
Listaverk á forsíðu Læknablaðsins að þessu sinni er hálf-
gerð felumynd. Verkið kallast Þraut nr. 8 og er hluti af átta 
mynda seríu frá árinu 2013, silkiþrykk á pappír. Þrautirnar 
eru úr smiðju Pabbaknés og má sjá fleiri myndir af sama 
meiði á heimasíðu listsmiðjunnar,  
pabbakne.is. Um er að ræða hugarfóstur listamannsins 
Jóhanns Ludwigs Torfasonar (f. 1965) sem kynnti 
til sögunnar árið 2005 
nokkurs konar verkstæði 
eða framleiðslu fyrirtæki sem 
gaf listamanninum færi á að 
setja fram efni í nafni einhvers 
annars en eigin persónu. 
Verkin sem þaðan koma 
draga dám af fjöldafram-
leiðslu þótt um sé að ræða 
myndlistarverk í takmörkuðu 
upplagi. Jóhann Ludwig 
/ Pabbakné setur gjarnan 
fram kerfi og ferli í formi 
myndrænna þrauta. Hann 
sýnir ólíka leiki sem líkjast 
borðspilum, leikföngum eða 
myndagátum. Þegar betur er að gáð leynast vafasamari 
skilaboð að baki sem samræmast ef til vill ekki þeim 
siðaboðskap sem almennt er við lýði. Kynferðislegir órar, 
fordómar og annað sem kann að krauma undir yfirborði 
samfélagsins er sett fram á sakleysislegan hátt, í formi 

keppni eða árangursmiðaðs leiks. Fagurfræði verkanna 
sækir í myndmál eftirstríðsáranna þegar ákveðið sakleysi 
og gamansemi einkenndi alla markaðssetningu. Þannig er 
minnt á að þau gildi og viðmið sem ríkja í siðferðismálum 
eru iðulega háð tíðaranda hverju sinni. Ýmist er eitthvað 
bælt sem síðar þykir eðlilegt að flíka, eða að dregin er 
upp vafasöm mynd af einhverju sem áður var látið við-

gangast. Þótt framsetning 
verkanna undir heiti ímyndaðs 
fyrirtækis sé leikur einn og 
öllum ljóst hvaða listamaður 
stendur á bak við verkin opnar 
þetta hliðarsjálf möguleikann 
á annars konar tjáningu. Fyr-
irtæki og einstaklingar hegða 
sér á ólíkan hátt, styðjast við 
ólík viðmið auk þess sem við-
tökur fólks og væntingar eru 
með misjöfnu móti eftir því 
hvort nafngreind persóna á í 
hlut eða samsteypa. Jóhann 
Ludwig / Pabbakné tekur um 
þessar mundir þátt í farand-

sýningu á Listasafni Akureyrar og Listasafni Árnesinga 
sem ber heitið Nautn þar sem sjá má þrautaseríuna í heild 
sinni ásamt fleiri verkum.

Markús Þór Andrésson
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L I S T A M A Ð U R  M Á N A Ð A R I N S

Haustið er tíminn til að huga að grösum jarðar 
sem standa enn vel í sumarblíðunni sem hefur 
hefur leikið við okkur Íslendinga síðan um jól 
liggur við. Plöntur eru ekki allar bara til skrauts 
og skemmtunar, sumar voru og eru enn með 
talsverðan lækningamátt. Ein slík er Vallhumall 
(Achillea millefolium) sem er algeng planta, bæði í 
byggð og upp til fjalla. Hann var talinn gott fóð-
ur fyrr á árum.

Latneska ættkvíslarheitið vísar til Akkillesar, 
grísku goðsagnahetjunnar úr Ilíónskviðu sem 
sagan segir að hafi lært að búa til verkjastillandi 
og mýkjandi smyrsl úr vallhumli hjá kentárkon-
unginum Kíron. Seinna heitið, millefolium, þýðir 
þúsundblöðóttur því að blöðin eru með fjölmarga 
smábleðla. 

Á netsíðu (abh.is) Ágústs H. Bjarnasonar 
grasafræðings segir:

Vallhumall þykir ein bezta lækningajurtin. Hann er 
styrkjandi, mýkjandi, samandragandi, uppleysandi, blóð-

hreinsandi, bætir sinateygjur og stirðleika líkamans. Gera má 
duft af rótinni og er gott að strá því í illa lyktandi sár.

Allt fram á þennan dag hefur vallhumall verið notaður 
í te, seyði og smyrsl. Seyðið er notað við margvíslegum 
óþægindum eins og matarólyst, meltingarvandræðum, skyr-
bjúg, innyflaormum, krampa, tannverk, þvagrásarbólgum, 
gikt, höfuðverk og sýkingum í öndunarvegi.

Vallhumalssmysl er mjög græðandi og líka oft notað sem 
handáburður, enda mjög mýkjandi. Það er talið eitt bezta 
gyllinæðar-meðal. Við heyskap sótti mjög á suma menn, 
að skinnið á höndum varð hart og komu sprungur í lófa og 
greipar. Var leitað ýmissa ráða til þess að bæta úr því og töldu 
margir vallhumalssmysl einna bezt til þess. Einnig var áburð-
urinn notaður gegn útbrotum, bólgum, fleiðrum og sárum. 
Væri ígerð komin í sárið var talið til bóta að hafa dálítið af 
ljónslöpp (ljónslummu) með humlinum. Þá var smyrslið notað 
á sára kýrspena og afrifnar kýr að burði loknum. Í sóknalýs-
ingu Sólheima og Dyrhóla er sagð, að þar sé notuð „samsuða 
af mellifólíu, ánamöðkum, sauðasmjöri og tjöru til áburðar við 
mari á holdi“.  VS

Vallhumall – bætir, hressir, kætir


