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Forspil
More Than Words

Nuno Bettencourt - Gary F Cherone

Bæn 

Einsöngur
Friday I’m in Love

The Cure

Ritningarorð 

Einsöngur
Flugvélar

Jón Ólafsson - Björn Jörundur Friðbjörnsson 

Ritningarorð  

Einsöngur
Cover me in Sunshine

Amy Allen - Mozella

Guðspjall 

Einsöngur
Einhversstaðar einhvern tíman aftur 

Magnús Eiríksson 

Minningarorð 



Einsöngur
I’ll Never Love Again

Lady Gaga

Bæn/Faðir vor 

Einsöngur
Halo

Ryan Tedder, Evan Bogart - Beyoncé Knowles

Moldun  

Almennur söngur 

Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða.
Draumalandið himinheiða
hlær - og opnar skautið sitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt!

Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin.
Mundu, að það er stutt hver stundin,
stopult jarðneskt yndi þitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt!

Blessun
 

Eftirspil 
Leiðin okkar allra

 Þorsteinn Einarsson - Einar Georg Einarsson

 

Allt hið liðna er ljúft að geyma
láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum síst má gleyma,
segðu engum manni hitt!
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.

Valgeir Guðjónsson - Jóhannes úr Kötlum







Flugvélar 
Lag: Jón Ólafsson 
Texti: Björn Jörundur Friðbjörnsson 
 
Þegar ég horfi á þig mér finnst ég vera til
Allt verður auðvelt, allt verður einfalt 
Getur verið að samanlagðar sálir geti einhverju breytt?  
Þegar ég horfi á þig lifna dauðir hlutir við  
Steinarnir ilma, gráta og hlægja 
Getur verið að samanlagðar sálir geti einhverju breytt?  
að allt verði yfirstigið, hvert náttúrunnar lögmál 
 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
yfir úthafinu ég elska þig 
það sér okkur enginn þar 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
í fimm þúsund fetum ég kyssi þig 
og býst svo til lendingar 
 
Þegar ég horfi á þig er veröldin svo smá
í faðmlagi okkar jörðin og sólin 
Getur verið að samanlagðar sálir geti einhverju breytt  
að allt verði yfirstigið, hvert náttúrunnar lögmál  
 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
yfir úthafinu ég elska þig 
það sér okkur enginn þar 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
í fimm þúsund fetum ég kyssi þig 
og býst svo til lendingar 
 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
yfir úthafinu ég elska þig 
það sér okkur enginn þar 
Og við svífum um loftið 
tvær ástfangnar flugvélar 
í fimm þúsund fetum ég kyssi þig 
og býst svo til lendingar 
tvær ástfangnar flugvélar 



Einhversstaðar einhverntíman aftur 
Lag og texti: Magnús Eiríksson 

 
Einhversstaðar einhvern tíman aftur 

liggur leið þín um veginn til mín 
og þú segir: Ég saknaði þín. 

Ég saknaði þín.  
 

Kyrrlátt kvöldið hvíslar ástarorðum 
út í buskann, hver heyrir þau nú. 

Út úr lífi mínu labbaðir þú. 
Labbaðir þú.  

 
En ég nenni ekki að hanga hér, 

þótt hugur dvelji oft hjá þér. 
Lífið bíður líka eftir mér.  

Það er alveg nóg af sorg og sút, 
svo ég ætla eitthvað út. 

Að finna einhvern félagsskap, 
því hik þú veist er sama og tap. 

 
Nú er bráðum tími til að þegja, 

því að ósagt nú á ég svo fátt. 
En ég sendi þér kveðju í sátt. 

Kveðju í sátt.  
 

En ég nenni ekki að hanga hér, 
þótt hugur dvelji oft hjá þér. 

Lífið bíður líka eftir mér.  
Það er alveg nóg af sorg og sút, 

svo ég ætla eitthvað út. 
Að finna einhvern félagsskap, 

því hik þú veist er sama og tap. 
 

Einhversstaðar einhvern tíman aftur 
liggur leið þín um veginn til mín 

og þú segir: Ég saknaði þín. 
Ég saknaði þín.  
Ég saknaði þín.  
Ég saknaði þín.  
Ég saknaði þín. 













Æviágrip
Allir þeir sem þekktu Tinnu vita hversu mögnuð, frábær 
og fyndin hún var og fyllti fólk af sjálfstrausti og gleði.  
Hún fæddist á Sjúkrahúsinu á Akranesi þann 19. maí 1987, 
síðust í röð fjögurra systkina.

Fyrstu árin
Fyrstu ár Tinnu einkenndust af glaðværð, söngi og dansi. 
Hún var hlédræg og ekki mikið fyrir að trana sér fram en 
brá þó oft á leik með söng og skemmtilegheitum. Þó hún 
væri feimin þá lét hún samt verkin tala. Hún hélt foreldrum  
sínum vel við efnið og þurfti nokkrum sinnum að heimsækja  
slysó þar sem skrámur voru lagfærðar. Krafturinn kom ekki 
í veg fyrir að Tinna var einstaklega meðfærilegt barn, alltaf 
svo ljúf og góð.  Hún var hvers manns hugljúfi og þakklát 
fyrir allt sem var gert fyrir hana. Þessi persónueinkenni fylgdu henni alla tíð. 
Tinna fór í dansskóla þegar hún var 5 ára og var í nokkurn tíma, hún æfði einnig 
fimleika og körfubolta. Hún stundaði líka nám í tónlistarskólanum þar sem hún 
æfði og spilaði á cornett. Samhliða náminu í tónlistarskólanum þá var Tinna líka í 
skólahljóm sveitinni þar sem rótgróinn hópur, blanda af ungum og eldri nemendum 
voru saman komin. Hún vissi það ekki þá en einn hljómsveitarmeðlimanna varð 
síðar eiginmaður hennar og má segja að þarna urðu þeirra fyrstu kynni.

Unglingsárin
Tónlist hefur alla tíð fylgt Tinnu, hún byrjaði ung að syngja  
með lögum sem henni fannst vera flott. Á unglings árunum 
þá voru Spice Girls í sérstöku uppáhaldi og áttu hug  
hennar allan. Á þeim tíma sem Tinna var í Grundaskóla þá 
var mikið og öflugt tónlistarstarf, þar voru fluttir söngleikir, 
hæfileikakeppnir og margskonar tónleikar þar sem Tinna 
blómstraði og öðlaðist traust á sjálfa sig. Tölvur og tækni 
voru á þessum tíma að verða aðgengilegri og hafði hún 
mikinn áhuga á þeim möguleikum sem þessi tæki buðu 
upp á. Tinna átti stóran vinahóp úr skólanum af báðum 

kynjum, árgangurinn í skólanum var einn af virkari og  
uppátækjasamari árgöngum sem höfðu sótt skólann 
um árabil en það var eitt af því sem mótaði hana í 
persónuna sem hún síðar varð, hún hugsaði alltaf vel 
til allra og reyndi að setja sig í spor annarra og nálgast 
fólkið sitt á nærgætinn hátt, hún var vinur allra og hvatti 
fólk til að reyna ná sínum markmiðum.
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Fjölbraut
Þegar grunnskólanum lauk þá tók hún ákvörðun að hefja 
nám í Fjölbrautarskóla Vesturlands á Akranesi, hún valdi  
á þeim tíma að leggja stund á viðskiptafræði, sem var  
ein af námsbrautum skólans. Hún fann sig ekki alveg á 
þeirri braut og skipti yfir í tölvunarfræði í Iðnskólanum í  
Reykjavík og fann síðan sína hillu í grafískri miðlun, þar 
tvinnaði hún saman hæfileika sína í að skapa og hanna með  
tölvuáhuganum sem hún hafði frá æskuárum sínum. Tinna  
flutti til Reykjavíkur í stutta stund og leigði á Bergþóru-
götunni, rétt við Iðnskólann. Á þessum árum þá gafst Tinnu 
tækifæri á að taka þátt í fyrstu íslensku IDOL stjörnuleitinni, 
þarna var hún ný orðin 16 ára, yngsti keppandinn í keppninni  
og komst mjög langt. Hún lauk námi og útskrifaðist frá  
Iðnskólanum í Reykjavík með mjög góða einkunn árið 2006. 
Samhliða náminu þá sinnti hún áhugamálinu sínu, söngnum  
með margskonar kórastarfi, hún söng meðal annar með  
Gospelkór Akraness, kirkjukórnum og fleira, röddin hennar var 
engri lík, svo tær og falleg alveg frá fyrstu tíð.

Ástin
Árið 2005, þegar Tinna var 18 ára þá kynntist hún strák á bæjar
hátíðinni Írskum Dögum á Akranesi, þennan strák þekkti hún 
ekki mikið en kannaðist við. Mæður þeirra unnu saman í Brekku-
bæjarskóla og þau höfðu spilað saman nokkrum árum fyrr með 
Skólahljómsveit Akraness. Á aðal ballinu á bæjarhátíðinni, þar 
sem hálfur bærinn safnaðist saman og skemmti sér, hitti Tinna  

verðandi eigimann sinn. Axel fylgdi Tinnu heim, spjallaði við 
hana alla leiðina heim til hennar. Hún bjó í foreldrahúsum í 
grunda hverfi og fyrir þá sem þekkja bæinn þá er þetta dágóður 
spölur. Það var svo mikil rigning þetta kvöld og langt liðið á 
nóttina, allir orðnir mjög þreyttir að Tinna bauð honum að  
gista. Það varð ekki aftur snúið og þau smullu saman og gengu 
í takt í gegnum lífið með samheldni, ást, virðingu og vinskap.

Börnin
Tinna og Axel eignuðust fyrsta barnið þann 10. mars árið 2008, 
Díönu Rós. Fjórum árum síðar kom drengur, Grímar Dagur, í 
heiminn þann 13. júní árið 2012. Móðurhlutverkið var Tinnu 
meðfætt hún elskaði og dáði börnin sín, talaði til þeirra að 
einlægni og reyndi að miðla allri sinni reynslu og þekkingu, 
kenndi þeim að elska, samgleðjast og taka þátt í samfélaginu.  
Hún kenndi þeim að þekkja rétt frá röngu og að elska og  
finna hið góða í öllum aðstæðum og vinna út frá því.



Æviágrip

Fjölskyldan
Fjölskyldan var alltaf ofarlega hjá Tinnu og reyndi hún alltaf 
að hvetja til þess að fólk hittist, þó það væri nú ekki nema 
bara að borða saman og aðeins að hittast. Fjölskyldan  
hennar og tengdafjölskylda eru báðar á Akranesi og var  
alltaf reynt að hittast að lágmarki einu sinni í viku. Hún var 
alltaf til í að aðstoða alla sem þurftu hjálp, ef einhvern 
vantaði hönnun, tölvuaðstoð.

Starfsferill
Tinna var eins og flestir krakkar í vinnuskóla bæjarins á 
grunnskóla árum sínum. Hún hóf síðar störf hjá Pósti-
num á Akranesi við útburð og afgreiðslu. Hún vann síðar 
í Harðarbakarí bæði í afgreiðslu og bakstri og kynntist þar 
fólki sem urðu góðir vinir hennar fram á síðasta dag. Hún 
vann líka í smá tíma hjá Ritara.is, sem var nýtt fyrirtæki sem 
var að hefja göngu sína.

Þegar Tinna kláraði námið sitt úr Grafískri miðlun þá sótti hún um starf hjá 
Morgunblaðinu, hún þurfti að fara á samning, ná ákveðnum fjölda vinnutíma til 
að geta fengið starfsréttindi í faginu. Hún fékk starfið hjá Mogganum og hóf störf 
árið 2007. Um þetta leyti þá varð hún líka ólétt og þurfti að skipuleggja vel allar 
tímasetningar svo hún næði að klára samninginn sinn. Þetta gekk allt saman upp 
með hjálp yfirmannsins hennar, sem reyndist henni ótrúlega vel og árið 2008 þá var 
hún orðin móðir, komin með sveinsbréf og komin í flotta vinnu. Það entist þó ekki 
lengi því árið 2008 einkenndist af hruninu og þurftu mörg fyrirtæki að segja upp 
fólki og Tinna var ein af þeim sem lenti í því. Hún lét það ekki á sig fá, hún byrjaði 
að hanna tækifæriskort og jólakort sama ár sem varð upphafið af fyrirtækjarekstri 
hennar. Tinna starfaði samhliða rekstinum sínum hjá Skessuhorni þar sem hún sá 
um umbrot og auglýsingagerð í nokkur ár.

Fyrirtækið
Tinna hannaði og framleiddi jólakort og tækifæriskort til mörg hundruð viðskipta-
vina um allt land. Hún prentaði kortin og gerði allt frá A-Ö. Á þessum tíma þá sendu 
flestir jólakort til vina og ættingja þar sem þakkað var fyrir liðið ár og óskir um 
að nýtt ár færðu þeim gæfu. Tinnu langaði að nýta sér allt sem hún hafði lært í  
skólanum og langaði að tvinna það saman fjölskyldulífi með lítið barn og festi því 
kaup á tækjum til að merkja fatnað. Þetta var grunnurinn að Smáprenti, fyrirtæki 
sem bauð upp á tækifæriskort og fatamerkingar.

Á þessum árum þá stofnuðu þær mæðgur lífstílsvefinn Mömmur.is, Tinna sá um 
allt sem tengdist vefhönnun, umsjón vefmiðla og markaðssetningu. Vefurinn var 
tilnefndur til nýsköpunarverðlauna Vesturlands.

Tinna hafði einstaka markaðshæfileika og gat gert stóra hluti út frá lítilli hugmynd.  
Árið 2010 var stofnað hlutafélag í kringum reksturinn hennar Tinnu sem hélt 
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utanum allan hennar rekstur í gegnum árin. Árið 2011 þá opnaði Smáprent verslun 
að Smiðjuvöllum 17, Síðla árs 2011 þá keypti Tinna ásamt manninum sínum fasteign 
að Skagabraut 6 og færðist reksturinn þangað. Tinna var þá ólétt af seinna barni 
sínu, Grímari Degi. Fjölskyldan var alltaf sett í forgang og með tvö lítil börn þá er 
kannski ekki mikill tími aflögu og var Smáprent þá sett í smá pásu. Árin 2014 til 2017 
þá var Smáprent starfandi með litla afgreiðslu í aftasta hluta hússins að Skagabraut 
6. Þar voru framleiddir nokkur þúsund merktir sundpokar, merkt handklæði og 
allskonar skemmtilegt prentverk sem Tinna hannaði og framleiddi.

Árið 2017 þá festu þau hjónin kaup á iðnaðarhúsnæði staðsett við Dalbraut 16 
og opnuðu litla leikfanga og prent/merkingarþjónustu ári síðar. Á þessum tíma 
voru stórframkvæmdir við götuna sem verslunin stóð og erfitt að hafa opið fyrir 
fólk, samt var mjög vel sótt og verslunin blómstraði. Covid faraldurinn var síðan  
næstur og voru síðustu mánuðir stopulir í opnun. Þrátt fyrir að þessir tímar hafi 
verið skrýtnir þá var þessi litla og krúttlega verslun mjög fljótt orðin of lítil fyrir 
starfsemina og ákváðu Tinna og Axel að fara í stærra og betra rými, árið 2021.

Þegar lífið virðist vera komið á góðan stað þá banka erfiðleikarnir upp á og í 
sama mánuði og þau skrifuðu undir leigusamning að nýja verslunarrýminu þá  
veikist Tinna.

Greiningin
Tinna greinist með krabbamein í ristli síðla árs 2021, 
meinið hefur ekki látið vita mikið af sér og í greiningunni  
þá sjást meinvörp líka í lifur. Eins einstök og Tinna var 
þá einhvernvegin efldu veikindin hana í öllu sem hún 
gerði, hún varð sterkari, hún varð ákveðnari, hún varð 
staðráðin í að læknast og halda áfram í lífinu sem henni 
þótti svo vænt um. Hún ákvað að vera opin með veikindin  
við fjölskyldu og vini, hún bauð fólki sem þekkti hana ekki 
að kíkja inn í líf sitt og opnaði sig alveg upp á gátt. Það  
styrkti hana og hjálpaði henni áfram því hún fann svo 
mikinn samhljóm í samfélaginu. Tinna var líka áberandi í 

starfi Krafts, Krabbameinsfélagsins og fór svo sannarlega út 
fyrir þægindarammann sinn þegar hún hélt ræður fyrir fullu 
húsi af fólki, allt í þágu félagsstarfsins.

Að lokum
Tinna var einstök í alla staði brosmild og hlý og allt sem 
hún tók að sér gerði hún af einstakri snilld og fagmennsku.  
Hún var góð við alla og ekki hægt setja í orð hversu ótrúleg 
manneskja hún var. Hún sagði oft: „það eru allir að glíma 

við eitthvað og að lífið er núna, njóttu þess á meðan þú getur því að 
augnablikið kemur ekki aftur”.









Prestur: sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Tónlist: Guðrún Árný Karlsdóttir
Útfararþjónusta Akraneskirkju

Jarðsett verður í Kirkjugarði Akraness

Ástvinir þakka samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum að þiggja 
veitingar í Safnaðarheimilinu Vinaminni að athöfn lokinni

Litróf umhverfisvæn prentsmiðja


