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Inngangur

Ég nálgaðist minn eigin garð eins
og landkönnuður í tíu daga á milli
klukkan 10:00 og 12:00. Fyrst sat
ég í stól og skráði niður allt sem
ég skynjaði. Frá klukkan 11:00 til
12:00 gekk ég svo um og gaf öllu
því sem finna má í garðinum gaum.
Á göngunni gat ég einnig veitt því
athygli sem á sér stað í jaðri hans.
Ég fylgdist með blómum blómgast
og snjónum bráðna. Markmiðið var
að þjálfa mig sjálfa upp í að taka
betur eftir nærumhverfi mínu. Eftir
tíu daga var ég orðin hrifnæmari; ég
heillaðist af breytingunum í garð
inum og tók að bera meiri virðingu
fyrir þeim kröftum sem þar starfa.

Kveikjan og
fyrstu skrefin

Mynd 1

Teikningar af blómum.

Að rækta garðinn sinn er bók sem
byggir á rannsókn sem ég gerði á
eigin garði í því markmiði að kynn
ast nærumhverfinu mínu betur,
og læra að bera meiri virðingu
fyrir hversdagslegum hlutum. Titill
bókarinnar vísar í orðatiltækið „að
rækta garðinn sinn“ sem á við um
að rækta andlega heilsu, sem ég
var í raun og veru að gera samhliða
því að læra á mitt nánasta umhverfi.
Titillinn er því að vissu leyti bókstaf
legur. Áður en ég komst að þeirri
niðurstöðu að skoða garðinn minn
og gera bók úr rannsókninni var ég
með nokkrar aðrar hugmyndir.
Kveikjan að verkefninu var
sú að ég var farin að taka eftir því
að ég horfði framhjá umhverfinu
mínu. Ég gekk um með augun lokuð
og tók náttúrunni sem sjálfsagðri.
Fyrsta hugmyndin fólst í að búa
til einhverskonar lykil sem myndi
hjálpa mér að greina alla náttúruna.
Ég ætlaði að læra heitin á öllu í
kringum mig og hélt að það myn
di leiða til þess að ég myndi bera
meiri virðingu fyrir umhverfinu. Ég
fór á bókasafnið og tók ótal bækur
um blóm, tré, runna, fugla, sveppi,
veður og steina og ætlaði að „mas
sa náttúruna“. Ég lagðist í mikla
rannsóknarvinnu og var komin með
nokkuð flókna leið til þess að búa til
einhverskonar lykil. Eftir fund með
leiðbeinendum vorum við þó sam
mála um að verkefnið væri aðeins
of stórt. Ástæðan fyrir því var sú að
ég myndi líklegast ekki ná að læra á
alla náttúruna á þremur mánuðum.

Í kjölfarið tók ég mörg skref
til baka og byrjaði svo að segja á
núllpunkti. Þá ákvað ég að rannsaka
aðeins afmarkað svæði. Í fyrstu var
hugmyndin að rannsaka Elliðaár
dalinn en það svæði er mjög stórt
og verkefnið því stórt eftir því. Þar
með ákvað ég að rannsaka mun
minna svæði; eigin garð. Með því
að skoða nánasta umhverfið, innsta
kjarnann, var ég að vonast til þess
að sjóndeilarhringurinn myndi
stækka.
Þar sem að ég var byrjuð
að afmarka mig ákvað ég afmarka
einnig hvaða efni ég myndi skoða
í garðinum. Ferlið fór þá að snúa
að því að skoða einungis blómin í
garðinum. Þar sem að garðurinn
var ekki í blóma á þessum tíma fór
ég yfir garðyrkjubækur og skoðaði
myndir af garðinum í blóma með
það markmið í huga að skrásetja
hvaða blóm má þar finna. Eftir þá
rannsóknarvinnu komst ég að því
að það eru 39 blómategundir í
garðinum mínum. Næsta skref var
að safna saman myndum af þeim
og nánari upplýsingum. Ég skrásetti
hvað sérhvert blóm heitir á íslen
sku, latneska heiti þess og hvað
latnesku orðin þýða, upprunaland,
blómgunartíma, ætt, kjörlendi og
þess háttar. Mjög mikil vinna fór í
þá rannsókn og ég var komin með
ítarlegar upplýsingar um öll blómin.
Næsta skref var að vinna með
þessar upplýsingar. Ég ákvað að
teikna öll blómin upp eftir myndum
á einfaldan og geómetrískan hátt til

þess að sjá og skoða betur formin
sem leynast í náttúrunni. Eftir að
ég teiknaði blómin var ég dálítið
óviss með það hvað ég ætlaði að
gera við efnið. Ein hugmyndin var
að búa til samstæðuspil sem myndi
hjálpa bæði börnum og fullorðnum
að leggja blómin á minnið og gera
einstaklingum kleift að bera kennsl
á þau úti í náttúrunni.

Mynd 2

Skissur af samstæðuspilinu.		

Eftir annan fund með leið
beinendum var ákvörðun tekin að
ég myndi leggja þessa hugmynd til
hliðar og rannsaka garðinn í heild
sinni. Á þessum tímapunkti var
ansi langt liðið á ferlið og fremur
lítill tími eftir. Þrátt fyrir það fór ég
aftur á byrjunarreitinn og byrjaði
á því verkefni sem leiddi að loka
niðurstöðunni.

Rannsókn
hefst

Mynd 3

Stólinn sem ég sat í við skrásetningu.

Rannsóknin hófst þann 23. mars og
stóð til þann 1. apríl. Í þá 10 daga fór
ég út í garð og var þar frá kl. 10:00–
12:00. Áður en rannsóknin hófst
hafði ég enga hugmynd um það
hvernig hún myndi fara fram. Ég
ákvað að fara bara út í garð og sjá
hvað myndi gerast. Það eina sem
ég vissi var að ég ætlaði að skrá
niður það sem myndi gerast og taka
myndir af því sem ég myndi finna.
Á fyrsta degi rannsóknarinnar
áttaði ég mig á því að það var dálítið
villandi og erfitt að skrásetja það
sem ég skynjaði á sama tíma og ég
skoðaði garðinn. Þá var of mikið í
gangi í einu. Ég ákvað þess vegna
að skipta þessum 2 klukkutímum í
tvennt. Frá 10:00–11:00 sat ég í stól
með dagbók og penna og skrásetti
allt það sem ég sá og skynjaði. Ég
skráði til dæmis niður þegar bílar
og manneskjur gengu framhjá og
þegar krummi krunkaði. Frá klukk
an 11:00–12:00 vafraði ég svo um
garðinn, skoðaði hann í þaula og
tók myndir af því sem vakti athygli
mína. Ég ákvað að nota símann
minn sem klukku í skrásetningunni
og sem myndavél. Ástæðan fyrir því
var sú að mér fannst það náttúru
legast. Síminn er alltaf í vasanum og
er almennt notaður til þess að taka
myndir. Hann var því gott verkfæri
í rannsóknina. Ég sá þó til þess að
hafa hann á flugstillingu á meðan
rannsókninni stóð til þess að láta
ekkert utanaðkomandi trufla mig.
Eftir tíu daga rannsóknar
vinnu var ég komin með tímalínu

fyrir hvern dag, en tímalínurnar
eru grunnurinn að bókinni ásamt
myndefninu úr garðinum. Ég yfir
færði tímalínurnar úr dagbókinni
yfir í tölvuna og safnaði myndunum
saman. Það var mjög mikilvægt að
halda vel utan um allt efnið og vera
með gott skipulag. Ég bjó til tíu nýjar
möppur í tölvunni, eina fyrir hvern
dag. Myndefni bókarinnar eru bæði
náttúrulegir og efnislegir hlutir;
trjábolir, himininn, kettir, fuglar,
trjáberkir, rusl, flugvélar, boltar og
verkfæri. Ég fylgdist einnig með
tímanum líða í gegnum myndirnar,
tók mynd af skófari á hálftíma fresti
og sá hvernig snjórinn bráðnaði.
Að auki tók ég myndir af blómum
blómgast með því að taka mynd af
ákveðnu blómi á fyrsta degi og svo
aftur á degi tíu.
Eftir að rannsókninni lauk var
komið að því að búa til bók. Ég var
ákveðin í að bókin myndi aðallega
byggja á tímalínunum þar sem að
þær höfðu mest áhrif á mig og voru
mikilvægari en ég hafði búist við í
upphafi.

Mynd 4

Mynd 5

Upprunaleg skrásetning tímalínanna.

Síminn sem var notaður í rannsókninni.

Uppsetning
bókarinnar

Mynd 6

Himinmynd sjöunda dags.

Mynd 7

Tímalína sjöunda dags.

Mynd 8

Myndefni sjöunda dags.

Bókin hefst á inngangi og er síðan
kaflaskipt eftir dögum. Einn kafli
fyrir hvern dag. Hver kafli hefst á
mynd af himni viðkomandi dags.
Sú mynd blæðir út opnuna en það
er í eina skiptið sem myndefni fer
út fyrir spássíurnar. Ég geri það til
þess að gera góðan greinarmun á
kaflaskiptingunni. Himininn gefur til
kynna að það sé kominn nýr dagur.
Á eftir himninum kemur
tímalína dagsins en til þess að
gera dagamun á tímalínunum eru
þær allar settar upp á mismunandi
hátt. Á eftir tímalínum kemur síðan
myndefni dagsins og í sumum til
fellum nánari skoðun á tímalínunni.
Þegar myndir koma inn á tímalínu
voru þær teknar á sama tíma og
skrásetning tímalínunnar fór fram.
Til dæmis er mynd af flugvél á
meðfylgjandi opnu. Flugvélin flaug
yfir á þessum tíma og ég náði mynd
af henni. Myndin er þar með hluti af
tímalínunni.
Engin blaðsíðutöl eru í
bókinni en sú ákvörðun var tekin
vegna þess að vægi dagatalsins er
meira en vægi blaðsíðutalsins. Hver
opna er merkt sérhverjum degi á
hægri síðu opnunnar en það er gert
til þess að hjálpa lesandanum að
staðsetja sig.
Þar sem ég var að miðla
upplýsingum sem ég var búin að
skrásetja ákvað ég að nota letur
sem væri ekki fyrirferðamikið.
Letrið sjálft átti ekki að yfirgnæfa
upplýsingarnar og þurfti því að vera
hlutlaust og læsilegt. Letrið Unica

77 varð því fyrir valinu.
Stærð bókarinnar er 13 x 21
sm og vitnar í stærð dagbókarinnar
sem ég skrásetti tímalínurnar
upprunalega í. Stærðin á vel við um
verkefnið þar sem bókin er í raun
einhverskonar dagbók og dag
bækur eru yfirleitt litlar.
Pappír á innsíðum bókar
innar er 90 gr. Munken Print
Cream. Pappírinn er dálítið
kremaður sem vitnar aftur í dag
bækur en þær eru oft á tíðum
með kremuðum pappír. Kápan er
síðan brúnn endurunninn pappír
sem endurspeglar á vissan hátt
náttúruna. Hönnun kápunnar
byggir á tímalínu þriðja dags. Þar
tek ég út allar upplýsingar fyrir
utan tímann og raða titlinum upp
eftir myndbyggingunni.

Mynd 9

Nánari skoðun á tímulínu.		

Mynd 10 Tímalína þriðja dags sem notuð var við hönnun bókakápunnar.

Mynd 11

Kápa bókarinnar.		

Framsetning
á sýningu

Auk bókarinnar gerði ég myndband
til þess að vekja athygli sýningar
gesta. Í myndbandinu renna allar
tímalínurnar niður eins og þær voru
upphaflega skrásettar í dagbókina.
Tímalínurnar renna hægt og rólega í
hring eftir hring en að horfa á mynd
bandið er dálítið eins og að horfa á
málningu þorna. Það er viljandi gert
til þess að endurspegla núvitundina
sem átti sér stað í rannsókninni.
Með myndbandinu fylgir síða fugla
söngur sem ég tók upp á degi fimm.
Þó svo að hljóðið fylgi myndbandi
nu er lesandanum ætlað að hlusta á
fuglasönginn á meðan viðkomandi
les bókina til þess að koma honum
nær efninu og inn í garðinn. Til þess
að vekja enn frekari athygli að
verkinu á sýningunni er titli bókar
innar raðað upp á vegginn í stórum
stöfum eins og á kápunni.

Mynd 12 Uppsetning á sýningu. Sýningargestur skoðar bókina og hlustar á fuglasönginn.

Lokaorð

Bókin Að rækta garðinn sinn er ferli
sem ég fór í gegnum til þess að
kynnast umhverfinu mínu. Í fyrstu
ætlaði ég að læra á alla náttúruna,
læra hvað allt heitir og hvernig
náttúran virkar. Eftir á að hyggja
snýst verkefnið mitt um það að
opna augun. Með því að skoða litlu
hlutina í garðinum án þess endi
lega að gera grein fyrir þeim. Nú er
ég búin að opna augun og skynja
umhverfið mitt á allt annan hátt en
áður. Ég er orðin hrifnæmari og ber
meiri virðingu fyrir hversdagslegum
hlutum. Ég sé það sem er í kringum
mig, heyri betur í fuglasöngnum og
dáist að litlu blómunum sem eru
að blómgast. Allt saman er þetta
kannski dálítið klisjukennt en ég er
mjög þakklát fyrir þetta ferli og stolt
af þessu verkefni.
Næsta skref, nú þegar ég er
búin að opna augun, er að læra á
náttúruna eins og ég ætlaði að gera
í upphafi ferlisins. Nú er ég búin að
taka stórt skref sem ég vissi ekki að
ég þyrfti að taka til þess að gera það
sem ég vildi. Öll vinnan fyrr í ferlinu
sem ég hélt að hefði farið í vaskinn
var mjög mikilvægur þáttur í öllu
ferlinu. Kannski gengu hugmyndir
nar mínar ekki upp í fyrstu vegna
þess að ég var ekki búin að opna
augun.

Myndaskrá
Mynd 1: Mynd í eigu höfundar sem sýnir blómateikningar.
Mynd 2: Mynd í eigu höfundar sem sýnir skissu af samstæðuspili.
Mynd 3: Mynd í eigu höfundar sem sýnir höfund sitja í stól.
Mynd 4: Skönnuð mynd af dagbók.
Mynd 5: Skönnuð mynd af síma.
Mynd 6: Mynd í eigu höfundar sem sýnir opnu úr prentverki.
Mynd 7: Mynd í eigu höfundar sem sýnir opnu úr prentverki.
Mynd 8: Mynd í eigu höfundar sem sýnir opnu úr prentverki.
Mynd 9: Mynd í eigu höfundar sem sýnir opnu úr prentverki.
Mynd 10: Mynd í eigu höfundar sem sýnir opnu úr prentverki.
Mynd 11: Skönnuð mynd af bókakápu.
Mynd 12: Mynd í eigu höfundar sem sýnir uppsetningu á sýningu.
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