur verið 

að víkka út ef þarf. 

Að fá að hjálpa til við að gera kveðjustund eftirminnilega fyrir aðstandendur eru forréttindi.  
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