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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er rannsakað hvernig hægt sé að nýta náttúruleg úrgangsefni í hönnun með 

það að leiðarljósi að slík efnisnotkun geti rennt stoðum undir sjálfbærni.  

Mannkynið er farið að vakna til meðvitundar um þá vá sem vofir yfir af völdum 

mengunar. Jörðin stendur ekki undir ómældri framleiðslu efna sem eyðast hægt og eru 

aðskotahlutir í náttúrunni. Einnig er gengið of nærri auðlindum hennar. Ef svo fer fram 

sem horfir er hætta á að þær gangi til þurrðar.  

Enginn hefur efni á að henda verðmætum. Enginn hefur heldur ráð á því að láta 

neitt fara til spillis. Samt sem áður er það svo að alls kyns aukaafurðir, sem verða til við 

framleiðslu eða framkvæmdir, eru ónýttar þrátt fyrir ýmsa eiginleika sem margir hverjir 

eru enn ókannaðir.  

Náttúruleg efni eru oftar en ekki æskilegri kostur en flest manngerð efni þar sem 

þau hafa þann eiginleika að geta samlagast náttúrunni. Fyrir iðnbyltingu voru þau nánast 

einu efnin sem í boði voru. Spurt er hvort hægt sé að fara að dæmi forfeðranna sem höfðu 

úr minna að moða en nútímamenn. Einnig er því velt upp hvor grundvöllur sé fyrir því að 

endurvekja og endurskapa slíka efnisnotkun. Ljóst er að nú á dögum höfum við tækni-

þekkingu og kunnáttu til að gera betur en forfeðurnir. Þegar hefur verið hafist handa við að 

ryðja brautina. Fjölmargir hönnuðir og hugsjónamenn vinna ötullega að því takmarki að 

finna not fyrir náttúruleg úrgangsefni. Vitundarvakning hefur átt sér stað. Ef maðurinn og 

þeir hlutir sem hann skapar verða aftur hluti af hringrás náttúrunnar í stað þess að vera þar 

eins og boðflennur eða aðskotahlutir þá er takmarkinu náð en það er heimur þar sem engin 

sóun á sér stað, ekkert fer til spillis og úrgangur er ekki til.   
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Inngangur  

Mannkynið gengur sífellt meir á auðlindir jarðar. Ef svo fer fram sem horfir á það á hættu 

að þær gangi til þurrðar. Aukinn fólksfjöldi kallar á meiri framleiðslu sem eykur hættuna á 

alvarlegum náttúruspjöllum. Með því að finna not fyrir náttúruleg hráefni sem þegar eru til 

staðar og ávallt hafa verið til gætu menn sparað bæði auðlindir og orku. Enginn hefur efni 

á að henda verðmætum. Enginn hefur heldur ráð á því að láta neitt fara til spillis. Samt sem 

áður er það svo að ýmsar aukaafurðir, sem verða til við framleiðslu eða framkvæmdir, eru 

ónýttar þrátt fyrir ýmsa eiginleika sem margir hverjir eru enn ókannaðir. Í þessari ritgerð er 

rannsakað hvernig hægt er að nýta náttúruleg úrgangsefni í hönnun og skoðað hvort slík 

efnisnotkun geti rennt stoðum undir sjálfbærni. 

Efnin, sem um er að ræða, hafa lengi verið flokkuð sem eins konar úrgangur og 

óhreinindi í menningarsamfélögum nútímans. Þau eru af alls kyns tagi og eru ekki öll talin 

upp hér í þessari ritgerð. Þau eiga það þó öll sameiginlegt að vera náttúruleg og velflest 

lífbrjótanleg (e. biodegradable) en samkvæmt enskri orðabók eru það efni sem brotna niður 

fyrir áhrif örvera og eru þar með endanlega skaðlaus frá sjónarmiði umhverfisverndar.
1
 Þar 

með verður jörð að jörðu. 

Eins og hagar til nú á dögum er brýnt að leita nýrra lausna. Í upphafi þessarar 

ritgerðar eru skoðuð dæmi um afleiðingar mengunar af völdum mannsins til þess að varpa 

ljósi á nauðsyn þess að menn byrji að takmarka sig við umhverfisvæn náttúruleg hráefni. 

Þá er fjallað um hvernig umhverfisvitund mannsins hefur farið vaxandi í síðastliðin ár og 

gerð er grein fyrir hugtakinu sjálfbærni. Skoðað er hvernig hönnunarleg hugsun geti komið 

að notum til þess að snúa við þeirri óumhverfisvænu þróun sem hefur átt sér stað og sagt er 

frá tveimur hugmyndafræðistefnum sem halda mætti fram að ritgerðarefnið eigi uppruna 

sinn í.  

Þessu næst kemur stutt sögulegt ágrip um notkun efna af þessu tagi fyrr á öldum. 

Velt er upp þeirri spurningu hvort hægt sé að líta til baka og fara að dæmi forfeðranna sem 

áttu minna og nýttu því allt. Er grundvöllur fyrir því að endurvekja og endurskapa slíka 

efnisnotkun?  

Hugtakið úrgangur er hér einnig skoðað út frá sjónarhorni efnismenningar. Fjallað 

er um af hverju sum efni teljast óhrein eða ónothæf og eru þar af leiðandi flokkuð sem 

                                                 
1 Sören Sörenson, Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, Örn og Örlygur, Reykjavík, 1984, bls. 98. 
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úrgangur. Eru efnin sjálf í raun og veru óhrein? Er hægt að snúa við áliti fólks á efniviði 

sem venjulega er fleygt í ruslið? 

Þá eru settar fram hugmyndir um það hvernig hægt sé að gera notkun náttúrlegra 

úrgangsefna að veruleika. Einnig er vakin athygli á að ákveðin vitundarvakning hefur nú 

þegar átt sér stað í hönnunarheiminum og fjölmargir hönnuðir og hugsjónamenn vinna 

ötullega að því takmarki að finna not fyrir náttúruleg úrgangsefni. Tekin verða dæmi um 

hráefni, úrvinnslu og vörur til að sýna fram á hversu margir möguleikar felast í nýtingu 

náttúrlegra úrgangsefna. 

Að lokum er svo fjallað um tíðarandann í nútímasamfélögum, að minnsta kosti á 

vesturhveli jarðar. Þar hillir undir breytingar og margt gefur til kynna að náttúrurómantík 

sé að ganga í endurnýjun lífdaganna. Ætla má að í framtíðinni komi betri tíð, notkun 

náttúrlegra efna fari vaxandi og mönnum verði annara um hringrás náttúrunnar en verið 

hefur til þessa. 
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1. Maður og umhverfi 

Í þessum kafla verður vikið að umhverfismálum. Þar ber hæst mengun af völdum ýmissa 

efna sem æskilegt væri að vera laus við eða nota í minna mæli en gert hefur verið. Umræða 

undanfarinna ára um hlýnun jarðar og afleiðingar mengunar hefur ekki farið fram hjá 

neinum. Það liggur því í augum uppi að eins 

og nú hagar til er brýnt að maðurinn leiti nýrra 

lausna. Jörðin stendur ekki undir ómældri 

framleiðslu efna sem eyðast hægt og eru að-

skotahlutir í náttúrunni. Óvíða sjást afleiðingar 

mengunar jafnskýrt og á Midway-eyju í Kyrra-

hafinu, norðvestan við Hawaii-eyjar. Þar er 

mikið sjófuglavarp en mikið hlutfall unga eða 

um fjörutíu prósent drepast vegna þess að 

foreldrarnir mata þá á plasti í staðinn fyrir fæðu svo að magar þeirra fyllast af kveikjurum, 

handföngum, tannburstum, leikföngum o.s.frv.
2
 Þessir fuglar eru ekki einu dýrin sem 

plastið verður að aldurtila. Talið er að um ein milljón sjófugla drepist á ári hverju og um 

það bil hundrað þúsund önnur sjávardýr, til að mynda sæljón, selir, hvalir, höfrungar og 

sæskjaldbökur hljóta sömu örlög vegna plastmengunar.
3
  

Plast er með eindæmum sterkt og endingargott sem veldur því að það er mikill 

umhverfisspillir. Það er unnið úr jarðolíu og brotnar ekki niður í koldíoxíð og vatn af 

völdum hita eða útfjólublárra geisla sólar nema á mjög löngum tíma. Þetta ferli getur tekið 

marga áratugi á landi jafnvel nokkrar aldir. Í sjó, þar sem kalt er og skuggsælt, dregst þetta 

ferli ennþá meira á langinn, segir Anthony L. Andrady, bandarískur efnafræðingur sem 

sérhæfir sig í rannsóknum á mengun sjávar. 
4
  

Alkunna er að plast er ekki eina umhverfisspillandi efnið sem maðurinn framleiðir. 

Þau eru auðvitað ótal mörg og mun fleiri en hér verða talin. En það eru ekki aðeins efnin 

sem oft er umhverfisspillandi. Framleiðslan sjálf og flutningur þeirra hefur hér einnig áhrif 

og veldur ýmiss konar mengun.   

Segja má að maðurinn hafi loksins vaknað upp við vondan draum. Árið 1987 kom 

út rannsóknarskýrsla á vegum Sameinuðu þjóðanna. Í henni kemur fram að tengsl væru 

                                                 
2 Kenneth R. Weiss, „Plague of Plastic Chokes the Seas“, latimes.com, Los Angeles Times, 2. ágúst 2006, 

sótt 12. nóvember 2013, http://search.proquest.com/docview/422061013?accountid=28822. 
3 Kenneth R. Weiss, „Plague of Plastic Chokes the Seas“. 
4 Kenneth R. Weiss, „Plague of Plastic Chokes the Seas“. 

Mynd 1. 
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milli loftslagsbreytinga og iðnvæðingar og að aðgerða væri þörf.
5
 Hugtakið sjálfbær þróun 

var þar einnig endurskilgreint með svofelldum hætti: „Sjálfbær þróun er þróun sem 

fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

fullnægja sínum þörfum“.
6
  

Ólafur Páll Jónsson, lektor í heimspeki við Háskóla Íslands, hefur bent á að sjálf-

bærni sé í raun og veru ekki nýtt hugtak. Ýmsir þjóðflokkar hafi um aldir gætt auðlinda 

sinna á þann veg að samhliða því að nýta þær sé séð til þess að úr nógu verði að moða fyrir 

komandi kynslóðir. Ólafur Páll vitnar í þessu sambandi í kenýskt orðatiltæki sem á vel við 

hér: „Þú hefur ekki fengið landið til eignar frá foreldrum þínum; þú hefur fengið það að 

láni frá börnum þínum“.
 
Hins vegar sé nýtt af nálinni að vegna aukinnar neyslu mannsins 

frá upphafi iðnbyltingar séu orku- og umhverfisstefnur ríkja heims ekki lengur einkamál. 

Þær snerti okkur öll.
7
 

2. Vistvæn hönnun 

En víkjum nú að nokkrum hugmyndum sem komið hafa fram, hugmyndum sem geta leitt 

mannkynið af þeirri braut sem margir telja að sé leiðin til glötunar. Og í því sambandi má 

spyrja, hvar hönnun komi inn í þetta allt saman.  

Andri Snær Magnason rithöfundur og ötull baráttumaður í þágu umhverfismála, hefur 

skilgreint hönnun á eftirfarandi hátt: 

Hönnun gerir út á þrá okkar og veikleika. Hún er frumaflið sjálft, hin eilífa þörf, 

drifkraftur framfara og þróunar, hún hrærir upp í skoðunum okkar, hún heldur 

skynfærum vakandi, kemur í veg fyrir stöðnun, fúlnun, trénun. 8 

Ef gengið er út frá því að Andri Snær hafi lög að mæla þá er hlutverk hönnunar stórt og 

getur skipt sköpum á vegferð mannsins til framtíðar. Hér verður því fyrst fjallað um sjálf-

bæra hönnunarmöguleika og hugmyndafræði þar sem einblínt verður á að kynna Cradle to 

                                                 
5 Framing Sustainable Development. The Brundland Report - 20 Years On, apríl 2007, sótt 20. nóvember 

2013, http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf.  
6 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future , United Nations, 

New York, 1987, „Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.“, bls. 54, (þýðing: Ólafur Páll 

Jónsson, „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“, visindavefur.is, Vísindavefurinn, 20. ágúst 2001, sótt 13. 

nóvember 2013, http://visindavefur.is/?id=1840).  
7 Ólafur Páll Jónsson, „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“, visindavefur.is, Vísindavefurinn, 20. ágúst 2001, 

sótt 13. nóvember 2013, http://visindavefur.is/?id=1840. 
8 Andri Snær Magnason, „Magma/Kvika. Hönnun“, listasafnreykjavikur.is, Listasafn Reykjavíkur, sótt 20. 

nóvember 2013, http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-2237/3528_read-6576. 
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Cradle-stefnuna sem kalla má grundvöll nýrrar hugsunar í umhverfismálum og er útskýrð í 

samnefndri bók eftir William McDonough og Michael Braungart. Einnig verður skoðuð 

tiltölulega ný hönnunarstefna sem kallast hæg hönnun (e. Slow Design) en hún felur í sér 

að einblínt er á markmið og aðferðir fremur en afurðina sjálfa eins og betur verður vikið að 

síðar. 

Cradle to Cradle er hugmyndakerfi sem arkitektinn William McDonough og efna-

fræðingurinn Michael Braungart komu fram með til að leiða manninn út úr því öngstræti 

sem hann hefur ratað í. Segja má að þetta hugmyndakerfi sé nokkurs konar vegvísir til 

framtíðar. Það felur í sér útópískar hugmyndir um heim þar sem sóun og mengun eigi sér 

ekki lengur stað. Þeir McDonough og Braungart halda því fram að það sé þó ekki nóg að 

að draga úr umhverfisspjöllum heldur þurfi að koma í veg fyrir þau með öllum ráðum. 

Allsherjar hugarfarsbreytingar sé þörf.
9
  

Þeir vekja athygli á því að allir maurar á jörðinni hafa samanlagt meiri lífmassa en 

menn. Maurar hafa sveist blóðinu í milljónir ára en hafa eingöngu gefið af sér næringu 

fyrir plöntur, dýr og jarðveg. Mannskepnan hefur á hinn bóginn aðeins stundað iðju sína í 

verksmiðjum í liðlega tvær aldir en hefur á þeim stutta tíma tekist að valda skaða og eyð-

ingu í flestum lífkerfum jarðar. Það er því ljóst að hönnunarvandamál koma ekki upp í 

náttúrunni heldur aðeins hjá mönnum.
10

  

Þá er ekki allt sem sýnist þegar kemur að endurvinnslu efna samkvæmt því sem 

fram kemur hjá þeim McDonough og Braungart. Oftar en ekki hefur efni, sem ætla mætti 

að hægt væri að endurvinna að fullu, verið meðhöndlað þannig að gæði þess rýrna og 

endurvinnslunni getur jafnvel fylgt mengun. Þeir nefna ál í gosdósum en þær er gerðar úr 

tvenns konar áli auk þess sem þær eru húðaðar með lit. Í hefðbundinni endurvinnslu eru 

þessi efni brædd sem þýðir að til verða efni sem eru veikari en hvert hinna upphaflegu 

efna. Endurvinnsla er því alls ekki gallalaus. Henni fylgir auk þess mikil orkueyðsla og 

engin hringrás verður til við framleiðslu af þessu tagi. Til dæmis er þörfin fyrir meira plast 

ávallt fyrir hendi. Endurvinnsla dregur ekki heldur úr framleiðslu þess, öðru nær. Í stað 

þess að reyna árangurslaust að fínstilla kerfi sem er stórgallað og skaðlegt þá ætti maðurinn 

frekar að umbylta kerfinu eða leggja það fyrir róða í þeirri mynd sem það er nú.
11

 

                                                 
9 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, North Point Press, New York, 2002, bls. 15. 
10 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 16. 
11 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 56-57, 59. 
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Hugmyndafræði Cradle to Cradle-stefnunnar fellur því vel að efni þessarar ritgerð-

ar. McDonough og Braungart fjalla um nauðsyn þess að þróa vörur sem ekki verða að 

mengandi aðskotahlutum eftir að líftíma þeirra lýkur heldur rotni frekar og verði að nær-

ingu fyrir jarðveg, plöntur og dýr.
12

 Ljóst er af rökstuðningi McDonoughs og Braungarts 

að flest manngerð framleiðsluefni á okkar dögum geti ekki orðið hluti að slíkri hringrás í 

náttúrunni. En mörg náttúruleg og lífræn efni hafa þó þann eiginleika. Ýmsir myndu telja 

það draumóra að hægt væri að hætta framleiða plast. En reynslan kennir okkur að hugviti 

mannsins eru lítil takmörk sett.  

Í árdaga iðnbyltingar var komist svo að orði að tími væri peningar.
13

 Segja mætti að 

þetta marki upphaf þess sem kallað hefur verið kapítalismi sem fól í sér að framleiða sem 

mest á sem skemmstum tíma. Gæði voru látin liggja á milli hluta. En þegar leið að lokum 

tuttugustu aldar komu upp efasemdaraddir. Umhverfismál voru ekki aðeins mönnum ofar-

lega í huga eins og áður hefur verið vikið að heldur líka hraðinn á öllum sviðum mann-

lífsins. Árið 1989 varð til hreyfingin Slow Food, en helsti forsprakki hennar var Carlo Petr-

ini.
14

 Hún byggðist meðal annars á því að hollur væri heimafenginn baggi, með öðrum 

orðum ætti að nýta það sem hendi væri næst í sátt við umhverfið. Hæg hönnun (e. Slow 

Design) er skilgetið afkvæmi þessara hugmynda sem stundum hefur verið kölluð hæg-

lætisstefna og er af sama meiði.
15

  

Þó hefur vafist fyrir mörgum að skilgreina út í hörgul hvað hæg hönnun felur í sér. 

Carolyn F. Strauss og Alastair Fuad-Luke eru meðal helstu hugmyndasmiða þessarar nýju 

nálgunar í umhverfisvænni hönnun. Þau halda því meðal annars fram að hæg hönnun feli í 

sér að nýta ýmislegt í hinni daglegu önn sem enginn tekur eftir, eða gleymist, og þar er 

meðal annars átt við efni og aðferðir.
16

 Hæg hönnun fjallar með öðrum orðum um það að 

brjótast út úr rammanum sem sniðinn hefur verið af kapítalísku kerfi samfélagsins þar sem 

aukinn hagvöxtur er upphaf og endir alls. Hæg hönnunarnálgun felur í sér að reynt er að 

varpa ljósi á önnur félagsleg gildi sem oft falla í skuggann af gróðavon og með því 

                                                 
12 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 90-91. 
13 Carl Honoré, Lifum Lífinu hægar, Geir Svansson þýddi, Vaka-Helgafell/Edda útgáfa hf., Reykjavík, 2006, 

bls. 26. 
14 Tom Bates, „The Slow Revolution“, The Oregonian, 12. október 1999, bls. FD01, sótt 16. nóvember 2013, 

http://search.proquest.com/docview/418772319/14213C481DAB15E28/11?accountid=135943, Proquest 

Central. 
15 Penelope Green, „First it was food, now it’s life: Why Slow really is the way to go; Design Movement“, 

National Post, 1.febrúar 2008, sótt 16.nóvember 2013, bls. PM9, 

http://search.proquest.com/docview/330701243/14213C048AA24C6693D/5?accountid=135943, Proquest 

Central. 
16 Alastair Fuad-Luke og Carolyn F. Strauss, „The Slow Design Principles“, slowlab.net, Slow Lab, sótt 

20.nóvember 2013, http://www.slowlab.net/CtC_SlowDesignPrinciples.pdf. 
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endurvekja þau og styrkja. Alastair Fuad-Luke nefnir hefðir, athafnir og siði, framþróun, 

tilraunir, vistvæna skilvirkni og hæglæti sem dæmi um helstu áhersluatriði hægrar hönn-

unar.
17

  

Þar sem orka og auðlindir jarðar eru ekki ótæmandi, eins og áður hefur verið bent á 

er svo sannarlega ástæða til að fara sparlega með allt efni og nýta það sem hendi er næst í 

stað þess að ganga of nærri auðlindum jarðar. Aðgát skal höfð en það er ekki síst brýnt að 

hönnuðir fari sér hægt og hafi að leiðarljósi önnur sjónarmið en eingöngu gróðafíkn. Í 

rauninni væri viturlegt að horfa um öxl og hyggja að því hvernig forfeður okkar fóru að 

fyrir iðnbyltingu.  

3. Neyðin kennir naktri konu að spinna 

Fyrr á öldum fór fátt til spillis hér á landi. Allt var nýtt ef þess var kostur. Þetta á til dæmis 

við um náttúruleg efni eins og bein, skinn, fjaðrir, innyfli, mold og skít, efni sem oft eru 

frekar flokkuð sem úrgangur í dag. Það sem ekki var nýtt til matar var reynt að nýta á 

annan hátt. Hlandblöðrur úr kindum voru til að mynda notaðar í smáskjóður og garnir í 

rokksnúrur. Bræddur mör úr kviðarholi dýra, svokölluð tólg, var notaður til að búa til kerti. 

Lýsi, selamjólk og hrossaflot eru önnur dæmi um ljósmeti. Innyfli voru einnig oft nýtt til 

geymslu á mat og lýsi. Lífhimnur og líknarbelgir voru notaðir í stað glers í glugga og 

einnig var sköturoð stundum nýtt í sama tilgangi. Roð af bæði skötu og steinbít var nýtt í 

skó og það sama gilti um hákarlaskráp. Keyta (kúahland) var nýtt sem sápa og einnig 

notaði fólk sérstaka tegund af leir sem nefnist bleikja til þvotta. Þá má nefna að horn voru 

nýtt í ýmsa smíðisgripi. Álftafjaðrir urðu að pennum og saumaðar voru peningabuddur úr 

húðinni á fitunum. Þá voru jafnvel katta-, hunda- og músaskinn nýtt. Barnaleikföng voru 

smíðuð úr eyruggabeinum ýsu. Einnig léku börn sér með leggi, horn og skeljar og sett voru 

saman hafrabein úr þorskhausum til að mynda fjórfættar skepnur.  

Húsakynni á Íslandi voru lengi eins og allir vita að mestu af torfi, mold og grjóti. Í 

veggjum var torf af ýmsu tagi, skorið á ýmsan hátt allt eftir því hvernig því var hlaðið upp. 

Mörg heiti voru til yfir mismunandi torf, til að mynda strengur, hnaus, kvíahnaus og 

                                                 
17 Alistair Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World, Earthscan, London, 

2009, bls. 157. 
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klambra. Auk þess var grjót neðst í veggjum til að fá góða undirstöðu og mold var einnig 

notuð til að húsin yrðu hlýrri.
18

 

Þessi listi yfir efnisnotkun Íslendinga fyrr á öldum er vitaskuld engan veginn tæm-

andi. Á honum eru aðeins nokkur dæmi um hvernig nýta má náttúruleg efni á frumlegan og 

sjálfbæran hátt. Og í öðrum löndum var sami háttur á að mörgu leyti. Enn þann dag í dag 

má sjá efnisnotkun af þessu tagi, einkum í þróunarríkjum. Fólk nýtir alls staðar það sem 

hendi er næst því neyðin kennir naktri konu að spinna. Mold og leir hafa til dæmis lengi 

verið byggingarefni í löndunum við miðbaug. Í Palestínu, nánar tiltekið á Gaza-svæðinu, 

voru menn reyndar hættir að nota þennan efnivið fyrir margt löngu og notuðu sement í 

hans stað. Svo fór að Ísraelsmenn bönnuðu flutning á byggingarefni yfir landamærin til 

Gaza vegna ófriðar. Þá tóku Palestínumenn aftur upp gamla lagið og hafa síðan byggt hús 

sín úr mold og hafa þau reynst vel.
19

  

Ef áar okkar gátu gert sér tilveruna bærilega á þann hátt sem lýst var að ofan, af 

litlum efnum, með fábrotnum tólum og verkfærum og með lítinn efnivið milli handanna, 

þá ættum við að geta slíkt hið sama og raunar betur. Því má ekki gleyma að húsakynni fyrr 

á öldum voru köld, loftill, húsleki var viðvarandi og nytjahlutir entust skemur en ella þrátt 

fyrir að mönnum væri í mun að þeir dygðu sem lengst. Vera má að menn hafi í lengstu lög 

viljað gleyma þessum tímum sem oft tengdust minningu um eymd og volæði. En nú á 

dögum búa menn hins vegar yfir tæknikunnáttu til þess að nýta efni á mun fjölbreyttari hátt 

en mögulegt var áður fyrr. Þá er auðveldara að leysa ýmis þau vandamál sem fyrrum virt-

ust óleysanleg. Þetta á til dæmis við um ólykt og óhreinindi. Og hvað um úrgang? Og í 

framhaldi af því má spyrja: Hvað er úrgangur eða óhreinindi? Að því verður vikið í næsta 

kafla. 

4. Óhreinindi 

Nú á tímum á allt helst að vera hreint og glansandi, nánast dauðhreinsað. Hér verður skoð-

að hvers vegna sum efni þykja boðleg til þess að móta úr hluti og híbýli en önnur ekki. Er 

                                                 
18 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir, 3. útgáfa, Reykjavík, 1961, bls. 4-5, 16, 31-32, 45, 87, 

154, 180-181, 186, 271. 
19 Dion Nissenbaum, „Gazans using mud to survive Israel's ban on building materials“, Tribune News 

Service, 26.maí 2009, sótt 1.desember 2013, 

http://search.proquest.com/docview/456433202/142259B07D729DBF12/1?accountid=135943, Proquest 

Central. 
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hægt að breyta viðteknum viðhorfum fólks, fá það til að nota efni á nýjan hátt sem áður 

hefur ekki verið venja? Hvernig er hreinleiki skilgreindur þegar öllu er á botninn hvolft?  

Fyrir rúmlega fjörutíu árum sendi mannfræðingurinn Mary Douglas frá sér bók, 

Purity and Danger eins og hún kallast á enskri tungu, en hún er af mörgum talin vera eitt 

af lykilritum í félagslegri mannfræði. Þar greindi höfundur hugtök eins og hreinleika og 

óhreinindi í mismunandi samfélögum á mismunandi tímum og eiga því kenningar hennar 

vel við hér.  

Mary Douglas bendir á að hreinleiki sé í raun ekkert annað en menningarlegt fyrir-

bæri og að óhreinindi séu í raun og veru ekki til heldur aðeins hugarburður mannanna. Hún 

ber því við að jafnvel fyrr á tímum, löngu áður en mannkynið öðlaðist vitneskju um tilvist 

sýkla voru samt komnar fram ýmsar hugmyndir (mismunandi eftir menningarheimum) um 

það hvað teldist hreint eða óhreint. Hún orðar það svo: „Óhreinindi eru aukafurðir kerfis-

bundinnar röðunar og flokkunar efnis, þar sem röðunin felur í sér höfnun á óæskilegum 

efnum“.
20

 Óhreinindi eru því efni sem falla ekki að norminu í menningu og skipulagi 

mannsins. Þau eru hlutir á röngum stað. 

Mold í garðinum er ekki óhreinindi, en það telst mold í stofunni hins vegar vera. Matur 

á diski er heldur ekki óhreinn, en matur á skyrtukraganum er það aftur á móti. Á þessu 

er engin náttúruleg skýring, það eru t.d. ekki fleiri sýklar í mold í garðinum eða mat á 

diski heldur en í mold í stofunni og mat á kraganum. Munurinn verður aðeins skýrður 

með vísan til þess hvar hlutirnir eiga að vera, þ.e.a.s. með tilvísun til siða og venja.21 

Maðurinn virðist með öðrum orðum ætíð hafa haft þá tilhneigingu að skipta heiminum í 

andstæður, svart og hvítt, vont og gott, óhreint og hreint. Ef eitthvað fellur ekki að skipu-

laginu er hreinleikanum hætta búin. Mary Douglas heldur því fram í skrifum sínum að 

óhreinindi séu því í raun skynjuð sem ógn gegn samfélagsskipulaginu.  

Þetta skipulag er mjög afstætt og breytilegt. Eins og áður hefur komið fram þá lagar 

fólk sig að umhverfinu eins og kostur er á. Maðurinn hefur dreift sér um gjörvallan heim 

og fundið sér búsetu á ólíklegustu stöðum. Hann er skapandi vera sem leggur kapp á að að-

lagast aðstæðum. Hlutir, sem hann býr sér til, og húsakynni verða til og taka mið af þessum 

aðstæðum og vissulega má halda því fram að siðir hans og venjur geri það einnig.  

                                                 
20 Mary Douglas, „Dirt is the byproduct of a systematic ordering and classification of matter, in so far as 

ordering involves rejecting inappropriate elements.“, Purity and Danger, Routledge, New York, 2009, bls. 

44.  
21 „Graffítí: List á röngum stað“, mbl.is, Morgunblaðið, 25. janúar 2003, sótt 10. nóvember 2013, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/710585/. 
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Hugmyndin um að vera hreinn eða að eitthvert efni sé óhreint virðist því einungis 

skilgreiningaratriði sem breytist eftir aðstæðum mannsins á hverjum tíma og stað fyrir sig. 

Sem dæmi má taka þrifnaðarhætti Íslendinga fyrr á öldum. Jónas Jónasson á Hrafnagili 

kemst svo að orði í riti sínu, Íslenskir þjóðhættir: 

Þá var heldur ekki siður að vera að þvo fatnað oftar en hjá varð komist. Skyrtur voru 

þvegnar á hálfsmánaðar- til mánaðarfresti en nærbuxur miklu sjaldnar. Rúmföt, t.d 

rekkjuvoðir voru þvegin í hæsta lagi einu sinni eða tvisvar á ári. Allt var þvegið úr 

sterkri keytu og má segja að óhreinindi hafi gengið vel úr í henni, en lyktina báru 

rúmföt og nærföt með sér lengi á eftir. Nokkuð hefir það bætt úr með nærfötin, að 

menn lágu aldrei í þeim á nóttunni, en aftur hafa rúmfötin goldið þess. Til voru menn 

sem voru í sömu nærfötunum árið um kring, eins og Eiríkur á Þursstöðum, sem var í 

skyrtunni á fjóra vegi.22 

Augljóst er af þessu dæmi að á Íslandi á þessum tíma ríkti allt annar hugsunarháttur um 

hreinlæti en í dag enda hafa aðstæður breyst mikið og þjóðfélagið samhliða því.
23

  

Það er því ljóst að úrgangur eða óhreinindi af ýmsu tagi getur verið efniviður ef vel 

er að gáð. Hreint og óhreint er augljóslega breytilegt skilgreiningaratriði sem ræðst af orð-

ræðunni í hverju menningarsamfélagi fyrir sig.  

5. Hlutverk hönnuða 

Náttúruleg efni eiga sér langa sögu og notkun þeirra hjá manninum hefur því venjulega 

mótast af hefðum í tímans rás. Sem dæmi má taka íslensku ullina sem nýtt hefur verið 

öldum saman í dúka og skjólflíkur eða prjónles. En þegar fitja á upp á nýjungum er oft við 

ramman reip að draga. Fólk er vanafast. Hvernig er hægt að breyta áliti samfélags á efnum 

sem það hefur vanalega hent, efnum sem jafnvel í langan tíma hefur ekki mátt bera inn í 

híbýli manna? Sem dæmi má nefna matarúrgang, úrgang frá kjöt- og fiskiðnaði, annan iðn-

aðarúrgang, saur, eða bara mold í sinni hreinustu mynd. Geta þessi efni öðlast nýtt líf, nýtt 

hlutverk, orðið verðmæti? Geta þau komið í staðinn fyrir efni sem valda mengun, til dæmis 

ál eða plast? Hvaða leiðir væri hægt að fara til þess að gera þessa draumsýn að veruleika? 

                                                 
22 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir, 3. útgáfa, Ísafoldarprentsmiðja h.f., Reykjavík, 1961, 

bls. 33. 
23 Jónas Jónasson segir einnig frá því að þeim erlendu ferðamönnum, sem vitnuðu um lifnaðarhætti hér á 

þessum tíma, bauð við siðum og venjum Íslendinga þegar kom að þrifnaði, sbr. Jónas Jónasson frá Hrafna-

gili, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 29. Þessir ferðalangar voru reyndar hástéttamenn af ríkum ættum og því aug-

ljóslega með allt önnur viðmið og gildi. Bilið milli ríkra og fátækra var mikið og í raun var um tvo gjörólíka 

heima að ræða. Fólk lifði og hrærðist með sinni stétt og sjaldan var farið yfir mörkin.  
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Hönnuðir geta gegnt hér stóru hlutverki og eru nú þegar farnir að láta að sér kveða 

eins og vikið verður að í þessum kafla. Sannleikurinn er sá að margir hönnuðir kenna sér 

með réttu eða röngu um hvernig komið er og eru reiðubúnir að axla ábyrgð, að minnsta 

kosta að hluta til, á þeirri mengun sem rekja má til fjöldaframleiðslu og alls staðar blasir 

við. Bent hefur verið á að þeir hafi slæma samvisku og líði fyrir hönd stéttarinnar. Þeir líti 

svo á að það sé verðugt verkefni og nánast skylda þeirra að leggja hönd á plóg til að stuðla 

að sjálfbærni mannsins.
24

 Til þess þarf skapandi hugsun en skapandi hugsun er oft lykillinn 

að nýjungum.  

Hönnuðir þurfa þó ekki að standa einir að verki. Það hefur sýnt sig í alls kyns frum-

kvöðlastarfsemi að þverfaglegt samstarf fólks úr ólíkum starfsstéttum getur reynst vel. 

Nefna má að opnar vinnustofur geta verið ein leið til þess að kynna ný efni og kanna notk-

unarmöguleika þeirra. Make by-þorpið, starfrækt á Austurlandi, er dæmi um skapandi sam-

félag sem gæti verið góður umræðuvettvangur fyrir nýja efnislega nálgun. Þar er unnið að 

því að tengja saman hönnuði, handverksfólk og staðbundna framleiðendur í þeim tilgangi 

að skapa hin ýmsu framúrstefnulegu verkefni og vörur til þess að stuðla að sjálfbærni. 

Boðið er upp á ýmiss konar þjónustu, hægt að sækja sér námskeið, fá lánaða vinnuaðstöðu, 

fara í starfsnám og að auki koma með tillögur að nýjum verkefnum fyrir þorpið.
25

  

En nú skal vikið að nokkrum nýjungum í úrvinnslu á náttúrulegum úrgangi sem 

hönnuðir og aðrir frumkvöðlar hafa bryddað upp á hér á landi . 

6. Nýting fiskúrgangs 

Víða um land fellur mikið til af fiskúrgangi. Verðmæti fiskúrgangs, sem áður fór í bræðslu, 

hefur verið margfaldað með alls kyns frumkvöðlastarfsemi.Til dæmis má nefna að fiskroð 

hefur nú verið hafið til virðingar en því var lengst af hent nema þar sem það var notað í skó 

áður fyrr, einkum meðal fátæklinga. Slíkir roðskór entust þó naumast lengi.
26

  

Sjávarleður hf., sútunarverksmiðja á Sauðarkróki, hefur nú sérhæft sig í framleiðslu 

fiskleðurs úr fjórum mismunandi fisktegundum eftir fimm ára þróunarstarf á árunum 1989-

1994. Fiskleður er sterkt efni sem hægt er að lita í öllum regnbogans litum og eins er hægt 

að fá það með mismunandi áferð. Það sem kannski er einna best við fiskleður er að fram-

                                                 
24 Guðmundur Oddur Magnússon, „Hönnunarmórall“, Viðskiptablaðið, 23. september 2010, bls. 28. 
25 „FAQ“, make.is, Make By-þorpið, sótt 25.nóvember 2013, http://make.is/faq/. 
26 Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands II, Hið íslenzka bókmenntafjelag, Kaupmannahöfn, 1892-

1904, bls.15, 238. 
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leiðslan á því er að öllu leyti í sátt við umhverfissjónarmið. Engin dýr eru ræktuð eða veidd 

sérstaklega aðeins til þess að nýta af þeim skinnið. Fiskleður er aukaafurð í matvælafram-

leiðslu og fiskistofnanir eru ekki í neinni útrýmingarhættu. Einnig má nefna að við sútun 

efnisins er notað heitt vatn úr iðrum jarðar og sparar það mikla orku.
27

 Þessi efniviður 

hefur vakið mikla athygli bæði hérlendis sem erlendis og er nýttur í ýmiss konar vöruteg-

undir. Dæmi um hönnuði og fyrirtæki, sem hafa notað efnið í hönnun sinni, eru Ecco, Nike, 

Christian Dior, John Galliano og Karl Lagerfeld.
28

 

Annað dæmi um innlent hönnunarverkefni þar sem fiskroð er aðalhráefnið er 

vistvæna loftljósið Uggi Light. Þetta ljós sem fæst aðeins í takmörkuðu upplagi varð til upp 

úr samstarfsverkefni tveggja íslenskra hönnuða, Fanneyjar 

Antonsdóttur og Daggar Guðmundsdóttur. Ljósið er handgert 

úr fiskiroði í heilu lagi sem er þrifið og svo saumað saman í 

upprunalegt form og þurrkað áður en ljósabúnaðinum er 

komið fyrir. Fiskurinn er ferskur þegar hann er roðflettur og 

eftir að roðið hefur verið fjarlægt fer afgangurinn í úrvinnslu 

sem hráefni til matar. Ekkert er látið fara til spillis. Lamp-

arnir eru í mismunandi stærð, 70-100 cm, allt eftir stærð 

fisksins.
29

 

Þá má nefna verkefni Róshildar Jónsdóttur vöruhönn-

uðar, Something Fishy. Þar er annars konar 

fiskiðnaðarúrgangur nýttur í vöruþróun, 

með öðrum orðum fiskibein. Something 

Fishy er fiskibeinamódel og kemur í kassa 

sem inniheldur hreinsuð bein úr fiskhausum 

ásamt málningu og lími. Varan endurspeglar 

á margan hátt fyrri tíð á Íslandi þegar börn 

léku sér með bein. Þessi vara hvetur til 

sköpunar en verkefnið er hannað með 

fjöldaframleiðslu í huga. Til þess að hægt væri að koma því við var stofnað til þverfaglegs 

                                                 
27 „Sterkust í fiskleðrinu“, atlanticleather.is, Atlandic Leather, sótt 5. desember 2013, 

http://www.atlanticleather.is/is/um-okkur. 
28 „Sýning: Úr hafi til hönnunar“, honnunarmidstod.is, Hönnunarmiðstöð, sótt 5. desember 2013, 

http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Syningar/Skodasyningu/1986. 
29 „What, how and why“, uggi-lights.com ,Uggi Lights. Fish Lamps, sótt 4. nóvember 2013, 

http://www.uggi-lights.com/#!about/c786. 
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samstarfs við Háskólann á Akureyri, Norðurströnd á Dalvík og Sútunarverksmiðjuna á 

Sauðárkróki. Eins og sagt er um verkefnið á vefsíðu Spark Design Space, þá er það „gott 

dæmi um það hvernig móta má gamlar hefðir inn í nútímann og framtíðina, og hvernig 

nýta má staðbundið hráefni og hefðir á ferskan hátt um leið og höfðað er til alþjóðamark-

aðar“.
30

 

Að sjálfsögðu hafa ekki aðeins hönnuðir og handverksfólk varpað ljósi á það að 

dýrmætur hráviður getur leynst í úrgangi. Vísindamenn hjá líftæknifyrirtækinu Zymetech, 

sem hefur framleitt vinsælar snyrtivörur í þónokkurn tíma úr þorskslógi, hafa nú ýtt úr vör 

markaðsetningu á kveflyfi í formi munnúða. Þegar hefur verið gerð klínísk rannsókn á 

lyfinu og er virkni þess með eindæmum góð.
31

 

Gamalt máltæki segir að ekki sé allt gull sem glóir en hér sannast að að minnsta 

kosti fiskúrgangur getur verið þyngdar sinnar virði í gulli. Ljóst er að möguleikarnir eru 

margir í þessum fábrotna efniviði sem jafnframt er umhverfisvænt að nýta.  

7. Erlendir frumkvöðlar 

Ýmsir hönnuðir á erlendri grund hafa einnig unnið undir þeim formerkjum að reyna að 

nýta úrgangsefni sem geta grotnað niður og verða aftur að moldu. Ekkert er hönnuðum 

heilagt og náttúrulegum efnum, sem lengi hafa talist ónothæf, eða úrgangi af ýmsu öðru 

tagi er nú fengið nýtt hlutverk. Þau koma í stað efna sem eru spilliefni, efna sem eru meng-

unarvaldar, efna sem eru hættuleg umhverfinu eða efna sem sum hver eru gerð af mönnum 

og ekki til í náttúrunni. Hér má til dæmis nefna efni eins og mold, skít, ávaxtahýði og börk, 

kaffikorg, fisk- og kjötúrgang og landbúnaðar- og iðnaðarúrgang. Margt af því sem hér 

hefur verið talið er að vísu á tilraunarstigi en mismunandi vinnsluaðferðir, til að mynda 

þurrkun, þjöppun og samblöndun efna, hafa gefið góða raun. 

Adital Ela er einn þeirra hönnuða sem við sögu koma. Hún sagði eitt sinn frá hug-

ljómun sem hún varð fyrir þegar hún ásamt hópi af fólki fór í tíu daga gönguferð um sveitir 

Suður-Frakklands. Þegar hún þurfti að ganga erinda sinna eitt kvöldið og fór afsíðis gekk 

hún inn á ósnortið graslendi sem enginn maður hafði að því er virtist stigið fæti sínum á 

lengi. Hún fékk það á tilfinninguna að hún væri boðflenna á þessum stað þar sem allt iðaði 

                                                 
30 „Skepnusköpun“, sparkdesignspace.is, Spark Design Space, sótt 30. nóvember 2013, 

http://www.sparkdesignspace.com/is/projects/2013/03/07/skepnuskopun-something-fishy/. 
31 „100 falda verðmæti þorsksins“, ruv.is, RÚV, 7. október 2013, sótt 30. nóvember 2013, 

http://www.ruv.is/frett/100-falda-verdmaeti-thorsksins. 
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af lífi og lögmál náttúrunnar réðu ríkjum. Hún spurði sig þeirrar spurningar hvort hún ætti 

rétt á að troða niður þetta gras og skilja eftir sig spor. Þá kom henni í hug að ef hún væri til 

dæmis kýr horfði málið öðruvísi við. Það var sem henni fyndist kýrin vera partur af nátt-

úrunni en ekki hún sjálf.
32

 Þetta sýnir okkur að nútímamenn virðast hafa óafvitandi skil-

greint sjálfa sig og allt sem þeim fylgir sem aðskotahluti í náttúrunni eða öllu heldur 

óhreinindi, með öðrum orðum hluti á röngum stað eins og Mary Douglas orðaði það og 

áður hefur verið drepið á. 

Adital Ela kallar sjálfa sig sjálfbærnihönnuð ef svo má orða það. Í verkum sínum 

einblínir hún því á sjálfbærni og byggir hugmyndafræði sína á því hvernig menn eigi að 

umgangast þá veröld sem þeir hrærast í samkvæmt kenningu búddistans Arahnt. Hann 

orðar kenningu sína svo að við ættum að fara að dæmi býflugunnar sem safnar hunangslegi 

blóma. Hún spilli hvorki angan né fegurð blómanna, heldur safni safa og umbreytir honum 

í hunang.
33

 

Adital Ela staðhæfir því að allsnægtir og sjálfbærni séu ekki andstæður í sjálfu sér 

eins og ýmsir vilja halda fram. En hún gerir sér grein fyrir því að ekki verði þrautalaust að 

snúa við blaðinu og fá menn til að skipta um skoðun í þessum efnum. Í öllum hönnunar-

verkefnum sínum reynir hún að komast nær þessu takmarki. Eitt af því sem hún stingur 

upp á er að leitast skuli við að varpa ljósi á falda möguleika í gleymdum efnum, aðferðum 

og aðstæðum. Oft sé það gott sem gamlir kveða en forn viska mannsins er henni mikill 

innblástur. Náttúruleg úrgangsefni eiga þá einnig vel við í hugmyndaheimi Ela og hefur 

hún unnið óspart með þau.
34

  

Eitt af verkefnunum Adital Ela fól til að mynda í sér að finna not fyrir svokallaða 

döðlusprota (e. date wands), efni sem venjulega flokkast sem landbúnaðarúrgangur í Ísrael 

en þegar grannt er skoðað felast miklir möguleikar í. Upp úr rannsókninni, sem gerð var í 

samvinnu við fair-trade kvennasamtökin Sindyanna of Galilee, spruttu fallegir gólflampar, 

fléttaðir úr þessu sérstaka efni sem áður hafði verið látið fara til spillis. Það sem var þó já-

                                                 
32 „Adital Ela – Design Innovation in Israel“, fellows.ted.com, TED, 15. september 2010, sótt 30. október 

2013, http://fellows.ted.com/profiles/adital-ela. 
33 Adital Ela, „Design for Sustainable Prosperity“, aditalela.com, S-Sense Design, 

http://www.aditalela.com/pdf/Design%20for%20Sustainable%20Prosperity.pdf, vísar í Martine Batchelor og 

Kerry Brown, Buddhism and Ecology, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1994, sótt 10. nóvember 2013. 
34 Adital Ela, „Design for Sustainable ProsMynd 4perity“, aditalela.com, S-Sense Design, 

http://www.aditalela.com/pdf/Design%20for%20Sustainable%20Prosperity.pdf, sótt 15. nóvember 2013. 
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kvæðast við þetta verkefni var að það skapaði einnig tekjulind fyrir samfélag arabískra 

kvenna sem áður höfðu lítið milli handanna.
35

  

Annað verkefni er til komið eftir ferðalag til Indlands. Eitt sinn bragðaði Ela þar á 

hefðbundu sætu tei hjá götusala nokkrum. Það vakti strax eftirtekt hennar að gestir tesalans 

fleygðu frá sér tebollunum eftir að hafa lokið við að drekka úr þeim. Þessir einnota bollar, 

sem gerðir voru úr sólþurrkuðum leir, urðu ekki úrgangur eins og ætla mætti enda molnuðu 

þeir undir fótum fólks. Jörð að jörðu.  

Þessi forna og snjalla hönnun kveikti hugmynd hjá hönnuðinum. Hún velti því fyrir 

sér hvernig vörur, á sama hátt og fólk, gætu komið af jörðu og síðan orðið aftur að jörðu. 

Þessi hugmynd var henni lengi ofarlega í 

huga. Á endanum varð til vörulínan Terra 

(sem á latínu merkir jörð).
36

 Terra inni-

hélt í fyrstu litla baklausa stóla en nú hafa 

að auki loftljós bæst í hópinn. Aðeins eru 

nýtt náttúruleg efni í vörurnar, bygginga-

úrgangi (aur og möl) er blandað saman 

við landbúnaðarúrgang (trefjaefni og 

mykju).
37

 Þessi massi er síðan mótaður og þurrkaður eftir aldagömlum aðferðum. Engin 

mengun af nokkru tagi verður við framleiðsluferli Terra-línunnar. Þegar notandi hefur ekki 

lengur gagn af vörunni er einfaldlega hægt að skilja hana eftir úti í náttúrunni þar sem hún 

umbreytist aftur í jarðefni. Einnig væri hægt að 

blanda vatni við vöruna og móta annan 

nytjahlut úr henni að eigin vali.
38

  

Adital Ela er ekki eini hönnuðurinn sem 

lætur verkin tala og gerir hugmyndir sínar að 

veruleika. Hún er ekki heldur eini hönnuðurinn 

sem hannað hefur vörur úr hráum jarðvegi. 

                                                 
35 Adital Ela, „Design for Sustainable Prosperity“. 
36 „Ancient Future Objects: Adital Ela“ tedxtalks.ted.com, TED, 3. janúar 2013, sótt 15. nóvember 2013, 

http://tedxtalks.ted.com/video/Ancient-Future-Objects-Adital-E. 
37 Adital Ela, „Terra Stools by Adital Ela“ , youtube.com, Youtube, 25. apríl 2012, sótt 16. nóvember 2013, 

http://www.youtube.com/watch?v=9o1SF17j7Jw. 
38 „Terra Bio Furniture from Earth and Organi by Adital Ela“, designboom.com, Designboom, 11. apríl 2013, 

sótt 15. nóvember 2013, http://www.designboom.com/design/terra-bio-furniture-from-earth-and-organic-

waste-by-adital-ela/. 
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Fleirum hefur komið það sama í hug og jafnframt er ljóst að hægt er að fara ólíkar leiðir í 

vinnslu efnisins. Hönnuðurinn Erez Nevi Pana hefur til að mynda hannað stóla og bekki 

með því að blanda saman jarðefnum við eins konar sveppagróður svo úr varð efni sem 

síðan var bakað í ofni til þess að gefa því meiri styrk.
39

 

Það leikur því ekki á tveim tungum að um þessar mundir liggur í loftinu að áhugi er 

á að finna not fyrir náttúruleg úrgangsefni, að horfa í þeim efnum til fortíðar og sækja 

visku til forfeðranna. Adital Ela virðist hafa verið nokkurs konar frumkvöðull á þessu 

sviði. Gríðarlega margar hugmyndir hafa skotið upp kollinum síðustu tvö til þrjú árin. Við 

undirbúning þessarar ritgerðar kom í ljós að um þessar mundir hafa margir fetað sömu slóð 

og hún og endurnýta margs kyns efni sem áður fóru forgörðum. Það virðist sem einhver 

neisti hafi kviknað í hönnunarheiminum og margir tekið upp sama þráð og hún. Náttúruleg 

úrgangsefni eru mörg og eftir því fjölbreytileg. Hvert og eitt þeirra er einstakt og hefur sína 

kosti til að bera. Nú skulu nokkrir þessara hönnuða nefndir til sögu.  

Ávaxtahýði er dæmi um úrgangsefni sem finna má not fyrir. Ísraelski hönnuðurinn 

Ori Sonnenschein vinnur að því að þróa þurrkaðan appelsínubörk sem efnivið í til dæmis 

borðbúnað. Solskin Peels er ódýr, léttur og vatnsheldur efniviður sem býr einnig yfir þeim 

kosti að ilma vel. 
40

  

En þá má spyrja hvort raunhæft sé að gera ráð fyrir að efniviður á borð við til 

dæmis appelsínubörk sé alls staðar fáanlegur í nógu miklu magni til að hægt sé að gera úr 

honum vöru nema þá helst sunnarlega í álfunni þar sem appelsínur eru ræktaðar og nýttar í 

alls kyns framleiðslu. En þar er hann raunar jafnalgengur og fiskúrgangur hér á norðurslóð-

um. Þetta er hvort tveggja staðbundinn efniviður. En oft er áhersla lögð á að umhverfis-

vænst sé að hver þjóð fyrir sig nýti slíkan efnivið í stað þess að flytja hann milli landa. 

Íslendingar munu sennilega seint neita sér um að borða appelsínur en ólíklegt er þó að 

hægt sé að nýta appelsínuúrgang hér í sama magni og hægt væri sunnar á hnettinum. Mörg 

náttúruleg úrgangsefni hafa auk þess lítið geymsluþol. Því þarf að nýta þau þar sem þau 

falla til og þá helst hjá framleiðslufyrirtækjunum sjálfum nema um heimilisiðnað sé að 

ræða.  

                                                 
39 „Furniture made from soil then baked like bread by Erez Nevi Pana“, dezeen,com, Dezeen Magazine, sótt 

2. desember 2013, http://www.dezeen.com/2013/12/05/furniture-made-from-soil-and-fungus-baked-like-

bread-by-erez-nevi-pana/. 
40 Ana Lisa Alperovich, „Israel-Based Solskin Studio Creates Biodegradable Objects From Orange Skins“, 

inhabitat.com, Inhabitat, 21. desember 2011, sótt 15. nóvember, 2013, http://inhabitat.com/israel-based-

solskin-studio-creates-biodegradable-objects-from-orange-skins/. 
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Second Chance Collection frá ítalska hönn-

unarteyminu Tour de Fork er einmitt verkefni sem 

hannað er fyrir iðnað af því tagi, eða svokallaðan 

heimilisiðnað. Þar er hannaður búnaður sem gerir 

fólki kleift að nýta matarúrgang strax á heimilum 

sínum. Í hönnunarlínunni, sem byggist á því að sóa 

ekki neinu í anda fornra ítalskra þjóðhátta, er 

appelsínubörkur nýttur sem ilmgjafi, náttúrulegir 

oxunareiginleikar eplahýðis nýttir í súrdeigsgerð og 

kaffikorgur er látinn eyða óæski-

legri lykt úr ísskápnum. Þessi nýt-

ing úrgangsefna er sannarlega um-

hugsunarverð.
41

 

Kaffikorgur er annað á-

hugavert og jafnframt aðgengilegt 

úrgangsefni sem vert hefur þótt að 

skoða og margir möguleikar felast 

í. Nóg er af honum að taka alls 

staðar þar sem kaffidrykkja er 

mikil og hann hefur auk þess þó-

nokkuð geymsluþol. Daninn Jakob Lindrup er í hópi þeirra sem hafa reynt að nýta 

kaffikorg en hann hefur notað hann til matsvepparæktunar. Hann sótti í smiðju til Gunter 

Paulis, frumkvöðuls á sviði hann nefnir Blue Economy.  

Lindrup bendir á að aðeins 0,5% af kaffibauninni fari til neyslu við kaffigerð, af-

ganginum sé fleygt. Árangurinn af svepparæktinni varð eins og hann vonaðist til. Þegar 

sveppirnir eru teknir upp nýtist kaffikorgurinn með sveppagró í sér sem fóður handa 

svínum og hænsnum. Ekkert fer til spillis.
42

  

                                                 
41„Second Change Collection by TourDeFork“, toildrop.com, Toildrops, 16. október 2013, sótt 25. nóvember 

2013, http://toildrop.com/2013/10/second-chances/. 
42 Lindrup, Jakob, „Regarding final KP project“, tölvupóstur til höfundar, 10. október 2013. 
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Spænski hönnuðurinn Raúl Laurí er einn þeirra hönnuða sem einnig hafa unnið 

með þennan úrgang. Úr rannsóknum hans varð til ilmandi, falleg og tilraunakennd 

lampalína sem heitir Décafé. 
43

 

Hönnunarnemarnir Einav Benasher og 

Einat Kirschner veltu einnig fyrir sér nýtingu á 

úrgangsefnum tengdum drykkjarvöru. Þeir 

gerðu efnislega rannsókn á notuðum tepokum. 

Upp úr þeirri vinnu varð til umhverfisvæn 

lausn sem gæti komið í stað hinna hefðbundnu 

einnota plastbolla og pappamála. Bollinn sjálf-

ur er einfaldlega úr telaufum. Tepokinn er því líka orðinn óþarfur og neytandinn hefur tvo 

tíma til að njóta drykkjarins áður en bollinn leysist upp.
44

 

Að auki má nefna að Formafantasma, 

hönnunarteymi sem samanstendur af tveimur 

ítölskum hönnuðum, Simone Farresin og 

Andrea Trimarchi hafa rannsakað notkunar-

möguleika ýmiss konar náttúrulegra efna. Með 

því vilja þeir skírskota til tímans fyrir iðnbylt-

ingu þegar manngerð gerviefni voru ekki til. 

Skeljar, úrgang-

ur, innyfli, bein, 

húð og löngugleymt náttúrulegt plastefni frá nítjándu öld, 

sem kallaðist bois durci og var gert úr sagi og blóði, hefur 

ratað inn á borð til þeirra. Einnig eru þeir að rannsaka 

möguleikana á fjöldaframleiðslu á Shellac, náttúrulegu 

resínefni sem verður til sem úrgangur frá bjöllutegund einni 

(e. lac bug) sem finnst á Indlandi og í Taílandi.
45

 

Af þessu er ljóst að af ýmsu er að taka þegar kemur 

                                                 
43 Ana Lisa Alperovich, „Brilliant Decafé Lamp Is Made From Recycled Coffee Grounds“, inhabitat.com, 

Inhabitat, 20. apríl 2012, sótt 26. Október 2013, http://inhabitat.com/brilliant-decafe-lamp-is-made-from-

recycled-coffee-grounds/. 
44 „Disposable tea cups“, toildrop.com, Toildrops, 4. desember 2013, sótt 5. desember 2013, 

http://toildrop.com/2013/12/disposable-tea-cups/. 
45„Eindhoven Design Studio Formafantasma is Experimenting With Lava“, dezeen.com, Dezeen Magazine, 

29.desember 2013, sótt 4. desember 2013, http://www.dezeen.com/2013/11/29/movie-formafantasma-

unusual-materials-fish-skin-cow-bladders-animal-blood-lava/.  
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að notkun úrgangs í hönnun. Allar þessar tilraunir og öll sú hugsun sem þar er að baki 

vitnar um það að hönnuðir hafa nú þegar lagt sitt lóð á vogarskálarnar til að stuðla að 

sjálfbærni og hringrás svo að ekkert fari til spillis.  

Það má kannski segja að franski hönnuðurinn Thomas Vailly hafi gengið manna 

lengst í vinnslu á náttúrulegum úrgangsefnum með rannsóknum sínum sem beinst hafa að 

nýtingu á mannshári sem efniviði. Hann blandar hári við glýserín og natríumsúlfíð sem svo 

er hitað. Þá verður til lífrænn massi sem að mörgu leyti minnir á leður í útliti og áferð. Úr 

þessu efni hefur hann síðan gert bæði bolla, könnur, lampa 

og spegilramma og vonast til þess að hægt verði að nota 

efnið í fleiri hversdagslega hluti.  

Staðreyndin er sú að hlutir eru forgengilegir eins og 

maðurinn sjálfur. Það er gangur lífsins og þess vegna ætti að 

nýta það sem tilfellur af mannskepnunni. Hrörnun er 

þungamiðja alls. Hvers vegna skyldi sú staðreynd ekki líka 

vera þungamiðja hönnunar? Þó að Vailly bindi vonir við að 

þetta nýja efni falli sem flestum í geð gerir hann sér 

jafnframt grein fyrir að hann renni þar blint í sjóinn. Allt sé 

undir því komið hver viðbrögð almennings verði.
46

 Þó að það sé kannski hæpið að fólk sé 

tilbúið að nýta það sem til fellur af því sjálfu í framleiðsluvörur þá gildir það ekki um 

fiskroð svo dæmi sé tekið. Samt hlýtur maður að spyrja hvort raunhæfur markaður sé fyrir 

framleiðsluvörur sem unnar eru úr náttúrulegum eða lífrænum úrgangi. Að minnsta kosti er 

ljóst eins og áður hefur komið fram að síðast 

8. Tíðarandi 

Tíðarandinn hefur breyst. Í dag virðist fólk vera sér betur meðvitað um ábyrgð sína á 

umhverfinu. Sá sem ekki tekur afstöðu flýtur sofandi að feigðarósi. En iðnaðurinn hefur 

tekið litlum breytingum. Og því verður ekki neitað að umgengni mannsins á jörðinni 

dregur úr sjálfbærni. Stundum virðist raunar sem hann standi ráðalaus andspænis yfirvof-

andi umhverfisógn og loftslagsbreytingum.  

                                                 
46 Nigel Brown, „Thomas Vailly: Human hair is the material of the future“, humansinvent.com, Humans 

Invent, 12. apríl 2012, sótt 1. desember 2013, http://www.humansinvent.com/#!/6551/thomas-vailly-human-

hair-is-the-material-of-the-future/. 
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Sífellt stækkandi hópur jarðarbúa er þó farinn að leita leiða til að snúa þessari þróun 

við. Mismunandi er á hvaða sviðum fólk hefst handa við að breyta heiminum. Vísinda-

menn vinna að því að reyna finna háþróaðar efnislausnir sem komi í staðinn fyrir mengandi 

efni sem ennþá eru notuð í alls kyns framleiðslu. Það fer ekki fram hjá neinum að margs 

konar grasrótarstarf til að stuðla að náttúruvernd á sér stað í ýmsum kimum þjóðfélagsins. 

Endurvinnsla og flokkun rusls eru boðorð sem margir reyna að fylgja. Lífrænn lífstíll á upp 

á pallborðið hjá ýmsum og margt fólk leiðir hugann að því hvað það setur ofan í sig og 

hvers konar efni það notar í hinni daglegu önn. Sumir ganga jafnvel svo langt að hafna 

algjörlega vestrænum lífsgildum eins og dæmi er um í Wales í Bretlandi en þar hafa hópar 

fólks hreiðrað um sig fjarri skarkala umheimsins og reist sér hús úr hálmi, timbri og end-

urunnu gleri og stundar sjálfsþurftarbússkap. Orku fær það úr sólarrafhlöðum.
47

  

Heimspekingurinn Charles Eisenstein heldur því fram í riti sínu Ascent of Humanity 

að greina megi í náttúrunni eins konar samhljóm, 

jafnvægi, upprunaleika og fegurð, eiginleika sem 

heim tækninnar skorti. Hann heldur því fram að 

bæði í raun og skynjun lifi nútímamenn ekki lengur 

náttúrulegu lífi, að tækniþekking mannsins, sem 

þróast hefur öldum saman, hafi fjarlægt hann frá 

uppruna sínum í ríki náttúrunnar en þetta ferli sé í 

daglegu lífi kallað framþróun. Tæknin geri það að 

verkum að maðurinn þurfi ekki að beygja sig undir 

öll lögmál náttúrunnar en um leið fjarlægist hann 

hana og einangrast frá takti hennar. 

Höfum við gengið til góðs? Um það má 

deila, segir Eisenstein. Því verði ekki neitað að líf 

mannsins hafi tekið miklum framförum nú þegar við 

eigum til að mynda auðveldara með að halda á okkur hita eða lækna okkur af sjúkdómum 

með lyfjum. En þó hafi mannanna verk einnig oft valdið miklum skaða.  

Eisenstein veltir einnig upp þeirri spurningu hvað orðið hafi af jafnvæginu, 

fegurðinni og samhljóminum í hlutunum sem maðurinn skapaði ef hendur hans og hugur 

                                                 
47 Luke Salkeld, „Lost middle-class tribe's 'secret' eco-village in Wales spotted in aerial photograph taken by 

plane“ dailymail.com, Mail Online, 17. september 2008, sótt 30. nóvember 2013, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1056637/Lost-middle-class-tribes-secret-eco-village-Wales-spotted-

aerial-photograph-taken-plane.html.  
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séu náttúruleg fyrirbæri sem hvort tveggja vissulega er. Eru hlutirnir þá ekki að sama skapi 

náttúrulegir hlutir þar sem mannshöndin gerði þá? Hann er, jú, náttúruleg vera. Hvernig 

gæti maðurinn öðlast aftur tengingu við náttúruna, án þess að varpa frá sér öllum 

þægindunum sem hann hefur skapað sér síðastliðið árþúsund eða svo?
48

  

Þegar stórt er spurt er oft fátt um svör. Þó mætti með nokkrum rétti halda því fram 

að ein leið til að ná aftur tengingu við náttúruna sé að sumu leyti fólgin í því að nýta nátt-

úruleg efni á sjálfbæran hátt. Ef maðurinn og hlutirnir sem hann skapar verða aftur hluti af 

hringrás náttúrunnar í stað þess að vera þar eins og boðflennur eða aðskotahlutir þá er tak-

markinu náð.  

  

                                                 
48 Charles Eisenstein, „Introduction“, The Ascent of Humanity, Evolver Editions, Berkeley, 2007, bls. XV- 

XXV. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að sýna fram á að hægt sé að nýta mörg náttúruleg efni á 

þann hátt að lítil eða engin sóun eigi sér stað. Möguleikarnir eru margir eins og efnin og 

ýmsir hafa lagt sitt af mörkum og uppskorið eins og að var stefnt. Náttúruleg efni eru 

einnig oftar en ekki æskilegri kostur en flest manngerð efni þar sem þau hafa þann 

eiginleika að geta samlagast náttúrunni, að minnsta kosti ef þau eru unnin á réttan hátt. 

Slíkt hefur auðvitað verið gert áður fyrr á öldum eins og komið hefur fram en nú á dögum 

höfum við tækniþekkingu og kunnáttu til að gera betur en þá. Auk þess er ljóst að um-

hverfisaðstæður knýja á að mannkynið snúi við blaðinu.  

Þjóðir heims eru að vakna til meðvitundar um þá vá sem vofir yfir af völdum mengunar og 

eru farnar að leita lausna. Líf í sátt við náttúruna felur í sér samhljóm. Með því að finna not 

fyrir allan úrgang og finna honum tilgang er hugtakið úrgangur eða óhreinindi ekki lengur 

réttnefni. Ekkert er á röngum stað, allt er orðið að hringrás. Hafist hefur verið handa við að 

ryðja braut í átt til sjálfbærni en áfangastaðurinn er heimur þar sem engin sóun á sér stað, 

ekkert fer til spillis og úrgangur er ekki til. 
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Viðauki 

Tölvupóstur til höfundar, dagsettur 6. desember 2013. Sendandi Jakob Lindrup. 

Hi Ágústa 

So finally i get to sit down and follow up on your request. 

Well, as Berglind probably told you, we did our final projects at school last year. I was searching for a while 

before I ended up working on the mushroom farm. It is not a discovery that my partners and I did on our 

own. We got the "recipe" from a guy called Gunter Pauli. He has gathered approximately 200 different 

business models and put them together in a book. The book is called Blue Economy, and the main theme is, 

that we (entrepreneurs and business owner) should strive to do better. In order to leave an inhabitable planet 

to the next generations. Climate, environmental issues and finite resources. One of the main mantras is, that 

there should be no waste in production and consumption. In his eagerness to abolish waste, Gunter among 

other thing, shares how to use coffee grounds. Only 0,5% of the coffee bean is "consumed" as coffee, that 

which is drawn into the cup when making one. The rest is thrown out. It appears, that a couple of specific 

mushrooms grow very good, in caffeine rich material. The oyster hat mushroom family and the shiitake 

mushroom. The do not take any taste from it, just grow faster. The most common way to grow those 

particular mushrooms would be in sawdust or actually on actual chunks of trees, in which wholes are drilled, 

and the mushroom seeds placed. When the mushrooms are done growing, the substrate(coffee ground 

infested with mushroom spore) can be used to feed pigs or e.g. chickens. Which would be another ad-on to 

the business cycle. We were not the first ones to pursue this business model. backtotheroots.com is a 

company based in San Diego, who have had considerable success. In Holland, Spain and Germany smaller, 

but similar initiatives can be found. I am sure, more are trying to make it work. All the coffee grounds we 

used, we got from local cafés in Aarhus. They thought it was great, that it could be used for something, and 

thus, we got it for free. The oyster hat mushrooms are cooked like regular oyster hat bought in the 

supermarket. The difference is growing technique. We could offer locally grown mushrooms to the danish 

market, grown sustainably, as opposed to mushrooms driven in from Poland, grown on tree trunks.. The 

unique selling point we had, was definitively the story, methodology and general approach to food 

production(transparency). Just like biologically grown veggies, are for people who take a conscious choice, 

about how they feed themselves and their families.  

I think that there is a bigger awareness with regard to global warming/environmental hazards. I am not sure 

that people are acting on that awareness on a large scale, yet. But that will come, I think. What do you think? 

And may I ask, how come you are inquiring into this field? 

Feel very free to ask whatever questions might pop up. I will be faster responding! 

Have a nice weekend, best regards Jakob. 


