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Grafartekt 
Það kann að virðast einfalt verk að taka gröf. Grafa holu í jörðina sem er nógu 
stór til að rúma líkkistu eða duftker. Vissulega. En ef horft er til allra þeirra 
þátta sem verkið skiptist í má sjá að hver og einn þeirra skiptir máli og ef allir 
þættir eru vel gaumgæfðir og vel leystir má búast við að útkoman verði góð. 

Hér er ekki ætlunin að kenna fólki að taka grafir. Heldur er það markmiðið að 
gera grein fyrir öllum helstu þáttum við grafartekt sem skipta máli. Bæði 
augljósum atriðum sem öllum þykja sjálfsögð og sumum þætti óþarfi að nefna 
og ýmsum atriðum sem eru kannski sjaldgæf og einhverjum ókunn. En, það er 
kannski hið augljósa og sjálfsagða sem hætt er við að verði að vana hjá þeim 
sem sjá um grafartekt. Hætta er á því að menn verði „samdauna“ verkinu og 
þar með getur það gerst að fólk breyti verklagi eða taki upp nýtt verklag án þess 
að átta sig á því að það hefur gert eitthvað sem ekki á að gera. Við höfum dæmi 
erlendis frá um verklag sem viðgekkst um tíma. Verklag sem hafði komist í vana 
og menn hættu að sjá hvað var rangt þangað til þeim var bent á það og yfir því 
var kvartað.  

Flestum verður á að gera mistök og hefur tíminn leitt í ljós ýmiss konar mistök 
sem átt hafa sér stað við grafartekt fyrri ára. Til að koma í veg fyrir eða í það 
minnsta minnka hættu á mistökum er nauðsynlegt að fjalla um hlutina og rýna í 
það hvernig verklag skal vera. 
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Almennt – úr lögum og reglum 

Úr lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu frá 1993 nr. 36 - 4. maí 

 

 

 

 

 

23. gr. Grafir skulu vera svo djúpar að fullur metri sé frá kistuloki á grafarbarm. 
Kirkjugarðsstjórn getur heimilað að tvígrafið sé í sömu gröf ef þess er óskað af hálfu vandamanna 
þess er grafa á og fyrir liggur samþykki vandamanna þess er þar var áður grafinn. Skal þá 
grafardýpt hið fyrra sinni vera 21/2 metri. Sá sem gröf lætur taka er skyldur til þess að láta ganga 
vel frá legstaðnum svo fljótt sem við verður komið og slétta yfir gröfina. Sé þetta vanrækt lætur 
kirkjugarðsstjórn framkvæma verkið á kostnað hlutaðeiganda. 

Kirkjugarðsstjórn er enn fremur heimilt að ákveða að í tilteknum hluta kirkjugarðs, þar sem 
jarðvegsdýpt leyfir, skuli grafa í tveimur dýptum. 

24. gr. Beinum, sem upp kunna að koma þegar gröf er tekin, skal koma fyrir í gröfinni á ný. Sé 
bálstofa fyrir hendi er heimilt að brenna allar slíkar leifar og leggja öskuna í gröf, sbr. 7. gr. 



Ekki er fjallað að ráði um verklag í lögum um kirkjugarða, greftrun og 
líkbrennslu frá 1993 en í reglugerð um kistur, duftker, greftrun og líkbrennslu 
frá 2005 er fjallað aðeins um verklag og umbúnað við grafartekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.t.v. er ekki ástæða til að setja formlegar reglugerðir um verklag við grafartekt 
en mjög æskilegt er að settar séu verklagsreglur sem farið er eftir. Hvort slíkar 
verklagsreglur eru settar á blað eða eru munnlegar verða kirkjugarðsyfirvöld á 
hverjum stað að ákveða fyrir sig. 
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Í upplýsingum um gröfina þarf að koma fram númer grafstæðis, upplýsingar um 
þá sem grafnir eru í næstu grafstæðum við hliðina sem og nafn hins látna. 
Þessar upplýsingar skulu vera á svokölluðum grafarseðli sem er vinnuplagg 
grafara. 

Staðsetning grafarinnar  

Upplýsingar á grafseðli eru notaðar til að finna grafstæði í garði. Eins og 
fram kemur í reglugerð um kistur, duftker, greftrun og líkbrennslu frá 2005 er 
mikilvægt að grafari eða grafarar kanni tvisvar með aðskildum hætti hvar 
stæðið er sem grafa skal í. Verklag sem slíkt er mjög mikilvægt til að minnka 
hættu á því að grafið sé í rangt grafstæði. 

III. KAFLI 
Framkvæmd greftrunar. 

8. gr. 

Útfararstofu þeirri, sem annast undirbúning greftrunar, ber skylda til þess að sjá um að sótt 
sé um grafreit til viðkomandi kirkjugarðsstjórnar með a.m.k. þriggja daga fyrirvara. 
 
Starfsmönnum kirkjugarðs, sem annast greftrun, er skylt að kanna tvisvar, með aðskildum 
hætti, umbeðna staðsetingu á þeim grafreit sem beðið er um og grafa skal í. Einnig skulu 
þeir tryggja að upplýsingar liggi fyrir um utanmál þeirrar kistu sem grafa skal. Við 
grafartökuna skal þess gætt að gott aðgengi sé jafnan að gröfinni og umhverfi snyrtilegt og 
jarðvegur fjarlægður sé því við komið. Grafstæði skal vera 2,50 x 1,20 metrar og grafstæði 
duftkera 0,75 x 0,75 metrar. Ganga skal þannig frá grafarbökkum að ekki hljótist hætta af. 
Til þess að verja grafarbakkana og auðvelda aðgengi getur verið heppilegt að leggja 
gönguplanka á bakkana. Notast skal við kaðla eða sigtæki til að láta kistu síga niður í gröf. 
Klæða má grafir að innan með grafardúk ef þurfa þykir, svo sem vegna hættu á 
jarðvegshruni. Þegar mokað er ofan í gröfina skal þess gætt að jarðvegur nái 20 – 30 cm 
upp fyrir grafarbakka til að mæta jarðvegssigi. 

 



Nákvæm staðsetning innan grafarstæðis, þ.e. miðjusetning grafar og endi. 

Mikilvægt er að grafið sé í miðju grafstæðis og að endar grafarinnar séu í 
flúkt við þá röð grafa sem fyrir er eða sem væntanleg er. 
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Málsetningar.- breidd x lengd x dýpt 

 Meðal grundvallarupplýsinga fyrir grafara er það hversu stór gröfin skal 
vera. Líkkistur eru að öllu jöfnu að svipaðri stærð. Undantekningar eru þegar 
um mjög stóra einstaklinga er að ræða sem og börn. Regla grafara ætti því að 
vera sú að miða við staðlaða stærð grafar nema annað sé tekið fram. 

Hæfileg stærð grafar fyrir staðlaða kistu fullorðins einstaklins er 0,85m X 2,2m X 
1,6m. 

Grafardýpt er skilgreind svo í lögum að: „...fullur metri sé frá kistuloki á 
grafarbarm.“ Að öllu jöfn ætti 1,6 m grafardýpt að fullnægja kröfum um 
nægjanlega dýpt en ekkert bannar að grafið sé dýpra en nefnt er í lögunum.  

Heimild er í lögum um að grafa megi á tveimur hæðum í sama grafstæði en þar 
sem gröfin þarf augljóslega að vera dýpri þarf að gera ráð fyrir því frá upphafi.  Í 
lögunum er þetta skilgreint með eftirfarandi hætti: „Kirkjugarðsstjórn getur 
heimilað að tvígrafið sé í sömu gröf ef þess er óskað af hálfu vandamanna þess 
er grafa á og fyrir liggur samþykki vandamanna þess er þar var áður grafinn. 
Skal þá grafardýpt hið fyrra sinni vera 21/2 metri“  
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Verklag 

 Verklag við grafartekt hefur vafalaust þróast með mismunandi hætti á 
hinum ýmsu stöðum og eins eftir því hverjir vinna verkið. Ýmis atriði skipta máli 
og stuðla að því að gröfin og næsta nágrenni verði grafara eða gröfurum til 
sóma.  

Almennt séð telst það gott verklag við grafartekt að byrja á því að skera 
grassvörð eftir útlínum grafarinnar til að barmar verði jafnir og fallegir. Jarðvegi 
er mokað á vagn og hann fjarlægður frá gröf ef því verður við komið. Ef jarðvegi 
er mokað á grafarbakka er æskilegt að kassi eða hólf sé tiltækt til að moka í. 



Botn grafarinnar þarf að vera sem næst láréttur og nokkuð sléttur og jarðvegur 
sem hrynur á jörðu við grafartekt er hreinsaður upp. 

 – grassvörður skorinn, uppmokstur  – kerru eða á bakka – frágangur   

    Glæra 6 
Umbúnaður – plankar, 

 Í reglugerð er ekki kveðið á um að skylda sé að nota planka til að verja 
grafarbakka eða til gangs fyrir aðstandendur. Ekki er heldur kveðið á um að 
klæði skuli notað innan í gröf. Varðandi þessi síðasttöldu atriði má segja að á 
meðan kista kemst í gröf á sómasamlegan hátt og þeir sem að koma eru sáttir 
við aðstæður þá ræður smekkur fólks eða kannski fyrst og fremst venja því 
hvernig verklagi er háttað. 

Dæmi þekkjast um að ekki séu notaðir plankar á grafarbakka. 

Í reglugerð segir einnig að nota skuli:  „...kaðla eða sigtæki til að láta kistu síga 
niður í gröf.“  
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kaðlar, sigtæki og klæði 

Gröf lokað – mokað í gröf, 

Er nú komið að því verklagi við grafartektina sem meira máli skiptir fyrir 
aðstandendur heldur en það sem á undan er gengið enda er hinn látni „mættur 
á svæðið“. 

Jarðvegur er mjög mismunandi eftir görðum og jafnvel mismunandi á milli 
svæða í görðum. Almennt gildir að grófum jarðvegi sem kemur upp úr 
grafstæði, þar sem talsvert eða mikð er af grjóti , skal ekki mokað aftur ofan í 
gröf nema með mikilli varúð og þá mest af stærri steinum hreinsað frá. Stærð 
steina og magn þeirra verður alltaf nokkuð matsatriði og eflaust er ekki hægt að 
komast hjá því að Grófum jarðvegi með stórum steinum sé mokað ofan í gröf. 
Það sem kannski mestu máli skiptir er að jarðvegslagið sem næst er kistunni sé 
ekki of gróft.  



Það sem almennt gildir er að moka skal varlega í gröf. 

Jarðveg er eðlilegt að þjappa í gröf en þó ekki fyrr en eftir að u.þ.b. 50 cm lag er 
komið yfir kistu og þjappa skal hóflega svo ekki verði tjón á kistu.  

Ágætt er að hafa í huga að vinnubrögðin séu eins og þau sem maður mundi 
sætta sig við gagnvart sjálfum sér og sínu eigin fólki. 
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Allt verklag við grafartekt þarf að vera með þeim hætti að það þoli skoðun 
utanaðkomandi aðila. Þoli dagsljósið. 
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Frágangur yfirborðs – kross, kransar og slíkt. 

Mokstri í gröfina lýkur með því að mótuð er falleg jarðvegsmön sem nær u.þ.b. 
20 – 30 cm upp fyrir  grafarbarminn. Mikilvægt er að jarðvegsmönin sé fallega 
mótuð með skóflu og hrífu og grjót hreinsað úr yfirborði. Að síðustu er þeim 
fylgihlutum komið fyrir sem fylgja kistunni eins og t.d. krossi og blómum. 
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Duftgrafir 

Það sama gildir um duftgrafir og kistugrafir í megindráttum. Eðli málsins er þar 
allt minna í sniðum og verkfæri önnur. Við grafartektina er gjarnan notaður 
jarðvegsbor ef aðstæður leyfa og við jarðsetningu duftkers er svo notað áhald 
sem kalla mætti töng. Hér vantar kannski fagorð fyrir þetta ágæta verkfæri. 
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Barnsgrafir eru sem betur fer ekki algengar. Verklag við þær krefst þess að 
hugað sé sérstaklega að ýmsum þáttum þar sem mælikvarðinn er allt annar en 
við hina venjubundnu grafartekt. Grafarplankar, klæði og bönd eru eðli málsins 
samkvæmt af annarri stærð. 
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Ýmis vandkvæði 

Hér að framan hefur ekkert verði rætt sérstaklega um ýmis vandkvæði sem 
geta haft áhrif á grafartektina. En erfiður jarðvegur, aðstæður á vettvangi og 
veðurfar geta verið til trafala. 

Laus jarðvegur 

 Laus jarðvegur er til óþæginda. Hrunið getur úr grafarbökkum og erfitt 
getur verið að tryggja grafarbakkann svo vel að hann þoli umferð aðstandanda 
með kistuna. Einstöku sinnum er brugðið á það ráð þegar grafarbakki er 
ótraustur að kista er ekki lögð á grafarplankana heldur er hún sett á búkka við 
gröfina.  

 Sumstaðar er jarðvatn til vandræða við grafartekt en kannski fyrst og 
fremst er það á vetrum eftir rigningatíð. Vatn í gröf merkir að gröf er jafnan 
höfð lokuð og látið síga eftir að aðstandendur eru farnir. Ef svo illa háttar til að 
mikið vatn kemur í gröfina þá er því dælt upp áður en látið er síga. 

Ýmislegt fleira getur verið til trafala eins og t.d. trjágróður á eldri 
grafarsvæðum, steyptir reitir, stórir legsteinar, stórgrýti í jörðu og fleira. 
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Eins og menn þekkja þá er það tvennt ólíkt að taka gröf á sólríkum sumardegi 
eða í frosthörkum skammdegis þegar veður eru slæm og frost í jörðu. Ýmsum 
aðferðum er beitt til að vinna á frosinni jörð. Ýmist nota menn tenntar skóflur, 
vélknúna brothamra, svokallaðan ripper eða kannski bara járnkall! 

Margir þekkja ljóð Stephans G Stephanssonar um Jón hrak sem fór sínar eigin 
leiðir í lífinu og mönnum þótti óalandi og óferjandi og ömuðust við því að hann 
skyldi vera svo óforskammaður að deyja í hörkufrosti svo illa gekk að taka fyrir 
hann gröf. Á nítjándu öld höfðu menn ekki þau tól og tæki sem nú eru notuð til 
að vinna á frosinni jörð. 
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Úr kvæði Stephans G Stephanssonar um 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 
 

 

Þorgeir Adamsson 

 


