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Allt sem lifir mun að endingu deyja. 
Dauðinn er óhjákvæmilegur partur lífsins. 
Hann er þó ekki andstæða lífsins heldur 
hliðstæða fæðingarinnar. Dauðinn er 
fallegur að því leiti að hann stendur fyrir 
breytingu. Hann skapar rými fyrir nýtt líf. 
Margir hræðast þó dauðann og eiga erfitt 
með að hugsa um hann eða ræða hann. 
Verkefnið er tilraun til þess að kafa dýpra, 
fram hjá hræðslunni og kvíðanum, fram 
hjá sorginni og söknuðinum, og finna ef 
til vill fegurð við endalok lífsins. 
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Kveikja

Það er frekar ótrúlegt að hugsa til þess að 
einn dag inn muni líf manns taka endi og 
maður hætti einfaldlega að vera til. Margir 
hræðast þessa til hugsun og forðast hana 
jafnvel, þar sem þessi óhjákvæmilegi 
atburður í lífinu er svo óhugsandi þegar 
litið er til manns sjálfs. Í gegnum lífið upp
lifum við þó missi, sorg og söknuð. Við 
lærum að takast á við þessa hluti á einn 
eða annan hátt, og með aldrinum verða 
eflaust flestir betri í að vinna úr þessum 
erfiða og sára hluta lífsins. Þegar ástvinur 
kveður upplifir maður ótal mismunandi 
tilfinningar, sumar slæmar og aðrar góðar. 

Sjálf hef ég upplifað mikinn missi 
síðast liðið ár og allan tilfinningaskalann 

sem því fylgir og var það í raun kveikjan  
að verkefninu. Á nokkrum mánuðum 
missti ég þrjá ástvini og bar andlátin að 
á mjög ólíka vegu. Ég þurfti að læra að 
takast á við allskonar tilfi nn ingar sem ég 
hafði ekki upplifað áður og læra að lifa án 
þessara einstaklinga sem öll höfðu áhrif 
á líf mitt, hver á sinn hátt. Í gegnum eigið 
sorgar ferli hef ég þó áttað mig á því að 
dauðinn getur í raun verið góð áminning 
um hvað það er sem raunverulega skiptir 
máli í lífinu, og hvað maður skilur eftir sig 
þegar maður kveður. Þegar upp er staðið 
munu ástvinir manns minn ast þeirrar 
manneskju sem maður hafði að geyma  
og þess sem maður gaf af sér í lífinu. 

Í upphafi hafði ég ýmsar hug myndir 
um í hvaða átt verkefnið gæti farið og 
möguleik arnir voru margir. Sem dæmi 
skoð aði ég þjóð sögur, hjátrú, börn sem 
muna fyrri líf, frásagnir einstak linga sem 
hafa dáið en verið endur  lífgaðir og hug
myndir einstak linga um það hvað gerist 
þegar við deyjum og eftir dauðann. Ég 
komst þó að lokum að þeirri niðurstöðu 
að ég vildi byggja verkefnið út frá mínu 
eigin sorgarferli. Ég tók ákvörð un um að 
einblína ekki á það neikvæða eða sorg
lega við dauð ann heldur upphefja það 
jákvæða og fallega. Í raun vildi ég skapa 
eitthvað sem minnir okkur á að dauðinn 
er kannski ekki alltaf jafn hræði legur 
og okkur kann að þykja, og að í flestum 
tilfellum kemur hann í fyllingu tímans 
þegar einstaklingur hefur fengið tæki
færi til að lifa lífi sínu til fulls.

Rannsóknarvinna

Áður en ég tók endanlega ákvörðun 
um við  fangs  efni verkefnisins hitti ég 
Bryndísi Björgvins dóttur rithöf und, 
sagn  fræðing og þjóð  fræðing sem starfar 
sem lektor við hönnunar og arkitektúr 

Mynd 2 – 3.   Punktar og skissur frá rannsóknarferlinu.



deild Listaháskóla Íslands. Við ræddum 
saman um dauðann út frá sagn og 
þjóð  fræði legum sjónarmiðum sem var 
afar áhuga vert og gaf mér mikið efni til 
þess að skoða. Eftir að hafa kafað aðeins 
dýpra í það efni fann ég þó að það væri 
ekki sú leið sem mig langaði að fara. Að 
lokum tók ég ákvörðun um að fjalla um 
fegurð ina í dauða num, í raun vegna 
þess að mig langaði að finna ein hverja 
aðra hlið á dauðanum heldur en allt 
það sorglega og hræðilega. Mér þótti 
mikil vægt að hitta fleiri einstaklinga sem 
gætu aðstoðað mig við framhaldið og 
gefið mér nýjar upplýsingar eða nýja 
sýn á viðfangsefnið. Ég hafði samband 
við nokkra mismunandi einstaklinga 
sem mig langaði að ræða við en fékk 
því miður ekki svör frá öllum. Að lokum 
fékk ég fundi með þeim Bjarna Karlssyni, 
guð fræðing og siðfræðing, og Steinari 
Harðarsyni athafnarstjóra hjá Siðmennt. 

Bæði viðtölin nýttust mér vel og gáfu 
mér hugmyndir sem áttu eftir að þróast 
áfram. Ég eyddi mörgum klukkutímum  
í að leita að heimildum og upp lýsingum 
á netinu, auk þess sem ég skoðaði bækur 
og talaði við fólkið í kringum mig til þess 
að afla mér upplýsinga. Margt af því sem 
ég skoðaði eða spjallaði um við aðra gaf 
mér fleiri hugmyndir og þróaði verkefnið 
áfram.

Framsetning

Þar sem verkefnið er mín leið til að  
setja fram á ljóðrænan hátt túlkun mína 
á fegurð inni í dauða num þótti mér henta 
best að setja efnið fram í bók verki. Ég 
vildi búa til hlut sem hægt væri að halda  
á, fletta í gegnum og skoða. Hugsunin 
með bókverkinu er í rauninni sú að það 
sé hjálpar tæki fyrir þá sem hafa misst,  
eru að missa og syrgja, og ef til vill þá  
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Mynd 5 – 6.   Dæmi um uppsetningu myndefnis í bókinni.

sem hræðast dauð ann. Verkið virkar 
meira eins og ljóða bók frekar en hefð
bund in bók. Bókin er í raun hönnuð með 
það í huga að hægt sé að glugga í það 
þegar einstak  lingnum finnst hann þurfa 
á því að halda, þó það sé bara til þess 
að skoða mynd ir nar eða lesa eitt og eitt 
textabrot. Ég nýtti texta sem ég vann upp 
úr viðtali mínu við Bjarna Karls son ásamt 
ljóði eftir afa minn, Hjalta Sigurjónsson 
sem lést í janúar 2020. Textinn vekur upp 
til finn ingar og fær mann til þess að hugsa. 
Því tel ég hann vera mjög mikilvægan part 
af verkinu. Ég skrifaði einnig sjálf texta 
fyrir hverja myndaseríu í bókverkinu. Hver 
texti hefur það hlutverk að vera einskonar 
inngangur sem útskýrir teng ingu mynd
efnisins við viðfangsefni bókarinnar.

Bókverkið er 153 × 230 mm að stærð. 
Þar sem bókin er ekki mjög löng tók ég 
ákvörð un um að hafa pappírinn frekar 
þykkan til þess að gefa verkinu meira vægi. 
Fyrir valinu varð pappírinn Munken Print 
White frá Arctic Paper, hann er hvítur en þó 
með ö r litl um krem    uð  um tón. Í verkinu er 
mikið fjallað um náttúruna og því fannst 
mér við hæfi að nota óhúðaðan pappír sem 
væri örlítið grófur viðkomu.

Ég kaus að nota að mestu leiti 
svartan og hvít an lit í bókverkið og leyfa 
litunum í myndefninu að njóta sín. Það  
er mikið autt, hvítt pláss í bókinni svo það 
loftar vel á milli bæði texta og myndefnis. 
Hvítur litur er oft tengdur við ljós, gæsku, 
sakleysi og hreinleika. Hann er einnig 
talinn vera litur full komn unar. Hvítur táknar 
einnig trú, öryggi og hrein  læti. Öfugt við 
svarta litinn hefur hvítur yfir leitt já kvæ ða 
merkingu.1 Í nokkrum lönd um í Asíu táknar 
hvíti lit ur inn dauða og sorg. Í Perú er hann 
tengdur við engla, góða heilsu og tímann.2 
Í verkinu er einnig mikið um svartan lit, en 
hann er oft tengdur dauðanum og sorginni 
en þykir einnig vera glæsi legur, fágaður, 
dularfullur og vísar í hið óþekkta.3

Þegar kom að því að velja letur fyrir 
verk efnið vildi ég halda í þemað og finna 
letur sem væri fallegt og fín gert. Fyrir val inu 
varð letrið Canela sem er hann að af Miguel 
Reyes og gefið út af Commercial Type. Letrið 
er að vissu leiti óhefð bundið og er í raun 
mitt á milli þess að vera fótaletur (e. serif) 
og steinskriftarletur (e. sans serif). Það 
er bæði mjúkt en á sama tíma skarpt og 
nú tíma legt, en býr þó yfir vísun í klassísk 
letur á borð við Caslon.4 Ég kaus að nota 
Canela light í meginmálið þar sem sú 
útgáfa af letrinu er viðkvæm, rétt eins  
og viðfangsefni verkefnisins. 



Myndefnið

Bókverkið inniheldur nokkrar mis
mun   andi mynda  seríur af ólíku efni eða 
hlutum, bæði skannaðar og ljós mynd
aðar. Hver mynda  sería túlkar við fangs
efni verkefnisins á ákveðinn hátt, þ.e. 
hefur einhverja teng ingu við fegurð ina 
í dauðanum. Ég gerði mismun  andi til
raunir og vildi vinna með efni sem gæti 
túlkað viðfangs efnið á ljóðrænan hátt. 
Ég tók ljós myndir, skannaði hluti og teik
naði. Skönn uðu mynd irnar heilluðu mig 
meira en hinar tilraunir nar og fengu  
því að njóta sín hvað mest í verkinu. 

Myndaseríurnar í bókinni end
uðu á að vera sjö talsins og ástæðan 
er sú að talan sjö hefur lengi verið talin 
heillatala. Í þúsundir ára hafa hinir 
ýmsu menningarheimar trúað á töfra
mátt tölunnar. Fyrir um 4000 – 5000 
árum lögðu Súmerar, sem byggðu 
Mesópótamíu, grunninn að tíma
talsútreikningum sínum út frá gangi 
himin  tunglanna. Þeir reiknuðu út að hver 
tungl mánuður væri um 28 dagar sem 
skipt ist niður í 4 vikur og í hverri viku voru 
7 dagar. Tungl gang  urinn endurspeglar 
lífið á þann hátt að það kemur nýtt tungl 
sem vex og verður að fullu tungli en fer 
síðan þverr andi uns það hverfur á ný. 
Maðuri nn fæðist, vex úr grasi og verður 
fullorðinn, stendur í blóma um stund 
en byrjar síðan að hrörna og deyr að 
lokum. En þrátt fyrir að einn hverfi, þá 
kemur alltaf nýr í hans stað og lífið heldur 
áfram. Talan sjö er áber andi í hinum 
ýmsu trúarbrögðum, hjátrú og ævin
týrum. Komið hafa fram kenningar um 
að mannslíkaminn endur nýist á sjö ára 
fresti. Það eru sjö tónar í tón stiga num 
og sjö litir í litrófinu.5 Sjö er algengasta 
talan í Biblíunni og samkvæmt Talmúð 

í Gyðingdómi er al heim  ur inn gerð ur úr 
sjö himnum. Í Kóraninum er oft talað um 
sjö himna og í Hindúisma er talað um sjö 
æðri heima og sjö undir heima. Í japan skri 
goðafræði eru sjö guðir og í Búddisma 
reis hinn ný fæddi Búdda upp og gekk sjö 
skref. Í Kristni er talað um dauða synd ir nar 
sjö og höfuðdyggðirnar sjö. Í hinum forna 
heimi voru til sjö undur veraldar og svo 
mætti lengi telja.6

Fyrsta myndaserían ber titilinn Allt 
sem lifir og hún samanstendur af myndum 
af hvítri rós sem var skönnuð einu sinni 
á dag í 11 daga og sjá má hvernig rósin 
visnar með tímanum og deyr að lokum. 
Myndefnið er vísun í það að allt sem 

Mynd 7.   Ljóð eftir afa minn, Hjalta Sigurjónsson.



einhvern tíma lifir muni á endanum deyja,  
og að dauðinn sé nauðsynlegur partur  
af hringrás lífsins.

Hið hinsta tár er titill næstu seríu,  
en það eru einnig skann aðar myndir  
en í þetta skiptið af vatnsdropum. Með 
hverri mynd bætist vatn í dropana og 
vatnið þéttist. Vatnið er meðal annars 
vísun í tár því eðlileg viðbrögð þeirra  
sem syrgja eru að gráta auk þess sem 
vatnið getur táknað flæði.

Þriðja myndaserían ber titilinn  
Í tímans rás en hér er myndefnið ljós
mynd   að en ekki skannað inn. Ljós  mynd
ir nar sýna áferðir á leg steinum sem hafa 
veðrast í gegnum tíðina. Þær eru því 
vísun í tímann og hverfulleika, það að  
allt í heiminum sé breytingum háð.  
Einnig gætu þær verið áminning um  
það að tíminn sé dýrmætur vegna  
þess að hann sé takmarkaður.
 Fjórða serían samanstendur 
aftur af skönn uðu efni, en í þetta skipti  
er viðfangs efnið mold. Serían heitir  
Að moldu sem er tekið úr setningu sem  
er flestum kunn. Myndirnar eru bæði  
vísun í greftrun, sem er forn siður, auk 
þess áminning um að allt líf er sprottið  
af jörðinni, og þegar það deyr verður  
það sem eftir stendur hluti af henni aftur.

Hvítar fjaðrir hafa í gegnum tíðina 
verið not að ar til þess að tákna frið og 
hreinleika. Myndefni fimmtu seríunnar 
er því hvítar fjaðrir. Titill hennar Á förnum 
vegi er vísun í þá hjátrú, að finni maður 
hvíta fjöður á förnum vegi merki það að 
engill sé nálægur eða að látinn ástvinur 
sé að láta vita af sér. Myndirnar eru 
skannaðar.

Þegar ég kveð er sjötta myndaserían 
í bókverkinu og hún samanstendur af 
ljós mynd um af mismunandi glermunum. 
Gler er í flestum tilfellum viðkvæmt efni  
og rétt eins og gler ið þá er dauð inn við

kvæmt málefni. Margir forðast að ræða 
hann en það er þó mikilvægt að opna 
umræðuna því það getur hjálpað til við 
að undirbúa okkur bæði fyrir okkar eigin 
dauða sem og annarra.

Handan heims er sjöunda og síðasta 
mynda sería bókverksins og í henni reyndi 
ég að fanga liti og ljós í gegnum skanna. 
Þessa seríu tengi ég við hugmyndir ein
stak linga um líf eftir dauðann og lýsingar 
á dauða stundinni, sem segja til að mynda 
frá björtu, hvítu ljósi, fögrum litum, mikilli 
náttúru fegurð og fallegri tónlist.

Að lokum

Þegar ég lít um öxl er ég ánægð með 
ferlið. Það var strembið á köflum en með 
góðri aðstoð finnst mér ég hafa náð 
að þróa uppruna legu hugmyndina vel 
og ég er sátt með loka niður stöð una. 
Þrátt fyrir að verkefnið hafi verið unnið 
á þessum fordæmalausu tímum held ég 
að niðurstaðan sé í raun eins góð og hún 
hefði geta orðið miðað við aðstæður.  
Ég tel að ferlið allt hafi hjálpað mér mikið 
að vinna úr mínum eigin tilfinningum 
gagnvart þessu viðfangsefni. Ég hef lært 
að horfa öðrum augum á dauðann og tel 
mig betur undirbúna til þess að takast á 
við það sem framtíðin ber í skauti sér. Ég 
tel mig einnig kunna betur að meta þann 
tíma sem ég hef og mun eflaust passa mig 
betur í framtíðinni að gleyma mér ekki í  
því sem skiptir ekki máli. Ég vona að 
verkefnið og innihald þess nái einnig að 
skila sér til fleiri einstaklinga og hjálpa 
þeim á sama hátt og það hefur hjálpað 
mér. Ég vona einnig að það veki upp 
tilfinningar og sé góð áminning um það 
hvað skipti raunverulegu máli í lífinu og 
hvað stendur eftir þegar við kveðjum.
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