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Útdráttur 

Við erum skynugar verur. Við sjáum, heyrum, snertum, þefum og brögðum. Samt sem áður búum við í heimi 
sem gengur að mestu leyti út á tvö skilningarvit, að sjá og að heyra. Við höfum lagt sífellt meiri áherslu á þau 
tvö skilningarvit á síðustu öldum og höfum kannski gleymt því hversu fjölbreyttur heimurinn okkar er og 
hversu mikilvæg hin skynfærin eru í upplifun okkar af honum.  Að finna lykt á förnum vegi getur haft ólík 
áhrif á okkur, lyktin getur vakið upp góða eða slæma minningu eða jafnvel bara tilfinningu sem við áttum 
okkur ekki endilega á hvaðan kemur.  Við skrif þessarar ritgerðar er stuðst við rannsóknir og skrif sem teng-
jast lyktarskyninu og list og hönnun skoðuð þar sem lykt er ríkjandi þáttur. Rannsóknir hafa sýnt að min-
ningar varðveitast í nefinu, ef svo mætti segja og ilmir geta haft áhrif á okkar líðan. Þótt að við vitum af áhri-
fum lyktar á vitund okkar hefur hún verið lítið notuð í hönnun hingað til, samanborið við sjónrænt efni. Hún 
er þó tilvalið hráefni í frásagnir eða upplifunarhönnun, eins og við skoðum í þessari ritgerð. Lykt hefur verið 
notuð til þess að segja sögur, til að auka upplifun fólks. Með lyktinni er auðveldara að ímynda sér aðstæður 
og skynja söguna á nýjan hátt. Angan getur verið notuð til vellíðunar og yndisauka, en það er eitthvað sem 
flestir hafa fengið smjörþefinn af, t.a.m. með notkun ilmolía og reykelsa. Með aukinni vitund og áherslu á 
lyktarskynið getum við gert tilveruna fjölbreyttari og áhugaverðari.  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Inngangur 
Kaffiilmur, flóuð mjólk, ristað brauð, marmelaði og smá brunalykt úr brauðristinni sem ekki hefur 

verið hreinsuð í einhver ár. Reykelsi sem mamma brennir í heimilisþrifunum blandast í vitunum 

saman við Ajax þvottaefnaangan. Ilmurinn af lyngi, blóðbergi og fjalldrapa á haustin fyllir hjartað 

af ró og vekur upp minningar um smalamennsku barnæskunnar. Ég finn lykt af smurningu, bílalakki 

og gúmmíi og fer ég aftur í tímann til pabba sem er að gera upp bíl í vélaskemmunni. Lyktin ber 

með sér öryggi og væntumþykju sem ég upplifði þegar ég fann þessa lykt í æsku. Lyktin fangar 

minninguna og tilfinninguna. Marcel Proust skrifar um þetta í skáldsögu sinni À la recherche du 

temps perdu (ísl. Í leit að glötuðum tíma). Hann lýsir því í löngu máli hvernig minningar og         

tilfinningar leituðu upp á yfirborðið hjá sögumanninum þegar hann dýfði sætabrauði í te og 

bragðaði á því. Hann upplifði skyndilega unaðstilfinningu og hamingju án þess að vita hvers vegna. 

Hann  skildi ekki hvað hafði breyst og af hverju honum leið allt í einu öðruvísi. Hann reyndi að 

tæma hugann og fékk sér fleiri bita. Þegar hann hélt áfram rifjuðust upp fyrir honum minningar um 

að vekja frænku sína á sunnudagsmorgnum og hún gaf honum þetta tiltekna sætabrauð eftir að hún 

dýfði því ofan í tebollann sinn. Þegar hann áttar sig á minningunni koma fleiri atriði upp í hugann. 

Blómin í garðinum, vatnaliljurnar í ánni, góða fólkið í þorpinu og kirkjuna sá hann ljóslifandi fyrir 

sér, allt sprottið út frá tebollanum og sætabrauðsbitanum.   1

 Sjón og heyrn eru þau skilningarvit sem við notum allra mest dagsdaglega til að eiga í sam-

skiptum  hvort við annað og upplifa heiminn í kringum okkur. Í heimi bjartra auglýsingaskilta, 

spegilsléttra snertiskjáa og ýktra kvikmynda er áherslan á sjónina sífellt meiri. Svo virðist sem lykt, 

snerting og bragð hafi ef til vill orðið eftir í allri þessari þróun þau skilningarvit eru lítið notuð með 

tækninni sem blasir við okkur á hverjum degi. Samt sem áður reynum við oft okkar allra besta til 

þess að forðast „vonda“ lykt. Við kveikjum á ilmkertum, reykelsum, ilmolíulömpum og mökum á 

okkur allskyns efnum til að hylja okkar eigin líkamslykt. En af hverju? Af hverju er þetta svona 

mikilvægt? Er fagurferði  lyktar þrátt fyrir allt okkur jafn kær og fögur sjón? Er góð lykt jafnvel 2

mikilvægari en að sjá eitthvað fallegt? Það að sjá hræðilegt morðatriði og blóðslettur á skjá hefur 

ekki teljandi áhrif á flest okkar en ef við myndum finna blóðlyktina væri kannski annað uppi á    

teningnum. Það að finna hræðilegan fnyk er einhvernveginn verra en að sjá hræðilega hluti, það er 

ekki hægt að líta framhjá lyktinni. Þú getur ekki bara lokað nefinu. Ég ákvað að kanna heim        

 Douwe Draaisma, Why life speeds up as you get older : how memory shapes our past (Cambridge, Bretland: Cambridge University Press, 2004), bls. 34.1

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir umhverfisheimspekingur skrifar um fagurferðilega upplifun í landslagi og nefnir þar að upplifunin sé frekar fagurferðileg, heldur en 2

fagurfræðileg. Þar vísar hún í tillögu Njarðar Sigurjónssonar, dósents við Háskólann á Bifröst, sem stakk upp á orðanotkuninni fagurferði og fagurferðilegt gildi innan 
fagurfræðinnar á sama hátt og rannsóknir í siðfræði fjalla um siðferði og siðferðilegt gildi. Sjá: Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Vá! – Undrun, fegurð og ægifegurð í upplifun 
af íslenskri náttúru“, Náttúran í ljósaskiptunum: Mannvera og náttúra í austrænni og vestrænni hugsun, bls. 143-168, ritstj. Björn Þorsteinsson, (Reykjavík: Háskólaútgá-
fan, 2016), bls. 144.
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lyktarinnar frekar og þá sér í lagi í tengslum við á hvaða hátt við upplifum lykt, hvernig hún 

framkallar minningar, hvað hefur verið skapað með þefskynið í huga og í hvaða tilgangi. Getum við 

unnið með lykt sem miðil?  
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1. Munum við lykt eða lætur lykt okkur muna? 
Flest könnumst við við það að finna lykt á förnum vegi sem vekur upp minningu um stað, stund eða       

manneskju. Lykt vekur frekar upp minningar um ákveðin atriði heldur en sjón, snerting eða hljóð. 

Þetta   kemur bæði til af líffræðilegum og umhverfislegum ástæðum. Lyktarskynið hefur það fram 

yfir önnur skilningarvit að það tengist beint við svæði heilans sem skapar minningar og tilfinningar. 

Lyktarperan (e. olfactory bulb) teygir sig frá nefinu, að botni heilans og tengist þar randkerfinu (e. 

limbic system), sem er einmitt tilfinningastöð heilans og stundum kallað tillfinningaheilinn.    

Randkerfið hýsir hluta heilans sem stýrir minningum og því að læra nýja hluti, hann er notaður til 

að skapa nýjar minningar um atburði sem fólk upplifir. Lyktarskynið hefur allt að fimm milljón 

mismunandi þefnema, sem endurnýjast í gegnum lífið og breytast eftir því hvaða lyktarheimi við 

venjumst.  Hin skilningarvitin hafa allt niður í fjóra nema til að vinna úr upplýsingum eins og 3

bragðskynið sem nemur bara sætt, súrt, beiskt og salt.  Þefskynið hefur leikið stóran þátt í þróun 4

okkar og haft áhrif á hegðun okkar í gegnum tíðina. Lykt getur látið okkur forðast hættu eða hvatt 

okkur til samskipta við ákveðið fólk. Þetta hefur haft áhrif á þróun okkar og hjálpað okkur að lifa 

eins lengi og við gerum í dag. Öll upplifum við lykt á mismunandi hátt og ef fólki er gefin fyrirfram 

hugmynd um af hverju lyktin er hefur það áhrif á hvort þeim finnist hún ánægjuleg eða ekki.       

Þáttakendur í einni rannsókn  fengu til að mynda það verkefni að þefa af sama efninu og segja  

hversu góð lyktin væri. Þegar fólkinu var sagt að þetta væri ostalykt fannst þeim lyktin töluvert betri 

en þegar þeim var sagt að þetta væri ælulykt.   5

 Melissa Bailey, „Aromas of the Past : the relationship between smell and memory,“ The Australian Rationalist 99, nr. 85 (2015): bls. 33.3

 Douwe Draaisma, Why life speeds up as you get older : how memory shapes our past, bls. 35.4

 Melissa Bailey, „Aromas of the Past : the relationship between smell and memory,“ bls. 33.5
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 Samkvæmt könnun Maskínu árið 2014 er uppáhaldslykt Íslendinga af nýslegnu grasi. Það er 

kannski ekki að undra eftir kaldan vetur að Íslendingar prísi sig sæla yfir vorboðanum, þegar sólin 

byrjar að ylja okkur og heimurinn verður litríkari. Þar á eftir kemur vanilla og blómalykt. Það gæti 

spilað inn í þessar niðurstöður að könnunin var framkvæmd að sumri til og væri áhugavert að sjá 

hvaða lykt kæmi upp í huga fólks í kringum annan árstíma, eins og jólin.  Ég hugsa að í kringum 6

hátíðirnar og í mesta skammdeginu sé sá ilmur sem veitir okkur mesta vellíðan eitthvað huggulegt 

eins og kanilangan eða hangikjötsilmur. Lykt af hlýju. 

 Þrátt fyrir tenginguna milli lyktarskynsins og randkerfisins er talið að lykt myndi ekki vekja 

upp minningar nema fyrir lærð viðbrögð. Lærð viðbrögð eru viðbrögð sem við lærum frá fyrri 

örvun skynfærisins. Sem dæmi gæti ný lykt sem við finnum tengst beint við ákveðna manneskju, 

atburð eða ákveðið augnablik sem skapar tengingu milli lyktarinnar og minningarinnar. Þegar dýr 

eða manneskja finnur lyktina aftur síðar er tengingin enn til staðar og vekur upp minninguna.  7

 Árið 1935 var rannsókn gerð um tengsl minninga og lyktar á vegum sálfræðideildar Colgate 

háskóla. Könnun var send út til 254 einstaklinga sem voru á sextugsaldri, að mestu leiti menntafólk 

s.s. vísindamenn, lögfræðingar og rithöfundar. Þar lýstu þátttakendur því hvernig lykt væri það sem 

kallaði fram æskuminningar. Einn þátttakandi, maður að nafni Walter E. Bundy, skrifaði um lyktina 

af fersku sagi. Þegar hann fann saglykt fór hann aftur í tímann í timburverksmiðjuna sem faðir hans 

vann í. Hann lýsir því þannig að það að sjá sag eitt og sér framkalli engar sérstakar minningar en á 

sama augabragði og hann þefar af því hellast yfir hann minningar og tilfinningar barnæskunnar. 

Minningarnar raðast saman í höfðinu og hann getur púslað manneskjum og hlutum inn í myndina, á 

miklu sterkari hátt en þegar hann reynir það án lyktarinnar. Annar þátttakandi lýsir hálfótrúlegu 

atviki. Hún var að lesa bók í rólegheitum þegar hún finnur skyndilega fyrir mikilli depurð og     

einmanaleika. Eftir að skoða þetta nánar komst hún að því að bækur, pappírinn og blekið, lykta     

mismunandi eftir því hvar þær eru framleiddar. Bókin sem hún var að lesa þegar hún fann þessa  

tilfinningu var framleidd í Englandi, þar sem hún ólst upp. Æska hennar hafði verið mjög          

einmanaleg og þess vegna tengdist enskur bókaþefur depurð og einsemd í hennar tilfelli.  8

 Ég man þegar ég fann fyrst ilminn af steiktum banönum. Ég var á ferðalagi í Rómönsku 

Ameríku og var í lítilli, gamalli rútu sem nam staðar við biðstöð í litlu þorpi. Inn kom sölufólk að 

selja bananaflögur, steikta bökunarbanana í þunnum sneiðum. Lyktin var sæt og feit, andrúmsloftið 

var heitt og í loftinu var   svitalykt í bland við rykugt loftið í rútunni. Síðan þá hef ég nokkrum   

 „Nýslegið gras er uppáhalds lykt Íslendinga,“ Maskína, sótt 1. nóvember 2019, https://maskina.is/nyslegid-gras-er-uppahalds-lykt-islendinga/.6

 Melissa Bailey, „Aromas of the Past : the relationship between smell and memory,“ bls. 33.7

 Douwe Draaisma, Why life speeds up as you get older : how memory shapes our past, bls. 34.8
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sinnum matreitt sjálf eða fengið svona steikta banana og lyktin tekur mig með sér í þessa litlu,  

gömlu rútu í Nicaragua. Ég heyri köllin í sölufólkinu, sé umhverfið fyrir mér í steikjandi sólinni og 

finn smá óöryggi í bland við tilhlökkun og gleði yfir ævintýrinu. Lyktin framkallar minningu, hvort 

sem smáatriðin skili sér öll eða ekki, þá finnurðu tilfinninguna sem þú fannst á þessari stundu.   

Lyktin fangar tilfinninguna. Í samtali við konu sem hefur vaknað upp við mannskæðan eldsvoða um 

miðja nótt komst ég að því að reyklyktin sem hún fann hafði djúpstæð áhrif á hana. Mörgum árum 

síðar vaknar hún upp um nætur þegar það er eldsvoði í borginni hennar einungis vegna lyktarinnar 

sem fylgir. Lykt sem aðeins vekur þau sem hafa upplifað. 

2. Hefur þefskynið verið bælt niður á Vesturlöndum? 
Rannsóknir á skynjun fólks hafa sýnt að meðal jarðarbúa eru ákaflega mismiklar áherslur á beitingu       

skynfæra. Eins og hljóðheimur fólks á mismunandi stöðum í heiminum getur verið misjafn getur 

önnur  skynjun verið misjöfn líka. Til að mynda er hljóðheimur fólks sem býr inni í afskekktum 

firði töluvert frábrugðin þeim sem borgarbúar venjast á sama hátt og fólk á Vesturlöndum upplifir 

allt önnur hljóð en frumbyggjar regnskóga í Asíu. Þannig verður hlustun fólks eðlilega önnur.   

Sjónrænt umhverfi fólks hefur einnig áhrif á hvernig það horfir á heiminn, þar má nefna að fólk í     

byggðum borgum á Vesturlöndum hefur vanist öðrum formum og litum en frumbyggjar sem aldrei 

hafa séð abstrakt form eða manngerða liti. Sumstaðar eru ekki til manngerð litaheiti, ekki vegna 

þess að litirnir sjáist ekki heldur af því að litir hluta hafa ekki skipt eins miklu máli í þekkingu fólks 

á umhverfinu sínu. Sveinn Eggertson mannfræðiprófessor orðar þetta svona:  

Sjónin er ekki allstaðar það viðmið hugsunar og skilnings sem við á Vesturlöndum teljum hana vera. Mannfræðingar hafa 
komist að svipuðum niðurstöðum varðandi lyktarskyn, að vestræn viðhorf til lyktar séu menningarsögulega sérstæð.   9

Ég held að þetta teygi sig enn lengra því þó að við búum á Vesturlöndum er þefheimur okkar allt 

annar ef við búum í stórborg heldur en ef við búum á sveitabæ. Ég ólst sjálf upp í sveit og sú lykt 

sem einkennir mína æsku er fjárhúsalykt, lyngilmur, nýslegið gras, bökunarilmurinn hjá ömmu, 

moldarlyktin í kartöflugarðinum, ólykt frá skítadreifara og svo endalaust fleiri þefir. Eftir að ég  

flutti í höfuðborgina eru aðrar lyktir sem einkenna mitt daglega líf. Stundum geng ég um borgina og 

yfir mig hellist bakarísilmur sem yljar hjartanu þó að loftið sé stingandi hrímkalt og nefið nánast 

dofið af kulda. Í næsta skrefi hellist yfir mig útblástur úr bíl, í því næsta gufa úr niðurfalli,         

þvottaefnaangan sem dælist út úr þvottahúsi, sígarettureykur, blómaangan eða sjampólykt frá 

 Sveinn Eggertsson, „Er hægt að finna lykt af list?,“ í Rannsóknir í Félagsvísindum VIII : Félagsvísindadeild (Reykjavík, 2007), bls. 485.9
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baðherbergisglugga. Ólíkir heimar sem verða hluti af manni sjálfum og tengjast minningum sem 

verða til.  

 Eftir endurreisnartímabilið og með aukinni áherslu á vísindi varð sjónin að okkar            

mikilvægustu skynjun, þú þurftir að sjá, að lesa, til þess að læra. Þá varð áherslan meiri á hluti, en 

ekki athafnir eða upplifanir. Form en ekki ferli. Sjónin verður sú skynjun sem mannfólkið telur 

líkust huganum, að sjá verður það að vita.  Fræðimenn hafa einnig bent á það að vegna þess að við 10

notum aðallega sjón og heyrn til þess að hafa samskipti hafi þessi skynfæri orðið að félagslegu 

skynfærunum og þannig fengið meira gildi í hugum okkar heldur en önnur skynjun eins og lykt.  Í 11

skáldsögunni Ilmurinn (e. Perfume) eftir Patrick Süskind sem á sér stað á 18. öld í Frakklandi er 

aðalpersónan, Jean-Baptiste Grenouille, með ofurnæmt lyktarskyn og upplifir heiminn á allt annan 

hátt en við hin. Hann þarf ekki einu sinni ljós til að ganga í myrkri því hann finnur lyktina af hlutum 

og skynjar þannig fjarlægðina frá þeim. Hann fer að blanda ilmvötn undir leiðsögn                     

ilmvatnsmeistara og verður heltekinn af þeirri hugmynd að fanga lykt konu sem hann er ástfanginn 

af og varðveita hana til eilífðar. Hann beitir ýmsum ráðum til að ná fram því markmiði sínu og    

endar á því að vera dæmdur til dauða fyrir glæpi sína. Hann er þó gæddur þeim eiginleika að það er 

enginn þefur af honum sjálfum og hann nær að skapa sinn eigin ilm sem bókstaflega dáleiðir annað 

fólk og nær þannig að vefja öllum um fingur sér. Þannig má segja að hann nái að breyta þefskyninu 

í það félagslega skilningarvit sem sjón og heyrn eru venjulega og heimurinn sem hann lifir í verður 

allt annar. Fólk umturnast þegar það finnur lyktina af honum og fellur í stafi, fer að gera hluti sem 

það myndi venjulega ekki gera og fríar hann af allri ábyrgð gjörða sinna.   12

 Jean-Baptiste hefur líklega verið svokallaður „ofurþefari“ (e. super smeller), en það er fólk 

kallað sem hefur miklu næmara þefskyn en aðrir. Annað dæmi um svona ofurþefara, kom upp fyrir 

nokkrum árum þegar kona að nafni Joy Milne tók eftir því að eiginmaður hennar fór að lykta   

öðruvísi en hann var vanur. Síðar kom í ljós að hann var kominn með Parkinson sjúkdóminn og  

þegar hún fór með honum á stuðningsfund með öðru fólki með sama sjúkdóm áttaði hún sig á því 

að öll voru þau með sömu lykt, lykt sem enginn fann nema hún. Eftir þessa uppgötvun minntist hún 

á lyktina við taugalíffræðing sem fékk hana til að lykta af bolum fólks sem var ýmist með eða ekki 

með Parkinson. Hún bar kennsl á lyktina af öllum bolunum hjá þeim sem voru greind með 

sjúkdóminn og sagði þar að auki að einn í viðbót væri með lyktina. Átta mánuðum síðar greindist sú 

manneskja með Parkinson. Joy Milne hóf svo samstarf með læknum sem vildu gera próf sem gæti 

 Sveinn Eggertsson, „Er hægt að finna lykt af list?,“ bls. 486.10

 Marshall McLuhan, Miðill - Áhrif - Merking, Ritstýrt af Þresti Helgasyni (Reykjavík: Atvik/ReykjavíkurAkademían, 2005) bls. 14.11

 Patrick Süskind, Ilmurinn - Saga af morðingja, (Reykjavík: Edda útgáfa hf., 2006). 12
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greint Parkinson áður en hefðbundin einkenni fara að sýna sig, s.s. skjálftar. Þá væri hægt að greina 

sjúkdóminn og byrja meðferð áður en fleiri heilafrumur hafa hrörnað. Þessi lykt sem hún finnur 

hafa einungis örfáir fundið, einungis fólk sem er með ofurnæmt þefskyn. Nú vinna nokkrir læknar 

og taugasérfræðingar að því að þróa þetta lyktarpróf með Joy og segir Werner Poewe, sem er yfir                   

taugafræðideild læknisfræðiháskólans í Innsbruck að þessi uppgötvun um „Parkinsonlyktina“ opni 

upp nýjar dyr og möguleika til greiningar á sjúklingum með því einungis að taka sýni af húð þeirra. 

Joy, sem forðast staði þar sem lykt getur verið yfirþyrmandi, segir ennfremur að hún hafi fundið 

lyktina af Alzheimer og krabbameini. Alzheimer segir hún að hafi mildan vanilluilm en krabbamein 

hafi jarðarþef.  13

 Heimspekingurinn Marshall McLuhan var einna þekktastur fyrir kenningu sína um það að 

miðillinn sé merkingin (e. The medium is the message). Sú kenning lýsir sér þannig að allir miðlar 

sem við notum séu í raun framlenging á okkur sjálfum og skynfærum okkar. Að merkingin sé alltaf 

falin í því hvaða miðil við notum til að tjá hana.  Þannig skiptir allt sjónvarpsefni í heiminum í 14

raun minna máli en það að það sé til. Miðillinn er mikilvægari og miðillinn hefur meiri áhrif en 

efnið sjálft. Marshall segir enn fremur að hinu  náttúrulega umhverfi mannsins hafi verið riðlað með 

uppfinningu stafrófsins fyrir þrjú þúsund árum. Sú uppfinning einangraði sjónina í skynjun 

mannsins og upplifun mannsins af heiminum breytist. Fyrir þessar breytingar hafði maðurinn lifað í 

heimi hljóðsins og skynjað heiminn með öllum líkamanum. Stafrófið og svo tilkoma prentsins fyrir 

fimm hundruð árum síðan verður til þess að klofningur verður í skynjun okkar á heiminum og  

áherslan á hið sjónræna breytir hlutföllum milli skilningarvita okkar.  Þannig hefur það sem við 15

sjáum ekki endilega skipt máli heldur hvernig við sjáum það, eða skynjum. Það mikilvægasta er 

miðillinn sjálfur. Við lifum í nokkuð einsleitum heimi þar sem magn sjónrænna upplýsinga og 

hljóða er okkar aðalörvun og við fáum ekki eins mikla örvun frá öðrum skilningarvitum. Í byrjun 

Ilmsins er því lýst hvernig lyktarheimur Parísarborgar var á átjándu öld. Skemmst frá því að segja 

þá er hann ansi ólíkur þeim heimi sem við þekkjum í dag og það er erfitt að ímynda sér þessar 

aðstæður hér á Vesturlöndum.  
  

Á þeim tíma sem hér um ræðir, voru allar borgir mettaðar ólykt, sem við nútímamenn eigum bágt með að gera okkur í hugarlund. Af götunum 
lagði daun af taði og mykju, upp úr húsagörðum gaus hlandfýla, úr stigagöngunum streymdi stybba af fúnum viði og rottuskít, eldhúsin ön-
guðu af úldnu káli og kindafeiti, innibyrgt loftið í stofunum var þrungið fúkkalykt, í svefnherbergjunum var á sveimi þefur af kámugum 

lökum og rökum fjaðurdýnum, blandaður stæk-sætum ilmi hlandkoppanna. Úr eldstæðunum barst brennisteinsfýla, úr sútunarverkstæðunum 
lútþefur, úr sláturhúsunum blóðlykt. Mannfólkið lyktaði af svita og óhreinum flíkum, úr vitum þess gaus andremma frá skemmdum tönnum 

 Sample, Ian. „‘Super-Smeller’ Helps Develop Swab Test for Parkinson’s Disease“. The Guardian, hl. Society. Sótt 2. nóvember 2019. https://www.theguardian.com/13

society/2019/mar/20/super-smeller-helps-develop-swab-test-for-parkinsons-disease. 

 Marshall McLuhan, Miðill - Áhrif - Merking, bls. 36.14

 Marshall McLuhan, Miðill - Áhrif - Merking, bls. 14.15
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og upp frá maganum steig lauklykt, en líkamar þeirra sem voru farnir að eldast laufuðust ódaun af mygluðum osti, mjólkursýrum og bólgum. 
Árnar voru daunillar, torgin daunill, kirkjurnar daunillar, undir brúnum og inni í höllunum var loftið daunillt.  16

Á Íslandi á þessum tíma hefur án efa verið mikill fnykur, þó eflaust frábrugðinn þeim í París. Ég 

ímynda mér, þar sem að við bjuggum varla í þéttbýli á þessum tíma að það hafi meira verið um 

dýralykt og lykt af þeirra úrgangi, fiskilykt í sjávarþorpum, hlandlykt úr koppum í svefnherbergjum, 

rotnunarfýla og ýmislegt sem erfitt er að hugsa sér í dag. Auðvitað höfum við svo heyrt talað um 

peningalykt en það er lykt úr fiskivinnslu því það veit á atvinnu og tekjur. Í dag gerum við okkar 

allra besta til að hylja og eyða allskyns lykt sem er ekki „góð“, allri lykt sem er ekki ilmur. Stundum 

er talað um firringu og lyktarfælni. Til að setja þetta í samhengi getum við hugsað um rotnun og 

þefinn sem fylgir henni. Við á Vesturlöndum höfum lagt mikið á okkur til þess að fjarlægja eða fela 

þessa lykt með annarri lykt sem okkur finnst æskilegri. Okkur finnst eðlilegt að forðast nálykt á 

meðan sú lykt er talin eðlileg í öðrum menningarheimum, lyktin er merki um það að látin         

manneskja sé á leið úr okkar heimi yfir í þann næsta.  Þetta er mjög áhugavert, sér í lagi vegna þess 17

að okkur finnst ekkert skrítið að sjá ljósmyndir af dauðanum, hörmungum og erum kannski orðin 

dálítið ónæm fyrir hinu sjónræna í því samhengi.  Þó að við getum sett samasemmerki milli þess 18

að sjá og að vita, er eins og það að skynja með nefinu risti dýpra en að sjá. Ég hef séð slæma       

atburði, bæði með berum augum og í gegnum sjónvarp eða ljósmyndir. Það að sjá eitthvað slæmt 

verður einhvernveginn svo miklu verra og hefur meiri áhrif á mig þegar ég finn lykt með, t.d.   

blóðlykt eða rotnunarfnyk. Þá er eins og ógeðistilfinningin festist í minninu og eigi auðveldara með 

að koma aftur upp á yfirborðið bara við tilhugsunina um atvikið eða þegar ég finn lykt sem svipar 

til hennar.  

 Heimspekingurinn Jean Baudrilliard talaði um framrás líkneskjanna sem ég tel að geti 

varpað ljósi á hvernig hið sjónræna hefur tekið yfir það sem við skynjum með nefinu, húðinni og 

tungunni. Með þessari þróun og áherslunni á sjónina hafa eftirlíkingar af hlutum tekið við af       

hlutunum sjálfum. Sýndarveruleiki verður alltaf vinsælli og þar er sjón og heyrn allsráðandi en   

lyktin, snertingin og bragðið verður eftir. Baudrilliard lýsti heiminum okkar sem heimi byggðum úr 

örgjörvum, minniskubbum, mótum og stýrilíkönum.  Allt verður ofurraunverulegt. Eða hvað? Kort 19

sem lýstu áður raunveruleikanum eru á vissan hátt orðin raunverulegri en landsvæðin sem þau lýsa. 

Þannig eru kortin orðin að ofurraunveruleikanum og líkneski um landsvæðið á sama hátt og       

 Patrick Süskind, Ilmurinn - Saga af morðingja, bls. 7.16

 Sveinn Eggertsson, „Er hægt að finna lykt af list?“, bls. 489.17

 Sveinn Eggertsson, „Er hægt að finna lykt af list?“, bls. 489.18

 Jean Baudrillard, Frá eftirlíkingu til eyðimerkur (Reykjavík: Bjartur - ReykjavíkurAkademían, 2000), bls. 44.19
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sýndarveruleiki verður í rauninni raunverulegri en hversdagsleikinn.  Við sýnum ótrúverðugar 20

glansmyndir af raunveruleikanum sem eru á einhvernhátt orðnar að veruleika, t.a.m. eru ýktar  

ljósmyndir af ferðamannastöðum orðnar forsenda staðanna en ekki staðirnir sjálfir (í sinni 

grámyglu). Við viljum að raunveruleikinn sé fallegri og þannig verður ofurraunveruleikinn       

raunverulegri en veruleikinn sjálfur. Það mætti helst tengja þessar kenningar við hið sjónræna, allar 

skrásetningar og ljósmyndir sem bera fyrir augu okkar á hverjum degi. Það mætti jafnvel tengja  

þetta við ilmvötn og hið kvenlega. Til að byrja með voru ilmvötn viðbót og tilraun til að skapa betri 

lykt af kvenfólki en nú eru þau á vissan hátt orðin forsenda kvenleikans og eru talin kvenlegri en 

konurnar sjálfar. Ákjósanlegri raunveruleiki.  

 Í mörg ár hefur tækni verið aðaldrifkraftur okkar samfélags. Samfélags sem flýgur áfram á 

hverri tækninýjunginni á fætur annarri. Í þessum heimi hefur hönnun í gegnum tíðina lagað sig að 

nýrri tækni. Ný efni og form, tölvutækni til að framkalla allskonar sjónrænt gúmmelaði, tölur og 

forritun. Það er mjög skiljanlegt í ljósi tíðarandans og þess að við búum í tæknidrifnu samfélagi þar 

sem framfarir ráða ferðinni.  En hvað ef við færum að skapa heim sem er ekki drifinn áfram af 21

tækni, heldur skynjun? Því eftir allt erum við skynugar verur sem þurfum ekki bara að sjá heldur 

líka snerta.  Auðvitað hefur tæknin fært okkur ótrúlegustu hluti sem auðvelda okkur lífið en það 22

má spyrja sig hvort að við séum byrjuð að glata líkamlegum eiginleikum okkar og skynjun. Við 

göngum í þægilegum fötum, látum vélar um að þrífa, matreiða og gera drykki fyrir okkur á meðan 

við horfum á stóra skjái með afþreyingu. Við nýtum hvert  einasta tækifæri til að auðvelda okkur 

lífið.  Við strjúkum yfir spegilslétta skjái og horfum á endalaust, óstöðvandi flæði upplýsinga sem 23

við meðtökum og greinum með lestri eða myndrænt. Ef við hreyfum ekki líkamann okkar missum 

við kraftinn í vöðvunum. Á sama hátt gætum við glatað eiginleikum skynfæra okkar ef við notum 

þau aldrei.  Hvernig væri heimurinn ef öll þessi tækni væri hönnuð með tilliti til allra skynfæra? Ef 24

þú gætir skynjað lykt, bragð og snertingu á sama hátt og við innbyrgðum allt þetta sjónræna og 

hljóðræna? Það væri ótrúleg upplifun að geta miðlað lykt á milli heimshluta, að geta deilt henni 

með þeim sem okkur þykir vænt um. Að vera á ferðalagi í Peking og senda mömmu lyktarklippu 

eða jafnvel smakk af matnum sem ég fæ er óhugsandi. En þetta er það sem við höfum getað gert 

með hið sjónræna og hljóðræna. Kannski vegna þess að að áherslan hefur verið á það síðustu 500 

 Jean Baudrillard, Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, bls. 43.20

 Kenya Hara, Designing Design, (Baden: Lars Müller Publishers, 2008), bls. 144.21

 Kenya Hara, Designing Design, bls. 144.22

 Kenya Hara, Designing Design, bls. 145.23

 Kenya Hara, Designing Design, bls. 147.24
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árin. Myndi lykt missa gildi sitt ef það væri auðveldara að framkalla hana og deila, eins og       

myndefni? Myndum við kannski hætta að meðtaka hana á sama hátt og í dag? Ef þú gætir fundið 

lykt, án þess að vera á staðnum sem hún er, fannstu hana þá í alvöru? Skapast þá minningar og    

tilfinningatengsl við þá lykt sem tengjast henni ekki neitt? Ef mamma finnur lykt af matnum mínum 

í Kína sitjandi við eldhúsborðið sitt í Öxarfirði verður sú minning líklega ekki jafn sterk og ef hún 

væri sjálf á staðnum þar sem lyktin á uppruna sinn. Eða hvað?  

 Eitt dæmi um áhersluna á hið sjónræna og hvernig við viljum helst vita án þess að skynja 

með öllum skilningarvitunum er þekkt listaverk, Artist’s shit eftir Piero Manzoni sem var keypt af 

breska listasafninu Tate. Verkið var 30 grömm af hans eigin saur í kyrfilega lokuðum málmbauk.  25

Fyrir þetta verk borgaði safnið 22.300 bresk pund og er því verðið nokkuð hærra en ef um 24.   

karata gull væri að ræða. Hið náttúrulega ferli er falið bak við fallega sjónræna umgjörð málmsins 

og það sem kom frá listamanninum er stöðvað, falið og án allrar lyktar.  Hér kemur kenning    26

Baudrillard um framrás líkneskjanna og ofurraunveruleikann að góðu gagni. Málmdósin með   

saurnum er ákjósanlegri en saurinn sjálfur og verður því raunverulegri því ofurraunveruleikinn 

veitir okkur meiri ánægju og fyllingu en hið raunverulega.   27

 Annað dæmi um listina og lyktina er verk eftir listamanninn Dieter Roth sem var            

hugfanginn af   lyktarskyninu og leitaði ýmissa leiða til þess að innlima það í verkin sín,  hann 28

skapaði t.a.m. svokallað   lyktarorgel sem virkaði þannig að í stað tóna gaus upp mismunandi lykt 

eftir því á hvaða lykla var spilað. Í frétt Morgunblaðsins árið 2000 er minnst á þetta tæplega tvítuga 

 „‘Artist’s Shit’, Piero Manzoni, 1961“, Tate, sótt 10. nóvember 2019, https://www.tate.org.uk/art/artworks/manzoni-artists-shit-t07667.25

 Sveinn Eggertsson, „Er hægt að finna lykt af list?“, bls. 489.26

 Díana Sjöfn Jóhannsdóttir. „Sviðsframkoma hversdagsins : Um fegurðarsamkeppnir og ofurraunveruleikann,“ Starafugl, sótt 5. nóvember 2019, https://starafugl.is/2017/27

svidsframkoma-hversdagsins/.

 „Gewürzkasten,“ MACBA, sótt 11. nóvember 2019, https://www.macba.cat/en/gewurzkasten-1476.28
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verk og sagt hversu ánægjulegt væri að sjá það aftur eftir öll þessi ár því nú væri óþefurinn horfinn 

og eftir stendur fallegt og frumlegt verk sem fælir ekki lengur gesti frá.  Þetta er dálítið sérstök  29

lýsing, sér í lagi þar sem aðalhlutverk orgelsins var að gefa frá sér lykt, hvort sem hún var slæm eða 

góð. Er það enn sama verk þegar lyktin er ekki lengur til staðar? Það er talað um það eins og það sé 

betra eftir að lyktin dvínaði því nú sjáist hversu gott verkið er, gert úr pappahólkum sem bundnir eru 

saman eins og panflauta. Núna er semsagt hægt að horfa og skoða það án þess að lyktin fylli vitin 

og trufli hið fagra og sjónræna. Verkið er orðið líkneski sjálfs síns, ákjósanlegri útgáfa af því sem 

var raunverulegt. Nú veitir það meiri ánægju. Það er ofurraunverulegt. Ég er ekki sammála þessu en 

ég skil vel að einhverjum kunni að finnast þetta ákjósanlegra. Þetta rímar vel við lyktarfælnina sem 

Sveinn Eggertsson skrifar um og þá tilhneigingu okkar til þess að forðast fýlur og fnyk eftir fremsta 

megni. Jafnvel þó að fýlan sé stór þáttur í verkinu sem við viljum upplifa.  

3. Heilandi angan 
Skógarböð eða Shrinrin-yoku kallast sú iðja að vera í návist trjáa. Skógarböð urðu hluti af opinberri         

heilsuáætlun í Japan árið 1982 og sýna rannsóknir japanskra og kóreskra vísindamanna að þessi iðja 

lækki blóðþrýsting, dragi úr streituhormónum og bæti ónæmiskerfið - síðast en ekki síst bæta    

skógarböðin almenna vellíðan. Ilmkjarnaolíurnar sem skógurinn framleiðir er ástæðan fyrir þessari 

heilun.  Vísindamenn sem hafa verið að rannsaka skógarböð og náttúruþerapíu í Japan gerðu 30

tilraunir með blóma- og viðarlykt sem sýndu áhugaverðar niðurstöður. Blómarannsóknin fór þannig 

fram að tuttugu háskólanemar fengu öndunartæki til að anda að sér rósa- eða appelsínulykt í 90 

sekúndur og hluti af hópnum fékk einungis hreint loft. Það kom í ljós að þeir þátttakendur sem   

fengu ilminn í gegnum öndunartækin sýndu róaða starfsemi í fremra heilahveli og minnkaði þannig 

stress einstaklinganna. Þau voru einnig líklegri en þau sem fengu hreint loft til þess að segjast vera 

róleg og finna fyrir vellíðan. Svipuð tilraun var gerð með viðarangan. Í viðartilrauninni var svipað 

úrtak notað til rannsóknarinnar, nítján háskólanemar. Tilgangurinn var að sjá hvort að lyktin af       

náttúrulega þurrkuðum við (þurrkaður í 45 mánuði) hefði önnur áhrif á fólk en af við sem er       

þurrkaður hratt í verksmiðju með hitatækni. Niðurstöðurnar úr þeirri tilraun sýndu að anganin af 

náttúrulega þurrkuðum við hafði svipuð róandi áhrif og blómailmurinn í fyrri tilraun en viðurinn 

sem er hitaþurrkaður hefur ekki sama ilm og hafði ekki nein teljandi áhrif.  31

 „Hratt flýr stund,“ MBL, sótt 10. nóvember 2019, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/553784/.29

 „Ilmsturtan / Scented shower,“ Nordic Angan, sótt 11. nóvember 2019, https://www.nordicangan.com/pages/ilmsturtan-scented-shower.30

 Yoshifumi Miyazaki, Shinrin-yoku :  the Japanese art of forest bathing, (London: Aster, 2018) bls. 170.31
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 Nordic Angan, íslenskt hönnunarteymi sem vinnur að því að safna lyktum í Ilmbanka   

íslenskra jurta, frumsýndi á HönnunarMars 2019 verk sem ber heitið Ilmsturtan - hleyptu náttúrunni 

inn. Hugmyndin er sú að þar sem ekki allir hafa tækifæri til að fara út í skógarbað allan ársins hring 

ættum við að hleypa náttúrunni inn og skapa svipaðar aðstæður innandyra. Ilmsturtan er köld      

þurrgufusturta sem hægt er að koma fyrir á vegg í hæð sem er sambærileg við sturtuhaus. Þá getur 

fólk staðið undir léttum úðanum og leyft jurtaangan að fylla vitin, róa taugarnar og bæta heilsuna.  32

Sjálf prófaði ég þessa sturtu á HönnunarMars 2019, öll umgjörðin var fallega dramatísk þar sem 

rýmið var svart og grænar greinar héngu yfir sturtunni og ég fékk á tilfinninguna að ég væri stödd í 

dimmum skógi þegar myrkrið, grenið og ilmurinn spilaði saman í þægilegri harmóníu. Ilmurinn 

finnst best þegar maður stendur alveg við úðann, eða undir sjálfri sturtunni. Þú andar að þér         

gufunni, lokar augunum og hleypir náttúrunni inn. Sturtan er ekki blaut og því geturðu staðið undir     

þurrgufunni eins lengi og þig lystir án þess að blotna.  

 Ilmir hafa verið notaðir í háa herrans tíð sem tól til aukinnar vellíðunar eða heilsubótar, til 

að mynda ilmkjarnaolíumeðferð (e. aromatherapy), en hún hefur þó verið frekar umdeild í gegnum 

tíðina og verið kölluð gervivísindi. Á síðustu misserum hefur verið mikið um notkun ilmolía og 

hvaða áhrif er hægt að ná fram með mismunandi ilmum. Þó ég hafi tröllatrú á róandi áhrifum   

ýmissa lykta og held að við getum nýtt lyktarskynið í meiri mæli til vellíðunar tel ég að við megum 

ekki rugla því saman við læknavísindi og að það geti verið hættulegt að stilla svona úrræðum upp 

sem meðferðarkosti við alvarlegum sjúkdómum eða þunglyndi ef ekki er fótur fyrir því. Það sem ég 

held að við getum þó tekið til okkar varðandi áhrif ilma á okkur eru niðurstöðurnar úr þessum 

japönsku rannsóknum því það er greinilegt að lykt getur haft áhrif á líðan og róað taugarnar, veitt 

fólki rými til að líta inn á við og íhuga. Það að gefa sér tíma og rými til að njóta angans með því að 

brenna reykelsi eða fara í heitt bað með ilmolíum er að mínu mati ákaflega mikilvægt í amstri 

 „Ilmsturtan / Scented shower,“ Nordic Angan.32
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Mynd 3: Ilmsturta Nordic Angan



hversdagsins og getur tekið mann inn í annan heim í smástund eða allavega gert okkar eigin heim  

fallegri.  

4. Að segja sögur með lykt 
 Fischer er listagallerí og verslun sem er rekin af systkinunum Jónsa, Lilju, Sigurrós og     

Ingibjörgu Birgisbörnum. Þar fær þefskynið aldeilis að njóta sín því þau eru bæði að selja alls kyns 

ilmvörur, sápur og smyrsl og segja einnig sögur með lykt. Þar opnaði sýning þetta haustið, 2019, 

sem ber heitið Fnykur - ilmsaga Íslands. Þar geta gestir og gangandi komið og þefað að atburðum 

úr Íslandssögunni. Þar er til dæmis hægt að finna lyktina sem lagðist yfir Hveragerði þegar Eden 

brann árið 2011. Ég fór sjálf og þefaði af þessum atburðum og fann lyktina frá Edenbrunanum sem 

var einhverskonar sæt brunalykt því í eldinum brunnu saman heilmargar plöntur og sætindi og 

mynduðu einhverskonar ávaxtakaramellubrunalykt. Annar ilmur í þessari sýningu var lyktin sem 

kom með fyrstu appelsínunum til landsins, ilmurinn sem fyllti verslun kaupmannsins. Sá ilmur er 

blanda af appelsínum, kryddi og viði. Það má með sanni segja að það sé auðveldara að ímynda sér 
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Mynd 4: Þefað af atburðum Íslandssögunnar í Fischer



aðstæður og heimsækja staðinn í huganum þegar fleiri skilningarvit en sjónin eru örvuð. Lilja    

Birgisdóttir, ein eigendanna, segir í viðtali við Mannlíf: „ef við hlustum betur á þefskynið vegnar 

okkur betur í lífinu. Ef við stoppum við og þefum af allskonar hlutum í kringum okkur erum við að 

æfa okkur að lifa í núinu.“  Ég tel þetta vera rétt hjá henni því um leið og við leyfum okkur að 33

skynja með líkamanum án þess að hugsa, getum við lifað í meiri núvitund. 

 Í Fischer fá gestir að upplifa list með nefinu. Sýningin Fnykur er sett þannig upp að á borði 

standa nokkrir glerkúplar. Við hvern glerkúpul er texti og mynd sem segir frá atburðinum sem um 

ræðir. Lilja segist sjálf hugsa um lykt allan sólarhringinn og þegar þau systkinin höfðu lesið sér til 

um margskonar lykt urðu þau mjög hissa á því hversu vanmetið lyktarskynið er í nútímasamfélagi. 

Fischer er skynjunarhús en þau eiga alltaf lengstu samtölin um þefskynið. Þegar mörg hundruð 

manns höfðu komið til þeirra segir Lilja að það hafi verið magnað að sjá hversu margir fundu 

tengingar við ilmina þeirra og byrjuðu af sjálfsdáðum að segja þeim sögur af því hvað hinn og þessi 

ilmur minnti þau á. Þannig kom til hugmyndin um Ilmsögusýninguna Fnyk og hversu gaman það 

væri að vinna meðvitað með ilm sem sögu. Íslendingar eru mikil söguþjóð og það er gaman að geta 

tekið nýjan vinkil á það hvernig sögur eru sagðar. Þau unnu með Vilborgu Bjarkadóttur  

þjóðfræðingi að því að velja atburðina sem urðu á sýningunni og hún skrifaði textana. Þegar Lilja er 

spurð hvernig þau gátu búið til ilmina fyrir hvern atburð fyrir sig segir hún að það mikilvægasta sé 

að nota innsæið og sköpunargleðina. Þau notuðu skriflegar heimildir og t.d. er ilmurinn úr 

búsáhaldabyltingunni þungur reykfnykur með viðarkeim og það kemur út frá því þegar Oslóartréið 

var brennt, en það var fyrir mörgum minnisstæðasti atburður mótmælanna. Viðtökurnar hafa verið 

ótrúlegar og það kom þeim systkinum í opna skjöldu hversu margir koma hvaðanæva af til þess að 

skoða sýninguna og hafa gaman af því að pæla og   spjalla um atburðina. Mikið af eldra fólki sem 

kemur að þefa er sérlega hrifið af því þegar appelsínurnar komu til landsins, þau muna vel eftir því 

þegar ávextir voru ekki almennt í boði á Íslandi og hversu mikil eftirvænting var í desember þegar 

epli og appelsínur komu í kaupfélagið fyrir jólin. Hraundís Guðmundsdóttir, skógfræðingur, sér um 

að eima olíur fyrir Fischer. Hún sendi olíurnar út í rannsóknir þar sem kom í ljós að íslenskar      

ilmolíur eru þær hreinustu í heimi.  34

 Þegar ilmvötnin eru skoðuð er ekki bara ilmurinn sem grípur athygli manns, heldur öll 

umgjörðin í kringum hann. Þar má nefna mosann sem ilmvatnsflöskurnar liggja í í svarta, gamla 

timburshúsinu í Fischersundi 3. Það sem heillar mig þó mest af þessari fallegu umgjörð eru textarnir 

 Ragna Gestsdóttir, „Ef við hlustum betur á þefskynið vegnar okkur betur í lífinu | Menning,“ Mannlíf, 27. október 2019, sótt 5. nóvember 2019, https://www.mannlif.is/33

menning/ef-vid-hlustum-betur-a-thefskynid-vegnar-okkur-betur-i-lifinu/.

 Lilja Birgisdóttir, viðtal tekið af höfundi í gegnum tölvupóst, 11. nóvember 2019. 34
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sem fylgja með hverjum ilm. Einhverskonar minningar eða hughrif hverrar lyktar fyrir sig. Sem 

dæmi langar mig að nefna nýjasta ilminn sem kom út með pompi og prakt 1. nóvember 2019. Hann 

er ferskur jurtailmur og minnir á íslenskar súrur og gras í bland við sætan blómailm. Lyktin er  

blanda af æskuminningum Jónsa, sem skapaði ilminn. Textinn sem maður er hvattur til að lesa á 

meðan maður leyfir ilminum að fylla vitin er eftirfarandi: Glænýjir strigaskór kremja plöntustilka á 

heitu malbiki. Sítrónubrjóstsykur í munni og sæt smurolía á fingrum. Stolinn rabarbari á           

bögglabera, afhýddur, baðaður í hunangi og tugginn. Appelsínukökumylsna í vasa á nýþvegnum 

fötum, kaldur vindur í hári í rökum furuskógi. Þessi lýsing minnir á lýsingar á vínum, upptalning á 

keimum og brögðum sem sameinast í einni sinfóníu. Lilja telur að fólk sé farið að veita þefskyninu 

meiri athygli á síðustu árum og hvetur okkur til þess að nema staðar í nokkrar sekúndur, þegar við 

eigum næst leið í Skeifuna og leyfa bakaríslyktinni frá Myllunni að fylla vitin og hugsa til ömmu og    

kaffisamsætis.  35

 Fleiri leiðir hafa verið farnar til að innlima þefskynið í sýningar eða frásagnir. Þar langar 

mig að nefna verkefni sem var sýnt á Hollensku hönnunarvikunni árið 2014 og bar heitið      

Révélateur. Vöruhönnuðurinn Mickaël Wiesengrün skapaði innsetningu í gamalli Philips           

ljósaperuverksmiðju sem innihélt þefinn sem hann ímyndaði sér að hefði fyllt rýmin þegar hún var í 

notkun. Verkið samanstóð af  glerpípum og belgjum sem gáfu frá sér svitalykt, feitifnyk og járnþef, 

þær lyktir sem Mickaël telur að hafi verið einkennandi í ljósaperuverksmiðju fortíðarinnar. Með 

þessu verkefni vildi hann byggja brú á milli nútímans og fortíðarinnar, að hjálpa fólki að skilja    

söguna og skynja hana.  Hann segir ennfremur, og þetta rímar vel við það sem Sveinn Eggertsson 36

kom inn á í fyrri kafla, að fólk eigi það til að vanrækja þefskynið í skapandi miðlun og fari beint í 

sjónræna þætti. Ég velti því fyrir mér hvort það væri hægt að gera þetta á fleiri stöðum, t.a.m. á 

sögulegum sýningum. Mér þætti töluvert meira spennandi að fara á Þjóðminjasafnið ef það væri 

hægt að þefa af bardögum, finna lyktina úr baðstofum, búrinu eða af fólkinu. Að geta stigið aftur í 

tímann og fundið ilminn af tóbaki og ketilkaffi væri ómetanlegt og myndi veita manni meiri        

tilfinningu fyrir fortíðinni, því nóg er til af lesefni og jafnvel myndefni. Annað er að þefa og snerta 

eða jafnvel að bragða. Þetta er það sem hönnuðurinn vildi ná fram og það hefði verið gaman að   

upplifa þetta verk. Mickaël segist alltaf hafa verið heillaður af lykt og segir að þar sem hann hafi 

alist upp í skóglendi í frönsku ölpunum fari hann alltaf aftur í tímann þegar hann finnur 

skógarlykt.  Sjálf fer ég aftur í tímann þegar ég finn lykt af birkiskógi að hausti til, það var tími 37

 Lilja Birgisdóttir, viðtal.35

 Don Howarth, „Révélateur by Mickaël Wiesengrün Recreates Smells of the Past,“ Dezeen, 21. október 2014, sótt 15. október 2019, https://www.dezeen.com/2014/10/21/36

mickael-wiesengrun-revelateur-installation-smells-design-academy-eindhoven-2014/.

 Don Howarth, „Révélateur by Mickaël Wiesengrün Recreates Smells of the Past.“37
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sem ég var mikið í skóginum að hjálpa til við smalamennsku og tengi ég því þessa lykt við æskuna, 

búskap, það að vera agnarsmá í stórum skógi í nokkra klukkutíma án þess að sjá aðra manneskju. 

Hljóðin í laufunum og greinunum þegar þú strýkst við þau og það að þurfa að þræða milli trjánna í 

leit að góðri leið í gegnum kjarrið. 

5. Varðveisla minninga í gegnum lykt  

Það er ekki einungis hægt að segja sögur eða vekja upp minningar í gegnum lykt, heldur er hægt að 

skapa minningar með henni. Vöruhönnuðurinn Charline Ronzon-Jaricot hannaði tól sem fangar 

minningar sem þú vilt varðveita, Évanescence (ísl. hverfulleiki). Þessu má lýsa þannig að hluturinn 

sjálfur er statíf, glerbelgir með mismunandi ilmum og steinar. Þú velur þér einn belginn fyrir 

ákveðinn viðburð sem þú vilt varðveita minninguna af og stillir honum á statífið fyrir ofan stein 

sem þú setur undir. Hún kallar belgina framtíðarminningaflöskur. Þú stillir belgnum upp í návist 

þinni og brýtur totuna af svo það byrji að dropa á steininn. Þú byrjar að finna lyktina á sama tíma og 

þú skapar minninguna. Eftir kvöldið áttu alltaf steininn sem hefur dregið í sig lyktina. Þú getur svo 

tekið hann fram og þefað, framkallað minninguna og tilfinninguna sem fylgir henni.  

Þannig skapast ákaflega persónulegur minjagripur.  Charline segir að í sköpun ilmsins hafi verið 38

mikilvægt að skapa lykt sem fólk tengdi ekki við nú þegar, ekki neitt sem minnti á ilmvatn eða 

ákveðinn stað og fékk hún því hjálp frá Sarah Burri, sem er ilmgerðarmeistari. Steinninn er gerður 

úr gifsi. Hún gerði tilraunir með postúlíni og leir en postulínið dró ekki í sig lyktina og leirinn  

breytti henni. Þess vegna varð gifsið fyrir valinu, auk þess var auðvelt að framleiða mörg eintök af 

 „Évanescence SENSE,“ Charline Ronzon-Jaricot, sótt 11. nóvember 2019, https://charlineronzonjaricot.com/Evanescence-SENSE.38
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Mynd 5: Évanescence, glerbelgur á statífi Mynd 6: Ilmvökvi drýpur á stein



því.  Ég gæti vel hugsað mér að prófa þennan hlut. Það er áhugavert hvernig þetta er í rauninni 39

tilbúið til notkunar eins og hver önnur neysluvara og minnir dálítið á Polaroid myndavélar. Þar 

geturðu tekið mynd og fangað augnablikið með því að búa til hlut sem verður að minjagrip um   

þessa stund. Ég hugsa samt að með þessu myndi ég fara sparlega með ilminn og steinana og        

líklegast ekki búa til minningarstein nema við sérstök tilefni. Charline talar um það að þennan   

minningarstein beri að vernda og varðveita lengi, í rauninni ekki sem stofustáss eða skrautmun,  

heldur sem efnislega minningu. Þetta er áhugaverð leið til þess að nýta tenginguna milli nefsins og      

minninga, tenging sem hefur í gegnum tíðina verið hluti af okkur en ekki verið notuð með ásettu 

ráði til varðveislu minninga.  

 Katie Treggiden, „Glass Apparatus Designed to Capture Olfactory Memories“, Dezeen, 26. janúar 2015, sótt 15. október 2019, https://www.dezeen.com/2015/01/26/39

charline-ronzon-jaricot-evanescence-glass-apparatus-scent-olfactory-memories/.
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Niðurlag 

Við leggjum svo mikla áherslu á það í daglegu lífi að sjá og heyra að það gleymist stundum að við 

erum skynugar verur með fleiri skilningarvit. Við getum snert, smakkað og lyktað meira en við 

gerum í dag. Við getum örvað skynfærin á fjölbreyttari máta og auðgað lífið okkar í leiðinni, ef til 

vill bætt tilveru okkar    örlítið. Við búum yfir svo ótrúlegri tækni í heiminum og gætum reynt að 

þýða hana yfir á önnur skilningarvit en sjón og heyrn. Við getum miðlað angan til fólks, sagt sögur, 

vakið upp minningar og tilfinningar. Ilmir og fýlur hreyfa öðruvísi við okkur en sjón eða heyrn. 

Lykt af rjómasúkkulaði frá Nóa Síríus með hnetum og rúsínum minnir mig á afa sem geymdi alltaf 

þannig súkkulaði í hanskahólfinu og ég sé fyrir mér hvíta jepplinginn hans og skottið í honum þar 

sem afi geymdi stórar gráar fötur með allskyns dóti og drasli sem hann þyrfti mögulega að nota. Á 

gólfinu í skottinu voru svartir ruslapokar til að vernda gólfefnið og ég man eftir derhúfunni hans og 

frekjuskarðinu sem skreytti brosið hans. Nefið geymir minninguna og getur vakið hana upp.  

 Skógarböðin í Japan hafa ólík áhrif á fólk sem tengjast ekki endilega minningum, en 

sameiginlegi miðillinn er lykt. Ilmkjarnaolíur og angan af náttúru geta róað okkur og vakið með 

okkur unaðstilfinningu á meðan ólykt af rotnun og líkamsvessum getur látið okkur kúgast af     

viðbjóði. Við reynum yfirleitt okkar besta til þess að hafa góða lykt í kringum okkur, veljum okkur 

jafnvel lykt eftir árstíðum. Til dæmis myndum við helst brenna kanililmkerti í kringum jólahátíðina 

og  spreyja blómailm í loftið í kringum sumartímann. Við gætum nýtt okkur allan lyktarskalann, frá 

fnyk yfir í ilmi, í miklu ríkara mæli í lífinu og myndum í leiðinni öðlast aðeins fjölbreyttari tilveru. 

 Kannski getum við ferðast um heiminn bara með því að finna allskyns lyktir. Kryddilminn 

af götumarkaði í Indlandi, kirsuberjaangan í Japan og bananaflögur í Nicaragua. Ef við tvinnuðum 

lykt saman við hið sjónræna gætum við horft á myndband eða hlustað á sögu á meðan mismunandi 

lyktir kæmu við sögu - rifjað upp æskuminningar og ástir. Við gætum tengst okkur sjálfum og okkar 

umhverfi betur í gegnum   þefskynið. Við gætum gert okkur betur grein fyrir alvöru stíðsátaka og 

myndum berjast fyrir betri heimi ef við finndum lyktina af dauða, sprengjum og eyðileggingu á 

sama tíma og við sjáum myndirnar af því. Kannski er lykt það sem við þurfum til að byggja brýr 

milli okkar og annarra menningarheima.  

 Leyfum okkur að skynja heiminn með öllum okkar skynfærum. Verum meðvituð um        

upplifun okkar. Sköpum eitthvað sem við getum skynjað með líkamanum. Miðlum á fjölbreyttari 

vegu og búum til skemmtilegri, tilfinningaríkari og margbreytilegri heim.  
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