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Þetta er ekki óður til móður er hljóðleiðarvísir fyrir fólk sem vill 

ganga í ástarsamband með jörðinni ásamt vídjóverki með 

munum sem ýta undir og benda á skynfærin sem manneskjan 

notar í ferlinu við að ganga í þetta ástarsamband. 
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Ég hleyp út í sumarnóttina á Jónsmessu og velti mér upp úr dögginni 

í þeirri von að það muni færa mér gæfu og sælu. Húðin og vott grasið 

bindast saman í svölu næturloftinu og ég verð eitt með jörðinni. Hún 

stendur með mér og ég með henni.

 Í heilbrigðu ástarsambandi er ást og virðing höfð að leiðarljósi. 

Jarðkynhneigð snýst um það að líta á jörðina sem elskhuga en ekki 

sem móður. Við hljótum að berjast af  meiri ástríðu fyrir jörðinni 

ef  við leyfum okkur að verða ástfangin af  henni. Ef  við strjúkum 

henni, snertum, föðmum og umlykjum í eilífðarkærleik.
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Frá lykt 
       í minningar 
           úr minningum 
                 í tilfinningar 
                       frá tilfinningum 
                            í einmanaleika 
                                 frá einmanaleika 
                                   í samveru með plöntum 
                                     frá samveru með plöntum 
                                                        í jarðkynhneigðan 
                                                                          leiðarvísi    
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Viðfangsefni

Í byrjun annarinnar var ég mikið að einblína á lykt og hvernig hún 

hefur áhrif  á okkur og hvernig við getum notað hana í hönnun. 

Hvernig við getum framkallað hana og deilt henni, sagt sögur 

með henni. Það var einmitt umfjöllunarefni ritgerðar minnar 

til BA-gráðu. Í framhaldinu fór ég að víkka út rannsóknina og 

skoðaði einmanaleika og tengsl skynjunar og núvitundar við hann. 

Skynjunin leiddi mig inn á aðrar brautir; brautir jarðkynhneigðar 

eða eco sexuality. Út frá því urðu til leiðbeiningar fyrir fólk til að 

breyta sambandi sínu við jörðina og ganga í ástarsamband með 

henni.
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1 Gróðurhúsið hans afa
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Þegar ég var lítil átti afi minn 

gróðurhús og þar gat ég all-

taf  komið á sumrin, stigið inn 

í rakt og hlýtt loftið og alltaf  

þegar ég finn ilm af  jarðarber-

japlöntum í heitu lofti hugsa ég 

um afa og litlu jarðarberin sem 

hann ræktaði og UNÞ derhú-

funa sem hann var alltaf  með 

og frekjuskarðið, dökkbláa an-

orakkinn og kærleikann á milli 

okkar. Þessi minning var ein af  

kveikjunum sem urðu til þess 

að mig langaði til að vinna með 

lykt, tilfinningar og minningar. 

13





Í byrjun ferlisins var ég ákaflega spennt fyrir því að vinna með 

lykt og minningar eða tilfinningar. Ég sankaði að mér lyktum 

og minningum, sumum hefðbundnum eins og hugrenningar-

tengsl milli smurningarlyktar og pabba með svartar hendur 

eða Nivea-lyktin sem fylgdi ömmu með mýkstu kinnar í heimi-

num. Aðrar voru óvenjulegri eins og minningin sem tengdist 

sítrónuilmolíu og meðferð við áfalli. 

 Ég kallaði eftir ilmminningum í gegnum Instagram og 

valdi þrjár sem ég endurskapaði í fyrstu yfirferðinni. Í hverri 

dós var ein lykt sem fylgdi einni minningu. Í einni dósinni 

var verkstæðislykt sem tengdist föður og öryggi. Í annarri var 

reykingalykt sem minnti á ömmu og sælar æskuminningar. Í 

þeirri þriðju var sítrónuilmurinn sem svæðanuddari hafði 

notað til meðferðar hjá ungri stúlku sem var að vinna úr áfalli. 

2 Þrjár lyktir, þrjár minningar
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Næstu skref  voru að finna tilganginn í þessu, að tengja sa-

man lykt og minningar. Í hvaða samhengi væri þetta verkef-

ni og í hvaða átt gæti ég farið?

Fljótlega fann ég að tengslin milli lyktar og einmanaleika 

voru sterk og fólk hefur notað ýmsar lyktir til að takast á við 

einmanaleika, sorg og missi, t.a.m. lykt af  öðru fólki.
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Mig langaði til að nýta lyktarskynið til þess að láta fólk up-

plifa góðar tilfinningar og fór að skoða hvaða lykt fólk telur 

vekja upp sterkustu tilfinningarnar. Ég notaðist við ilmk-

jarnaolíur á þessum tímapunkti og þar á meðal voru san-

dalviður, piparminta, sítróna, ylang ylang og lavander. Ég 

bað fólk um að raða lyktunum upp frá minnst munúðarfullu 

til munaðarfyllstu lyktarinnar og í ljós kom að sandalviður 

var nánast undantekingarlaust í fyrsta sæti. 

 Á annarri yfirferðinni var ég því með smá tilraun þar 

sem ég bað leiðbeinendur að gera slíkt hið sama og fengu 

þau svo stein með lyktinni sem þau settu í fyrsta sæti heim 

með sér. Af  fjórum leiðbeinendum völdu þau öll sandalvið í 

fyrsta sæti. Þess ber að geta að þau fengu engar upplýsingar 

um hvaða lykt væri í hvaða steini. 

3 Ilmsteinar úr gipsi18





Samhliða þessum ilmsteinum prófaði ég að gera nokkra hluti 

sem voru ætlaðir til að hjálpa fólki sem upplifði sig einmana. 

Á yfirferðinni voru því ilmsteinarnir, handleggur sem var 

gerður úr textílefni og fylltur með hrísgrjónum, mjúkur 

lítill bursti með ullarlagði og leiruð andlitsgríma eða kúpull 

sem ég var búin að fylla með svampi með sítrónuilmi ásamt 

einskonar ilmpumpu sem var samsetning af  svampi vafinn í 

efni og stuttri gúmmíslöngu. Þegar svampurinn var kreistur 

gaus upp lavanderilmur.
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4 Milliyfirferð 20. febrúar
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Ég tók viðtöl við þrjár manneskjur sem höfðu upplifað einmanaleika í styt-

tri eða lengri tíma á ævinni. Viðmælendur vildu ekki láta nafn síns getið 

en ég fékk mikið út úr því að tala við þær um einmanaleika, upplifanir og 

bjargráð.

Ein þeirra hafði einangrast í kjölfar nauðgunar og hafði þetta að segja um 

nokkurra mánaða einveru:

„Ég man að um sumarið fór ég að taka eftir nærumhverfinu minu, sem 

ég hafði ekki gert áður, bara til að leita í eitthvað. Bara litlir hlutir eins 

og þegar það var sól úti og ég sá skuggana af  trjágreinum að dansa þá 

hugsaði ég bara vá hvað þetta er flott og einhverntímann var ég í sólbaði 

með hundinum mínum og fór að syngja fyrir hana og ég man að ég hugsaði 

að hún væri besta vinkona mín. Þetta var svona tímabil þar sem ég leitaði 

mjög mikið inn á við og í mitt nánasta umhverfi einhvernveginn“.
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5 Milliyfirferð 9. mars
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Mig langaði til þess að skapa upplifun fyrir fólk sem er einmana. 

Ekki endilega til þess að takast á við einmanaleikann beint. Meira til 

þess að upphefja einveruna og leyfa okkur að njóta þess að vera ein 

án þess að endilega finna fyrir einmanaleika.
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6 Tilraunir með rými heima við í kórónaveirufaraldri
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Vegna aðstæðna í samfélaginu færðist vinnan heim og ég byrjaði 

að prófa mig áfram í rýmissköpun. Með tíð og tíma fór ég að átta 

mig á því að mig langaði að draga náttúruskynjun inn í ferlið. Í 

samtali sem ég hafði átt um sjálfsnautnir og munað fyrr í ferlinu 

hafði ein góð kona minnst á eco sexuality við mig. 

 Ég fór að kafa dýpra í það og fannst hugmyndafræðin svo 

falleg og viðeigandi fyrir framhaldið í verkefninu mínu að ég gat 

ekki annað en fært mig í þá átt. Ég fór að skrifa meira og um hver 

ég er sem hönnuður og hvað mig langar til að sýna umheiminum. 

Til þess að geta unnið meira í kringum eco sexuality byrjaði ég á 

að skrifa um það. Ég þýddi það sem jarðkynhneigð og skrifaði 

grein í vefútgáfuna Flóru.1 Eftir því sem ég kynnti mér þessa 

hugmyndafræði betur, jarðkynhneigðina, fannst mér hún fallegri 

og fallegri. Hugmyndin um að við getum elskað náttúruna og 

allt sem rúmast innan hennar á svipaðan hátt og elskhuga, notað 

skynfærin okkar öll til að upplifa hana og njóta samvista með 

henni er eitthvað sem ég held að við gætum öll tileinkað okkur að 

einhverju leyti.

1 Sylvía Jónsdóttir. „Þetta er ekki óður til móður“. Flóra-útgáfa 17. apríl 
2020. Sótt 13. maí af https://flora-utgafa.is/6-utgafa/thetta-er-ekki-odur-til-
modur/

27



28



Jarðkynhneigð (e. ecosexuality) er hugtak sem listakonurnar og aktívis-

tarnir Elizabeth Stephens og Annie Sprinkle settu fram fyrir nokkrum 

árum. Þessi kynhneigð er strangt til tekið ekki kynhneigð, heldur tilraun 

til þess að fá fólk til að líta umhverfisaktívisma öðrum augum. Ný leið til 

að berjast fyrir jörðinni. Sviðsetningar, absúrd húmor og jákvætt viðhorf  

til kynlífs er það sem einkennir þessar pælingar ásamt einskonar náttúru-

girnd sem mörg okkar tengja ef  til vill við, til dæmis þegar við njótum 

þess að ganga berfætt á heitum moldarstíg eða böðum okkur nakin í 

hlýrri náttúrulaug.
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Jarðkynhneigð snýst um það að líta á jörðina sem elskhuga 

en ekki sem móður. Við ættum að koma fram við jörðina af  

virðingu og ást eins og við gerum í heilbrigðu ástarsambandi. 

Við ættum aldrei taka henni sem sjálfsögðum hlut, ganga illa 

um hana og haga okkur eins og unglingar heima hjá móður 

sinni. Ég held að við séum flest meðvituð um það að við högum 

okkur öðruvísi í ástarsambandi á jafningjagrundvelli en heima 

hjá mömmu okkar sem leyfir okkur ef  til vill að komast upp 

með allskonar hegðun sem væri ekki í lagi í sambúð með maka. 

Ef  við förum að koma fram við jörðina af  innilegri ást, leyfum 

okkur að vera ástfangin af  henni, strjúka, snerta, faðma og 

umlykja hana í eilífðarkærleik, er ekki líklegra að við berjumst 

fyrir henni af  meiri ástríðu?

30



Jörðin er auðvitað ekki hinn fullkomni elskhugi, oft er veðrið ekki til þess 

fallið að það sé auðvelt að snerta og skynja með heilum hug og líkama en 

það er líka eitthvað gott við það slæma og erfiða. Mér líður eins og mitt 

samband við jörðina muni vara að eilífu, annað en mín sambönd við hitt 

kynið sem oftar en ekki eru mjög fallvölt.

31



Stuttu eftir að ég byrjaði að skoða jarðkynhneigð í tengslum við 

skynjun, einmanaleika og vellíðan langaði mig til þess að búa til rými 

fyrir jarðkynhneigða elskendur. Eins og geymar fyrir flotmeðferð. 

Þar sem þú getur verið ein með jörðinni án truflana.

Svo gengur það ekki alveg upp. Það væri eins og að vera í 

ástarsambandi með einhverjum sem þú pantar tíma með. En ekki 

eitthvað sem þú lifir með á hverjum degi, alltaf  og endalaust.
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7 Skissur fyrir milliyfirferð 3. apríl. Ecosexual tank.
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Við erum öll í þessu sambandi. Jörðin er okkar og við erum hennar, 

við öndum að okkur loftinu, snertum jarðveginn og böðum okkur úr 

vatninu. Hún er okkar og við erum hennar, eins og hunangsflugur og 

hákarlar, fiskiflugur og ólífutré í fjallshlíðum og á ströndinni, í hafinu og 

uppi á hálendi, öll erum við saman, alltaf  og að eilífu, amen.
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8 8. Myndbandsskissur fyrir milliyfirferð 3. apríl, jarðkynhneigðar athafnir
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8 8. Myndbandsskissur fyrir milliyfirferð 3. apríl, jarðkynhneigðar athafnir
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Ég ákvað að það sem vildi sýna væri leiðarvísir, leiðbeiningar fyrir 

fólk sem vill ganga í ástarsamband með jörðinni. Ég ætlaði reyndar 

að gera tól. Eitthvað sem gæti auðveldað þetta ferli. Einskonar 

jarðkynlífshjálpartæki eða leikfang. En sá svo að eftir allt er það 

mikilvægasta sem við höfum skynfærin okkar. Það eru tólin sem við 

þurfum til þess að upplifa og skynja heiminn og núið. 

 Til þess að ganga í ástarsamband með jörðinni þarftu fyrst og 

fremst að skynja hana á allan þann hátt sem þú getur með líkama og 

sál. Lyktin var búin að vera í aðalhlutverki hjá mér alla önnina en ön-

nur skynjun er ekki síður mikilvæg. Þegar maður byrjar ástarsamband 

er okkur eðlislægt að byrja á því að horfa og hlusta og svo þróast það 

smátt og smátt yfir í lykt, snertingu og bragð sem er ekki síður mikilvæg 

í ástarsambandinu. En eins og í sambandi þarf  að passa upp á mörk all-

ra aðila, mörk þín og mörk jarðarinnar. Stundum getur verið nauðsyn-

legt að vera með verjur, fyrir það hættulega og erfiða. 
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9 Myndbandsvinna með leikmunum, snerting
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Í lokin vildi ég hafa eitthvað myndrænt, myndband eða 

ljósmyndaseríu sem væri fagurferðileg upplifun en myndi 

líka sýna skynjunina og ferlið sem manneskjan gengur í 

gegnum til að ganga í ástarsamband með jörðinni. Til 

þess vildi ég að gera muni til að benda á hvert og eitt 

skilningarvit. Ekki endilega muni sem fólk myndi nota, 

heldur muni sem þjóna myndrænum tilgangi í þessu 

ferðalagi. Mig langaði að vísa í ástarsamband, líkamleika 

og náttúru.
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10 Myndbandsvinna með leikmunum, hlustun
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11 Myndbandsvinna með leikmunum, verjur
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Hljóðleiðarvísir

Þið hafið ákveðið að ganga í ástarsamband með jörðinni. 

Í þessum leiðarvísi verðið þið leidd í gegnum skrefin sem þið gangið í ge-

gnum, eitt af  öðru, til þess að færa sambandið ykkar við jörðina á annað 

stig.  Leiðarvísirinn er kaflaskiptur og er eindregið mælt með því að ganga 

nokkrum sinnum í gegnum hvert og eitt stig áður en þið haldið áfram upp 

á hið næsta. Kaflarnir skiptast eftir skynfærum og eins og þegar þið byrjið í 

ástarsambandi með annarri manneskju byrjið þið á því að horfa og hlusta 

og þegar þið eruð tilbúin eru næstu skref  fólgin í því að lykta, snerta og að 

lokum bragða jörðina. 

 Þegar þið hlýðið á leiðsögnina er miðað við að þið séuð ein úti í 

náttúrunni. Þar sem þið getið lyktað af  gróðri, strokið trjám, smakkað lauf  

og nuddað urð og grjót án truflunar. Þegar þið hafið gefið ykkur langan og 

góðan tíma í hvert og eitt skref  og finnið að sambandið er komið upp á an-

nað stig getið þið smátt og smátt gefið allan líkamann í sambandið, alla ykkar 

sál og hold. Gleymið því þó ekki að jörðin, eins og fólkið, getur verið hættuleg 

og gróf  og því er mikilvægt að þið virðið ykkar mörk, ekki síður en hennar. 

Þið gætuð þurft verjur til að verja húðina og þið megið ekki valda jörðinni 

sársauka. Þetta fer að miklu leiti eftir ykkar eigin tilfinningu og þið verðið að 

treysta innsæi ykkar og leita ráða ef  þið eruð óviss. 

 Eftir að þið gangið í gegnum þetta ferli er markmiðið að þið munið 

líta öðrum augum á jörðina, loftið, vatnið og himininn, að þið munið bera 

meiri virðingu fyrir jörðinni, á sama hátt og þegar þið virkilega elskið og 

virðið aðra manneskju. 
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Sjónin

Lyngdu aftur augunum í augnablik. Þegar þú opnar þau langar mig til 

þess að bjóða þér að horfa á náttúruna með nýjum augum. Ímyndaðu 

þér að þú sért að sjá hana í fyrsta skipti. Þið eruð að hittast í fyrsta skipti 

eins og tvær manneskjur á fyrsta stefnumóti. Hvað sérðu marga liti? 

 Hvernig er himininn á litinn í dag? Einbeittu þér að einum stað í 

einu. Leggstu í jörðina og taktu þér tíma í að snúa niður og grandskoða 

það sem fyrir augu ber. Sérðu í jörðina sjálfa eða grænan gróður? Hvaða 

liti sérðu og hvernig er yfirborðið? Er eitthvað sem glansar? Hvernig er 

birtan? 

Þegar þú ert tilbúin snýrðu þér við og horfir upp í himininn. Hvernig er 

himininn í dag? Er bjart eða dimmt? Taktu þér tíma og leyfðu þér bara 

að horfa. Að meðtaka. Alla litina, alla birtuna og allt myrkrið. Horfðu í 

allar áttir, upp, niður til hliðar, í gegnum gróðurinn og ofan í jörðina. 

Þegar þú hefur gert þetta nokkrum sinnum og þér líður eins og þú sért 

farin að horfa á jörðina á nýjan hátt máttu halda áfram í næsta skref. 
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Hlustun

Í þessu skrefi máttu einbeita þér að öllu því sem þú heyrir. Því sem þú 

heyrir og heyrir ekki, hljóð sem þú getur búið til með jörðinni og þau 

hljóð sem þú bara heyrir í umhverfinu. Hvaða hljóð eru nálægt þér? 

Hvaða hljóð eru lengra í burtu? Heyrirðu þinn eigin andardrátt? Hey-

rirðu í loftinu, logninu, golunni? Heyrirðu í laufunum á trjánum eða 

er eitthvað annað að hreyfast í kringum þig? Prófaðu að leggjast og 

finndu hvernig hljóðheimurinn breytist. Leggðu eyrun upp að jörðinni 

og hlustaðu á hana. Heyrirðu í skordýrum eða heyrirðu í jarðveginum 

þegar þú strýkst við hann? Gefðu þér tíma til að hlusta vel og vandlega 

úr öllum áttum, hlustaðu á hljóðin frá himninum og jörðinni, að ofan og 

neðan. Hvaða hljóð heyrirðu? Hvernig lætur hvert og eitt hljóð þér líða? 

Minna þau þig á eitthvað? Hvaða áhrif  hafa þau á líkamann? Leyfðu 

þér að liggja með þessum hljóðheimi í góða stund. Þegar þú hefur farið 

nokkrum sinnum út í hlustun og líður eins og þú sért tilbúin geturðu 

haldið áfram í næsta skref. 

Lyktin

Mig langar að biðja þig um að leggjast í jörðina og leyfa andlitinu að 

snerta hana. Andaðu djúpt að þér með nefinu og finndu lyktina. Er 

moldarlykt? Jurtailmur? Hvernig er lyktin og hvernig líður þér með 

hana? Minnir hún þig á eitthvað? Færðu þig til og andaðu aftur að þér. 
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Leyfðu þér að vera og staldra við hverja lykt í smástund. Nokkrar sekúndur, 

jafnvel mínútur. Þegar þú hefur gengið í gegnum þetta lyktarstig nokkrum 

sinnum og finnur að þú ert farin að taka betur eftir ilmunum sem jörðin gefur 

frá sér er tímabært að þú haldir áfram í næsta skref. 

Snerting

Ef  þú hefur gengið í gegnum skrefin á undan þessu… ef  þú hefur gefið 

þér góðan tíma í að horfa, hlusta og lykta af  jörðinni ertu tilbúin í snertin-

gu. Í þetta skref  notarðu hendurnar til þess að þreifa á jörðinni, jurtunum, 

jarðveginum og öllu sem jörðin hefur upp á að bjóða. Geturðu flækt fingru-

num í gróðrinum og strokið steinunum, stungið höndunum ofan í sandinn? 

Taktu eftir áferðinni og hitastiginu þegar þú snertir. Finndu hvernig húðin 

bregst við ólíkum yfirborðum. Ekki gleyma því að loftið í kringum þig er í 

stöðugri snertingu við húðina. Hvernig er að finna fyrir því? Er það hlýtt, 

kalt, mjúkt, hart?

Bragð

Nú er komið að lokaskrefinu í ferlinu við að ganga í ástarsamband með 

jörðinni. Nú máttu bragða á henni, sleikja og snerta með vörunum og tun-

gunni. Leggstu á jörðina með andlitið niður. Leyfðu munninum að opnast 

og láttu tunguna leika við gróðurinn, jarðveginn, steinana. Smakkaðu laufin 

og grasið, barr, strá og fléttur, leyfðu gróðrinum að staldra við í munninum 
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Myndaskrá

Allar myndir eru eign höfundar

1 Gróðurhúsið hans afa 

2 Þrjár lyktir - þrjár minningar 

3 Ilmsteinar úr gipsi

4 Milliyfirferð 20. febrúar 2020

5 Milliyfirferð 9. mars 2020

6 Tilraunir með rými heima við í kórónaveirufaraldri

7 Skissur fyrir milliyfirferð 3. apríl. Ecosexual tank.

8 Myndbandsskissur fyrir milliyfirferð 3. apríl, jarðkynhneigðar athafnir

9 Myndbandsvinna með leikmunum, snerting

10 Myndbandsvinna með leikmunum, hlustun

11 Myndbandsvinna með leikmunum, verjur
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