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5 Byrjun ferilsins: Vandamál jarðar eru fyrst og fremst tengd 

hlýnun hennar. Þegar ég hóf stíft útskriftarferlið hafði ég strax 

hugmynd um hvað ég vildi skoða. Ég vildi miðla skilaboðum til 

samfélagsins og búa til samfélagslegt verkefni sem skilur  

eitthvað eftir sig. Hlýnun jarðar hefur verið mér ofarlega í huga 

og ég vildi miðla vandamálinu á annan hátt heldur en hefur 

verið gert hingað til. Til að byrja með vildi ég stofna sértrúar- 

söfnuð sem myndu miðla vandamálinu og predika fyrir öðuru 

fólki. Ég átti í vandræðum með nafn félagsins, ég fór í margar 

hugleiðingar til að mynda var ég föst í trúarfélaginu þá var ég 

með í huga Climate Cult, ég einnig gerði boðorð og var með 

hugleiðingar um að búa til plakata seríu með boðorðum og 

táknum. En þar sem að það var of viðeigandi og fyrirsjánlegt  

þá skipti ég yfir í leynifélagið. Þegar ég einbeitti mér frekar við 

leynifélagið þá fann ég uppá nafninu: Earthly Delights: Sem er 

tilvísun í málverkið eftir Bosch sem heitir The Garden of Earthly 

Delights. Ég festist í sjónrænum útfærlum með það verk í huga. 

Þar sem að það var skýrskotað til vandamáli jarðar í nútíma-

num.  

 

 Allt kom fyrir ekki og lengra í ferlinu ákvað ég að stofna 

frekar leynifélag sem berst gegn hlýnun jarðar með sjónrænum 

aktívisma. Það mætti segja að ég hafi átti erfitt með að finna 

leiðina til að miðla verkefninu. Í ferlinu vildi ég kafa í táknfræði 

og leyfa henni að eiga stóran þátt í útlitinu. Ég vildi æfa mig 

í merkjum, týpógrafíu og plakatagerð. Ég gerði mörg mistök 

í ferlinu og fór í marga hringi útaf því að ég átti erfitt með að 

ákveða hvað ég vildi miðla með félaginu eða trúnni. Ég skipti 

um sjónræna eiginleika seint í ferlinu en á endanum fékk ég 

innblástur frá letrinu Scandia Line Stencil sem hjálpaði mér að 

finna leiðina áfram.En það gerði mér kleift að láta stenslana og 

stimplana samvara útlitinu í heild. Það sem að heillaði mig mest 

við letrið eru útlit boganna í letrinu. Borgarnir eru settir saman 

úr línum sem mynda hvasst form en samsvara boga. Letrið er 

steinskriftarletur, og sýnir fjölbreytileikan sem er í boði við að 

hanna letur. Eins og má sjá bogana í letrinu. 

 

 Earth Dwell-15 varð nafnið á félaginu eftir langa 

hugleiðingar um það hvað ég ætti að skýra það fékk ég hjálp 

frá leiðbeinendum að gerð nafnsins. 15 er tenging við 15 táknin 

sem félagsmenn miðla til íbúa jarðar um skaðsemi þeirra og 

afleiðingar sem hlýnun jarðar hefur. 



Hugmynd: Ég stofnaði leynfélag sem berst gegn hlýnun jarðar. 

Það miðlar 15 táknum, aktivisminn er sjónrænn en þögull. Táknin 

eru spreyjuð á fyritræki og auglýsingar. Þeim er ætlað að mót-

mæla mannverum og neysluhyggju, áhrif og afleiðingar af 

þáttunum sem stuðla að hlýnun jarðar. Markmið aðgerðann er 

að gera mannfólkið meðvitaðra um hlýnun jarðar stærsta van-

damál nútímans. Leynifélagið heitir Earth Dwell-15. Tilvist félag-

sins er ekki leyndarmál en iðkun félagsmanna, sem á sér stað 

fyrir luktum dyrum, er ráðgáta. Meðlimir tjá andúð sína á hlýnun 

jarðar. Leynifélagið hefur þróað 15 mismunandi tákn. Táknin 

byggja á alkemíu og rúnum en unnið hefur verið með þýðingu 

þeirra og hún sett í samhengi við hlýnun jarðar. Í leynifélaginu 

er stundaður þögull en sjónrænn aktívismi. því vilja leynifélagið 

sýna fram á þetta stóra vandamáli sem herjar á jörðu með 

neyslughyggjuna í farabroddi. Þeir vilja gefa fólki að hugsa sig 

um hvaða fyrirtæki eru að stuðla að hlýnun jarðar og hvaða 

afleiðingar þessir þættir hafa. Þar að meðal flóði, eyðimörk og 

bráðnun jöklanna okkar.  

 

 

Tákn: Merki, ‘logo-ið’ leynifélagsins er innblásin af alkemíu 

og rúnum. Það er samansett af jörðu, vatni, eldi og lofti s.s 

tveir þríhyrningar settir saman og tekin frá fjórum ‘elements’ 

frá alkemíu. Allir þessir eiginleikar eiga beina tenginu við 

jörðina svo að mannveran geti lifað þar án raska. Ég kafaði 

djúpt í táknfræði og fann mikinn táknrænan skilning á því sem 

viðkemur hlýnun jarðar. Það má segja að rúnirnar sýni mann-

lega þáttinn í vandamálinu en alkemía sýni efnasambönd sem 

hafa einnig mikil áhrif , samanber carbon dioxide, fossil fuel og 

olíu mengun. Mannlegi þátturinn er t.d mannveran, útrýming 

dýra, íbúar jörðu, plastnotkun, kapítalismi sem gefa villandi 

skilaboð til að græða og kjötneysla. Þessi tákn sýna vandamál 

heimsins. Sumir vilja ekki trúa á þetta mikla vandamál. Því felur 

það sig á bakvið neysluhyggjuna og kapítalismann.  
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Útfærsla: Ég gerði stensla úr birkikrossvið sem voru 4 mm á þyk-

kt. Ég notfærði mér prentverkstæði skólans og gerði stenslana 

í ‘laser’ skurðvélinni. Samhliða stenslunum gerði ég stimpla. Ég 

fékk efnið frá verkstæðinu og skar út kubba tíl að geta stimplað 

á auglýsingar, pappír og vörur.  Einnig límdi ég þykkari birki-

krosssvið bakvið stimplana. Ég ákvða að nota frekar birkikross-

við því það er mun umhverfisvænn heldur en dmf-plötur. Með 

verkefninu vildi ég vekja athygli á sjálfbærni og gerði því allt 

sjálf. Samhliða stenslunum og stimplunum gerði ég vefsíðu frá 

tumblr. Það er vettvangur leynifélagsins þar sem það sýnir verk 

sín og útskýrir aðgerðirnar. Vettvangurinn er opinn fyrir öllum til 

að fylgja og sjá aktívismann gerast.. Ég gerði plaköt til að sýna 

hvað táknin þýða en ég hugsaði þau fyrir prófdæminguna og 

notaði þau því ekki á sýningunni. Á sýningunni vildi ég einblína 

á aktívisimann og  sýndi því myndir frá því þegar ég spreyjaði 

á stenslana á fyrirtæki og fleiri til að sýna andúð á skaðlegri 

hegðun mannsins sem stuðlar að hlýnun jarðar.   

Aktívisminn: Var framkvæmdur í skjóli nætur. Ég var satt að 

segja mjög kvíðin og efins að framkvæma aktivísmann. Þar sem 

að ég er ekki vön að fara út og spreyja og valda eignaspjöllum, 

þannig lagað.. Ég lét samt ekki á mig fá og lét þetta verða að 

skemmtilegri áskorun fyrir mig. Það kom á óvart hvað þetta var 

skemmtilegt og mikil útrás. Ég ákvað því að taka nokkrar nætur 

á milli 1-3 að nóttu og byrja framkvæmdirnar. En eins og má sjá 

á myndunum þá var það frekar við rafmagnskassa sem eru við 

fyrirtækin heldur en beint á fyrirtæki. Þó að á sumum stöðum 

var það á gráu svæði.Ég fór eina nóttina inn í 10/11 í lágmúla. 

Ég ákvað að spyrja ungann afgreiðslumann við kassann um 

leyfi. Ég útskýrði fyrir honum hvað úskriftarverkefnið fjallaði um 

og hvort ég mætti stimpla á nokkra hluti. Hann leist svo vel á 

það að hann sagði mér að hafa frjálsar hendur í búðinni. Ég fór 

samt gætilega því ég vildi ekki að hann kæmist í klandur. Upp 

varð nokkrar góðar myndir af aktívismanum og góð mótmæli 

að hlýnun jarðar. Ég átti líka erfitt með að fara í stórverslanir 

þar sem að eru myndavélar og fólk og vildi ekki að það beindist 

athygli að mér. Því var erfiðara að framkvæma aktívismann í 

stórverslunum en ég hélt.  Einnig fór ég suður á svæði hjá Hel-

guvík þar sem að álver, kalka (sorpeypingarstöð) og kísilverið 

eru staðsett öll hlið við hlið. En kísilverið hefur haft mikil áhrif á 

bæjarbúa í kring.
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Sýningin: Þegar kom að sýningunni þá var ég með margt í 

höndunum til að sýna. Ég hafði gert plakat sem ég gerði úr 

stenslum á og skar líka út. Á endanum þá vildi ég miðla því sem 

verkefnið er um. Því hætti ég við að sýna plakötin og fannst 

stimplarnir og stenslarnir vera nægur sjónræn einkenni og up-

plýsandi fyrir verkefnið. Það þarf stundum að velja og hafna og 

ég ákvað að taka þá stefnu sem er rökréttur. Lokaniðurstaðan 

voru stenlarnir hengdir á nagl við vegg en fólk getur tekið þá af 

veggnum og skoðaða. Á skjá sýndi ég hvernig aktívimsinn var 

gerður, sýndi fram á það sem ég spreyjaði á og hvað það táknin 

merkja., einnig lét ég fylgja með vefslóð til að fylgjast með 

aktívismanum gerast þar sem að félagsmenn geta alltaf halað 

inn myndum. Á móti skjánum hafði ég lítið hátt borð til að sýna 

stimplana. 

Niðurstaða: Mér finnst mikilvægt að nemendur fylgi eigin san-

nfæringu í öllu útskriftarferlinu og hlusti á innsæið.. Þó ráð 

leiðbeinenda sé ómetanleg þá má ekki fylgja öllu sem þau seg-

ja í blindni. Maður þarf að hugsa um hvað það er sem maður vill 

miðla og skoða hvar eigin styrkleikar liggja til að heildarhug-

myndin komist til skila. Þetta er langt ferli og ég sé sjálf eftir því 

að hafa dottið í hálfgerðan vítahring þar sem að ég vissi ekki 

hvernig ég vildi miðla verkefninu. Ég mæli með því að vera dug-

leg að gera tilraunir með útlit og helst negla niður stefnu sem 

fyrsti til að fá góðan tíma í þróun og útfærslu. 

 

 Ég gerði mörg mistök í þessu ferli. Ég vanmat tímann 

sem við höfum í ferlinu og fannst  eins og það væri nægur tími 

til stefnu þegar svo var ekki.. Ég mæli með því að koma alltaf 

með eitthvað sjónrænt til að kynna í ferlinu til að geta fengið 

viðbrögð og þróað áfram. Ég flaskaði á þessu en það tók alltof 

langan tíma að setja saman hugmyndina því ég var á milli tveg-

gja útfærslna. Á endanum kemur þetta allt saman og kemur 

heildarútlitið inn. Það má ekki gleyma að þetta er ferli og mikil 

rannsókn að baki. Viðkomandi þarf að vera upplýstur um kjarna 

verkefnisins og því sem þau vilja miðla. Fyrst og fremst er þetta 

skemmtilegt ferli og má njóta góðs af í útskriftarsýningunni. Það 

má ekki gleyma að útskriftarsýningin er bara byrjunin að ferli-

num hjá viðkomandi hönnuði.  
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