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Ágrip 
Greinargerð þessi er annar hluti meistaraverkefnis í Hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Hinn hlutinn er  í formi útvarpsþátta sem bera heitið Fólkið í garðinum 

þar sem ég segi frá lífi einstaka fólks sem jarðsett er í elsta hluta Hólavallakirkjugarðs. Í 

hverjum 40 mínútna þætti vitja ég leiða tveggja einstaklinga (sem gjarnan tengjast með 

einhverjum hætti) og skyggnist inn í lífshlaup þeirra. Þættirnir, sem eru sex talsins, eru 

framleiddir af RÚV og verða fluttir á Rás 1 sumarið 2021. Hér í fræðilega hlutanum, 

greinargerðinni, er kirkjugarðurinn meðal annars skoðaður sem menningarstaður og rýnt 

í hugtakið menningarlegir þjóðardýrlingar í þeim tilgangi að máta það við þá einstaklinga 

sem fjallað er um í þáttunum.  
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Abstract 
This exposition is one half of a master’s degree thesis in Applied Studies in Culture and 

Communication at the University of Iceland.  The other half is in the form of a radio 

program called The People in the Garden where I talk about the lives of a few selected 

people that are buried in the oldest part of Hólavallagarður cemetery. In each 40 minute 

episode I visit the graves of two people (who are often somehow connected) and give an 

insight into their lives.  The program, which consists of six episodes, is produced by The 

Icelandic National Broadcasting Service – RÚV and will be aired in the summer of 2021 

on the radio channel Rás 1. Here in the theoretical part, the exposition, the cemetery is 

examined as a cultural space and the concept of cultural saints is looked into in order to 

see how that definition fits the people that are the subjects of the radio program.  
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1 Inngangur  

Hólavallagarður, eða gamli kirkjugarðurinn við Suðurgötu, er elsti kirkjugarðurinn í 

Reykjavík sem enn er í notkun og sennilega sá sem er í mestri daglegri notkun þrátt fyrir 

að æ sjaldnar sé grafið í honum. Margir eiga leið um hann dags daglega og kannast sumir 

eflaust við það að gleyma sér í vangaveltum um hver sé saga fólksins á bak við nöfnin á 

legsteinunum, sérstaklega þeim í eldri kantinum. Í þáttunum Fólkið í garðinum er þessari 

tilfinningu fylgt eftir og skyggnst inn í líf fólksins sem hvílir í garðinum. Um er að ræða 

sex þátta útvarpsseríu sem flutt verður á Rás 1 sumarið 2021, en gert er ráð fyrir að fyrsti 

þátturinn fari í loftið 22. maí. Í hverjum þætti eru heimsóttar tvær grafir og sagt frá 

lífshlaupi þeirra sem þar hvíla, með áherslu á fjölskylduhagi og hversdagslíf. Tímabilið 

afmarkast við fyrstu hundrað árin í sögu garðsins, svo ekki er staldrað við gröf neins sem 

var jarðaður eftir 1938. Einstaklingarnir sem urðu fyrir valinu til umfjöllunar í þáttunum 

voru helst áberandi persónur úr í þjóðfélagslífinu í kringum þann tíma sem garðurinn var 

enn tiltölulega nýr, gjarnan skáld eða aðrir listamenn. Með það í huga verður í þessari 

greinargerð rýnt í hugtakið menningarlegir þjóðardýrlingar, kirkjugarðurinn skoðaður 

sem pílagrímsstaður og mátað hvort eða að hvaða leyti það á við fólkið sem er til 

umfjöllunar í þættinum. Að auki verður litið til þess hvernig hinir lifandi nálgast 

kirkjugarðinn, hvernig hann nýtist sem menningarstaður og hvaða hlutverkum hann 

þjónar í daglegu lífi.  

Þegar ég fékk hugmyndina að útvarpsþáttunum var ég búsett við Hringbraut og 

átti mjög oft leið um Hólavallagarð, stundum var ég á leiðinni niður í bæ eða aftur heim 

en oft fór ég þangað bara til að njóta smá útiveru. Ég hlusta mikið á útvarp eða hlaðvarp 

þegar ég er á göngu og hef oft verið að hlusta á eitthvað á ferðum mínum um garðinn en 

yfirleitt þó eitthvað alveg ótengt honum. Í þessum ferðum missi ég þó yfirleitt fljótt 

athyglina við það sem ég er að hlusta af því hugsanir um eitthvað annað taka yfir þegar 

ég gef mér tíma til að skoða mig almennilega um í garðinum. Þá ráfa ég lengi svolítið 

stefnulaust um og gleymi mér í hugleiðingum um forna tíma. Þess vegna datt mér í hug 

að útvarpsþættir um Hólavallagarð, með áherslu á líf fólksins sem þar hvílir, myndu ekki 

aðeins svala eigin forvitni um liðna tíð heldur gæti öðrum líka þótt tilvalið að hlusta á þá, 

annaðhvort á göngu um garðinn eða í hugarferðalagi um hann. Ég sendi hugmyndina að 

þessari útvarpsþáttaseríu inn á Hugmyndadögum RÚV haustið 2020 og reyndist hún á 

meðal útvaldra hugmynda. 
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Greinargerð þessi fylgir nokkuð hefðbundnu formi námsritgerða af þessu tagi þar 

sem helst er byggt á textum, annars vegar á fræðigreinum og hinsvegar sögulegum 

heimildum um garðinn. Í öðrum kafla er stiklað á stóru um sögu garðsins, hver var 

aðdragandi þess að nýr kirkjugarður var tekinn í notkun, hvernig hann var skipulagður og 

gefin smá innsýn í hvernig var umhorfs í Reykjavík í kringum árið 1838. Í þriðja kafla, 

sem jafnframt er lengstur, er kirkjugarðurinn skoðaður sem menningarstaður og litið til 

þess hvaða hlutverki hann þjónar fyrir þá lifandi. Fjallað er um hvað skilgreinir 

almenningsgarð, hversu mikilvæg græn svæði séu innan borgarmarka og skoðað hvar 

kirkjugarðurinn passar þar inn. Síðan er litið til gróðursins í kirkjugarðinum, skoðaðar 

straumar og stefnur í þeim málum og samband manns og náttúru. Því næst er 

kirkjugarðurinn skoðaður sem heilagt svæði og hvernig heilagleiki birtist í samfélagi þar 

sem lítið fer fyrir hefðbundnum trúarbrögðum. Í lok þessa kafla er svo kirkjugarðurinn 

skoðaður sem pílagrímsstaður, það er staður sem laðar að ferðamenn sem þangað koma 

til að heimsækja grafir frægra einstaklinga. Í framhaldi af því eru svo menningarlegir 

þjóðardýrlingar (sem þá laða gjarnan að sér pílagrímana kirkjugarðinum) skoðaðir í fjórða 

kafla. Farið er yfir hvað einkennir þá og hvernig og hvers vegna sumir einstaklingar eru 

teknir í dýrlingatölu eftir andlátið. Að því loknu er litið til þess hvort og hvernig þessi 

skilgreining á við þá einstaklingarsem fjallað er um í fyrsta og öðrum þætti Fólksins í 

garðinum. Í lok kaflans er svo fjallað aðeins um ólíkar gerðir heimilda, velt vöngum yfir 

því hvernig er best að nálgast það að segja frá lífi annars fólks og hver hafi rétt á því. Að 

lokum er svo sagt nánar frá miðlunarhlutanum og uppbyggingu útvarpsþáttana.  
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2 Garðurinn – Aðdragandi og saga 

Gamli kirkjugarðurinn við Suðurgötu (Hólavallagarður) var tekinn í notkun árið 1838 en 

fram að þeim tíma hafði hinn gamli Víkurgarður (þar sem nú er meðal annars Aðalstræti 

9 og ný hótelbygging) þjónað Reykvíkingum um aldabil og var fyrir löngu orðinn 

yfirfullur. Björn Th. Björnsson vitnar í bók sinni Minningamörk í Hólavallagarði (1988, 

12) í skrif Steingríms Jónssonar biskups í biskupstilskipun frá 1828 þar sem hann lýsir 

því að ástandið hafi þá verið orðið þannig að iðulega komu upp mannabein og kistubrot 

þegar ný gröf var tekin. Lagði þá biskupinn til að þau bein sem kæmu upp með moldinni 

yrðu þjöppuð niður í botn grafarinnar áður en líkfylgdin kæmi að henni. Kistubrotin átti 

hinsvegar að taka frá og halda til haga til þess að færa fátæklingum sem eldivið.  

Sú mynd sem þarna er dregin upp er harla geðsleg og það getur verið freistandi 

að hrapa að þeirri ályktun að þetta fyrirkomulag, yfirfullur kirkjugarður í miðju þéttbýli, 

hafi einskorðast við Ísland og ef til vill verið afleiðing fátæktar og einangrunar. Sú er ekki 

raunin heldur voru merki um straumhvörf í hönnun og staðsetningu kirkjugarða víðar um 

heim en mörg dæmi má finna frá þessum tíma um lýsingar á svipuðu ástandi. Í frásögn 

skosks ferðamanns frá fyrri hluta 19. aldar er til dæmis að finna lýsingu sem kallast 

merkilega vel á við þau skrif sem Björn Th. Björnsson dró fram um gamla Víkurgarðinn. 

Þar dáist sá skoski að fegurð nýs kirkjugarðs í New Haven í Bandaríkjunum sem hann 

segir í fullkominni andstöðu við hinn hefðbundna kirkjugarð og lýsir þeim síðarnefnda á 

eftirfarandi hátt: „gegnsósa kirkjugarður, þar sem syrgjendur sökkva ökkladjúpt í 

ógeðfelldri mýri, blandaðri brotnum beinum og leifum af kistum.“1 (French, 1979, 44). Í 

sjálfsævisögu sinni Dægradvöl lýsir Benedikt Gröndal á einum stað umhverfi leiðarinnar 

að gamla Víkurgarði þegar hann segir frá nokkrum skrautlegum drykkjumönnum 

borgarinnar, meðal annars Hróbjarti Ólafssyni og Guðmundi í Traðarkoti.  

Þegar hann [Guðmundur í Traðarkoti] dó, þá var Hróbjartur 
formaður fyrir útförinni, og báru fjórir brennivíns-berserkir 
líkkistuna yfir Austurvöll augafullir, og duttu allir með hana 
kylliflatir. Þá var Austurvöllur eintóm flög og djúpar gryfjur, og 
stöku grastó á milli; þar voru heilar tjarnir á vorin og varla fært 
yfir.  

(Benedikt Gröndal, 1923, 210) 

                                                
1 „soppy churchyard, where the mourners sink ankle deep in a rank and offensive mould, mixed with broken 
bones and fragments of coffins.“ 
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Svona var þá leiðin að gamla kirkjugarðinum en mörgum fannst sá nýji hinsvegar í 

órafjarlægð frá Dómkirkjunni og ekki virðist leiðin hafa verið mikið betri. Klemens 

Jónsson (1913) lýsir Reykjavík um 1870 þar sem kemur meðal annars fyrir þessi frásögn, 

sem gefur ágætis mynd af því hvernig aðgengið að kirkjugarðinum (sem þegar þarna var 

komið við sögu hafði þó verið í notkun í 32 ár) gat verið:  

Mér er í minni jarðarför eins heldri kaupmanns í bænum rétt fyrir 
1870. Það var fjölmenn líkfylgd. En þegar í Suðurgötu kom, suður 
hjá Brunnhúsum, riðlaðist fylgdin alveg, svo var forin mikil. 
Menn klifruðust yfir grindurnar beggja megin og út á túnin, en 
líkmennirnir, sem kistuna báru, urðu auðvitað að vaða elginn.  

(Klemens Jónsson, 1913, 138). 

Helsti hvatamaðurinn þess að nýr kirkjugarður væri tekinn í gagnið í Reykjavík var 

Lorentz Angel von Krieger stiftamtmaður sem kom til Íslands árið 1829 og var það hans 

hugmynd að staðsetja hann í túninu við Hólavelli. Sagt er að honum hafi blöskrað 

reglulega hvernig umhorfs var í Reykjavík á þessum tíma „[því] daunilla slor- og 

mykjupláss[i]˝ (Björn Th. Björnsson,1988, 13) og lagði hann til fjölmargar endurbætur 

til þess að bærinn yrði almennilegur. Það tók þó sannarlega tímann sinn að ráðist yrði í 

að koma upp nýjum kirkjugarði og stóð Krieger árum saman í miklu stappi við yfirvöld, 

bæði dönsk og íslensk, sem héldu fast um pyngjuna. Hann beitti meðal annars þeim rökum 

við dönsk yfirvöld að þeim bæri lagaleg skylda til að taka þátt í kostnaði þar sem 

dómkirkjan væri bæjarkirkja Reykjavíkur og þar með í eigu dönsku krúnunnar. (Björn 

Th. Björnsson, 1988, 14). Meðal þess sem sat í fjárhaldsmönnunum var girðingin í 

kringum garðinn, sem þótti þeim hrikalegt bruðl, en Krieger hafði stungið upp á einfaldri 

timburgirðingu í útboðslýsingu sinni. Á endanum voru í kringum garðinn (sem í 

upphaflegri mynd sinni var 6400 fermetra rétthyrndur grasflötur) hlaðnir veggir úr torfi 

og grjóti á allar hliðar nema austanmegin þar sem sálnahliðið var. Þar var komið upp 

trégirðingu „meir þó til málamynda en garðinum til fegrunar eða stórgripum til hindrunar 

inn í þennan tilkomandi dauðra reit.“ Skrifar Björn Th. Björnsson (1988, 22) og bendir á 

að á elstu ljósmyndum sem til eru af garðinum sé trégirðingin ekki annað en „langbönd á 

gisnum staurum, víða niðurnídd og brotin“ (1988, 22). Í dag er stór steinveggur umhverfis 

garðinn sem markar skýr landamæri og gerir það að verkum að upplifun vegfaranda 

jafnast næstum á við að stíga inn í annan heim, langt frá erli borgarinnar. Sólveig 

Ólafsdóttir (2009, 28) heldur því fram í mastersritgerð sinni um Hólavallagarð að 
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steinmúrinn sé sá veglegasti sem finnist á Íslandi utan um nokkurn garð, hvort sem um 

ræðir kirkjugarð eða skrúðgarð. 

 

2.1 Líkhús 
Í garðinum miðjum var byggt lítið líkhús sem seinna átti eftir að koma að heilmiklu gagni. 

Á árunum 1847-1848 var líkhúsið til dæmis eina kirkjan í Reykjavík, á meðan endurbætur 

stóðu yfir á Dómkirkjunni. (Björn Th. Björnsson, 1988, 175) Það sama virðist hafa verið 

uppi á teningnum 1879 þegar Sigurður nokkur Jónsson var fermdur í líkhúsinu ásamt 

nokkrum öðrum börnum. (Úlfur Friðriksson, 1988, 103). Líkhúsið var einföld timbursmíð 

og segir Björn Th. Björnsson (1988, 175) menn á þessum tíma ekki hafa kunnað að 

viðhalda timbri svo húsið hélt engum hita og kaldir vindar smugu hæglega í gegnum 

fjalirnar. Björn skrifar: „[...] í vetrarhörkum voru líkin þar oft stokkfreðin þegar átti að 

koma þeim niður í kistugarm. Það er þó skömminni hlýrra til í gröfinni, sögðu þeir sem 

báru klakann út.“ Læknaskólinn var stofnaður árið 1876 og var þá farið að nýta líkhúsið 

til verklegrar kennslu og krufninga. Margar skrautlegar sögur eru til af ásókn læknanema 

í lík til krufninga og dæmi um eina slíka er vísan um Þórð Malakoff en Björn (1988, 177) 

rekur enn fleiri í riti sínu. Árið 1950 var líkhúsið flutt í Fossvogskirkjugarð þar sem það 

var nýtt sem geymsluskúr í þónokkur ár áður en það var rifið. Á grunni líkhússins var 

reist klukknaport utan um bjölluna sem áður glumdi í hvert sinn sem einhver var grafinn 

í garðinum (og auðvitað við brúðkaup, fermingar og messur þegar því var að skipta) en 

hefur nú ekki fengið að hljóma um árabil.  

 

2.2 Vígsla garðsins 
Guðrún Oddsdóttir (1779-1838) háyfirdómarafrú var grafin fyrst allra í nýja 

kirkjugarðinum og var garðurinn vígður um leið. Á undan henni höfðu þó dáið heilir 6 

einstaklingar í smábænum Reykjavík á meðan garðurinn beið tilbúinn til notkunar. „En 

nú vildi svo til þetta haust, að það voru ekki nema fátæklingsræflar sem skildu við þetta 

jarðlíf og alls ekki trúandi fyrir svo nýjum og rokdýrum garði til frambúðar“ skrifar Björn 

Th. Björnsson (1988, 23). Bæjaryfirvöld vildu semsagt að einhver af nógu fínum 

þjóðfélagsstigum hlotnaðist sá heiður að vera fyrst eða fyrstur grafinn í garðinum og vildi 

að lokum svo heppilega til að Þórður Sveinbjörnsson háyfirdómari bauð fram nýlátna 

eiginkonu sína. Þjóðtrúin um vökumenn kirkjugarða lifði góðu lífi á þessu tíma svo 
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margir voru hikandi við að fórna sínu nánasta fólki í það hlutverk og því brást Bardenfleth 

stiftamtmaður glaður við boði Þórðar. (Þórður Sveinbjörnsson, 1916, 82). Í þjóðtrúnni 

fólst að sá eða sú sem væri fyrstur grafinn í nýjum kirkjugarði myndi ekki rotna heldur 

taka á móti þeim sem á eftir kæmu. Eins konar öfug ljósmóðir, líkt og Guðrún Rannveig 

Stefánsdóttir (2019, 24) dregur upp mynd af í ljóðabók sinni Vökukonan í Hólavallagarði: 

„Ég er ekki ljósmóðir / ég er móðir myrkursins“.  

Í bréfi frá Siggeiri Pálssyni sem dagsett er 28. nóvember 1838 lýsir hann fyrstu 

jarðarförinni á eftirfarandi háttt: 

Ég man það þó alténd að hún frú [Guðrún Oddsdóttir] 
Sveinbjörnsen í Nesi andaðist hérna um daginn og var grafin í 
nýja kirkjugarðinum, sem stendur á Hólavelli, fyrst allra manna. 
Kirkjugarðurinn var vígður um leið af s[é]ra Helga; þar fór allt 
mjög svo hátíðlega fram og hefi ég ekki verið við neina 
guðsþjónustugjörð sem mér hefur þótt hátíðlegri eða 
skemmtilegri. Ræðurnar voru fallegar og hrærandi, söngurinn 
mikill og dáindis snotur og aldrei hef ég séð jafnmargar 
manneskjur saman safnaðar og þar voru.  

(Þorleifur Óskarsson, 2002a, 345-346). 

Athyglisvert er að Siggeir lýsir útförinni meðal annars sem skemmtilegri, en það er 

yfirleitt ekki fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar kemur að jarðarförum en 

greinilegt er að þetta hefur verið heilmikill viðburður. Eftirlifandi eiginmaður Guðrúnar, 

Þórður Sveinbjörnsson (1916, 82) segir í sjálfsævisögu sinni að hátt í tvö þúsund manns 

hafi verið saman komnir við útförina en Björn Th. Björnsson (1988, 24) telur það 

sennilega ýkjur þar sem sú tala sé hærri en samanlagður íbúafjöldi Reykjavíkur og 

Seltjarnarness á þessum tíma.  

 

2.3 Skipulag garðsins 
Undir lok 18. aldar urðu margar breytingar á kirkjugörðum í vestrænum samfélögum. 

Fólk áttaði sig smám saman betur á þeirri heilsufarsáhættu sem fólst í of grunnum gröfum 

og samfara iðnbyltingunni fóru minningarmörk fólks að endurspegla efnahagslega stöðu 

þeirra í lifanda lífi.  Þannig varð kirkjugarðurinn að einskonar smækkaðri heimsmynd 

sem meðal annars speglar tísku ólíkra tímabila (Miller&Rivera, 2006, 336). Þetta er 

líklega meira áberandi í erlendum kirkjugörðum, þar sem grafhýsi eru til dæmis mun 

algengari en hér á landi (þó nokkur slík sé reyndar að finna í Hólavallagarði) en 

stéttskiptingin sést bersýnilega þrátt fyrir það. Þannig mætti kannski halda að kaupmenn 
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hafi verið langstærsti þjóðfélagshópurinn í Reykjavík fyrir tæpum tvö hundruð árum ef 

kirkjugarðurinn væri okkar eina heimild. Hólavallagarður endurspeglar líka tíðarandann 

á þann hátt að skipulagið er í takt við það sem tíðkaðist hverju sinni. Elsti hlutinn er 

þannig óskipulegastur og kallast á við elsta hluta Reykjavíkur, gamla miðbæinn eða 

Grjótaþorpið, en nýrri hlutinn er mun reglulegri með beinum stígum og betur 

afmörkuðum reitum í stíl við nýrri hverfi borgarinnar sem hófu að rísa upp úr 

aldamótum. (RÚV, 2021).  

Eins og áður sagði varð þróun þessi ekki aðeins hér á landi heldur byrjaði hún í 

vestrænum samfélögum í lok 18. aldar þegar smám saman varð meiri áhersla á minningu 

hins látna og að kirkjugarðurinn væri staður þar sem hinir dauðu og látnu mætast. Meiri 

rækt var lögð við að kirkjugarðar væru aðlaðandi og notalegir fyrir hina lifandi, en 

skipulag þeirra tók mið af borgarlandslaginu þannig gestunum gæfist til dæmis kostur á 

að spássera um garðinn án þess að þurfa að labba yfir eða á milli grafa. (Miller, D., & 

Rivera, J., 2006, 336). Hér má líka leiða hugann að leiðisgrindunum sem kallast að mörgu 

leyti á við grindverk sem afmarka lóðarmörk í þéttbýli. Í grein Stanley French (1979) um 

Mount Auburn kirkjugarðinn í Boston í Bandaríkjunum, sem betur verður vikið að á eftir, 

nefnir hann að fljótlega hafi leiðisgrindur orðið meira áberandi í þeim kirkjugörðum þar 

sem náttúrunni var upphaflega ætlað að spila stórt hlutverk og leist sumum illa á þá þróun. 

Haft er eftir erlendum gestum Mount Auburn kirkjugarðsins árið 1850 að þeim þyki 

járngrindurnar í garðinum ekki til neinnar prýði, að útilokun sé ekki við hæfi í 

kirkjugarðinum og hugmyndin um að einkajarðir fylgi fólki út fyrir gröf og dauða stingi 

í stúf í kirkjugarði. (French, 1979, 51).  
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3 Kirkjugarðurinn sem menningarstaður 
Sérstök tenging verður til hjá fólki við þá staði sem það fer reglulega á og þó að 

samfélagið geti ýtt undir mikilvægi ákveðinna staða, til dæmis með tilliti til menningar, 

trúar eða sögu, þá gerist það ómeðvitað og jafnt og þétt að staðir verða fólki sérstaklega 

kærir. Fólk heimsækir gjarnan staði í þeim tilgangi að fá innsýn og skilning á upplifun 

annarra, í þannig aðstæðum spretta þá gjarnan upp minningar hjá fólki sem er meðvitað 

um nútíð og fortíð í senn (Miller, D., & Rivera, J., 2006, 335). Kirkjugarðurinn er kjörið 

dæmi um nákvæmlega þetta, staður sem búinn er til sérstaklega í þeim tilgangi að fólk 

geti komið og „heimsótt“ minningar sínar um hina látnu. Í tilfelli Hólavallagarðs eru þó 

vafalaust fleiri sem heimsækja ímyndaðar minningar um hina látnu, ef þeir yfir höfuð 

leiða hugann að þeim, spunnar úr eigin ágiskunum og vangaveltum því sá hluti gestanna 

sem á nána ættingja grafna í garðinum er í miklum minnihluta.  

Í áðurnefndri ritgerð Sólveigar Ólafsdóttur (2009) teflir hún fram kenningum 

Foucault (1967/2002) um „Önnur rými“ og leitast með þeim við að skerpa ímynd 

kirkjugarðsins sem menningarrýmis. Foucault smíðaði hugtakið heterótópíu sem nokkurs 

konar hliðstæðu við útópíuna, sem stendur þó nær raunveruleikanum. En þó útópían sé 

óraunveruleg og heterótópían raunveruleg endurspegla þær báðar fantasíu. Elizabethada 

A. Wright útskýrir þessa kenningu nokkuð vel með eftirfarandi orðum: „Rétt eins og 

einhver getur haldið á raunverulegum áþreifanlegum spegli í hendi sér á meðan hann 

horfir á óraunverulega mynd í áþreifanlega speglinum, er heterótópían raunveruleg og 

ekki raunveruleg: hin áþreifanlega heterótópía endurspeglar fegraða mynd af 

samfélaginu.“2 (Wright, 2005, 54). Foucault (1967/2002, 138) tekur kirkju-garðinn sem 

dæmi um hina „sérkennilegu heterótópíu“ og rekur þær umbreytingar sem hafa orðið á 

honum í aldanna rás. Hann segir kirkjugarða hafa tilheyrt vestrænu samfélagi frá örófi 

alda en það hafi verið fyrst um það leyti sem trúleysi varð almennara (það er þegar menn 

fóru að efast um bókstaflega upprisu holdsins og eilíft líf) að dauðadýrkun fór að gera 

vart við sig. Hann bendir sömuleiðis á að hugmyndin um að safna öllu og varðveita allt 

hafi einnig fæðst á 19. öld, en fram að því hafi söfn á borð við listasöfn eða bókasöfn 

frekar endurspeglað persónulegt val einstaklingsins.  

                                                
2 „Just as one can hold a very real physical mirror in hand while looking at the very unreal image in 
the physical mirror, the heterotopia is real and not real: the physical heterotopia reflects an idealization 
of society.“ 
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Á þessum tíma fara menn þannig að gefa jarðneskum leifum meiri gaum og 

kirkjugarðar færast úr miðju borganna í útjaðar þeirra, líkt og í tilfelli Hólavallagarðs. Þar 

verður til annað rými eða „„hin borgin“, þar sem hver einasta fjölskylda á sinn myrka 

dvalarstað.“ (Foucault, 1967/2002, 139). Einnig veltir hann fyrir sér fyrirbærinu garður 

og snertir á aldalangri sögu hans í menningu Austurlanda.  

Hinn hefðbundni garður Persanna var heilagt rými sem varð að 
sameina innan rétthyrnings síns fjóra hluta sem voru táknmyndir 
heimshornanna fjögurra, ásamt rými sem var enn heilagra en hin 
og stóð í miðju hans eins og miðdepill eða nafli heimsins (hér 
voru laugin og gosbrunnurinn); og allur gróðurinn í garðinum 
varð að dreifast um þetta rými, þessa smækkuðu ímynd heimsins.  

(Foucault, 1967/2002, 139). 
Það er kannski ekki hlaupið að því að máta Hólavallagarð í þetta form en hann var 

vissulega rétthyrndur í upphaflegri stærð sinni og líkhús í honum miðjum (í stað laugar 

eða gosbrunns). Nánar verður rýnt í á eftir hvað felst í heilögu rými og hvort eða hvernig 

Hólavallagarður falli undir þá skilgreiningu en fyrst verður hann mátaður við lystigarð.   

 

3.1 Lystigarður - Almenningsgarður  
Almenningsgarðar eru tiltölulega nýtt fyrirbæri en hugmyndin um þá tók að ryðja sér til 

rúms í iðnbyltingunni og barst umræðan hingað til lands eftir aldamótin 1900. Eftirfarandi 

skilgreiningu á almenningsgörðum má finna í bókinni Almenningsgarðar í Reykjavík:  

[...] rými eða svæði í þéttbýli sem eru í umsjá sveitarfélags og 
ætluð almenningi til afnota að kostnaðarlausu. Þeir eru yfirleitt 
afmarkaðir á skýran hátt t.d. með girðingu eða skjólbeltum og í 
þeim er að finna margvíslegan gróður s.s. tré, runna og blóm 
ásamt grasflötum. Um garðana liggja göngustígar og meðfram 
þeim er yfirleitt komið fyrir bekkjum. [...] Í grundvallaratriðum 
eru almenningsgarðar gerðir með það fyrir augum að búa til stað 
þar sem fólk getur komið saman, skapa aðstæður til hvíldar frá 
daglegu og amstri og til leikja barna og fullorðinna. 

(Bragi Bergsson, 2014, 9) 

Elsti almenningsgarðurinn í Evrópu (í það minnsta sá elsti sem borgað var fyrir með 

almannafé) er talinn vera Birkenhead Park garðurinn í Liverpool í Englandi sem opnaði 

1847. (Lee&Tucker, 2010, 65) Hinsvegar birtust fyrstu merki hugmyndarinnar um 

almenningsgarða á Íslandi í riti sem Guðmundur Hannesson gaf frá sér árið 1916 og bar 

heitið Um skipulag bæja. Þar gerir hann grein fyrir mikilvægi grænna svæða fyrir 

almenning sem helst í hendur við það þegar borgir stækka og byggð þéttist. Hann átti 
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ásamt Guðjóni Samúelssyni, húsameistara ríkisins, stærstan þátt í skipulagningu bæja á 

Íslandi á árunum 1921-1938 og í ráðagerðum þeirra var alltaf hugsað fyrir svæðum til 

útivistar fyrir almenning. (Bragi Bergsson, 2014, 7). Ef við lítum til skilgreiningar Braga 

Bergssonar á almenningsgörðum sést að í Hólavallagarði má vissulega finna 

margvíslegan gróður, göngustíga og aðstæður til hvíldar frá daglegu amstri en hann er þó 

tæplega hentugur staður til leikja eða fyrir stórar og háværar samkomur. Benedikt 

Gröndal var greinilega annt um græn svæði innan bæjarmarkanna á sínum tíma en hann 

skrifar um túnin fyrir ofan Reykjavík og þar á meðal Hólavallatún: 

Annars eru þessi tún fögur af náttúrunni, og veruleg prýði, og ekki 
mundi staðurinn verða fegri, ef hér væri alsett húsum, eins og 
sumir vilja. – Það er eins og þeir ímyndi sér, að öll jörðin ætti að 
réttu lagi að verða eitt húsaþorp – enda hefur sumstaðar verið 
mælt af túnunum, til þess að klína þar á einhverjum kofum.  

(Benedikt Gröndal, 2018, 164) 
Ekki er gott að segja hvernig honum hefði litist á Reykjavík dagsins í dag en Austurvöllur 

telst hins vegar vera elsti almenningsgarðurinn í Reykjavík. Hann á, líkt og 

Hólavallagarður, tilvist sína Krieger stiftamtmanni að þakka sem bannaði byggingu húsa 

á vellinum og taldi nauðsynlegt að hafa stórt opið svæði í miðju bæjarins. (Bragi 

Bergsson, 2014, 53). Það var þó ekki fyrr en upp úr 1950 sem farið að fylgja ákveðnum 

straumum og stefnum í garðlist hér á landi og því er að mati Braga (2014, 12) hálf vonlaust 

að bera þróun íslenskra almenningsgarða saman við erlenda garðlistasögu.  

Ljóst er að þörfin fyrir græn svæði í borginni eykst í takt við þéttingu byggðar og 

meiri ásókn í að búa miðsvæðis, en verulega aukningu í búsetu fólks sem næst miðju 

borga, með tilheyrandi ágangi á græn svæði, má rekja aftur til aldamótanna í vestrænum 

samfélögum. (Swensen, Nordh & Brendalsmo, 2016, 41). Í grein úr Norsk Geografisk 

Tidsskrift frá 2016 velta höfundar fyrir sér áhrifum skorts grænna svæða í borgum á 

kirkjugarða innan borgarmarka, hvernig ólíkir hópar borgarbúa nýti sér garðinn og 

hvernig ólík sjónarmið mætast um hönnun og viðhald almenningsrýma. (Swensen, Nordh 

& Brendalsmo, 2016, 43).  Þau benda á að staðurinn kirkjugarður geti bæði verið lokkandi 

og fráhrindandi, mögulegir hagsmunaárekstrar geti til dæmis orðið milli syrgjandi 

ættingja og fólks í síðdegisgöngutúr. „Það eru huglægar þarfir tengdar syrgjendum að 

vitja leiða og það eru félagslegar og borgaralegar þarfir tengdar grænum svæðum í eða 
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nálægt miðju borga.“3 (Swensen, Nordh & Brendalsmo, 2016, 42). Greinarhöfundarnir 

impra á því að í Noregi eigi kirkjugarðar skýran sess í menningarsögulegu samhengi og 

það sama á vafalaust við um Ísland. Þeir fela í sér þróun sögunnar og sem sögustaðir spila 

þeir sinn sess í ímyndarsköpun tiltekins svæðis. Þeir eru táknmynd ákveðinnar samfellu 

tímans og geta ýtt undir þá tilfinningu að tilheyra einhverjum stað (e. sense of belonging). 

Sem minningarstaðir geta þeir líka auðveldlega nýst seinni kynslóðum sem 

útgangspunktar til sagnamiðlunar. (Swensen, Nordh & Brendalsmo, 2016, 42).   

Greinin er byggð á vettvangsrannsókn í kirkjugarðinum í gamla miðbænum í Osló 

en upphaf hans má rekja aftur til 13. aldar. Greinarhöfundar völdu þennan tiltekna 

kirkjugarð vegna staðsetningar hans í grennd við miðbæinn, ríkrar sögu og nálægðar við 

hverfi þar sem margir innflytjendur búa. (Swensen, Nordh & Brendalsmo, 2016, 43). 

Garðinum er þar að auki lýst sem 'grænu lunga' í miðjum umferðarþunga, en sú lýsing á 

svo sannarlega líka vel við Hólavallagarð. Hins vegar er margt sem aðgreinir þá, til dæmis 

er Gamlebyen kirkjugarðurinn mun stærri og opnari, auk þess sem hann virðist enn vera 

í talsverðri notkun þrátt fyrir háan aldur, en einn hluti hans er til að mynda frátekinn fyrir 

grafir múslima (sem gera má ráð fyrir að hafi ekki verið eins margir í Osló fyrir hundrað 

árum síðan).  

Greinarhöfundar fylgdust með og skráðu hjá sér aldur, kyn og (sjáanlegan) 

uppruna þeirra sem áttu leið um garðinn og hvað viðkomandi voru að gera. Hlutfall karla 

og kvenna var jafnt og um 30% virtust ekki vera af norskum uppruna. Langflestir voru 

gangandi og margir virtust stytta sér leið í gegnum garðinn á leiðinni til eða frá heimili 

sínu. 14% voru hjólandi og sumir á talsverðum hraða, á meðan 9% gengu um með 

barnavagna eða hunda og 3% nýttu sér almenningsbekkina til að setjast niður og láta 

hugann reika. Mjög fáir, eða einungis 2% voru í hópi þeirra sem heimsóttu kapelluna, 

voru í lautartúr, á hjólabrettum, eða stunduðu viðskipti með eiturlyf. (Swensen, Nordh & 

Brendalsmo, 2016, 46). Rannsakendurnir tóku einnig viðtöl við vegfarendur og fram kom 

í svörum þeirra að mörgum fannst kirkjugarðurinn vera staður sem væri gott að vera á, 

þar væri gott að leyfa hugsunum að flæða og íhuga vel hlutina, það að labba í gegnum 

kirkjugarðinn væri eins konar hugleiðsla. Flestir voru á þeirri skoðun að mikilvægt væri 

að sýna hinum dauðu virðingu og í huga margra fólst það í því að neyta ekki áfengis í 

                                                
3 „There are subjective needs related to mourners visiting graves and there are social and civic needs related 
to green areas in or close to city centres.“ 
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garðinum, fara í nestisferð, leggjast í sólbað eða sofa þar. Sumir nefndu einnig að sterkt 

aðdráttarafl væri einmitt tengingin við söguna, gaman væri að lesa nöfn og starfstitla á 

gömlum legsteinum. Það þótti einum kólumbískum viðmælanda að vísu mjög undarleg 

athöfn og taldi hana sérlega norska. (Swensen, Nordh & Brendalsmo, 2016, 47). Óhætt 

er þó að segja að sennilega er hún mjög íslensk líka en áhugavert væri að framkvæma 

álíka vettvangsrannsókn í Hólavallagarði. Ljóst er að margt er ólíkt með þessum tveimur 

kirkjugörðum í miðju tveggja borga og að Gamlebyen kirkjugarðurinn líkist mun meira 

venjulegum almenningsgarði en Hólavallagarður en þó eru með þeim ákveðin líkindi. 

 

3.2 Náttúran í kirkjugarðinum 
Eins og áður sagði er margvíslegur gróður meðal þess sem skilgreinir almenningsgarða 

en trjágróðurinn í Hólavallagarði er án efa eitt helsta aðdráttarafl hans í dag. Þó er því 

þannig farið að tré voru ekki gróðursett í garðinum af neinu ráði fyrr en upp úr 3. áratug 

síðustu aldar. Sólveig Ólafsdóttir (2009, 29) bendir á að á ljósmyndum sem teknar eru í 

kringum 1940 megi glöggt sjá að þá ná fæst trén upp fyrir steinvegginn sem umlykur 

garðinn.  

Í grein sinni Träd och trädgårdar som minne och myt skrifar Allan Gunnarsson 

um hvers konar sess tré skipa í huga fólks, bæði út frá eigin reynslu og í ljósi sögunnar. 

Hann bendir á það að manneskjan hefur lifað öldum saman í grennd við tré og vötn sem 

hann telur að hafi mótað sameiginlegt minni (s. kollektivt minne) okkar sem tegundar. 

Með því megi að einhverju leyti skýra hvernig tréð varð ásamt vatninu að sterkustu 

táknmynd lífsins og að áberandi tákni í flest öllum trúarbrögðum.  Hann bendir á að 

samkvæmt Biblíunni lokaðist vegurinn aftur að skilningstrénu eftir að Adam og Eva 

borðuðu forboðna ávöxtinn, en þá fór manneskjuna að þyrsta í þekkingu. Síðan þá hefur 

hún þráð að komast aftur í paradísina, aldingarðinn. „En paradísin er aldrei hér og nú 

heldur þar, þá og seinna. Við fæðumst löngunarfull og deyjum með sömu löngun.“4 

(Gunnarsson, 2004, 212-213). Tré skapa greinilega margvísleg meðvituð og ómeðvituð 

hughrif hjá okkur mannfólkinu og ræturnar liggja víða. 

Mount Auburn kirkjugarðurinn í Boston í Bandaríkjunum, sem áður var nefndur, 

var vígður árið 1831, einmitt um svipað leyti og Hólavallagarður, en um hann hefur verið 

                                                
4 Men paradiset är aldrig här och nu utand där, då eller sedan. Vi föds längtande och dör med samma 
längtan.  
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skrifað: „Í hinni nýju kirkjugarðsgerð umbreyta allsnægtir og fegurð náttúrunnar 

greftrunarstaðnum úr fráhrindandi hryllingsstað í töfrandi náðarstað.“5 (French, 1979, 

46).  Í Mount Auburn var það meðvituð ákvörðun að gróður skyldi spila þar stórt hlutverk 

en á teikningu frá 1840 má sjá að þar gnæfa stór tré yfir og inn á milli leiða (French, 1979) 

47) og minnir sú mynd sterklega á Hólavallagarð í sinni núverandi mynd. Líklega er óhætt 

að segja að Íslendingar hafi á sínum tíma ekki verið eins meðvitaðir um tilraunir til að 

skapa hughrif í samspili við náttúruna í sínum nýja kirkjugarði, enda skilyrðin til 

trjáræktunar langt því frá nógu góð og eins og áður sagði var það ekki fyrr en upp úr 1950 

sem trén fóru að ná almennilegri hæð.  

Árið 1999 gerði Óli Valur Hansson ítarlega úttekt á gróðrinum í Hólavallagarði 

og komst þá að því að yfir 200 tegundir trjáa og plantna væri þar að finna. Hann taldi að 

notkun trjágróðurs á leiði hafi hafist í kringum 1900 en önnur gróðursetning ekki fyrr en 

á millistríðsárunum. Velta má fyrir sér hvort þar hafi spilað einhvern þátt nýju 

hugmyndirnar varðandi almenningsgarða sem áður voru nefndar.  

Óli Valur átti persónulega tengingu við garðinn, hann var fæddur árið 1922 og 

ólst upp við að móðir hans (sem seinna var jarðsett í garðinum) sinnti leiðum ættingja 

þeirra. Honum í barnsminni var ekki mikil umferð um garðinn og sagðist hann heldur 

ekki muna eftir miklum trjágróðri en þeim mun meira hafi verið af fjölærum plöntum. Að 

hans mati mátti draga lærdóm af Hólavallagarði í sambandi við notkun trjágróðurs í 

kirkjugarði því nauðsynlegt sé að planta trjám á skipulagðan hátt fyrir utan leiðin svo þau 

kæfi ekki annan gróður. „Ég vona að starfsmenn kirkjugarðanna geti grisjað sem mest af 

þeim plöntum sem ég hef merkt því það mun létta yfirbragð garðsins og bæta gróðurfarið 

þannig að borgarbúar geti notið þessa fallega reits sem garðurinn er enn frekar.“ (Óli 

Valur Hansson, 2004, 13). Þarna kemur skýrt fram það viðhorf að gróðurinn og skipulag 

kirkjugarðsins sé fyrst og fremst hugsað fyrir hina lifandi. Jafnframt að sú hugmynd að 

nýta náttúruna, sérstaklega trjágróður, til að fegra umhverfið fyrir gesti garðsins virðist 

ekki hafa ekki dafnað hér á landi fyrr en garðurinn var orðinn margra áratuga gamall. Þó 

Óli Valur segi það óheppilegt að planta trjám á leiðum verður að segjast að stór hluti af 

sjarma Hólavallagarðs felist einmitt í óreiðunni og því hvernig náttúran breiðir úr sér í 

stríði við mannanna verk, þar sem sums staðar hafa trén bókstaflega vaxið inn í legsteina. 

                                                
5 „In the new type of cemetery the plenitude and beauties of nature with art would convert the 
graveyard from a shunned place of horror into an enchanting place of succor and instruction.“ 
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Í Hólavallagarði (ÞÁA, 2021) 

„Dauðinn og garður hinna dauðu dulbúast sem aðlaðandi almenningsgarður, þar sem 

hnignunin er sett á stall og fegruð: og náttúran tekur yfir huggandi hlutverk átrúnaðarins“6 

segir Anna-Louise Sommer (2003, 15) í bók sinni De dødes haver. Danska orðið forfald 

sem þarna er þýtt sem hnignun getur bæði vísað til niðurníðslu bygginga sem og rotnunar 

líkamans, í raun er það nokkuð almennt orð um sýnilega vísbendingu um gang tímans. Í 

kirkjugarðinum birtast þessar vísbendingar til dæmis í formi mosavaxinna steina, brotinna 

krossa, siginna leiða og gamalla ártala. Sommer rekur upphaf þeirrar þróunar, að 

kirkjugarðar stórborga urðu smám saman að lystigörðum og í senn staðir hinna dauðu, til 

þeirrar byltingar sem varð í kringum árið 1800 í útfærslu kirkjugarða. Eins og áður sagði 

var á þeim tíma farið að leggja niður hina gömlu yfirfullu kirkjugarða í miðju bæja með 

þeirri smithættu sem fylgdi þeim. Þeirra í stað voru teknir í gagnið stærri garðar án kirkju 

lengra í burtu, á mörkum þéttbýlis og landsbyggðar. Það að hægt væri að hafa kirkjugarða 

án kirkju bendir til þess ítök trúarinnar hafi verið að breytast og vill Sommer meina að 

með aukinni veraldarvæðingu hafi gróður orðið meira áberandi í kirkjugörðum og fólk 

leitað smám saman frekar huggunar í faðmi náttúrunnar en kirkjunnar. (Sommer, 2003, 

14-15). Père Lachaise kirkjugarðurinn í París sem var vígður árið 1804 segir Sommer 

vera þann fyrsta í heiminum sem var hannaður með landslagið að leiðarljósi og að hann 

                                                
6 „Døden og de dødes have forklædes som et inbydende parkanlæg, hvor forfaldet iscensættes og 
forskønnes; og naturen overtager religionens forsonende rolle.“ 



 

 18 
 
 

sé í raun frumgerð kirkjugarða í stórborgum nútímans. Á 4. áratug 19. aldar hafi þróunin 

síðan farið í tvær áttir, þá ensku og þá bandarísku. Enski borgarkirkjugarðurinn verður æ 

meiri skrúðgarðs-kirkjugarður (d. havekirkegård) á meðan sá bandaríski sækir frekar 

innblástur í stórbrotna náttúru og verður að sveitakirkjugarði (d. landkirkegård). 

(Sommer, 2003, 15).    

Mount Auburn kirkjugarðurinn myndi líklega falla í seinni flokkinn en Stanley 

French segir hann þó hafa verið fyrirmynd annara kirkjugarða að því leyti að þeir fóru 

líkjast meira lystigörðum. Hann segir að til Mount Auburn megi rekja upphaf rural 

cemetery hreyfingarinnar, sem myndaðist þegar færðist í aukana að staðsetja kirkjugarða 

í fallegri náttúru fjær borginni. Í enska orðinu cemetery er auðvitað ekki að finna orðið 

garður líkt og til dæmis á íslensku,  en French (1979, 39) segir að garden cemetary væri 

eiginlega meira lýsandi en rural cemetary. Staðsetning Hólavallagarðs var vissulega í 

hálfgerðum útjaðri borgarinnar árið 1838 miðað við gamla Víkurgarðinn, en hæpið væri 

þó að fullyrða að honum hafi verið frá upphafi ætlað að vera sveitarómantísk 

náttúruparadís í anda rural cemetery hreyfingarinnar.  

 

3.3 Hin ýmsu hlutverk kirkjugarðsins 
Mount Auburn kirkjugarðurinn á það þó sameiginlegt með Hólavallagarði, fyrir utan 

aldurinn, að hafa frá upphafi verið eins konar ferðamannastaður. Í endurminningum 

hefðarfrúr einnar segir til dæmis frá því að heimamenn hafi boðið henni í sýnisferð í 

hestakerru um kirkjugarðinn þegar hún heimsótti Massachusetts seint á 5. áratug 19. 

aldar. (French, S., 1979, 37). Fleiri vitnisburðir aðkomugesta frá þessum tíma segja 

svipaða sögu og lofsama þennan fallega lystigarð. Einn þeirra tók meira að segja svo 

sterkt til orða að fegurð og dásemd garðsins vekti næstum upp tilhlökkun hjá honum fyrir 

því að deyja. (French, S. 1979, 38). Mögulega má finna ákveðna hliðstæðu í tilfelli 

Hólavallagarðs í eftirfarandi tilkynningu í Þjóðviljanum þann 26. júlí 1856: 

að morgni dags, 30. f. mán. hafnaði sig hér frakkneska gufuskipið 
Reine Hortenze [...] og færði híngað prinz Jerome (sjörom') 
Napoleon, bræðrúng Loðvíks frakkakeisara [...] Hann gekk síðan 
hér um kríng í staðnum og skoðaði dómkirkjuna, kirkjugarðinn, 
skólann, prentsmiðjuna, gildaskálann og lifjabúðina. 

Af þessari frétt mætti hæglega draga þá ályktun að kirkjugarðurinn hafi á þessum tíma, 

eftir aðeins 18 ár í notkun, verið fallegur staður til að heimsækja fyrst hann þótti þess 
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verðugur að sýna hinum tigna gesti, en að vísu er ekki tekið fram hvort er átt við nýja 

kirkjugarðinn eða gamla Víkurgarðinn. 

Minnihluti þeirra sem heimsækja Hólavallagarð í dag gera það í þeim tilgangi að 

vitja leiða látinna ástvina og er hann þó líklega sá kirkjugarður sem er í mestri notkun (af 

lifandi fólki). Margir gætu kannski talið það stafa einmitt af því hversu fáir eiga nú til 

dags nána ættingja þar, en raunin er sú að það er alls engin nýjung að garðurinn sé nýttur 

með margvíslegum hætti og var jafnvel gert enn meira ef því hér áður fyrr. Ferðamenn 

áttu það til dæmis til að tjalda í garðinum og fólk í nærliggjandi húsum nýtti stundum 

leiðisgrindurnar til að þerra þvottinn sinn. Í lögregluskipan frá árinu 1854 er að vísu brýnt 

fyrir fólki að leggja af þeim ósið enda sé hann í bága við lög, auk þess sem það þótti mikil 

óvirðing við hina látnu að nýta garðinn sem þvottagrind. (Þorleifur Óskarsson, 2002b, 

265). Sennilega hefur þó einna mest verið ritað um garðinn sem stefnumótastað enda var 

Suðurgata, sem gengur meðfram honum, gjarnan kölluð Kærlighedsstig. Í Ævisögu Árna 

prófasts Þórarinssonar eftir Þórberg Þórðarson (1946, 12) segir til að mynda:  

Þá var siður elskenda að hittast í kirkjugarðinum og sitja þar á 
leiðum, hjala saman og láta vel hvert að öðru. Horfðum við á 
marga slíka fundi. Þar sást Matthías Jochumsson sitja hjá síðustu 
konu sinni, þegar þau hétu hvort öðru eiginorði.  

Sennilega þætti flestum það undarleg sjón í dag að sjá pör sitja á leiðum í ástaratlotum 

(eða bara sitjandi yfirhöfuð á leiðum), en ýmsar óskrifaðar reglur eru um hvað má og 

hvað ekki í kirkjugarði. Þó viðgengst margs konar hegðun sem einhverjum kann eflaust 

að þykja óæskileg í kirkjugarði en augljósasta dæmið um það eru líklega þau 

skemmdarverk sem af og til hafa verið framin í Hólavallagarði. Við einfalda leit á vefnum 

timarit.is má finna allnokkrar fréttir af slíkum verknaði síðustu áratugina, þá elstu frá 

1980 (sem útilokar þó ekki eldri tilvik). Dæmi um fyrirsagnir frétta af þessum 

spellvirkjum eru eftirfarandi: „Helgispjöll unnin á 20 legsteinum“ (Tíminn, 14. nóvember 

1986, 1) og „Skemmdarverk unnin á legsteinum og líkneskjum“ (Morgunblaðið, 10. júlí 

1984,.13). Þetta orðalag ber skýran vott um að kirkjugarðurinn sé álitinn heilagur staður 

en velta má fyrir sér hvort sú staðreynd hafi ef til vill einmitt egnt uppreisnargjarna 

unglinga, en það er vonandi ekki of mikil alhæfing að ganga út frá því að í flestum 

tilvikum hafi óþroskaðir einstaklingar verið að verki.  

Annað sjónarhorn gæti líka verið að skjólið sem kirkjugarðurinn veitir að 

næturlagi  hafi leyst úr læðingi einhverjar myrkar hvatir hjá sökudólgunum og þeir þar 



 

 20 
 
 

með látið undan lönguninni til að brjóta og bramla. Það fer allavega ekki á milli mála að 

ýmislegt gengur á að næturlagi í Hólavallagarði og alls kyns athafnir fara þar fram sem 

af einni eða annarri ástæðu þola ekki dagsins ljós. Vonandi er óhætt að halda því fram að 

það sé nokkurn vegin á allra vitorði að garðurinn sé vinsælt afdrep fyrir fólk til að reykja 

eitthvað annað en tóbak. Máli því til stuðnings má skjóta inn stuttri sögu af ónefndri 

vinkonu minni (munnleg heimild, maí 2016) sem stundar þess háttar reykingar endrum 

og eins (þó yfirleitt bara heima hjá sér). Eitt kvöld var hún uppiskroppa með það græna 

svo hún brá á það ráð að rölta út í kirkjugarð. Þar rann hún á lyktina, vatt sér upp að manni 

sem stóð þar einn að reykja og spurði hvort hann ætti eitthvað aflögu. Hann tók vel í það 

að deila með sér og með þeim tókst ágætis vinátta upp frá því. Þó þessi saga sé kannski 

óáreiðanleg heimild finnst mér hún þó sýna hversu algeng þessi iðja er í garðinum eftir 

að rökkvar og kannast eflaust margir við að finna sæta reykjarangan leggja þaðan á 

kvöldin. Einn daginn var ég á rölti um kirkjugarðinn og mætti þá einum umsjónarmanni 

garðsins og við spjölluðum dálítið saman. Ég spurði hann hvort það væri mikið ónæði af 

kvöldgestum í garðinum og hann sagði það yfirleitt ekki vera svo alvarlegt en benti mér 

á stað þar sem ákveðinn hópur hittist reglulega. Sá staður er kallaður „fjarkinn“ vegna 

þess að þar má finna lítið tré sem er í laginu eins og tölustafurinn fjórir. Af 

verksummerkjum að dæma sitja meðlimir hópsins og drekka þar bjór og reykja.    

Kirkjugarðar bera almennt með sér heilagt yfirbragð og njóta virðingar sem aukið 

trúleysi virðist ekki geta hróflað við. Heilagleikinn tekur einfaldlega á sig önnur form en 

trúarleg og heldur þannig sínum sessi innan menningarinnar. Það birtist einna helst í því 

að almennt samkomulag virðist ríkja um að ekki megi hrófla við kirkjugörðum og ákveðin 

hegðun sé ekki æskileg. Reglur væru þó ekki til án undantekninga eins og ofangreind 

dæmi sanna.  

 

3.4 Heilagur staður  
Thomas Harvey (2006, 295) lítur til kirkjugarðanna í borgarlandslagi Portland í 

Bandaríkjunum og segir í stöðugt meira mæli farið að líta á gamla kirkjugarða sem 

viðkunnanleg svæði til þess fallin að auðga umhverfi sitt með menningar-, vistfræði- og 

fagurfræðilegu framlagi. Aftur á móti sé óvinsælt að búa nálægt nýjum kirkjugörðum og 

virðast þeir yfirleitt mæta afgangi þegar kemur að skipulagningu nýrra borga. Portland er 

frekar ung borg sem óx hratt í lok 19. aldar, en þá þótti greinilega lítið tiltökumál að ryðja 
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í burtu kirkjugörðum eftir því sem borgir stækkuðu og árið 1900 var búið að færa úr stað 

alla þá kirkjugarða sem þar voru 50 árum áður. Þess má geta að hér á landi eru grafir 

friðhelgar í 75 ár samkvæmt núgildandi lögum (lög um kirkjugarða, greftrun og 

líkbrennslu nr. 36, 29. gr. /1993). Harvey segir að í dag dreymi eflaust margan hönnuðinn 

eða skipulagsfulltrúann um hvað mætti gera við allt það opna svæði sem kirkjugarðarnir 

spanna en hafi þó vit á að hafa ekki orð á þeim draumórum, enda afar sjaldgæft að hreyft 

sé við kirkjugörðum nú á dögum. (Harvey, 2006, 295-297) 

Árið 1882 fluttist hingað til lands danskur landlæknir, Georg Schierbeck að nafni, 

sem fór þess á leit að fá að byggja hús við gamla Víkurgarðinn sem hann hugðist breyta 

í skrúðgarð og gera þar tilraunir með alls kyns ræktun. Þá voru liðin rúm 40 ár síðan síðast 

var jarðsett í kirkjugarðinum og vakti tillagan, að hrófla við þessum heilaga reit, hörð 

viðbrögð bæjarbúa. Þrátt fyrir mótbárur þeirra samþykktu bæjaryfirvöld beiðni 

Schierbecks og smám saman varð til glæsilegur skrúðgarður í stað gamla kirkjugarðsins. 

Schierbeck var algjör brautryðjandi í garðyrkju hér á landi, hvort sem snerti matjurtir, 

blóm, tré eða runna og enn stendur þar elsta innflutta garðplantan á landinu, silfurreynir 

sem var gróðursettur árið 1884. (Bragi Bergsson, 2014, 91-93). Þegar Schierbeck var 

fluttur af landi brott, hélst garðurinn í blóma í einhvern tíma en eftir því sem árin liðu var 

meira tekið af garðinum vegna breikkunar gatna og gangstétta og stækkunar aðliggjandi 

bygginga. (Bragi Bergsson, 2014, 95-103 ) Í dag er fátt, fyrir utan trén, sem minnir á garð 

á þessum smáa malbikaða reit sem yfirleitt er kallaður Fógetatorg og þá veltir maður 

óhjákvæmilega fyrir sér hvort sömu örlög muni einn daginn bíða Hólavallagarðs ef hann 

missir sinn heilaga stimpil. Það veitir honum tvímælalaust ákveðna vernd að þrátt fyrir 

að æ sjaldnar sé grafið í kirkjugarðurinn sé hann enn álitinn heilagur, þetta dýrmæta græna 

svæði í miðri borginni þar sem slegist er um fasteignir og verðið eftir því. 

Heilagir munir í borgarumhverfi geta bæði verið grundvöllur sameiningar og 

samstöðu en einnig uppspretta togstreitu og sundrungar. Sé borginni stillt upp gagnvart 

dreifbýli er algeng staðalmynd íbúa í dreifbýli að þeir séu einsleitari hópur, íhaldsamari 

og siðprúðari. Staðalmynd borgarbúa er aftur á móti sú að þeir séu frjálslyndir og trúlausir 

nautnaseggir. (Gómez & van Herck, 2012, 4). Borgin er vissulega staður þar sem ólíkir 

hópar mætast með mismunandi bakgrunn og skoðanir svo málamiðlun er oft 

óhjákvæmileg. Það kemur eflaust mun skýrar fram í stærri borgum en Reykjavík.  
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Í bókinni The Sacred in the city (Gómez & van Herck, 2012, 3) velta 

greinarhöfundar fyrir sér hvað skilgreinir heilög svæði í borgum. Þeir leita út fyrir 

hefðbundna skilgreiningu trúarbragða og forðast í raun að líta til þeirra yfirhöfuð. 

Trúarbrögð eru of niðurnjörvuð í hefðir, félagsleg stigveldi (e. hierarchy) og stofnanir en 

sjónir höfunda beinast fyrst og fremst að hugtakinu heilagleika í breiðari skilningi, 

hvernig það birtist í táknum, byggingum, minnisvörðum og öðrum menningartengdum 

fyrirbærum. Þó erfitt sé að líta framhjá trúarlega þættinum í kirkjugarði á borð við 

Hólavallagarð, þar sem skírskotanir til kristindóms blasa við á hverju horni, á þetta 

sjónarhorn fullt erindi. Þó kristni sé ennþá skilgreind sem opinber trú Íslendinga er óhætt 

að fullyrða að í dag séu þeir í miklum minnihluta sem iðka þá trú af sama hita eða á 

svipaðan hátt og forðum tíðkaðist. Aðdráttarafl gamla kirkjugarðsins felst í einhverju öðru 

en að hann sé staður til trúariðkunar. Heilagleiki hefur fyrir löngu færst (að mestu leyti) 

frá hinu trúarlega að hinu veraldlega, en heilögum hlutum og kannski fyrst og fremst 

stöðum fer sífellt fjölgandi. Nægir þar að líta til heimsminjaskrár UNESCO þar sem þegar 

þetta er skrifað eru 1121 fyrirbæri á þeim lista og þar af 869 menningartengd. (Unesco 

World Heritage Centre 1992-2021, e.d.) 

Walter Van Herck (2012, 15) varpar fram þeirri kenningu að fullkomin 

veraldarvæðing muni aldrei nást því maðurinn virðist búa yfir einhverri óstjórnlegri þörf 

til að fylla upp í tómið sem trúin skilur eftir þegar við fjarlægjumst hana sem samfélag. 

Hann bendir á hið heilaga hafi tekið stöðugum breytingum í gegnum árin, sérstaklega í 

seinni tíð. Það sem þó ekki virðist breytast sé þessi tilhneiging mannsins til þess reyna 

koma sínum æðstu gildum í fast form og leita svo ákveðinnar viðurkenningar á þessum 

táknrænu hlutum.  

Í grein sinni um veraldlegar pílagrímsfarir nútímans (e. modern secular 

pilgrimage) skilgreinir Justine Digance (2003) staði sem ríkir ágreiningur um (e. 

contested sites) á þann veg að það séu heilagir staðir sem ákveðnir hópar berjast um 

aðgengi að. Dæmi um þessa hópa geta verið heimamenn, pílagrímar og fjöldatúristar (e. 

mass tourists). Einnig getur komið upp ágreiningur milli þeirra sem eiga staðinn og þeirra 

sem reka hann. Hún einblínir hins vegar í greininni á staði þar sem pílagrímar lenda í 

vandræðum við að komast að hinum heilaga stað vegna fjöldatúrisma og á sumum stöðum 

verður upplifun þeirra fyrir mikilli truflun af sömu sökum. (Digance, 2003, 144). 
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Kirkjugarðurinn er skýrt dæmi um slíkan stað, sérstaklega þegar þeir eru farnir að dansa 

á línu almenningsgarða, safna og heilags staðar.  

 Með hugtakinu veraldlegur pílagrímur eða pílagrímsferð er átt við fólk sem ferðast 

á ákveðna staði, gjarnan menningartengda, því það hefur djúpstæða merkingu fyrir það 

sjálft. Dæmi um veraldlega pílagríma er fólk sem vitjar grafreita fólks, til dæmis skálda, 

sem hefur ýmist í lifanda lífi eða eftir andlát verið tekið í hálfgerða guðatölu líkt og 

dýrlingar í kristinni trú en betur verður vikið að þessum hliðstæðum hér á eftir.   

 

3.5 Pílagrímsstaður 
Samkvæmt skilgreiningu Lorraine Brown (2015, 167- 168) er pílagrímur bókmenntanna 

(e. literary pilgrim) einhver sem hefur tileinkað sér ákveðna þekkingu og býr þar af 

leiðandi yfir menningarlegu auðmagni (e. cultural capital) til þess að geta notið þess að 

heimsækja bókmenntatengda staði. Viðkomandi setur það ekki fyrir sig að leggjast í 

ferðalög til þess að upplifa staði tengda sínum uppáhalds rithöfundum. Þessi skilgreining 

á þó auðvitað ekki við alla þá sem heimsækja grafir eða fyrrum híbýli frægra rithöfunda. 

Hún vitnar í Dean MacCannell, höfund bókarinnar The Tourist (1976) sem sagði það 

aðdráttarafl sem sögu-, félags-  og menningarlega gildishlaðnir staðir hafa fyrir 

ferðamenn svipa til þrár pílagríma eftir því að vera á heilögum stað. Í vettvangsrannsókn 

við leiði tveggja kanónuhöfunda heimspekilegra bókmennta, Simone de Beauvoir og 

Jean-Paul Sartre, leitast Brown við að kortleggja upplifun kirkjugarðsgestanna sem og að 

kanna hverjar séu forsendur þeirra fyrir því að heimsækja einmitt þessar grafir.  

 Rannsóknin var gerð á sex vikna tímabili þar sem kirkjugarðurinn var heimsóttur 

daglega í fjórar til fimm klukkustundir í senn, á mismunandi tímum sólarhringsins og 

fylgst með þeim sem vitjuðu leiðisins svo lítið bæri á. Einnig voru tekin 53 óformleg 

viðtöl þar sem viðmælandi var spurður opinnar spurningar í upphafi. (Brown, 2015, 169). 

Í rannsókninni, sem gerð var árið 2013, kom fram að pílagrímarnir skildu iðulega eftir 

einhvers konar gjafir á gröfinni. Mjög oft voru það blóm, ýmist í potti eða vendi, en einnig 

til dæmis ávextir, steinar eða handskrifaðir miðar. Heimildir sýna að pílagrímar hafi 

snemma farið að venja komur sínar að leiðinu, en meðal annars skrifar de Beauvoir í 

síðustu sjálfsævisögu sinni, sem kom út ári eftir andlát Sartre, að á hverjum degi hafi 

ókunnugar hendur lagt ný blóm á gröf hans. (Brown, 2015, 171). Oft voru minjagripirnir 

af því tagi að fólk virtist vilja sýna fram á einhvers konar nánd eða þekkingu á Sartre eða 
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de Beauvoir. Fólk skildi til dæmis eftir sígarettupakka, en bæði Sartre og de Beauvoir 

reyktu mikið, eða miða sem á voru skrifaðar tilvitnanir í ritverk þeirra. Brown greinir 

eftirfarandi meginþætti sem drifkraft pílagrímana sem vitja leiðis Sartre og de Beauvoir: 

 Þrá eftir nánd, tengingu og samneyti  
Löngun til votta virðingu sína og viðurkenna áhrif  
Staður til íhugunar  
Þrá til að skilja eftir gjöf7 

 (Brown, 2015, 171) 

Brown (2015, 173) vitnar í rök Hyde og Harman (2011) fyrir því að merkingarþrungi 

pílagrímsstaðarins væri beintengdur sjálfsmynd pílagrímsins og að forsenda pílagríms-

fara ferðalanga væri löngunin til að upplifa eitthvað sem gæti umbreytt lífi þeirra.  Í tilfelli 

grafar de Beauvoir og Sartre virðist þó frekar umbreytingar og/eða upplifun þegar hafa 

átt sér stað við lestur á skrifum annars þessara höfunda (eða beggja) og að það hafi ýtt 

pílagrímunum af stað. Löngunin til að finna frekari tengingu við hetjurnar sínar knýr þá 

áfram og þeir undirbúa sig fyrirfram með því að tína til gjafir og/eða skrifa miða. Að sama 

skapi er rétt að taka fram að því fór fjarri að allir þeir sem heimsóttu gröfina meðan á 

rannsókninni stóð væru pílagrímar. Brown (2015, 170) lýsir líka þeim ferðamönnum sem 

áttu leið framhjá eins og af tilviljun. Þeir stöldruðu iðulega stutt við, komu gjarnan í 

hópum, lásu nöfnin á legsteininum upphátt og jafnvel spurðu sig út í loftið hvort þau hafi 

ekki verið eitthvað merkileg. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að forsendur pílagrímanna 

eru persónulegar, mismunandi fyrir hvern og einn, en kyrrðin í kirkjugarðinum gefur þeim 

tækifæri til að ná ákveðinni hugarró sem ekki gefst annars staðar, sérstaklega ekki í 

stórborg. Það er hægt meðal annars af því kirkjugarðurinn hefur (ekki enn) verið fullnýttur 

sem ferðamannastaður. (Brown, 2015, 174). 

Peter Jan Margray (2008, 151) skrifar um gröf rokkgoðsins Jims Morrison (1943-

1971) í Pére Lachaise kirkjugarðinum í París en hún er ásamt Eiffel-turninum, 

Frúarkirkjunni (Notre Dame) og Louvre-safninu einn vinsælasti áfangastaður ferðalanga 

í París. Margray líkir aðdáendunum sem vitja grafarinnar við sértrúarsöfnuð og nefnir 

sem dæmi að margir trúi því að Morrison sé ekki raunverulega dáinn, heldur að hann hafi 

endurfæðst eða lifi áfram á einhvern yfirnáttúrulegan hátt. Það var ekki fyrr en nokkrum 

                                                
7 A desire for closeness, connection and communion 
A wish to pay homage and to acknowledge influence 
A space for reflection 
A desire to leave an offering 
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árum eftir dauða Morrison sem leið hans í dýrlingatölu hófst og líkir Margray því við 

kaþólska dýrlinga, en dánardægra þeirra er gjarnan minnst á sérstakan hátt því þau tákna 

upphaf guðlegrar tilvistar þeirra. (Margray, 2008, 145). Á 9. og 10. áratugnum var gröf 

Morrison orðin að samkomustað aðdáenda hans þar sem þeir líktu eftir lífstíl hans, reyktu, 

drukku, neyttu eiturlyfja, sváfu, stunduðu kynlíf, spiluðu tónlist (ýmist sjálfir eða úr 

hátölurum) og fóru með ljóð. Legsteinn Morrison varð að eins konar altari þar sem 

aðdáendurnir tilbáðu goðið og skildu eftir gjafir, gjarnan í formi áfengis eða eiturlyfja en 

einnig til að mynda ljóð, teikningar eða bréf. Að sama skapi virðast  þeir hlutir sem hafa 

komist í snertingu við gröfina mjög fljótt öðlast heilaga þýðingu með tilheyrandi 

aðdráttarafli og hverfa fljótt. Að lokum var reynt að koma böndum á ágang aðdáenda á 

leiði Morrison, fyrst með því að loka kirkjugarðinum á nóttunni og treysta ytri múra hans 

en að lokum var árið 2004 sett upp grindverk í kringum gröfina. Þó eru alltaf einhverjir 

sem nýta tækifærið og stökkva yfir tálmana þegar athygli kirkjugarðsvarðanna hvarflar 

eitt augnablik frá leiðinu. (Margray 2008, 147-150). Tálmarnir hindra nú að mestu leyti 

að fólk hafi á brott með sér blóm eða sand af gröfinni, en áður þurfti stöðugt að fylla aftur 

upp í gröfina vegna þessa háttalags, en þó er enn mjög algengt að fólk taki smásteina eða 

sand af jörðinni sem næst því sem það kemst gröfinni. (Margray, 2008, 165).   
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4 Fólkið 
Í framhaldi af umfjöllunni um kirkjugarðinum sem pílagrímsstað verður hér skoðað 

hugtakið menningarlegir þjóðardýrlingar, hvað skilgreinir þá og hvernig og hvers vegna 

sumt látið fólk er tekið í menningarlega dýrlingatölu. Þá verður sagt stuttlega frá því fólki 

sem er til umfjöllunar í fyrstu tveimur útvarpsþáttunum og skoðað hvernig það passar inn 

í þessa skilgreiningu.  

 

4.1 Menningarlegir þjóðardýrlingar 
Sá fræðimaður sem hvað mest hefur skrifað um menningarlega þjóðardýrlinga (e. cultural 

saints) hér á landi er Jón Karl Helgason. Í greininni „Menningarlegir þjóðardýrlingar 

Evrópu“ (2011) skoðar hann hvernig minningu ákveðinna manna er haldið á lofti, gjarnan 

í þeim tilgangi að það spili inn í það sem kallað hefur verið menningarleg þjóðernisstefna. 

Hann vitnar þar í skrif hollenska bókmenntafræðingsins Joep Leerssen um þetta efni þar 

sem hann bendir á að sjálfstæðisbarátta sé yfirleitt rótin  að því að ákveðnir menn, gjarnan 

rithöfundar, tónskáld, myndlistarmenn, stjórnmálamenn eða fræðimenn, séu hafnir upp 

til skýjanna. Hins vegar er athyglisvert að löngu eftir að upphaflegu takmarkinu, til dæmis 

sjálfstæði þjóðar, er náð er minningunni áfram haldið á lofti af mikilli alúð og þeim 

gildum hampað sem þessir einstaklingar voru gerðir að táknmynd fyrir. Ekki er beinlínis 

um að ræða náttúrulegt framhaldslíf, ef svo má að orði komast, eins og kannski er tilfellið 

með ástsæla listamenn um allan heim þar sem engin þörf er á frekari kynningu löngu eftir 

andlátið. Hér er sjónum beint að þeirri staðreynd að minningu þeirra einstaklinga „er að 

drjúgu leyti haldið á lofti af opinberum stofnunum, til að mynda söfnum, ráðuneytum eða 

jafnvel sjálfu þjóðþinginu.“ (Jón Karl Helgason, 2011, 69). Af þessum völdum speglar 

Jón Karl hlutverk minningarinnar um þessa einstaklinga andspænis táknrænu hlutverki 

einvalda og kristilegra dýrlinga fyrr á öldum. 

Við nánari athugun kemur í ljós að ferlið sem á sér stað þegar ákveðnir 

einstaklingar eru teknir í dýrlingatölu af yfirvöldum kirkjunnar er á köflum svo líkt því 

sem gerist þegar um menningarlega þjóðardýrlinga ræðir að hæpið er að hrein tilviljun 

ráði för.  

Þegar kemur að ódauðlegum einstaklingum virðist ástandið á 
Vesturlöndum síðustu aldirnar samsvara því ástandi sem ríkti 
innan kaþólsku kirkjunnar milli 993 og 1234. Ýmsir aðilar hafa 
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haft svigrúm til að skapa opinber minningarmörk um margháttaða 
einstaklinga. Bakjarlarnir geta verið frjáls félagasamtök, fyrir-
tæki, stjórnmálaflokkar, stéttarfélög, trúarlegra söfnuði [svo], 
sveitarstjórnir og opinberar stofnanir. Það er þó ekki þar með sagt 
að hver sem er geti óáreittur sett hvern sem er á stall.  

(Jón Karl Helgason, 2013, 97)  

Jón Karl (2011, 71) bendir á að í bókmenntasögulegu samhengi sé hefð fyrir því að 

einstaka skáld séu sett á stall því verk þeirra hafi verið öðrum innblástur eða séu talin til 

tímamótaverka. „Helgifesta slíks einstaklings sem menningarlegs þjóðardýrlings felur í 

sér að minning og arfleifð hans skipti máli fyrir samfélagið með víðtækari hætti og sé 

virkjuð í þjóðernispólitísku samhengi.“ (Jón Karl Helgason, 2011, 71). Hann tekur til 

greiningar tvö skáld, hinn danska H. C. Andersen og hinn slóvenska France Prešeren. 

Báðir voru ástsælir listamenn í lifanda lífi og þó verk þeirra standi vissulega fyrir sínu 

segir Jón Karl að það sé þó engin trygging fyrir því að þeir væru teknir í dýrlingatölu eftir 

andlátið. Á síðari hluta 18. aldar fæddist sú hugmynd að til að teljast þjóð meðal þjóða 

þyrfti hvert menningar- eða málsvæði að geta státað af að minnsta kosti einu 

öndvegisskáldi. Staða Prešeren (1800-1849) sem þjóðskálds var að miklu leyti tryggð 

með kvæðum sem vísuðu í forna glæsta tíma Slóveníu og áttu greiða leið inn í 

þjóðarvitund fólks á ólgutímum, meðal annars þegar landið var undir austurrískum 

yfirráðum og í hönd fór barátta fyrir auknu sjálfstæði sem náði hámarki með byltingu árið 

1848. Meðal baráttumála var að slóvenska yrði opinbert tungumál landsins og að háskóli 

yrði stofnaður í höfuðborginni Ljubliana. Ungir frjálslyndir menntamenn fóru fyrir 

endurútgáfu ljóða Prešeren árið 1866, sem markaði upphaf þess ferlis að taka hann í 

dýrlingatölu en endamarkið má kannski segja að hafi verið stytta sem var afhjúpuð af 

honum í miðborg Ljubliana árið 1905. (Jón Karl Helgason, 2011, 73).  

 Skrif H. C. Andersen (1805-1875) áttu frekar erindi inn í alþjóðlegt samhengi og 

samskipti há- og lágstétta. Í þeim er ekki beinlínis hægt að finna neitt sem kyndir undir 

stórmannlega sýn þjóðarinnar á sjálfa sig þar sem leitað er fanga í glæstri fortíð. Við 

Danmörku blasti reyndar allt önnur áskorun en sú að þurfa að olnboga sig áfram og berja 

sér á brjóst til að tryggja sér sæti sem þjóð. Danmörk hafði verið stórveldi, en árið 1864 

höfðu Danir tapað mörgum yfirráðasvæðum sínum, svosem Skáni, Slésvík-Holstein, 

nýlendum í Afríku og Noregi, sem var á leið til sjálfstæðis. Þjóðarímynd þeirra stóð 

semsagt á krossgötum en um þetta leyti hafði Andersen aflað sér frægðar erlendis sem 
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nýttist Danmörku til að halda reisn sinni (sem smá en falleg) eftir niðurlæginguna við 

missi áðurnefndra landsvæða. (Jón Karl Helgason, 2011, 74-75). 

Mikið hefur verið lagt upp úr gröfum Prešerens og Andersens en kista hins 

fyrrnefnda var til að mynda færð úr einum stað kirkjugarðsins í Ljubliana í annan og 

myndarlegum steini komið upp. (Jón Karl Helgason, 2011, 79). Hugtakið helgir dómar 

vísar til jarðneskra leifa dýrlinga eða muna sem tengjast lífi þeirra og tekur Jón Karl sem 

dæmi flísar úr krossi Krists sem sumir telja að hafi varðveist. Jón Karl notar þetta hugtak 

„í víðtækri merkingu um margs konar leifar menningarlegra þjóðardýrlinga sem 

varðveittar eru með markvissum hætti af opinberum aðilum, þar á meðal bein eða 

eftirmyndir af líkama viðkomandi og gripi eða jafnvel heilu byggingarnar sem tengjast 

lífi hans.“ (Jón Karl Helgason, 2011, 79) Þeir Íslendingar sem Jón Karl nefnir í þessari 

grein sem skipa má í flokk menningarlegra þjóðardýrlinga eða kalla „sameiningartákn 

þjóðríkisins“ (2011, 76) eru Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson en um þann 

fyrrnefnda hefur hann skrifað þónokkuð í þessu samhengi. Báðir létust þeir í Danmörku 

og voru lík þeirra flutt til Íslands til að hljóta greftrun þar, lík Jónasar reyndar ekki fyrr 

en yfir hundrað árum eftir andlátið eins og frægt er. Í hans tilfelli þurfti að grafa fyrst upp 

fjórar aðrar manneskjur sem hafði verið holað niður ofan á hann og hafa ýmsir í því ljósi 

velt fyrir sér hvort hægt sé að vera fullviss um að beinin sem hvíli nú í þjóðargrafreitnum 

á Þingvöllum séu raunverulega Jónasar.  

Flutningur líkamsleifa yfir hafið virðist á köflum frekar reglan en undantekningin, 

þegar um ræðir þekkta Íslendinga á 19. öld, enda bjuggu fæstir þeirra hér á landi. Allstórt 

svæði á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands er tileinkað helgum dómum Jóns 

Sigurðssonar og má þar nefna skrifborð hans, gleraugu, pípuhatt, laufblað úr lárviðarsveig 

af kistu hans og meira að segja lokk úr hári hans. Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld 

sem fjallað er um í fyrsta þætti var líka í hópi þeirra frægu Íslendinga sem bjuggu erlendis 

og var lík hans flutt til Íslands eftir andlátið og stærðarinnar minnisvarði reistur á gröf 

hans. Þverflauta úr hans eigu, sem svo merkilega vill til að talið er að hann hafi samið 

þjóðsöng Íslendinga á, er líkt og munir Jóns Sigurðssonar hluti af grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins, en henni er þó ekki gert hátt undir höfði. Í stórum skáp innan um 

marga aðra muni leynist hún í næst neðstu hillunni, hálfpartinn falin á bakvið og þarf að 

fletta upp í nærliggjandi bæklingi til þess að komast að því hvaða merkisgrip er þarna um 

að ræða.  
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Í áðurnefndri grein frá 2013 teflir Jón Karl fram kenningum tékkneska 

rithöfundarins Milan Kundera um tvenns konar ódauðleika, annars vegar það sem hann 

kallar litla ódauðleikann sem vísar til minningarinnar sem lifir í hjörtum fólksins sem 

þekktu viðkomandi og hins vegar stóra ódauðleikann sem vísar til minninga fólks sem 

ekki þekktu hann eða hana. Með það í huga leitast Jón Karl við að kanna hvernig þeir sem 

heyra til seinni hópsins, stóra ódauðleikans, mynda hluta menningarlegs minnis í því 

samfélagi sem þeir tilheyra. Hann veltir fyrir sér félagslegu hlutverki ódauðlegra 

einstaklinga í samtíma okkar og hvernig ímyndir þeirra móta sýn okkar á samfélagið sem 

við búum í og hvernig við sjáum fyrir okkur liðna tíð. Jafnframt heldur hann áfram 

samlíkingunni milli menningardýrlinga og verndardýrlinga kirkjunnar og segir þá þjóna 

svipuðu hlutverki; „að vera holdgervingar tiltekinna einstaklingsbundinna eða félagslegra 

dyggða“ (JKH, 2013, 98). Í því samhengi má vissulega velta fyrir sér hvort ekki sé hægt 

að gera persónur úr fortíðinni að ódauðlegum einstaklingum með því að draga fram sögu 

þeirra og tvinna á einhvern hátt inn í menningarlíf nútímans. Það er hinsvegar ekki 

endilega á færi hvers sem er, eins og áður kom fram, og bendir Jón Karl á að velta megi 

fyrir sér „hverjir hafi umboð til að móta hugmyndir okkar um fortíðina og með hvaða 

hætti þeir láti til sín taka“ (2013, 82). Hann kemur inn á skrif Jan Assman um ensku orðin 

re-membering og re-collecting og hvernig þau fela í sér að setja eitthvað aftur saman eða 

safna einhverju aftur saman. Enska orðið member getur þýtt útlimur og re-member getur 

þannig falið í sér eins konar táknræna endurholdgun. Íslenskt skólabókardæmi um það 

segir Jón Karl vera flutningana á líkamsleifum Jónasar Hallgrímssonar árið 1946 og stytta 

Einars Jónssonar af honum frá 1907. Aftur á móti þýðir collect að safna og þannig getur 

re-collect vísað til þess verið sé að „safna aftur saman (e. re-collect) margháttuðum leifum 

úr lífi viðkomandi – þeirra á meðal nöfnum dagsetningum, myndum, atvikum, stöðum, 

gripum og textum – og virkja þær í samtímanum“ (Jón Karl Helgason, 2013, 87). Í þennan 

flokk myndi þá falla sú starfsemi sem nú er á Hrauni í Öxnadal, fæðingarstað skáldsins. 

Í greininni sem fjallað var um í þriðja kafla um Mount Auburn kirkjugarðinn er 

því haldið fram, ásamt því að hann hafi verið sá fyrsti þar sem gróður var nýttur á 

meðvitaðan hátt, að í honum hafi í fyrsta sinn fólki af öllum stéttum þjóðfélagsins staðið 

til boða grafarpláss. (Miller & Rivera, 2006, 337). Líklega er átt við að hann hafi verið sá 

fyrsti þeirrar tegundar í Bandaríkjunum, en á Íslandi var ákveðnum þjóðfélagsstéttum 

ekki úthýst úr kirkjugarðinum, nema kannski þeim sem vikið höfðu af vegi kristilegra 
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gilda. Í því samhengi má nefna Steinunni á Sjöundá sem  lést í fangelsinu á Arnarhóli árið 

1805 eftir að hafa verið dæmd til lífláts fyrir morð en setið inni í þrjú ár. Hún var dysjuð 

í Skólavörðuholti en rúmum hundrað árum síðar, árið 1915, voru bein hennar flutt í 

Hólavallagarð. (Björn Th. Björnsson, 1988, 167-168). Á þeim tíma sem Steinunn lést 

hefði sennilega lögum samkvæmt mátt grafa hana í kyrrþey í kirkjugarði en ákvæði um 

greftrun sakamanna hafði verið mildað á 18. öld. Það var svo ekki fyrr en árið 1869 að 

sérákvæðið um jarðsetningu brotafólks var fellt burt, hins vegar voru þeir sem féllu fyrir 

eigin hendi áfram grafnir utan kirkjugarða til ársins 1881. (Hjalti Hugason, 2020, 23). Ef 

skrif Jóns Karls Helgasonar um helgifestu dýrlinga eru höfð til hliðsjónar má sjá að 

Steinunn á Sjöundá fellur hæglega í þann flokk. Björn Th. Björnsson (1988, 168) kallar 

einmitt þá sem vitja leiðis hennar „pílagríma ástarharmsins“, en þegar hann skrifaði það 

var ekki ýkja langt síðan Leikfélag Reykjavíkur hóf sýningar á leikverki byggðu á 

Svartfugli eftir Gunnar Gunnarsson. Bók Gunnars fjallar um örlög Steinunnar og ef til 

vill má rekja upphaf helgifesti hennar þangað. Rúmum 200 árum eftir andlát Steinunnar, 

árið 2012, var settur legsteinn á gröf hennar (Davíð Már Stefánsson, 2012) og svo virðist 

sem leiðis hennar sé reglulega vitjað í dag, líklega er því einna best við haldið í öllum 

garðinum.  

 Hér á eftir verður gerð grein fyrir því fólki sem ég valdi til umfjöllunar í fyrstu 

tveimur þáttum útvarpsþáttaraðarinnar Fólkið í garðinum og skoðað hvort eða hvernig 

það passar í skilgreininguna á menningarlegum dýrlingum. Þegar ég fór að huga að því 

að velja fólk í þáttinn kom fljótlega í ljós að auðveldast væri að taka þá fyrir sem töluvert 

væri til af heimildum um, þó hugmyndin um að leggjast í djúpa rannsóknarvinnu og sanka 

að sér ótrúlegri vitneskju um lífshlaup einhvers gleymds alþýðumanns, sem liggur undir 

mosavöxnum steini, sé vissulega rómantísk. Heimildaleitin sjálf hefur að einhverju marki 

stýrt vali mínu á fólki til umfjöllunar og leitt mig úr einu í annað (eða úr einum/einni í 

annan/aðra). Þannig byrjaði ég einfaldlega á elstu gröfinni í garðinum, sem reyndist vera 

Guðrún Oddsdóttir (1779-1838) [leiðisnúmer: T 405] og þegar ég fór að kynna mér 

lífshlaup hennar leiddi sú rannsókn mig að Sveinbirni Sveinbjörnssyni (1847-1927) 

[leiðisnúmer: R 318]. Hann var auðvitað þjóðþekktur tónlistarmaður svo þegar ég fór að 

grúska í heimildum um hann fæddist sú hugmynd að gaman væri að taka fyrir fleiri 

áberandi persónur úr íslensku mennningarlífi sem voru uppi á svipuðum tíma. En þá var 

eftir áskorunin um að para fólk saman, líkt og ég gerði með Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
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og Guðrúnu Oddsdóttur svo úr yrði meira ferðalag um garðinn. Í næsta þætti valdi ég því 

Benedikt Gröndal (1826-1907) [leiðisnúmer: L-525] skáld og föður hans Sveinbjörn 

Egilsson (1791-1852) [leiðisnúmer: N 525] sem einnig var skáld.  

 

4.1.1 Guðrún Oddsdóttir 
Eins og fram kom í öðrum kafla var Guðrún Oddsdóttir háyfirdómarafrú en lífshlaup 

hennar var þó dramatískara en sá titill einn og sér gefur til kynna. (Sólveig Ólafsdóttir, 

2019, ). Prestsdóttirin Guðrún var um tvítugt þegar hún yfirgaf heimilið og fór yfir á næsta 

bæ, að stórbýlinu Hvanneyri, þar sem hún var ráðin sem vinnukona á heimili Stefáns 

Stephenssen stiftamtmanns og Mörtu Maríu Diðriksdóttur Hölter, eiginkonu hans. Fáum 

árum seinna lést Marta af barnsförum 35 ára gömul og stóð Stefán þá uppi ekkill með 7 

börn á aldrinum 0-18 ára. Guðrún var áfram á heimilinu og gengu þau í hjónaband fjórum 

árum seinna, árið 1809, þegar Guðrún var þrítug og Stefán 42 ára. Þau áttu saman þrjá 

syni, fædda á árunum 1809-1814, en árið 1819 lést elsti sonur þeirra en sá yngsti rúmu 

ári seinna, og síðan eiginmaður hennar í lok sama árs. Árið 1811 hafði Stefán ráðið til sín 

bóndasoninn Þórð Sveinbjörnsson sem skrifara og seinna styrkt hann til náms í 

Kaupmannahöfn. Eftir andlát Stefáns barst Guðrúnu bónorðsbréf frá Þórði, þessum 

fyrrum hálfpartinn fóstursyni sínum, sem þó var ekki nema sjö árum yngri en hún. Þau 

giftust árið 1822 og þrátt fyrir að Guðrún væri þá komin nokkuð yfir fertugt varð þeim 

tveggja barna auðið sem fæddust 1824 og 1825. Enn dundi ógæfan þó yfir og árið 1827 

misstu þau bæði börnin úr skarlatssótt. Ári síðar missti Guðrún síðasta barnið sitt, soninn 

Þorvarð af fyrra hjónabandi, sem þá var nýfermdur.   

 Óhætt er að fullyrða að einhvers konar helgifesti hafi átt sér stað á síðustu árum 

með skrifum um Guðrúnu Oddsdóttur og hún sé þar með á leiðinni eða jafnvel þegar 

komin í menningarlega dýrlingatölu. Víst er að mun meira er vitað um hana en margar 

aðrar konur í þessum garði og til að mynda kom nýlega út ljóðabókin Vökukonan í 

Hólavallagarði (Guðrún Rannveig Stefánsdóttir, 2019). Guðrúnu Oddsdóttur ber iðulega 

á góma þegar fjallað er um Hólavallagarð á einhvern hátt og ef til vill mun þessi 

útvarpsþáttur einnig verða liður í helgifesti hennar. 
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4.1.2 Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson er mögulega skýrasta dæmið um menningardýrling af þeim 

sem eru til umfjöllunar hér. Hann bjó stærstan hluta ævi sinnar erlendis, lengst af í 

Edinborg og lést í Kaupmannahöfn. Eins og áður sagði var lík hans flutt til Íslands eftir 

andlátið og ríkisstjórnin lét reisa stóran minnisvarða á gröf hans. Hann var mikils metinn 

sem tónskáld í lifanda lífi, var meðal annars sæmdur fálkaorðunni, riddarakrossi og 

stórriddarakrossi. Tæpum tveimur áratugum eftir andlát hans var Lofsöngur, lag hans við 

ljóð Matthíasar Jochumssonar, gert að þjóðsöngi Íslendinga. Líkt og áður var vikið að í 

sambandi við grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands er minningu hans kannski ekki haldið 

á lofti af sama krafti og áður, að minnsta kosti ekki í samanburði við Jón Sigurðsson, en 

hann losnar þó seint við menningardýrlings stimpilinn. Fyrir utan Lofsöng, er sennilega 

þekktasta lag hans í dag við ljóðið Sprettur eftir Hannes Hafstein. 

 

4.1.3 Sveinbjörn Egilsson 
Sveinbjörn Egilsson var skáld, þýðandi, guðfræðingur og fyrsti rektor Lærða skólans í 

Reykjavík. Hann naut mikillar virðingar í lifanda lífi og hafa þýðingar hans á kviðum 

Hómers, Ilíonskviðu og Ódysseifskviðu, helst haldið nafni hans á lofti sem einni af 

kanónum íslenskra bókmennta. Þrátt fyrir það er erfitt að fullyrða að hann hafi beinlínis 

verið tekinn í dýrlingatölu eftir andlátið. Sonur hans, Benedikt Gröndal, hneykslaðist til 

dæmis mjög á minnisvarðanum á gröf hans, sem honum þótti afar ómerkilegur:  

– yfir föður minn var lagður (ekki reistur) steinn með nafni hans 
í rúnaletri, sem enginn getur lesið – líklega smekklaus hugmynd 
úr Jóni Árnasyni, þó vel meint væri, því faðir minn var enginn 
rúnameistari. Þessi steinn varð fljótt vallgróinn og horfinn í grasi 
og veit nú enginn gjörla hvar hann er eða hvar Sveinbjörn 
Egilsson hvílir.  

(Benedikt Gröndal, 1923, 192) 

Þau verk Sveinbjörns Egilssonar sem helst lifa í dægurmenningunni og nær allir þekkja, 

líka jafnvel þeir sem ekki eru mjög vel að sér í bókmenntafræði, eru barnaljóðin hans Bíbí 

og blaka og Allir krakkar, auk texta hans við lag Grubers sem sungið er hver jól, Heims 

um ból. 
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4.1.4 Benedikt Gröndal  
Skáldið Benedikt Gröndal hefur tvímælalaust hlotið mikla upphafningu að lokinni 

jarðvist sinni, en sjálfum er honum tíðrætt um í sjálfsævisögulegum skrifum sínum að 

hann njóti sjaldan þeirrar virðingar sem honum finnst hann eiga skilið. Skýrasta dæmið 

um þá helgifesti sem hefur átt sér stað síðustu árin, fyrir utan endurútgáfur á verkum hans, 

er Gröndalshús. Í því húsi bjó Gröndal síðustu æviárin en það hefur nú verið gert upp og 

flutt í Fischerssund þar sem það gegnir hlutverki menningarmiðstöðvar ásamt því að 

bjóða upp á vinnusaðstöðu fyrir listamenn og íbúð fyrir erlenda listamenn. Benedikt 

Gröndal má því án nokkurs vafa skipa í flokk menningarlegra þjóðardýrlinga. 

Legsteinninn á gröf hans er ósköp venjulegur en þó vill svo til að sennilega líta margir til 

hans daglega því hann sést vel frá götunni þegar gengið er meðfram kirkjugarðsveggnum, 

sem er lágreistur einmitt á þeim stað.  

 

4.2 Heimildirnar - Kostir og gallar einsögurannsókna   
Í grein í tímaritinu Sögu veltir Erla Hulda Halldórsdóttir (2015) fyrir sér þeim áskorunum 

sem geta fylgt því að rannsaka ævi einstaklings, svo sem hver séu siðferðisleg mörk og 

hver hafi rétt á því að segja frá ævi annars. Hún kemur inn á skrif bandaríska 

sagnfræðingsins Jill Lepore um einsöguna (e. microhistory) og áskorunina í því að finna 

fullkomið jafnvægi nándar og fjarlægðar gagnvart viðfangsefni sínu. Hún heldur því fram 

að einsöguaðferðin bjóði upp á að auðveldara sé að halda ákveðinni tilfinningalegri 

fjarlægð við manneskjuna sem er til umfjöllunar. Sú nálgun bjóði frekar upp á að 

höfundurinn sé með hugann við ákveðið tímabil og hvernig viðkomandi brást við 

umhverfi sínu á tilteknum stað og stund. (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2005, 128). Um þessa 

afstöðu má eflaust deila þar sem gjarnan er um að ræða mjög persónulegar heimildir þegar 

notast er við einsöguaðferðina. Erla Hulda (2015, 133-136) gerir grein fyrir því hvernig 

hún sjálf heimsæki gjarnan söguslóðir og/eða leiði þeirra persóna hverra ævi hún 

rannsakar hverju sinni. „Þannig reyni ég að komast nær þessu fólki, þótt ég viti að 

nálægðin sé blekking.“ (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2015, 136). Hún segir jafnframt þessar 

pílagrímsferðir sínar, annað hvort á söguslóðir eða í kirkjugarða, vera ákveðna leið til að 

friða samviskuna yfir því að vera að sökkva sér í persónuleg bréf og túlka ævi einhverrar 

látinnar manneskju sem hún þekkti ekkert. (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2015, 136). 
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 Í greininni „Innan um grafir dauðra“ frá 1938 lýsir Guðbrandur Jónsson áhrifum 

þess að geta virt fyrir sér muni úr eigu látinna manna, að það færi honum meiri nánd við 

einstaklinginn en nokkur ævisaga. En best þyki honum þó „[...] beina sambandið við 

mennina sjálfa, þar sem þeir eru geymdir til þess að samlagast moldinni, sem þeir eru 

komnir af. Ekkert skapar eins lifandi samband við þá einsog leiði þeirra, og að ganga 

þangað og geta lagt höndina á grænan grassvörðinn og fundið hjarta fortíðarinnar bærast 

í skauti jarðarinnar.“ (Guðbrandur Jónsson,1938, 8-9).  

Sá sem hefur látið einna mest að sér kveða í einsögurannsóknum hér á landi er 

Sigurður Gylfi Magnússon, en þeir Gunnar Karlsson, sagnfræðingur og höfundur margra 

kennslubóka í sagnfræði, áttu í nokkurs konar ritdeilum árið 2003 í tímaritinu Sögu, sem 

kemur út tvisvar á ári. Upphafið að því voru skrif Sigurðar Gylfa í vorheftinu: „Aðferð í 

uppnámi: Tuttugasta öldin vegin“ sem Gunnar fann sig knúinn til að verjast í haustheftinu 

með greininni: „Ég iðrast einskis: Um siðferði í sagnfræði og einokun sögunnar“.  

 Í grein Sigurðar gagnrýnir hann þá aðferð sem tíðkast hefur við ritun sagnfræði 

bókmennta. Hann bendir á að sú aðferð hafi orðið til þegar algengt var að menn (nær 

undantekningarlaust karlmenn) úr efri stéttum samfélagsins litu yfir farinn veg með það 

að markmiði að skapa einhvers konar heildarsýn. Í skrifum þeirra hefur Sigurður greint 

sameiginleg leiðarstef sem eru í fyrsta lagi ákveðin uppeldissjónarmið þar sem pöpullinn 

er hvattur til að leggja sig meira fram. Í öðru lagi er framfarasjónarmið þar sem dregin er 

upp mynd af glæstri framtíð sem verða má ef fólk ber sig rétt að. Hann líkir þessum 

skrifum við nýrri bækur eða jafnvel sjónvarpsþætti sem líta yfir liðna öld og bendir á að 

sama framfaramynstur megi finna í þeim „ [...] enda tæplega til þeirra efnt nema til að 

stikla á því „markverðasta“ í sögu þjóðarinnar.“ (Sigurður Gylfi Magnússon, 2003, 16). 

Þannig séu tíndir til atburðir úr sögunni sem saman mynda vörður á leiðinni til 

uppbyggingar nútímasamfélags. Í framhaldi af því færir hann sig yfir í að gagnrýna 

„íslensku sögustofnunina“ (þann hóp fræðimanna sem hefur verið í framlínunni og til að 

mynda gegnt föstum stöðum í háskólum) og segir Ísland vera að dragast aftur úr í 

fræðunum, því yfirlitsritin séu orðin úrelt. (Sigurður Gylfi Magnússon, 2003, 17). Hann 

er í raun mjög harðorður í gagnrýni sinni á íslenska fræðasamfélagið sem hann telur óttast 

þann sársauka sem fylgir því að þurfa að endurskoða hugmyndir sínar og verk, sem geri 

það að verkum að það standi enn sterkari vörð um gömul gildi.  

Hræðslan við hið sársaukafulla ferli sem fylgir endurskoðun 
hugmynda og hugverka gengur eins og rauður þráður í gegnum 
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fræðasamfélög á Vesturlöndum á síðari tímum en engu er líkara 
en að íslenskir sagnfræðingar hafi reynt að forðast það ferli eins 
og heitan eldinn.  

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2003, 19) 

Sigurði virðist finnast hálf undarleg sú nálgun kynjafræðinga og annarra fræðimanna sem 

skoða sögu minnihlutahópa að þeir skuli berjast fyrir því að þeim séu gerð skil í 

yfirlitssöguritunum, í stað þess að hafna þeim alfarið. Ástæðuna fyrir því telur hann vera 

háskólapólitík, þar sem stofnunin bregst við nýjum hugmyndum sem ögra viðvarandi 

kerfi með því að reyna að samlaga þær kerfinu á þann hátt sem hentar því best og 

breytingar verði sem minnstar. (Sigurður Gylfi Magnússon, 2003, 22). Hann telur að 

erlendum fræðimönnum sé vandinn ljós og þar sé almennt horfin sú hugsun að hægt sé 

að semja hlutlaust sögulegt yfirlit sem á engan hátt spegli ákvarðanir höfundarins.  

 Að lokum rekur hann aðferðir áðurnefnds Gunnars Karlssonar á afar gagnrýninn 

hátt og tekur sem dæmi að hann hafi til dæmis lagst gegn því að sagnfræðingar færu í 

rannsóknir á frumheimildum við gerð Kristni á Íslandi heldur styddust frekar við eldri 

yfirlitsrit. Það væri alltof tímafrekt auk þess sem það byði upp á þá hættu að höfundarnir 

týndu þeim fókus sem nauðsynlegur er við gerð yfirlitsrits. (Sigurður Gylfi Magnússon, 

2003, 30).  

 Gunnar er nefnilega á því máli að forsenda frumrannsókna í sagnfræði séu 

yfirlitsrit, án þeirra sé enginn upphafspunktur. Þessu er Sigurður hjartanlega ósammála 

og segir viðhorf Gunnars stuðla að því að „þekkingarframleiðsla sagnfræðinnar [verði] 

bæði vélræn og óspennandi“ (Sigurður Gylfi Magnússon, 2003, 49). Gunnar er langt því 

frá eini skotspónn Sigurðar, en þó er hann lærimeistari hinna talsvert mörgu 

fræðimannanna sem einnig eru teknir fyrir og aðferðir þeirra gagnrýndar með hætti sem 

ekki verður rakinn hér í lengra máli.  

 Eins og áður sagði svaraði Gunnar Karlsson (2003) Sigurði í næsta hefti Sögu. Í 

stuttu máli sagt telur hann nauðsynlegt að reyna að halda einhvers konar hlutleysi og búa 

til yfirlitsmynd í sagnfræðiritum. Honum finnst nálgun einsagna getað virkað sem mjög 

skemmtileg viðbót við hefðbundna söguskoðun og telur eitt ekki þurfa að útiloka annað.  

 Við gerð þáttanna og greinargerðarinnar var stuðst við margvíslegar heimildir en 

gildi einsögurannsókna, að ræða um einstaklinga frekar en að alhæfa um hópa, er ótvírætt 

þegar kemur að því að segja frá lífshlaupi ákveðinna einstaklinga. Þegar kom að 

undirbúningi útvarpsþáttanna var sérstaklega leitast við að finna heimildir af 
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einsögulegum toga til þess að ljá frásögninni meiri dýpt og komast á einhvern hátt nær 

persónu þess sem er til umfjöllunar.  

 

4.3 Miðlunin 
Það getur reynst snúið að skrifa handrit að útvarpsþætti samhliða því að skrifa fræðilega 

greinargerð um sama eða svipað efni. Nálgunin er mjög ólík þar sem í fræðilegum texta 

þarf stöðugt að huga að því að vitna rétt til heimilda og þess vegna er oft nánast 

óumflýjanlegt að hann verði staglkenndur á köflum, þó það sé auðvitað ekki 

eftirsóknarvert. Þegar kemur að því að skrifa handrit að útvarpsþætti er hins vegar 

höfuðatriði að halda hlustandanum við efnið, en því fylgir gjarnan að þurfa að hrista af 

sér innrætingu fræðasamfélagsins um stöðugar tilvísanir og taka sér sess alviturs 

sögumanns.  

 Til þess að fanga athygli hlustandans og halda henni er nauðsynlegt að temja sér 

eins konar talmáls orðalag við skriftir og hafa það í huga að textinn er ætlaður til 

upplestrar. Jafnvel gæti brugðið svo við að maður þyrfti að breyta einhverju þegar í 

stúdíóið er komið og þá er gott að hafa pennann við höndina. Setningarnar þurfa að vera 

stuttar og hnitmiðaðar því ólíkt rituðum texta er ekki hægt flýta lestrinum ef eitthvað er 

ekki nógu áhugavert eða fara til baka ef hlustandinn missir af einhverju. (Kern, 2008, 26)  

 En sama hversu vel textinn er uppbyggður er nauðsynlegt að brjóta upp lesturinn 

inn á milli svo hlustandinn þreytist ekki á rödd lesarans. Í þáttunum Fólkið í garðinum 

notast ég við ýmsar aðferðir til þess að brjóta þáttinn upp, til dæmis spila ég 

umhverfishljóð úr kirkjugarðinum og lýsi stuttlega hvernig er umhorfs svo áheyrendur fái 

tilfinningu fyrir því að vera á staðnum. Einnig spila ég tónlist inn á milli sem mér finnst 

eiga við efnið og hef með mér annan lesara. Það efni sem lesið er af öðrum er ekki skrifað 

af mér heldur nýti ég þá frekar til að lesa beinar tilvitnanir, gjarnan upp úr verkum þeirra 

sem koma við sögu. Í Segulbandasafni Árnastofnunar, www.ismus.is, er líka margan 

fjársjóð að finna sem hentar einstaklega vel inn í svona þátt. Þar fann ég til dæmis viðtal 

við Eleanor Christie, ekkju Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, sem gæðir frásögnina af 

honum meira lífi og færir þennan mann, sem lést fyrir nærri 100 árum síðan, mun nær 

áheyrendum. 
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5 Lokaorð 

Ljóst er að kirkjugarður á borð við Hólavallagarð þjónar mörgum hlutverkum og um 

auðugan garð er þar að gresja, hvort sem kemur að menningu,  náttúru eða sögu. Litið 

hefur verið til ytri umgjarðar hans, svosem hvernig skipulag hans endurspeglar 

mismunandi tímabil í þróun borgarlandslagsins og hvernig steinmúrinn sem umlykur 

hann, kræklóttir stígar og mosavaxnir steinar kalla fram sterkar tilfinningar. Skoðað hefur 

verið hvers konar þróun átti sér stað erlendis varðandi skipulagningu kirkjugarða og leitað 

hliðstæðna í Hólavallagarði, sumt er sameiginlegt og annað ekki. Sýnt hefur verið fram á 

að líta má á kirkjugarðinn að vissu leyti sem almenningsgarð, að minnsta kosti eru margir 

sem nýta hann á þann hátt og sömuleiðis hefur verið bent á að það er engin nýlunda að 

hann sé nýttur sem eins konar lystigarður, heldur er það ef til vill fátíðara í dag en áður 

fyrr ef eitthvað er. Mikilvægi grænna svæða í borgum hefur verið skoðað í samhengi við 

kirkjugarða og færð rök fyrir því að sú staðreynd að kirkjugarðurinn sé, þrátt fyrir vaxandi 

trúleysi í samfélaginu, álitinn heilagur staður og að sú staðreynd veiti honum ákveðna 

vernd. Græn svæði í borgum eiga gjarnan undir högg að sækja á svæðum þar sem 

peningaöflin eru ráðandi en svo lengi sem kirkjugarðurinn er kirkjugarður er yfirleitt ekki 

hróflað við honum. Í því samhengi var litið til gamla Víkurgarðsins sem breyttist fór úr 

kirkjugarði í skrúðgarð og að lokum í lítinn hellulagðan reit utan um nokkur tré.  

Í framhaldi af því að skoða kirkjugarðinn sem heilagan stað var hann skoðaður sem 

pílagrímsstaður og litið til þess hvernig ferðamenn laðast að stöðum sem eru ríkir af sögu 

og menningu, eins og pílagrímar sem þrá að komast á heilaga staði. Teknar voru fyrir 

fræðigreinar sem rannsaka þá hópa sem heimsækja grafir frægs fóks, hvað einkennir 

þessa tilteknu kirkjugarðsgesti og hvað rekur þá af stað í heimsókn í kirkjugarðinn. 

Ástæðurnar eru margs konar, sumir vitja grafarinnar af eins konar tilbeiðsluhvöt vegna 

þess að verk viðkomandi hafa haft djúpstæð áhrif á þá og þeir vilja votta þeim virðingu 

sína á einhvern hátt. Á sama tíma vilja sumir ferðamenn kannski bara ná að sjá sem flesta 

markverða staði og vita jafnvel sáralítið um þann sem í gröfinni hvílir, þó að nafnið hljómi 

kunnuglega.  

Út frá þessum vangaveltum var að lokum skoðað hugtakið menningarlegir 

þjóðardýrlingar og hvað verður þess valdandi að sumt fólk er tekið í dýrlingatölu eftir 

andlátið. Ástæðurnar eru nefnilega ekki alltaf eins augljósar og maður gæti haldið í fyrstu, 

heldur spilar margt þar inn í. Þótt einhver njóti aðdáunar og virðingar í lifanda lífi er það 
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engin trygging fyrir því að minning hans sé sett á stall mörgum áratugum eftir andlátið. 

Eins getur minningu einhvers sem var lítið þekktur verið á haldi á lofti eftir andlátið af 

því það þjónar einhverjum tilgangi eins og til dæmis að efla sjálfsmynd þjóðar, líkt og í 

tilfelli slóvenska skáldsins France Prešeren sem Jón Karl Helgason skrifaði um. Út frá 

skrifum hans um helgifesti menningarlegra þjóðardýrlinga á borð við Prešeren, H.C. 

Andersen og Jónas Hallgrímsson var skoðað hvort og hvernig þeir einstaklingar sem eru 

til umfjöllunar í fyrstu tveimur þáttum Fólksins í garðinum falla að þeirri skilgreiningu. Í 

ljós kom að öll falla þau á einhvern hátt í flokk menningarlegra þjóðardýrlinga, en á 

mismunandi hátt. Um Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Benedikt Gröndal þarf ekki að deila, 

sérstaklega í tilfelli hins síðarnefnda sem hefur verið lyft á enn hærri stall eftir andlátið. 

Sveinbjörn Egilsson faðir hans var að mörgu leyti virtari í lifanda lífi en sonurinn ef marka 

má ævisögu Benedikts, en þó hefur kannski fennt ögn yfir minningu hans. Guðrún 

Oddsdóttir sker sig úr þessum hópi að nokkru leyti. Hún er eina konan og var heldur ekki 

frægur listamaður heldur fyrst og fremst þekkt sem eiginkona mektarmanns. Hlutverk 

hennar sem vökukona garðsins hefur valdið því að minningu hennar hefur verið haldið á 

lofti og hún gerð ódauðleg á vissan hátt.  

Að segja sögu löngu látins fólks getur verið vandmeðfarið og því er nauðsynlegt að 

vera meðvitaður um að yfirleitt er ómögulegt að vera alveg hlutlaus í frásögn sinni, þótt 

maður reyni. Velja þarf heimildirnar vel en í útvarpsþætti sem þessum henta heimildir af 

einsögulegum toga mjög vel þar sem þær veita ákveðna dýpt sem yfirlitssöguritin skortir 

oft, þó að þau geti líka komið að ágætis gagni. Mikilvægt er að nálgast efnið af virðingu 

og leitast þannig við að púsla saman mynd af einstaklingi sem er löngu látinn. Með þeim 

hætti er ef til vill hægt að upplifa einhvers konar nálægð við fólkið í garðinum.  
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Viðauki 

Handrit að fyrsta þætti:  

Guðrún Oddsdóttir (1779-1838) og Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1927) 

 

Tónlist: „Upphafsstef“ ÚT ca 0:30 (draga niður) 
 
Ágæti hlustandi, við erum stödd í Hólavallagarði. Þetta er fyrsti þáttur af sex í þáttaröð 
sem ber heitið Fólkið í garðinum og segir frá fólki sem hvílir hér í gamla kirkjugarðinum 
við Suðurgötu í Reykjavík.  
 
INN: „Hólavallagarður fuglasöngur.m4a“ 0:05 ÚT ca 0:10 (draga niður) 
 
Margir eiga daglega leið um þennan bráðum 200 ára gamla kirkjugarð, til dæmis stytta 
sér leið þar í gegn eða koma hingað gagngert til þess að njóta náttúrunnar í þessum 
friðsæla reit í miðborginni. En hver er saga fólksins á bak við nöfnin á legsteinunum sem 
svo margir labba framhjá á hverjum degi? Sumir veita þeim kannski litla athygli á meðan 
aðrir, eins og ég, geta gleymt sér tímunum saman við að virða þá fyrir sér, lesa nöfnin og 
velta fyrir sér lífi einhvers fólks sem flest var uppi fyrir meira en hundrað árum síðan.  
 
INN: „Hólavallagarður fuglasöngur.m4a“ 1:00 ÚT ca 1:05 (draga niður) 
 
Í þessum fyrsta þætti verður fjallað um Guðrúnu Oddsdóttur, vökukonu garðsins og 
tónskáldið fræga Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Guðrún og Sveinbjörn þekktust ekki í 
lifanda lífi enda lést hún tæpum áratug áður en hann fæddist en þau voru þó tengd að 
vissu leyti.  
 
Gröf Guðrúnar Oddsdóttur er sú elsta í garðinum og því lá beint við byrja á því að vitja 
leiðis hennar. Það er staðsett hér skammt norður frá klukknaportinu í miðju garðsins og 
prýtt stórum járnkrossi sem er reyndar sá stærsti slíkrar tegundar  í öllum garðinum. 
Fyrir þá sem vilja fylgja mér á staðinn, en ekki bara í huganum, er reitsnúmer hennar er 
T 405  
 

INN Grafskrift Guðrúnar Oddsdóttur.wav  

 

Á stöpli krossins er mynd af lampa með logandi eldi sem er afar viðeigandi fyrir 

vökukonu garðsins því samkvæmt táknfræðinni er lampinn sameiningarmerki vöku og 

nætur. Þegar Hólavallagarður var tilbúinn til notkunar árið 1838 var af tveimur ástæðum 

ekki auðsótt mál að finna réttu manneskjuna til að jarðsetja þar fyrst. Annars vegar vildu 

yfirvöld að það væri einhver úr efri stéttum samfélagsins sem hlotnaðist þessi heiðurs en 

á sama tíma var fólk hikandi við að „fórna“ sínum nánustu í hlutverk vökumannsins. 

Þannig dóu heilir 6 einstaklingar í smábænum Reykjavík áður en Þórður Sveinbjörnsson 
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háyfirdómari bauð fram nýlátna eiginkonu sína, Bardenfleth stiftamtmanni til mikils léttis 

því þarna var komin nógu merkileg manneskja svo loks var hægt vígja garðinn. Ákveðna 

skýringu á því hvers vegna vökukona eða vökumaður var í hugum margra 

óeftirsóknarvert hlutverk má finna í Þjóðsögum Jóns Árnasonar: 

 

Það var föst trúa manna hérlendis, að sá sem fyrstur væri grafinn 
í nýjum kirkjugarði yrði "vökumaður" hans. Átti hann ekki að 
rotna, en taka á móti öllum er síðar væru þar grafnir og vaka 
stöðugt yfir garðinum. Sögðu sumir, er þóttust hafa séð 
vökumann, að hann væri jafnan rauðklæddur, en aðrir að hann 
væri á grænum kjól. Nokkrum sinnum, segja sögur, hefur verið 
komið niður á gröf vökumanns, og sé hann rauður í andliti sem 
aðrir menn og með öllu órotinn. Nokkurn beyg höfðu menn af því 
að láta jarða sig eða sína nálægt gröf vökumanns, svo sem á 
Görðum á Álftanesi, þar sem enginn var grafinn í því horni 
garðsins sem vökumannsgröfin er sögð vera. Er sú ástæða fyrir 
því, að hann átti að vera ófrýnn ásýndum og stopul grafarró í 
nálægð hans.  

(Þjóðsögur Jóns Árnasonar, I, bls. 223) 

 

Tónlist: „Ein ég vaki“ (Ellý Vilhjálms, Lítill fugl 1994) ÚT 1:02 (draga niður) 

 

Guðrún Oddsdóttir var prestsdóttir, fædd 30. desember árið 1779 að Reynivöllum í Kjós 

og var fjórða barn foreldra sinna, séra Odds Þorvarðssonar og Kristínar Hálfdanardóttur. 

Af heimildum að dæma var æska hennar góð og ólst hún upp á ástríku heimili. Einhvern 

tímann eftir fermingu fluttist hún svo yfir í næstu sveit þar sem hún gerðist vinnukona á 

stórbýlinu Hvanneyri í Borgarfirði. Húsbóndinn þar var Stefán Ólafsson Stephensen, 

varalögmaður norðan og vestan, en eiginkona hans var hin danskættaða Marta María 

Diðriksdóttir Hölter. Þess má til gamans geta að hún er skráður höfundur fyrstu íslensku 

matreiðslubókarinnar, Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur. Á þessu 

höfðingjasetri fékk Guðrún einmitt uppfræðslu sem sæmdi verðandi heldri manna 

húsfreyju en árið 1804 lést Oddur faðir hennar og í bréfi einu segir frá erfidrykkjunni og 

því lýst hvernig „jómfrú Guðrún Oddsdóttir kokkaði og gekk mest fyrir öllu sem 

kvenfólki kom við“ en veislan þótti „heiðarleg að öllum veitingum“ og taldi um 60 manns.  

 Stefán og Marta María bjuggu við mikið barnalán og eignuðust alls 8 börn á 9 

árum, en sjö þeirra lifðu til fullorðinsára. Árið 1805 lést húsfreyjan Marta María úr 
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barnsfararsótt eftir að hafa fætt níunda barn þeirra hjóna, stúlku sem var skírð nafni móður 

sinnar við kistu hennar.  

 

Tónlist: „Nú vil ég enn í nafni þínu“ (Gunnar Gunnarsson & Sigurður Flosason, Icelandic 

Hymns, 2013) ÚT 0:48 (draga niður) 

 

Ekki er ljóst nákvæmlega hvaða stöðu Guðrún gegndi á heimilinu eftir fráfall Mörtu 

Maríu en 5 árum síðar, árið 1809 gengu þau Stefán í hjónaband, þá var Stefán 42 ára og 

Guðrún þrítug. „Enkemand og en pige“ stendur skrifað við færsluna í prestsþjónustubók 

Hvanneyrarsóknar. Þeim fæddust þrír drengir á árunum 1809 til 1824 en árið 1811 fluttust 

þau að Hvítárvöllum og í manntali þaðan árið 1817 má sjá að 35 manns voru þá í heimili 

þar. Stjúpbörnin sjö voru þá á aldrinum 13 til 25 ára og synir Guðrúnar þriggja, fimm og 

átta ára. Á heimilinu voru einnig fjölmörg vinnuhjú, kennarar og fóstrur fyrir 

barnaskarann auk skrifara fyrir Stefán, sem þegar þarna var komið sögu var orðinn 

amtmaður. Stefán réði meðal annars til sín bóndasoninn Þórð Sveinbjörnsson sem 

skrifara, barnakennara og vefara en hann hafði getið sér gott orð sem vefari sem spilaði 

víst stóran þátt í því að hann fékk stöðuna. Í endurminningum Þórðar segir: 

 

Að amtmaðurinn valdi mig eða falaði, mun að mestu komið hafa 
af því, að jeg var orðlagður sem góður vefari, en kona hans, sem 
þá var ein sú mesta umsýslukona innanhúss, var þá fyrst af öllum, 
í hið minsta hjer sunnanlands, farin að byrja með að spinna 
einfalda uppistöðu til vefnaðar. Hefur víst hvorki hann nje hana 
grunað, að jeg mundi verða hennar seinni maður. 
(bls. 15) 

 

Þórður var á Hvítárvöllum í 6 ár en hélt svo sumarið 1817 til Kaupmannahafnar í laganám 

sem Stefán amtmaður styrkti hann til. Vistin á Hvítárvöllum virðist hafa verið honum góð 

og að honum hafi þótt mjög vænt um húsráðendur þar. Í endurminningum Þórðar segir 

jafnframt: „Kærleiki amtmanns til mín virtist aukast því meir, sem jeg lengur var í hans 

þjónustu, eins og jeg líka virti hann og elskaði ætíð sem bezta föður.“ (bls. 19) Guðrúnu 

líkir hann einnig við foreldri þegar hann lýsir því hvernig hún hjúkraði honum eitt sinn í 

erfiðum veikindum. Um það skrifar hann: Amtmannsfrúin sjálf stundaði mig að miklu 

leyti, og með móðurlegri nákvæmni“. (bls. 22) 
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 Sama ár og Þórður lauk við laganám sitt, lést Stefán Stephensen, í desember 1820. 

Skömmu áður höfðu þau Guðrún misst tvö syni sína, fyrst elsta soninn Hans í janúar 1819 

sem þá var á tíunda ári og svo þann yngsta, Jónas, sem var 6 ára, í maí 1820. Í annál 19. 

aldar er sagt að Stefán amtmaður hafi kvatt fólk venju fremur þegar hann var síðasta sinn 

við messu í Hvanneyrarkirkju svo einhver spurði hvort hann ætlaði af landi burt „játti 

hann því og kvaðst ætla í garðinn til hennar Mörtu; síðan fór hann heim og tók bráðlega 

banaleguna.“ 

Guðrún stóð þá uppi ekkja með tvö stjúpbörn, Stefán 17 ára og Mörtu 14 ára og einkason 

sinn Þorvarð 7 ára.  

Þórður Sveinbjörnsson frétti af andláti Stefáns Stephensen með póstskipinu vorið 1821 

og sendi þá Guðrúnu bónorðsbréf með næsta skipi. Við grípum aftur niður í 

endurminningar hans: 

 

Þakklátssemi við amtmannsins sáluga Stephensens moldir og 
minningu, og löngun til að verða hans þurfandi eptirlátnu að 
einhverju liði, knúði mig til að skrifa hans ekkjufrú bónorðsbrjef 
um sumarið 1821, því vel mundi ég enn þá, að jeg að miklu leyti 
átti henni líf mitt að þakka. (bls. 44) 

  

Guðrún og Þórður gengu í hjónaband ári seinna, þegar Guðrún var 43 ára og Þórður 36 

ára. Fyrsta árið bjuggu þau á sitthvorum staðnum þar sem Þórður varð sýslumaður í 

Árnessýslu en Guðrún stýrði áfram búinu á Hvítárvöllum en flutti svo ásamt syni sínum 

stjúpbörnunum tveimur til eiginmannsins. Í hönd fóru hamingjurík ár. Þrátt fyrir að 

Guðrún væri komin nokkuð yfir fertugt þegar þau giftust varð þeim þó tveggja barna 

auðið. Í mars 1824 þegar Guðrún var á 45. aldursári eignuðust þau son sem hlaut nafnið 

Stefán, eftir amtmanninum sáluga, fyrri eiginmanni Guðrúnar og velgjörðamanni Þórðar. 

Rúmu ári síðar eignuðust þau dótturina Jóhönnu Maríu, en Jóhönnu nafnið var eftir 

hálfbræðrum hennar, Jónasi og Hans og Maríu nafnið eftir Mörtu Maríu fyrri eiginkonu 

Stefáns amtmanns. Í sjálfsævisögu sinni lýsir Þórður börnunum sínum sem „aðdáanlega 

fríð[um] og að gáfum og sinnisfari lík okkur foreldrunum. Hann stilltur og aðgætinn, hún 

fljótfær og fjörug.“  

 

Tónlist: „Vöggukvæði“ (Egill Örn Pálsson, Reverie, 2016) ÚT 0:36 (draga niður út frá 

0:23) 
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Árið 1827 dundu svo hörmungarnar yfir, í júlí veiktist Jóhanna María dóttir þeirra og lést 

skömmu seinna. 

 

Féll fölnað í faðm jarðar 
fagurt æsku-blóm 
Jóhanna María Þórðardóttir 
Sem út er sprúngið, 2. desember 1825 
En aptur visnað 12. júlí 1827 
 
Við uppkomu Sólar 
Sveitt af nætur-dögg 
Blöð útbreiddi sín 
Blómfögur Rós 
Leyptraði' út litum 
Lauf-búinn krans. 
Unun gaf auga 
ylmun nösum. 
 
Hvarflaði þángað að 
-hvaðan, vissi ej - 
-olifjun þrúngin 
-eitur-padda 
Stakk banvænum broddi 
Í baðm Rósar. 
Var hún visnuð burt. 
Vart á dagmálum. 
 
Sæla Dóttir! sorgar þúngann trega 
Sendir hvar þitt foreldra í barm; 
En við þekkjum alla Drottins vega 
„Elsku' og náð“ sá þánki deyfir harm, 
Engil-hrein þú ert af heimi lidin, 
Endalausann Engla fékkstu fridinn, 
Fræ til hans í úngu hjarta barst. 
Leiðir Guð oss lok við mæðu-tíða 
Loksins þángað hvert þú undan gékkt; 
þolgóð viljum þeirrar stundar bíða, 
þó þinn missir hjartað særi frekt. 
 
Saknaðri Dóttur setti syrgjandi Faðir 
Th. Sveinbjörnsen. 
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Eins og undirskriftin gefur til kynna ritaði Þórður Sveinbjörnsson þessi eftirmæli um 

dóttur sína. Einungis tveimur mánuðum síðar lést Stefán sonur þeirra, þriggja ára, úr sömu 

veikindum.  

 

Lítið farin húss-sól 
leið í æginn 
döpruð af dauðans nóttu 
Stephans Thordarsonar 
Hún kom upp 12. martz 1823 
En undir gékk 27. ágúst 1827 
----- 
Hann var ljós fegurst foreldra augum, 
hugljúfi hvers er leit. 
Fríður líkhami og fögur brá 
lýstu sakleysi sálar. 
Verk hans og orð og viðmóts blíða 
Guðs af anda gétin 
Sýndu' að af nafni nokkuð hefði 
öðlings sem allir trega.  
----- 
Góði faðir gjöf sem léntir mér, 
 skila' ég aptur skipun eptir þinni, 
 skemmdri vona' eg ekki meðferðinni; 
Lífs míns gleði leikur í hendi þér.  
 
Blíði Jesú! Barna dýrsti vin! 
 Saklaus börn mín séu þér í hendi 
 sjónum grátnum eptir þeim eg rendi, 
Horfiði er mér hér allt gleði skin. 
 
Sælu andar! Sælu bygðum á, 
 Aleign mína í ykkar söfnuð fel ég; 
 En þig, Stephan góði! Vissan tel eg, 
Hana' að menta' og henni umsjón ljá. 
 
Sárt söknuðum Syni setti syrgjandi Faðir, 
Th. Sveinbjörnsen 
 

Tónlist: „Lýs milda ljós“ (Anna Pálína Árnadóttir, Von og vísa, 1994).  

 

Þrátt fyrir þennan þungbæra missi má af endurminningum Þórðar sem hann skrifaði 9 

árum síðar má ráða að Guðrún, kona hans, hafi þó borið sig vel, en hann skrifar:  

Kona mín, sem nú mist hafði ektamann, 3 syni og 1 dóttur, bar 
þessar þungu forsjónarinnar álögur betur en jeg, og má þar til 
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hjálpað hafa, bæði þáverandi sinniskjarkur hennar, fremur mjer, 
og líka það, að hún sem átti einn son, af fyrra hjónabandi Þorvarð 
eptir, en jeg hafði mist alt mit, og von lítið, vegna aldurs konu 
minnar að missirinn mundi bætast. 

 

Þórður vissi þó að þegar hann skrifaði þetta að ógæfan var enn ekki yfirstaðin. Þorvarður, 

eina eftirlifandi barn Guðrúnar hafði verið sendur nokkrum árum áður til uppfræðslu hjá 

föðurbróður sínum Magnúsi Stephensen í Viðey. Magnús sendi hann svo strax eftir 

fermingu í frekara nám til Kaupmannahafnar. Þegar hann kom þangað var hann hins vegar 

orðinn veikur af kíghósta svo eftir einn vetur var hann sendur aftur heim til Íslands þar 

sem hann lést 16 ára gamall í nóvember 1828 og var jarðsettur í Viðey. Eftir öll þessi 

áföll fór heilsu Guðrúnar verulega að hraka. Þórður skrifar: „Þessi missir konu minnar 

fimta og seinasta barns beygði loks hugarkjark hennar, er aldrei framar náði sjer, og fór 

við og við úr því að bera á sorgfullum kvíða hjá henni fyrir því að hún mundi missa mig 

líka, og verða ein eptir.“  

Um þessar mundir fór Þórður að falast eftir embætti háyfirdómara með það fyrir augum 

að flytja til Reykjavíkur. Það er skemmst frá því að segja að hann hlaut embættið og þau 

settust að í Nesi á Seltjörn. Hversu margir fluttust með þeim er ekki gott að segja en í 

manntali frá 1835 eru þar 19 manns í húsi. Þar á meðal var Kristine Cathrine Knudsen, 

dóttir dansks verslunarstjóra, titluð stofustúlka en hún varð síðar seinni eiginkona Þórðar.  

Eftir langvarandi veikindi hlaut Guðrún Oddsdóttir loks hvíldina í nóvember 1838. 

Mánaðarritið Sunnanpósturinn greindi frá andlátinu og jarðarförinni:  

 

„DÁIÐ MERKISFÓLK 
Þann 11ta Nóvember  
Justitiarii-inna Frú G.O. Sveinbjörnsen á 59da aldurs ári, af 
margra ára viðvarandi lifrarveiki og tæringu. Var hún sú fyrsta 
Manneskja, sem greftruð var í þeim nýbyggða Kirkjugarði við 
Reykjavík, sem á undan hennar jarðarför þann 23ja þ.m. var 
innvígður af Prófasti og Dómkirkjupresti hra H. Thordarsen. Var 
við innvígsluna og jarðarförina sá mannfjöldi samankominn, sem 
hér í landi er sjaldgæft að sjá, og valla mun sjest hafa á seinni 
tímum. Hvoru-tveggi þessi sýslun framfór á svo hátíðlegann og 
alvörumikinn hátt, að það mun lengi í minnum aft, af þeim mörgu, 
sem við voru.“ 

 

 

Skáldið Sveinbjörn Egilsson orti eftirfarandi Grafskrift yfir Guðrúnu Oddsdóttur  
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Hér eru lagðar leifar dauðlegar 
hreinhjartaðrar höfðingsqvinnu 
Frú Guðrúnar Oddsdóttur 
Sveinbjörnsson, 
er fæddist 30ta December 1779, 
giptist fyrr (1809) Amtmanni 
St. Stephensen,  
síðar (1822) Sýslumanni í Árness-Sýslu 
nú Jústitíaríus í þeim kgl. ísl. Landsyfirrétti 
Th. Sveinbjörnsson 
varð móðir 5 barna sem dóu á úngum aldri, 
deyði 11ta Nóvember 1838.  
----------------------------- 
Tveggja höfðingja stytta sterk, 
stoð aumra, móðir kær,  
Lyndishrein, guðhrædd, góðfús, merk 
góðkosta spegill skær, 
skrýdd í ljómandi lífsins serk, 
lýsir jarðnesku fjær, 
þar unnið hreinum huga verk 
heitnum verðlaunum nær. 
+++++ 
Hreinhjartaðir munu Guð sjá, Matth. 5, 8. 
setti 
S. Egilsson 

 

 

Tónlist: „Ég skal vaka og vera góð“ (Gunnar Gunnarsson, Gnótt, 2010) ÚT 0:30 

 

Tveimur árum eftir andlát Guðrúnar kvæntist Þórður Sveinbjörnsson áðurnefndri Kristine 

Knudsen, sem var 27 árum yngri en hann og þótti mjög glæsileg. Hún var ásamt systrum 

sínum áberandi í Reykvísku bæjarlífi á þessum árum og hafði vakið hneykslan bæjarbúa 

nokkrum árum áður þegar hún eignaðist barn með manni systur sinna. Það þóttu því 

nokkur tíðindi þegar hún svo giftist einum æðsta embættismanni bæjarins. Þórður gekk 

syni hennar í föðurstað sem tók upp nafn hans og saman áttu þau Kristine 8 börn sem öll 

urðu merkisfólk, en fyrsta dóttir þeirra hjóna hlaut nafnið Guðrún Lauretta , auðvitað eftir 

Guðrúnu Oddsdóttur. Það má segja að Þórður hafi reynst sannspár þegar hann skrifaði 

eftirfarandi línur í áðurnefndri ævisögu sinni árið 1836:   
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Guð hefur ljent mér svo margt og mikið óverðskuldað gott. Hann tók sitt aptur, hans nafn 

sje eilíflega vegsamað! Hans hönd er rík af gleði; máske hann ætli mjer gömlum og þá 

kannske allslausum einhverja þá gleði, er jeg sízt vænti. 

 

Þórður Sveinbjörnsson lést árið 1856 á sjötugasta aldursári en þess má til gamans geta að 

hann er sagður hafa látist úr garnaflækju, nokkuð sem flestir í dag tengja við uppspunninn 

sjúkdóm sem foreldrar nefna í varnarskyni við því að börn þeirra rúlli sér niður brekku. 

Frægast meðal barna Kristínar og Þórðar var tónskáldið Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

tónskáld, sem þekktastur er fyrir að hafa samið þjóðsöng Íslendinga og hann ætlum við 

að heimsækja næst. 

 

Tónlist: „03 Romanza í As-dúr (1920)_Ari Þór Vilhjálmsson [1981-].wav“ ÚT 1:30 

(draga niður) 

 

Leiði Sveinbjörns Sveinbjörnssonar er auðfundið, staðsett svo að segja upp við 

klukknaportið rétt hjá leiði Jóns Sigurðssonar.  

 

INN: „Sveinbjörn Sveinbjörnsson grafskrift.wav“ 

 

Tónlist: „03 Romanza í As-dúr (1920)_Ari Þór Vilhjálmsson [1981-].wav“  INN 2:21 ÚT 

2:52 (draga niður) 

  

Sveinbjörn var fimmti í systkinaröðinni á Nesi við Seltjörn, hlaut góða menntun og gekk 

í latínuskólann og prestaskólann eins og gjarnan tíðkaðist hjá stórættuðum drengjum á 

þesssum tíma. Þaðan útskrifaðist hann 21 árs gamall með fyrstu einkunn. Það þótti því 

dálítið undarlegt að hann skyldi að loknu embættisprófi velja að halda til 

Kaupmannahafnar til að stunda framhaldsnám í tónlist, enda lifði enginn af tónlist á 

þessum tíma. Hann hafði, líkt og systkini hans, hlotið píanókennslu hjá frú Ástríði 

Melsted sem var helsti píanókennarinn á þessum tíma, og hún var reyndar barnabarn 

Stefáns Stephenssen sem áður var nefndur í þessum þætti. Sveinbjörn hlaut einnig 

söngkennslu hjá Pétri Guðjónsen, dómorganista og kórstjóra og eiginmanni móðursystur 

Sveinbjörns. Þrátt fyrir að það að halda utan til framhaldsnáms í tónlist væri fátítt á 
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þessum tíma, sérstaklega fyrir mann með embættispróf, var Sveinbjörn sem betur fer 

fylginn sér og hafði fulla trú á hæfileikum sínum. Hann dvaldi tæp tvö ár í 

Kaupmannahöfn og hélt þaðan til Edinborgar þar sem hann varð vinsæll píanókennari og 

efnaðist nokkuð á þeirri iðju. 

 

Í Edinborg bjó hann stærstan hluta ævi sinnar og í raun má líta á hana sem  fæðingarborg 

íslenska þjóðsöngsins. Sveinbjörn samdi lagið að að beiðni gamals vinar síns, Matthíasar 

Jochumssonar, en þeir voru skólabræður og báðir guðfræðingar. Matthías hafði verið 

sóknarprestur að Móum á Kjalarnesi en tók sér hlé frá þeim störfum og dvaldi um tíma 

hjá Sveinbirni í Edinborg þar sem hann orti fyrsta erindið í Lofsöngnum „Ó, guð vors 

lands“. Talið er víst að Sveinbjörn hafi samið lagið á þverflautu sem nú er til sýnis á 

grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til.  

 

Tónlist: „Lofsöngur-þverflauta.m4a“  (draga niður inn) ÚT 0:20 (draga niður þaðan) 

 

Hinn verðandi þjóðsöngur var frumfluttur árið 1874 í messu í Dómkirkjunni þar sem 

Kristján IX konungur var viðstaddur. Tilefnið var þjóðhátíð sem haldin var vegna þess að 

þúsund ár voru liðin frá landnámi Íslands. Þó stórskáld á borð við Matthías Jochumsson 

hafi gjarnan verið sérstaklega beðin um að yrkja ljóð við slík tækifæri er rétt að taka fram 

að Lofsönginn orti Matthías ekki að beiðni neins heldur af eigin hvötum. Það var ekki 

fyrr en 70 árum seinna, við stofnun íslenska lýðveldisins, að lagið var tekið upp sem 

þjóðsöngur Íslendinga en þá voru liðin 24 ár frá dauða Matthíasar og 17 ár frá dauða 

Sveinbjörns. Þess má til gamans geta að það var ekki fyrr en árið 1948 sem íslenska ríkið 

eignaðist höfundarrétt að Lofsöngnum og keypti hann á 2000 danskar krónur af 

útgáfufyrirtækinu Wilhelm Hansen Musik-Forlag sem fram að því hafði átti allan útgáfu- 

og flutningsrétt en það þótti mikið gleðiefni þegar þjóðsöngurinn var ekki lengur í eigu 

erlendra manna. Árið 1954 bauðst svo ekkja Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, hin skoska 

Eleanor Sveinbjörnsson, til að gefa íslensku þjóðinni upprunalegt Lofsöngs handrit 

Sveinbjörns til varðveislu og er það nú geymt í handritasafni Landsbókasafns. 

 

Tónlist: „Lofsöngur“ (Karlakórinn Fóstbræður, Fóstbræðralag, 1993) draga niður INN 

1:47  
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Sveinbjörn var afkastamikið tónskáld en það lag hans sem líklega er best þekkt í dag fyrir 

utan þjóðsönginn er (lag hans) samið við ljóðið Sprettur eftir Hannes Hafstein, við 

hlýðum nú á það í flutningi Jóhanns Friðgeirs Valdimarssonar við undirleik Ólafs Vignis 

Albertssonar.  

 

Tónlist: „Sprettur“ (Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Jóhann Friðgeir Valdimarsson og 

Ólafur Vignir Albertsson, 2001) 

 

Sveinbjörn naut mikillar virðingar í lifanda lífi. Hann var meðal annars sæmdur 

fálkaorðunni og riddarakrossi af Friðriki VII konungi og hlaut heiðurslaun úr ríkissjóði 

árið 1922. Af persónulegum högum hans er það að segja að líkt og faðir hann kvæntist 

hann töluvert yngri konu. Hún hét Eleanor Christie og var fædd í Skotlandi árið 1870.  

 

INN Eleanor 1 "he was a great friend".wav 

 

Hér heyrist Finnbogi Guðmundsson ræða við Eleanor árið 1955  þegar hún var 85 ára. 

Hún segir frá fyrstu kynnum þeirra Sveinbjörns, en hann hafði verið góður vinur náfrænda 

hennar og móðir hennar hafði þekkt hann árum saman. Þau gengu í hjónaband þann 23. 

apríl 1890, þegar Sveinbjörn var 42 ára og Eleanor tvítug. Þau bjuggu í Edinborg til ársins 

1919 þegar þau fluttust búferlum til Kanada. Saman eignuðust þau 2 börn, Helen og Þórð. 

Helen lærði myndlist í Listaháskólanum í Edinborg og vann síðan við kennslu í því fagi. 

Hún skrifaði líka ljóð og gaf út nokkrar ljóðabækur undir nafninu Helen Swinburne. 

Heyrist hér brot af upplestri hennar á kvæði sínu: 

 

Helen Sveinbjörnsson ljóð.mp3  

INN 0:53 „where birdsong is the…“ 

ÚT 1:02 „...tranquility“ (draga niður) 

 

Þórður Sveinbjörnsson yngri, eða Thordur Swinburne, nam læknisfræði en var einnig 

listmálari og tónskáld, og samdi hann til dæmis nokkur lög við kvæði systur sinnar. 
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Árið 1922 hlaut Sveinbjörn heiðurslaun úr ríkissjóði og fluttu þau hjónin þá til Íslands en 

uppkomin börn þeirra urðu eftir í Kanada. Sveinbjörn var þá búinn að dvelja erlendis í 54 

ár og (hafði) einungis heimsótt Ísland tvisvar sinnum á þeim tíma. Þau hjónin höfðu 

hugsað sér að setjast að á Íslandi til frambúðar  en dvölin varð skemmri en þau gerðu ráð 

fyrir. Þau voru einungis tæp tvö ár á Íslandi og fluttu síðan til Kaupmannahafnar því 

Sveinbjörn var orðinn slæmur til heilsunnar og þurfti að sækja sér læknisaðstoð í 

Danmörku.  

 

INN Eleanor 2 "1922"  

 

Hér heyrðist aftur í Eleanor lýsa stuttlega dvöl þeirra hjóna á Íslandi þar sem Sveinbjörn 

heimsótti gamla vini og ættingja auk þess að halda tónleika. Sveinbjörn lést 23. febrúar 

1927 en hálf goðsögulegulegur blær er yfir sögunni af andláti hans. Hann varð 

bráðkvaddur á heimili sínu í Kaupmannahöfn þegar hann sat við píanóið – og skyndilega 

þögnuðu tónarnir í miðju lagi. 

 

Lík hans var flutt til Íslands og hann jarðsettur hér í Hólavalla kirkjugarði.  Það er einmitt 

nokkuð dæmigert fyrir þennan tíma að merkustu Íslendingarnir bjuggu ekkert endilega 

hér, en eftir andlátið voru jarðneskar leifar þeirra fluttar hingað, en þetta á einmitt líka við 

um Jón Sigurðsson forseta sem hvílir svo að segja í næstu gröf við Sveinbjörn.   

Útför Sveinbjörns fór fram í Dómkirkjunni að viðstöddu fjölmenni en í frásögn (einni) af 

henni segir að þar hafi meðal annars verið „fimmtíu konur í skautbúningi, er komu til 

kirkjunnar í einni fylkingu“ Við athöfnina var Þjóðsöngurinn fluttur, í sömu kirkju og 

hann hafði verið frumfluttur. 

Eleanor var viðstödd útför eiginmanns síns hér á Íslandi en það voru börn þeirra hins 

vegar ekki. Í áðurnefndu viðtali á heimili frú Eleanor í Calgary frá 1955 kom fram að 

hvorugt þeirra hafði nokkurn tíma komið til Íslands. En árið 1970 birtist viðtal við Helen 

Sveinbjörnsson þar sem hún var loksins komin til Íslands 78 ára að aldri, meðal annars í 

þeim tilgangi að heimsækja leiði foreldra sinna. Eleanor móðir hennar hafði þá látist ári 

áður þegar hana skorti aðeins nokkra mánuði í að ná hundrað ára aldri. Hún hafði þá verið 

ekkja í 42 ár en aska hennar flutt til Íslands og grafin í reit Sveinbjörns. 
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Tónlist: Impromptu Nocturne by Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1).mp3 draga niður INN 

04:24 ÚT 04:28 (lækka niður en ekki alveg, spila undir hlóði) 

 

INN Eleanor 3 "he was always composing".wav (yfir tónlist) 

 

Tónlist: „Impromptu Nocturne by Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1).mp3“ INN 04:37  

 

Þú varst að hlusta á útvarpsþáttinn Fólkið í garðinum þar sem sagt er frá fólkinu sem 

hvílir í Hólavallagarði, gamla kirkjugarðinum við Suðurgötu. Í næsta þætti verður vitjað 

leiða skáldanna og feðganna Benedikts Gröndal og Sveinbjörns Egilssonar.  

 

Tónlist: Þáttastef  

 

 

 

 

 

 


