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Óuppgerð sorg 
 
Dofin, sorgmædd, týnd. 
Sorgarferlið er hafið á ný. 
Í hverju á ég að vera? 
Stressuð, svartklædd, einmana 
 
Depurðin læðist upp að mér. 
Ég er umvafin.  
 
Sagt er að tíminn lækni öll sár.  
En dagarnir áfram líða
Opin sár, lítið hjarta. 
Ullarsokkar fyrir síðasta spölinn. 
Kaldir fingur.
Allt er hljótt. 



Ástkær eiginkona, móðir og amma
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Upphafspunktur rannsóknar

Í upphafi rannsóknarferlisins
 missti ég ömmu mína sem varð til þess
  að ég var í tveimur ferlum í einu. 
      Skapandi ferli og hinsvegar sorgarferli. 
              Á eitthvern máta fóru ferlin 
                  að blandast saman og rannsókn mín    
                       fór að beinast að sorgarklæðum.

                            Við fráfalls ástvinar
                               vakna margar
                               tilfinningar
s                                  söknuður
                                       eftirsjá
                                            dofi.
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Allt í einu kom upp 
spurningin 

“Í hverju á ég að vera?” 

Afhverju eyðir maður 
tíma í að hugsa um því 
sem maður er í.  
Það er langt í frá         
eitthvað sem ætti að 
skipta máli þegar þú ert 
að kveðja ástvin. 

Mynd 3



Ferlið var mér erfitt en fannst mér þetta vera eitthvað sem ég 
þyrfti að gera
Það er erfitt að koma sér í annað hugarástand þegar þú ert að 
syrgja

Sorg er eitthvað sem hefur alltaf verið viðloðin lífi mínu.
Ég hef farið í margar jarðarfarir miðað við aldur og hefur það 
áhrif á það hvernig ég fer í gegnum lífið
Stanslaus kvíði að einhver gæti dáið?
Hver er næstur?
Á ég ekki örugglega föt fyrir næstu jarðarför?
Hvernig áttu að haga þér?
Gráta? En ekki gráta of mikið
Nú væri gott að hafa sjal fyrir andlitinu
Hylja sig
Vernda sig
Vera einn með tilfinningum sínum.

Frá persónulegum pælingum 
um sorgarklæðnað lá leiðin
að Victoriu tímanum
Þar voru bæði skrifaðar og
óskrifaðar reglur um 
sorgarklæðnað.
Bæði hvað varðar lit, skart og 
notkun á blæjum.

Blæjan var tákn dauðans
en veitti syrgjendum þó
einsskonar verndarskjöld.
Hún þýddi að þú hafðir
misst einhvern nákomin
þér. Þannig gastu afsakað
félagslegt gervi, svo sem
fjarlægð eða truflun. 
Blæjan varð ákveðin
léttir, gott að
þurfa ekki alltaf að útskýra. Á Victoriu tímanum gengu flest 
allir með blæju eftir missi en á okkar tíma er það ekki eins 
algengt. Með þekktari dæmum er Jackie Kennedy sem notaði
blæjuna sem vernarhjúp fyrir aðkasti og fjölmiðla áreiti. 
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Victoria 
drottning var í 
sorgarklæðum í
40 ár eftir fráfall 
eiginmans síns og 
út frá 
því myndaðist 
sterk hefð fyrir 
sorgarklæðum.



Frá Victoriu tímanum fór 
rannsóknin að færast nær 
klæðnaði tengdum
kirkjunni. 
Ég hef aldrei verið trúuð en í 
kirkjum myndast eitthverss-
konar kyrrð og ró 
sem verður ekki til annars 
staðar.
Skoðaði ég helst klæðnað 
frá lúthers og kaþólskri trú 
bæði liti formog silúettur.

Ég byrjaði að skissa á sjálfa mig 
í formi myndbanda.Hlustaði á 
tónlist og dreipaði á minn eigin 
líkama og leyfði því í hvernig 
hugarástandi ég var að ráða 
ferðinni. Skoðaði ég gamlar 
ljósmyndir af ömmu til að fá 
innblástur og út frá því fór ég 
að sanka að mér blúndu og hekl 
textíl í formi gamalla gardína og 
dúka. 
Það er eitthvern vegin sama 
kyrrð og ró og myndast í kirk-
junni sem fylgir þessum textíl. 
Þessi týpíski ömmu og afa blún-
dudúkur varð minn 
verndarhjúpur.

Mynd 6

Mynd 7

Mynd 8

Mynd 9 Mynd 10

Mynd 11



Mynd 12







Mynd 14





Eftir skissuferlið bæði í 
myndbandsformi og tei-
knaðar hófst sníðagerð. 
Þar fannst mér mikil-
vægt að nota klassísk 
snið en vinna frekar 
ofan í efnið til dæmis 
með blúndu og hekli. 

Grunnurinn er því að 
hætti klassískar jarðarfara 
klæðnaður á meðan
 vinnsluaðferðin gefur 
flíkunum þessa mýkt og ró. 
Rétt eins og að vefja um sig 
hekluðu rúmteppi.
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Að lokum

Línan fyrir mér er eitthvesskonar túlkun á sor-
garferli fyrri tíma og mínu eigin sorgarferli. 
Sorgarhefðir liðna tíma en líka hefðir fjölskyl-
dunnar. Til að túlka verkefnið var samið tónverk 
út frá innblástri línunar og dansarar fengnir til 
að dansa við lagið við fyrstu hlustun. Það gerði 
ég til að ná tilfinningu línunnar skýrt fram. 

Að lokum fannst mér mikilvægt að minnast á 
hefð frá fjölskyldu minni. Pabbi er að norðan 
nánar tiltekið Siglufirði og í hans fjölskyldu 
hefur alltaf tíðkast að þegar að ættingi fellur frá 
eru prjónaðir ullarsokkar til að fylgja ástvinum 
hinsta spölin. Ég sem barn þótti þessi hefð alltaf 
falleg og hugsaði til þess að þeim yrði allavegana 
hlýtt þennan seinasta spöl í ullarsokkum. 
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