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Mér hefur lengi verið hugleikið að auka á einhvern 
hátt tengsl okkar mannfólksins við umhverfi okkar. 
Ég tel að hugmyndir Descartes um aðskilnað huga 
og líkama hafi gert það að verkum að það sé ákveðin 
hugsanarvilla í því hvernig við nálgumst tilvist 
okkar á jörðinni, sem er fólgin í því að við sjáum 
okkur ekki sem hluta af umhverfi okkar. Þetta í 
bland við aftengingu nútímasamfélags við þá ferla 
sem við beytum í tilvist okkar svo sem slátrun dýra 
o.s.frv., er að ég tel meginástæða þess 
umhverfisvanda sem við stöndum nú frammi fyrir. 
Ég tel því að grunnurinn í að finna lausn við þessum 
vanda sé að horfa í ferla umhverfis okkar, gera 
framleiðsluferla sýnilegri og þannig tengjast 
umhverfi okkar með sterkari hætti. Með því munum 
við bera meiri virðingu fyrir því og hugsa með ríkari 
hætti um afleiðingar gjörða okkar. 

AÐRAGANDI



Sem matreiðslumaður hóf ég fyrir nokkrum árum að 
gera tilraunir með gerjun á matvælum. Í fyrstu hafði 
ég lítinn skilning á þeim ferlum sem bjuggu að baki 
og treysti frekar á uppskriftir og aðferðir sem reynst 
höfðu öðrum vel. Ég varð fljótt heillaður af þeim 
mögnuðu umbreytingum sem þessir ferlar höfðu á 
matvæli og ég hóf að kafa dýpra í hvað bjó þar að 
baki. Það leiddi mig inn í magnaðan heim örvera. 
Þar gat ég sameinað áhuga minn á lífræði og 
matreiðslu. Með aukinni þekkingu samhliða 
tilraunum með gerjun áttaði ég mig á því að ég var 
farinn að upplifa umhverfi mitt á nýjan hátt. Heimur 
sem hafði verið mér hulinn var nú farinn að standa 
ljóslifandi fyrir mér. Ég tók eftir hlutum í kringum 
mig og myndaði tengingar sem ég hafði ekki séð áður. 
Mig langaði því að útskriftarverkefni mitt snérist að 
einhverju leyti um að opna augu annara fyrir þessum 
heimi sem og að sýna fram á þá möguleika sem búa 
í lífsferlum örvera.Ég ákvað því að nýta mér skrif 
ritgerðar til B.A. prófs í Listaháskóla Íslands til þess 
að kafa enn dýpra í heim örvera, skoða lífferla þeirra, 
hvernig við höfum notfært okkur þá og hvaða 
möguleikar eru í þeim. Í rannsókn fyrir ritgerðina 
komst ég að því að örverur eru ekki aðeins 
merkilegar verur útaf fyrir sig heldur eru lífsferlar 
þeirra grunnurinn að lífsferlum jarðarinnar. Allt 
annað líf jarðar treystir á virkni þeirra til að brjóta 
niður efni eða gera þau flóknari. Í ritgerðarskrifum 
mínum varð mér í síauknum mæli ljóst að allt líf á 
jörðinni byggir á samlífi og var heimildarmyndin 
Symbiotic earth, sem fjallar um kenningar 
Lynn Margulis um jörðina sem eitt heildrænt kerfi og 
mikilvægi samlífis í þróun tegunda gríðarlegur 
innblástur.(1) Það vakti einnig athygli mína að 
örverulífkerfi hvers einstaklings og hvers svæðis eru 
einstök og birtist það í þeim áhrifum sem þau hafa á 
umhverfi sitt.
1. Margulis Lynn, The Symbiotic Planet: A New Look At Evolution (London: Orion books, 1998)



Í gegnum söguna höfum við hvað helst nýtt okkur 
örverur til geymslu og umbreytingar á matvælum og 
tengjum mörg þeirra við ákveðin svæði, matvörur 
svosem Parma skinka eða Kampavín eru táknmyndir 
ákveðins svæðis því það er aðeins hægt að skapa þær 
með þeim hráefnum og örveruflóru sem fyrirfinnst 
á þessum tilteknu stöðum. Mér datt þannig í hug að 
reyna að skapa matvöru algerlega úr hráefnum úr 
mínu nærumhverfi sem væri dæmi um þá möguleika 
sem búa í nýtingu örvera, tól til að upplifa ákveðið 
svæði og táknmynd míns nánasta umhverfis.

ÞRÓUN



Í rannsókn minni á örverum hafði ég komist á 
snoðir um að í Japan hefur myglusveppur sem 
kallast Aspergillus oryzae verið notaður til að 
umbreyta sterkju í korni í einfaldar sykrur. Útkoman 
er afurð sem þeir kalla koji, sem hefur meðal annars 
verið notað til bruggunar. Í Evrópu hefur aðferð sem 
kallast möltun verið beitt á korn í sama tilgangi. 
Ég vissi að það hefur reynst erfitt að malta íslenskt 
bygg, svo mér datt í hug að prófa að gera tilraunir 
með að rækta þennan svepp á íslensku byggi og gerði 
samhliða tilraunir með 
önnur hráefni svo sem brauð, melgresi og kartöflur 
til að sýna fram á þá möguleika sem búa í lífsferlum 
örvera. Ég flutti inn gró frá sveppunum og tók að 
rækta þau upp og passaði mig á að rækta alltaf ný 
gró svo framleiðslan væri sjálfbær. Það tók mig 
nokkurn tíma að þróa aðferðir sem virkuðu fyrir öll 
þessi hráefni sem ég byggði á aðferðum frá Japan 
en aðlagaði að því hráefni sem ég var að vinna með 
hverju sinni. Að lokum gat ég sýnt fram á árangur í 
umbreytingu sterkjunar í öllum þessum hráefnum 
með sykurmælingu. 
Mér fannst verkefnið þurfa ákveðinn fókus og vildi 
ekki að það yrði verkefni um lausn við matarsóun. 
Mig langaði að verkefnið snérist um að sýna fram á 
möguleikana í lífsferlum örvera til að lifa með 
umhverfi okkar. Ég ákvað því að setja notkun 
örvera í staðbundu samhengi sem fókuspunkt og 
ákvað að einbeita mér að íslensku byggi.Byggið sem 
hafði nú verið umbreytt með virkni myglusveppsins 
hefði verið hægt að nýta á ýmsan máta, en ég ákvað 
að gerð áfengs drykkjar væri sterkasta 
miðlunartækið. Ég notfærði mér aðferðir úr bjórgerð 
og gerði tilraunir með ristun og meskjun á korninu 
sem gáfu mjög fljótlega góða raun. Ég ákvað síðan 
að krydda drykkinn með vallhumal sem vex villtur í 
mínu nærumhverfi. 



Ég hafði nú skapað grunn drykkjarins úr hráefnum 
sem mögulegt var að rækta í mínu nærumhverfi, en 
hvernig gat ég með enn sterkari hætti tengt hann 
við umhverfi mitt? Í hefðbundinni nútímabjór og 
víngerð er notast við einangruð ger sem ræktuð eru 
á vísindastofum og flutt heimshorna á milli. 
Lífsferlar gerja virka á þann hátt að þau nærast á 
einföldum sykrum og gefa frá sér etanól og 
koltvísýring sem úrgang. Í þúsundir ára hefur 
mannskepnan nýtt sér lífsferla þessara vera til að 
búa til áfenga drykki. Það eru þó ekki nema rétt 
yfir hundrað ár síðan að við mannfólkið öðluðumst 
einhverskonar skilning á lífsferlum þeirra og gátum 
einangrað þau til ræktunar. Fyrir þann tíma 
notaðist fólk við ger og aðrar örverur úr sínu 
nánasta umhverfi við bruggun sína. Með því að 
skilja eftir sætan vökva opinn fyrir umhverfinu er 
nánast óhjákvæmilegt að ger og aðrar örveru sæki 
í hann og er það nákvæmlega þannig sem áfengir 
drykkir hafa verið skapaðir í gegnum tíðina. 
Þessar lífverur hafa þó ekki aðeins þann hæfileika 
að umbreyta sykrum í etanól heldur hafa þær einnig 
sérstaka bragðeiginleika. Til eru þúsundir tegunda 
og afbrigða af gerjum og bakteríum og er samsetning 
þeirra á hverjum stað á hverri stund einstök og 
einnig þeir bragðeiginleikar sem þær hafa að geyma. 
Ég ákvað að nýta mér þessa aðferð og setti grunn 
drykkjarins út í birkiskóg til að fanga það 
örverulífkerfi sem hann hefði að geyma. Það má 
segja að líkt og myndavél fangar stund ljóss í tíma sé 
drykkurinn tæki til að fanga örverulífkerfi ákveðins 
svæðis á ákveðnum tíma sem hægt er að skynja með 
bragð og lyktarskyni.  
Hugmyndin var að skapa afurð sem að í hvert skipti 
sem fólk neytti hennar vekti hún það til umhugsunar 
um það örverulífkerfi sem er allt í kringum okkur. 
Ég valdi að setja vökvann út í birkiskóg af þeirri 
einföldu ástæðu að mér hefur alltaf fundist eitthvað 
sérstaklega fallegt við íslenska birkiskóga.



Ég hafði áhuga á að skoða nánar hvaða örverur 
drykkurinn hefði nú að geyma til að dýpka skilning 
minn enn frekar. Ég hafði samband við Matís þar 
sem eru stundaðar rannsóknir á matvælum, meðal 
annars örveruransóknir. Ég fékk þá til að greina 
örverurnar sem drykkurinn hafði að geyma og var 
áhugavert að fá lífræðilega innsýn í innihald 
drykkjarins. Það væri skemtilegt að skoða möguleika 
þess að búa til einskonar bragðkort af örveruflóru 
Íslands með þessum hætti. 
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Til að leggja enn ríkari áherslu á þá möguleika sem 
búa í lífsferlum örvera langaði mig að sýna fram á 
enn aðra umbreytingu á efninu. 
Ég bætti ediksýrugerlum úr ógerilsneyddu ediki út í 
drykkinn og útbjó þeim kjöraðstæður til fjölgunar. 
Gerlarnir nærðust því næst á áfengi vökvans, 
umbreyttu honum í edik og framleiddu 
bakteríusellulósa sem aukaafurð. það gæti verið 
spennandi viðfangsefni að taka notkun sellulósans 
lengra en það var ekki gert í þessu verkefni. Það 
er einhvernveginn þannig að þegar unnið er með 
örverur virðist hver umbreyting með lífsferlum 
þeirra bjóða upp á ótal nýja möguleika. 



Til þess að loka ferlinu við að skoða nærumhverfi 
mitt á þennan hátt, fannst mér mikilvægt að tækin 
sem til þurfti væru einungis úr staðbundnum 
hráefnum og lá beinast við að nýta í það íslenskt 
birki. Þar sem ég var byrjaður að sækja mér 
þekkingu í aðra menningarheima og notfæra mér 
þá í staðbundnu samhengi, fannst mér einnig passa 
að notfæra mér þekkingu frá Japan við að smíða úr 
íslenska birkinu og hafði það áhrif á sköpun hlutana 
þar sem ég samtvinna japanskt og íslenskt handverk. 



Í ferlinu hafði ég rekið mig á að það reyndist oft 
erfitt að útskýra þessar hugmyndir og aðferðir fyrir 
utanaðkomandi sem ekki voru djúpt inn í heimi 
örvera eða bruggunar. Flækjustig ferlisins virtist 
vefjast fyrir fólki og mikið af nýum hugtökum sem 
það greip ekki. Þar sem ég var að reyna að vekja 
áhuga almennings á heimi örvera og möguleikum 
þeirra var stór hluti verkefnisins að finna leið til að 
miðla ferlinu til almennings. Mér fannst 
heppilegasta leiðin til þess, að skapa einskonar 
heimildarmynd um ferlið. Ég dró ferlið saman í 
frásögn sem hentaði heimildarmyndaforminu og 
skapaði einskonar sögu um það, sem gekk út á að ég 
væri á vegferð við að kynnast sjálfum mér, 
menningu minni og nærumhverfi í gegnum örverur. 
Ég reyndi eftir ítrasta megni að gera það á hátt sem 
væri bæði línulegur og skíýr og til að þjóna 
frásögninni þurfti ég því að sleppa ýmsum 
smáatriðum. 

MIÐLUN



Lokaniðurstaða verkefnisis var áfengur drykkur og 
edik algerlega úr hráefnum úr mínu nærumhverfi. 
Eitthvað sem hafði ekki verið gert áður á Íslandi 
eftir minni bestu vitund. 
Til sköpunar þeirra hafði ég nýtt mér lífsferla örvera 
til að sína fram á þrjú stig umbreytingar, hvert háð 
því fyrra. Afurðirnar sem úr því komu voru ekki 
aðeins eitthvað til að njóta á tyllidögum. Þær voru 
táknmyndir. Táknmyndir  fyrir það að með því að 
sækja mér þekkingu í aðra menningarheima get ég 
séð mitt eigið nærumhverfi í nýju ljósi. Táknmyndir 
fyrir tengingu milli sjálfs míns og umhverfis míns. 
Táknmyndir fyrir stað, stund og uppruna



Í þróunarferli verkefnisins komu upp ýmsar áleitnar 
spurningar svo sem get ég talað um íslenskan bjór 
ef öll innihaldsefni hans nema vatnið er innflutt? 
Hvað þýðir það þegar við segjum að eitthvað sé 
staðbundið? Skilgreiningin á því er alls ekki einföld, 
allskonar hlutir úr umhverfi okkar sem við 
skilgreinum þó sem íslenska eiga ekki uppruna sinn 
hér, til dæmis tölum við um íslenskar kartöflur 
þó þær séu uprunar frá Suður Ameríku en teljum 
lúpínu ekki vera íslenska jurt. Hversu langt aftur 
þurfum við að fara til þess að eitthvað teljist vera 
íslenskt? Er það kannski tegunda rasismi að flokka 
tegundir á þennan hátt? Á það við um þekkingu líka, 
ef ég nýti mér þekkingu og hefðir frá öðrum 
menningarheimum, er ég þá að stunda 
menningarnám? Ekki er til einfalt svar við þessum 
spurningum. 
Ég vissi að mér fannst mikilvægt að nýta hráefni úr 
mínu nærumhverfi bæði af umhverfisástæðum sem 
og að tengjast mínu eigin umhverfi og menningu á 
sterkari hátt. Á sama tíma vildi ég ekki að verkefnið 
fengi á sig þjóðerniskenndan blæ því ég fagna 
fjölbreytileikanum. Ég vissi að þessir hlutir þyrftu 
ekki endilega að vera andstæður, en átti erfitt með 
að koma því fyrir mig í heildstæðri hugmynd. 
það var á fyrirlestri um akítektúr á ráðstefnu 
Listaháskóla Íslands, Hugarflugi sem ég heyrði 
Massimo Santanicchia segja þessi orð ,,exploring 
the world through localety”. Ég man ekki glöggt um 
hvað þessi fyrirlestur var því ég sökkti mér inn í 
hugsanir um þetta og hætti að fylgjast með. 
Þessi orð sátu í mér og voru lykillinn að því að ég fór að 
skilja hugsanir mínar betur og þá frásögn sem ég var að 
reyna að segja með verkefninu.

HUGLEIÐINGAR 



Þann 4. maí var afrakstur verkefnisins sýndur á 
Kjarvalsstöðum. Ég setti verkið upp með því að sýna 
þrjú stig umbreytingar vökvans ásamt hlutunum sem 
ég smíðaði úr íslenska birkinu. Fyrir ofan hlutina 
hékk hringskorin krossviðsplata sem varpað var á 
vídeó verki, þar sem ég setti saman smásjármyndir 
af örverum og birkiskóginum sem þær voru sóttar í. 
Heimildarmyndin um verkefnið var svo sýnd á skjá, 
stilltum upp á gólfinu við hlið verksins. 

SÝNING
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