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Mynd 1 Bókin A Poem of Scent
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Þrátt fyrir að ilmvatn sé ævaforn og algeng munaðarvara hafa 
fæstir skilning á því hvernig ilmur er settur saman. Ilmur er  
dul úðlegur og ljóðrænn í eðli sínu og verkinu er ætlað að miðla 
hinni leyndardómsfullu smíð sem ilmurinn er. Með tilrauna
kenndum ljósmyndunaraðferðum er leitast við að fanga inni haldið,  
sem ekki sést með berum augum – líkt og ilmurinn sjálfur.  
Aðferðirnar eru annars vegar hitaljósmyndun og hins vegar 
Kirlianljósmyndun, þar sem notast er við háspennuriðstraum. 
Myndunum er miðlað í bók samhliða stökum ilmefnum, sem 
mynda nýjan ilm, blönduðum sérstaklega fyrir verkið. Útlit bókar 
innar byggist á þeim skrautlausa og skilmerkilega stíl sem 
einkennir vísindalegar upplýsingar, sem og andstæðu hans, 
óhlutbundinni túlkun.

Inngangur
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Mynd 2 Ilmvatnsgerð
Mynd 3 Skráning ilmvatnsgerðarferlisins

Mynd 4 Frá ilmvatnsgerðarferlinu
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Þegar kom að því að velja umfjöllunarefni útskriftarverkefnis ins  
datt mér nokkuð margt í hug, sem ég gat ímyndað mér að  
vinna með. Út frá þessum fjölmörgu atriðum sem komu upp  
í hugann, stóð þó eitt af mínum aðaláhugamálum upp úr. Nokkuð 
sem ég hafði ekki enn reynt að miðla á sjónrænan hátt; ilmur  
og ilm vatnsgerð, sem ég hef verið að fást við á tilraunastigi í u.þ.b. 
fimm ár. Mér þótti þessi hugmynd einnig ákjósanleg þar sem 
fæstir hafa skilning á því hvernig ilmur er settur saman, þrátt fyrir 
að ilmvatn sé ævaforn og algeng munaðarvara sem meirihluti 
fólks notar einhvern tímann á lífsleiðinni. Bakvið eitt ilmvatn geta 
leynst allt frá einu upp í mörg hundruð ilmefna, sem öll móta  
ilminn á sinn hátt. Hér er þá ekki bara átt við lyktina sjálfa, sem 
efnin gefa frá sér, heldur einnig eiginleika á borð við það hversu 
lengi ilmurinn liggur í loftinu og hvernig hann blandast. En eðli ilms 
er auk þess dulúðlegt og ljóðrænt. Ilmur er ósýnilegur en getur 
samt haft mikil áhrif á tilfinningar okkar, auk þess að endurvekja 
gamlar minningar eða styrkja myndun nýrra. Þessum eigin 
leikum ilmsins vildi ég miðla í verkinu. 
 Hlutverk ilmvatnsgerðarmannsins er  að blanda 
saman ilmefnum með tilliti til styrkleika þeirra og uppgufunar, svo  
eitthvað sé nefnt. Ilmefnin sem notuð eru í ilmvatnsgerð eru af 
ýmsu tagi. Hér ber að nefna ilmkjarnaolíur – sem eru hvað þekkt 
astar – resínóíð, oleóresín og aðra kjarna, en einnig gerviefni 
sem eru framleidd á efnafræðilegan hátt. Að þessu sögðu hafði 
ég líka áhuga á því að spreyta mig enn frekar á tveimur þáttum,  
annars vegar myndsköpun, sem mér fannst að ég hefði ekki gert  
nógu mikið af í náminu hingað til, og hins vegar umbroti, sem  
ég hafði nokkra reynslu af en vildi æfa mig frekar í. Eftir að hafa  
ákveðið grunnmarkmið verkefnisins, að miðla ilmvatni á sjón 
rænan hátt, stóð ég því frammi fyrir þeirri áskorun að miðla á 
mynd rænan máta því sem ekki sést með berum augum.

Kveikjan
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Mynd 5 Myndræn framsetning á ilmefninu Geraniol
Mynd 6 Myndræn framsetning á ilmefninu Cashmeran
Mynd 7 Myndræn framsetning á ilmefninu Cashmeran
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Myndefni Ég hafði áttað mig á því undir lok hugmyndaferlisins að sniðug 
leið til þess að miðla umfjöllunarefninu myndrænt væru til 
raunakenndar ljósmyndunaraðferðir. Því valdi ég tvær aðferðir 
sem báðar byggjast á því að þær sýna það sem annars sést  
ekki með berum augum. Að þessu leyti virka ljósmyndirnar eins 
og ilmurinn, þ.e.a.s. að viðfangsefni myndanna er ekki sýnt  
í sínu „rétta“ eðli, til þess að myndgera það sem gerist „handan 
efnisins“. Það var mér augljóst þegar hingað var komið í ferlinu 
að ég gæti ekki notast við ilmefnin sjálf til þess að framkalla 
myndefnið enda eru ilmvötnin flest glærir vökvar, nokkuð óspenn  
andi í útliti, sem margir hverjir geta valdið húðertingu ef ekki er 
farið gætilega. Ég gat því ekki ímyndað mér annað en að viðfangs 
efni mitt í ljósmyndunina yrðu hlutir sem tengdust efnunum  
á einhvern hátt í gegnum lykt. Til dæmis eru mörg efnanna bein
tengd við ákveðin hráefni, þ.e.a.s. að þau eru fengin úr ákveðn
um plöntum eða ilma eins og ákveðin hráefni.
 Önnur aðferðin sem ég valdi var hitaljósmyndun, sem  
fangar og myndgerir hitann sem hlutir gefa frá sér. Ég notaðist  
við handhæga myndavél sem gerði mér kleift að ná myndum á  
tölvutæku formi. Hitaljósmyndunin fannst mér eiga vel við um
fjöllunarefnið. Auk þess að sýna það sem ekki sést með berum 
augum sýnir hún einnig hita sem er mikilvægur þáttur í upp 
gufun lyktar – ekki síst ilmvatns. Myndir sem teknar eru á mynda 
vélina eru í afar lágri upplausn, sem er iðulega einkenni mynda  
úr vélum sem þessum. En ég leit ekki á þetta einkenni sem 
áhyggjuefni, því að útlitið talaðist á við flæðandi eðli ilmsins. 
Nokkrir valmöguleikar voru varðandi lit myndanna, sem hægt var  
að stilla í myndavélinni. Ég ákvað þó að hafa myndirnar svart 
hvítar, svo að ég fengi þær til að stangast á við afganginn af 
myndefninu, sem var öllu heldur litríkara.
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Mynd 8 Sérútbúið tæki fyrir Kirlianljósmyndun
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 Hin ljósmyndunaraðferðin sem ég valdi var nokkuð 
flóknari en hitaljósmyndunin. Aðferðin kallast Kirlianljósmyndun 
og notast hún við háspennuriðstraum sem hleypt er í gegnum 
viðfangsefni ljósmyndarinnar. Við þetta verður til ljósfyrirbæri sem 
kallað er kóróna, en hún sést með berum augum og birtist sem 
fjólublátt ljós sem umvefur hlutinn líkt og geislabaugur. Aðferðin  
var fundin upp af hinum sovéska Semyon Kirlian og hefur 
löngum verið talin geta sagt til um líkamlega heilsu fólks þó flest 
bendi til þess að svo sé ekki. 
 Til þess að geta notast við Kirlianljósmyndun 
þurfti ég að vinna svolitla rannsóknarvinnu. Aðferðin er nokkuð 
óalgeng en ég fann þó einhverjar upplýsingar á netinu um það 
hvernig smíða ætti þar til gert apparat til þess að taka myndirnar. 
Eftir að hafa pantað fáeina íhluti á netinu fékk ég hjálp föður
bróður míns til þess að setja tækið saman. Eftir nokkrar tilraunir 
og útfærslur tókst mér að framkalla kórónu á laufblað. Virkni 
tækisins er eftirfarandi: Straumur er leiddur frá straumbreytinum  
lengst til hægri í háspennukefli, sem framkallar gríðarmikla 
spennu, sem ég get síðan stjórnað með rofunum á tækinu sem 
sést neðst á myndinni. Straumurinn úr háspennukeflinu er  
leiddur í plötuna, sem sjálf leiðir rafmagn um sig. Undir plötunni er  
svo hluturinn sem ég vil ná mynd af. Hluturinn er svo tengdur 
með vír aftur í straumbreytinn. Myndatakan þarf að eiga sér stað  
í algjöru myrkri. Til þess að ná myndinni nota ég filmur úr  
skyndimyndavél, sem ég þarf að fjarlægja úr myndavélinni, setja  
undir plötuna og ofan á hlutinn. Síðan hleypi ég straumnum  
af í u.þ.b. hálfa mínútu. Þá er myndatökunni lokið. Eftir hana set  
ég svo filmuna aftur í myndavélina og framkalla hana. Kost ur 
inn við notkun filmu er sá að með henni nást fram mismunandi 
litir, sem ekki væru sýnilegir á myndum úr stafrænni myndavél.
 Í verkinu hefur hvert ilmefni sína eigin mynd en  
þeim efnum sem túlkuð eru með hitaljósmyndun fylgir alla jafna 
fleiri en ein mynd. Í fyrstu hafði ég hugsað mér að flokka 
myndirnar eftir eðli efnanna en það reyndist síðan ógerlegt þar 
sem ég fann engar áreiðanlegar upplýsingar um flokkun efna  
sem notuð eru í ilmvötn. Því ákvað ég að láta mína eigin túlkun 
ráða för og tengdi því saman efni og myndir eftir eigin höfði.

Mynd 9 Myndræn framsetning á ilmefninu Linalool
Mynd 10 Myndræn framsetning á ilmkjarnaolíu úr sedrusviði frá Virginíu
Mynd 11 Myndræn framsetning á ilmefninu Cis3Hexenol
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Mynd 12 Ilmefnasafn höfundar
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Ég hafði ákveðið snemma í ferlinu að búa til ilm fyrir verkefnið. Ég 
var meðvitaður um það að þetta verkefni tæki langan tíma, þar 
sem kunnátta mín í ilmvatnsgerð er á byrjendastigi. Hluti af ferlinu 
var því að rannsaka mögulegar blöndur og það gerði ég með 
ágætum árangri. Að lýsa hverju efni fyrir sig eða ilmi ilmvatnsins  
er illmögulegt en grunnótur ilmsins (e. base notes) minna á  
við – þær eru sætar, þægilegar og nútímalegar. Afgangurinn, mið 
nóturnar og toppnóturnar minna helst á blómailm. Þær eru 
ferskar og e.t.v. ögn skerandi.

Ilmurinn
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Mynd 13 Kápa bókarinnar ásamt titilsíðu
Mynd 14 Efnisyfirlit bókarinnar



15

Sýn mín var nokkuð skýr frá byrjun hvað varðaði framsetningu 
verksins, bókinni A Poem of Scent. Útlit bókarinnar átti fyrst  
og fremst að vera vísindalegt og kalt, til að vega upp á móti óhlut  
bundnum og litríkum myndunum en bókin átti einnig að anda  
og vera loftkennd í stíl við viðfangsefnið. Stærð bókarinnar og 
hlutföll réðust aðallega af stærðinni sem ég vildi hafa mynd 
efnið í. Bókin er aðeins breiðari en gengur og gerist. Þetta er 
vegna þess að ilmurinn sem ég gerði birtist á síðum bókar 
innar og breiðari bók verður til þess að lyktin dreifist frekar þegar  
flett er. Af þessari ástæðu ákvað ég einnig að hafa bókina  
mjúkspjalda.
 Kápa bókarinnar er einföld. Ég vildi að hún gæfi ekki 
of mikið upp um innihaldið líkt og ilmvatnsflaska. Eins vildi ég  
að augnablikið þegar bókin er opnuð væri eins og að úða ilmvatni,  
þ.e.a.s. að þú færð ekki að sjá innihaldið fyrr en þú sviptir hul  
unni af verkinu sem inniheldur myndirnar, sem standa fyrir ilminn  
í tilfelli bókarinnar. Þess vegna forðaðist ég það að setja mynd 
efni á kápuna. Þess í stað setti ég öll ilmefni bókarinnar framan á  
hana í einni runu með mjög svo óaðgengilegri framsetningu. 
Textinn nær yfir alla kápuna og inn á flipana, líkt og ilmvatnið, sem  
er alltumlykjandi þegar það er leyst úr læðingi.
 Bókin byrjar á efnisyfirliti, sem mætti einnig kalla 
efnayfirlit þar sem það sýnir ekki bara uppsetningu bókarinnar 
hvað varðar blaðsíðutöl heldur einnig hlutföll ilmefnanna í  
lokailminum. Að þessu leyti er efnisyfirlitið örlítil æfing í upp 
lýsingahönnun. Uppbygging bókarinnar, þ.e.a.s. röðin sem 
ilmefnin birtast í ræðst eingöngu af ilmvatsngerðarferlinu, s.s. 
hvenær efnin voru sett í blönduna.

Miðlun
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Mynd 15 Upplýsingar um ilmefnið Javanol.
Mynd 16 Opna í bókinni
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 Umbrot bókarinnar er nokkuð kerfisbundið. Hverri 
blaðsíðu er skipt upp í sex dálka til þess að koma öllum upp
lýsingum skipulega fyrir. Blaðsíðutöl og kaflaheiti birtast 
vinstrijöfnuð á hverri síðu. Hverju ilmefni fylgja síðan mjög 
ýtarlegar efnafræðilegar upplýsingar sem fylgja ströngu kerfi. 
Efst á síðunni birtast orð sem lýsa ilmi efnisins. Þar fyrir neðan 
stendur nafn ilmefnisins eins og það er selt sem vara. Þetta 
nafn getur verið breytilegt eftir framleiðendum en hér nota ég 
aðeins þá útgáfu sem ég notast við í ilminum. Hægra megin 
við nafnið sést svo magn ilmefnisins í lokailminum. Í næstu línu 
er svo efnafræðilegt heiti efnisins en nafngjöfin er samkvæm 
hinu alþjóðlega IUPACnafnakerfi. Á neðri hluta síðunnar má 
svo finna frekari upplýsingar: formúlu efnisins og þyngd þess, 
þ.e.a.s. sameindarinnar. Hér skal þó tekið fram að tvö ilmefnanna 
í ilminum eru úr fleiri en einu efni. Í báðum tilfellum eru þetta 
ilmkjarnaolíur og þá er latneskt fræðiheiti notað í stað efnafræði
legra upplýsinga sem eiga aðeins við stök efni. Neðst á síðunni 
er síðan svokallað CASnúmer en það er veitt hverju einasta 
efni, hvort sem það er náttúrulegt eða gerviefni. Allar þessar 
upplýsingar fékk ég frá tveimur gagnasöfnum á netinu. Annars 
vegar frá upplýsingavef Efnastofnunnar Evrópu og hins vegar 
frá vef sem kallast The Good Scents Company og er gagnasafn 
tileinkað ilmvatnsgerð.
 Í bókina notaði ég tvö letur. Annars vegar Times New 
Roman, sem er formlegt og nokkuð alvarlegt en fyrst og fremst 
þekkt fyrir það að birtast oft á tíðum í fræðilegum skrifum og á 
þess vegna vel við innihaldið. Sem kontrast við Times New Rom
an notaði ég svo steinskriftarletrið GerstnerProgramm, sem 
mér þykir jafn formlegt, enda var það hannað sem endurbætt 
útgáfa af hinu sígilda letri AkzidenzGrotesk á sjöunda áratugn
um.
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Mynd 17 Opna í bókinni
Mynd 18 Yfirlit í lok bókar
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Þegar leið á ferlið áttaði ég mig á því hversu veigamiklar ljósmynd 
irnar væru. Ég ákvað því að hugsa um bókina sem ljósmynda 
bók fyrst og fremst. Stærð myndanna réðst af myndbyggingu 
hverrar myndar fyrir sig og áherslunni sem ég vildi leggja á  
þær. Eins og segir að ofan er umbrotið strangt en myndirnar fá þó  
stundum að flæða yfir síður og um opnur. Efnafræðilegu upp 
lýsingarnar á síðunum dró ég síðan að myndunum þar sem við átti. 
Oftast eru myndirnar hægrijafnaðar, öfugt við megnið af upp 
lýsingum bókarinnar, en stundum fylla þær út í síður. Þær myndir 
sem birtast í þessari stærð eru alla jafna þær mikilfenglegustu. 
Blaðsíður bókarinnar eru ýmist hvítar eða svartar. Þetta ræðst 
ekki af myndunum sjálfum heldur þyngd ilmefnanna. Ef þyngd 
efnis fer yfir 200 Dalton er síðan svört en ef efnið er léttara er 
síðan hvít. Bókin endar á einföldu yfirliti yfir ilmefnin í staf 
rófsröð. Á yfirlitinu eru allar „aðgengilegustu“ upplýsingarnar 
sem fylgja hverju efni.

Ljósmyndabókin
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Mynd 19 Myndræn framsetning á ilmefninu Javanol
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Áður en ég hófst handa við að safna efni og hanna bókina hafði ég 
margar fyrirframgefnar hugmyndir í kollinum um útlit bókar 
innar, sem umturnuðust síðan þegar leið á ferlið. T.a.m. ætlaði ég  
mér alltaf að hafa yfirgripsmikinn texta í bókinni en mér gekk 
afskaplega brösulega að finna greinar eða bækur sem við komu 
umfjöllunarefninu, þannig að bókin varð frekar að ljósmynda 
bók heldur umfjöllun um ilm í orðum. Eins hafði ég ímyndað mér 
að umbrot bókarinnar yrði ögn tilraunakenndara en í staðinn  
varð það nokkuð strangt og kerfisbundið. Ofan á þetta má svo 
bæta að myndirnar í bókinni hefðu í raun getað orðið fleiri og 
upplýsingarnar ýtarlegri.
 Það sem ég lærði helst af ferlinu var e.t.v. mikilvægi 
skipulags og þess að byrja hönnunarferlið snemma. Vegna  
þess hve flókin ilmvatnsgerð getur verið fór aðeins of mikill tími 
í hana og ég byrjaði hönnunarferlið nokkuð seint, því ég hafði 
fáar upplýsingar í bókina fyrr en ilmurinn var tilbúinn. Auk þess 
eyddi ég miklum tíma í  að sanka að mér efni og ákveða áherslur 
í verkinu.
 Ánægðastur er ég með myndefnið en ég kom sjálfum  
mér á óvart vegna þess hve tilraunakennt vinnuferlið var. Vana 
lega vinn ég öll verkefni mjög kerfisbundið en í þetta skiptið leyfði 
ég mér að kanna nýjar slóðir og útkoman þótti mér sérstaklega 
spennandi og fyrst og fremst framúrstefnuleg, sem var e.t.v. það 
sem ég hafði leitað að í upphafi.

Litið um öxl
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Mynd 20 Frá útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi
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Mynd 21 Frá útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi
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