
Athöfn fyrir Mýslisnornirnar 
undir Tré lífsins



Verkefnið mitt til BA-gráðu er athöfn til að dreifa ösku látinnar manneskju og 
koma henni aftur inn í hringrás náttúrunnar með leiðsögn mýslis og nornunum 
sem því fylgja. Athöfnin á að efla gagnkvæmt samlífi og hringrás á milli mann-
kynsins, mýslis og náttúrunnar. 

Mýsli er íslensk þýðing á enska orðinu Mycelium, sem er að stofni til svep-
paþræðir sem vaxa neðanjarðar og tengja saman allt líf sem þræðirnir ná til, líkt 
og internetið tengir saman menningarheima mannfólksins. Þræðirnir geta flutt 
næringarefni milli lífvera og gegna jafnvel því hlutverki að taka frá þeim stóru 
og færa þeim litlu. Verkefnið leggur áherslu á að útskýra hvernig mýslið gagnast 
náttúrunni og styðjur það svo með því að gefa jörðinni ösku, lífrænan úrgang, 
og vatn og hvetja þannig til þáttöku í hringrás lífsins.

Mynd 1: Samansett teikning til að tákna hringrás mannkyninu, mýsli og náttúrunnar. Gerð sjálf.



Að mörgu leyti minnir virkni mýslisins á hlutverk nornanna undir Ygg-
drasil í Völuspá, þar sem þær færa trénu vatn úr Urðarbrunni og ausa yfir 
það „hvíta auri.” Líkt og mýslið ýmist brýtur niður eða byggir upp og hlu-
tast þannig til um örlög lífvera í sínu umhverfi, þá ráða nornirnar örlögum 
mannfólksins undir Tré lífsins. 
 
Hugmyndin að athöfninni kom þegar ég heyrði að margir sæki ekki ösku 
ástvina sinna eftir að þeir hafa verið brenndir á bálstofu. Núna er aska 380 
manna sem bíður þess að vera sótt frá 2017 til dagsins í dag. Þarna liggja 
tákn um líf margra manna sem enginn hirðir um og bíða þess að komast 
aftur í hringrás náttúrunnar. 

„Af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu munt þú 
aftur upp rísa.”1 Þessi orð eru sögð í flestum jarðarförum og lýsa hringrás 
náttúrunnar á sinn hátt. Athöfnin í verkefninu leggur áherslu á þann þátt 
að koma jarðneskum leifum aftur í hringrás náttúrunnar og að það sé gjöf 
þeirra lifandi til þeirra dauðu á sama tíma og það er gjöf þeirra dauðu til 
náttúrunnar. 

Vonandi mun verkefnið fá fólk til þess að líta á kveðjuathafnir sem hluta 
af hringrás náttúrunnar og njóta þeirra sem slíkra, að þetta sé einfaldlega 
enn einn liður í samlífi okkar við náttúruna.

Mynd 2: Johan Egerkrans, „The Norns” from his book Norse Gods.
1 Gamla testamentið (1. Mós. 3:19)



Frá upphafi lagði ég upp með að fjalla um samlífi manna og mýslis. Fyrst 
hugsaði ég um hagnýtingu mýslis, en áttaði mig svo á því að kannski er 
stærsta hlutverk mýslis þáttur þess í hringrás náttúrunnar. Mýslisþræðir 
eru samlífisverur því þeir eru alltaf í samlífi við umhverfið sitt og tegund 
samlífis segir einnig á hverju mýslið nærist. Sveppir eru gjarnan flokkaðir 
í einn af þremur flokkum eftir því hvers konar samlífi þeir lifa, sem sník-
jusveppir, rotsveppir eða sambýlissveppir. 

Sníkjusveppir taka næringu frá lifandi frumum jurta og dýra. Þannig er 
samlífi þeirra ekki sérlega gagnkvæmt og minnir kannski frekar á nýtingu 
manna á náttúrunni.

Rotsveppir gagnast náttúrunni betur þar sem þeir brjóta niður óvirk 
efni og skila þeim aftur sem næringu. Þannig eru þeir sannkölluð en-
durvinnslustöð náttúrunnar. 

Sambýlissveppir beinlínis lifa á samlífi og gefa og taka jafnt frá umhverfinu. 

Mynd 4: Teikning af lífshringi sveppa. Gerð sjálf.

Mynd 3: Teikning af tegundum af samlífi. Gerð sjálf.



Sveppir njóta sín sérlega vel í kringum trjágróður. Þar sér mýslið til 
þess að dreifa vökva og næringu milli trjáa og mýsli rotsveppa sér svo 
um niðurbrot á dauðum trjám. En það hefur ekki alltaf verið svo. Það 
tók sveppi 60 milljón ár að þróa þennan hæfileika. Fram að því náðu 
trjábolirnir ekki að rotna en breyttust þess í stað í olíu og kol sem nú 
leikur náttúruna grátt.

En eins mikilvægir og sveppir eru í daglegu lífi í sínu umhverfi eru 
þeir ekki síður mikilvægir þegar áföll dynja yfir. Hvort sem um er að 
ræða brunaslys eða kjarnorkusprengingu eru það rotsveppirnir og 
sambýlissveppirnir sem leiða til endurnýjunar og stuðnings jarðvegs 
sem er grundvöllur þess að líf geti byrjað aftur. 
 
Sveppafræðingurinn, Paul Stamets segir að „því miður er það mann-
fólkið sem truflar þessar hringrásir, aðallega vegna fáfræði eða græð-
gi.”2

 
Mikil rannsókn fór í að læra um heimspekina í kring um mýsli og 
samlífi. Mýsli eru mjög gáfaðar lífverur og er skortur á þekkingu og 
áhuga á þeim á Íslandi. Mýsli hefur það sem er kallað ómeðvituð 
þekking og er mjög fært í að læra um umhverfið og aðlagast því. Þess 
háttar ómeðvituð þekking samsvarar ómeðvitaðri færni mannfólks 
(t.d. kunnáttu á reiðhjól) og sýnir að mýsli, sem er ein fruma að þver-
máli er einfaldlega minnkuð útgáfa af okkur sjálfum.

2Stamets, Paul. Mycelium Running. 2005. Berkeley, Calif. : Ten 
Speed Press.

Mynd 5: Ljósmynd af mýsli að vaxa á birkis viðarspænum. Tekin sjálf.



Eftir því sem leið á verkefnið varð ljósara að bakgrunnur þess yrði að vera 
hringrás náttúrunnar. En í forgrunni yrði einn þáttur hennar og velti ég 
talsvert fyrir mér hver hann yrði. Mikilvægast fannst mér að velja þátt 
sem byggðist á því að gefa eitthvað til baka til náttúrunnar. Þar fannst mér 
dauðinn mest áhugaverður. 

Dauðinn er lykil-áfangi í hringrásinni. Þar getum við gefið allt sem við 
höfum til baka, meira að segja okkar eigin líkama. Þá rennum við aftur til 
náttúrunnar og „verðum aftur að jörðu”. Þar nýtumst við mýslinu og leg-
gjum til þessa gagnvirka samlífis. Mörgum finnst erfitt að tala um dauðann 
sem gerir hann enn áhugaverðari. Þá urðu atburðir í mínu lífi til þess að 
leiða sterkt hugann að honum. Erfitt er að ákveða á hvaða forsendum 
rætt er um dauðann því þetta er á sama tíma viðkvæmt málefni en samt 
náttúrulegur þáttur í hringrásinni. Ég ákvað að prófa að skrifa ljóð til að tjá 
mínar hugsanir í þessa veru sem þróuðust svo í að skrifa ljóð sem yrði flutt 
við kveðjuathöfn. Ljóðið kom til mín áreynslulaust og varð að hálfgerðu 
ástarbréfi til mýslis í leiðinni. Athöfnin var svo hönnuð í kringum ljóðið 
til að tengja það við kveðjuathöfn og gefa mýslinu, nornunum og öskunni 
hlutverk þar.

Mynd 6: Samansett teikning af trjám með sveppa gróprenti. Gerð sjálf.



Í ljóði W.H. Auden, „Funeral Blues” segir, „Stop all the clocks, cut off the 
telephone.” En við dauða stöðvast klukkan ekki og síminn slekkur ekki á 
sér, lífið heldur áfram. Sorgin er ennþá til staðar og skerðir hamingju líkt 
og sníkusveppur. Fortíðin, sem nornin Urður segir fyrir um og sorgin 
vísar í er óumflýjanleg. Kveðjuathöfnin snýst um að sættast við sorgina og 
byrja að lifa með henni. Öskunni, tákni látinnar manneskju, er skilað aftur 
til jarðarinnar þar sem mýslið tekur við því og leiðir það inn í hringrás 
náttúrunnar. 

Þar sem dauði markar endalok er um leið falið upphaf. Þetta upphaf byr-
jar með umbreytingu úr látinni manneskju í lífrænt efni, á sama hátt og 
rotsveppur brýtur niður óvirkt efni og breytir því í næringu og gerir það 
gagnlegt á ný. Verðandi, norn nútíðar leiðir þetta ferli.

Út frá upphafinu segir nornin Skuld fyrir um framtíðina. Það sem áður var 
deyjandi líf endurfæðist. Ekkert lifir án vatns og að tilhlutann mýslis drei-
fist það um lífsvefinn og kveikir nýtt líf sem byrjar að taka þátt í samlífinu. 

Ég ákvað að byggja ljóðið á þessum þrem fösum og þar með kveðjuathöfni-
na. Hver þessara fasa lýsir tímabili á leið frá dauða til endurfæðingar.

Mynd 6: Skjámynd af sveppa ösku kerinu úr myndbandi verkefnisins. Gerði sjálf.



Eins og áður segir er ljóðið grunnurinn að athöfninni og myndbandið 
fangar síðan athöfnina og setur hana í samhengi. Ég vildi að athöfnin 
kæmi okkur í gagnkvæmt samlífi við náttúrunna í gegnum mýsli með 
því að setja sníkjusamband í fortíðina, vinna úr því með því að brjóta 
það niður og síðan að byggja aftur upp nýtt og gagnkvæmt sambýlis-
samband á milli okkar og náttúrunnar fyrir framtíðina. Ljóðið leggur 
áherslu á hringrás náttúrunnar þar sem nornirnar eru sagðar „spinna 
og vefa örlög manna” og tákna fortíðinna, nútíðina og framtíðina. 
Með því að styðja þær, styðjum við og tryggjum að Tré lífsins haldi 
áfram að styðja okkur. 

Myndbandið sýnir konu sem hefur misst ástvin sinn og er á leið að 
kveðja hann í síðasta sinn og vinna með sorgina til að halda áfram 
með líf sitt. Athöfnin byrjar á því að leita að rétta trénu og kallar þá 
konan á Tré lífsins og nornirnar til að leiða sig að því.

Mynd 7: Skjáskot af fyrstu sekúndum myndband verkefnisins.



Þegar rétta tréð er fundið þá eru ákveðnir hlutir settir fyrir framan tréð 
og konan þakkar því fyrir að birtast sér. Fyrsti hluturinn sem kemur við 
sögu er öskukerið sem lítur út eins og stafur á svepp og hefur rendur eins 
og á sveppastöfum. Þetta er megin-athöfnin og beinir athyglinni að sník-
junorninni sem talar til fortíðarinnar, dauðans og sorgarinnar. 

Mynd 8: Ljóðið til Sníkjunornar og plaggat úr kynningu. Gerði sjálf.



Þá er athyglinni beint að nútíðinni og talað við rotnornina sem táknar 
umbreytinguna sem verður við dauðanum og athöfnina. Hluturinn sem er 
notaður nú er diskur sem situr ofaní öskukerinu og er hringlaga ofaná og 
vísar í hringrás náttúrunnar. Hér þarf konan að koma með lífrænan mat 
sem hún borðar og gefur svo jörðinni afgangana. Þetta sýnir endalausa 
hringrás náttúrunnar og að hver endir er í raun ný byrjun, á sama tíma og 
byrjun er alltaf endir á öðru. Þessi kafli hjálpar okkur að tengjast náttúrunni 
til að gera okkur grein fyrir hvernig við erum tengd og höfum öll áhrif á 
þessa hringrás. Allt sem við skiljum eftir verður að einhverju nýju.

Mynd 9: Ljóðið til Rotnornar og plaggat úr kynningu. Gerði sjálf.



Síðast er talað til samlífisnornarinnar sem táknar endurfæðingu og fóstrun. 
Síðasti hluturinn er skál sem er sett ofan á höfuðið og vatni hellt ofaní. Skálin 
er með mýslis-rákum á hliðinni sem gerir það að verkum að vatnið lekur niður 
líkamann á jörðina. Þetta hjálpar konunni að endurfæða líf sitt án ástvinar 
sins sem lést og er einnig stuðningur fyrir mýslið til að brjóta niður öskuna 
og lífræna úrganginn. Hugmyndin á bak við að velja orðið samlífi við þennan 
þriðja kafla er sú að hver þarf sjálfur að velja og hlúa að því sambands-formi 
sem hann ákveður að gangast inná. Það væri hægt að stunda þessa athöfn og 
enda þá á verri stað ef maður gæfi jörðinni plast og gosdrykk í stað lífræns 
efnis og vatns. Því þá er enn verið að misnota náttúruna í stað þess að styðja 
hana og bera virðingu fyrir henni.

Þegar konan er tilbúin að kveðja að lokum, er síðasta ljóðið flutt og hlutirnir 
settir saman á ný.

Mynd 10: Ljóðið til sambýlisnornar og plaggat úr kynningu. Gerði sjálf.



Ég ákvað að gera myndband til að miðla tilfinningunni að missa 
ástvin sinn og tilfinningunni sem maður fær við að framkvæma 
athöfnina. Hugmyndin við stílinn á myndbandinu er að þetta væri 
ljóð sem allt eins gæti verið frá tímum Snorra Eddu. Þess vegna 
valdi ég að láta myndbandið líta út eins og það hafi verið gert fyrir 
mörgum áratugum síðan. Einnig eru hlutirnir málaðir og hannaðir 
til þess að líta út eins og þeir væru gamlir og vel nýttir.

Mynd 11: Skjáskot úr myndbandi. Athöfnin til að dreifa ösku látinnar manneskju.



Ég vona að þetta verkefni verði til þess að fólk njóti vel þessara síðustu stunda með ástvinum sínum og hætti 
að byrgja ösku og líkama fólks inni með því að grafa þau í kistum og kerjum. Með því enda lík okkar í eilífu 
millibilsástandi og ná ekki að halda áfram í sínu náttúrulega hringrásarferli. Við nýtumst þá ekki náttúrunni 
og erum ekki í raun að verða “aftur að jörðu”. Þessi athöfn gæti tengst bálstofunni á Íslandi og gæti þá gagnast 
mismunandi trúfélögum, t.a.m. kristilegum eða Ásatrú. 
 
Einnig finnst mér afar mikilvægt að fólk taki því alvarlega að kveðja ástvini sína og takast á við sorgina sem 
fylgir dauða þeirra. Sorgin vegna dauða getur orðið svo mikil að það skerði hamingju lifandi fólks og hindri 
það í að lifa lífinu. 

Hvað framhaldið varðar þykir mér eðlilegt næsta skref að skrifa bók um mýsli og dauðann: “Mycelium and 
Death”

Mynd 12: Teikning eftir mig til að tákna gagnkvæmt samlífi milli manna og mýslis
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