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KVEIKJAN AÐ 
HUGMYNDINNI

Eftir langa og strembna 
helgar  ferð inn til Kerlingar-
fjalla, sem tók um tólf klukku-
stundir aðra leið, var haldið 
heimleiðis á sunnu degi. Mikið 
blíðskaparveður var uppi  
á há lendi, sól hátt á lofti og  
ósnert náttúra hvert sem litið 
var. Þegar út á þjóðveg var 
komið lá leiðin heim í gegn 
um Flúðir. Í margra kílómetra 
fjarlægð frá Flúðum blasti við 
mér flóðlýstur himinninn sem 
var vægast sagt áberandi  
á þessu dimma janúarkvöldi  
og skemmdi sýn á stjörnu-
bjartan himininn. Fjöldi gróður-
húsa á Flúðum, voru sek  
fyrir þessari miklu birtu sem  
lá yfir bænum og nágrenni.  
Á þessu augna bliki kviknaði sú 
hugmynd að taka ljós mengun 
fyrir sem viðfangsefni  
í útskriftarverkefninu mínu. 

Ég hóf um leið 
rannsóknarvinnu á hugtakinu 
ljósmengun og mér til mikillar 
undrunar fann ég heilmikið 
efni ritað um það á íslensku. 
Við lestur minn á greinum og 
ritgerðum rakst ég á hugtakið 
sjónmengun sem greip mig 
strax. Ég komst fljótt að því  
að lítið sem ekkert hefur  
verið ritað um sjónmengun  
á íslensku og hugtakið  
hvergi fullkomlega skilgreint. 
Mér fannst mjög spennandi  
að vinna með hugtak sem  
hefur verið jafn lítið rannsakað 
og sjónmengun.  

Þar með breyttist viðfang s-
efni útskriftarverkefnisins úr 
ljósmengun yfir í sjón mengun. 
Ekki skemmdi fyrir að ljós-
mengun gæti talist sem  
tegund af sjónmengun og  
var ég því ekki búinn að  
yfir gefa hugtakið alfarið.
Sjónmengun er ólík öðrum  
formum mengunar að því leyti 
að ekki er hægt að mæla hana 
með nokkru móti. Einmitt af 
þeirri ástæðu er hugtakið ekki 
viðurkennt af mörgum, þ.e. 
að ekki sé hægt að telja þetta 
sem mengun. Þá er hugtakið 
sjónræn áhrif gjarnan notað  
í staðinn en það þykir ekki  
jafn gildishlaðið og er þar af  
leiðandi vinsælt meðal fræða-
fólks. Sjónræn áhrif er þó að 
mínu mati of vítt hugtak og 
hefur of jákvæða skír skotun 
til að geta vera notað á sama 
hátt og sjón mengun.

RANNSÓKN
Við rannsóknir mínar komst 
ég að því hve mikill skortur er 
á rituðu efni um hugtakið sjón-
mengun. Hugtakið virðist ekki 
hafa náð að festa sig í sessi 
og því mikill hópur fólks sem 
hefur hreinlega aldrei heyrt um 
það. Það er þó ekki þar með 
sagt að orðið sé ekki notað. 
Þvert á móti er það tiltölulega 
mikið notað og fann ég til að 
mynda mörg dæmi um notkun 
þess í fréttum. Notkun orðsins 
var þó mjög ósamræmd og 
um mismunandi hluti en  
skýringuna á því má rekja til 

þessa skorts á skilgreiningu 
sem sjónmengun glímir við.

Með þessar upplýsingar  
á bak við eyrað fór ég að velta 
vöngum yfir því hvernig hægt 
væri að fanga sjónmengun 
og miðla henni áfram. Fyrsta 
aðferðin sem mér datt í hug  
og jafnframt sú sem ég ákvað 
að nýta mér var ljósmyndun. 
Rökin voru að þannig gæti ég 
fangað fyrirbæri sem ég taldi 
falla undir sjónmengun með 
sem áreiðanlegustum hætti, 
en ljósmyndun er að mínu mati 
miðill sem kemst hvað næst 
því að líkja eftir upprunalega  
viðfangsefninu. Ljósmyndun  
hefur jafnframt verið eitt af  
mínum helstu áhugamálum  
allt frá því að ég eignaðist 
mína fyrstu stafrænu mynda-
vél þrettán ára gamall. Það  
að ákveða hvaða miðil ég  
myndi nota svona snemma  
í ferlinu gaf mér ákveðið frelsi 
við vinnsluna á verkefninu. 

Ljósmynd getur fangað 
smáatriði viðfangs efnis sem 
erfitt gæti reynst að endur-
skapa með öðrum miðlunar-
leiðum eins og til dæmis  
teikningu. Slík smáatriði geta 
verið mjög mikilvæg þegar 
kemur að því að mynda sér 
skoðun á því hvort eitthvað  
sé sjónmengun eða ekki.  

VINNUFERLIÐ
Ljósmyndirnar sem ég tók  
fyrir þetta verkefni voru  
með sér  staka áherslu á sjón-
mengun sem tengist fyrir-

tækjum í stór i ðju og öðrum 
iðnaði sem er stór í sniðum. 
Hlutir og mannvirki í eigu  
slíkra fyrir tækja eru yfirleitt  
af allt öðrum stærðarskala 
heldur en þau sem eru í eigu  
einstaklinga. Mér fannst  
spennandi að vinna með slík 
mannvirki vegna þess að mér 
finnst mörg þeirra falleg og  
vel hönnuð ef þau eru tekin  
úr samhengi. 

Ljósmyndunarferlið fannst 
mér einstaklega skemmtilegt 
sérstaklega í ljósi þess að ég 
var mikið að keyra á staði sem 
ég hafði aldrei áður komið 
á. Þegar kom að vali á stað-
setningum komu fyrstir upp  
í hugann staðir þar sem 
náttúra og rafmagns línur  
eða spennu stöðvar mætast. 
Ég notaðist mikið við kortið  
á ja.is sem og götusýnina 
þar til þess að finna álitlegar 
staðsetningar áður en ég hélt 
af stað. Þannig var ég búinn 
að koma mér upp safni af 
líklegum áfangastöðum til að 
mynda. Oft á tíðum þegar ég 
var síðan lagður af stað blöstu 
við mér fleiri staðir sem jafnvel 
voru meira spennandi en þeir 
sem ég hafði lagt upp með að  
mynda. Í upphafi verkefnisins 
var ég líka búinn að ímynda 
mér að þurfa að keyra talsvert 
út fyrir borgarmörkin til þess 
að finna viðfangsefni eins og 
ég hafði í huga.  Raunin varð 
sú að ég fór ekki nema fimm 
langar dagsferðir þar sem ég 
keyrði eitthvað af viti út fyrir 



4 5

borgina. Restinni af tímanum 
varði ég í nágrenni við borgina 
þar sem feikinóg af myndefni 
var að finna.

Vellirnir í Hafnarfirði eru 
gott dæmi um stað sem er 
innan höfuðborgarsvæðisins 
og inniheldur bæði ósnortna 
náttúru og mannvirki. Allt frá 
íbúðar húsum yfir í stórar verk-
smiðjur en þar mætast nýlegt 
íbúðar hverfi og rótgróið og 
gamalt iðnaðar hverfi. Hinum 
megin við Reykjanes brautina 
blasir síðan við álver, eitt  
þriggja starfræktra á Íslandi 
og jafnframt það elsta en það 
tók til starfa árið 1969.1 Vellirnir 
urðu því að tíðum áfangastað 
fyrir mig þegar ég var að taka 
ljósmyndir fyrir verkefnið sem 
er áhugavert þar sem að ég 
lagði alls ekki upp með að  
mynda þar í upphafi.

Búrfellsstöð og Hellis-
heiðar virkjun eru dæmi um 
staðsetningar sem ég var 
búinn að ákveða að mynda 
mjög snemma í verkefninu. 
Hellisheiðarvirkjun fór fram 
úr mínum væntingum og eru 
margar af mínum uppáhalds 
myndum teknar þar. Þar er að 
finna mikil og stór mannvirki 
sem eru vel hönnuð og snyrti-
leg en á sama tíma byrgja 
sýn á landslagið sem þau eru 
staðsett í. Mörg mismunandi 
form, litir og smáatriði var það 
sem gerði myndefnið þar hvað 
mest heillandi. Búrfellsstöð 
hins vegar stóð engan vegin 
undir mínum væntingum og 

rataði einungis ein ljósmynd 
þaðan í lokaúgáfu verkefnis-
ins. Ég á erfitt með að setja 
puttann á það afhverju hún 
heillaði svona lítið. Kannski var 
hún jafnvel of snyrtileg og lát-
laus eða passaði svona vel inn 
í landslagið að hún stakk ekki  
í stúf? 

LJÓSMYNDASTÍLL  
& AÐFERÐIR

Fyrstu viku verkefnisins,  
þegar ég byrjaði að taka  
ljós myndirnar, komu þrír  
mjög fallegir dagar þar sem 
veður skilyrði mynduðu kjör-
aðstæður til ljós  myndunar, 
það var þurrt, kalt og dauft 
vetrarsólskin. Ég var því  
von góður um að veðrið  
myndi halda áfram að þróast  
í þessa átt eftir vonda veðrið 
sem hafði gengið yfir vikurnar 
áður. Planið var að taka allar 
ljósmyndirnar fyrir verkefnið  
í sambærilegum birtu-
skilyrðum í von um að fá  
samræmt útlit á þær allar. 

Í vikunum sem fylgdu  
á eftir versnaði veðrið hins  
vegar aftur. Það tók að  
snjóa og hvessa og lítið sást  
til sólar. Áfram hélt ég þó  
að taka ljósmyndir og komu 
niðurstöðurnar mér mjög  
á óvart. Ég reyndi engu að 
síður að forðast það að  
mynda þá daga sem voru 
gráir og birtudaufir. Allir litir 
í ljósmyndum verða að mínu 
mati mjög leiðinlegir við  
slíkar aðstæður. 

Ljósmyndirnar voru flestar 
undir lýstar og frekar lýstar upp  
í myndvinnslu eftir á, ef þurfti 
til þess að „highlightin“ yrðu 
ekki útbrennd. Notast var við 
eins lítið ljósop og hægt var  
á öllum myndunum til þess að 
fá sem mest af viðfangsefninu  
í fókus. Var þetta þá einna 
helst gert með prentunina 
í huga og til þess að skoða 
mætti smáatriðin í ljós-
myndunum gaumgæfilega.

MIÐLUNARLEIÐIR
Með mikið magn ljós mynda  
á milli handana tók við næsta 
skrefið í ferlinu sem var að 
finna viðeigandi leið til þess 
að ná utan um og miðla þeim. 
Að mínu mati er mun betra að 

Mynd 1: Bókverkið sem varð lokaniðurstaða verkefnisins.

skoða myndir útprentaðar  
á pappír heldur en á tölvuskjá. 
Ætli það sé ekki baklýsingin 
sem truflar mig hvað mest 
þegar ljósmyndir eru skoðaðar 
á skjá. Það lá því beinast við að 
miðla verkefninu á pappír. Ég 
valdi þá leið að gera bókverk, 
sem er frekar stórt í sniðum til 
þess að gefa ljósmyndunum 
mikið pláss og til að auðveld-
lega megi skoða smáatriðin  
í þeim. Ég kaus þunnan pappír  
sem er mitt á milli þess að 
vera glans og mattur. Hann  
var valinn vegna þess að 
þegar prentað er á hann 
verður svæðið sem prentast  
á glansandi og gefur það  
því góðan kontrast á milli 
heilsíðu mynda og texta síðna 

„Yfirlit yfir áliðnað á Íslandi,“ 
Samtök iðnaðarins, sótt 10.maí 
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án þess þó að nota tvær 
pappírs tegundir. Ég valdi  
heftaðan kjöl þegar kom  
að frágangi vegna þess að 
mér fannst það henta hrá leika  
og óvísinda legri nálgun  
verkefnisins.  Tímarita útlitið 
sem kom á verkið bauð líka 
upp á þann valmöguleika  
að bæta einhverntímann  
við öðru hefti og þar með  
stofna seríu.

Það segir sig ef til vill sjálft 
en ljósmyndir einar og sér eru 
ekki fullnægjandi leið til þess 
að miðla verkefninu, þó svo að 
myndir segi meira en þúsund 
orð. Sama hve hlutlausar og 
óritstýrðar ljósmyndirnar væru 
myndi mín persónulega sýn 
á sjónmengun alltaf endur-
speglast í þeim og það var 
eitthvað sem ég vildi forðast 
að yrði inntak verkefnisins.  
Ég taldi því nauðsynlegt að 
nota texta með ljósmynd unum 
til þess að auðvelda mér  
að miðla hugmyndinni  
á þann hátt sem ég vildi og 
styðja ljósmyndirnar. 

Sú staðreynd hve illa gekk 
að finna heimildir um sjón-
mengun, ásamt því að vilja 
halda mínum persónulegu 
skoðunum á hugtakinu frá 
verkefninu, varð til þess að  
ég fór að leitast eftir skil-
greiningum og skoðunum  
annarra. Ég leitaði því til 
margra ólíkra einstaklinga 
með breiðan bakgrunn og 
óskaði eftir þeirra skilningi  
á orðinu sjónmengun.  

Svarhlutfall var nokkuð gott 
og svörin jafn ólík og þau voru 
mörg. Þegar ég bar þau  
saman var mjög gaman að 
lesa þau hvert á fætur öðru og 
fá þannig lauslega tilfinningu 
fyrir því hversu rosalega ólíkar 
hug myndir fólks eru í tengslum 
við þetta hugtak. 

Svörin sem ég fékk frá 
þessum mismunandi aðilum 
ákvað ég að nota sem  
beinar tilvísanir í verkefninu 
mínu. Mér fannst óviðeigandi 
að fara að taka svörin saman 
eða nota þau sem heimildir  
í sam felldum texta skrifuðum 
eða ritstýrðum af mér. Það  
gefur líka mun hlutlausara 
vægi að birta tilvísanirnar 
óbreyttar og útilokar mínar 
persónulegu skoðanir.

Ég ákvað að aðskilja 
ljósmyndirnar sem ég tók fyrir 
verkefnið og þær beinu til-
vísanir sem ég aflaði til þess 
að forðast misskilning um  
að þær væru beinlínis tengdar 
á einhvern hátt. Þannig getur 
lesandinn líka skoðað ljós-
myndirnar og myndað sínar 
eigin persónulegu skoðanir 
á myndefninu sem er á þeim 
án þess að verða fyrir beinum 
áhrifum textans.

HÖNNUN Á UMBROTI
Eins og ég minnist á hér  
framar í textanum skipta,  
að mínu mati, smáatriði miklu 
máli þegar kemur að sjón-
mengun. Heildarmyndin er að 
sjálfsögðu ef til vill mikilvægari 

en það eru oft litlu hlutirnir 
sem geta pirrað hvað mest. 
Ég yfirfærði þetta í hönnun 
mína á bókverkinu og notaði 
týpógrafíuna sem eins konar 
auka lag með ljósmyndunum 
til þess að túlka mögulega 
sjónmengun. Ég blandaði  
saman tveimur leturtegundum 
frá sama leturhönnuði, (Gabríel 
Markan eða Gnax Type) annars 
vegar Skrift 107 og svo Skrift 
170. Letrin eru að mestu leyti 
eins en ég nota þá stafi sem 
eru mismunandi milli þeirra  
og blanda þeim saman  
í gegnum verkefnið (sjá mynd 
2). Blaðsíðutölin eru annar 
hlutur sem ég leik mér með en 
ég nota 3 mismunandi stærðir 
á blaðsíðutölum sem ég nota 

nokkuð handahófskennt 
ásamt því að í nokkrum til-
fellum breyti ég staðsetningu 
blaðsíðutalsins (sjá mynd 3).  
Á nokkrum opnum tek ég 
síðan ljósmyndina sem hana 
prýðir og afrita annaðhvort 
toppinn eða botninn á henni 
og kem fyrir í spássíunni (sjá 
mynd 4). Samanlagt skila þessi 
þrjú atriði vonandi tilsettum 
árangri og ná að taka athygli 
áhorfandans frá ljósmynd-
unum eða ná að ergja hann.

VIÐBRÖGÐ 
VIÐ VERKEFNINU

Útskriftarsýning Lista háskóla 
Íslands sem haldin var  
á Kjarvals stöðum var mjög 
góður vettvangur fyrir mig 

Mynd 2: Hér sést hvernig ég blanda leturgerðunum saman. Mest áberandi í G-unum.
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til þess að fá viðbrögð við 
verkefninu mínu frá mörgum 
mismunandi einstaklingum 
á mjög skömmum tíma. Það 
hefði tekið mig margfalt lengri 
tíma að leita uppi einstaklinga 
og falast eftir viðbrögðum frá 
þeim. Sýningin var líka betur 
til þess fallin að því leiti að ég 
gat engan veginn ráðið því 
hvaða einstaklingar komu og 
skoðuðu verkið mitt. 
Það var því mjög spennandi 
að sjá viðbrögð fólks við jafn 
huglægu og persónubundnu 
hugtaki sem verkefnið fjallar 
um. Viðbrögðin voru svolítið  
í takt við viðtölin sem birt eru 
í prentverkinu, það er jafn ólík 
og þau eru mörg. Ég fékk að 
upplifa alla flóruna. Allt frá 

fólki sem hreinlega skildi ekki 
verkefnið og hafði aldrei heyrt 
hugtakið sjónmengun nefnt 
áður yfir í fólk sem að fannst 
verkefnið álíka spennandi 
og mér sjálfum. Átti ég sem 
dæmi langar samræður við 
tvo fyrrum kennara mína  
úr Fjölbrauta  skólanum  
í Breiðholti um hugtakið og 
efnisval mitt á myndunum. 
Fyrir mitt leiti gekk markmið 
verkefnisins upp, það er að 
vekja áhuga fólks á hugtakinu 
sjónmengun.

Mynd 4: Hér sést hvernig ég afrita botn myndarinnar og kem fyrir í spássíu opnunnar.

Mynd 5: Síðasta opna tímaritsins sem geymir yfirlit ljósmyndanna sem birtast í verkinu.

Mynd 3: Hér sést ein af þremur blaðsíðutalnastærðum og jafnframt sú stærsta.
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Mynd á forsíðu: 
Ljósmynd eftir höfund og 
er ein þeirra 29 mynda sem 
birtist í verkefninu. 

Mynd 1-6: 
Ljósmyndir af verkefninu úr 
persónulegu safni höfundar.

HEIMILDASKRÁ

MYNDASKRÁ

Mynd 6: Verkefnið á útskriftarsýningu LHÍ að Kjarvalsstöðum.




