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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að sína fram á hvernig vélræn tvíhyggjuhugsun vísindanna, 
sem má mögulega rekja til hugmynda heimspekingsins Decartes, hefur haft áhrif á það 
hvernig við mótum umhverfi okkar. Þessar hugmyndir Decartes sem staðsettu manninn 
fyrir utan náttúruna, sem drottnara hennar, færann um að móta hana eftir sínum vilja, eru ef 
til vill ein meginástæða þess umhverfisvanda sem við sem mannkyn erum í síauknum mæli 
að átta okkur á að við stöndum nú frammi fyrir. Í þessum nýja raunveruleika sem 
mannkynið stendur nú frammi fyrir hafa hönnuðir neyðst til að endurskilgreina hlutverk 
sitt í samfélaginu þar sem erfitt getur reynst að réttlæta að koma nýjum hlutum í heiminn, 
eingöngu vegna fagurfræðilegra eiginleika þeirra. Hönnuðir 21. aldarinnar hafa þannig 
margir hverjir áttað sig á þessari hugsunarvillu og  tekið vinnuferla sína til endurskoðunar 
með því að leitast við að líta til náttúrulegra ferla og finna í þeim möguleika til sköpunar. 
Hið iðnvædda landbúnaðarkerfi samtímans er eitt stærsta inngrip okkar tegundar í 
umhverfi sitt og hvernig við öflum fæðu er einn mikilvægasti þátturinn fyrir áframhaldandi 
tilvist okkar. Hönnuðir ættu því ekki að láta sitt eftir liggja í að koma inn sem skapandi afl 
í endurmótun þessara ferla.  

Þar sem örverur gegna og hafa gegnt gríðarstóru hlutverki fyrir okkur sem tegund, 
bæði lífræðilega og menningarlega sem og mikilvægi þeirra fyrir lífsferla plánetunnar. Er 
þeirri spurningu varpað fram hvort hönnuðir ættu ekki í auknum mæli að líta til þessara 
ferla í sköpun sinni sem mögulegrar lausnar við því vandamáli sem 
nútímalandbúnaðarkerfi er.  
Þar sem sýn samtímafólks á örverur virðist oftar en ekki vera frekar neikvæð gæti það 
einnig verið hlutverk hönnuða að skapa vettvang og tæki til að miðla mikilvægi þeirra til 
almeninngs og sýna þá í jákvæðu ljósi. 
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Inngangur 

Á undanförnum árum hefur hönnunarstéttin verið í gríðarlegri sjálfsskoðun um hlutverk 
sitt í samfélaginu. Ekki er mér auðsjáanlegur tilgangur þess að framleiða fleiri stóla, spegla 
eða aðra svokallaða nytjahluti í heimi þar sem offramboð virðist vera eitt helsta 
áhyggjuefni samtímans. Ríkari ástæðu þarf til að réttlæta tilgang þess að koma einhverju 
nýju í heiminn. Það er þó staðreynd að við líkt og allar aðrar dýrategundir getum ekki lifað 
í þessum heimi án þess að nýta okkur auðlindir jarðar. Við þurfum húsaskjól, mat og klæði 
svo eitthvað sé nefnt til þess að lifa af.1 Auk þess er þróun mannsins komin á það stig að ég 
tel  það óraunhæft að ætlast til að fólk snúi aftur til frummennsku og lifi einungis af því 
sem það sem einstaklingar geta aflað af  jörð sinni.  

Í mannskepnunni líkt og hjá öllum öðrum dýrategundum á jörðinni er viljinn til 
þess að lifa af og viðhalda tegundinni.2  Vandamálið er líklega að mannskepnunni hefur 
tekist að verða svo góð í að lifa af að það ógnar nú tilvist svo margra tegunda að 
vísindamenn tala um að við séum nú að upplifa sjötta fjöldaútdauða tegunda í sögu 
jarðarinnar og er vísindasamfélagið almennt sammála um að þar sé mannskepnan helsti 
áhrifavaldurinn.3 

Ástæður þess að mannskepnunni hefur tekist að verða svo góð í að lifa af, að hún 
ógnar nú tilvist stórs hluta lífvera á jörðinni er margþættar: Aðlögunarhæfni hennar, 
hæfileikinn til að vinna saman á sveigjanlegan hátt og upphaf skipulags landbúnaðar eru 
þar stórir þættir, svo eitthvað sé nefnt. Síðast en alls ekki síst ber að nefna uppgötvun 
vísindalegra aðferða og þegar menn tóku að beita henni til að mæla og reyna að sannreyna 
á einhvern hátt umhverfi sitt.4 Vísindaleg aðferð hefur fært okkur margar af stærstu 
uppgötvunum mannsins, bætt lífsgæði okkar og hraðað þróun okkar svo um munar og mun 
líklega einnig hjálpa okkur að leysa þá umhverfisógn sem steðjar að tilvist okkar á 
jörðinni. Í grunni vísindalegrar hugsunar er ef til vill að finna ákveðna hugsanavillu sem 
má rekja til franska heimspekingsins Decartes. Einkennisorð hans voru: Ég hugsa, þess 
vegna er ég til. Í hugmyndum hans má greina ákveðna vélræna/tvíhyggjuhugsun um 

                                                
1 Sigurlína Davíðsdóttir, „Gætuð þið sagt mér frá Abraham Maslow og kenningu hans um þarfapíramídann?“ 
Vísindavefurinn, 16. febrúar 2006, Sótt 14. óktóber 2018, http://visindavefur.is/svar.php?id=5647. 
2 Henry Alexander Henrysson, „Hvað getið þið sagt mér um Arthur Schopenhauer og hver eru hans helstu 
verk?“ Vísindavefurinn, 10. desember 2012. Sótt 14. október 2018, http://visindavefur.is/svar.php?id=27829. 
3 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Sjötta fjölda-út-rýming dýra-tegunda á jörðinni þegar hafin,“ Vísir (2017). 
Sótt 14. óktóber 2018, http://www.visir.is/g/2017170719838. 
4 Yuval Noah Harari, Sapiens a brief history of humankind (London: Penguin random house llc, 2011), 22-
149. 
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aðskilnað á huga mannsins og líkama hans. Þannig að vísindin eigi aðallega við um 
líkamlega virkni mannsins en hugurinn sé viðfangsefni guðlegra fræða. Þessi tvíhyggja 
hefur þannig skapað ákveðnar forsendur til að aðskilja mannlega hugsun frá náttúrunni og 
staðsetur hann fyrir ofan og utan við hana. Þessi hugsun hefur gegnumsýrt vísindalega 
nálgun mannsins og afstöðu hans gagnvart náttúrulegu umhverfi sínu í gegnum aldirnar. 
Enn eimir eitthvað af þessari hugsun, þó hún sé að miklu leyti á undanhaldi. Ég tel að í 
fræðisamfélagi samtímans er það almennt samþykkt að við neyðumst til að horfa á 
manneskjuna sem hluta af náttúrunni, en ekki óháða og utan við hana. 5 

Á undanförnum árum hafa komið æ betur í ljós afleiðingar þessarar hugsanarvillu.  
Það er að segja að aðkoma mannsins að náttúrunni og nýting auðlinda hennar er í 
línulegum ferlum, sem mergsjúga jörðina af auðlindum hennar. Í stað þess að hann 
staðsetji sig sem hluta af náttúrunni og skapi framleiðsluferla sem vinna með hinum 
hringlaga ferlum náttúrunnar. Að það sem við tökum gefum við til baka. Eins og áður segir 
hefur hönnunarsamfélagið orðið meðvitaðra á undanförnum árum um þá ábyrgð sem það er 
að koma nýjum hlutum í heiminn og margir hönnuðir hafa reynt að staðsetja sig og 
endurskilgreina hlutverk sitt í nýjum veruleika.  

Margir af framsæknum hönnuðum nútímans hafa þannig farið að umbreyta 
vinnuferlum sínum og leitast við að skapa í samræmi við náttúrulega ferla, til þess að þeir 
megi með góðu móti gera það verða þeir að fara í grunn- framleiðsluferla á þeim efnum 
sem þeir nota við sköpun sína og þurfa þá oft að leita sér aðstoðar raunvísindamanna þar 
sem sérhæfð þekking þeirra og vinnuferlar geta komið hönnuðum að notum í sköpun sinni. 
Í sérhæfingu vísindamanna felst þó mögulega ákveðin takmörkun þar sem þeim getur 
reynst erfitt að sjá út fyrir eigin fræðisvið og þær hefðir sem hafa skapast innan þess. Þar 
geta hönnuðir komið inn sem skapandi afl og séð ónýtta möguleika í þekkingaröflun 
vísindamanna sem og að vera tengiliðir milli ólíkra fræðigreina. 

Það má þannig varpa því fram sem hugmynd að hlutverk hönnuða á 21. öldinni sé 
að rannsaka náttúrulega ferla, afla sér grunnþekkingar á þeim og með aðstoð sérhæfðra 
vísindamanna finna leiðir til þess að notfæra sér þá til þess að bæta mannlega tilvist sem 
hluta af náttúrunni en ekki utan við hana. Í eftirfarandi ritgerð mun ég leitast við að skoða 
náttúrulega ferla örvera, hvers vegna hönnuðir ættu að líta til ferla þeirra í sköpun sinni og 
hvernig þeir gætu fundið leiðir til þess að miðla mikilvægi þeirra fyrir tilvist okkar til 
almennings.  

 

                                                
5 Atli Harðarson, „Hvað er einhyggja og tvíhyggja? Hvers vegna eru þær svo fyrirferðamiklar í sögunni?“ 
Vísindavefurinn, 11. júní 2000. Sótt 14. óktóber 2018, http://visindavefur.is/svar.php?id=507. 
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1. Landbúnaðarkerfi samtímans 
 
Einn af mikilvægustu þáttum mannlegrar tilveru er hvernig við öflum þeirrar fæðu sem við 
neytum. Grunninn að siðmenningu okkar má rekja til þess að við fórum að rækta matvæli 
með öðrum orðum stunda landbúnað, þar með gat mannskepnan fest búsetu sína og fengið 
næga orku og tíma til að flýta þróun sinni til muna.  Lengi vel stundaði mannskepnan 
landbúnað að mestu leyti í samræmi við náttúrulega ferla en með fyrri iðnbyltingunni og 
tilkomu gufuvélarinnar varð til grunnur að því landbúnaðarkerfi sem við þekkjum í dag 
sem byggir á hinni klassísku hugsun vísindanna og iðnbyltingarinnar sem snýst um að 
yfirbuga og fullnýta náttúruna í krafti tækniþekkingar og fjárhagslegs ávinnings.6 Það er 
því rík ástæða fyrir hönnuði að rannsaka þessi kerfi betur og sjá nýtingarmöguleika innan 
þeirra. Hvernig megi umbreyta þessum línulegum ferlum í hringlaga ferla sem vinna með 
ferlum náttúrunnar og staðsetja manninn innan þeirra.  

Það er staðreynd sem vert er að halda til haga að hið iðnvædda landbúnaðarkerfi 
nútímans hefur gert okkur kleyft að framleiða mat sem gæti fætt allan heiminn. Það hefur 
veitt okkur þau lífsgæði að geta nálgast hvaða matvöru sem er hvar sem er og hvenær sem 
er. Leiðirnar sem þetta kerfi hefur farið við að ná þessu fram eru í meginþáttum þrjár: 
- Með vélvæðingu landbúnaðar og notkunar á áburði og skordýraeitri við að hámarka 

framleiðsluafköst landsvæðis. 
- Með notkun rotvarnarefna. 
- Með kælitækni er það tryggt að matvara komist óskemmd á áfangastað og með skjótu 

og öflugu dreifikerfi er honum dreift um heiminn.7 
Það má segja að þessi kerfi byggi á þeirri hugsun að maðurinn stýri og móti náttúrunni eftir 
eigin höfði og taki lítið tillit til náttúrulegra ferla. Þessi hugsunarvilla hefur nú þegar leitt til 
skelfilegra afleiðinga fyrir áframhaldandi tilvist mannsins á jörðinni m.a. hlýnun jarðar og 
frekari afleiðingar eiga enn eftir að koma í ljós.8 Það hefur einnig aftengt manninn frá 
raunveruleika náttúrulegra ferla í þeim skilningi að ferillinn sem það tekur matvæli að 
verða til hefur verið hulinn sjónum almennings, svo við myndum engin tengsl við þau 
matvæli sem við neytum og hann birtist okkur aðeins sem pökkuð vara í hillum 

                                                
6 Eden K Olsen, „Biodynamic Agriculture: A Valuable Alternative to the Industrial Farming System“ 
(Scripps Senior theses, Scripps College, 2014),1-3, 
7 „Industrialization of Agriculture,“ Johns Hopkins Center for a livable future, sótt 14. óktóber 2018, 
http://www.foodsystemprimer.org/food-production/industrialization-of-agriculture/index.html. 
8 „Agriculture and Climate Change: Towards Sustainable, Productive and Climate-Friendly Agricultural 
Systems,“ OECD meeting of agricultural ministers, sótt 15. óktóber 2018, 
https://www.oecd.org/agriculture/ministerial/background/notes/4_background_note.pdf. 
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stórmarkaða. Þetta gerir upplifunina af neyslu matvæla meira abstrakt og dregur úr 
ábyrgðartilfinningu okkar og virðingu fyrir þeim lifandi verum sem við neytum.9 

Hvað er til ráða? Mér finnst ólíklegt að fólk samþykki að draga úr lífsgæðum 
sínum, svo að minnka aðgengi þess að matvælum er ekki raunhæfur kostur. Við neyðumst 
því til að skapa kerfi sem draga ekki úr lífsgæðum en á sama tíma vinna með náttúrulegum 
ferlum.Verkfræðingar, vísindamenn og hönnuðir hafa einbeitt sér að því að skapa aðferðir 
og kerfi  sem dreifa og geyma matvæli. Aðallega með kælitækni, rotvarnarefnum og 
hröðum dreifikerfum eins og segir að ofan. Við verðum að beina sjónum okkar að þróa 
kerfi sem einbeita sér að því að rækta mat í stað þess að geyma hann og það í sem stystri 
fjarlægð frá neytandanum. Við verðum einnig að horfa til kerfa sem vinna með 
náttúrulegum ferlum líkt og vistmenningarlegs landbúnaðar e. permaculture. Einnig 
þurfum við að líta aftur til þeirra ferla og tækni sem fólk beitti til geymslu á matvælum 
fyrir tíma hins iðnvædda landbúnaðarkerfis samtímans og kælitækninnar. Gæti verið að í 
heimi huldum sjónum okkar sé að finna ákveðna lausn? 
 

2. Tengsl okkar og örvera 
 

2.1 Upphafið 
 
Árið 1665 gaf Hollendingur að nafni Robert Hooke út bókina Micrographia. Í bókinni er 
að finna uppgötvanir sem Hook hafði tekist að gera með endurbótum sínum á smásjánni, 
sem hafði verið fundin upp á fyrri hluta 15. aldar. Í bókinni lýsti hann uppgötvun sinni á 
grunneiningu alls lífs og kallaði það frumur. Í bókinni var að finna teikningar af því sem 
Hooke sá í smásjá sinni, af við, laufum og vængjum flugna svo eitthvað sé nefnt sem veitti 
heiminum nýja sýn á hluti sem áður þóttu hversdagslegir. Í henni var einnig að finna 
teikningu af því sem Hooke kallaði Mucor, sem er  agnarsmár sveppur sem við tölum um í 
dag sem brauðmyglu. Hook kallaði lífveruna örsvepp (e. microscopic mushroom) og eru 
það fyrstu skráðu heimildir um örveru sem þekkjast.10 

Árið 1671, þróaði Hollendingur að nafni Antonie van Leeuwenhoek smásjána 
áfram, svo það mætti ná allt að 300 faldri stækkun. Hann notaði hana til að rannsaka ein 
dropa af tjarnarvatni, það sem fyrir honum blasti var heimur agnarsmárra lífvera, hann 

                                                
9 Michael Pollan, the Omnivores dilemma (New york: the penguin Press, 2006), 287-303. 
10 „Micrographia Special Collections featured item for March 2008 by Fiona Barnard, Rare Books 
Librarian,“ University of Reading, sótt 10. október 2018, 
https://www.reading.ac.uk/web/files/special-collections/featuremicrographia.pdf. 
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kallaði þessar lífverur ,,animalcules”. Lífverurnar sem blöstu við Leeuwenhoek voru það 
sem við þekkjum í dag sem frumdýr og bakteríur og var þetta í fyrsta skipti svo vitað sé að 
menn báru þessar verur augum, verur sem Leeuwenhoek áleit vera örsmá dýr.11 

Með þessum uppgötvunum sínum opnuðu þeir dyr að heimi sem enginn hafði áður 
séð eða vissi yfirhöfuð að væri til. Það er erfitt fyrir nútímamanninn, þar sem vitneskjan 
um örverur eru hluti af hversdagsleika hans, að skilja til fulls hve mikil áhrif það hefur haft 
á vísindasamfélagið að opna þarna nýjan alheim af áður óþekktum lífverum.                           

2.2 Örverur og jörðin 

Á undanförnum árum hefur orðið vinsælt að nefna þá gerla, góðgerla sem finnast í 
meltingarbætandi töflum og ýmsum mjólkurvörum sem eiga að bæta meltinguna. Ef horft 
er á stóru myndina ber það vott um miðjuhyggju mannsins að flokka gerla svona í góða og 
slæma gerla og er í raun og veru frekar grunnhyggið ef litið er til þess að bakteríur gegna 
lykilhlutverki í virkni lífhvolfs jarðar. Það sem gerir okkur og öllu öðru fjölfruma lífi kleyft 
að lifa á þessari plánetu er virkni örvera við að brjóta niður frumefni í einfaldari form eða 
gera þau flóknari svo þau séu okkur og öllu öðru fjölfrumalífi nothæf.12 Það er skiljanlegt 
sérstaklega ef litið er til þess hve miðjuhygginn maðurinn er að hann hafi gegnum söguna 
haldið að aðstæður á  jörðinni hafi verið skapaðar fullkomnar fyrir hann en raunin er sú að 
möguleiki tilvistar okkar er afleiðing tilvistar þessara agnarsmáu lífvera sem við köllum 
örverur. Stóran hluta af þeim tíma sem jörðin hefur verið til, hefur ekki verið neitt súrefni í 
andrúmslofti hennar sem er okkur sem og öðrum dýrum nauðsynlegt til að þrífast. Það sem 
breytti því að líf á jörðinni breyttist úr því að vera eingöngu loftfirrt líf yfir í að vera að 
miklum hluta háð súrefni, var tilkoma blágerla eða blágrænna þörunga sem þróuðu með sér 
hæfileikann til að umbreyta ljósi frá sólinni yfir í orku, ferli sem er kallað ljóstillífun. Við 
það losuðu þeir súrefni sem úrgang, efni sem gerir lífverum kleyft að nýta sér orku í ríkum 
mæli. Það var fyrir tilstuðlan úrgangs þessara gerla að andrúmsloft jarðar breyttist með 
þeim hætti að súrefni tók að safnast saman í nægilegu magni svo flóknari lífform gætu 
þróast. Það er líklegt að þessi umbreyting á andrúmsloftinu hafi þurrkað út stærstan hluta 
af því loftfirrta lífi sem var til staðar á jörðinni, mögulega er það stærsti fjöldaútdauði í 
sögu jarðarinnar.13 Við getum þannig þakkað blágerlum tilvist okkar á jörðinni og einnig 

                                                
11„The unseen world: reflections on Leeuwenhoek (1677) ‘Concerning little animals,“ P.M.C. US National 
Library of Medicine National Institutes of Health, sótt 5. október 2018, https://doi.org/ 
10.1098/rstb.2014.0344.  
12 Jón Már Halldórsson, „Hvað eru örverur? “ Vísindavefurinn, 8. janúar 2015. Sótt 15. október 2018, 
http://visindavefur.is/svar.php?id=68234. 
13 John M. Olson, „Photosynthesis in the Archean Era“ (Photosynth Res , Springer, 2006),109-117,  
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litið á þessa þróun sem víti til varnaðar um að umbreyta ekki andrúmslofti okkar of mikið 
með gasútblæstri.           
 Því meira sem við vitum um þann líffræðilega fjölbreytileika sem er hulinn sjónum 
okkar, verður mikilvægi örvera fyrir lífríki jarðarinnar skýrara og skýrara. Það myndi hafa 
mjög lítil áhrif á lífríki jarðarinnar ef við myndum hverfa af yfirborði hennar jafnvel ef allt 
fjölfruma líf myndi hverfa, en ef allar örverur myndu hverfa af jörðu yrði óvíst hvort líf á 
jörðinni myndi nokkur tíma ná sér.14 Það var líklega ekkert óumflýjanlegt við þróun 
fjölfruma lífs á jörðinni, lífhvolfið komst vel af í billjónir ára án þess.   
 Það er auðvelt að halda því fram að mannkynið sé vitibornasta líf jarðar. Örverur 
hafa ekki fundið upp lotukerfið, trúarbrögð, hljóðfæri eða geimskutlur, þar af leiðandi er 
auðvelt að ímynda sér að örverur séu hér til að þjóna tilvist okkar og annarra fjölfruma 
lífvera, eða gæti það hugsast að fjölfruma líf hafi þróast til að þjóna þörfum örvera. Gæti 
verið að við séum niðurstaða ómeðvitaðrar hönnunar þessara litlu vera? Gæti verið að allar 
þessar billjónir frumna sameini krafta sína til þess að móta umhverfi sitt, auka lífslíkur 
sínar og möguleika til fjölgunar? Gæti verið að þær líkt og við mennirnir noti efni úr 
umhverfi sínu til þess að búa til tól sem þjóna möguleikum þeirra til lífs? Það eru til 
mýmörg dæmi um að örverur noti ólífræn efni til að búa til strúktúra sem líkjast 
mannlegum borgum. Líkt og þessi “neðansjávarborg,, eða örverusamlífi byggð af örverum 
yfir hundruðir eða þúsundir ára sýna.15  

 

 

 

 

 

 

                                                
14 „Life in a World without Microbes,“ P.M.C. US National Library of Medicine National Institutes of 
Health, sótt 11. óktóber 2018, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002020.  
15Carolyn Gramling, „This underwater ‘lost city’ was actually built by microbes,“ Siencemag, (2016). sótt 12. 
október 2018,   https://www.sciencemag.org/news/2016/06/underwater-lost-city-was-actually-built-microbes. 

Mynd 1 Neðansjávar ,,örveruborg” 
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Filmurnar sem samlíf örvera myndar á yfirborði, sýna oft hæfileika til að skilja umhverfi 
sitt og hvernig best sé að hegða sér innan þess, oft engu síðri hæfileika eða jafnvel meiri en 
mannkynið hefur. Til eru dæmi um það hvernig slímsveppir hafa hæfileikann til að finna 
alltaf stysta punkt frá a-b og eru notaðir við skipulagningu vega og lestarkerfa.16  
 Miðað við þessar upplýsingar gæti maður spurt sig hvað stoppi þessar lífverur í að 
einn daginn þróa þær með sér meðvitund?Þeir sem hafa fengist við að búa til kombucha 
ættu að þekkja lifandi örveruþyrpinguna sem stundum hefur verið kölluð, kombucha 
sveppur á íslensku en er í raun og veru lifandi örveruþyrping (e. s.c.o.b.y.) (symbiotic 
culture of bacteria and yeast) sem er samlífi baktería og gersveppa en ekki sveppur. 
Kombucha örveruþyrpingin líkt og fleiri þekktar lifandi örveruþyrpingar eru í raun og veru 
örveruþyrpingar sem mannskepnan hefur ræktað í gegnum aldirnar til þess að auka 
geymsluþol matvæla og gera þau meira aðlaðandi til neyslu.17  Það má þannig líkja þessum 
líffilmum við tamið lífkerfi. Það má þannig jafnvel líta á okkur sem hluta af samlífi þeirra í 
viðleitni sinni til að lifa af. Í þessum líffilmum eiga hundruðir lífvera í samskiptum með 
því að senda efnaboð sín á milli sem kveikja og slökkva á mismunandi þáttum í samræmi 
við umhverfi sitt. Ferli sem kallast þéttniskynjun (e. quorum sensing).  Þessi samfélög 
vinna saman á undraverðan hátt við að viðhalda aðgangi sínum að næringu og bindast 
jafnvel böndum og fara í stríð til að vernda svæði sitt.18 Þegar þetta samlífi byrjar að fjölga 
sér á þann hátt að ómögulegt er að sjá eða skilja hvar einn einstaklingur byrjar og annar 
endar er mögulega hægt að líta á þetta samlífi sem eina heildstæða lífveru.     Við 
ættum öll að horfast í augu við þá staðreynd að tilvera okkar á þessari plánetu er bundin 
öllum þáttum hennar og að við erum aðeins einn lítill þáttur í risastóru lífkerfi. Með 
vísindalegri þekkingu er það að verða skýrara að líf okkar er háð öflum sem við sjáum ekki 
með berum augum.  

2.3 Örverur og við  

Í daglegu lífi gefum við því gerlasamfélagi sem þrífst í og á líkömum okkar ekki mikinn 
gaum. Það er þó okkur engu minna mikilvægt heldur en lífkerfi okkar eigin líkama. Hvert 
og eitt okkar hefur þróað með sér einstakt lífkerfi gerla sem þrífst með okkur. Þetta lífkerfi 

                                                
16 David Parr, „Cities in motion: how slime mould can redraw our rail and road maps,“ the Guardian, 
(2014). sótt 14. óktóber 2018, https://www.theguardian.com/cities/2014/feb/18/slime-mould-rail-road-
transport-routes. 
17 Sandor Ellix Katz., The Art of fermentation (White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2012), 11. 
18 „Quorum Sensing and Bacterial Social Interactions in Biofilms,“ P.M.C. US National Library of Medicine 
National Institutes of Health, sótt 13. óktóber 2018, https://doi.org/10.3390/s120302519   
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gerla aðstoðar ónæmiskerfið við að halda burt veirum og öðrum óvinveittum gerlum sem 
og að bakteríur eru nauðsynlegar meltingarkerfi okkar. Við erum kynnt fyrir okkar eigin 
gerlaflóru strax við fæðingu í gegnum fæðingarveg móður okkar og þessi gerlaflóra heldur 
áfram að þróast með okkur í gegnum lífið. Þegar við deyjum, eru það svo okkar eigin 
gerlaflóra sem étur okkur og sér til þess að breyta okkur aftur í lífræn efni sem jörðin getur 
nýtt sér. 19          
 Nýjar rannsóknir benda til þess að tengsl séu milli gerlaflóru í meltingarvegi okkar 
og hugvirkni, eitthvað sem hefðbundin vísindi hafa ekki tekið trúanlega þar til fyrir stuttu 
síðan. Vísindamenn hafa notað hugtakið „psychobiotics“ til þess að lýsa hvernig bakteríur í 
þörmum okkar geta haft áhrif á að koma geði okkar í jafnvægi. Rannsóknir á úrgangi frá 
fólki sem þjáist af hinum ýmsu geðsjúkdómum hefur sýnt fram á sterk tengsl milli 
samsetningar á gerlaflóru, meltingarvandamála og þunglyndis. Ef sá möguleiki er tekinn 
með í reikninginn að gerlaflóra okkar geti haft áhrif á geðheilsu má líta á mörg þau 
geðvandamál sem hefðbundið hafa einungis talist geðræn sýna að þau eru tengd 
gerlaflórunni sem er í líkömum okkar.20 Það er þó mikilvægt að taka fram að rannsóknir á 
þessu eru á frumstigi og rannsóknir á músum eru ekki að fullu hægt að yfirfæra á 
mannfólk. Þessar rannsóknir opna þó dyr og það er líklegt að í framtíðinni verði gerðar 
nýjar uppgötvanir um tengsl milli heilbrigðrar gerlaflóru og heilbrigðs huga. 
 Vísindin hafa lengi unnið að því að brjóta niður tvíhyggjuna sem aðskilur huga og 
líkama. Í framtíðinni þurfum við kannski einnig að sleppa tvíhyggjunni sem einkennir 
líkama okkar og þá gerlaflóru sem lifir á honum. 

2.4 Örverur, við og sjúkdómar 

Í nútímasamfélagi er samband okkar við örverur oft tengt neikvæðum þáttum svo sem 
smitsjúkdómum og öðru sem ógnar heilsu okkar. Það er að mörgu leyti skiljanlegt vegna 
þess hvernig ákveðnar örverur geta og hafa í gegnum mannkynsöguna ráðist á ónæmiskerfi 
okkar með gríðarlegum afleiðingum. Nútíma læknavísindi hafa að mestu leyti útilokað 
alvarlegustu afleiðingar örverusýkinga sem fyrr á öldum gátu oftar en ekki endað með 
dauða og lamað heilu samfélögin. Skemmst er að nefna plágur svo sem svartadauða eða 
berkla sem herjuðu á samfélög í Evrópu á miðöldum í þessu samhengi.21 Það er þannig 

                                                
19 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 1-4. 
20 „Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria–Gut–Brain Signals,“ P.M.C. US National Library of 
Medicine National Institutes of Health, sótt 9. október 2018, https://doi.org/10.1016/j.tins.2016.09.002    
21 Gunnar Karlsson, „Hvað er helst vitað um svartadauða á Íslandi?“ Vísindavefurinn, 3. apríl 2014. Sótt 4. 
nóvember 2018, http://visindavefur.is/svar.php?id=66333. 
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kannski ekkert skrítið að ótti okkar við sjúkdóma sé fastur í sameiginlegu minni okkar. 
 Árið 1546 setti Girolamo Fracastoro fram kenningu, þar sem hann helt því fram að 
sjúkdómar væru tilkomnir af völdum örsmárra “fræja,, því Antonie van Leeuwenhoek 
hafði á þessum tíma en ekki uppgötvað tilvist gerla. 22 Það var samt ekki fyrr en með 
rannsóknum Louis Pasteur og Roberts Koch á síðari hluta 19. aldar að vísindasamfélagið 
samþykkti á endanum almennt sýklakenninguna sem meginástæðu sjúkdóma.23 Það er því 
kannski ekkert skrítið að læknavísindin á 20. öldinni hafi einbeitt sér að útrýmingu örvera 
úr umhverfi okkar og að með aukinni vitneskju almennings um tengsl örvera og sjúkdóma 
myndi það ákveðin hugrenningartengsl milli þessara tveggja þátta. Þetta viðhorf er þó að 
mörgu leyti tilkomið vegna fáfræði um það stóra hlutverk sem örverur spila í lífríki okkar 
eins og útlistað er hér að ofan og að þær eru okkur nauðsynlegar sem og að þær geta verið 
okkur lífshættulegar því eins og er útlistað hér að ofan erum við aðeins lítill partur af hinu 
gríðarstóra lífríki jarðarinnar.          
 Í bókinni; Hreinleiki og hætta (e. Purety and danger) fer Mary Douglas yfir hvernig 
samband okkar við það sem við teljum skítugt er ekki endilega komin af ótta okkar við 
sjúkdóma sem veirur bakteríur og aðrar örverur geta valdið, heldur er það frekar 
samfélagslega lærð hegðun. Frekar byggð á hræðslu okkar við að vera útskúfuð eða 
aðskilin frá samfélaginu. Þessi ótti er ekki alltaf byggður á rökum og helst alls ekki alltaf í 
hendur við það sem er best fyrir heilsu okkar.24 Því til stuðnings má nefna nýlegt 
tískufyrirbrigði að raka af sér skapahár, sem þykir benda til aukins hreinleika en er í raun 
skaðlegt fyrir okkur þar sem hárin eru hluti af varnarkerfi kynfæra okkar gegn sýkingum.25 
Annað dæmi er órökréttur ótti okkar við allar bakteríur. Þar sem við höfum tilhneigingu til 
að setja þær allar í sama flokk og reynum að útrýma þeim að öllu leyti af líkömum okkar 
og úr umhverfi með hreinsiefnum og sótthreinsun.     
 Rannsóknir benda til að aukin tíðni ofnæmis og fleiri kvilla, sé vegna þess að 
líkami okkar er ekki í snertingu við þá heilbrigðu gerlaflóru sem hann þarf á að halda.26 
Þess má geta að hópur sérfræðinga sem leiddur er af Jack Gilbert prófessor í örverufræði 
við Chicago háskóla vinnur nú að því að kortleggja á einhvern hátt þá gerla sem eru í 
umhverfi okkar og skoða hugsanlega notkunarmöguleika þeirra. Meðal annars hvernig 

                                                
22 Encyclopaedia Britannica Online, „Fracastoro, Girolamo,“ sótt 4. nóvember 2018, 
https://www.britannica.com/biography/Girolamo-Fracastoro. 
23 Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, „Hver var Louis Pasteur og hvað gerði hann merkilegt?“ Vísindavefurinn, 
29. október 2002. Sótt 4. nóvember 2018, http://visindavefur.is/svar.php?id=2823. 
24 Mary Douglas, Purity and danger (New York: Taylor & Francis e-Library, 2001), 36. 
25 Hildur Friðriksdóttir, „ „Og svo einhvern vegin bara breyttist bikiníröndin, hún þrengdist alltaf og 
þrengdist ...“ Rannsókn á kynfærarakstri kvenna“ (BA-ritgerð, Háskólinn á Akureyri, 2013), 9,  
26 „The human microbiome, asthma, and allergy,“ P.M.C. US National Library of Medicine National 
Institutes of Health, sótt 23. óktóber 2018, https://doi.org/10.1186/s13223-015-0102-0. 
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hægt sé að nýta örverur í að skapa heilbrigðara umhverfi á sjúkrahúsum sem heldur frá 
örverum sem eru okkur hættulegar. Gilbert heldur því fram að það að útiloka allar 
bakteríur úr byggingum sem og sjúkrahúsum auki jafnvel hættuna á því að gerlar sem eru 
okkur óvinveittir nái fótfestu og fjölgi sér þar sem gerlarnir sem eru okkur góðir mynda 
ákveðinn varnarvegg um umhverfi sitt. 27      
 Hættan sem örverur geta valdið okkur verður þó líklega ekki of oft ítrekuð en það 
verður mikilvægi þess að halda þeim sem og öðru í umhverfi okkar í jafnvægi ekki heldur. 
Örverur hafa eins og áður segir verið ábyrgar fyrir verstu farsóttum sem mannkynið hefur 
upplifað og eru jafnvel ábyrgar að hluta til að hin hvíti kynstofn Evrópu náði á ákveðnum 
tímapunkti yfirburðastöðu gagnvart öðrum kynþáttum. Í bókinni; Guns, germs and steel 
heldur Jared Diamond því fram að vegna þess umhverfis sem hin hvíti Evrópumaður bjó í, 
sem leiddi af sér ríkari samskipti við húsdýr og aðra kynþætti manna, hafi hann þróað með 
sér sterkara ónæmiskerfi en margir aðrir kynþættir sem veittu honum ákveðna 
yfirburðastóðu í stríði gegn þeim þar sem sjúkdómar og faraldrar áttu oft meiri þátt í hver 
bar sigur úr bítum milli stríðandi fylkinga heldur en herkænska. Því til stuðnings má nefna 
að það voru helst sjúkdómar sem Evrópumenn báru með sér sem felldu frumbyggja 
Ameríku en ekki vopnin sem þeir báru með sér.28     
 Þó að forfeður okkar  hafi ekki getað séð örverurnar sem mótuðu heim þeirra að 
svo miklu leyti, var líf þeirra háð áhrifum þessara smáu vera. Í meginþorra sögu okkar 
höfðum við enga leið til að sanna eða vita að heimur hulinn sjónum okkar átti stóran þátt í 
að móta sögu okkar. Sjúkdómar virtust þannig vera eitthvað sem var af völdum guða eða 
annarra yfirnáttúrulegra fyrirbæra. Óútskýrð fyrirbæri sem áttu sér stað í umhverfi okkar 
hjálpuðu til við þróun þess sem á íslensku er kallað náttúrulækningar (e. Folk medicine). 
Ekki var hægt að mæla eða sanna þau örverueyðandi áhrif sem m.a. hvítlaukur hefur.29 Þó 
tók fólk eftir að þessir hlutir hafa ákveðna eiginleika til að berjast gegn sjúkdómum sem 
gerði þá að hlutum sem ekki einungis voru notaðir til að verjast sjúkdómum heldur einnig 
yfirnáttúrulegum verum svo sem varúlfum og vampírum.    
 Sambandið milli okkar, umhverfis okkar og sjúkdóma er þó ekki aðeins eitthvað 
sem heyrir sögunni til. Vegna þeirra breytinga sem við mannkynið erum að valda á 
lífhvolfi okkar með útblæstri gróðurhúsalofttegunda, sjáum við aukningu á sjúkdómum 

                                                
27 „For healthier buildings, just add bacteria?,“ ideas.ted.com, sótt 20. óktóber 2018, 
https://ideas.ted.com/for-healthier-buildings-just-add-bacteria/.  
28 Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: Norton paperback, 
1999), 195-214. 
29 „Garlic: a review of potential therapeutic effects,“ P.M.C. US National Library of Medicine National 
Institutes of Health, sótt 20. óktóber 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103721/.  
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bornum með smitberum svo sem moskítóflugna og skógarmítla í heiminum.30 Meðan 
hitastig jarðar hækkar þiðnar túndran á norðurhveli jarðar, hlutar af henni hafa verið frosnir 
frá því fyrir þann tíma er nútímamaðurinn      (l. homo sapiens) varð til. Þiðnun túndrunar 
gæti þýtt að örverur sem hafa legið í dvala frá  því fyrir að við urðum til gætu vaknað, þar 
sem við höfum aldrei komist í tæri við þær né þróað með okkur ónæmi fyrir þeim getum 
við ekki vitað hvaða áhrif þessar örverur gætu haft á heilsu okkar. Það er alls ekki ólíklegt 
að á einhverjum tímapunkti meðan túndran þiðnar að það komi fram áður óþekkt veira sem 
sér okkur sem hísil þess virði að sýkja og ómögulegt er að sjá fyrir þær afleiðingar sem það 
myndi valda.31 

3. Örverur og mannleg notkun 
 

3.1 Gerjun og við 

Í okkar daglega amstri veitum við örverunum í umhverfi okkar ekki mikla athygli nema þá 
helst þegar við þvoum okkur eða reynum að útiloka þær úr umhverfi okkar með 
hreinsiefnum. Ef nánar er að gáð eru heimili okkar þó full af vörum sem við lítum á sem 
hversdagslegar, sem fara í gegnum ferli sem á íslensku köllum við gerjun (e. fermentation). 
Samkvæmt strangri túlkun vísindanna er gerjun samheiti yfir loftfirrt orkuefnaskipti úr 
kolvetnum. Þar sem sú skilgreining nær ekki yfir virkni örvera svo sem myglusveppa og 
acetobacter, kýs ég að víkka út hugtakið hér í það að nýta sér lífferla örvera á einhvern 
hátt.32 Það þarf ekki annað en að líta í hillurnar í eldhúsi á hefðbundnu íslensku heimili til 
að finna þar vörur svo sem súkkulaði, soja sósu, ólífur, súrar gúrkur ,kaffi, edik, bjór, 
brauð, ost, jógúrt eða tabasco sósu svo fátt sé nefnt allar eiga þessar vörur það sameiginlegt 
að hafa farið í gegnum einhverskonar gerjunarferli. Samkvæmt matarrithöfundinum 
Michael Pollan er um einn þriðji af þeim mat sem við neytum gerjaður. Ef til er það 
menningarsamfélag í heiminum sem ekki hefur nýtt sér gerjun á einhvern hátt hefur það 
enn ekki fundist.33 Í nútímasamfélagi eru flestir þessara hluta þó í raun og veru 
munaðarvörur sem við neytum aðallega vegna þeirra bragðeiginleika sem þær geyma, þó 
                                                
30 „Vector-borne diseases and climate change: a European perspective,“ P.M.C. US National Library of 
Medicine National Institutes of Health, sótt 25. óktóber 2018, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244.  
31 Jasmin Fox-Skelly, „Long-dormant bacteria and viruses, trapped in ice and permafrost for centuries, are 
reviving as Earth's climate warms,“ BBC Earth (2017). sótt 14. óktóber 2018, 
http://www.bbc.com/earth/story/20170504-there-are-diseases-hidden-in-ice-and-they-are-waking-up 
32 Encyclopedia of food microbiology, 2. útg, Carl A. Batt (London: Academic Press, 2014), „Fermentation 
(Industrial)“ 
33 Michael Pollan, Cooked: A Natural History of Transformation (New York: The Penguin Press, 2013), 478. 
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svo að á undanförnum árum hafi vísindin sýnt í síauknum mæli fram á heilsubætandi þætti 
þessa að neyta heilbrigðrar flóru gerjaðra matvæla.34     
 Fyrr á öldum, fyrir tíma ísskápa og kæliferla var gerjun matvæla fólki 
lífsnauðsynleg geymsluaðferð. Stærstan þann hluta sem tegund okkar hefur verið til, hefur 
samfélagsgerð okkar byggst á því að við séum veiðimenn og safnarar. Með tilkomu 
landbúnaðar fyrir um 10.000 árum, tókst  mannkyninu að koma böndum yfir hversu háð 
það var duttlungum umhverfis síns. Ræktun plantna og dýra veitti okkur stjórn á umhverfi 
okkar og við gátum stýrt aðgengi okkar að þeim matvælum sem okkur lysti helst í. Það 
skapaði þó ákveðið vandamál. Með því að útiloka vandamálið sem hafði plagað 
mannkynið hingað til, þ.e. að eiga ekki nóg af mat og að vera í stöðugri leit að æti, varð til 
vandamálið hvernig ætti að geyma umfram matinn sem við framleiddum. Án kæliferla eða 
umbúða var búið við það að uppskera akursins, mjólk dýra og kjöt þeirra, myndi skemmast 
áður en tækist að neyta þess. Ef ekki tækist að finna einhverja leið til að geyma þau yrðu 
þau brotin niður af ósýnilegum örverum þannig þau yrðu óhæf til neyslu. Örverur voru þó 
ekki aðeins vandamálið, heldur voru þær einnig lausnin. Samhliða ræktun okkar á 
matvælum tóku forfeður okkar, þó með takmörkuðum skilningi á virkni þeirra, að rækta 
upp örverukúltura, bakteríur, ger- og myglusveppi sem lengdu neyslutíma matvælanna sem 
þeir ræktuðu og gerðu hann neysluhæfan þannig að hann væri ásættanlegur bragðlaukum 
þeirra. Þessir ferlar hafa vafalítið litið út fyrir forfeðrum okkar sem einhverskonar galdur 
og til eru ótal dæmi í þjóðsögum og trúarbrögðum um hvernig forfeður okkar útskýrðu 
þessa ferla sem verk guða eða annarra yfirnáttúrulegra þátta.35  

3.2 Hvað er gerjun 

Orðið „fermentation“ sem notað er yfir gerjun á ensku kemur frá latneska orðinu fervere 
sem þýðir að sjóða og kemur frá því að við gerjun í vökva myndast loftbólur sem líkist því 
þegar hann er hitaður upp í suðu.36 Það sem er í raun og veru að gerast er að örverur eru að 
gefa frá sér koltvísýring sem aukaafurð. Koltvísýringurinn brýtur sér svo leið í gegnum 
vökvann og út í andrúmsloftið sem myndar fyrrnefndar loftbólur á yfirborði hans. Gerjun 
eru efnaskipti sem gegna svipuðu hlutverki fyrir ákveðnar bakteríur og öndun gerir fyrir 
manneskjur. Með því að brjóta niður sykrur, framleiða þessar örverur sem við notum til 
gerjunar orkuna sem þær þurfa til að lifa af. Í gegnum tíðina hefur það þó ekki verið orkan 

                                                
34 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 21-32. 
35 Michael Pollan, Cooked: A Natural History of Transformation, 480-487 og 582-583 
36 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 71 
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sem verður til í þessu ferli sem manneskjur hafa nýtt sér heldur úrgangsefnin sem þær gefa 
frá sér. Með því að búa þessum örverum sem gagnast okkur kjöraðstæður til að fjölga sér 
gátu þær með auðveldum hætti tekið sér bólfestu í matvælum okkar og haft yfirburðastöðu 
til að halda frá öðrum örverum sem reyndu að ná þar bólfestu og hefðu gert þau óhæf til 
manneldis.37 Í þessari samvinnu okkar og gerlana veitum við þeim þannig nauðsynleg 
næringarefni og þeir sjá um að halda frá óæskilegum gerlum. Sem dæmi, með því að setja 
matvæli í loftfirt (e. aerobic) umhverfi með saltpækilausn af ákveðnum styrk við stofuhita, 
sköpum við kjöraðstæður fyrir mjólkursýrugerla til að fjölga sér, þeir framleiða 
mjólkursýru sem aukaafurð sem gerir það umhverfi sem matvælin eru í mjög óhentugt fyrir 
þá gerla sem geta valdið okkur eða matvælum okkar skaða.38   
 Til að nefna nokkrar algengar  gerjunaraðferðir sem mannkynið hefur nýtt sér í 
gegnum aldirnar er því ekki úr vegi að byrja  á að útlista betur mjólkursýrugerjun. 
Mjólkursýrugerjun er eins og áður segir framkvæmd með því að skapa kjöraðstæður fyrir 
gerla sem við köllum mjólkursýrugerla (e. Lactic acid bacteria). Mjólkursýrugerlar eru 
yfirheiti yfir bakteríur sem nærast á sykrum og framleiða mjólkursýru sem aukaafurð. 
Nokkrar ættkvíslar þeirra sem eru mikilvægar fyrir matvælaiðnaðinn eru á latínu 
Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, og Streptococcus.
 Mjólkursýrugerlar eru mjög algengir í umhverfi okkar og finnast á húð grænmetis, í 
mjólkurvörum og fleiri stöðum. Þeir eru mikilvægir til þess að framlengja líftíma mjólkur í 
formi ýmissa mjólkurvara svo sem osta og jógúrts svo eitthvað sé nefnt. Einnig eru þeir 
nýttir við að framlengja líftíma ýmis grænmetis svo sem súrkáls o.s.frv. Þeir koma einnig 
við sögu í allskonar hefðbundinni bjór- og víngerð, svo sem Lambic bjórum frá Belgíu. 
Auk þess hafa mjólkursýrugerlar nýst manninum við geymslu á heyi í formi súrheys og við 
umbreytingu á áburði.39        
 Annar bakteríuflokkur sem hefur verið mannkyninu mikilvægur í gegnum tíðina er 
af ættinni Acetobacteraceae og þá sérstaklega af ættkvíslinni Acetobacter sem hefur þann 
eiginleika að geta umbreytt etanóli í ediksýru m.ö.o. edik, sem nýtist við að skapa sýruríkt 
umhverfi sem bakteríur sem geta verið hættulegar heilsu manna þrífast illa í og er þannig 
mikilvægt við geymslu á matvælum. Acetobacter í edikgerð framleiðir einnig 
bakteríusellulósa sem aukaafurð.40       
 Næst munum við snúa okkur að öðrum tegundum örvera sem mannkynið hefur nýtt 

                                                
37 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 37-39 
38 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 96-97  
39 Encyclopedia of food microbiology, „Lactic acid bacteria“ 
40 Encyclopedia of food microbiology, „vinegar“ 
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sér til gerjunar í gegnum tíðina, þ.e. gersveppnum.Ger eru einfruma örverur sem tilheyra 
svepparíkinu. Fyrstu gerin komu fram fyrir hundruðum miljónum ára og sem stendur eru 
um 1500 tegundir  þekktar. Ger telja um 1% af öllum þekktum tegundum innan 
svepparíkisins. Hér verður fjallað um ger af ættinni Saccharomycetaceae. Eiginleikar 
þessara gerja eru að geta nýtt sér einfaldar sykrur og gefið frá sér etanól og koltvísýring 
sem aukaafurð. Þetta hafa menn helst nýtt sér í gegnum tíðina til að umbreyta sætum vökva 
í áfenga drykki og hefa brauð. Innan ættarinnar Saccharomycetaceae er að finna 20 þekktar 
ættkvíslar sem greinast niður í hundruðir tegunda. Innan hverrar tegundar er svo að finna 
ótal mismunandi stofna. Það er merki um magn og fjölbreytileika þessara lífvera á 
plánetunni að það væri nánast óvinnandi vegur að ætla sér að fara yfir alla þessar tegundir 
gerja sem og að sífellt er verið að finna nýja stofna innan tegundanna sem bera með sér 
sérstaka eiginleika sem geta meðal annars komið fram í bragði af þeim matvörum sem þeir 
eru meðhöndlaðir með. Hægt er að safna geri úr andrúmslofti af hverskyns berjum, 
ávöxtum, og grænmeti, eiginlega bara hvar sem er. Í gegnum mannkynssöguna hefur 
gerjum einmitt verið safnað og nýtt þannig í matvæli. Séu þeim búnar réttar aðstæður 
munu þau umbreyta sykrum í áfenga vökva eða hefa brauð. Það var ekki fyrr en með 
rannsóknum Louis Pasteur á lagergerinu Saccharomyces pastorianus sem áður hét 
Saccharomyces carlsbergensis fyrir danska bjórframleiðandann Carlsberg sem menn tóku 
að einangra og rækta upp Mónókúltúra (e. monocultures) af geri til bjórgerðar og 
brauðbaksturs.41 Fyrir það hafði bjór og brauðgerðarfólk sett bjórinn út til að safna í hann 
geri, byggt upp ákveðna kúltúra í vistarverum húsa sinna eða safnað þeim t.d. í trédrumba 
og þannig byrjað að búa sér til kúltúra úr villtum gerjum líkt og þessi gerkubbur frá kveik-
brugghefðinni í Noregi sýnir.  

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
41 Encyclopedia of food microbiology, „Yeasts: Production and Commercial Uses“ 

Mynd 2 Mynd af gersöfnunar kubb tengdum kveik brugghefðinni  
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Bjór og brauð fyrr á öldum hafa því alltaf verið súr, þar sem ekki hefur verið hægt að 
komast hjá því að fá ótal mismunandi bakteríu og gertegundir í blönduna. 
Mjólkursýrugerlar hafa þannig byrjað á að sýra upp grunninn og búið til kjöraðstæður fyrir 
gerin til að vaxa og fjölga sér. Í nútímabjór og brauðgerð hefur mikið af þessum fjölbreyttu 
bakteríu- og gerflórum verið fórnað til að gera framleiðsluferlið stöðugra. Framleiðsluferli 
þar sem ræktuðum mónókúltúrum af geri er bætt út í og allt umhverfið haft eins 
sótthreinsað og mögulegt er til að ná sem bestri stjórn á ferlinu. Þó eru enn til brugghús og 
bakarí sem halda þessum gömlu hefðum lifandi svo sem Lambic brugghúsin í Belgíu, 
kveik brugghefðin í Noregi sem og fjölmörg bakarí sem enn leggja stund á 
súrdeigsbrauðgerð með súrdeigs kúltúrum.42 Það er ljóst að með notkun þessara 
einangruðu kúltúra af geri í viðleitni mannsins til að sigrast á náttúrunni og ná stjórn yfir 
ferlinu hafa mörg bragðeinkenni tapast og hugsanlega er einnig verið að fjarlægja allskonar 
örverur úr matvælum okkar sem eru líkömum okkar nauðsynlegar, þar sem vísindin hafa 
enn aðeins takmarkaðan skilning á líffræðilegum fjölbreytileika og hlutverki gers sem og 
annarra örvera.         
 Snúum okkur næst að hinum örverunum í svepparíkinu, örverum sem við köllum 
myglusveppi. Myglusveppir eru fjölbreytt lífsform sem telur þúsundir tegunda, þeir eru 
einkar mikilvægir í lífríkinu þar sem þeir nota ensím við að brjóta niður fjölliður í lífrænu 
efni í einfaldari form. Þeir þrífast best í röku og hlýju umhverfi. Nokkrir þeirra geta verið 
hættulegir heilsu manneskjunnar og oft er litið á eiginleika þeirra við að brjóta niður lífrænt 
efni sem skemmd á matvælum. Þó hefur mannskepnan í gegnum aldirnar notfært sér 
nokkrar tegundir þeirra við geymslu og umbreytingu á matvælum. Í Evrópu tengjum við 
nýtingu á myglusveppum helst við framleiðslu á ostum og gerjuðum kjötvörum svo sem 
loftþurrkuðum pylsum og skinkum. Oft hefur hvert og eitt samfélag ræktað upp sinn 
sérstaka myglu- og örverukúltur til að auka geymsluþol matvælanna og gefa þeim sérstök 
bragð- og áferðareinkenni.         
 Dæmi um þetta er t.d. myglusveppurinn Penicillium roqueforti sem er tengdur við 
blámygluost frá Roquefort héraðinu í Frakklandi en er einnig notaður í fjölmarga aðra 
blámygluosta eins og Gorgonzola frá Ítalíu og Stilton frá Bretlandi en hann er mjög 
algengur niðurbrotsveppur í jarðvegi.  Annað dæmi er Penisillínsveppurinn Penicillium 
nalgiovense sem er ásamt öðrum myglusveppum oftast til staðar í salamipylsum frá Ítalíu 

                                                
42 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 237-238 og 248-250 
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og myndar utan á þær hvíta húð sem ver þær fyrir öðrum örverum sem gætu verið 
manninum skaðlegar.43          
 Í Asíu hefur notkun myglusveppa verið meira tengd umbreytingu á sterkju í  korni 
og niðurbroti á sojabaunum til að gera þær meltanlegar. Þar ber að nefna myglusveppinn 
Aspergillus oryzae sem í Japan og Kóreu er ræktaður á korni aðallega hrísgrjónum þar sem 
hann brýtur niður sterkjuna í þeim í einfaldari sykrur líkt og Evrópubúar hafa notast við 
möltun. Úr korninu eru síðan gerðir áfengir drykkir eða því bætt út í sojabaunir til að búa 
til miso eða sojasósu. Í Indónesíu hafa menn notað  Rhizopus oryzae til að búa til tempe, 
þar sem sojabaunum er pakkað inn í bananalauf og gerjuð með sveppnum þar til mísli hans 
hafa bundið þær saman í einskonar köku. Til eru nokkur önnur afbrigði myglusveppa sem 
notaðir eru á svipaðan hátt í öðrum samfélögum í Asíu.44      
 Þá ber einnig að nefna að margar tegundir myglusveppa einkum innan Penicillium 
ættkvíslarinnar eru læknaiðnaðinum mjög mikilvægar sem og að þróun pakkninga úr 
míslum sveppa svo sem myglusveppa hefur vakið áhuga hönnuða á undanförnum árum. 
 Síðast en ekki síst er vert að tala um lifandi örveruþyrpingar e. Scoby. 
Lifandi örveruþyrpingar, sem eru oft kallaðar scoby, eru oftast tengdar við gerð drykkjarins 
kombucha og eru samlífi baktería og gerla eins og farið var yfir fyrr í þessari ritgerð. 
Samlífi baktería og gerla kemur einnig við sögu í edikgerð, súrdeigsmæðrum og kefír svo 
eitthvað sé nefnt. Í ediki og kombucha mynda þessar örveruþyrpingar líffilmur sem hefur 
verið kallaður bakteríusellulósi og hefur vakið áhuga margra hönnuða sem möguleg 
uppspretta sellulósa sem hægt væri að nota í fatagerð eða annað.45 

 

4. Gerjun og hönnun 
 

4.1 Hvað kemur þetta hönnun við  
 
Eins og fyrr segir í ritgerðinni hafa hönnuðir í auknum mæli tekið þá stefnu að líta til 
náttúrulegra ferla í sköpun sinni. Þar mætti nefna hönnuði eins og Thomas Vally sem hefur 
nýtt sér náttúrulega myndun Kalsíumkarbónats í hellum við sköpun á hlutum46, þar skapar 
hann ákveðið frum form eða grind og á grindina sest svo kalsíumkarbonatið, hluturinn sem 
verður til segir því ákveðna sögn af samvinnu manns og náttúru í sköpun og mótun á 

                                                
43 Encyclopedyia of food microbiology, „Molds Employed in Food Processing“ 
44 Sandor Ellix Katz, The Art of fermentation, 279-281 
45 „Microbes are "the factories of the future",“ dezeen, sótt 1. nóvember 2018, 
https://www.dezeen.com/2014/02/12/movie-biocouture-microbes-clothing-wearable-futures/. 
46 „CaCO3 - Stoneware,“ Thomas Vally, sótt 4. Desember 2018, http://www.vailly.com/projects/caco3/. 
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umhverfi.           
 Natsai Audrey Chieza hefur gert mjög áhugaverðar rannsóknir á nýtingu 
bakteríusellulósa47 og nýtir þar náttúrulega framleiðsluferla örvera til að skapa föt svo sem 
slæður. Einnig ber að nefna Teresa van Dongen sem hefur nýtt sér eiginleika baktería sem 
finnast á húð kolkrabba við að skapa neonljós og baktería sem finnast í jarðvegi og 
framleiða rafeindir til að knýja lampa.48       
 Öll hafa þau þróað hugmyndir sínar í nánu samstarfi við líf- og örverufræðinga. 
Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt fyrir hönnuði að líta til náttúrulegra ferla í 
sköpun sinni. Þar sem gerlar eiga svo veigamikinn þátt í lífsferlum plánetunnar okkar, þá 
tel ég það mikilvægt að hönnnuðir líti til þeirra og nýti sér þekkingu vísindamanna við að 
skapa með þessum ferlum líkt og fyrnefndir hönniðir hafa gert. Hver veit hvað verður til ef 
hönnuðir skoða í ríkari mæli þessa ferla og nýta þá í sköpun sinni?  
 

4.2 Samtal við samfélagið  
 
Eitt af mögulegum hlutverkum hönnuða á 21. öldinni er að miðla upplýsingum og skapa 
nýja og spennandi vettvanga til þess. Þar sem bakteríur eru svo mikilvægar fyrir lífkerfi 
umhverfis okkar sem og okkar eigin heilsu verður það að teljast einkar mikilvægt að 
upplýsa almenning um það og sýna örverur í jákvæðu ljósi, sérstaklega ef litið er til þeirrar 
tvíhyggju sem einkennir samband samtímamannsins við örverur. Sem dæmi um slíkan 
vettvang er vert að tala um veitingastaðinn Noma.      
 Noma opnaði árið 2003 með það að markmiði að elda mat úr hráefni úr 
nærumhverfi. Það er svo sem ekki ný hugmynd en að setja það fram sem stefnu og 
hugmyndafræði var nokkuð byltingakennt á sínum tíma. Engan grunaði þó hvert eldhuginn 
Rene Redzepy myndi taka þessa hugmyndafræði. Það gerði hann með einurð, þrotlausri 
vinnu við að kafa dýpra og endalaust ýta á mörk og með einbeittri og lausnamiðaðri 
nálgun. Í dag 15 árum síðar hefur Noma umbylt matreiðsluheiminum og hefur oft verið 
talað um hann sem áhrifamesta veitingastað heims. Með því að kynna hugmyndir eins og 
að tína matvæli svo sem jurtir í  umhverfi sínu og setja þær á stall með því að bera þær 
fram sem aðalatriði á matseðlum sínum. Með stofnun Nordic foodlab, sem er 
samstarfsverkefni þeirra og matarvísindadeildar Kaupmannahafnar- háskóla.         

                                                
47 „Natsai Audrey Chieza on working with nature to help solve fashion's waste problem,“ Design Indaba, sótt 
5. desember 2018, https://www.designindaba.com/articles/creative-work/natsai-audrey-chieza-working-
nature-help-solve-fashions-waste-problem. 
48 „Electric Life,“ Teresa van Dongen, sótt 5. desember 2018, http://www.teresavandongen.com/Electric-
Life. 
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Tilgangur verefnisins er að rannsaka möguleika við nýtingu og umbreytingu á hráefni úr 
nærumhverfi. Gerðar hafa verið merkilegar tilraunir og uppgötvanir í þeim efnum, sem þeir 
miðla á bloggi sínu http://nordicfoodlab.org.      
 Það urðu ákveðin vatnaskil í áhrifum Noma út á við þegar þeir voru valdir af San 
Pelegriono the world 50 best restaurants listanum sem besti veitingastaður heims og með 
útgáfu bókarinnar: A time and place in new nordic cusine, sem var sett saman af Ólafi 
Elíassyni og var ein fyrsta matreiðslubókin sem var sett fram sem einskonar listaverk. 
Síðan þá hefur Noma gefið út nokkrar aðrar bækur sem og að markvisst nýta 
samfélagsmiðla við að gefa almenningi innsýn í ferli sitt til þess að miðla hugmyndafræði 
sinni.49 Í febrúar 2018 tók Noma enn eitt skrefið og opnaði það sem þeir kalla Noma 2.0 í 
Kristjaníuhverfi Kaupmannahafnar. Þar sem þeir hafa aðlagað matseðla sína enn frekar að 
árstíðunum, rækta stóran hluta þess grænmetis sem þeir nota í gróðurhúsum á staðnum og 
hafa sérstakt tilraunaeldhús sem einbeitir sér að gerjun og miðlun þeirra ferla til 
almennings. Einnig hafa þeir sett upp sérstakt ferli fyrir kokka sem koma og vinna hjá 
þeim í sjálfboðavinnu (e. staging). Þar fara þeir í gegnum allt ferli staðarins, allt frá því að 
tína jurtir og vinna undirbúningsvinnu fyrir veitingastaðinn til þess að fá innsýn í 
gerjunartilraunir þeirra.50 Noma er þannig ekki bara veitingastaður heldur vettvangur til að 
gefa innsýn í ferla og miðla hugmyndafræði. Það er augljóst að margir veitingastaðir hafa 
tileinkað sér þessa hugmyndafræði og ber að merkja vaxandi áhuga á nýta hráefni úr 
nærumhverfi sem og að nú til dags eru flestir veitingastaðir í fremstu röð að gera tilraunir 
með gerjun. Mikið af þessum hugmyndum hafa og eru smám saman einnig að skila sér til 
almennings. Líkt og hönnuðir nýta sér hluti til að sega ákveðna sögn eða miðla hugmynd 
þá notfærir noma sér mat sem tæki til að miðla ákveðinni hugmyndafræði.  

Annað og einfaldara dæmi sem sýnir að vettvangur til miðlunar á ferlum þarf ekki 
að vera jafn stórtækur og metnaðarfullur og Noma, er gróðrarstöðin og veitingastaðurinn 
Friðheimar sem er vettvangur þar sem þú getur setið og gætt þér á tómatsúpu meðan þú 
hefur möguleikan á að virða fyrir þér framleiðsluferli tómatana sem súpan er gerð úr. Eins 
einfalt og þetta hljómar þá setur þetta hlutina í samhengi og gerir neyslu súpunnar minna 
abstrakt. Lætur mig skilja hvaðan hún kemur og hvað þurfti til, til þess að hún yrði til.
 Aðferðafræði hönnuða hefur að mínu mati möguleikann á því að skapa ímindaða 
framtíð sem getur samt virst trúanleg. Með því má skoða og velta upp afleiðingum eða 
möguleikum í óorðinni framtíð. Í því samhengi má nefna verkefni sem ég sjálfur er að 
                                                
49 „How Noma Became the Most Influential Restaurant in the World,“ Grub Street, sótt 5. desember 2018, 
http://www.grubstreet.com/2015/09/history-of-noma.html. 
50 „NOMA 2.0 RESTAURANT - COPENHAGEN,“ The Foodalist, sótt 5. desember 2018, 
http://www.thefoodalist.com/portfolios/noma-2-0/. 
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vinna að í samstarfí við Elín Margot. Við ætlum okkur að skapa málsverð þar sem við 
stefnum saman allskonar fólki úr mismunandi áttum til umræðna um ákveðið málefni. Til 
þess að koma samtalinu af stað, ætlum við okkur að skapa einhverskonar öðruvísi framtíð. 
Sem dæmi er framtíðin sem við hyggjumst skapa í því verkefni sem við vinnum að í dag að 
erfðabreytt matvæli hafi tekið yfir heiminn, þannig að fáar tegundir eru eftir og 
nauðsynlegt er að gerja matvæli til þess að auka næringargildi þeirra. Máltíðin 
samanstendur því einungis af brauði og gerjuðum matvælum sem eru notuð til þessa að 
knýja samtalið áfram. þarna er aðferðarfræði hönnuða beitt við að skapa ímindaðan 
framtíðar vettvang og matur notaður sem farartæki til þess að knýja áfram samtal. Það gæti 
þannig verið að hugsanaferlar og sérþekking hönnuða gæti komið að góðum notum til að 
miðla þessum hugmyndum til almennings. 
 
Lokaorð  
 
Ef litið er til þess gríðarstóra hlutverks sem örverur gegna í umhverfi okkar, hve 
mikilvægar þær eru og hafa verið fyrir okkur sem manneskjur bæði í menningar- og 
líffræðilegu samhengi. Er hægt að halda því fram að ákveðin skekkja sé í sýn okkar á þær. 
Ég gæti séð fyrir mér að ef hönnuðir myndu í auknum mæli líta til náttúrulegra líferla 
örvera, jafnvel með aðstoð sérhæfðra vísindamanna. Gæti það leitt til ótrúlegra 
uppgötvanna sem myndu bæta mannlega tilvist og vinna með náttúrulegum ferlum í stað 
þess að reyna að stýra þeim og móta þá eftir okkar höfði.  
Ég sé fyrir mér að með því að skapa ákveðinn vettvang svo sem tilraunastöð eða 
umræðuvettvang með það að markmiði að gefa almenningi innsýn í þessa ferla og miðla 
mikilvægi og nytsemi örvera í jákvæðu ljósi til almennings. Með sköpun og mótun 
vettvanga gætu hönnuðir haft jákvæð áhrif á sýn almennings á örverum og gert þeim grein 
fyrir mikilvægi þeirra.  

Margt bendir til að vegna nútíma fjöldaframleiðsluferla og ofuráherslu 
læknavísindanna á útrýmingu örvera úr umhverfi okkar séum við að fara á mis við þá 
fjölbreyttu örveruflóru sem líkami okkar þarfnast. Iðnvædd landbúnaðarkerfi virðast vera 
eitt helsta umhverfisvandamál okkar tíma. Það verður því að teljast verðugt verkefni fyrir 
hönnuði að líta til þessara náttúrulegu ferla sem mannskepnan hefur nýtt sér í gegnum 
tíðina við geymslu á matvælum. Í þeim er mögulega að finna ákveðna lausn sem mætti 
nýta sér til að stemma stigu t.d. við matarsóun, gera almenningi kleyft að nýta sér í ríkari 
mæli hráefni úr nærumhverfi, sem og að styrkja tengslin við menningu okkar og umhverfi. 
Aukin tilraunastarfsemi með matvæli myndi einnig vafalaust veita okkur nýjar og 
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spennandi bragðupplifanir. Einnig væri áhugavert fyrir hönnuði að gera tilraun til að gera 
þessa ferla enn sýnilegri fyrir almenningi og leyfa þeim að upplifa þá með því að hanna 
tæki og ferla sem almenningur gæti notað til gerjunar á heimilum sínum sem myndi stuðla 
að því að setja framleiðsluferla í sjónrænt og tilfinningalegt samhengi fyrir þá sem legðu 
stund á það. 

Það er þannig mín skoðun að viðhorf okkar gagnvart örverum er að mörgu leyti 
nokkuð skakkt og að í þeim er vafalítið að finna ótal vannýtta möguleika sem hönnuðir 
framtíðarinnar ættu að mínu mati að miðla til almennings og nýta sér. 
Tökum höndum saman við þessar verur huldar sjónum okkar í viðleitni okkar til að lifa af. 
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