
EITT EILÍFÐAR 
VÁBLÓM

Greinargerð um útskriftarverkefni til BA–gráðu 
í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands

Stefanía Emilsdóttir

Listaháskóli Íslands



Upphaf

Íslenska flóran hefur alltaf heillað mig sérstaklega mikið, hér vaxa lítil 
og fíngerð blóm innan um hraun og grýtt fjöll og finnst mér magnað 
að þau geti lifað af í þessu grófa umhverfi. Þegar ég fór að skoða hvaða 
viðfangsefni mig langaði að vinna með í útskriftarverkefni mínu úr 
Listaháskólanum vissi ég að mig langaði að kafa dýpra í heim plantnanna. 
Ég vissi ekki alveg hvaða átt mig langaði að fara í en þegar ég rakst 
á válista Náttúrufræðistofnunnar vissi strax að ég væri komin með 
áhugavert efni sem mig langaði að fræðast meira um og jafnvel vinna 
eitthvað upp úr. Í þessari greinargerð mun ég fjalla um ferlið á bak við 
útskriftarverkefnið mitt til BA-gráðu í grafískri hönnun við Listaháskóla 
Íslands. Ég mun útskýra hvernig verkefnið hófst og í hvaða stefnu ég tók 
það, hvaða ákvarðanir voru teknar og hver útkoman var.
 Til þess að læra meira um viðfangsefnið fór ég á fund með 
Rannveigu Thoroddsen, plöntuvistfræðingi hjá Náttúrufræðistofnun 
og lærði ég ýmislegt hjá henni. Plönturnar hafa lent á válista af 
mismunandi ástæðum og oft vegna einhvers sem lítið er hægt að gera 
í. Hún fræddi mig um válistann og hvernig kerfið virkaði. Plönturnar 
eru flokkaðar eftir því hve mikilli hættu þær eru í. Ein planta er alveg 
horfin úr íslenskri náttúru og því ekkert hægt að gera fyrir hana. Á eftir 
henni koma tegundir sem eru í bráðri hættu, næst tegundir í hættu, 
tegundir í nokkurri hættu og að lokum tegundir í yfirvofandi hættu. 
Hún sagði mér þó að óþarfi væri að hafa áhyggjur af flestum þessarra 
plantna, þær eru nokkuð stöðugar og möguleiki er að plönturnar hafi 
verið svona fáar í marga áratugi, en ef þær skyldu hverfa er ómögulegt 
að segja til um afleiðingarnar. Þó eru nokkur svæði á Íslandi sem eru 
viðkvæmari en önnur. Það eru jarðhitasvæði, vatnasvæði og fjallasvæði. 
Á jarðhitasvæðunum er mikill ágangur ferðamanna, á vatnasvæðum eru 
grafnir skurðir og vatnið þornar upp og vegna loftslagsbreytinga hlýnar 
loftið upp í fjöllunum og plönturnar geta ekki fært sig ofar í meiri kulda. 
Öll þessi svæði eru takmörkuð og ná plönturnar því ekki að breiða úr 
sér.2 Því fannst mér tilvalið að einblína á þessi þrjú svæði.

Plöntur eru allt í kringum okkur. Í vatni, á landi og langt upp á fjöllum. 
Þær eru svo sjálfsagður hlutur í lífi okkar að maður leiðir hugann 
sjaldan að því hvort einhverjar þeirra eiga í hættu á því að hverfa frá 
okkur. Það kom mér því á óvart þegar ég lenti fyrir tilviljun inn á válista 
Náttúrufræðistofnunar yfir plöntur sem eiga í hættu á að hverfa úr 
íslenskri náttúru.1 Þegar ég minntist á listann við fólk í kringum mig voru 
svörin öll þau sömu, enginn hafði leitt hugann út í að plöntur gætu verið  
í slíkri hættu hér á landi og kom þetta mörgum á óvart. Kannski erum við 
of einbeitt að því að vorkenna dýrum að plönturnar fá litla athygli.

1  „Válisti æðplantna,“ Náttúrufræðistofnun 
Íslands, sótt 15. maí, https://www.ni.is/midlun/
utgafa/valistar/plontur/valisti-aedplantna.

2  Rannveig Thoroddsen, 2019. Viðtal höfundar við 
Rannveigu Thoroddsen, plöntuvistfræðing hjá 
Náttúrufræðistofnun, um válista Náttúrufræðis-
tofnunnar, tekið 4. febrúar 2019.

Mynd 1 Vatnslitaprufa úr vinnuferli.



Hugmyndin

Þegar kom að því að velja leið til að miðla hugmyndinni vissi ég að mig 
langaði ekki að gera verkefnið of pólitískt. Ég hefði auðveldlega geta farið 
í þá átt með því að predika yfir fólki um loftslagsmál, umhverfisvernd og 
þess háttar en það heillaði mig ekki. Í staðinn vildi ég gera eitthvað sem 
mér þætti skemmtilegt og jafnvel ófyrirsjáanlegt. Ég fór aftur að hugsa um 
vandamálið sem ég vildi leysa og það var að plönturnar á þessum þremur 
svæðum eiga takmarkað búsvæði, spurningin er þá hvernig get ég stækkað 
búsvæði þeirra? Þá datt mér í hug að hægt væri að sameina plönturnar 
á einhvern hátt. Hægt væri að blanda saman plöntunum og búa til eina 
þrautseigari plöntu sem getur þrifist á þremur mismunandi landsvæðum. 
Með þessu var ég óvart komin út í erfðabreytingar plantna sem var eitthvað 
sem ég hafði ekki leitt hugann mikið að og var það skemmtilega óvænt 
þróun á stefnu verkefnisins. 
 Ég byrjaði að skissa mismunandi samsetningar á plöntum og 
skoðaði hverjar pössuðu vel saman. Í heildina var ég með 11 plöntur sem 
finnast á jarðhita-, vatna- og fjallasvæðum en ég ákvað að fækka þeim 
niður í sex, þannig var ég komin með tvær plöntur af hverju svæði sem 
hentaði vel til að blanda þeim saman. Í stað þess að velja plönturnar eftir 
því hve mikilli hættu plönturnar eru í ákvað ég að velja plönturnar eftir 
útliti, þannig gat ég stjórnað lokaútkomunni betur því ég vildi að blandaða 
plantan væri frekar sérstök í útliti og svolítið skemmtileg.
 Ég vissi nokkuð snemma að mig langaði að vinna með teikningar, 
enda er það ein af mínum sterkari hliðum. Teikningar gefa einnig tækifæri 
á að skapa eitthvað nýtt, breyta og bæta sem hentaði vel fyrir þá leið sem 
ég var að taka. Ég prófaði að fara ýmsar leiðir með teikningarnar; vatnslitir, 
gouache málning, penni, blek og blanda af öllu. Alltaf heillaðist ég þó 
mest að vatnslitunum enda minntu þeir á gamlar vísindateikningar af 
plöntum sem mér hefur alltaf þótt svo fallegar. Vegna þess að ég var að fara 
í vísindalega átt með genabreytingum og plöntufræðum lá beinast við að 
halda mig við vatnslitina. Þeir gáfu einnig tækifæri á að gera teikningarnar 
raunverulegar sem hentaði vel. Þannig er hægt að þekkja greinilega 
raunverulegu plönturnar sem ég er að vitna í á válistanum og hægt að  
sjá hvaða eiginleika ég tek úr þeim plöntum og set saman í nýja plöntu. 

Mynd 2 Ýmsir teiknistílar prófaðir. Blek, vatnslitir og penni.



Uppsetning

Uppsetningin á verkinu vitnar í hvernig genabreytingateikningar eru 
almennt settar upp. Til að byrja með setti ég þróun plantnanna upp eins 
og ættartré en eftir að hafa ráðfært mig við Búa Bjarmar Aðalsteinsson 
fór ég að vinna með uppseninguna eins og tímalínu. Þannig er hægt að 
sjá þróunina eitt skref í einu og er í raun réttari uppsetning. Þannig er ég 
með sex teikningar af plöntunum sem ég er að vinna með af válistanum, 
fimm teikningar sem sýna þróunina að nýju ofurplöntunni og eina stóra 
teikningu af lokaafurðinni, ofurplöntunni.

Mynd 3 Fyrsta skissan af plöntusamsetningum, sett upp eins og ættartré.

Mynd 4 Ný samsetning á plöntum skoðuð og annars konar uppsetning prófuð.



Framkvæmd

Á þessu stigi verkefnisins var ég komin með grunnhugmyndina. Ég ákvað 
að reyna að „bjarga“ plöntum í útrýmingarhættu sem búsettar eru á 
jarðhita-, vatna- og fjallasvæðum með því að sameina plönturnar með 
erfðavísindum.  Ég ákvað jafnframt að verkefninu yrði miðlað með 
vatnslitateikningum sem vitna í gamlar plöntuvísindateikningar. Mig 
langaði auðvitað að bæta einhverjum persónulegum stíl í teikningarnar 
frekar en að mála beint eftir ljósmyndum. Mér fannst þurfa að sýna 
greinilegri mun á válistaplöntunum og nýju erfðabreyttu plöntunni og 
þróuninni að henni. Einnig þurfti ég einhvern vegin að sýna að váplönt-
urnar væru í einhvers konar hættu og að þær væru að hverfa og deyja. 
Lausnin var þá að teikna þær fölar og visnandi, líkt og þær væru að deyja, 
og ofurplantan þar á móti litrík og hress. Þessir tveir stílar spila vel 
saman og sýna sterkan mun á stöðu plantnanna.
 Ýmsar upplýsingar eru til um váplönturnar á vef 
Náttúrufræðistofnunnar og öðrum síðum sem ég studdist við þegar ég var 
að kynna mér plönturnar.2,3 Staða plantnanna á válistanum og hvers 
vegna þær lentu inn á listanum, íslensk og latnesk nöfn, hvar búsvæði 
þeirra eru á Íslandi, á hve mörgum stöðum þær finnast og útlitseinkenni 
svo eitthvað sé nefnt. Mér fannst þessar upplýsingar vera áhugaverðar og 
vert að miðla þeim með teikningunum. Aftur horfði ég til gamalla 
plöntubóka þar sem fínlegur handskrifaður texti naut sín vel með vatns-
litateikningum og langaði mig til þess að ná sömu tilfinningu. Með því að 
vitna í gamlar vísindabækur geri ég vísindin sem ég er að styðjast við og 
búa til trúverðugri enda verkefnið sem ég er að vinna að ekki svo 
raunsætt. Ég ákvað hvaða upplýsingar ég vildi hafa með teikningunum, 
mér fannst mikilvægt að segja í hvaða váflokki hver planta er í enda er sú 
flokkun undirstaða válistans. Einnig valdi ég að hafa hvers vegna plantan 
er á listanum því það er mismunandi eftir hverri plöntu, á hvers konar 
svæðum plönturnar eru búsettar, lítið kort sem sýnir hvar plantan hefur 
fundist og að lokum íslenskt og latneskt heiti plöntunnar.
 Á móti koma upplýsingar um nýju ofurplöntuna og þróunina að 
henni. Mig langaði ekki að hafa of margar uppslýsingar á hverri teikningu 
fyrir sig því ég hefði farið út í of mikla endurtekningu á teikningunum 

fimm. Ég lét því nægja að hafa nafn plöntunnar og kort sem sýnir aukna 
útbreiðslu. Samt sem áður langaði mig að hafa einhverjar upplýsingar um 
nýju ofurplöntuna, því ákvað ég að gera eina stærri teikningu tileinkaða 
henni. Sú teikning sýnir nýju plöntuna ásamt nafni hennar og upplýs-
ingum um sérstaka eiginleika hennar, þar lýsi ég hvaða sérstöðu laufin 
hafa og hvaða tilgangi þau þjóna, sama með blómin, stilkinn og fleira.
 

3  „Blómplöntur,“ Flóra Íslands, sótt 15. maí, 
http://www.floraislands.is/blom.html.

4   „Válisti æðplantna.“



Mynd 5 Lokateikning af Tjarnablöðku, plöntu sem er á válista. Plantan er teiknuð líkt og hún sé að deyja og 
upplýsingar um plöntuna fylgja: Hvar finnst hún og hvers vegna er hún á válista.

Mynd 6 Lokateikning af Tjarnakrækli, ný planta er búið er að blanda saman úr Tjarnablöðku og Fjallakrækli. 
Plantan er litrík og lifandi, andstæða við plöntu á válista sem er að deyja. Með teikningunni fylgir kort sem sýnir 

hvar hún finnst á landinu.



Til að gera nýju plöntuna enn raunverulegri datt mér í hug að búa hana 
til í alvörunni. Ég vissi þó ekki hvernig ég ætti að fara að því, það var 
auðvitað ekki raunsætt að framkvæma verkefnið með raunverulegum 
vísindum og ég þyrfti þá að föndra hana með pappír og lími. Ég prófaði 
mig áfram með crepe pappír, notaði hvítann pappír og litaði með 
vatnslitum. Eftir nokkrar misgóðar tilraunir vissi ég að það væri ekki að 
fara að virka eins og ég vildi og þurfti ég að finna einhverjar betri leiðir. 
Best væri að púsla saman alvöru plöntur en það var enn snjór úti og engar 
plöntur að finna. Mig langaði þó að láta reyna á þessa hugmynd og eftir 
að snjórinn þiðnaði gerði ég mér ferð í Grasagarðinn í Laugardalnum og 
fann greinar sem lágu á jörðinni, tíndi upp arfa og lauf og heima hjá mér 
fann ég svo gömul blóm sem virkuðu fullkomlega. Þessu náði ég að púsla 
saman á nokkuð sannfærandi hátt og útkoman betri en ég þorði að vona.

Framsetning verks

Verkefnið samanstendur af 12 teikningum, 11 teikningar í stærð 297x420 
mm, og einni stórri í stærð 594x841 mm. Þegar kom að uppsetningu 
sýningarinnar var ég ekki alveg viss um hvernig mig langaði að setja 
verkið fram. Ég vissi að ég ætlaði að hengja teikningarnar upp á 
vegginn, váplönturnar sex í einni línu og teikningarnar fimm af þróun 
ofurplönturnar fyrir neðan. Mig langaði líka að sýna upprunalegu 
teikningarnar frekar en að gera eftirprent, áferðin á vatnslitunum og 
pennastrokurnar gefa teikningunum líf sem annars gæti tapast í prenti. 
Vegna þess að ég ætlaði að hengja upp upprunalegu teikningarnar 
þurfti ég að finna leið til að skemma þær ekki Ég vildi ekki negla 
beint í myndirnar því það myndi skilja eftir göt, það hefði verið hægt 
að nota segul sem skilur ekki eftir far en mér fannst vanta eitthvað. 
Teikningarnar eru með miklu hvítu rými og veggurinn á Kjarvalsstöðum 
er hvítur og var ég hrædd um að þær myndu falla of mikið inn í um-
hverfið. Til að láta þær standa út ákvað ég að setja ljósan viðarramma  
á myndirnar sem gerði þær strax mun veglegri, ekkert gler er í 
römmunum þannig að áferðin á teikningunum nýtur sín betur.
 Eftir allt vinnuferlið átti ég helling af skissum, teikningum og 
pælingum og langaði mig til að sýna þær á einhvern hátt. Þær styðja vel 
við verkið og sýna hugmyndavinnuna og vísindin sem eru jafn stór partur 
af verkefninu og lokaafurðin. Ég smíðaði því viðarborð með glerplötu í stíl 
við rammana sem hægt er að labba í kringum og skoða skissur frá öllum 
hliðum.

Mynd 7 Nýja erfðabreytta plantan samsett úr raunverulegum plöntum



Þegar búið var að setja sýninguna upp og allt komið á sinn stað var ég 
mjög sátt með útkomuna, jafnvel sáttari en ég þorði að vona. Ég hafði 
verið með ákveðna sýn á hvernig ég vildi að verkið liti út í salnum en 
oft koma hlutir ekki út eins og maður hafði ætlað sér, en allt small vel 
saman í lokin. Ég áttaði mig ekki á í byrjum ferlisins hve mikill tími 
fer í hugmyndavinnu, pælingar, skissuvinnu og allt slíkt og var ég orðin 
nokkuð stressuð á að ég næði að klára allt sem ég vildi. En þegar maður 
eyðir mörgun vikum í að skissa og hugsa um hvernig verkið á að vera þá 
gengur framleiðslan nokkuð smurt fyrir sig. Þó ég sé ekki beinlínis búin 
að bjarga plöntunum þá vona ég að ég hafi vakið fólk til umhugsunar um 
að plöntur geta verið í útrýmingahættu á Íslandi og að við ættum að passa 
hvaða blóm við tínum þegar við sitjum í lautarferð upp í sveit, aldrei að 
vita nema það gæti verið síðasta eintakið sem til er hér á landi.

Mynd 8–9 Verkið á Kjarvalsstöðum.



Á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands eru 56 æðplöntur sem eiga á hættu að 
hverfa úr íslenskri náttúru. Þær plöntur sem eru á jarðhita-, vatna og fjallasvæðum 
eiga mest á hættu að hverfa vegna þess hve takmörkuð landsvæðin eru og þær 
geta ekki dreift sér almennilega. Til þess að leysa þetta vandamál er hér kynnt til 
sögunnar ný erfðabreytt planta samsett úr sex plöntum, tveimur af hverju svæði. 
Teknir eru eiginleikar sem nýtast nýju plöntunni til að lifa af við mismunandi 
aðstæður. Nýja plantan getur breitt úr sér og dafnað á þremur ólíkum landsvæðum 
og viðhaldið þannig líffræðilegum fjölbreytileika sem annars myndi hverfa.
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