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Þegar barn kemur í heiminn verður tíminn 
skyndilega það allra dýrmætasta sem þú 
átt. Ég sem áður var ung og kærulaus, ber 
nú ábyrgð á því undursamlegasta sem ég 
mun nokkurn tíma eignast. Á sama tíma 
endurfæðist sjálfið og allt byrjar að speglast. 
Þú speglar þig í afkvæmi þínu og afkvæmi 
þitt speglar sig í þér. Það sem eitt sinn var 
naflastrengur verður að ósýnilegum þræði 
sem varir alla tíð. Verkið Nánd fjallar um 
þennan þráð, nándina sem myndast milli 
móður og barns í frumbernsku barnsins.

Mynd 1: Ljósmynd eftir höfund



SAMHENGI

Móðurhlutverkið hefur átt hug minn og hjarta síðan ég komst 
að því að ég væri ólétt á mínu öðru ári í Listaháskólanum. Plönin 
breyttust og ég sem ætlaði að klára námið af heilum hug áður en ég 
yrði móðir, var skyndilega á leið í fæðingarorlof frá skólanum. Það 
má segja að ég hafi fengið móðurhlutverkið á heilann á þessum tíma. 
Það var erfið upplifun að fara í skólann aftur, að mér fannst, því 
fæðingarorlofið var allt of stutt. Mér fannst ég ekki tilbúin, átti erfitt 
með að einbeita mér að nokkru öðru en því að vera móðir. Umfram 
allt vissi ég að sonur minn var ekki tilbúinn. Tilhugsunin um það 
að senda svona ungt barn til dagforeldris sem hann þekkti ekki neitt 
eða á ungbarnaleikskóla var gjörsamlega út úr korti og ég fann fyrir 
allskonar tilfinningum. Það kraumaði innan í mér óánægjan yfir 
samfélaginu og kerfinu, hve lítils það metur samveru ungra barna 
með foreldrum sínum. 

KVEIKJAN: 
ÁRIN SEM ENGINN MAN

Ég hafði heyrt að fyrstu tvö árin í lífi barns væru einhver mikil-
vægustu árin í lífi okkar allra. Hvað fyrstu geðtengslin varðar, sem  
við myndum oftast við móður – þau eru mikilvæg í lífi hvers og eins. 
Til þess að útskýra hugtakið betur þá eru geðtengsl fyrstu tengslin 
sem barn myndar, yfirleitt við móður, á fyrstu mánuðum lífsins  
og í raun hefst þessi tengslamyndun strax í móðurkviði.1
 Eftir að ég varð móðir hóf ég að lesa bækur og pistla eftir 
rithöfundinn og sálgreininn Sæunni Kjartansdóttur sem ég hef 
mikið álit á. Sæunn hefur réttilega bent á mikilvægi öruggrar 
tengslamyndunar fyrstu árin í lífi hvers barns, ekki síst í bók sinni 
Árin sem enginn man: áhrif frumbernskunnar á börn og fullorðna.  
Þar styðst Sæunn við rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilaþroska 
barna í takt við sálarlíf þeirra síðar meir, en komið hefur í ljós  
að það eru einmitt fyrstu mánuðirnir og fyrstu árin í lífi barns sem 
móta okkur meira en nokkuð annað og veita okkur mikilvæga 
undirstöðu undir allt lífið sem framundan er.2
 Örugg tengsl gætu í daglegu tali verið kölluð nánd. Þegar 
móðir bregst við barni sínu með öryggi verður til nánd. Nándin  
á sér ýmsar birtingarmyndir. Hún felst til dæmis í líkamlegri 
snertingu á borð við húð við húð en ekki síður í augnaráði og svörun. 
Hún verður til þegar móðir svarar barni sínu og leggur sig fram við 
að skilja það. Hún verður til þegar móðirin hefur getu til að meðtaka 
hvernig barninu líður og bregst við því nokkurn veginn jafnt og 
þétt á viðeigandi hátt. Hún áttar sig á því hvenær barnið er svangt, 
hvenær barnið er þreytt, hvenær barnið þarf að koma í fangið og 
svo framvegis.  Þessi svörun og nánd er svo mikilvæg, enda stuðlar 
hún beinlínis að heilbrigðum heilaþroska auk þess sem hún hefur 
víðamikil áhrif á hormónaframleiðslu barnsins.3

Sæunn Kjartansdóttir, „Tengslakenning John Bowlby“, Fyrstu tengsl, sótt 12. maí 
2020, http://fyrstutengsl.is/wp-content/uploads/2019/05/Tengslakenning-John-
Bowlbyx.pdf.
Sæunn Kjartansdóttir, Árin sem enginn man: Áhrif frumbernskunnar á börn  
og fullorðna (Reykjavík: Mál og menning, 2009).  
Viðtal. Sæunn Kjartansdóttir. Viðtalið tekið þann 29. apríl 2020 
af Hólmfríði Kristjánsdóttur.
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 Gerðar hafa verið rannsóknir hjá börnum sem upplifa streitu 
til móts við börn sem upplifa nánd í frumbernsku.  
Í streitunni mælist hormónið cortisol en í nándinni mælist 
vellíðunar-hormónið oxytocin. Þessi hormón hafa síðan bein áhrif  
á líffærið, á það hvernig taugabrautirnar myndast, hvaða taugafrumur 
tengjast; hverjar festast í sessi og hverjar eyðast. Þarna getum við séð 
þessi beinu áhrif frá umhverfinu, nándinni í þessu tilviki, á líkamann.  
Á sama tíma eru hugmyndir barnsins um heiminn og það sjálft að 
verða til. Barn sem býr við öryggi og nánd fær þá hugmynd um sjálft 
sig að það skipti máli og heimurinn sé góður. Og það sem meira er: 
það býr að þeirri mikilvægu reynslu allt sitt líf.
 Með verkefni mínu langar mig að upphefja nándina en flest 
eigum við auðvelt með að gleyma henni í amstri dagsins. Oft er eins 
og samfélagið geri ekki ráð fyrir henni. Á Íslandi er til að mynda gert 
ráð fyrir að foreldrar fari á vinnumarkaðinn áður en barnið er orðið 
eins árs og þannig er mikilvægur samverutími foreldris og barns 
stundum slitinn í sundur fyrr en æskilegt væri. Það er margt sem 
spilar inn í þetta víðfangsmikla efni og á því eru fjölmargar hliðar,  
en þegar öllu er á botninn hvolft þurfum við á nándinni að halda –  
og hún fæst einungis með samveru og tíma. Verkefnið mitt er því 
óður til nándarinnar. Mikilvægu tengslin sem myndast strax  
í móðurkviði en endast okkur alla ævi.  

FYRSTU SKREFIN

Í upphafi ætlaði ég að fjalla brjóstagjöf og mátt móðurmjólkurinnar. 
Ég auglýsti eftir mæðrum á samfélagsmiðlum með það í huga að fá 
að ljósmynda þær við brjóstagjöf og fékk góð viðbrögð frá ýmsum 
mæðrum sem voru tilbúnar í verkefnið. En verkið þróaðist áfram  
og ég fór að skoða móðurhlutverkið í stærra ljósi. Tengslamyndun 
vakti þar helst áhuga minn en mér fannst ég hafa náð nokkrum 
dýrmætum augnablikum geðtengslanna á mynd í gegnum brjósta-
gjöfina. Mig langaði bara til þess að sýna þessa tengslamyndun í 
stærra ljósi. Fókuspunkturinn er sambandið milli móður og barns. 
Þessi tengsl sem erfitt er að koma í orð en kannski ögn auðveldara  
að ná á mynd – en þó er það ekki sjálfgefið. 
 Ég hugsaði eitt andartak hvort ég ætti að fjalla um 
föðurhlutverkið samhliða en komst fljótt að því að það var allt annar 
póll. Fyrstu geðtengsl barns eru yfirleitt við móður, en móðirin hefur 
þar ákveðið forskot þar sem hún gengur með barnið. Barnið þekkir 
rödd móður og líkama hennar, bragð hennar og lykt. Auk þess hafði 
ég ætlað að fjalla um brjóstagjöf áður svo það var mjög rökrétt að 
halda áfram að skoða mæður.
 Ég fékk að vera fluga á vegg inni á ólíkum heimilum mæðra 
og mynda þessi daglegu augnablik sem skipta svo miklu máli, til 
dæmis þegar móðir gefur barni sínu brjóst eða pela, eða þegar móðir 
huggar barn sitt, þegar móðir svæfir barn sitt, þegar móðir baðar barn 
sitt og svo framvegis. Ég fann fljótt að með þessum hætti náði ég að 
mynda dýrmætustu stundirnar, nándina í allri sinni dýrð. Ég náði 
líka að fanga ýmsar tilfinningar á mynd, svo sem gleði, hamingju, 
grát, þreytu og svo framvegis. Ég myndaði þær tilfinningar sem komu 
upp hverju sinni og reyndi að láta eins lítið fyrir mér fara og ég gat 
svo móður og barni liði vel og eðlilega. Til þess að ná sem tærustum 
augnablikum varð ég að vera nokkurs konar fluga á vegg. Í bókverki 
mínu er því engin mynd af móður og barni að horfa í myndavélina.



Ég vissi frá upphafi að mig langaði að nota ljósmyndun sem miðil 
en mér fannst það rökrétt bæði vegna þess að ég hef mikinn áhuga á 
ljósmyndun en einnig vegna þess að það er erfitt að koma tengsl barns 
og móður í orð líkt og áður hefur komið fram. Ég varð oft dvelja lengi 
hjá þeim mæðrum sem ég myndaði og flestar mæðurnar heimsótti ég 
oftar en einu sinni. Það var alltaf á bak við eyrað hjá mér að búa til 
bókverk úr ljósmyndunum – en ég leyfði því þó að koma í ljós smám 
saman í ferlinu.
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FERLIÐ

Í ferlinu fannst mér ég fá útrás og ná að beisla mína persónulegu 
upplifun á móðurhlutverkinu í gegnum aðrar mæður. Snemma  
í ferlinu fann ég að ég vildi mynda mæður sem ég tengdist á einhvern 
hátt, sem höfðu svipaðar skoðanir og ég gagnvart þessu hlutverki – 
bæði til þess að fá heildarmynd á þetta verkefni  og til þess að gera 
þetta af öllu mínu hjarta en ég tel það hafi skilað sér í myndefninu. 
 Til þess að átta mig betur á hugtakinu nánd tók ég viðtal  
við hina fyrrnefndu Sæunni Kjartansdóttur og áttum við dýrmætt 
samtal um hugtakið nánd og mikilvægi sambands móður og barns  
í frumbernsku barnsins. Við töluðum meðal annars um það hvernig 
andlit móður er fyrsti spegill barnsins, nokkuð sem mér fannst  
mjög áhugavert en á ljósmyndum mínum má oft sjá hvernig andlit 
móður og barns speglast með sömu svipbrigðunum. 
 Ég lærði heilmikið á ljósmyndamiðilinn en þetta var 
frumraun mín til ljósmyndaverks. Það var mikið ferli fólgið í því  
að ákveða á hvernig myndavél ég vildi ljósmynda á og ég var dágóðan 
tíma að finna réttu vélina. Fyrst prufaði ég að taka ljósmyndir á 
filmuvélar en eftir nokkrar tökur kom í ljós að það gekk ekki upp 
þar sem ég þurfti í sífellu að vera að smella af til þess að ná ákveðnum 
augnablikum milli móður og barns og kláraði því fljótt hverja filmu. 
Næst færði ég mig yfir í Fujifilm xt20 en mér fannst hún ekki virka 
fyrir mig. Að lokum prufaði ég Canon EOS Mark ljósmyndavél  
með linsu sem lætur viðfangsefnið virka hlutfallslega rétt. Það var 
mjög mikilvægt fyrir mig þar sem líkamar og andlit eru í fyrirrúmi  
á ljósmyndunum. Ég fann strax að þetta var rétta myndavélin  
í verkefnið og hélt mér því við hana. 
 Það var svolítið flókið að ná góðum skilyrðum til þess  
að ljósmynda, upp á birtu og annað, en það var lítið um bjarta daga  
og sólarljós á meðan á verkefninu stóð og loksins þegar sólarljósið 
kom þá stóð kórónuveiran í sínum hæstu hæðum og lítið hægt að fara 
inn á heimili mæðra og mynda á þeim tíma.

Ég reyndi þó að skapa það besta úr þessu öllu saman. Ég prufaði 
aðeins að mynda með þrífæti til þess að hafa möguleikann á því að 
hleypa meira ljósi inn á myndirnar en ég fann fljótt að það virkaði 
ekki þar sem myndefnið var þess eðlis að ég þurfti að vera á ferðinni 
með myndavélina og fylgja móður og barni eftir til þess að grípa 
nándina, ekkert ósvipað heimildaljósmyndun.  
 Ég eyddi töluverðum tíma í að vinna myndirnar og leitaði 
ráða hjá sérfræðingi varðandi myndvinnslu en ég hafði lítið unnið 
með ljósmyndir í Photoshop áður. Ég lærði mikið af því en það 
var heilmikið ferli að átta mig á því hvers konar vinnsla hentaði 
þessu efni best. Að lokum komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi 
hafa myndirnar fremur dökkar en hlýjar á sama tíma. Mér fannst 
mikilvægt að leyfa bæði skuggum og sólarljósi að njóta sín, sökum 
hlýjunnar sem birtist okkur í sjálfu myndefninu. Í myndunum er 
mikil mýkt ásamt skörpum skuggum og sólarljós einkennir margar 
myndanna. Hver einasta mynd er tekin innandyra að degi til. Ég 
gætti þess alltaf að hafa öll ljós slökkt og nýtti einungis þá glugga-
birtu sem var til staðar hverju sinni; gluggabirtu sem kom yfirleitt 
aðeins úr einni átt. Þegar ég fór að rýna betur í ljósmyndirnar 
fannst mér þær stundum minna mig á málverk frá listmálaranum 
Rembrandt sem ég hef mikið dálæti á en hann var þekktur fyrir 
það að láta ljós falla á einstaka hluta mynda sinna meðan að rest 
myndarinnar var þakin skugga.  Þetta var eitthvað sem ég sá ekki 
fyrir en kom mér skemmtilega á óvart þegar ég fór að rýna betur í 
ljósmyndir mínar og ég ákvað að halda mig við þennan stíl.



 Það er mikilvægt að taka fram að í verkefni sem þessu er 
gríðarlega mikilvægt að raða ljósmyndum saman þannig að til verði 
áhugaverð saga, spenna og myndbygging. Hægt er að segja mis-
munandi frásagnir bara með því að breyta uppröðun mynda. Ég  
eyddi þannig miklum tíma í að setja bókverkið upp, raða myndum  
á opnur og ekki síður í að ákveða í hvaða röð þær ættu að koma.  
Ég notaði fyrst og fremst innsæið til þess að raða myndum saman. 
Fann tengingar sem töluðu til mín og endurspegluðu sýn mína  
á nándinni og móðurhlutverkinu. Stundum langaði mig til þess 
að sýna sekúndubrot með svipuðum myndum hlið við hlið og frysta 
þannig augnablikin á augljósan hátt. Á öðrum opnum vildi ég 
einbeita mér að samspili tilfinninga. Á sama tíma var mikilvægt  
að myndirnar tónuðu vel saman og væru dínamískar. 
 Mæðurnar sem ég myndaði tóku verkefninu vel og það kom 
mér á óvart hversu margar mæður vildu taka þátt. Ég þurfti að velja  
úr hópi mæðra og notaði ekki ljósmyndir af öllum þeim mæðrum  
sem ég tók myndir af einfaldlega vegna þess að sumar fannst mér  
ekki passa inn í heildarmyndina. Það var mjög fallegt að fylgjast  
með því hversu tilbúnar mæðurnar allar voru til þess að berskjalda  
sig fyrir þetta verkefni, jafnvel þó margar þeirra væru að hitta mig í 
fyrsta skipti. 
 Ég tók þá ákvörðun undir lokin að eigna hverri móður sinn 
kafla. Í upphafi hvers kafla má finna textabrot frá mæðrunum sem 
ég ljósmyndaði og þannig brýtur textinn upp formið en á sama tíma 
á hann einnig þátt í því að skipta köflunum upp. Hver og einn texti 
fjallar um nánd, persónulegur frá hverri móður fyrir sig. 
 Í verkefninu horfði ég mikið til ljósmyndara á borð við 
Vincent Ferrané, Elinor Carucci, Carlotta Manaigo og Nell Dorr 
sem eiga það sameiginlegt að hafa öll gert ljósmyndabækur um 
móðurhlutverkið en þó á mjög ólíkan hátt. Það bókverk sem hafði 
sennilega mest áhrif á mig var bókin Mother and Child eftir Nell 
Dorr en ég leitaði í hana aftur og aftur í leit að innblæstri.

Mynd 3: Ljósmynd eftir höfund



ÚTFÆRSLA OG HÖNNUN

Ég hef alltaf verið hrifin af bókverkum, sér í lagi ljósmyndabókum  
og hefur mig lengi dreymt um að gera mitt eigið bókverk samsett  
af ljósmyndum. Mér fannst þetta því kjörið tækifæri til þess að öðlast 
reynslu á því sviði undir handleiðslu leiðbeinanda minna.  
 Bókin sem ég endaði með er stafræn prentun gerð í sex 
eintökum í stærðinni 18×25. Leturgerðin Garamond Premier Pro 
er notuð í allri bókinni. Mér fannst fótaletur henta efninu mínu 
best og Garamond varð fyrir valinu þar sem það er minimalískt, 
örlítið gamaldags líkt og sumar myndanna. Í því er einnig ákveðin 
mýkt sem mér fannst passa mjög vel við efnið. Það er læsilegt og 
skýrt. Pappírsvalið í bókinni er 150 gramma pappír af Munken Pure 
gerðinni. Pappírinn valdi ég þar sem hann er hlýlegur og tónar vel  
við ljósmyndirnar. 
 Kápan er harðspjalda, klædd með drapplituðu strigaefni 
en mér fannst mikilvægt að bókin væri klædd með mjúku efni sem 
endurspeglar innihald hennar. Framan á kápu er bæði titil bókar  
og höfundar getið auk ljósmyndar úr bókinni sem gefur lesandanum 
örlítinn keim af innihaldi hennar. Saurblöðin í bókinni eru brún  
og látlaus, nokkuð sem mér fannst passa vel við minimalíska 
hönnunina og litatóna myndanna. 
 Í upphafi bókar er örlítill inngangur inn í bókina en þar má 
sjá lítinn texta eftir mig um mína persónulegu upplifun af móður-
hlutverkinu. Á blaðsíðunni á móti má sjá að ég tileinka syni mínum 
þessa bók en nándin sem hefur myndast á milli okkar frá því að hann 
fæddist var aldrei langt undan í huga mér við gerð þessarar bókar. 
Í bókinni er einn kafli með myndum af okkur mæðginum en mér 
fannst mikilvægt að berskjalda sjálfa mig í þessu verkefni til þess  
að gera það sem persónulegast. 
 Bókin er 107 blaðsíður en ég vildi fremur hafa færri myndir 
og betri heldur en mikið magn mynda sem ég væri óviss með. Ég vildi 
aðeins velja þær myndir sem mér fannst sýna augnablikin sem fylgja 
nándinni í sinni tærustu mynd.  

Mér fannst mikilvægt að hafa nokkuð fasta reglu á því hvernig 
myndirnar eru settar upp í bókinni til þess að halda ákveðinni ró  
sem einkennir ljósmyndirnar. Þannig njóta þær sín best. Í bókinni  
eru fjórar mismunandi myndastærðir. Myndir sem sýna nærmyndir 
eru oftast fremur litlar þar sem þær þurfa minna pláss og myndir  
sem eru flóknar fá gjarnan meira pláss, líkt og heilsíðumyndir. 
Myndir standa einar af og til og eru það helst þær myndir sem búa 
yfir mikilli ró. 



KJARNINN

Það er erfitt að ná utan um allar þær tilfinningar sem fylgja því að 
eignast barn en það er nokkuð ljóst að með móður og barni verður 
til einstakt ástarsamband sem hefur gríðarleg áhrif á það hvernig 
manneskjur við verðum þegar við fullorðnumst. Það er mikil ábyrgð 
sem felst í því að vera móðir en við berum ekki einungis ábyrgð á því 
að næra og klæða afkvæmi okkar. Við þurfum að hlúa að því, með 
snertingu, með augnaráði, með ást. Allan sólarhringinn, alla daga. 
Og það er aldrei mikilvægara en fyrstu árin sem enginn man. 
Nándin vex í hvert sinn sem þú annast barn þitt. Hún vex í núinu. 
Þegar tíminn frýs. Það er þessi nánd sem hefur vakið forvitni 
mína allt frá því að ég varð móðir. Stundum er hún töfrum líkust. 
Stundum er hún erfið og jafnvel sársaukafull og ég þrái hana jafn 
mikið og ég óttast hana. Við þráum þessa nánd öll frá því að við 
komum í þennan heim alveg berskjölduð en samt virðist hún oft 
gleymast. En staðreyndin er sú að við megum aldrei gleyma henni  
og án hennar værum við ekki hér. 

Mynd 4: Ljósmynd eftir höfund
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