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Hvíti liturinn er yfirleitt tákn hreinleika og fullkomnunar. Hvítur er 
algengasti litur í öllum verksmiðjuframleiddum varningi, allt frá 
lyfjum og matvælum til bygginga. Hvers vegna skyldi svo vera? Er 
það vegna þess að fólk telur hann „hreinasta“ litinn eða birtist þar 
þrá mannsins eftir hreinleika og fullkomnun? Algengasta hvíta 
litarefnið er títaníum díoxið sem var fundið upp árið 1921. Það er 
talið hreinasta hvíta litarefnið í heiminum. Efnið er unnið úr svartri 
steintegund sem kallast ilmenít. Í framleiðsluferlinu er svarti 
steinninn annaðhvort blandaður með brennisteinssýru eða klórgasi 
til að ná fram hvíta litnum en þau efni eru afar eitruð og mengandi. 
Hversu langt erum við tilbúin að ganga til þess að láta umhverfi 
okkar líta út fyrir að vera hreint og skjannahvítt án tillits til 
náttúrunnar? 

Í verkefninu Hvítþvottur er fjallað um hvíta 
litinn og þörf okkar fyrir notkun hans dregin í efa.  
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BAKGRUNNUR

Ég hef alltaf heillast af hráefnum og í námi mínu í 
Vöruhönnun síðastliðin ár hefur kviknað sérstakur áhugi fyrir 
vannýttum hráefnum og þá sérstaklega þeim sem standa okkur 
næst á Íslandi. Mér er mjög minnisstætt eitt námskeið á fyrsta 
ári, sem bar heitið Hönnun – skapandi afl til umbóta, sem opnaði 
augu mín fyrir því hvernig hönnuðir geta stuðlað að umbótum í 
samfélaginu. Á námskeiðinu vorum við m.a. látin reikna 
umhverfisspor okkar og komumst að því að umhverfisspor 
Íslendinga er miklu meira en annarra þjóða en það má m.a. rekja 
til þess að Ísland er eyja og nánast allt sem við neytum hefur 
ferðast langar leiðir áður en varan endar á heimili okkar 
neytendanna. 
 Með þetta stóra umhverfisspor okkar Íslendinga í huga 
hefur mér þótt mikilvægt í náminu að hugsa um hvaðan hráefnin 
koma, ferlið að baki vöru frá byrjun til enda. Ég hef lengi spáð í 
öllum eiturefnunum sem virðast vera fastur liður í 
framleiðsluferli vara núorðið. Ég tel að eitt mikilvægasta 
hlutverk hönnuða sé að vekja athygli á því sem betur má fara í 
samfélaginu, með ólíkum miðlum. 

Mynd 1: Bleikjuð paprika.



10 11Mynd 2: Ilmenít.

HUGMYND KVIKNAR

Hugmyndin kviknaði þegar ég komst að því að í Sorpu er ekki 
hægt að endurvinna við sem er ljós eða hvít málaður. Þetta þýðir 
að um það bil 70% af við sem kemur til Sorpu er óendurvinnan-
legur. Fyrir mig var þetta mikið áfall og sérstaklega þegar ég 
fór að horfa í kringum mig og allsstaðar þar sem ég leit var hvít 
málaður viður. Þessar upplýsingar voru upphaf rannsóknarvinnu 
um hvíta litinn. 
 Hvíta litarefnið Títaníum Díoxíð var fundið upp árið 1921. 
Það er talið vera hvítasta og hreinasta litarefnið í heiminum í 
dag. Efnið er aðallega notað í málningar-, plast- og pappíriðnaði 
en er einnig vinsælt í matvæla- og lyfjaiðnaði. 
 Efnið er unnið úr svartri steintegund sem kallast ilmenít. Í 
framleiðsluferlinu er svarti steinninn annaðhvort blandaður með 
klórgasi eða brennisteinssýru til að ná fram hvíta litnum en þau 
efni eru afar eitruð og mengandi. Mikill eiturefna úrgangur 
myndast því við framleiðslu á hvíta litarefninu. Það má því segja 
að það séu miklar andstæður í því hvernig hvíti liturinn er 
framleiddur og hvað hann táknar. Einnig fannst mér mjög 
áhugavert að skoða hvar við notum helst hvíta litinn, en það er 
oftast á þeim stöðum þar sem við viljum ná fram hreinleika. 
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FERLIÐ

Í upphafi verkefnisins var ég með mjög óljósar hugmyndir um 
hver lokaniðurstaðan yrði. Ég byrjaði á því að lesa mér til um 
hvíta litarefnið títaníum díoxíð og rakti framleiðsluferli þess. Ég 
kortlagði hvaðan hráefnið kæmi, hvar það væri framleitt og hvað 
yrði úr því. Auk þess las ég mér til um táknmyndir hvíta litarins. 

Snemma í ferlinu las ég bókina Atmospheres eftir Peter 
Zumthor arkitekt en þar fjallar höfundurinn m.a. um það hvernig 
málning getur látið hús vera karakterslaus.1  Einnig las ég viðtal 
við Hella Jongerous hönnuð í Dezeen þar sem hún gagnrýnir lita 
framleiðendur fyrir það að halda að neytendur vilji bara 
fullkomna liti sem breytast ekki eftir dagsbirtunni heldur haldast 
frá morgni til kvölds.2 

1.Zumthor, Peter, Atmospheres, Basel: Birkhäuser, 2006, bls. 60..
2.„Working for many brands is a waste of time“, Dezeen, viðtal sótt 12.02.2016 af 
http://www.dezeen.com/2013/09/12/movie-hella-jongerius-working-for-many-
brands-a-waste-of-time/. 

Mynd 3: hvít plastflaska.
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Mynd 4: litaprufur á verkstæði.

Í byrjun ferlisins var ég með hugmyndir um að finna staðbundið 
hráefni sem gæti komið í staðinn fyrir hvíta litarefnið. Ég velti því 
fyrir mér hvort hægt væri að endurnýta ljós málaða viðinn með 
því að búa til litarefni úr honum. Með brennslu er t.d. hægt að 
búa til kol úr viðinum og fá þannig svart litarefni úr ónýtta 
viðnum. Ég gerði tilraunir með eggjaskurn og komst að því að 
hægt er að ná fram þekjanlegum hvítum lit með því að nota 
eggjaskurn í stað hvíta litarefnisins. Annað staðbundið hráefni 
sem ég gerði tilraunir með var íslenskur perlusteinn (e. perlite). 
Perlustein er að finna á tveimur stöðum á Íslandi, 
Loðmundarfirði og Presthnjúkum, en á áratugnum 1950-1960 
voru gerðar athuganir á hagkvæmni á vinnslu perlusteins á 
þessum stöðum og skiluðu þær neikvæðum niðurstöðum.3 Ég 
hafði samband við Gylfa Guðmundsson sem flytur inn perlustein 
frá Danmörku og fékk efni frá honum til þess að gera tilraunir 
með. 

Eftir þessar tilraunir komst ég að því að það er hægt að finna 
staðgengla fyrir títaníum díoxíð. Það er þó alltaf spurning um 
hverju við erum tilbúin að fórna, t.d. hvort unnt sé að vinna 
perlustein á Íslandi fyrir framleiðslu á litarefni?

3. Gylfi Guðmundsson, „Jarðefni á Íslandi: Útflutningur og vinnsla á perlusteini“, 
Reykjavík: Háskólinn á Bifröst, 2011, bls. 3.
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Mynd 5: Innsetning á 
milliyfirferð; horft inn um gat á hvít 
máluðum vegg. 

MILLIYFIRFERÐ

Á milliyfirferðinni ákvað ég að miðla rannsókninni minni með 
innsetningu. Ég málaði viðarkassa hvítan sem ég síðan hengdi 
upp á vegg. Á kassanum var gat þar sem hægt var að horfa í 
spegil sem var á bakvið kassann. Með því að horfa í spegilinn 
sást aftan á kassann og þar var hægt að sjá slöngur merktar með 
öllum eiturefnunum sem er að finna í hvítri málningu. 

Ég kynnti hugmyndir mínar um það að ég vildi miðla upplýsingum 
til fólks um hvað væri raunverulega að baki hvítri málningu. Það 
sem heppnaðist vel með innsetningunni á milliyfirferðinni var 
nándin sem skapaðist milli áhorfandans og verksins. Það að leyfa 
áhorfandanum að fara nær og „gægjast“ inn í ferlið var eitthvað 
sem ég vildi ná fram áfram.
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Á þessum tímapunkti las ég tvær bækur sem höfðu mikil áhrif 
á mig. Fyrri bókin var White eftir Kenya Hara en þar var m.a. að 
finna þessa setningu sem mér fannst lýsandi fyrir hvíta litinn: 
„We may feel that we have come into contact with white, but that 
is just an illusion. In the real world, white is always contaminated 
and impure. It is no more than a vestige, a sign pointing towards 
its origins.“  Hér lýsir höfundurinn því að hvítur sé í rauninni bara 
blekking.4 Seinni bókin var In Praise of Shadows eftir Junichiro 
Tanizaki en í þeirri bók fjallar höfundurinn m.a. um þörf okkar 
fyrir að hylja hluti með hvítu til þess að láta þá líta út fyrir að vera 
hreina. Sem dæmi um þetta nefnir höfundurinn klósett sem í 
hinum vestræna heima eru oftast hvít og háglansandi, klósettin 
eru það hvít og hrein að þau kalli á óhreindi.5 

Mynd 6: klósettpappír.
4. Hara, Kenya, White, Baden: Lars Müller, 2010. 
5. Tanizaki, Junichiro, In Praise of Shadows, Thomas J. Harper and Edward G. Se-
idensticker þýddu, CT: Leete´s Island Books, c1977.
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KLÓR

Eftir milliyfirferðina fannst mér ég hafa náð að miðla því hvað 
liggur að baki hvítri málningu. Það vakti þó upp ýmsar spurningar 
líka eins og hvað með aðra liti? Eða er öll hvít málning eitur? Mér 
fannst ég hafa einblínt um of á hvíta málningu og ákvað því að 
skoða aðrar aðferðir sem notaðar eru til þess að gera hluti hvíta. 
Ein þekktasta aðferðin til þess að hvítta hluti er að bleikja þá með 
klór. 

Fyrsta tilraunin sem ég gerði með klór var að láta gulrót liggja í 
klór yfir nótt. Ég ákvað að bleikja gulrót því mér fannst áhugavert 
að hvítta eitthvað sem væri lífrænt og hefði mjög sterkt litarefni 
í sér. Daginn eftir kom ég að alveg hvítri gulrót, það hvítri að hún 
var nánast glær og ómögulegt var að geta sér til um að um 
gulrót væri að ræða. Viðbrögðin sem ég fékk við hvítu gulrótinni 
frá samnemendum og kennurum létu ekki standa á sér en 
flestum brá mjög mikið við þessa sjón. Á þessum tímapunkti velti 
ég því fyrir mér hvers vegna okkur þyki eðlilegt að bleikja suma 
hluti en mjög óeðlilegt að bleikja aðra. Eftir þessi sterku viðbrögð 
byrjaði ég að bleikja með klór fleiri efni.

Ég las mér til um staðreyndir um klór og þær
framleiðsluaðferðir sem notast við klór til þess að hvítta hluti. 
Margar af þessum staðreyndum voru sláandi enda um mjög 
eitraða gastegund að ræða. Sem dæmi má nefna þá staðreynd að 
flest fyrirtæki sem nota klór í framleiðslu sinni losa úrganginn í 
nærliggjandi vatn eða haf. Þar hvarfast klórinn við önnur steinefni 
og myndar mjög hættuleg eiturefni.6 

Mynd 7: bleikjuð gulrót.
6. Beach, Emily, „The Effects of Chlorine Bleach on the Environment“, sótt 02.04.2016 
af http://www.livestrong.com/article/217675-the-effects-of-chlorine-bleach-on-the-
environment/.
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SÝNINGIN

Þegar kom að ákvörðunum varðandi framsetningu hugsaði ég 
til milliyfirferðarinnar þar sem mér hafði tekist að skapa nánd 
milli verksins og áhorfandans með því að hvetja áhorfandann til 
þess að koma nær og kynna sér verkið. Það sem ég vildi segja 
með verkefninu var að hvíti liturinn væri ekki eins hreinn og við 
höldum. Ég efaðist mjög um réttu aðferðirnar til þess að miðla 
þessum skilaboðum. 

Ég hafði allan tímann reynt að fjalla um andstæðuna milli þess 
hvað hvíti liturinn táknar og hvernig hann er framleiddur eða 
búinn til með mjög eitruðum aðferðum. Þannig að orðin tvíhyggja 
og andstæður voru alltaf ofarlega í huga þegar ég reyndi að sjá 
fyrir mér sýninguna. Stærsta ákvörðunin var þó að ákveða hvort 
ég myndi miðla þessum skilaboðum með vörum eða innsetningu. 
Eftir miklar vangaveltur ákvað ég að það væri auðveldara að 
miðla þessum skilaboðum með innsetningu. 

Hugmyndin um speglun á því hvíttaða og náttúrulega kom síðan í 
samtali við kennara. Ég hafði séð fyrir mér að gera hvíttaðar 
spegilmyndir af hlutum sem væru nú þegar hvíttaðir á einhvern 
hátt, t.d. pappír og hveiti. Auk þess vildi ég halda í þau viðbrögð 
sem ég hafði fengið við hvíttuðu gulrótinni, þannig að það sem 
væri hvíttað virtist óeðlilegra. Til þess að undirstrika óeðlileika 
þess að hvítta hluti hafði ég sett mismunandi viðartegundir í klór 
sem gaf viðnum mjög sérstaka áferð sem ég ákvað að sýna 
einnig. 
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Mynd 9: furðustofa.

Garðar Eyjólfsson og Thomas Pausz leiðbeinendur 
útskriftarverkefnisins ákváðu síðan í samtali við okkur að 
Vöruhönnunar sýningin yrði sett fram á þann hátt að hún vísaði 
til upphafs allra safna, furðustofa eða wunderkammer á þýsku. 
Svokallaðar furðustofur eru innréttuð gluggalaus rými sem 
líkjast mest innviðum skáps í stækkaðri mynd. Greifar, barónar 
og lærdómsmenn leggja í leiðangur til fjarlægra heimshluta og 
snúa til baka með heiminn í farteskinu.7 Þessi hugmynd hentaði 
einnig vel fyrir rýmið sem okkur var úthlutað á safninu en það var 
bókasafnið í Hafnarhúsinu. Hverjum nemanda var síðan úthlutað 
tveimur hillum í bókasafninu sem við máttum breyta að vild eftir 
þörfum. Einnig fengum við eina krossviðsplötu á mann sem við 
gátum sett yfir hillurnar ef við vildum.

7. Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, „Í bili“, Hafnarfjörður: Hafnarborg, 2011, bls. 4-5.
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Ég ákvað að útbúa spegil á vegg með hillu sem var 
einhversskonar vísun í baðherbergisspegil en margar vörur sem 
við hvíttum eiga heima á baðherberginu. Á hillunni fyrir framan 
vegginn yrðu hlutir í sínu náttúrulega formi, óhvíttaðir. 
Hugmyndin var að áhorfandinn myndi standa fyrir framan 
spegilinn með hillunni og sjá þá spegilmynd hlutanna hvíttaða í 
speglinum, auk þess að geta speglað sjálfan sig. Í staðinn fyrir 
að nota spegil ákvað ég að nota gler. Ég lét sérsmíða gler, glugga 
með hillum báðum megin við sig hjá Íspan. Eftir að hafa valið 
hvaða hluti ég vildi sýna í sínu náttúrulega formi útbjó ég 
nákvæmar eftirmyndir af hlutunum og hvíttaði þá með klór. Suma 
hluti þurfti ég hins vegar ekki að hvítta því þeir eru nú þegar 
hvíttaðir við framleiðslu, t.d. hveitið og pappírinn. Ég sagaði út gat 
fyrir glerglugganum á krossviðsplötuna og festi gluggann á
vegginn þannig að ein hillan snéri fram en hin hillan væri fyrir 
innan vegginn. 

Mynd 10: ljósmynd af sýningu.
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Til þess að koma öllum staðreyndunum um hvíta litinn til skila 
ákvað ég að útbúa bækling með upplýsingum. Bæklingurinn var 
settur upp þannig að hann væri sem skýrastur, stuttur og 
hnitmiðaður texti og myndir af hvítum hlutum á hverri opnu til 
hliðar við textann. Ég fékk góða aðstoð frá mági mínum, Jóni 
Helga Hólmgeirssyni vöruhönnuði, við uppsetningu á bækling-
num. Bæklingurinn var síðan prentaður á hvítan háglans pappír af 
prentsmiðjunni Litróf. Ég ákvað að binda bæklinginn inn sjálf og 
hafa sauminn og brotið sýnilegt. 

Mynd 11: Bæklingur á sýningu.
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FRAMTÍÐARPLÖN
 
Viðbrögðin við verkefninu voru almennt góð og staðreyndirnar um 
hvíta litinn virtust koma fólki á óvart. Margir sem gáfu sig á tal við 
mig töluðu um að upplýsingarnar í bæklingum ættu að vera 
sýnilegri almenningi. Það gæti því orðið framhald af verkefninu að 
gefa bæklinginn út fyrir almenning. Einnig kom upp hugmynd að 
gerð heimildarmyndar um hvíta litinn sem gæti orðið mjög 
spennandi verkefni. Í ferlinu setti ég til hliðar hugmyndir mínar 
um að gera vörur þar sem klór aðferðin væri notuð. Ég sé þó fyrir 
mér að vinna áfram að þeim hugmyndum og þróa vörur út frá 
þeim.

Í framtíðinni sé ég fyrir mér að halda áfram að ráðast á hulda hluti 
samfélagsins og gera þá sýnilega almenningi. Halda áfram að 
efast og reyna að breyta til hins betra. 

Mynd 12: ljósmynd af sýningu.
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