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GræðumI

I Titillin kemur úr samtali við Arnald vin minn. Við sátum 
nokkur á Vitabar eftir langan vinnudag átum hamborgara 
og franskar og með bjór í hönd þegar hann sleppti út úr 
sér „að græða á daginn og grilla á kvöldin.“ Setning sem 
hljómaði iðulega í góðærinu en hafði alveg farið framhjá 
mér svo ég ákvað að notfæra mér part af henni hér, enda 
nýtt góðæri í vændum með grænni högum og þykkum 
gróðurlögum.

Mynd 2: manngerður melhóll.
Mynd 3: Íris í Rýmd.



Jarðvegur er okkur lífverum á jörðinni einstaklega mikilvægur. 
Hann sér okkur fyrir næringu, veitir okkur skjól, geymir sögu og 
miðlar vatni og næringarefnum.2

Ísland er að fimmta hluta þakið svörtum sandi þar sem lítill 
sem enginn gróður vex.3 Þó að sandauðnirnar búi yfir sérstæðri 
náttúrufegurð þá hefur sandurinn fátt annað fram að færa.

Melgresi sest að á svörtum sandi og hefur þar uppbyggingu 
jarðvegs.4 Með lúku af fræjum getum við hjálpað til. Hefjum 
brúarsmíði á milli svarta sandsins og samfelldrar gróðurþekju 
með sáningu melfræs.

2 Þorsteinn Guðmundsson, Jarðvegur, myndun, vist og 
nýting, Reykjavík: Forlagið 2018, bls. 12.
3 Guðrún Hulda Pálsdóttir, „Melgresi bindur meira kolef-
ni í jörð en ætlað var,“ Bændablaðið, (28. júní 2017): 30, 
sótt 20. október 2018 af http://www.bbl.is/files/pdf/bbl.- 
12.tbl.2017-web.pdf. 
4 Samtal 5 (24. mars 2019). Samtal höfundar við Magnús 
H. Jóhannsson.

Mynd 4: ung melgresisplanta 
teiknar í sandinn.
Mynd 5: skjáskot af instagram-
reikningi.



Uppspretta Síðastliðin ár hef ég gengið alloft meðfram ströndinni suður með 
sjó við Hafnir á Reykjanesi. Á þessari göngu minni hef ég séð 
melgresi bæði í stórum breiðum og smærri þyrpingum. Þetta 
tignarlega gras hefur ekki aðeins skotið rótum á strandlengjunni 
heldur einnig í huga mér alveg frá og með fyrstu gönguferðinni 
á þessum slóðum. Það hefur ekki horfið úr kollinum á mér síðan, 
enda eru rætur grassins allt að fimm metra löng flækja6 sem ég 
flæktist í  og virðist ekki ætla að losna frá alveg strax.

4 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við 
Guðrúnu Stefánsdóttur.

Mynd 6: Hafnir á Reykjanesi.
Mynd 7: Íris í stúdíóinu að 
spjalla.



FerliII Þegar ég lít til baka er leiðin óljós. Ég get fundið þráðinn, en 
þráðurinn er með marga lausa enda. Ímyndaðu þér rót, jafnvel 
melgresisrót. Á hverjum sentímetra kemur nýr angi.III Í grunninn 
er viðfangsefnið alltaf það sama en hugmyndirnar í kring um það 
voru breytilegar. Ég fór frá því að velja mér einn melhól og  
fylgjast með honum, út í búningagerð og á endanum samfélas- 
legt verkefni.

Samtölin sem ég átti við fólk hjálpuðu mér að móta verkefið. 
Þetta fólk voru kennarar sérfræðingar, fjölskylda, vinir, kunning-
jar og ókunnugir. Að taka upp tólið og ræða við fólk þarf aðeins 
meira hugrekki en að fara upp á bókasafn og leita að upplýsing-
um. Útkoman er að mínu mati margföld. Í gegnum tólið kynnistu 
manneskju sem er gagnabanki, þú myndar sambönd, hlustar og 
segir frá. Ég er að safna í vinnuaðferðabanka, þessi aðferð er 
ofarlega á blaði.

Ég er þakklát fyrir að hafa haft möguleika á að hrærast í ólíkum 
hugmyndum um tíma, komist frá þeim og stigið næsta skref. Eftir 
að hafa kannað ólíkar leiðir finnst mér ég koma rík út úr þessu 
ferli, hafa lært margt og kynnst mér sjálfri sem hugsandi mann- 
eskju.

II Litlu blaðsíðurnar eru vendipunktar ferlisins frá upphafi 
til enda, hlutir sem höfðu áhrif svo að verkefnið tók kipp. 
Þannig leiði ég lesandann í gegnum ferlið.
III Alveg ótrúlegt að hægt sé að finna mjög myndrænan 
hlut fyrir ferlið og enn ótrúlegra að hluturinn er sjálft 
viðfangsefnið.

Mynd 8: melhóll í framtíðinni, 
frá fyrstu yfirferð.
Mynd 9: fyrsti melhóllinn.
Mynd 10: skann úr vinnubók.
Mynd 11: mynd úr Jóa og 
baunagrasinu.
Mynd 12: skann úr vinnubók. 
Mynd 13: Háskóli Íslands.









Prófdæming Að miðla verkefnum til áhorfanda í tvívídd eða þrívídd er 
hlutverk sem ég kann mjög vel við. Í því hlutverki á ég það til að 
gleyma mér svo það bitnar á frásögn minni um verkefnið. Ég  
ákvað snemma í undirbúningsferlinu að æfa mig í því að flytja 
það sem segja átti, þar sem í gegnum námið kom það stundum 
niður á mér að ég hafði ekki undirbúið nægilega vel það sem ég 
ætlaði að segja. Til þessa að geta gert það fannst mér gott að ná að 
klára allt það físíska fyrst. 

Það áþreifanlega var svört sandauðn þar sem tækifærin leyndust í 
formi hluta, hrúga af fræjum sem úr varpaðist myndband á vegg. 
Úr lofti hékk bók þar sem ferlið var rakið. Á gólfinu voru tveir 
melhólar.

Ég ákvað að við færum saman í ferðalag innan innsetningarinnar, 
ég og prófdómarinn. Þannig gat ég útskýrt verkefnið betur. Að 
hafa ákveðna staðsetningu innan innsetningarinnar  til að tala um 
eitt viðfangsefni rannsóknarinnar er þægilegt fyrirkomulag. Ég 
sagði prófdómaranum frá melgresisplöntunni, sögu og  
eiginleikum í samheingi við svarta sandinn og tækifærin sem þar 
leynast. Ég bauð henni að taka með sér lúku af fræjum. Því næst 
sýndi ég henni hvernig væri best að sá, hvað upp kæmi og hvað 
það gefur af sér. 

Langt samtal átti sér stað þar sem hún vildi vita meira, þá aðallega 
um plöntuna og mig sjálfa. Spurningin hvaðan verkefnið er  
sprottið er líklegast það sem situr hvað mest eftir. Mitt svar við 
þeirri spurningu var að grasið birist mér allt í einu á voða venju-
legum degi á Reykjanesi, það hafði alltaf verið þarna en þennan 
ákveðna dag skein sólin eitthvað skærar beint á melhólinn. Um-
ræður sem spunnust eftir það voru að þetta verkefni væri sprottið 
upp frá mínu daglega lífi og því sem ég fann og upplifði þar, en 
ekki beint frá einhverjum aðilum sem ég lít upp til. Þetta var 
gott að heyra því einhvern veginn hef ég aldrei átt mér eitthvað 
sérstakt „idol“ og vil helst ekki eiga.

Prófdómarinn setti verkefnið strax í samhengi við sínar  
heimaslóðir og spurði hvort plantan gæti lifað á hvítum sandi, í 
meiri hita og sól í Kaliforníu. Vandamálið eyðimörk er nefnilega 
að finna víðar. Inngrip þar á þeim svæðum er afar brýnt málefni.

Mynd 14 skann úr vinnubók. 
Mynd 15: módel af fyrirhu-
guðum búningi, spjót, taska og 
sjal.
Mynd 16: uppsetning á prófi.
Mynd 17: „cover“ mynd af 
bíómyndinni Seed.



Kjarvalsstaðir Framsetningin á Kjarvalsstöðum var ekki ólík framsetningunni 
við prófdæminguna. Innsetning. Svartir sandhlutir sátu á fleti sem 
leiddi áhorfandann inn í endalausu sandauðnina,  á auðnina var 
svo komið fólk í formi myndbands, sem gekk um og stakk við og 
við einu melfræji í sandinn. Myndbandið varpaðist undan stafla af 
blöðum sem buðu upp á þann möguleika að taka þátt í  
sáningu í svarta sandinn. Á gólfinu var hraukur af fræjum, úr 
honum mátti taka með sér lúku. Melhólar voru á stangli um 
safnið, einn úti fyrir framan Kjarvalsstaði, annar við vestursalinn 
og hinn við verkið sjálft. Hafandi hólana á stangli eins og gert 
var í gegnum ferlið er markmiðið að koma grastegundinni að í 
undirmeðvitund fólks og skapa örlitla forvitni.

Á heildina litið var staðsetningin á safninu fyrir framan austur  
salinn vel heppnuð lending. Þar nutu verkefnin sín vel og gott 
flæði skapaðist á milli þeirra. Svarta steingólfið rímaði vel við 
litina sem voru gegnumgangandi, lifti jafnvel hlutum upp á annað 
plan, sem dæmi fræhrúgan. Þar myndaðist andstæða við svarta 
gólfflötin. Á dimmum degi var eins og svarti sandurinn væri 
áframhald af gólinu.

Ég alltaf heillast mikið af verkum sem fylgja með heim bæði með 
huga og hönd. Þegar þú færð að vera þátttakandi eftir að dvölinni 
á safni er lokið. Bæði að verkið fylgi þér í hugsunum og/eða að 
þú færð að taka eitthvað með þér heim. Að verkið lifi áfram sem 
athöfn fyrir fólk inn í sumarið heyrist mér að hafi verið spennandi 
uppákoma fyrir marga. Í samtali við gesti hafa setningar á borð 
við „förum um helgina,“ „mamma ætlar að taka fræin með sér í 
gönguferð sumarsins,“ „fór á leikskólalóðina og kom fræjunum 
fyrir þar,“ og „það er akkúrat þetta sem ég þarf á landið mitt.“

Það verður eflaust gaman að rekast á fólk sem tók með sér lúku 
af fræjum á sandinn og heyra sögurnar. Hvar var sáð, hvernig, 
hverjir og hvort einhvern árangur er að sjá.

Mynd 18: hluti af uppsetningu á 
Kjarvalsstöðum
Mynd 19: ég að einbeita mér að 
sandinum.



Ef fólk verður farið að sanka að sér fræjum á komandi árum í því 
skyni að koma nýrri plöntu upp þá fagna ég. Ég mun alla vega 
halda því áfram og þannig dreifa boðskapnum um að í svörtu 
sandana þurfi að sá, því hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér.

Á umslaginu er hvatning til fólks um að halda áfram, því af 
þessum fræjum verða enn fleiri fræ. Úr einni lúku spretta að 
meðaltali 150 melgresisplöntur sem eftir fjögur ár fara að gefa af 
sér fullþroska fræ, um 70 fræ hvert gras. Samtals verða því um 
10.000 fræ sem þú getur safnað eða látið náttúruöflin sjá um að 
sá. 

Við búum á eyju úti á ballarhafi. Hvað verður ef samgönguleiðir 
rofna, þá verðum við að geta framfleytt okkur á okkar eigin landi, 
þar er frjósemi jarðvegs lykilatriði. Sandur er ekki frjósamur einn 
og sér en með öðrum efnum, gróðri og lífi fara hjólin að snúast í 
rétta átt.

Framhaldið

Mynd 20: melhveiti í poka.
Mynd 21: greinin í Bændab-
laðinu.



Lokaorð Að losna við plottið.13

Frammi fyrir okkur er verkefni sem við þurfum öll að hjálpast 
að við. Ísland er að stórum hluta þakið svörtum sandi. Við erum 
eflaust mörg sammála um að auðnin sé sjarmerandi en hún hefur 
fáa aðra kosti. Nú þurfum við að bretta upp ermar, því þarna 
eru tækifæri inn í framtíðina. Þau leynast ekkert lengur. Þau eru 
þarna.14

13 „Ástin, Texas – Guðrún Eva Mínervudóttir, “ RÚV, 
16. janúar 2018, sótt af https://www.ruv.is/frett/astin-tex-
as-gudrun-eva-minervudottir. 
14  Þórey Dalrós Þórðardóttir, „Kolefnisbinding í gróðri 
og jarðvegi á Íslandi. Möguleg leið til að draga úr CO2 í 
andrímslofti,“ mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2004, bls. 
58./ Samtal 9 (15. nóvember 2018), samtal höfundar við 
Kesöru Margréti Anamthawat-Jónsson./ Viðtal 10 (27. 
nóvember 2018). Viðtal höfundar við Ólaf Arnalds.

Mynd 22: sandskúlptúrar.
Mynd 23: fræhrúgan nærmynd.
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Þakkir

Mynd 24: mynd frá tökudegi-
num fyrir myndband.
Mynd 25: sandstormurinn á 
suðurlandi.
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Mynd 26: lokaútkoman, 
umslagið.
Mynd 27: umslagið.



Myndaskrá Allar myndir í þessu riti eru í eign höfundar nema myndir númer 
1, 11, 15, 17, 23, og 29. Myndirnar úr eign höfundar eru blanda af 
filmu myndum, stafrænum myndum og skanni.

Mynd 1: Landgræðslan 80 ára. Landgræðslan, Reykjavík, 1987.
Mynd 11: „Jói og baunagrasið.“ Starfugl. Sótt af https://starafugl. 
     is/2017/joi-og-baunagrasid/
Mynd 15: „Háskóli Íslands.“ Háskóli Íslands. Sótt af https://www 
    .hi.is/umsokn_um_nam
Mynd 17:„Synopsis.“ Seed, the untold story“ Sótt af  https:// 
     www.seedthemovie.com/
Mynd 23: Leifur Wilberg Orrason. Birt með leyfi höfundar, 2019.
Mynd 29: Landgræðslan 80 ára. Landgræðslan, Reykjavík, 1987.

Mynd 28: mynd úr stúdíói.
Mynd 29: maðurinn og mel-
hóllinn.



Fyrsta verkefni annarinnar, komið með eina 
mynd, tvær setningar og „kvót“.
Setningar: Úti um mela og móa, melgresi í 
íslenskri náttúru. Allt frá jörð sem umvefur rót 
þess til loftsins sem leikur um það.
„Kvót“: „Á sandi byggði heimskur/hygginn 
maður hús.“1

Mynd: Myndin hér að framan á henni er mel-
gresi, loft, jarðvegur og maður.

1 „Á sandi byggði,“ Glatkistan, 15. maí 2019, sótt af https://glatkistan.
com/2017/02/28/a-sandi-byggdi/.



Snemma í ferlinu buðum við Íris gestum og 
gangandi að skyggnast inn í upphaf 
ferlisins. Við vorum með nemendagallerý 
Listaháskólans, Rýmd, í eina viku. Þangað 
fluttum við vinnustofuna okkar í þrjá daga og 
opnuðum svo upp á gátt fyrir almenning. Fólk 
kom, deildi með okkur sögum og tuggnu 
tyggjói, hlustaði og horfði. Það er hollt að 
hleypa fólki inn í ófullkomleikann, óklárað 
verk, bara upphafið.



Fyrstu tvo mánuði verkefnisins hélt ég dagbók 
á Instagram. Stofnaði þar nýjan aðgang aðeins 
fyrir mig til að geta hennt frá mér hugmyndum 
hvar og hvenær sem er. Markmiðið var alla 
vega ein færsla á dag. Með orðunum fylgdu 
myndir sem ég safnaði saman úr gömlum land-
græðslubókum.

Ég var að ganga í skólan, með hljóðbókina 
Draumalandið eftir Andra Snæ í eyrunum þegar 
ég heyri „hugmynd er harðstjóri“.5 Með þessu 
er meint að við mannfólkið við viljum alltaf 
eitthvað nýtt, hvað með bara að láta það gamla 
duga. Þarna stoppaði ég á miðri Hverfisgötu, 
opnaði símann og kom þessu frá mér. Svo hefur 
þessi setning setið hvað fastast í hausnum á 
mér síðan.

5Andri Snær Magnason, Draumalandið (Reykjavík: Mál og menning, 
2006), bls. 36.



„Plantan má ekki vera ósnertanleg.“7 Þetta 
sagði Íris við mig, sem varð til þess að ég hætti 
að vera hrædd við að vinna með plöntuna. Þó 
að það hafi ekki verið lokaniðurstaða að vinna 
með plöntuna á nýjan hátt, kom það mér lengra 
í ferlinu. Ég reyndi að skilja hvernig plantan 
var nýtt í gamla daga í gegnum mínar eigin 
hendur.

Það sat alltaf fast í mér að nýta plöntuna eins 
og hún birtist, ekki að brjóta hana niður. Ég vil 
ekki missa tenginguna.

7 Samtal 1 (28. febrúar 2019), samtal höfundar við Írisi Indriðadóttur.



Fyrsta yfirferðin og fyrsti melhóllinn sem varð 
til þess að þeir urðu fleiri og spruttu upp víðar.



Við miðbik annarinnar fattaði ég að þegar ég 
var lítl þá var eina bókin sem lesin var fyrir 
mig á tímabili Jói og baunagrasið. Í því fræi er 
máttur og í melgresisfræi er máttur. Þarna rann 
allt saman.



Sótti fyrirlestur hjá Þóru Ellen í Háskóla 
Íslands. Þar kom fram að á hálendinu eru þrír 
staðir sem kindin kemst ekki að. Þessi svæði 
eru mun gróðurmeiri en þekkist á svipuðum 
slóðum. Um er að ræða Þjórsárver 600 m., 
Fögruhlíð 700 m. og Vonarskarð 940 m.8 Það 
sannar að gróður þrífst uppi á hálendi ef ágan-
gurinn er takmarkaður.

8 Samtal 2 (4. mars 2019), viðtal höfundar við Þóru Ellen Þórhallsdót-
tur. 



Samtal við Brynjar Sigurðsson. „Hvað viltu að 
fólk hugsi þegar það sér verkefnið þitt? Hvað 
segir búningur um þínar pælingar?“9 Virkilega 
góðar vangaveltur sem komu mér yfir á næsta 
skref.

9 Samtal 3 (15. mars 2019), viðtal höfundar við Brynjar Sigurðsson.



Þú skalt alltaf vera með fræ í vasanum því þau 
geturu borðað en peninga ekki.10

10 Emigdio Ballon. Seed, the untold story. DVD-diskur. Leikstýrt af 
Taggart Siegel og Jon Betz. Bandaríkin, Collective Eye Films, 2016.



Fyrir framan mig er vandamálið sandur og 
svarið er melgresi og sáning þess. „Einbeit-
tu þér að vandamálinu þessa vikuna“ sagði 
Rúna.11 Ég var leyst úr álögum, hugsaði og 
hugsaði um melgresið en til þess að það lifi  
þarf það sand. Sandur er vandamál hér á landi 
svo einbeitingin færðist þangað yfi r.

11 Samtal 4 (16. mars 2019), samtal höfundar við Rúnu Thors.



Markmið mitt um að skrifa grein og dreifa 
boðskapnum víðar náðist. Það var virkilega 
snúið ferli sem tók á andlega. Ég hef aldrei 
skrifað neitt opinberlega, því fylgdi stress. Það 
tók mig langan tíma að koma þessu frá mér, 
en þegar ég lít til baka á þá viku sem ég varði í 
þetta er ég sátt.

Starfsmaður Landgræðslunnar hann Magnús las 
yfir og gaf mér góð ráð. „Ég er líffræðingur og 
þú ert nemandi í hönnun. Ekki skrifa eins og þú 
sért líffræðingur, nýttu þér þína sköpunarkrafta 
og komdu fólki á óvart þannig.“12

12 Samtal 5 (24. mars 2019), samtal höfundar við Magnús H. Jóhanns-
son.



Hvað með að stækka fræið upp? sagði ég. 
„Smæðin við fræið er svo merkileg“ sagði 
Tinna í samtali. Þaðan kom lúkan, þar er mikill 
máttur.15

„Þú ert kannski ekki að græða upp allt landið 
með einni lúku af fræjum, en með þessu átaki 
ertu að breyta heilanum í fólki og það er það 
sem skiptir máli.“16

15 Samtal 6 (10. apríl 2019), samtal höfundar við Tinnu Gunnarsdóttur.
16 Samtal 5 (24. mars 2019), samtal höfundar við Magnús H. Jóhanns-
son.



Í Reykjavík mældist mikil mengun. Daginn 
áður hafði verið hvasst á suðurlandi svo að 
sandur fl uttist til höfuðborgarinnar, fólk bölvaði 
nagladekkjunum og kenndi þeim um. Þegar 
öllu var á botnin var hvolft var þetta sandfokið 
sem hafði þessi mengunaráhrif. Þarna fékk ég 
enn sterkari trú á verkefninu.17

17 „Rykmistur yfi r borginni væntanlega ættað frá Eyjafjallajökli,“ Vísir, 
10. apríl 2019, sótt af https://www.visir.is/g/2019190419901.



Athugasemd frá prófdómara. Ég bauð henni 
upp á brúnt látlaust umslag í yfirferðinni, eftir 
yfirferðina spurði ég hana út í aðra útfærslu af 
umslaginu úr glærum pappír. Hún sagði „að 
þetta væri of fallegt, svo það mun enginn tíma 
því að taka þetta í sundur til að sá.“18

18 Samtal 7 (26. apríl 2019), samtal höfundar við Carolyn F. Strauss.



Í upphafi  skildi endinn skoða/ í endann skildi 
upphafi ð skoða. Merkilegt þegar ég leit á þessa 
mynd eftir að ferlinu var lokið komst ég að því 
að á myndinn er það sem þetta allt saman er 
um. Melgresið, rætur þess og fræ, jarðvegurinn, 
loftið og maðurinn. Því með einni lúku af fræ-
jum getum við hjálpað til.


