
Grafartekt 

• Umfjöllun – ekki námskeið 
• Einfalt verk að því er virðist en getur stundum 

verið vandasamt 
• Mörg atriði sem skipta máli 
• Heildarmyndin veltur á því hvernig til tekst við 

smáatriðin 



Lög og reglur 

• Ekki er mikið fjallað um verklag við grafartekt í 
lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu 
frá 1993 nr. 36 - 4. maí  

• Reglugerð um kistur, duftker, greftrun og 
líkbrennslu frá 2005 

 
 



Grafarseðill 

• Númer grafstæðis 
• Upplýsingar um þá sem grafnir eru í næstu 

grafstæðum við hliðina 
• Nafn hins látna 

 



Stærð grafar 

• Hæfileg stærð grafar fyrir staðlaða kistu 
fullorðins einstaklins er: 
–  0,85m að breidd 
– 2,2m að lengd 
– 1,6m að dýpt (eða dýpri) 



Verklag 

• Hefur þróast með mismunandi hætti eftir 
stöðum 

• Gott verklag – slæmt verklag? 
 



Verklag 

• Umbúnaður, plankar, kaðlar og klæði 
• Sigtæki 





Gröf lokað – mokað í gröf 

• Jarðvegur er mismunandi 
• Stórir steinar: 30 – 35 cm eða stærri  
• Þjöppun jarðvegs 



Gröf lokað – mokað í gröf 

• Allt verklag við grafartekt þarf að vera með 
þeim hætti að það þoli skoðun 
utanaðkomandi aðila 



Gröf lokað – mokað í gröf 

• Yfirborð 
• Jarðvegsmön 
• Fylgihlutir 

 



Duftgrafir 

• Sömu grundvallaratriði 
• Aðrir mælikvarðar 
• Önnur verkfæri 

– en í kistugrafartekt 



Barnsgrafir 

• Sömu grundvallaratriði 
• Aðrir mælikvarðar 
• Önnur verkfæri 

– en í kistugrafartekt 

• Umbúnaður sambærilegur við hefðbundna 
kistugrafartekt 
 



Ýmis vandkvæði 

• Jarðvatn 
• Laus jarðvegur 
• Stórgrýti 
• Trjágróður og ýmislegt fleira 
• Veðurfarsleg skilyrði 







Kalt er við kórbak, kúrir þar Jón hrak. Ýtar 
snúa austur vestur. Allir nema Jón hrak. 
Alltaf hafði hann sama sinni, 
svona að deyja í ótíðinni! 
Enn til meins og mæðu varð hann 
mönnum, sem að urðu að jarða hann! 
 
Þegar átti að husla hræið 
hart og þykkt var frostalagið, 
klakahögg á aðra alin, 
illgræf jörð í legstað valin. 
 



Svo var leiðaþúfna þrengdin, 
það fékkst varla grafar lengdin. 
Jörðu á og í er snauðum 
ofaukið, jafnt lífs og dauðum. 
 
Þá kvað einn: ,,Við úrráð höfum! 
Út og suður karlinn gröfum. 
Ei þarf lubbinn óvandaður 
eins að liggja og dánumaður.” 
  
Eftir japl og jaml og fuður 
Jón var grafinn út og suður. 
 
   Stephan G. Stephansson  1898 
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