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Útdráttur 

Í ritgerðinni lýsi ég upplifun minni úr gönguferðum við Helgafell í Hafnarfirði út frá 

kenningum fyrirbæra- og fagurfræði. Fyrirbærafræði snýst um að beina athyglinni að 

skynjuninni, upplifa heiminn og umhverfið í gegnum skynfærin og er ætlað að lýsa því 

sem við skynjum og upplifum, en ekki að sundurgreina og flokka eins og náttúruvísindin 

leggja áherslu á. Hugtökin fyrirbæri, ætlandi, frestun og afturfærsla eru útskýrð til að 

varpa ljósi á hvernig hægt er að nýta fyrirbærafræði í daglegu lífi. Áhersla á persónulega 

reynslu, tengsl manns og jarðar og hvernig við upplifum veruleikann og sjálf okkur í 

gegnum landslag, er sameiginlegt með nýlegum hugmyndunum sem ganga þvert á 

landamæri fræðiheimsins og fjallað er um í ritgerðinni. Fegurðarhugtakið býður upp á að 

hugsa og lifa handan við tvíhyggju vitundar og viðfangs / þess huglæga og hlutlæga. 

Fegurð sem tengsl á milli vitundar og viðfangs og upplifanir af fegurð gera okkur kleift að 

sjá okkur sjálf sem verur í tengslum við aðra og heiminn. Hugtökin hold (e. flesh), 

samhuglægni (e. inter-subjectivity) og samskynjun eru útskýrð til að varpa ljósi á upplifun 

af fegurð. Ég tengi í ritgerðinni hugmyndir fyrirbærafræðinnar við náttúruskynjunina sem 

ég upplifði á gönguferðum mínum við Helgafell. Í gegnum göngu getum við sett hluti í 

nýtt samhengi, lært af því óvænta og leyft ímyndunaraflinu að leika lausum hala. Náttúran 

býður þeim sem örmagnast í streitulífsstíl nútímans að endurhlaða orkuna með því að 

dvelja í náttúrunni. Að ástunda fyrirbærafræði er að leitast við að endurheimta hin einlægu 

tengsl mannsins við heiminn, þannig getur landslag orðið framtíðarheilsulind. 
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Inngangur  

Umfjöllun um náttúrupplifun og samband mannsins við landslag hefur aukist á liðnum 

árum. Tengslin hverfast um skynjun og þá reynslu sem maðurinn verður fyrir í samspili 

sínu við náttúrulegt umhverfi.  

Hugmyndum og hugtökum í fyrirbærafræði verður gerð nokkur skil í fyrri hluta 

ritgerðarinnar, til að geta varpað ljósi á hvernig við skynjum náttúrufyrirbæri og fegurð í 

þeim seinni. Fyrst er skýrt hvernig fyrirbærafræðin skilgreinir vitundina og hvernig 

heimurinn birtist henni. Síðan er útlistað hvað felst í sjónarhorni fyrirbærafræðinnar, sem 

er sjónarhorn fyrstu persónu, andstætt sjónarhorni vísinda, þar sem hlutirnir eru séðir 

utanfrá, sem er sjónarhorn þriðju persónu. Síðan er hugtakið ætlandi útskýrt. Þá verður 

gerð grein fyrir hvað fyrirbæri merkir í fyrirbærafræðilegu samhengi. Næst eru hugtökin 

frestun og afturfærsla útskýrð, hvernig við tökum þekkingu meðvitað út fyrir sviga, til að 

geta skoðað hana eins og við séum að sjá eitthvað í fyrsta skipti. Í lok fyrri hlutans er 

sjónum beint að hlutverki líkamans í skynjun okkar.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar skoða ég fyrst Helgafell við Hafnarfjörð og tengi hugmyndir 

fyrirbærafræðinnar við göngu mína þar. Með eigindlegri fyrirbærafræðilegri rannsókn – 

þegar ég dvel og geng í landslagi og umhverfi, á svæðinu við Helgafell sem ég kortlagði og 

hannaði útfrá í útskriftarverki mínu frá hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ – skoða ég hvað 

það er í fagurfræði náttúrunnar sem hefur áhrif á líðan mína. Þá dreg ég ályktun af þessari 

upplifun, lýsi henni og ræði út frá því sem áður hefur komið fram um fyrirbærafræði og 

upplifun af landslagi. Heildarupplifun er hin nýja fagurfræðilega upplifun, skilin milli 

viðfangs og áhorfenda hverfa þar sem viðfangsefnið verður hluti af upplifuninni og maður 

og umhverfi verða eitt. Fagurfræðileg reynsla mín af að ganga og dvelja í landslaginu er til 

skoðunar, það að skilgreina landslag út frá skynjun minni. 

Ég tók viðtöl við fólk við Helgafell, sem var ýmist að koma úr eða fara í göngu og 

markmiðið var að fá fólk til að lýsa reynslu sinni og bera hana saman við mína. Þá velti ég 

fyrir mér sambandi tungumáls og upplifunar og hvort tungumálið nái að fanga 

náttúruupplifunina í íslensku landslagi. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hugmyndir 

fyrirbærafræðinnar um tengsl mannsins við landslag og leita svara við spurningunni: Hvað 

hefur fyrirbærafræðin fram að færa um tengsl mannsins við landslag og hvaða ljósi varpa 

þær hugmyndir á gönguferðir í íslensku landslagi? Loks skoða ég hvernig náttúrureynsla 

getur orðið uppspretta nýrrar merkingar, gilda og aukinna lífsgæða fyrir almenning.  
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1.0  Fyrirbærafræði og fagurfræði 

Viðfangsefni fyrirbærafræðinnar er hlutdeild okkar í heiminum og hvernig við lýsum 

upplifun okkar of honum. Fyrirbærafræði er andsvar við lýsingu náttúruvísindanna á 

veruleikanum, sem í gegnum hugtök og aðferðafræði sem einkennast af hlutlægri þekkingu 

og hægt er að rannsaka með mælingum og tilraunum. Veruleikinn er marglaga og 

fjölbreytilegur, en þröngt sjónarhorn náttúruvísindanna nær aldrei að komast að því sem 

skiptir einstaklinga oft máli, persónulega upplifun á heiminum í gegnum eigin skynfæri.  

Fyrirbærafræði snýst um að beina athyglinni að skynjuninni, upplifa heiminn og umhverfið 

í gegnum skynfærin. Franski heimspekingurinn Maurice Merleau-Ponty vildi gefa reynslu 

okkar af heiminum meiri gaum og leggja hversdagslegar skoðanir okkar til hliðar. Hann 

vildi opna augu okkar fyrir margbreytileikanum í því ævintýri sem veruleikinn er. Hann 

segir ennfremur: „Við tökum að nýju að veita rýminu, sem við erum staðsett í, athygli. Þótt 

við sjáum það aðeins frá takmörkuðu sjónarhorni – sjónarhorni okkar – eigum við engu að 

síður heima í því og tengjumst því í gegnum líkama okkar.“1 Sjónarhorn fyrstu persónu er 

kjarninn í fyrirbærafræði, og er andstaða við þá aðferð vísinda að lýsa hlutunum frá 

sjónarhorni þriðju persónu, það er utan frá. 

Reynsluheimur mannsins er sá heimur sem við búum í og umlykur okkur, eins og hann 

kemur okkur fyrir sjónir og þar með talið tungumálið, hvernig við og aðrir notum það. 

Innan fyrirbærafræða eru vísindi aðeins möguleg í gegnum og á grundvelli 

reynsluheimsins. Það er reynsluheimurinn sem er grundvöllur merkingar í vísindum.2 

Merleau-Ponty lagði áherslu á hlutverk líkamans í reynslu okkar og hafnaði hefðbundinni 

tvískiptingu, sem oft er kennd við René Descartes, um að veruleikinn sé efni og andi, það 

sem er skynjað og skynjandann. Innan fyrirbærafræðinnar erum við ein heild og skynjum 

umhverfi okkar í gegnum skynfærin. Hugsun og skynjun eru líkamlegar eigindir og 

heimurinn, líkaminn og vitundin eru öll innan sama kerfis reynsluheimsins. 

Fyrirbærafræðinni er ætlað að lýsa því sem við skynjum og upplifum, en ekki að 

sundurgreina og flokka eins og náttúruvísindin leggja áherslu á. Merleau-Ponty telur að 

aðferð náttúruvísindanna, greiningin, rjúfi snertinguna við upplifun okkar og endurskapi 

heiminn í stað þess að gera grein fyrir honum. Það sem við skynjum og upplifum er 

heimurinn okkar. Í ,,Formála að Fyrirbærafræði skynjunarinnar“ skrifar Merleau-Ponty: 

                                                 
1   Maurice Merleau-Ponty, Heimur skynjunarinnar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2017), 33. 
2   Gunnar Skirbekk og Nils Gilje, Heimspekisaga, ( Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), 686-687. 
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,,Að snúa aftur til hlutanna sjálfra er að snúa aftur til þess heims sem er til á undan 

þekkingunni og þekkingin talar sífellt um.“3  

Innan fyrirbærafræðinnar eru mörg sameiginleg grunnstef sem eru ættuð frá ólíkum 

kennismiðum, en öll fjalla þau um tengls vitundar og viðfangs; eða vitundar og heims. 

Fyrirbærafræði er því ákveðin viðleitni til að lýsa sambandi vitundar og heimsins eins og 

það er, án allra fyrirframgefinna forsendna. Björn Þorsteinsson heimspekingur útskýrir 

hugtakið fyrirbæri í skilningi fyrirbærafræðinnar sem: „það sem ber fyrir vitundina; það 

sem fyrir ber.“ Síðan notar hann velþekkt brot úr ljóði Jónasar Hallgrímssonar til að varpa 

skýru ljósi á hvað við er átt: 

Heilsaðu einkum ef að fyrir ber                                                                                                                                                                        

engil með húfu og rauðan skúf, í peysu                                                                                                                  

þröstur minn góður! það er stúlkan mín. 

Flóknara er málið ekki: þegar þrösturinn í vísunni finnur stúlkuna og 

flytur henni kveðju ljóðmælandans ‒ þegar stúlkuna ber fyrir þröstinn ‒ 

þá er hún fyrirbæri í skilningi fyrirbærafræðinnar. Þá kemur hún í ljós, 

[...] verður nærverandi eða nálæg, hér og nú, innan skynsviðs þrastarins. 

Þá er hún fyrirbæri fyrir honum.
4
  

Merking orðsins fyrirbæri er semsagt hvaðeina sem borið getur fyrir mannlega vitund í 

reynslu hennar af heiminum.  

Grundvallarformgerð vitundarinnar er í því fólginn að hún er ætlandi. „Í þessu eilítið 

undarlega orði felst ofureinföld hugmynd: vitundin beinist ætíð að einhverju, hún á sér 

óhjákvæmilega eitthvert viðfang; eða með öðrum orðum; öll vitund er vitund um eitthvað. 

Það sem einkennir hana er þetta um, eða svo gripið sé til nafnorðasmíðar, einkenni hennar 

er „um-leikinn.“5 Vitundin beinist ætíð að einhverju viðfangi, athafnir vitundarinnar eru 

ætíð um eitthvað, reynsla hennar er ætíð reynsla af einhverju.6 Daglegt líf okkar flestra er 

þannig að: „Þessar venjubundnu athafnir renna okkur smám saman í merg og bein og „falla 

til botns“ þannig að við hættum að veita þeim eftirtekt.“7 Við beinum sjaldnast athyglinni 

að nánasta umhverfi okkar og því sem við þekkjum best. Merleau-Ponty bendir á hvernig 

sigurganga vísindanna hafi orðið til þess að draga úr vægi hinnar einföldu og óbrotnu 

                                                 
3   Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ Hugur 20. árgangur, (2008): 115. 
4   Björn Þorsteinsson, „Vitund og viðfang. Ágrip af lykilhugtökum fyrirbærafræðinnar,“ í Veit efnið af 

andanum?, ritstjórar Steinar Örn Atlason og Þórdís Helgadóttir (Reykjavík: Heimspekistofnun Háskóla 

Íslands, 2009), 150. 
5   Björn Þorsteinsson, „Vitund og viðfang. Ágrip af lykilhugtökum fyrirbærafræðinnar,“ 157. 
6   Björn Þorsteinsson, „Hvað er Fyrirbærafræði?“ Vísindavefurinn, sótt 23.janúar, 2019. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
7   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði (Reykjavík: Heimspekistofnun Háskóla Íslands, 2008), 106. 
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skynjunar okkar á heiminum og því þurfum við að finna að nýju leiðina inn í heim 

skynjunarinnar og uppgötva að nýju þennan heim sem við lifum í.8  

Við leiðum sjaldnast hugann að sambandi okkar við heiminn, því okkur finnst það svo 

sjálfsagt. Merlau-Ponty vísar í hugtök ættuð frá Edmund Husserl sem nefnd eru frestun og 

afturfærsla. Frestun miðast við að nema tímabundið úr gildi allar þær fyrirframhugmyndir 

og forsendur sem móta hversdagslega reynslu okkar, iðulega án þess að við gefum þeim 

sérstakan gaum. 9  Markmið frestunarinnar er að gefa því sem birtist í reynslunni – 

fyrirbærunum – kost á að birtast eins og það er. Fyrirbæraleg frestun er því að mæta öllu 

sem fyrir ber eins og við séum að upplifa eða sjá hlutinn í fyrsta skipti. Frestunin beinist 

sér í lagi að þætti vitundarinnar í reynslunni.  

Þess vegna hefst hin fyrirbærafræðilega athugun á aðgerð sem kalla má 

frestun (og Husserl nefndi epoche upp á grísku), það er að slá á frest eða 

setja til hliðar þær fyrirframhugmyndir sem móta upplifunina og nálgast 

þannig einhvers konar hreina skynjun á því sem fyrir ber. Martin 

Heidegger, sem var lærisveinn Husserls, orðaði þetta ágætlega þegar 

hann sagði að fyrirbærafræðina miða að því að „gefa hlutunum sjálfum 

kost á að sýna sig“.10 

Aðgerðin sem Husserl nefndi afturfærslu beinist fyrst og fremst að þætti viðfangsins í 

reynslunni, hvert sé eðli reynslunnar, hvað það er sem einkennir hana. 

Eins og Merleau-Ponty bendir á er heimurinn undraverður. En til að 

koma megi auga á að hann er bæði gáta og gjöf þarf að ógilda 

tímabundið, og með kerfisbundnum hætti, þá blindu og hugsunarlausu 

viðtöku hans sem einkennir okkur að öllu jöfnu.
11

 

Til þess að sjá heiminn í fyrirbærafræðilegu ljósi, þurfum við að leggja til hliðar alla 

forþekkingu okkar og einbeita okkur að því sem við skynjum eins og við upplifum eitthvað 

í fyrsta skipti og ég verð að öðlast dálitla fjarlægð á hana til að geta lýst henni. 

Merleau-Ponty beindi sjónum að þætti líkamans í skynjun og reynslu og hélt því fram að 

merkingin af því sem við skynjum verði til á milli viðfangs og vitundar í einhverskonar 

ósýnilegu andrúmslofti sem hann nefndi hold (e. flesh). Líkaminn tilheyrir þar með bæði 

vitund og viðfangi og opnar þannig nýja sýn á veruleikann. 

                                                 
8    Maurice Merleau-Ponty, Heimur skynjunarinnar, 106. 
9    Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“   
10  Steinar Örn Atlason og Þórdís Helgadóttir, „Leitin að hreinni sýn,” viðtal við Björn Þorsteinsson. 

Menningarblað/Lesbók, Morgunblaðið, 5. nóvember 2005, sótt 2. desember 2018. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1047781/.  
11   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 45. 
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Með hugtakinu hold virðist Merlau-Ponty vilja leggja áherslu á hvernig 

mörkin á milli mín og veruleikans, og á milli mín og annarra sjálfsvera, 

eru óljós og flæðandi. Hold er þetta flæði sem skapar heiminum 

merkingu, flæði merkingar sem við sköpum í samskiptum okkar við 

veruleikann og skynjun okkar á honum.
12

 

Það er holdið sem fyllir líf okkar merkingu. Holdið ætti þessu samkvæmt að vera það sem 

gerist á milli mín og þess sem ég skynja. 

Husserl vakti athygli á þeirri þýðingu sem hreyfingar manns hafa fyrir reynsluna af rúminu 

og hlutunum í því og heldur því fram að þessi reynsla geri ráð fyrir sérstöku afbrigði 

líkamlegrar sjálfsvitundar. Reynslu okkar af skynbundnum viðföngum fylgir upplifun, sem 

starfar samhliða reynslunni en er handan þess sem við gerum okkur grein fyrir, á stöðu og 

hreyfingu eigin líkama, svonefnd hreyfiskynbundin upplifun. 13  Dan Zahavi greinir 

líkamlegan sjálfsveruleika í kenningu Husserls út frá einstaklingnum sjálfum, þar sem við 

þurfum að þekkja staðsetningu hlutanna í kringum okkur til að geta notað þá, þarf ég að 

þekkja staðsetningu þeirra út frá sjálfum mér: „Á þennan hátt einkennist líkaminn af því að 

vera til staðar í sérhverri reynslu sem hinn algildi núllpúnktur, „hér“-ið sem vísað er til og 

sérhver hlutur sem reynsla er af er staðsettur út frá.“14 Zahavi segir jafnframt: „Í vissum 

skilningi eiga upplifanir sér ekki stað hið innra. Þær eru ekki faldar í höfðinu heldur birtast 

þær þvert á móti í líkamlegu atferli og athöfnum.“15 Husserl nefnir að líkaminn sé miðjan 

sem hið sjálfmiðjaða rúm hverfist um og stendur í tengslum við: 

Rúmleiki líkamans er ekki bundinn staðsetningu, heldur aðstæðum. 

„Hér“ líkamans er ekki punktur meðal annarra punkta, heldur er það sá 

burðarpunktur í heiminum sem öll önnur hnit þiggja möguleika sinn af. 

„Hér“ líkamans er með öðrum orðum algilt „hér“, og ólíkt þeim stað sem 

ég held mig á á þessari stundu getur það aldrei orðið „þar“ í mínum 

huga.
16

 

Fagurfræði Merleau-Ponty byggist á því hvernig við getum opnað augun og öll skynfærin 

til að enduruppgötva veruleikann og þann heim sem við lifum í. „Öll reynsla, skynjun og 

túlkun á veruleikanum verður til í einhverskonar samspili á milli hinnar líkamlegu 

sjálfsveru sem skynjar, og veruleikans sem varpar sér á einhvern hátt á skynjunina.“17 

                                                 
12   Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð. Fegurðarhugtakið í femínískum og fyrirbærafræðilegum 

skilningi,“ Hugur 22. árgangur, (2010): 77.  
13   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 65. 
14   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 65-66. 
15   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 76. 
16   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 68. 
17   Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð. Fegurðarhugtakið í femínískum og fyrirbærafræðilegum 

skilningi,“ 78. 
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Guðbjörg R. Jóhannesdóttir fjallar um fegurðarhugtakið út frá fyrirbærafræði í grein sinni 

„Háleit fegurð. Fegurðarhugtakið í femínískum og fyrirbærafræðilegum skilningi,“ og 

rekur hvernig Galen A. Johnson gerir tilraun í bók sinni The Retrieval of the Beautiful: 

Thinking through Merleau-Ponty´s Aesthetics til að enduruppgötva fegurðarhugtakið í 

gegnum fyrirbærafræði Merleau-Pontys. Guðbjörg gerir grein fyrir því að fegurðarhugtakið 

sé eitt af fáum sem býður upp á möguleikann til þess að hugsa og lifa handan við tvíhyggju 

vitundar og viðfangs, þess huglæga og hlutlæga. Því upplifun af fegurð, er hvorki 

fullkomlega huglæg né fullkomlega hlutlæg, á sér þennan „skrýtna og öðruvísi“ stað inn á 

milli huglægni og hlutlægni sem hefur verið kallaður samhuglægni (e. inter-subjectivity). 

Samkvæmt Johnson er mikilvægt að veita þessum skrýtna stað meiri athygli í vestrænni 

hugsun. Guðbjörg ræðir um hinn fyrirbærafræðilega skilning Johnson á fegurð, en þar vísar 

fegurð ekki eingöngu til forms og annarra skynrænna þátta eins og lyktar, hljóðs og litar; 

heldur vísar fegurðin einnig til ákveðinna tengsla á milli vitundar og viðfangs; hér er engin 

fjarlægð til staðar heldur þvert á móti viss opnun á milli vitundar og viðfangs. Þegar við 

upplifum fegurð opnum við okkur fyrir viðfanginu á einstakan hátt og skynjum viðfangið 

sem „það sjálft“, en ekki sem eitthvað sem vitundin stjórnar og eignar sér. 

Umfjöllun Guðbjargar um tengslamyndun er mjög áhugaverð og rímar vel við umræðu um 

náttúruupplifun í sér-íslensku landslagi.18 Þessar upplifanir af fegurð gera okkur kleift að 

sjá okkur sjálf sem verur í tengslum við aðra og heiminn. Í þeirri umræðu hafa menn teflt 

fram nokkrum hugtökum sem ganga þvert á landamæri fræðaheimsins, um tengsl manns 

og jarðar. Sameiginlegt með þeim er áherslan á að nota persónulega reynslu með 

markvissum hætti.  

Heimspekingurinn Páll Skúlason hefur t.d. sagt frá því hvernig hann hafi myndað eins 

konar félagsskap við Öskju í gegnum náttúruupplifun sína af fyrirbærinu. 19 Páli tókst að 

fanga þessa upplifun, setja hana í samhengi og láta lesandann fá á tilfinninguna að hann 

hafi verið á staðnum og upplifað náttúruundrið Öskju, með Páli. Páll kemst einkar vel að 

orði þar sem hann lýsir nýrri vídd sem opnast honum í forundran yfir landslagi og hvernig 

ný tengsl myndast. Litla steinvalan sem hann tók með sér af yfirborði Öskjuvatns, er næg 

til að endurframkalla tilfinninguna sem hann upplifði þar.     

                                                 
18   Sjá t.d. Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð,“ í Náttúrusýn. Safn greina um siðfræði og náttúru, ritstjórar 

Róbert H. Haraldsson og Þorvarður Árnaon (Reykjavík: Rannsóknarstofnun í siðfræði, 1994), 263-283, Páll 

Skúlason Náttúrupælingar. Um stöðu mannsins í ríki náttúrunnar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 13-54 

og Gísli Pálsson, Fjallið sem yppti öxlum. Maður og náttúra (Reykjavík: Mál og menning, 2017), 15-55. 
19   Páll Skúlason, Náttúrupælingar. Um stöðu mannsins í ríki náttúrunnar, 50. 
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Þá verða öll orð tilgangslaus 

- þá er nóg að anda 

og finna til 

og undrast. 

 

Maðurinn í landinu 

landið í manninum 

- það er friður guðs.
20

 

 

Páll telur einnig að við upplifum veruleikann og sjálf okkur eftir nýjum og ófyrirséðum 

leiðum, í gegnum landslag.21 Upplifun af fegurð afhjúpar fyrir okkur þau margslungnu 

tengsl sem við erum í við hvert annað og jörðina; og hvernig við skiljum okkur sjálf í 

tengslum okkar við jörðina.22 

Eins og fjallað var um hér á undan bendir Guðbjörg Jóhannesdóttir á að þessar nýju 

túlkanir af upplifun af fegurð séu hjálplegar til að greina og skilja fagurfræðilega upplifun 

af sér-íslensku landslagi; til að skilja þau tengsl sem myndast á milli manns og náttúru.23 

Guðbjörg notar orðið samskynjun um það hvernig við skynjum allt í kringum okkur og 

lætur okkur líða. Orðið nær yfir það hvernig við skynjum og myndum tengsl, hver upplifun 

okkar af snertingu við heiminn er og hvernig þessi skynjun í landslagi lætur okkur líða. 

Þessi samskynjun er það sem lætur okkur líða eins og við séum heima hjá okkur. Athyglin 

er á upplifun mannsins í landslagi, út frá mismunandi sjónarhornum en sameiginlegt er að 

það hafi jákvæð áhrif á líðan okkar að vera í tengslum við náttúrulegt umhverfi. 

Í næsta kafla máta ég upplifun mína við þessa tengslaumræðu og reynsluna af því að ganga 

og upplifa fegurðina við Helgafell í ljósi fyrirbæra- og fagurfræði. 

                                                 
20   Jóhannes úr Kötlum, „Í guðsfriði,“ Ný og nið (Reykjavík: Heimskringla, 1970), 45. 
21   Páll Skúlason, Náttúrupælingar, 46. 
22   Þorvarður Árnason segir að: „Eitt helsta einkenni hinnar nýju náttúrusýnar er síaukið vægi fegurðarinnar í 

allri umræðu og hugsun um samskipti manns og náttúru. Við eigum þó enn langt í land með að skilja eðli og 

umfang þeirrar fegurðarreynslu sem sækja má til náttúrunnar.“ (Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð,“ 280). 

Gísli Pálsson ritar um tengsl manns og jarðar í Fjallið sem yppti öxlum og nefnir tenginguna jarðsamband,  

(e. geosocites), sem eru órofa tengsl hnattar og mannlífs. Gísli nefnir hugtakið skynheildarskynjun (þ. gestalt) 

um persónulegt samband fólks og jarðar, og veltir síðan fyrir sér hvað náttúran sé, án reynslu, vitsmuna og 

tilfinningalífs mannsins. (Gísli Pálsson, Fjallið sem yppti öxlum. Maður og náttúra, 8, 15, 24, 55). 
23   Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð. Fegurðarhugtakið í femínískum og fyrirbærafræðilegum 

skilningi,“ 83. 
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2.0 Lifandi samband  

Í þessum kafla mun ég mun skoða reynsluna af gönguferðum mínum við Helgafell og lýsa 

þeirri reynslu út frá fyrirbæra- og fagurfræði. Ég mun einnig beina sjónum mínum að 

ýmsum þáttum er varða þá reynslu, svo sem líkamanum, göngunni og náttúrufyrirbærum. 

 

2.1 Lítill heimur 

Helgafell er eldfjall, staðsett í friðlandi Hafnarfjarðarbæjar og er um 340 metra hátt. Ef 

ferðinni er heitið þangað, er ekið út af Reykjanesbrautinni við skilti sem merkt er Kaldársel 

og þangað eru um 6 km. Helgafellið sést víða að og er ein af perlunum í útivistarsvæði 

bæjarins. Helgafell varð til við eldgos undir ísaldarjökli, þar sem móberg hlóðst upp, en 

móbergseldfjöll eru mjög sjaldgæf.24  

Í fyrsta skipti sem ég gekk á Helgafell var fallegur sunnudagsmorgun í júlíbyrjun og ég fór 

með manninum mínum og dóttur okkar, þá tólf ára. Af hverju útivistarfólkið hafði ekki 

gengið saman á Helgafell fyrr, er enn ósvarað. Við vorum vart komin af bílastæðinu þegar 

ég byrjaði að dragast aftur úr, þurfti að stoppa og dást að því sem fyrir augu bar. (Sjá mynd 

1.) Í næsta skipti fór ég ein með myndavél til að festa náttúrudýrðina á filmu. Ég hlæ enn 

með sjálfri mér þegar ég hugsa til baka; á rúmum tveimur klukkutímum fór ég frá 

bílastæðinu og upp að girðingu sem myndar hlið inn á göngustíginn að Helgafelli; en 

girðingin er til varnar vatnsbóli bæjarbúa, Kaldárbotnum. Þetta eru um 300 metrar. Form 

hraunsins heillaði mig, þvílíkt undur. Eiginleikar hraunsins vöktu ánægju og gleði með 

mér, ég hafði aldrei áður séð formfagurra hraun. Allskonar form. Þessi upplifun er dæmi 

um þegar skilningarvitin eru dregin að einhverju og sá sem upplifir fegurðina, vill 

endurtaka fegurðaraugnablikið og deila því með öðrum.25  

Í viðhorfinu sem Guðbjörg Jóhannesdóttir fjallar um í greininni „Fagurfræði náttúrunnar. 

Vitræn skynjun og skynræn þekking“ er sá sem upplifir náttúruna virkur þátttakandi.26 

Heildarupplifun er hin nýja fagurfræðilega upplifun, skilin milli viðfangs og áhorfenda 

hverfa þar sem viðfangsefnið verður hluti af upplifuninni og maður og umhverfi verða eitt. 

                                                 
24   Sem íbúi í Hafnarfirði er hraun og landslag myndað úr hrauni hversdagslegt, þar sem landið sem bærinn 

stendur á, er að mestu hraun sem runnið hefur á mismunandi tímum. Að ganga sama stíginn oft leiðir til 

hversdagsleika, en hversdagsleiki gönguferðanna er uppspretta fegurðarupplifunar. Samkvæmt Yuriko Saito 

getur hvað sem er orðið að uppsprettu fegurðar. Sjá Yuriko Saito, „Everyday Aesthetics,“ í Philosophy and 

Literature 25, nr. 1 (april 2001): 87-95.  
25   Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit Fegurð. Fegurðarhugtakið í femínískum og fyrirbærafræðilegum 

skilningi,“ 83.   
26    Ibid., „Fagurfræði náttúrunnar. Vitræn skynjun og skynræn þekking,“ 38. 
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Hún segir ennfremur að þessi túlkun geri okkur mögulegt að sjá okkur sjálf sem verur í 

tengslum við landslagið og við hvert annað. Skynreynsla mín í gegnum skilningarvitin 

veldur því að ég fer smám saman að veita umhverfinu meiri athygli: „Í þessu samhengi er 

ekkert smáatriði svo smátt að það hafi enga þýðingu [...] vekur aðeins áhuga minn að því 

marki sem það birtist í gegnum öll ,,smáatriðin“ sem fólgin eru í þeirri holdgervingu þess 

sem við mér blasir hér og nú.“27 Ég veitti alltaf einhverju nýju athygli í hverri ferð og það 

jákvæð áhrif á mig að dvelja í landslaginu. 

Seinna tók ég upp á myndband viðtöl við fólk sem ég mætti á göngu minni við Helgafell, 

þau staðfestu jákvæða upplifun mína af útivistarsvæðinu. ,,Heimur fyrirbærafræðinnar er 

ekki hrein vera heldur merking sem kemur í ljós þar sem upplifanir mínar skarast hver við 

aðra og við skynjanir annarra og ganga saman við þær.“ 28  Merkingin kom í ljós í 

samræðum og ég gerði mér smám saman ljóst hveru dýrmætt það er að hafa aðgang að 

útivistarsvæði nálægt byggð, þar sem alltaf hægt að fara og njóta samverunnar og koma 

endurnærður til baka. Sameiginleg upplifun var heildarreynslan af því að vera í náttúrulegu 

umhverfi. Upplifanir okkar tengdust og við upplifðum undrið sem á sér stað við að dvelja 

undir berum himni í fjölbreyttu landslagi og njóta þess sem það hefur upp á að bjóða, við 

erum sjálf þessi ,,skurðarpunktur tengslanna“29 eins og Merlau-Ponty orðar það. „Hér er 

einvörðungu verið að taka fullt mark á hvers kyns þáttum mannlegrar reynslu og 

sérstaklega á skynjuninni á því sem skilningarvitin færa okkur.“30 Fagurfræðileg upplifun 

mín í hversdagslegu umhverfinu við Helgafell gaf mér nýja tegund af lífsfyllingu. En 

umhverfið við Helgafell var í raun ekki svo hversdagslegt, eins og mér fannst upphaflega, 

þar sem Helgafell er eldfjall og það er ekki svo hversdagsleg athöfn að ganga á eldfjall. 

 

 

 

 

                                                 
27    Merleau-Ponty, Heimur Skynjunarinnar,  50. 
28    Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ 124. 
29    Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ 125. 
30    Merleau-Ponty, Heimur Skynjunarinnar, 19. 
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2.2 Ganga, upplifun, líkami 

Samkvæmt hugmyndum Merleau-Ponty sem fjallað var um í fyrsta hluta tengjumst við 

heiminum í gegnum skynjunina og skoða ég hér hvað það er sem gerist í göngu og tengir 

saman vitund, reynslu líkamans og rýmisvitund. 

Í fyrirbærafræði er líkaminn grundvöllur mannlegrar tilveru og reynslan miðlast í gegnum 

líkamann og við skynjum ekki hlutina aðskilda, heldur sem heild.31 Gangan felur í sér 

flóknar samhæfðar líkamshreyfingar og rýmisvitund. Husserl hélt því fram að við hefðum 

líkamlega sjálfsvitund og hreyfiskynbundin upplifun starfaði samhliða henni.32 Hreyfingar 

líkamans og upplifun eru samtvinnuð á göngu og það sem við skynjum á göngu, er tenging 

á milli vitundar, reynslu líkamans og rýmisvitundar. En rýmisvitund verður til með því að 

nota líkamann. Viðmiðunarpunkturinn sem ég skynja alla hluti út frá á göngunni, er í 

gegnum líkama minn. Það er samþætting allra skynfæra sem segja mér hvað líkaminn á að 

gera þegar ég geng eftir ójöfnum stígnum. Reynsla mín úr fyrri gönguferðum hafa kennt 

mér að aðlaga göngulagið umhverfinu, eins og að lyfta fætinum hærra til að detta ekki um 

næsta grjót. 

Maður og náttúra renna saman í eitt í textagerð skálda frá ýmsum tímum. Sveinn Yngvi 

Egilsson rekur heimspekilega og skáldlega gönguhefð sem teygir sig langt aftur í aldir í 

bókinni Náttúra ljóðsins. Hann gerir göngu skálda skil og rekur hvernig skáldum finnst 

þeir verða hluti af náttúrunni: „Hugarástandið tekur þá á sig ýmsar myndir landslags og 

náttúrufyrirbæra.“33 Hann segir ennfremur að á göngunni uppgötva skáldin nýtt umhverfi 

og afhjúpa sjálfa sig um leið.  

Ganga sem fyrirbærafræðileg og fagurfræðileg aðferð, býður upp á að njóta 

gönguferðarinnar sérstaklega með því að leggja okkur fram um að skoða gaumgæfilega allt 

sem á vegi verður og tengja við fyrri þekkingu, læra af því óvænta og leyfa 

ímyndunaraflinu að leika lausum hala. Í göngu getum við samþætt það sem við kunnum 

við nýja þekkingu, sett hluti í nýtt samhengi og borið saman. Það að ganga er flókið ferli 

sem við veitum ekki mikla eftirtekt dagsdaglega. Þau náttúrufyrirbæri sem ég upplifði á 

göngu minni við Helgafell eru viðföng vitundar minnar, til marks um það hvernig 

fyrirbærin birtast mér. Náttúruskynjun, er einskonar samhljómur í því sem ber fyrir vitund 

mína. 

 

 

                                                 
31   Chris Abel, „The Extended Self. Tacit Knowing and Place-Identity,“ í Rethinking Aesthetics: The Role of 

Body in Design, ritstjóri: Ritu Bhatt (New York. Routledge, 2013), 114. 
32   Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, 65. 
33   Sveinn Yngvi Egilsson, Náttúra ljóðsins. Umhverfi íslenskra skálda (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 

229. 
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2.3 Móberg, hraun og mosar 

Fjölbreytileiki er það sem ég mæti um leið og ég stíg út úr bílnum á bílastæðinu við 

göngustíginn að Helgafelli. Á, hraunbreiður og Helgafell. Kaldá tekur á móti mér við 

bílastæðið sem hún markar. Árniðurinn ber frið með sér og smýgur „[...] inn í vitund mín 

sjálfs [...] er máluð af vatninu og mér til hálfs“, en glefsur úr ljóðabálknum „Tíminn og 

vatnið“34 rifjast upp þegar ég horfi á tært vatnið og smáflúðirnar. Vá, hvað glitrar á vatnið í 

vetrarsólinni. 

Helgafell varð til við gos undir ísaldarjöklinum, þar sem móberg hlóðst upp og til varð 

móbergshryggurinn Helgafell, en móbergseldfjöll eru mjög fágæt.35 Móberg eyðist frekar 

hratt miðað við aðrar gjóskutegundir. Samspil veðurs og vinda hafa myndað fjölbreytt 

mynstur í móbergið. (Sjá myndir 8 og 12). Jarðlögin veðrast og þess vegna standa þessar 

listrænu formgerðir eftir, þegar frost, regn og vindur hafa sorfið móbergið í hundruðir ára. 

Ljósar rákir í svarbrúnu móberginu í Helgafelli, auka enn á ósvikna aðdáun mína. Litirnir í 

móberginu breytast eftir rakastiginu, og skipta því oft um liti í íslenska veðurfarinu.  

Hraunbreiðan umhverfis Helgafell er ekki endilega landslagsgerð sem fellur undir 

hefðbundið fagurt landslag í huga okkar.36 Hraunið við og á göngustígnum bugðast eins og 

reipi og myndar fjölbreytt form. (Sjá mynd 2). Auðvitað vildi ég vita hvernig þetta 

náttúrufyrirbæri varð til og það að afla mér upplýsinga um náttúrufyrirbærið kom af sjálfu 

sér. Hraunreipi varð til þegar fljótandi hraun vall upp úr sprungu úr Búrfelli, sem er næsta 

eldstöð við Helgafell, hraunið rann hægt og stoppaði af og til. Hraunreipi er nefnt eftir 

hrauni sem fannst fyrst á eldfjallaeynni Hawaii. Þessi hrauntegund er mjög sjaldgæf í 

heiminum, aðallega þekkt á Íslandi við Helgafell við Hafnarfjörð og á Hawaii. Þessi 

þekking bætti nýju lagi við fegurðarupplifun mína og mér fannst svæðið umhverfis 

Helgafell, ennþá áhugaverðara. Göngustígurinn að Helgafelli liggur að hluta til yfir 

helluhraun. (Sjá mynd 3).  

Litskrúðugar fléttur og skófir hafa vaxið í hrauninu í áranna rás. Litadýrðin er mikil, 

fjölbreytilegir rauðleitir litir, rauðbrúnir, rauðbleikir og yfir í flesta ljósa liti sem augað 

nemur. Fegurð smáu lífveranna við göngustíginn við Helgafell vakti óskipta athygli mína. 

                                                 
34   Steinn Steinarr, Ljóðasafn (Reykjavík: Vaka Helgafell, 1991), 193. 
35   Jarð- og stjarnfræðingurinn Sævar Helgi Bragason fer yfir sköpunarferil Helgafells í myndbandi mínu 

Móberg. Árdís Sigmundsdóttir, „Móberg,“ myndband, 1:12, birt 29. apr. 2018. 

https://youtu.be/RRsoTpTt0bQ    
36   Björn Th. Björnsson telur að með málverkum Jóhannesar Kjarval verði hraun í fyrsta sinn á Íslandi 

„annað er  torfærur“. Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I bindi (Reykjavík: Helgafell, 

1964), 107. 
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Þær eru fjölbreyttar í lit og formi og kölluðu aftur og aftur á mig. Ég byrjaði að taka 

ljósmyndir af þeim til að eiga heillandi litasamsetninar og formgerðir þeirra á mynd.  

Flestallar lífverur í hraunlandslagi á Íslandi vaxa mjög hægt og til að setja hlutina í 

samhengi, þá vex mosi á Íslandi frá nokkrum mm upp í 7 cm á ári.37 Í nýútkominni bók 

eftir plöntuvistfræðinginn Ágúst H. Bjarnason, Mosar á Íslandi, lýsir hann í máli og 

myndum gerð og byggingu mosa og bendir á að mosinn sé mjög mikilvægur, því að: 

„Mosar eru verndarhjúpur jarðvegs“38 og að rannsóknir bendi til þess að mosar séu meðal 

elstu núlifandi landplantna. Ljóðræn nöfn á mosunum vekja eftirtekt og má þar nefna nöfn 

eins og: Álfaklukka, Djásnmosar, Klettaprýði, Röðulmosi og Urðaglit.  

Heimur skynjunarinnar beindi sjónum mínum að ríki náttúrunnar,39 það sem ég horfi á er 

einstakt. Útfærslan er einstök og áhugaverð. Litrófið er breitt, allt frá ljósleitum, gráum og 

grænum yfir í skær appelsínugular fléttur. Þar að auki er skipulagsheildin, mynstrið sem 

lífverurnar mynda fjölbreytilegt. (Sjá myndir 4-6). Fjölbreytilegt er rétta orðið, því það 

finnast rúmlega 700 tegundir af fléttum og skófum, og um 600 tegundir af mosum á 

Íslandi. Fléttur og skófir eru fyrstu lífverurnar til að festa sig við nýrunnið hraun og mynda 

smám saman gróðurlag fyrir aðrar plöntur. Sífellt finnast nýjar tegundir fléttna hér á landi, 

sem skýra má með því að þær dreifa sér með vindinum. 

Fyrirbæraleg frestun á sér stað þegar við getum numið tímabundið úr gildi 

fyrirframhugmyndir okkar sem móta hversdagslega reynslu og mætt því sem fyrir ber, eins 

og við séum að sjá hlutinn í fyrsta skipti. Mosinn verður ótrúlega áhugaverður þegar ég er 

búin að núllstilla mig og enduruppgötva tegundina, gef formunum og litunum tækifæri á að 

birtast í fegurð sinni og við tekur ímyndunarafl mitt. Upplifunin í göngunni er jafnframt 

heildarreynslan af því að vera í náttúrulegu umhverfi. Ég finn fyrir rigningunni og golunni 

í andlitinu og sé að gamburmosinn, sem er algengastur í hrauninu, skiptir um lit við að 

vökna; fer úr gráum yfir í fagurgrænan. „Við klæðum náttúruna, með öðrum orðum, í 

búning okkar eigin hugmynda, náttúran ber að hluta til „ásjónu“ þess sem horfir.“40 

 

                                                 
37   Ingibjörg Svala Jónsdóttir, „Af hverju vex mosi svona hægt?“ Vísindavefurinn, sótt 23. janúar 2019. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=28839. 
38   Ágúst H. Bjarnason, Mosar á Íslandi, (Reykjavík: Ágúst H. Bjarnason, 2018), 10. 
39   Talið er að Kjarval hafi beint sjónum landa sinna að því landi sem þeir byggja og jafnvel inn í það. 

Mosaþembur og hraunbreiður á Íslandi eignuðust nýtt líf með túlkun Kjarvals. Aðalsteinn Ingólfsson og 

Matthías Johannessen, Kjarval, málari lands og vætta (Reykjavík: Bókaforlagið Saga, 1981), 3, 34. 
40   Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð,“ 263. 
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2.4  Tungumál 

Hvernig nýtist tungumálið mér þegar ég hrífst af náttúrufegurð og getur það náð yfir 

fagurfræðilega reynslu? Upplifunin sem Einar Benediktsson lýsti í smásögunni Gullský 

tilheyrði eingöngu heimi skáldskaparins fyrir rúmri öld. Þar er sagt frá manni sem liggur 

fyrir framan lágreistan sveitabæ að kvöldi til: 

Hann fann eðli náttúrunnar streyma í gegnum taugar sínar og æðar [...] 

Honum fannst eins og lífsafl hans breiddist út, víðar og víðar um 

náttúruna, sem hvíldi þögul og kyrr í hringum hann [...] Að vera til, það 

er að skilja, skynja eitthvað til fulls.[...] Hann sameinaðist hinni ytri 

náttúru, varð svo að segja að náttúrunni sjálfri, eða miklum hluta hennar, 

fannst honum. 
41

 

Skynjun og reynsla mannsins er bæði andleg og líkamleg; maður og náttúra verður eitt. En 

nú rúmum hundrað árum síðar er komin umræða um að merkingarfull náttúrureynsla þurfi 

að eignast orð sem nær utan um þau tengsl sem myndast við það að upplifa náttúrufegurð. 

Orðaforði sem lýst getur einlægum tengslum við náttúruna á sér kannski ekki hefðbundið 

tungumál, heldur þarf nýtt tungumál skynjunar. „Þar með er ekki sagt að skynjun 

náttúrunnar og mat á fegurð hennar séu fullkomlega afstæð fyrirbæri, eins og oft er haldið 

fram, heldur aðeins að fyrirbæri af þessum toga kalli á víðtæka og fordómalausa rannsókn 

á samspili náttúru mannshuga og menningar.“42 Þessi nýji náttúruskilningur og vangaveltur 

um tengsl manns og landslags eru kannski upphaf nýs tungumáls og hugarfars sem er 

byggt á heildarskynjun, sem nefnd er líka skynheildarskynjun og skynhrif hér að framan. 

Þegar ég upplifi mikla fegurð og finn heildina með öllum skynfærum það sem gerist í 

andrúminu, paþosi á milli mín og þess sem ég skynja, veit ég af reynslunni að ég á ekki 

orðaforða til að segja vel frá upplifuninni. 

Til að orð verði virk, þurfa þau að vera sameiginleg til að hafa merkingu í hugum fólks. 

Orðin byggja á reynslu okkar og veruleika og vísa til þess sem er lýst. Til að aðrir geti 

skilið það sem ég á við með fagurfræði hraunlandslags, þarf viðkomandi að hafa séð hraun 

til að geta ímyndað sér úfið apalhraun. Við eigum nöfn sem ná yfir flestallt sem fyrir augu 

ber úti í náttúrunni, hvað allt heitir, en þegar kemur að því að lýsa heildarupplifun af 

einhverju náttúrufyrirbæri er orða vant. Tungumál nútímans á ekki orðaforða til að fanga 

nægjanlega náttúruupplifun eins og þá sem Páll Skúlason lýsir svo vel í grein sinni um 

                                                 
41   Einar Benediktsson, „Gullský“ í  Óbundið mál, fyrra bindi, (Hafnarfirði: Svansprent, 1980),  39-43, birt 

.1897 í tímaritinu Eimreiðin.  
42   Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð,“ 263. 
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Öskju, sem vísað var í hér að framan. Heildarskynjun á ekki málshætti og orðtök eins og 

hverfandi heimur gamla vinnusamfélagsins á, þar sem málrækt margra alda liggur að baki. 

Þessar vangaveltur minna á skrif Halldórs Kiljan Laxness í öðru samhengi í bréfi frá 1923, 

að það þurfi að „kúltívera, nuancera og instrumenntera“ íslenskt mál og hverfa frá 

hlutlægum lýsingum – og ennfremur:  

Málið hjá þessum Snorra er sennilega ekki óviturlegt, það sem það nær, 

og góð íslenska. (Víða verður hann þó að grípa til erlendra orða.) En sem 

sagt, það liggur á alt öðrum sviðum en okkar mál, og maðurinn hugsar 

með alt öðruvísi innréttuðum heila en nútíðarmenn, og interesserar sig 

firir alt öðrum atburðum og hlutum en við (t.d. er hann mjög 

interesseraður firir því ef einhver konúngur gefur manni frakka eða 

hring) Ég held ifirleitt að ekki sé hægt að læra að skrifa níja íslensku af 

gamalli íslensku. Það þarf eitthvað annað.43 

 

 

  

                                                 
43   Peter Hallberg, Vefarinn mikli. Um æskuskáldskap Halldórs Kiljan Laxness II, (Reykjavík: Helgafell, 

1960), 46.  
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Lokaorð 

Þegar ég vann að rannsókn minni á Helgafelli tók ég viðtal við Kolbrúnu Björnsdóttur 

grasalækni.44 Við ákváðum að ganga saman á Helgafell og hittumst á bílastæðinu í fallegu 

vorveðri seinnipart dags. Kolbrún er göngugarpur, hafði gengið áður á Helgafell og var að 

velta uppgöngunni fyrir sér, og ég sagði henni hvar ég gengi upp en ég væri til í að fara 

aðra leið, sem og við gerðum. Við fórum upp stíginn en þegar við komum ofarlega í fellið 

beygðum við til hægri við hausinn sem sést vel á mynd 12 og klifruðum þar upp. Ég var 

hvorki með göngubrodda né göngustafi og móbergið bratt og sums staðar blautt og hált. 

(Sjá mynd 13 sem ég tók þegar ég var komin á öruggan stað). Brúna samfellda strikið 

ofarlega vinstra megin er göngustígurinn. Ég varð lofthrædd í fyrsta skipti í mjög langan 

tíma og vissi að þetta væri ekki leiðin sem ég myndi ganga næst. Áfram héldum við og 

brátt vorum við komnar upp á topp. Þar lágum við í góða stund og Kolbrún sagði að 20 

mínútur væri nægur tími til að endurhlaða orkuna okkar. Tilfinningin heild var það sem ég 

upplifði á toppi Helgafells þennan bjarta dag. Útsýnið var eins og best verður á kosið, 

Snæfellsjökull í fjarska, Esja, Bláfjallahringurinn, Keilir og Reykjanesið.  

Við upplifðum saman náttúrufyrirbærin sem urðu á vegi okkar á þessari vinsælu gönguleið. 

Áhugasviðið, náttúran, útiveran og upplifunin af því að ganga saman bjó til tengingar og 

fegurðin umvafði okkur. Merkingin, sem fjallað var um hér að framan, varð til hér. 

Helgafell bar nafn sitt með réttu, en helga þýðir bæði helgað eða friðlýst svæði og staður 

sem ber að vernda og ekki má eyðileggja.45 Gott að vita að geta komið aftur á þennan stað. 

Kolbrún hefur starfað sem grasalæknir í rúm 25 ár og sagði mér að hún sjái mikinn mun á 

alvarleika streitunnar sem hrjáir marga sem leita til hennar. Streita er versti óvinur 

nútímamannsins og er eitt af stóru heilbrigðismálunum, við fleytum kerlingar á yfirborðinu 

og tengjumst hvorki öðru fólki né heiminum almennilega með lífstíl sem einkennist af 

hraða og kapphlaupi um að gera sem mest, spara tíma og hámarka afköst. Fólk leggur 

mikið á sig til að reyna að standa undir kröfum samfélagsins, bæði í vinnu og einkalífi og 

gengur á alla eðlilega orku. Afleiðingin er alvarleg streita og fólk örmagnast bæði andlega 

og líkamlega. Kolbrún kallar það að við klárum eldinn sem við fæðumst með, sem er 

drifkrafturinn í okkur. 

                                                 
44   Sjá Árdís Sigmundsdóttir, „Kaldá,“ viðtal við Kolbrúnu Björnsdóttur, myndband, 2:02, birt 29. apríl 

2018. https://youtu.be/k2pqBuyT_Fs 
45    Íslensk orðabók, ritstjóri Mörður Árnason, (Reykjavík: Edda útgáfa hf.), 2007, 381. 
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Náttúran býður þeim sem örmagnast að endurhlaða orkuna og gönguferðir um svæði eins 

og Helgafell, eru kjörinn vettvangur til að endurnærast. Með því að dvelja í náttúrunni og 

leggja snjalltækin frá okkur, getum við hlaðið orkustöðvarnar okkar, þar sem jörðin er + 

hlaðin, en tækin – hlaðin, og með því að vera úti, helst eins langt frá örbylgjuloftnetunum 

og hægt er, þá endurhlöðum við okkur. Margir þekkja af eigin raun að fara út að ganga og 

koma endurnærðir heim, án frekari útskýringa. Þýðing vitneskjunnar um jákvæð 

heildaráhrif göngu á fólk í náttúrulegu umhverfi er þekkt, og notuð í einhverjum mæli sem 

lækning við nútímasjúkdómum eins og streitu. Útivera er þegar nýtt markvisst til 

heilsueflingar og rannsóknir sýna að ganga í náttúrulegu umhverfi hefur jákvæð áhrif á 

líðan fólks.46 Til er hópur fólks sem velur að keyra ekki allt í botn og Hæglætishreyfingin 

er einn angi þess. Markmið hreyfingarinnar er að gæða nútímann meiri mannúð og er 

samheiti yfir lífsmáta, þar sem gæði umfram magn eru í forgrunni. Þar er kennt að skapa 

rými fyrir hæglæti í lífinu og draga meðvitað úr hraðanum, hlúa að hæglæti innra með sér 

og vera í jafnvægi; vera snögg, þegar það á við og kunna líka að slappa af, hlakka til og 

njóta líðandi stundar.47 

Sameiginlegt með nýju hugtökunum og hugmyndunum sem ganga þvert á landamæri 

fræðiheimsins og fjallað er um í ritgerðinni, eru tengsl manns og jarðar. Það sameiginlega 

er að gefa persónulegri reynslu gaum og nota reynsluna með markvissum hætti.48 Eins og 

komið var inn á í ritgerðinni taldi Merleau-Ponty að reynsla vitundarinnar væri ætíð 

reynsla af einhverju. Það sem einkenndi reynslu mína af því að ganga meðvitað um í 

landslagi var, hversu allt kom mér á óvart. Ég hafði áður farið í margskonar gönguferðir, 

gengið yfir fjallgarða og jökul, þekkti athöfnina að ganga í landslagi vel og fannst það 

mjög skemmtilegt. Fyrirbærafræðileg og fagurfræðileg reynsla mín af landslaginu við 

Helgafell var upphafið af nýju ævintýri. Þetta var eitthvað nýtt og togaði alltaf aftur í mig. 

Staðreyndir um lífríki og náttúrufar öðluðust annan sess í nýju samhengi persónulegrar 

upplifunar minnar.  

 

                                                 
46   Sjá t.d. Rachel Bragg, Carly Wood, Jo Barton, Ecominds Effects on Mental Wellbeing: An Evaluation for 

MIND (Essex Sustainability institute and School of Biological Sciences - University of Essex: Mind, 

Stratford, London, 2013. Walking: Your steps to health - Harvard Health, sótt 12. febrúar 2019. 

http://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Walking-Your-steps-to-health 

Stanford study finds walking improves creativity  

http://news.stanford.edu/2014/04/24/walking-vs-sitting-042414/ 
47 Carl Honoré, Lifum Lífinu Hægar (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2006), 21. 
48 Gísli Pálsson, Fjallið sem yppti öxlum. Maður og náttúra, 8, 15. 

http://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Walking-Your-steps-to-health
http://news.stanford.edu/2014/04/24/walking-vs-sitting-042414/
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Tengslamyndun í landslagi er framtíðarauðlind þjóðarinnar, þar sem einkenni náttúrufars á 

Íslandi liggur í fjölbreytni landslagsgerða. 49  Hugmyndir fyrirbærafræðinnar varpa nýju 

ljósi á tengsl fólks við íslenskt landslag og geta þannig orðið uppspretta aukinna lífsgæða 

fyrir almenning. Margir eru leitandi eftir lífsfyllingu og landslagið á Íslandi í öllum sínum 

fjölbreytileika er kjörinn vettvangur til tengslamyndunar, fólk getur fundið sig sjálft í 

tengslum við jörðina. Ég tek undir með Þorvarði Árnasyni þegar hann segir:  

Mikilvægi tjáskiptanna milli manns og náttúru felast fyrst og fremst í 

þeirri sísköpun merkingar sem þau bjóða hverjum einstökum manni 

þátttöku í: hinu lífræna ferli merkingarmyndunar sem birst getur í 

samskiptum hvers einstaks mannshugar og náttúrunnar. Fyrir 

einstaklinginn skiptir það höfuðmáli að hafa aðgang að þessari 

frumuppsprettu merkingar og þroska sjón sína og hugsun í verki. Þeirri 

merkingu sem þannig verður til er síðan bæði eðlilegt og æskilegt að 

deila með öðrum.50 

Það sem er fagurt í mínum huga endurspeglar þau gildi sem ég tel mikilsverð og mér finnst 

líklegt að í framtíðinni verði náttúruupplifun hluti af almenningsmenntun. 

Samfélagsbreytingar gerast ekki ef fólki er sagt að gera eitthvað, breytingar eru líklegri til 

að eiga sér stað þegar fólk deilir merkingarbærri reynslu.51 Hugmyndafræði fyrirbæra- og 

fagurfræði nýttist vel við að gera huglægri upplifun minni skil og greina merkingu sem 

varð til við að dvelja og skynja í landslaginu. Þessi leiðangur kenndi mér að fegurðin býr í 

hversdagsleikanum og með því að beina athyglinni að nærumhverfinu lærði ég að njóta 

þess smáa og einfalda sem gefur lífinu gildi. Sá reynsluheimur sem er kominn upp á 

yfirborðið í umræðunni kallar á nýjan orðaforða, „tungutak heildarskynjunar“ sem lýst 

getur tengslum mannsins við náttúruna. Þá nálgumst við það sem Maurice Merleau-Ponty 

hélt fram: ,,Að ástunda fyrirbærafræði er að leitast við að endurheimta hin einlægu tengsl 

mannsins við heiminn og ljá þeim að endingu heimspekilegan sess.“52 

 

 

  

                                                 
49   Náttúrufræðistofnun Íslands, „Land,” sótt 3. feb. 2019, https://ni.is/grodur/vistgerdir/land. 
50   Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð“ 281. 
51   John Takchara, „Afterword,“ í An Introduction to Sustainability and Aesthetics: The Arts and Design for 

the Environment, ritstjórar: Christopher Crouch, Nicola Kaye og John Crouch (Boca Raton: BrownWalker 

Press, 2015), 212. 
52   Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ 113. 

https://ni.is/grodur/vistgerdir/land
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