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Andrúmsloftið okkar samanstendur af ósýnilegu neti efna 
og tákna. Sjónvarpstæki býr til myndir úr lausu lofti og 
útvarp býr til hljóð með því að grípa útvarpsbylgjur. Allt 
eru þetta óáþreifanlegar upplýsingar skrifaðar í himininn.
  Hið daglega líf nútíma mannsins er að verða  
sífellt stafrænna. Samhliða þeirri þróun setur hann í 
auknu mæli traust sitt í þennan óáþreifanlega heim. Í 
kjölfarið týnast tengslin við hið áþreyfanlega ásamt 
kunnáttunni um hvernig lesa má í umhverfið, finna 
munstur og geta okkar til þess að setja brotakenndar 
upplýsingar í samhengi fýkur út í veður og vind. 
  Verkefnið Blikur hvetur áhorfendann til að 
líta til lofts og læra upp á nýtt hvernig spá má um veður af 
láði og legi, skýjafari og atferli lífvera. Verkefnið 
samanstendur af hlutum sem á sinn hátt grípa hægan 
andvara loftsins, breytast með tímanum og aðlagast 
umhverfi sínu. Samtal milli andrúmslofts og efna, tilraun 
til þess að endurverkja samband milli manns og náttúru.

BLIKUR / INNGANGUR
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Í upphafi vildi ég tengja rannsókn B.A. 
ritgerðarinnar yfir í lokaverkefnið sem hér er fjallað um. 
Í ritgerðinni kafaði ég ofan í heim skynfæranna og leitaði 
svara við spurningum á borð við hver tilgangur líkamans 
væri á hinni stafrænu öld og sér í lagi hvernig snertiskyn-
færin móta upplifun mannsins af heiminum.
  Ég fór að skoða fleiri skynfæri og færðist 
frá snertingunni yfir í lyktarskynið. Sterk tenging lyktar og 
minninga heillaði mig og mér þótti það áhugaverð til-
hugsun að geta gripið minningu á lofti og sett í flösku líkt 
og um ilmvatn væri að ræða þar sem minningin dofnar 
aldrei eða eldist. Eigandinn gæti opnað flöskuna og 
endurupplifað augnablikið aftur og aftur. Líkt og 
afturhvörf í barnæsku sem koma til baka svo sterkar að 
það er næstum því hægt að finna áferðina af minningunni. 
ÍÍ framhaldinu hafði ég samband við fólk í kringum mig og 
spurði hvort að þau eigi minningu sem þau tengja sterkt 
við ákveðna lykt og þá hver sú lykt væri. Svörin voru 
margslungin; textíll, tóbak, heit rigning í Kólumbíu, gras-
reykingar, ilmvatnslykt móður sinnar, bensínlykt í pissi og 
klósetthreinsi. 
  Einn viðmælenda var Katrín 
Aagestad Gunnarsdóttir, vörumerkjahönnuður sem senti 
mér tvær minningar, önnur þeirra var eftirfarandi: 
„Lyktargæjinn sem er í klósettskálum. Það var aldrei 
svoleiðis í klósettinu heima hjá mér, en það var alltaf 
heima hjá ömmu og afa. Alltaf þegar ég finn þessa 
ákveðnu lykt, það var ein mjög sérstök, þá líður mér 
eins og ég sé inná klósetti hjá ömmu og afa á Birkivöllum. 
Þetta er svona nostalgíu kósí tilfinning sem ég fæ af 
þessari annars vondu gervi lykt.“1 
  Annar viðmælandi var bekkjarsystir mín 
frá Danmörku, Gudrun Eriksen Havsten-Mikkelsen sem 

HUGMYND KVIKNAR
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1 Katrín Aagestad Gunnarsdóttir, óformlegt viðtal höfundar við 
Katrínu Aagestad Gunnarsdóttur vörumerkjahönnuð í gegnum 
tölvupóst, febrúar 2017.
2 Gudrun Eriksen Havsten-Mikkelsen, óformlegt viðtal höfundar við Gudrun 
Eriksen Havsten-Mikkelsen vöruhönnuð í gegnum tölvupóst, febrúar 2017.

senti mér þessa frásögn: „Since the doctors could see 
into my mother’s womb, they could see I was sucking on 
my thumb. This habit continued until I was about 10 years 
old. During this period my mother wove very much. There 
were lots of cloths and fabrics that filled the house. But 
the best textile was my duvet. I laid under my duvet, 
sucking on my thumb and on the corner of my duvet. The 
smell of the textile gets stronger when you make it wet 
and when your nose is close to it. The tactility of the 
fabric, the softness and the smell is absolutely calming. 
Then I could smell happiness and safety.“2

  Sjálf kortlagði ég hvaða lykt ég 
tengi við minningar en ég sá að ég tengdi ekki við ákveðin 
augnablik heldur við andrúmsloftið á tilteknum stað.
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Mynd 1 Þorpið sem um er talað.

Það er staður sem á sér djúpar rætur í minningarheim 
mínum. Ég bjó þar þegar ég var yngri, í litlu þorpi fyrir 
vestan sem situr á mörkum hafsins og fjallsins. Ég man 
ekki skýrt eftir því hvernig það var að alast þar upp en 
ég  bjó í bláu húsi með hvítu þaki og stórum gluggum. 
Garðurinn teygði sig allt í kringum húsið og á veturna 
renndum við systkinin okkur niður brekkuna í bak- 
garðinum. Ég man eftir bryggjunni þar sem pabbi fór með 
okkur að dorga. Ég man eftir því að hlaupa um í fjörunni 
og heyra öldurnar brotna á meðan ég skrifaði nafnið mitt 
í sandinn með fingrunum. Hafið var ávallt nálægt. Það 
er hljóð barnæsku minnar. Lykt æsku minnar eru hinu 
ósýnilegu lög þorpsins. Flauelsgrænn mosinn og moldin í 
fjallshlíðinni, saltur sjórinn og blautur sandurinn.

BERNSKUMINNING
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Mynd 2 Mynd tekin í helli á Kvíárjökuli sem sýnir hvernig jökullinn myndast í 
lögum ár fyrir ár.

Hugleiðingar mínar um andrúmsloft urðu að rauðum 
þræði í gegnum allt rannsóknarferlið. Ég vildi á einhvern 
hátt grípa hið ósýnilega og gera það sýnilegt hvort sem 
það væri gufa, áferð eða hreyfing efna sem bregðast við 
breytum í andrúmsloftinu. 
  Vindurinn leikur við vitin okkar, er ávallt til 
staðar innan sem að utan. Það er vegna hans sem að við 
finnum lykt og bragð. Eins og heili manneskjunar geymir 
minningar hefur náttúran sínar eigin leiðir til þess að 
geyma minningu andrúmsloftsins í sjálfri sér. Besta leiðin 
til þess að lesa sögu andrúmsloftsins er ekki skrásett af 
manninum, heldur af náttúrunni.3  Handrit milljónir aftur 
í tímann eru að finna í loftbólum jökla, hringjum trjábola, 
í kóralrifjum og í steinum eins og uppskriftir. Hægt er að 
endurgera andrúmsloftið eftir þessum uppskriftum og 
anda að sér andrúmslofti fortíðarinnar, finna lykt, bragð 
og þyngd þess í vitum okkar.
  Jöklar og hvernig þeir grípa minningu 
andrúmsloftsins og náttúruleg fyrirbrigðum heilluðu mig. 
Ég fór í dagsferð upp á Kvíárjökul með stórum hópi fólks 
en þeirra á meðal var Scott Drummond, jarð- 
fræðingur sem útskýrði m.a. hvernig loftbólur sem fyrir-
fundust í hellum jökulsins mynduðust. Á jöklinum tók 
ég myndir, myndbönd og hljóðupptökur sem nýttust mér 
vel í ferlinu. Jöklar eiga sér langa sögu, þeir eru lengi að 
myndast og bráðna seint. Tímarúm sem maðurinn tengir 
lítið við, okkar tími á jörðunni spannar einungis um 90 ár á 
meðan tími jöklanna er hundruðir milljóna. Það 
reyndist mér erfitt að setja þetta í samhengi sem leiddi 
mig til þess að skoða hvaða mælitæki geta gripið 
andrúmsloftið á smærri tímaskala.

FERLIÐ RÆÐUR FERÐINNI
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3 Gabrielle Walker, Sir David King, The Hot Topic: How to tackle global 
warming and still keep the lights on, Bretland: Bloomsbury Publishing Plc, 
2008, bls. 8.



Andrúmsloftið okkar samanstendur af ósýnilegu neti efna 
og tákna. Sjónvarpstæki býr til myndir úr lausu lofti og 
útvarp býr til hljóð með því að grípa útvarpsbylgjur. Allt 
eru þetta óáþreifanlegar upplýsingar sem eiga það á 
hættunni að leysast upp og týnast á hverri stundu, 
tímabundið skrifaðar í himininn ef svo má að orði komast. 
  Hið daglega líf nútíma manneskjunar verður 
sífellt stafrænna. Samhliða þeirri þróun setur maðurinn í 
auknu mæli trú sína í þennan óáþreifanlega heim. Í 
kjölfarið týnast tengslin við umhverfið ásamt kunnáttunni 
um hvernig lesa má í umhverfið, finna munstur og geta 
okkar til þess að setja brotakenndar upplýsingar í 
samhengi fýkur út í veður og vind. Við lestur bókarinnar 
Veðurfræði Eyfellings lærði ég hvernig fólk sem bjó á því 
svæði spáði til um veður út frá láði og legi, skýjafari og 
atferli lífsins í sveitinni.4 Fyrir lesturinn hafði ég smá 
hugmynd um hvernig það var gert áður en veðurstöðvar 
voru settar upp en það sem kom mér á óvart var 
hversu sterk tenging var á milli manns og náttúru og 
hversu nákvæmlega fólk gat lesið í umhverfið sitt. 
  Eftir lestur bókarinnar leiddi það mig aftur 
að hugleiðingum mínum um það hvernig maðurinn er 
að týna tengingunni við umhverfið sitt á hinum stafræna 
tíma. Nákvæmar veðurspár eru aðgengilegar með 
einni stroku yfir símaskjáinn. Fimm gráðu hiti í Reykjavík, 
að mestu skýjað en 70% líkur á ringingu næsta 
klukkutímann. Sólsetur kl 22:47. 
  Veðurfræðingar segja til um veður með 
því að lesa í skynjara sem staðsettir eru víðsvegar um 
heim allann. Mælarnir mæla mismunandi breytur and- 
rúmsloftsins sem birtast á línuriti eins og skóglendi, 
sumar línur háar, aðrar lágar. Samtal mælinganna, 
hvernig þeir breytast með tímanum og munstrið sem 

13 þeir fylgja eru grundvöllur til þess að spá fyrir um veður 
morgundagsins.5 
  Samhliða því fór ég að skoða efni sem 
bregðast við breytum í andrúmsloftinu og hvernig hægt 
væri að nota þau efni til að búa til einhverskonar mælitæki 
sem sýna veðurbreytingar án tölfræði heldur með 
hreyfingu. Könglar opnast og lokast eftir rakastigi 
loftsins, hár lengist og styttist og í mínu fyrsta verkefni við 
Listaháskóla Íslands komst ég að því hvernig viður sem 
skorinn er þvert á drumbinn kúveltist eftir rakastigi 
umhverfisins en fer aftur í upprunalegt form þegar 
rakastig lækkar. 
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3 Gabrielle Walker, Sir David King, The Hot Topic: How to tackle global 
warming and still keep the lights on, Bretland: Bloomsbury Publishing Plc, 
2008, bls. 8.
4 Þórður Tómasson, Veðurfræði Eyfellings: Greinagerð um veður og veðurmál 
undir Eyjafjöllum frá árinu 1979, Reykjavík: Forlagið Bókaútgáfa, 1979.
5 Elín Björk Jónasdóttir, óformlegt viðtal við Elínu Björk Jónasdóttur spáveður-
fræðing, mars 2017.



Út frá rannsókn minni bjó ég til fjölskyldu fjögurra 
hluta sem tákna einhverskonar smáheim. Þeir 
grípa breytur í andrúmsloftinu og sýna þær með 
hreyfingu. Smáheimurinn sýnir breytingar á tilteknum 
stað en með tímanum getur áhorfandinn lært á mynstrin 
sem þeir mynda í samtali við andrúmsloftið og í kjölfarið 
lært hvað tækin segja í víðara samhengi; um veðrið. 
  Mælarnir eru alls fjórir. Loftþrýstingsmælir 
sem gerður er úr u-laga glertúbu. Annar endi túbunar er 
lokaður með tappa. Þegar vatnið þeim enda sem tappinn 
er í er lágt þýðir það mikla skýjahulu og líkur á rigningu 
miklar en ef vatnið er hátt þá merkir það heiðskýran dag. 
Hitamælir nemur minnstu hitabreytingar. Mælirinn er 
glertúba fyllt með ethanol sem þenst út og dregst saman 
eftir hitastigi. Rakamælir er gerður úr álteinum þar sem 
hrossahár er strengt á milli. Þegar rakastig er hátt lengist 
hárið en styttist í þurru lofti. Vindhani sýnir átt vindsins. 
  Hlutirnir hvetja áhorfendann til þess að læra 
að nýju hvernig má lesa í náttúruna og umhverfið og með 
tímanum lærir hann á þau munstur sem hreyfingar 
efnanna gera í samtali við andrúmsloftið og læra þannig 
að spá um veður morgundagsins. Tilraun til þess að 
endurvekja samband manns og náttúru.

RANNSÓKN FORMGERIST
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Mynd 3 Tölvuteikning af Blikur



Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands var haldin á 
Listasafni Reykjavíkur dagana 13.-21. maí undir nafninu 
Teikn/Gestures.  Útskriftarhópur tíu kvenna tók yfir svart 
og dramatískt rými safnsins þar sem lýsingin var 
lykilatriðin. Flest verkefnin áttu náttúruna sem 
sameiginlegann snertiflöt og þannig skapaðist gott flæði á 
milli verkefnanna sem jafnvel voru á víð og dreif um rýmið 
og mörkin milli hvers og eins urðu óskýr. 
  Út frá annari af tveimur súlum rýmisins kom 
háborð smíðað úr stáli þar sem smáheimurinn tók sér 
sæti. Við hlið mælitækjanna var bókverk þar sem helstu 
þættir rannsóknarinnar voru raktir í hnitmiðuðum texta til 
útskýringar á hvað leiddi mig sem rannsakenda að þessari 
niðurstöðu og til að útskýra virkni tækjanna.
  Ákaflega skemmtilegt var að eiga samtal 
við sýningargesti. Það kom mörgum á óvart hvernig spáð 
var um veður áður fyrr og þótti áhugavert hvernig ég sótti 
innblástur í gamla lifnaðarhætti og tækni við gerð 
hlutana. Aðrir sögðu mér sögur um hvernig þeirra 
foreldrar, ömmur og afar lásu í náttúruna til þess að spá 
um veður til sjófara eða í heyskap í sveitum landsins.

SÝNINGIN TEIKN
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Mynd 4 Litið yfir sýninguna Teikn á Listasafni Reykjavíkur



Ferli verkefnisins hefur verið mjög áhugavert, margt 
hefur komið á óvart þar sem forvitnin dreif mig áfram í 
rannsókninni. Tvímælalaust væri hægt að taka 
verkefnið lengra, enn eru margar spurningar ósvaraðar. 
Mögulegt er að skoða aðra útgangspunkta en Íslendingar 
eiga sérstaka tengingu við veðrið og hafið. Vegna grýttra 
fjalla og auðna á hálendi voru byggðir byggðar við sjó og 
sjómannsblóð rennur í æðum okkar. Áhugavert þætti mér 
að rannsaka þá tengingu betur. Það eru blikur á lofti fyrir 
ungann vöruhönnuð sem er að hefja för sína inn á 
vinnumarkaðinn. 

FRAMTÍÐARSÝN
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