
Viðhald tekur við strax að frágangi loknum 



 
 Hver garður hefur skapað sér sína hefð í 

frágangi 
 Ef gengið er frá með þökulagningu eða sáningu 

tekur við vökvun og síðan sláttur þegar frá 
líður. 

 Hleðslum og steyptum römmum þarf að halda 
við, hreinsa og mála eftir því sem við á. 



Kirkjugarðsstjórnum og/eða 
forráðamönnum ber að ganga frá 
legstæðum og viðhalda garðinum 
 
Allt sig ber að laga. Verði hreyfing á 
minningarmörkum vegna sigs leiðis má 
túlka það svo að laga beri. 
 
Annað viðhald minningarmarka er á 
ábyrgð aðstandenda 
 
Ekki er þó heimilt að fara í framkvæmdir 
nema að fengnu leyfi garðsins 
 
Á að gera við allt ? 





 Lög 1993 nr.36. 
,,Verklýsing“ 

 Reglugerð um stærð 
minningarmarka hjá 
KGRP og KGA 

 Auðveldar aðhald 
 



 Nú erum við með stein á leiði hjóna síðan 1894. 
Þau dóu barnlaus en okkur tekst að hafa upp á 
sonarsyni systur mannsins. Ber honum að láta 
rétta steininn og gera við steypuskemmdir ? 
 

 Hvernig leysum við svona mál  
 

 Notum við dönsku aðferðina og fjarlægjum 
bara minningarmörkin ? 

 Yfirleitt eru samskipti góð og farsæl. 
 

 
 



 Er til eitthvað fallegt orð yfir ,,draslið“ á 
leiðunum ? 

 Blómaker, fatnaður, vasar, fánar,bangsar, bílar, 
dúkkur, styttur, englar, jóla og páskagreinar, 
ljós, kerti,grjót og gerviblóm. 

 Er verið að vinna úr sorg ? 
 Er til önnur/betri leið ? 
 Hvað má ganga langt í að taka til ? 
 Við viljum hafa garðana sem þægilegasta í 

umhirðu 



 7000 leiði í um 100 
reitum 

 15 mínútur í að færa 
dót frá og að vegna 
sláttar 

 Á hverjum reit ! 
 Slegið 8 sinnum yfir 

árið 
 = 200 vinnustundir 

yfir sumarið 
 Einn 

sumarstarfsmaður í 
fimm vikur. 



 Í garðinn koma fleiri 
lifandi en látnir 
 

 Fagurfræði 
 

 Til að auðvelda 
umhirðu 



 Kirkjugörðum ber 
að laga leiði sem 
hafa sigið. 

 Minningarmörk 
tekin frá 

 Gras skorið  
 Mold bætt í  
 Gras sett yfir 
 Minningarmörkum 

komið fyrir 



 Sama gildir um hvort tveggja.  
 Ekki er ráðlegt að fara í viðgerðir nema hafa 

samband við fagmenn 
 Hleðslumenn eru ósparir á ráð 
 Ýmis efni komin á markað til múrviðgerða og 

rétt að fá ráðleggingar 
 Eða hreinlega fagmenn í verkið 
 Minningarmörk og mannvirki á leiðum eru 

eign aðstandenda. 



 Farið hefur verið í stærri aðgerðir í eldri 
görðum þar sem þeir eru teknir upp í heild 
sinni og minningarmörkum komið fyrir upp á 
nýtt. Nefna má Kaupangskirkjugarð í Eyjafirði 

 Gert til að létta umhirðu 
 Þetta eru aðgerðir sem þarf að auglýsa. 
 Skiptar skoðanir á þessu verklagi og þarf að 

huga að hlutum eins og minjavernd. 



 Ekki fara í aðgerðir nema vita hver 
lokaútkoman á að vera 

 Skoða regluumhverfið 
 Hafa samband við aðstandendur og/eða 

prófast 
 Vera viss um að við séum að bæta, ekki bara 

breyta 
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