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Útdráttur 
Blæðingar eru oft álitnar vandamál þrátt fyrir að vera veruleiki í lífi flestra kvenna í yfir 

fjörutíu ár ævi þeirra og snertir viðfangsefnið tæplega helming heimsbyggðarinnar. Mikil 

bannhelgi hvílir yfir blæðingum og kemur það skýrast fram í auglýsingum fyrir 

blæðingavörur sem virðast miða að því að auka hreinlæti í kringum blæðingar. Þar er 

túrblóð hvergi sjáanlegt en þess í stað er notast við bláan og tæran vökva til að sýna fram á 

rakadrægi vörunnar, sem á ekkert skylt við túrblóð. Veruleiki kvenna í þessum 

auglýsingum er alls fjarverandi og þar er dregin upp mynd af ofur póst-femínískum, 

hreinum konum sem finna ekki fyrir því að þær séu á túr, hoppandi um akra á hvítum 

buxum á milli þess sem þær sinna áhugamálum, öflugu félagslífi, heimilislífi og 

starfsframa. Í ritgerðinni rannsaka ég hvað býr að baki auglýsingum fyrir blæðingavörur og 

hvort einhver tenging sé á milli þeirra og aldagamalla hugmynda um blæðingar, hvernig 

auglýsingarnar hafa áhrif á hugmyndir fólks og hvort þær hafi breyst í tímans rás. Hvers 

vegna þykja blæðingar óhreinar og hvaða starf hafa aðgerðarsinnar unnið málefninu til 

bóta, bæði þegar kemur að heilsu kvenna sem og umhverfissjónarmiðum? Hafa hagsmunir 

framleiðandanna kannski áhrif á hugmyndir okkar um blæðingar? Einnig mun ég forðast 

að fegra orðalag og nota helst orðalag eins og túr og blæðingar og forðast orð og 

orðasambönd eins og tíðir og sá tími mánaðarins.  
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Inngangur  

Blæðingar eru veruleiki í lífi flestra kvenna sem þær upplifa í yfir fjörutíu ár ævi sinnar og 

snertir viðfangsefnið tæplega helming heimsbyggðarinnar. Samt sem áður eru blæðingar 

álitnar vandamál í okkar samfélagi. Þær hafa gjarnan verið notaðar til þess að færa sönnur 

á undirskipan kvenna og vanhæfni til þess að ganga sama veg og karlar. Þá er aðallega litið 

á blæðingar sem hreinlætisvandamál en einnig sem vandamál í atvinnuumhverfi þar sem 

heilsufar kvenna meðan á blæðingum stendur er talið óáreiðanlegt. Í kringum umræðuna 

ríkir bannhelgi (e. taboo) og er áhugavert að skoða hvaðan slík bannhelgi á rætur sínar að 

rekja, en hún kemur hvað skýrast fram í auglýsingum fyrir blæðingavörur1 sem virðast 

miða að því að auka hreinlæti í kringum blæðingar og einblína á óhreinlæti sem helsta 

vandamálið. Í auglýsingunum er blóðið heldur hvergi sjáanlegt og þess í stað notast við 

bláan og tæran vökva til að sýna fram á rakadrægi vörunnar, sem á ekkert skylt við túrblóð.  

 Í auglýsingunum eru konurnar gjarnan sýndar hamingjusamar og áhyggjulausar, oftar en 

ekki klæddar hvítu. Með þessu er verið að sýna fram á hæfni vörunnar til að viðhalda 

hreinlæti, en einnig er sterklega gefið í skyn að túrblóð er ekki eitthvað sem má sjást eða 

tala um. Það er meitlað í samfélag kvenna að tala ekki um blæðingar og því er það viðtekin 

venja að konur pískri sín á milli um málefnið og fela jafnvel blæðingavörurnar á leið sinni 

á salernið.2 Það situr alltaf í mér þegar ég spurði fyrrum samstarfskonu mína frá 

Bandaríkjunum hvort hún ætti túrtappa, því ég væri ekki með neitt á mér, og hún svaraði 

mér „Yeah, but I only have the disgusting ones.“3 Átti hún þá við túrtappa sem ekki fylgdi 

ísetningarstautur. Henni þótti ógeðfellt að koma honum fyrir sjálf og eiga þar af leiðandi á 

hættu að komast í snertingu við eigið túrblóð. Þótti mér þetta skýrt dæmi þess hversu sterkt 

það er í samfélaginu að þykja túrblóð óhreint. 

 Í þessari ritgerð rannsaka ég hvað býr að baki auglýsingum fyrir blæðingavörur og hvort 

einhver tenging sé á milli þeirra og aldagamalla hugmynda um blæðingar, hvernig 

auglýsingarnar hafa áhrif á hugmyndir fólks og hvort þær hafi breyst í tímans rás. Hvers 

vegna þykja blæðingar óhreinar og hvaða starf hafa aðgerðarsinnar unnið málefninu til 

bóta, bæði þegar kemur að heilsu kvenna sem og umhverfissjónarmiðum? Hafa hagsmunir 

framleiðandanna kannski áhrif á hugmyndir okkar um blæðingar? Einnig mun ég forðast 

                                                
1 Í flestu efni sem ég hef kynnt mér við skrif þessarar ritgerðar er talað um „menstrual products“ eða 
„sanytary products for women.“ Í þessari ritgerð mun ég kalla slíkar vörur blæðingavörur. 
2 Sophie Laws, Issues of Blood: The Politics of Menstruation, Houndmills, Basingstoke, Hampshire og 
London: The MacMillan Press Ltd., 1990. bls. 32-57. 
3 Setningin gæti útlagst sem: „Já, en bara ógeðslegu gerðina.“ 
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að fegra orðalag og nota helst orð eins og túr og blæðingar og forðast orð og orðasambönd 

eins og tíðir og sá tími mánaðarins. Í fyrsta kaflanum fjalla ég lauslega um sögulegt 

samhengi og kenningar sem komið gætu að gagni til þess að útskýra bannhelgina í kringum 

blæðingar og aðeins um reynsluheim kvenna í þeim málum. Í öðrum kafla fer ég yfir sögu 

blæðingavöru auglýsinga og geri smá úttekt á þeim, fer yfir hvernig vantraust hefur skapast 

gagnvart framleiðendum og hvernig óhefðbundnar blæðingavörur hafa náð ágætlega að 

hasla sér völl þótt meira mætti vera um það. Í þriðja og síðasta kaflanum fer ég ítarlega í 

sögu túraðgerðarsinna og hvers konar aðferðum þeir hafa beitt til þess að ryðja veginn fyrir 

óhefðbundnum blæðingavörum, betra umhverfi og bættri heilsu kvenna en einnig hvernig 

framleiðendur hafi sína eigin hagsmuni að leiðarljósi og skeyta litlu sem engu um 

neytendur sína. 
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1. Sögulegt samhengi 

Frá örófi alda hefur bannhelgi ríkt yfir blæðingum í ýmsum samfélögum, en einnig hafa 

fundist dæmi um samfélög þar sem konan var talin heilög á meðan á blæðingum stóð og í 

öðrum þóttu þær ekkert tiltökumál. Það er þó ómögulegt að gera sögunni almennilega skil, 

aðallega vegna þess að flestar mannfræði rannsóknir sem gerðar hafa verið á fornum 

ættbálkum voru framkvæmdar af karlkyns mannfræðingum sem miðuðu skrif sín 

mestmegnis út frá samtölum við karlkyns meðlimi ættbálkanna.4 Karlmenn hafa einnig að 

miklu leyti verið ráðandi í markaðssetningu í Vestrænum ríkjum og gæti hugsast að þar 

hafi misskilningur átt sér stað, þ.e. ekki er talað út frá reynsluheimi kvenna, heldur 

reynsluheimi karla af konum. 

 Vestræn samfélög fóru ekki að skilgreina túr sem bölvun fyrr en á 19. öld. Á miðöldum 

var vinsælt að nota blóm til að tákna túr. Þá var líka algengt að tengja samband 

tíðahringsins við tunglmánuðinn með samlíkingum eins og tíðir, (e. period, fr. régles) og 

viðgengst það enn þann dag í dag og þykir fínna. Á Englandi 17. aldar voru blæðingar 

taldar nauðsynleg losun umfram blóðs. Þetta ferli var ekki búið að kortleggja af 

læknavísindum og þótti túrblóð vera óhreint og mengað.5 

 Í bókinni Purity and Danger reynir Mary Douglas að sýna fram á það hvernig venjur í 

tengslum við hreinleika og óhreinindi skapa samheldin reynsluheim.6 Veröldin er 

undirlögð tilraunum mannskepnunnar til að þvinga hvora aðra til góðrar þegnskyldu. 

Siðferðisgildum og vissum samfélagsreglum er viðhaldið og þau skilgreind út frá trúnni á 

smithættu, sem er af táknrænum toga og í nánum tengslum við samfélagið. Douglas trúir 

því að mengun sé hliðstæða til að tjá almenningsálit á samfélagsskipan. Uppi hafa verið 

hugmyndir um að kynin geti skapað hættu fyrir hvort annað komist þau í tæri við 

kynlífsvessa (e. sexual fluids) hins kynsins. Oftast er það hættan sem mönnum stafar af 

konum þó því sé stundum öfugt farið. Hægt að líta á slík viðhorf sem tjáningu á samhverfu 

eða stigskipan.7 Heimurinn er samsettur eftir skipulögðu kerfi sem er ákvarðað af 

menningunni og fólk kortleggur heim sinn eftir eigin skynjun á kerfinu. Hver hlutur á sinn 

                                                
4 Guðbjörg Runólfsdóttir, Mánaðarleg skömm? Staða tíðablóðs í vestrænum heimi, Reykjavík: Háskóli 
Íslands, 2013, bls. 9. 
5 Chris Bobel, New Blood: Third-Wave Feminism and the Politics of Menstruation, New brunswick, new 
jersey, og london: Rutgers university press, 2010,, bls. 32. 
6 Mary Douglas, „Preface to the Routledge Classics Edition,“ Purity and Danger, London og New York: 
Routledge Classics, 2010, bls. 3. 
7 Douglas, „Preface to the Routledge Classics Edition,“ bls. 4. 
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stað og sitt hlutverk, en sama hversu vel tekst upp með flokkunarkerfin verður alltaf 

eitthvað útundan. Í því samhengi eru óhreinindi í raun aðeins hlutir á röngum stað.8  

 Það er eðli manneskjunnar að horfa á sjálfa sig útfrá samanburði við aðra, hina 

óæskilegu. Kenningasmiðurinn Jeffrey Jerome Cohen telur skrímsli í sögum vera 

myndlíkingu fyrir mismun, er skrímslið þá táknmynd hinna óæskilegu. Mismunurinn er oft 

á tíðum falinn í samfélagslegum, pólitískum, kynþáttatengdum, efnahagslegum og 

kynferðislegum þáttum.9 Samskipti manna við skrímsli og kynjaverur eru gjarnan 

meginviðfangsefni þjóðsagna og flökkusaga. Manneskjan á sinn stað á innra sviðinu þar 

sem samfélagsleg landamæri eru byggð á sameiginlegum reynsluheim og uppruna, en þau 

greina á milli okkar og hinna. Meðlimir innra sviðsins eru mjög meðvitaðir um þessi 

landamæri og hjálpa sögurnar okkur að skerpa mörkin. Hinir, hóparnir sem samfélagið 

reynir hvað mest að halda niðri, eru ekki velkomnir á innra sviðið.10 Þegar hinir voga sér 

síðan inn á innra sviðið eru þeir orðnir óhreinir, þeir eru ekki á réttum stað. 

 Blæðingar kvenna hafa í gegnum tíðina verið uppspretta ýmissa þjóðasagna sem ganga 

út á það að konur séu á einhvern hátt hættulegar og mengaðar þegar þær eru á túr. Sögurnar 

flakka á milli þjóða, tungumála og fjölmiðla. Þeir sem eru við völd skilgreina normið og 

ýta út að jaðri öllu sem talist gæti ógn við samfélagsleg gildi. (t.d. samkynhneigð og 

kynferði kvenna).11 Vagina Dentata eða Tenntu leggöngin er þjóðsaga sem dregur upp 

mynd af hræðslunni við kynferði kvenna. Þó svo að þjóðsagan og nýrri útfærslur hennar 

eigi sér engan augljósan stað í hversdagsleikanum eiga þær veigamikinn þátt í samtalinu 

um kynferði kvenna og hvernig girnd kvenna er dregin upp sem illmennska.12 Hugmyndin 

um tennt leggöng sem gelda getnaðarlimi á sér langa sögu og hafa fundist ýmis tilbrigði 

hennar meðal þúsunda mismunandi samfélaga í gegnum tíðina. Þó algengast sé að hetjur 

veiti okkur innblástur og skrímsli vari okkur við hættum geta þjóðsögur snúið hlutverkum 

illmennisins og fórnarlambsins við. Þjóðsögur þjóna ekki aðeins þeim tilgangi að skemmta, 

heldur skírskota einnig til sannleikans um mannkynið og vígslusiði þess, eins og; 

kynþroskaskeið, upphaf blæðinga og svein- og meydómsrof.13  

                                                
8 Douglas, Preface to the Routledge Classics Edition: Purity and Danger, bls. 6–7. 
9 Michelle Ashley Gohr, „Do I Have Something in My Teeth? Vagina Dentata and its Manifestations within 
Popular Culture“ í The Moral Panics of Sexuality, Breanne Fahs, Mary L. Dudy and Sarah Stage ritstýrðu, 
New York: Palgrave Macmillan, 2013, bls. 46. 
10 Timothy R. Tangherlini, „From Trolls to Turks: Continuity and Change in Danish Legend Tradition,“ í 
Scandinavian studies, 67. útg. (vetur 1995), Society for the Advancement of Scandinavian Study, bls. 32-33.  
11 Gohr, „Do I Have Something in My Teeth?,“ bls. 27. 
12 Gohr, „Do I Have Something in My Teeth?,“ bls. 27. 
13 Gohr, „Do I Have Something in My Teeth?,“ bls. 28. 
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 Þrátt fyrir að blæðingar kvenna séu eðlilegt líffræðilegt ferli hefur ríkt yfir þeim leynd 

sem hefur skilað sér í bannhelgi í tengslum við tíðahring og kynfæri kvenna, sérstaklega í 

trúarbrögðum undir áhrifum frá gyðingdómi en einnig í rastafaratrú. Þar eru blæðingar 

dregnar upp á neikvæðan hátt (t.d. bölvun Evu) og í kjölfarið er kona á blæðingum álitin 

óhrein. Sögurnar ýta undir mýtuna um það að kona geti smitað manninn af óhreinindum og 

gæti þar með þurft á einhverskonar hreinsun að halda. Þjóðsagan um Vagina Dentata 

passar vel inn í þann hóp þjóðsagna sem mótað hafa samfélagslega fælni gagnvart kynferði 

kvenna og öllu sem því tengist.14 

 Túrverkir voru um tíma taldir einkenni taugaveiklunar, jafnvel eftir að sannað var að 

túrverkir kæmu eingöngu fram meðan á egglosi stendur. Þegar ekki er verið að nota 

túrverki sem réttlætingu þess að skipa konur í lægri sess, þá eru þeir notaðir til að gera lítið 

úr konum og túlkaðir sem ímyndun ein, sönnun þess hversu breyskar og óstöðugar konur 

eru.15 Læknavæðing túrs hófst í upphafi 19. aldar en áður fyrr hafði upphaf blæðinga 

markað þroskatímamót, nýtilkomin eiginleika til að fjölga sér. Á Viktoríutímanum tóku 

karlkyns læknar að sér hlutverk sérfræðinga í kvenlíkamanum. Í kjölfarið urðu til heilsu- 

og hreinlætisstaðlar sem snerust að mestu leyti um notkun blæðingavara, sem urðu fljótt 

merki um samtímavæðingu, stéttaforréttindi og virðingu.16 

                                                
14 Gohr, „Do I Have Something in My Teeth?,“ bls. 28-29. 
15 Bobel, New Blood, bls. 36. 
16 Bobel, New Blood, bls. 32-33. 
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2. Auglýsingar og markaðssetning 

Í seinni heimsstyrjöldinni færðist fræðsla unglingsstúlkna frá mæðrum til auglýsenda. 

Auglýsingum var beint hnitmiðað til unglingsstúlkna og þannig byggðu þeir kerfisbundið 

upp hollustu við vörumerkið. Í fyrsta sinn voru blæðingar ræddar opinberlega en 

auglýsingarnar ollu því að nú hugsuðu stúlkur ekki um frjósemi við upphaf blæðinga 

heldur hreinlæti.17 

 Stjórnvöld í Bretlandi stóðu frammi fyrir ákveðnu vandamáli varðandi 

sjónvarpsauglýsingar fyrir blæðingavörur. Með því að heimila slíkar auglýsingar í 

sjónvarpi var að sama skapi verið að viðurkenna tilvist blæðinga. Framleiðendur 

blæðingarvara höfðu mikilla hagsmuna að gæta og í skjóli fjármagnsvalds tókst þeim að 

sannfæra stjórnvöld að heimila þeim að auglýsa. Auglýsingar af þessu tagi voru óheimilar í 

bresku sjónvarpi til ársins 1979 en voru prufukeyrðar á Stöð 4 (e. Channel 4) í 

tilraunaskyni. Í fréttatilkynningu frá Breska Útvarpsráðinu (e. The Independent 

Broadcasting Authority) kom eftirfarandi fram:18  

Fylgst hefur verið með viðbrögðum áhorfenda og tilraunin leitt í ljós umtalsverðar 
viðhorfsbreytingar almennings. Í júlí 1984 vildu 55% þeirra sem í úrtakinu voru 
heimila slíkar auglýsingar á meðan 38% voru mótfallnir þeim, 6% voru óvissir. Í 
mars 1988 hafi hinsvegar 66% viljað heimila auglýsingar af þessu tagi, 30% verið 
mótfallnir þeim og 4% verið óvissir. Þetta gefur breiða mynd af vaxandi 
viðurkenningu, þó svo að ákveðinn minnihlutahópur, sem samanstendur 
mestmegnis af eldri konum, sé enn mótfallin auglýsingunum. Algeng ástæða sem 
gefin var upp af þeim sem voru mótfallnir auglýsingunum var sú að þær ollu 
óþægindum þegar horft var á með fjölskyldunum. Óháða útsendingarráðinu bárust 
889 kvartanir á meðan á tilrauninni á Stöð 4 stóð.19 20 

 

Viðmiðunarreglur voru í kjölfarið settar sem gengu mestmegnis út á það að verða 

áhorfandanum ekki til skammar með illa ígrunduðu orðbragði eða myndmáli. Til að mynda 

var ekki leyfilegt að sýna vöru nema hún væri í umbúðum. Mælt var með því að talsetning 

og heildarkynning auglýsingarinnar væru í höndum kvenmanns og mælt gegn því að vísa í 

                                                
17 Bobel, New Blood, bls. 32-33. 
18 Laws, Issues of Blood, bls. 46. 
19 Laws, Issues of Blood, bls. 46 . 
20 Frumtexti: „Viewers' attitudes were monitored during the two years both by the lTV companies and by the 
IBA. The research showed a significant shift in public opinion. In July 1984, 55% of those surveyed had said 
such advertising should be allowed, 38% that it should not, with 6% don't knows. By March 1988 66% said it 
should be allowed, 30% that it should not with 4% don't knows. A broad picture of increasing acceptance of 
the advertising over the period emerged. Nevertheless it is recognized that a minority, mainly of older 
women, remain opposed to it. A frequent reason given by those who object is embarrassment when watching 
with their families. The IBA received 889 complaints during the experiment on Channel4.“ 
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samskipti við hitt kynið. Karlmenn ættu ekki að vera í aðalhlutverki en engar mótbárur 

voru gegn því að karlkyns karakter væri í jaðrinum á leiknum auglýsingum.21 

2.1 Hlutafélagshrottar 
Í Bandaríkjunum eru fjögur stórfyrirtæki sem ríkja yfir markaði blæðingavara. Það eru: 

Procter & Gamble (P&G) sem framleiða Tampax og Always, Johnson & Johnsons (J&J) 

sem framleiða m.a. o.b. túrtappa, Kimberly-Clark (K-C) og Playtext Products og nær 

rekstur þeirra víða um heim.22 Þessi stórfyrirtæki hafa stundum verið kölluð „Þessir fjórir 

stóru“ (e. The Big Four) eða jafnvel „Hlutafélagshrottar“ (e. the Corporate Creeps). 

Ástæða þessara nafngifta er sú að þessum fyrirtækjum hefur tekist að viðhalda og jafnvel 

auka afkomu sína á svo til stöðnuðum markaði. Það hafa þau gert með 

auglýsingaherferðum sem sannfæra neytendur um að nota nýstárlegar vörur sem hafa hærri 

afkomustuðul og nýta sér tískustrauma í neytendaviðhorfum, auk annarra aðferða. 

Auglýsingarnar snúast ekki aðeins um gæði og afkastagetu blæðingavara, heldur ýta þær 

stórlega undir og styrkja bannhelgina í kringum túr. Til að mynda hefur Tampax notast við 

slagorðin “Tampax—Made to Go Unnoticed,”23 og annað fyrirtæki auglýsti vöru sína sem 

svo að hún væri pökkuð inn í þar til gerðar skrjáflausar umbúðir, „Because there’s no need 

to shout about it.”24 25 

 Markmið framleiðendanna virðist vera að slíta hugrenningartengslin milli blæðinga og 

blæðingavörunnar og gera ásýndina líkari snyrtivörum, þar með virðist varan meira 

aðlaðandi. Umbúðirnar koma þar talsvert við sögu en fyrirtækin hafa gefið umbúðunum 

meira rými í tímans rás og virðist áherslan oft vera meiri á endurhönnun umbúða fremur en 

að betrumbæta vöruna sjálfa. Fyrirferðarmeiri umbúðir þýða að hægt að koma færri 

eintökum af vörunni fyrir í umbúðunum og gefur einnig kost á því að klæða vöruna í 

spariföt ef svo má að orði komast. Varan þarf að vera frambærilegri ef fyrirtækin ætla að 

hækka verð. Fyrirferðarmeiri umbúðir hafa slæm áhrif á umhverfið en framleiðendurnir 

láta það sig litlu varða. Þvert á móti virðast þau áfjáð í að elta velgengi plastiðnaðarins. 

Umhverfisvernd og sjálfbærni virðast ekki vera í forgangi og spilar neytendahegðun stórt 

hlutverk þar sem neytandinn velur frekar þær vörur sem eru á góðu verði og hafa getið sér 

                                                
21 Laws, Issues of Blood, bls. 47. 
22 Bobel, New Blood, bls. 107. 
23 Setningin gæti útlagst sem: „Tampax – Það tekur enginn eftir þeim.“ 
24 Bobel, New Blood, bls. 107-108. 
25 Setningin gæti útlagst sem: „Því það er algjör óþarfi að auglýsa það.“ 
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góðan orðstír fyrir gæði. Ef varan er einnig umhverfisvæn skemmir það ekki fyrir, en það 

mætir sjaldnast forgangi.26 

2.2 Úttekt á auglýsingum  
Árið 1993 gerði Dagsljós smá samantekt á dömubindaauglýsingum og hvernig þær höfðu 

breyst. Þar er talað um að slíkar auglýsingar hefðu færst í vöxt og væru nú hispurslausari 

en áður hafði viðgengist. Einnig hve úrvalið hefði aukist gífurlega, t.a.m. hafi dömubindi 

með vængjum komið á markað árið 1992. Í innslaginu er rætt við tvo einstaklinga frá 

innflutningsaðilum blæðingavara og mannfræðing um hugmyndafræðina og sálfræðina á 

bak við slíkar auglýsingar. Talsmenn innflutningsfyrirtækjanna voru bæði á því að 

auglýsingarnar hefðu breyst. Jón Þorsteinn Gunnarsson hjá Glóbus vildi meina að 

auglýsingarnar hefðu breyst úr því að vera „hreinar glamúr auglýsingar“27 yfir í að „vera 

heldur faglegri upplýsingar sem seljandinn vill koma til kaupandans.“28 Pálína 

Magnúsdóttur hjá Íslensk Ameríska (ÍSAM) sagði að blæðingar væru mikið feimnismál 

fyrir konur og að þau vildu auglýsa dömubindin „þannig að það sé varan sjálf sem talar 

fyrir sig á þann hátt að það séu neytendur sem hafa reynt vöruna og kynnst henni sem segja 

frá því hvað þeim finnst.“29 Hún vonar að ungar stúlkur „taki þessari lífsreynslu með opnu 

hugarfari og jákvæðum huga“.30 Mannfræðingurinn Jóhanna K. Eyjólfsdóttir kafar dýpra í 

auglýsingarnar og hefur eftirfarandi að segja um þær: 

Á tímum [forn-]Grikkja, að þá voru engar hugmyndir uppi um að t.d. tíðablóð væri 
eitrað. Þetta breytist svo með tímans rás og Plíníus sem var rómverskur fræðimaður 
hann hélt því fram að tíðablóð væri baneitrað, að skordýr og jafnvel plöntur dræpust 
þegar konur sem hefðu blæðingar gengu fram hjá, eða gengu um akrana. Á tímum 
Rousseau þá komu upp aðrar hugmyndir. Rousseau hélt því fram að tíðir kvenna 
væru menningarsjúkdómur sem að orsakaðist af því að konur hreyfðu sig of lítið og 
væru semsagt orðnar úrkynjaðar á einhvern hátt. Það er ætlast til þess að þær finni 
ekki fyrir því að þær séu á tíðum. Ef við skoðum auglýsingarnar þá ganga þær allar 
út á það vera frjáls og óháð, maður getur farið í sund og á hestbak, og gert hvað sem 
er og þetta ástand háir konunni ekki á einn á einn eða annan hátt, sérstaklega ef þú 
notar rétta gerð dömubinda. Að þá sem sagt er hún alveg eins og fuglinn frjáls. En 
aftur á móti ef við skoðum dömubindaauglýsingarnar að þá miðast þetta allt við 
afneitun kvenna á þessari líkamsstarfsemi og þetta, það gengur allt út á hreinleika. 
Maður sér aldrei rauðan lit í dömubindaauglýsingu. Þar eru bláir litir, hvítir litir og 
allir litir sem tákna hreinleika. Þannig að í dag eru, er sem sagt samfélagið, bendir 
konum á það, gleymið að þið hafið blæðingar og vinnið ykkar störf.31  

                                                
26 Bobel, New Blood, bls. 108. 
27 Dagsljós, „Dagsljós 06.11.1993.“ 
28 Dagsljós, „Dagsljós 06.11.1993.“ 
29 Dagsljós, „Dagsljós 06.11.1993.“ 
30 Dagsljós, „Dagsljós 06.11.1993.“ 
31 Dagsljós, „Dagsljós 06.11.1993.“ 
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Mynd 1: Blár vökvi notaður til að               Mynd 2: Umbúðir hannaðar til að fela notuð dömu- 
til að sýna rakadrægni blæðingavara.          bindi. Dömubindið í auglýsingunni er tölvuteiknað. 
 

    
Mynd 3: Konum í auglýsingum af þessu    Mynd 4: Konum í auglýsingum af þessu tagi sinna  
tagi vegnar vel í starfi.                                 ýmsum áhugamálum samhliða frama. 
 
Þessi tilvitnun á vel við það sem ég hef kynnt mér varðandi auglýsingar og hvernig þær 

miða aðallega að hreinlæti og hvernig konur eigi stöðugt að fela það að þær séu á 

blæðingum. Ég fór á Stöð 2 og fékk að skoða nokkrar nýlegar auglýsingar og virðist fátt 

hafa breyst í þessum efnum. Ég skoðaði nokkrar auglýsingaherferðir, þ.á.m. o.b. 

ProComfort túrtappa auglýsingaherferð og Libresse dömubinda- og innleggjaauglýsingar. 

Ég mundi ekki eftir að hafa séð túrtappa auglýsta á Íslandi fyrr en nýlega, og minntist á það 

við starfsmanninn sem sér um bókanir auglýsinga og hefur unnið það starf í fjölda ára. 

Þegar ég minntist á það taldi hún það sennilega rétt hjá mér. Auglýsingarnar eiga það 

sameiginlegt að varan er aldrei sýnd án umbúða, nema í tæknilegum útskýringum þar sem 

varan er þá tölvuteiknuð, og þegar sýnt er fram á rakadrægni er alltaf notaður ljósblár og 

tær vökvi, allt er svo hreint fullkomið að það jaðrar við einhverskonar blætisdýrkun (sjá 

myndir 1 og 2). Allar einblína þær á hreinlæti og einhverskonar afneitun, konan á ekki að 

finna fyrir því að hún sé á blæðingum. Setningar eins og „ Ég vil upplifa mig hreina og 

ferska. Þegar ég er á blæðingum þarf ég áræðanlega vörn,“32 og „við sættum okkur aldrei 

við að vera næstum því hreinar og öruggar þegar við erum á blæðingum,“33 eru skýr dæmi. 

Konurnar lifa heilbrigðum lífsstíl og tekst vel að halda jafnvægi milli félagslífs og frama 

                                                
32 Ölgerðin, 2016, „o.b. ProComfort: Kvensjúkdómalæknar mæla með o.b.,“ Auglýsingaherferð, Stöð 2. 
33 Ölgerðin, 2016, „o.b. ProComfort: Hreinlæti og örugg vörn,“ Auglýsing, Stöð 2. 
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(sjá myndir 3 og 4).34 Konur eru í forgrunni auglýsinganna og sjá um talsetningu. 35 36 37 Svo 

virðist sem gömlu staðlarnir sem settir voru í Bretlandi hafi áhrif enn þann dag í dag.  

 Nútíma auglýsingaherferðir blæðingavara draga upp mynd af póstfemínískri konu sem 

er menntuð, oftast á þrítugs/fertugsaldri, heimsborgaraleg, hamingjusöm, heilsusamleg, 

klár, sjálfsörugg, skapandi, móðins, styður kynfrelsi (e. Sexually liberated) og svo mætti 

lengi telja. Þær halda góðu jafnvægi milli spennandi félagslífs, frama og fjölskyldulífs en 

tekst samt að finna tíma fyrir sjálfa sig. Konan sveigir sig eftir aðstæðum og þykir slíkur 

sveigjanleiki ákjósanlegasta persónueinkenni manneskju í kapítalísku hagkerfi: Þeir 

hæfustu lifa af.38 Þessi þversögn gæti valdið því að konur eru líklegri til þess að mistakast 

þar sem sjálfsvitund þeirra verður of mótsagnakennd.39  

 

       
Myndir 5-7: Blóð í dömubindaauglýsingu 
 

 Breytinga hefur orðið vart í  auglýsingaherferðum sem fara fram á vefnum. Nú veit ég 

ekki hvort slíkar auglýsingar hafi verið sýndar í sjónvarpi erlendis og ég hef ekki séð þær í 

íslensku sjónvarpi. Sú auglýsing sem hefur vakið hvað mesta athygli og í raun brotið blað í 

sögu auglýsinga fyrir blæðingavörur er frá Bodyform og kom út í maí 2016. Þar sjást konur 

sinna ýmsum tómstundum sem valda svo miklu álagi að konunum blæðir. T.d. sjáum við 

blóðugar tær ballettdansara, blóðugt nef boxara og blóð leka úr sári á enni fótboltakonu. 

„No blood should hold us back“40 segir í auglýsingunni og er slagorð herferðarinnar „Live 

Fearless“.41 Það virðist vera að þetta sé í fyrsta sinn sem blóð birtist í auglýsingu af þessu 

tagi og er það mjög mikilvægt að fólk sjái loks blóð í stað bláa vökvans, en hins vegar má 

                                                
34 Ölgerðin, 2016, „o.b. ProComfort: Hreinlæti og örugg vörn.“  
35 Ölgerðin, 2016, „o.b. ProComfort: Kvensjúkdómalæknar mæla með o.b.“  
36 Nathan & Olsen, 2016, „Libresse Roll, Press, Go,“ Auglýsingaherferð, Stöð 2. 
37 Nathan & Olsen, 2016, „Libresse: Proskin formula,“ Auglýsing, Stöð 2. 
38 Laura Jones, „Anthropological Fantasies in the Debate over Cycle-Stopping Contraception,“ í Women's 
Studies, (2011), Routledge: London og New York, 2011, bls. 140-141, DOI: 
10.1080/00497878.2011.537983. 
39 Jones, „Anthropological Fantasies in the Debate over Cycle-Stopping Contraception,“ bls. 143-144. 
40 Setningin gæti útlagst sem: „Ekkert blóð ætti að halda aftur af okkur.“ 
41 Bodyform, „No blood should hold us back,“ myndband, 1:22, sótt 27. nóvember 2016 af 
https://youtu.be/8Q1GVOYIcKc 
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velta fyrir sér hvort túrblóð, eða eitthvað í líkingu við það, verði einhvern tímann sýnt í 

auglýsingu? 

2.3 Markaðssetning, vantraust og óhefðbundnir valkostir 
Framleiðendur blæðingavara hafa vanrækt heilsu kvenna, þá sérstaklega þegar ofur-

rakadrægir túrtappar komu á markað árið 1979 og ullu „Toxic Shock syndrome“ 

faraldrinum (TSS). Í kjölfarið lét fjöldi kvenna lífið.42 Þrátt fyrir dapurlega sögu er hvorki 

gert ráð fyrir samdrætti í framleiðslu né sölu túrtappa. Svo virðist sem neytendum fjölgi 

sem velja túrtappa fram yfir dömubindi. Markaðssetningin beinist að neytendum á 

unglingsaldri í gegnum sjónvarp, prentmiðla, samstarfs við fyrirtæki sem eru í vinsældum 

hjá unglingum og umbúðir til þess gerðar að ná til unglingsstúlkna. Stúlkur í dag upplifðu 

ekki TSS faraldurinn og þrátt fyrir að vörurnar hafi breyst að einhverju leyti er TSS enn 

áhyggjuefni. Til marks um það er öllum túrtappaframleiðendum skylt að bera varúðarorð 

þess efnis á umbúðum sínum.43 Framleiðendurnir nýta sér óttaleysið sem gefur 

túraðgerðarsinnum ástæðu til að finnast framleiðendurnir gera lítið úr vánni sem fylgt getur 

túrtöppum. Framleiðendur virða að vettugi neikvæðu umhverfisáhrifin af einnota vörum og 

hækka verð fyrir stællegar umbúðir. Túraðgerðarsinnar beita andófi gegn fyrirtækjunum 

því þeim virðist gagnslaust að fara í samvinnu við erindreka iðnaðarins sem og opinberum 

embættismönnum hverra verk er að setja reglugerðir í kringum blæðingavörur.44 Kvenna- 

og kynjafræðingurinn Chris Bobel telur að þessi gagnleysistilfinning eigi rætur að rekja til 

gegnsýrðs vantrausts, og að rök róttækra túraðgerðarsinna séu einföld: Hvers vegna að 

reyna að tala við framleiðendurna ef þeim er ekki treystandi?45 

 Þriðja bylgja femínisma í bland við gagnrýni pönksins á neyslusamfélagi og ýmsum 

andófs úrræðum þess hefur fært aðgerðastefnuna á hærra plan og myndað þannig einstakt 

form aðgerðastefnu sem er nútímaleg og frumleg.46 Þar er andfyrirtækjamiðuð (e. anti- 

corporate) heimsspeki pönksins innlimuð og hvetur fólk til að „gera það sjálft“ (e. DIY: Do 

it yourself) til þess að ögra ofneysluviðmiðum sem eru ríkjandi í vestrænum heimi.47  

                                                
42 Umfjöllun um Toxic Shock Syndrome er ítarlegri í kafla 3.2. 
43 Bobel, New Blood, bls. 108. 
44 Bobel, New Blood, bls. 109. 
45 Bobel, New Blood, bls. 109. 
46 Chris Bobel, „Our Revolution Has Style: Contemporary Menstrual Product Activists „Doing Feminism“ in 
the Third Wave,“ í Sex Roles, (2006), Boston: University of Massachusetts, bls. 331, doi 10.1007/s11199-
006-9001-7. 
47 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 331. 
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 Þriðju bylgju femínismans varð fyrst vart upp úr 1980 og var sú bylgja 

einstaklingsbundnari en hinar fyrri. Þriðja bylgjan er kannski ekki beint aðgerðastefna að 

því leyti að fólk sem hana aðhyllist berst fyrir svo ólíkum aðgerðum. Þriðja bylgjan 

afneitar ýmsum kenningum fyrri bylgja, aðallega skorti á fjölbreytni og hvernig konur af 

öðrum kynþáttum en hinum hvíta og fátækari konur voru útilokaðar frá annarri bylgjunni, 

auk þess að innlima nú fleiri kyngervi og kynferði.48 

 Pönkarar sigldu gegn straumnum og í stað þess að samþykkja ríkjandi viðmið og þá 

auðsveipni sem ætlast var til af ungu fólki gáfu þau49 sér ný stílfærð viðmið um mótstöðu 

og úr því spratt „DIY“ hugmyndafræðin. Til þess að auglýsa tónlistina sína gerðu þau 

heimatilbúnar auglýsingar; handgerð, ljósrituð og sjálfdreifð tímarit sem þau kölluðu 

„zine“. Túraðgerðarsinnar tóku upp aðferðir þeirra með það að markmiði að vekja athygli á 

sjálfshjálp varðandi blæðingaheilsu kvenna.50 „Zine-in“ byrjuðu alla jafna á útskýringu á 

hvað stórfyrirtækin væru galin og útlistuðu síðan óhefðbundna valkosti með ítarlegri 

umfjöllun sem oftast var skrifuð útfrá persónulegri frásögn þar sem höfundurinn miðlaði af 

eigin reynslu. Þá var að lokum gefinn upp listi sem vísaði í ítarlegra efni og stundum 

fylgdu aðferðir sem sýndu hvernig mætti útbúa margnota dömubindi.51 

 Bobel tók eftir því að markaðssetningunni sem þarna var beitt væri hægt að skipta niður 

í þrjú megin þemu. Fyrsta þemað fól í sér vinnu með sjálfsvitund, að kynnast eigin líkama. 

Þar sem stórfyrirtækin hafa ýtt undir bannhelgi blæðinga og dregið úr konum að kynnast 

líkama sínum er aukin sjálfsvitund mikilvægt skref í átt að því að frelsa konur frá 

undirokun, venja sig af skömminni, taka í taumana og læra á líkama sína.52 Annað þemað 

fólst í því að beita persónulegri og fræðandi frásögn. Frásögnin líktist á engan hátt 

auglýsingu og var fremur persónulegur vitnisburður þar sem fram komu bæði með- og 

mótrök. Hvorki alhæfingar né loforð voru sett fram og virkaði þetta því meira eins og 

leiðarvísir fyrir þær sem íhuguðu að feta sömu slóð.53 Þriðja þemað gæti útlagst sem 

sjálfsafmánar aðferð (e. Self-effacement strategy) og snýst í stuttu máli um að höfundur 

geri lesanda það ljóst að hann hafi enga sérfræðiþekkingu en hafi að sama skapi enga 

tengingu við neina stofnun. Bobel telur þessa aðferð þjóna tvennum tilgangi. Annars vegar 

                                                
48 K.P Lannello, „Third Wave feminism and individualism: promoting equality or reinforcing the status quo,“ 
rachelyon1 Wordpress, sótt 28. nóvember 2016 af https://rachelyon1.files.wordpress.com/2015/01/third-
wave-feminism.pdf  
49 Hér segi ég „þau“ til þess að undirstrika það að bæði kynin falla undir þennan hóp. 
50 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 335. 
51 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 335-336. 
52 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 336. 
53 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 337. 
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að lesanda finnist hún54 valdefld og hvött til að virða eigin reynslu og skoðanir. Gagnrýnni 

hugsun og sjálfsskoðun er fagnað. Hins vegar til þess að mynda fjarlægð á milli höfundar 

og hinna svokölluðu sérfræðinga sem gera í raun lítið annað en að lítillækka konur með því 

að ákvarða fyrir þeirra hönd hvað sé rétt og rangt, án þess að bjóða upp á samræðu þess 

efnis.55 

 Vefsíðan HelloFlo helgar sig því að „normalisera“ umræðuna um líkama kvenna. 

Vefsíðan bíður upp á samsetta pakka með blæðingavörum frá ýmsum framleiðendum auk 

annars góss sem glatt getur í kringum blæðingar. Þessir pakkar eru vandlega samsettir og 

geta konur á öllum aldri fundið eitthvað við sitt hæfi.56 Auglýsingarnar þeirra eru opinskáar 

og uppfullar af húmor. Þar eru ungar stúlkur að stíga sín fyrstu skref í notkun blæðingavara 

sýndar sem sterkir einstaklingar og þeirra fyrstu blæðingum fagnað. Einnig taka 

auglýsingarnar á breytingaskeiði, vandræðum sem fylgja því að hafa fætt barn, þvagleka og 

svo mætti lengi telja. Auglýsingarnar má skoða á YouTube rás HelloFlo.57 Kvenmiðuð 

markaðssetning af þessu tagi væri líklega ekki til í dag ef ekki væri fyrir það öfluga starfi 

sem túraðgerðarsinnar hafa unnið hörðum höndum að síðan á áttunda áratug síðustu aldar. 

                                                
54 Lesandi hér er kona. 
55 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 337. 
56 HelloFlo, „HelloFlo,“ helloflo.com, sótt 30. nóvember 2016 af http://helloflo.com/ 
57 HelloFlo, „YouTube rás HelloFlo,“ YouTube.com, sótt 30. nóvember 2016 af 
https://www.youtube.com/channel/UCGL9nHMvNVRawDxwazMMPgA 
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3. Túraðgerðastefna 

Árið 1968 var Ungfrú Ameríku fegurðarsamkeppninni eftirminnilega mótmælt en 

mótmælendur hentu skaðvöldum eins og háhæluðum skóm, brjóstahöldurum, 

augnahárabretturum, gerviaugnahárum og fleiru í þeim dúr í þar til gerða „frelsis 

ruslatunnu.“ Túrtappar og dömubindi komu hvergi við sögu en slíkar vörur voru enn álitnar 

partur kvenfrelsunarinnar.58 Dömubindi með límrönd voru kynnt til sögunnar árið 1971 

eftir pressu frá neytendum sem þótti krókarnir og böndin sem til þurfti til að halda 

bindunum á sínum stað mikið ergelsi. Það var þó ekki mikil meðvitund um mengunina sem 

fylgir einnota blæðingavörum. Femínistar gagnrýndu ofurneysluhyggju og áherslurnar á 

kvenlega fegurð, en það tók þær langan tíma að bæta blæðingavörum á listann yfir vörur 

sem gætu valdið konum skaða.59 

 Í endurútgáfu bókarinnar Our Bodies, Ourselves árið 1973 er stiklað á stóru um 

blæðingar. Ekkert var minnst á pólitík blæðinga og snerist kaflinn aðallega um blæðingar 

sem hreinlætisvanda. Túrtappar og dömubindi þóttu augljósasti kosturinn og án nokkurrar 

forsendu var mælt með túrtöppum sem skynsamlegasta kostinum. Tveir nýir valkostir voru 

kynntir til sögunnar: Einnota blæðingabikar og blæðingaútdráttur (e. period extraction). 

Seinni aðferðinni var lýst sem tilraunakenndri en „spennandi fyrir þau okkar sem finnst 

blæðingar vera til trafala.“60 Blæðingaútdráttur felur í sér að handvirkt draga út allt innihald 

legsins meðan á blæðingum stendur. Del Em tækið var upphaflega ætlað til fóstureyðinga. 

Einhverjar notuðu það þó til þess að stytta blæðingar úr einhverjum dögum niður í örfáar 

klukkustundir.61 Ekki voru upptaldir fleiri valkostir.  

 Neytendahreyfingu túraðgerðarsinna í Bandaríkjunum má skipta niður í þrjá áfanga: 

Umhverfissjónarmið og vantraust, heilsusjónarmið og að lokum hvata fyrir óhefðbundna 

valkosti blæðingavara. 

3.1 Fyrsti áfangi: Umhverfissjónarmið og vantraust 
Bókin The Curse: A Cultural History of Menstruation var gefin út árið 1976 og ávarpaði 

bannhelgi blæðinga, mýtur, helgisiði og táknfræði blæðinga frá femínísku sjónahorni. Bent 

var á að framleiðsluferlið valdi menguðu frárennsli og að ísetningarstautum fyrir túrtappa 

reki upp á strendur á meðan dömubindi, túrtappar og umbúðirnar sem þeim fylgja stífli 

                                                
58 Bobel, New Blood, bls. 46. 
59 Bobel, New Blood, bls. 46. 
60 Bobel, New Blood, bls. 47-48. 
61 Bobel, „Our Revolution Has Style,“ bls. 332. 
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urðunarstaði, holræsi og vatns-hreinsistöðvar.62 Höfundur bókarinnar var brautryðjandi í 

gagnrýni á iðnaðinn. Bent er á að framleiðendur hafi reitt sig of mikið á auglýsingabrellur 

til að auka sölu og farið ítarlega í það hvernig eftirspurn var sköpuð eftir ilmandi vörum og 

þeirri eftirspurn annað í flýti. Ilmandi túrtappar eru tilgangslausir þar sem túrblóð er 

lyktarlaust þar til það kemst í tæri við súrefni. Auk þess bæta ilmefnin á mengunina sem 

fylgir blæðingavörum. Þó voru þeir seldir auðblekktum neytendum þrátt fyrir að Lyfja- og 

matvælaeftirliti Bandaríkjanna (FDA)63 hafi borist tilkynningar sem draga öryggi slíkrar 

vöru í efa.64  

 Í lok áttunda áratugarins ríkti mikið vantraust gagnvart blæðingavöruiðnaðinum og 

ýmsir orðrómar fóru af stað. Árið 1978 gáfu til dæmis Kvenheilsusamtökin í Berkeley (e. 

Berkeley Women’s Health Collective) út upplýsingabækling þess efnis að asbest væri eitt 

af innihaldsefnunum í túrtöppum, en sá orðrómur rekur reglulega upp kollinn í dag. 

Útlistaði bæklingurinn ýmis eiturefni og aðrar hættur við notkun túrtappa, eins og 

ofþurrkun legganga, brot af trefjum yrðu eftir í leggöngunum og að þeir hindruðu 

úthreinsun túrblóðs.65 Árið 1978 var könnun gerð meðal neytenda sem viðbragð við 

vaxandi meðvitund og áhyggjum. Í könnunni komu fram áhyggjur notenda túrtappa yfir 

því að notkun þeirra gæti valdið sýkingum í legi og þvagrás, leghálsrofi, auknum líkum á 

heilablóðfalli og ofvexti í eggjaleiðara. Mótsvar framleiðenda var á þá leið að 

læknaráðgjafar þeirra hefðu fullvissað þá um að hvorki túrtappar né dömubindi gætu valdið 

nokkrum heilsuskaða.66  

3.2 Annar áfangi: Heilsu sjónarmið (TSS: Toxic Shock syndrome) 
Árið 1975 markaðssettu P&G Rely túrtappa, svo rakadræga að þeir gátu dregið í sig heilar 

blæðingar. Tilkynningar bárust um uppköst og niðurgang eftir notkun slíkra túrtappa og í 

kjölfarið hóf FDA að innleiða reglugerðir til að tryggja öryggi og markvirkni 

lækningatækja (e. medical devices). Það þurfti þó banvænan faraldur TSS til þess að 

stjórnvöld gerðu slíkar reglugerðir að forgangsatriði.67 

 TSS er afar sjaldgæf sýking en mögulega lífshættuleg. Áður en faraldurinn gaus upp 

árið 1979 voru aðeins örfá tilfelli slíkrar sýkingar en tilfellunum fór ört fjölgandi eftir að 

Rely túrtapparnir komu á markað. TSS faraldurinn náði hámarki árið 1980 með 813 

                                                
62 Bobel, New Blood, bls. 49-50. 
63 Eftirleiðis verður Lyfja- og matvælaeftirlitið skilgreint sem FDA (FDA: Food and drug administration). 
64 Bobel, New Blood, bls. 50. 
65 Bobel, New Blood, bls. 51. 
66 Bobel, New Blood, bls. 52. 
67 Bobel, New Blood, bls. 53. 
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tilfellum af blæðingatengdum TSS sýkingum, þar af 38 dauðsföllum. Árið 1983 hafði 

sóttvarnarstofnuninni borist yfir 2.200 tilkynningar um tilfelli TSS sýkinga. Nú, undir 

gífurlegum þrýstingi frá lyfja- og matvælaeftirlitinu, og til þess að forðast yfirvofandi 

hættu á innköllun á vörum, ákvað P&G að taka Rely túrtappana af markaðnum.68 Þessu 

fylgdi ítarleg fjölmiðlaumfjöllum og FDA fylgdi loksins eftir fyrirmælum sínum um öryggi 

blæðingavara. Túrtappar þurftu nú að uppfylla ákveðna frammistöðustaðla og vora undir 

stöðugu eftirliti.69  

 Árið 1982 var sett reglugerð þess efnis að upplýsingar þyrftu að koma fram með 

vörunni um minnsta magn vökva sem túrtappinn gæti dregið í sig til að leiðbeina konum 

hvers konar túrtappar mættu þeirra þörfum. Hins vegar voru þessar upplýsingar svo til 

merkingarlausar þar sem ekki höfðu verið gerðar samræmdar mælingar. Í kjölfarið hófu 

nokkrir aðgerðasinnar herferð þess efnis að samræma rakadrægni mælingarnar og uppskáru 

árangur erfiðisins árið 1990.70  

 Árið 1989 birtust niðurstöður rannsóknar örveirufræðinga í yfirliti um smitsjúkdóma (e. 

Review of Infectious Diseases) og kom í ljós að tengsl væru milli TSS og innihaldsefna 

rakadrægra túrtappa. Rannsóknin hafði í för með sér lögmæta ástæðu til að forðast túrtappa 

og hjálpaði til við að skapa markað fyrir óhefðbundnar blæðingavörur í Bandaríkjunum og 

víðar.71 

3.3 Þriðji áfangi: Óhefðbundnir valkostir 
Helsti hvatinn fyrir óhefðbundna valkosti blæðingavara var árangursrík herferð Samtaka 

kvenna um umhverfisvernd í Evrópu (e. The Women’s Environmental Network, skst. 

WEN) sem olli fjaðrafoki. Samtökin hvöttu neytendur til þess að taka afstöðu gegn 

breskum framleiðendum blæðingavara og mengandi framleiðsluháttum þeirra. Upplýst var 

hverskonar hætta stafar af klórhvíttuðum vörum fyrir umhverfið en einnig hvernig Díoxín, 

afar krabbameinsvaldandi efni, hefur ekki aðeins tengingu við krabbamein heldur einnig 

legslímuflakk og fæðingargalla.72 

 Herferðin vakti hörð viðbrögð og bárust framleiðendum og breska þinginu yfir fimmtíu 

þúsund bréf þar sem breytinga á framleiðsluháttum var krafist. Á aðeins sex vikum höfðu 

allir stærstu framleiðendur Bretlands heitið því að hætta að nota klór í hvítnunarferlinu.73 

                                                
68 Bobel, New Blood, bls. 52. 
69 Bobel, New Blood, bls. 54. 
70 Bobel, „Our Revolution Has Style,“, bls. 333. 
71 Bobel, „Our Revolution Has Style,“, bls. 333. 
72 Bobel, New Blood, bls. 58. 
73 Bobel, New Blood, bls. 58. 
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Bandarískum og kanadískum aðgerðarsinnum gekk þó ekki jafn vel og Bretum að fá sínu 

framgengt. Stofnandi WEN telur það mögulega vera vegna þess að umræðan fór ekki fram 

eins opinberlega og að framleiðendur höfðu í raun tekið sig saman um að hunsa 

aðgerðarsinna.74 

 Útbreiðsla óhefðbundinna blæðingavara var hægfara en ýtti undir þarfar breytingar. 

Árið 1989 var Natracare stofnað en stefna fyrirtækisins var að framleiða aðeins 

umhverfisvænar blæðingavörur, heilsusamlegar konum. Túraðgerðarsinnar urðu sífellt 

meðvitaðri um áhrifin sem iðnaðurinn hefur á umhverfið og heilsu kvenna og í kjölfarið 

fylgdu ýmsar nýjungar. Blæðingarbikarinn markaði tímamót í þróun óhefðbundinna 

blæðingavara og á árunum 1992-1999 höfðu fimmtán fyrirtæki haslað sér völl á því sviði 

sem auk þess framleiddu túrtappa úr hreinni bómull, endurnýtanleg dömubindi og fleira í 

þeim dúr.75 

 Þekktast þessara fyrirtækja er líklega Lunapads í Kanada. Fatahönnuðurinn Madeleine 

Shaw var orðin þreytt á síendurteknum þvagfærasýkingum af völdum túrtappa og þótti 

endurnýtanlegu dömubindin sem nú þegar voru á markaðnum ekki vera við sitt hæfi. 

Lunapads vöktu mikla lukku meðal neytenda og fljótt fengust þau í heilsuverslunum. Árið 

1995 opnaði Shaw sína eigin verslun. Lunapads selur endurnýtanleg dömubindi í ýmsum 

stærðum, nærbuxnainnlegg og rakadrægar nærbuxur í ýmsum litum og mynstrum. Auk 

þess að selja Lunapads á vefsíðu sinni halda þau einnig úti bloggi með áherslu á 

umhverfisvæna neysluhyggju og vinna að samfélagsverkefninu Pads4Girls sem leggur 

fram endurnýtanleg dömubindi til fátækra stúlkna í Afríku.76  

3.4 Túraðgerðastefna sem listform 
Blæðingabannhelgin greip athygli femínískra listakvenna í upphafi áttunda áratugarins. 

Judy Chicago, ein af frumkvöðlum femínískrar listar, tjáði andspyrnu gegn 

blæðingaskömm og leyndinni sem ríkir yfir blæðingum með mynd af sjálfri sér að 

fjarlægja túrtappa úr leggöngum sínum. Listamaðurinn skýrði síðar frá því að margir hefðu 

sýnt ótvíræð merki um afneitun blæðinga. Fólk áttaði sig ekki á hver rauði hluturinn á 

myndinni væri og einhverjir héldu að um væri að ræða blóðugan getnaðarlim. Chicago 

                                                
74 Bobel, New Blood, bls. 58. 
75 Bobel, New Blood, bls. 59. 
76 Bobel, New Blood, bls. 59 
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túlkaði þetta þekkingarleysi sem „sönnur á skaðanum sem orðið hefur á skynjun okkar 

vegna fjarveru veruleika kvenna.“77 78 

 Ári seinna setti Miriam Shapiro, ásamt föruneyti, upp gjörninginn „Blæðinga salerni“ 

þar sem þær könnuðu kynjað fjölskyldu- og heimilislíf (e. domesticity) með því að dreifa 

notuðum sem og ónotuðum blæðingavörum um rýmið. Gjörningurinn var síðan 

endurskapaður árið 1995 og haft var eftir Shapiro í viðtali: „Í þetta skiptið var tvennt sem 

sló mig hvað mest. Í fyrsta lagi hversu gífurlega úrvalið af blæðingavörum hefur aukist og í 

öðru lagi að hneykslanin sem verkið dregur fram í fólki er áhrifaríkari sem aldrei fyrr.“79 80 

 Í auglýsingu Vinstrihreyfingarinnar – Græns framboðs fyrir kosningarnar (haustið 2016) 

er sýndur listagjörningur eftir Ragnar Kjartansson þar sem nakin mannslíkami með 

hestshöfuð, einhverskonar vættur makar, að því er gefur að skilja, túrblóði á hvítan vegg, 

skekur sig við tilraunakennda tónlist og gefur frá sér uggvænleg hljóð. Auglýsingin sem 

birt var á Facebook var samstundis tekin niður af aðstandendum samfélagsmiðilsins. Hún 

birtist síðan aftur en þá var búið að má út kyngerandi líkamsparta. 81 Það sem er hvað 

áhugaverðast við þessa auglýsingu er ekki bara að pólitískt vald styðji opinberlega við 

listsköpun í kosningaherferð, heldur einnig hvernig blæðingar kvenna eru gefnar í skyn, 

hvort sem er viljandi eða óviljandi. 

 Norska tónlistarkonan Jenny Hval gaf nýverið út plötuna Blood Bitch sem fjallar um 

tíðir og leitast hún eftir að fólk endurskilgreini orðin og bannhelgina sem fylgt hefur 

blæðingum. Hún segir að platan innihaldi „rannsókn á blóði sem er úthellt á náttúrulegan 

hátt, blóð sem er það hreinasta, og kraftmesta en um leið það smávægilegasta og 

ógnvænlegasta blóðið í öllum heiminum.“ 82 Á plötunni fjallar hún um túrblóð, vampírur 

og líf sem hefði getað orðið. Hún fjallar um þversagnirnar sem tengjast túrblóði og hvernig 

kapítalisminn hefur skapað póstfemíníska veröld sem valdið hefur togstreitu á jafnvæginu 

milli kvenleika og náttúru. 83 

                                                
77 Bobel, New Blood, bls. 46-47 
78 Frumtexti: „[…]as a testament to the damage done to our perceptual powers by the absence of female 
reality.“ 
79 Bobel, New Blood, bls. 47 
80 Frumtexti: „On this occasion, I was struck by two things—first that the range of sanitary products for 
women had grown enormously and second, the sense of shock elicited by this pieceremained as potent as 
ever.“ 
81 Vinstrihreyfingin – Grænt framboð, „Við skiljum mikilvægi menningar,“ myndband, 00:50, sótt 25. 
nóvember 2016 af https://www.facebook.com/vinstrigraen/videos/1116704085051724/ 
82 Eiríkur Guðmundsson, „Ekki vera hrædd, þetta er bara blóð!,“ ruv.is, 12. október 2016, sótt 25. nóvember 
2016 af http://www.ruv.is/frett/ekki-vera-hraedd-thetta-er-bara-blod 
83 Eiríkur Guðmundsson, „Ekki vera hrædd, þetta er bara blóð!.“  
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3.5 Túraðgerðastefna samtímans 
Undanfarið hefur orðið byltingarkennd vitundarvakning í umræðunni um blæðingar og 

umræðan opnast heilmikið. Þannig hefur smá saman verið létt á bannhelginni þó enn sé 

langt í land. Þar má helst nefna nokkur dæmi sem náðu víðfeðmri (e. viral) athygli. 

Ljóðskáldið Rupi Kaur birti ljósmynd á Instagram aðgangi sínum af konu liggjandi í rúmi 

með blóðblett í klofinu. Með þessu ögraði hún siðferðisreglum Instagram, en myndin var 

tvisvar sinnum tekin niður af aðstandendum snjallforritsins áður en hún fékk að vera 

uppi.84 Í kjölfarið fylgdu fleiri túraðgerðasinnar, þ.á.m. Kiran Gandhi, sem hljóp heilt 

maraþon án nokkurrar blæðingavöru85 sem og kínverska sundkonan Fu Yuanhui sem talaði 

um það í fjölmiðlun að frammistaða hennar á Ólympíuleikunum í Río 2016 hefði ekki 

verið hennar besta þar sem hún væri veikburða eftir að hafa byrjað á túr deginum áður, það 

væri þó engin afsökun.86  

 Myllumerkið #Túrvæðingin varð til í apríl 2015 þegar fjölmargar konur tístu um tíðir 

kvenna, en sú herferð er ein af mörgum sem ganga út á valdeflingu kvenna, eins og 

#freethenipple, #þöggun #6dagsleikinn, kynlegar athugasemdir o.fl. sem eiga það 

sammerkt að sjokkera og þar af leiðandi þenja út normið smám saman. RÚV kannaði 

málið og reiknaðist til að íslenskar konur greiði um 230 þúsund krónur í túrskatt á konu um 

ævina. Vegna líffræðilegs mismunar karla og kvenna þótti þetta mikil kynjamismunun. 

Blæðingavörur eru í efra skattþrepinu þar sem þær eru flokkaðar sem munaðarvörur, þó 

þær séu í raun nauðsynjavörur.87 Stóð til að færa blæðingavörur í neðra skattþrepið í janúar 

2016 en ekki hefur verið staðið við þær efndir. Hins vegar var tollur afnuminn af 

dömubindum og túrtöppum sem skilar sér því miður ekki endilega til neytenda. 88  

 	

                                                
84 Rebecca Zamon, „Rupi Kaur's Period Photo On Instagram Sparks Change,“ The Huffington Post Canada, 
27. mars 2015, sótt 16. október 2016 af http://www.huffingtonpost.ca/2015/03/27/rupi-kaur-instagram-
photo_n_6953770.html 
85 Kiran Ghandi, „Here’s why I ran the London Marathon on the first day of my period – and chose not to 
wear a tampon,“ The Independent, 14. ágúst 2015, sótt 16. október 2016 af 
http://www.independent.co.uk/voices/comment/heres-why-i-ran-the-london-marathon-on-the-first-day-of-
my-period-and-chose-not-to-wear-a-tampon-10455176.html 
86 Roxanne Jones, „Is this the most feminist Olympics ever?,“ Edition CNN, 17. ágúst 2016, sótt 16. október 
2016 af http://edition.cnn.com/2016/08/16/opinions/swimmer-fu-period-women-at-olympics-jones/ 
87 Sigríður Hagalín Björnsdóttir, „Konur greiða hundruð þúsunda í „túrskatt,“ ruv.is, 30. september 2015, sótt 
29. nóvember 2016 af http://www.ruv.is/frett/konur-greida-hundrud-thusunda-i-turskatt 
88 „Skattabreytingar um áramót,“ Fjármálaráðuneytið, 30. desember 2015, sótt 6. desember 2016 af 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/skattabreytingar-um-aramot 
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Niðurlag 

Mér virðist sem svo að blæðingar hafi í gegnum tíðina verið skilgreindar af þeim sem fara 

með völd hverju sinni og sagan segir okkur að það hafa aðallega verið karlmenn. 

Þjóðsögum, mannfræðingum, fjölmiðlum, framleiðendum og auglýsendum virðist ekki 

takast að koma reynsluheimi kvenna til skila og þannig hefur bannhelgin í kringum 

blæðingar fengið að standa nánast rótföst og hugmyndin um að túrblóð sé óhreint fengið að 

grassera. Viðmiðunarreglurnar sem settar voru í Bretlandi endurspegla úrelt viðhorf sem þó 

fá að standa nánast óáreitt í sjónvarpsauglýsingum enn þann dag í dag.  

 Auglýsingar hafa töluverð áhrif þegar kemur að því að mynda samfélagsleg gildi og því 

ættu auglýsendur að sýna samfélagslega ábyrgð og vera meðvitaðri og hreinskilnari um 

veruleika kvenna. Bláar blæðingar og póst-femínískar hreinar konur sem finna ekki fyrir 

því að þær séu á túr, hoppandi um akra á hvítum gallabuxum á milli þess sem þær sinna 

áhugamálum, öflugu félagslífi, heimilislífi og starfsframa eru skýr dæmi um fjarveru 

veruleika kvenna. Engu að síður er það sú mynd sem skýtur upp kollinum þegar fólk 

hugsar um auglýsingar fyrir blæðingavörur og þar af leiðandi myndin sem samfélagið 

hefur af blæðingum kvenna.  

 Það er sorglegt að hugsa til þess hversu mikil mengun fylgir framleiðslu blæðingavara 

og umbúðum þeirra og enn sorglegra hve margar konur létu lífið vegna græðgi og 

afneitunar framleiðenda. Hingað til hafa framleiðendur ekki talið sig njóta góðs af því að 

konur hafi mikla sjálfsvitund, læri að þekkja líkama sinn og hugi að umhverfinu. Ég hef trú 

á að það sé að breytast, eins og dæmi eru um í auglýsingum sem ganga á vefnum þó 

breytingin sé mun hægari í hefðbundnari miðlum. Einhverjir framleiðendur eru farnir að 

átta sig á að konur eru mun meðvitaðri heldur en áður og vonandi fylgja fleiri í kjölfarið. 

Það er frábært að loksins hafi komið út auglýsing þar sem við sjáum konum blæða og blái 

vökvinn kemur hvergi fram.  

 Óhefðbundnir valkostir blæðingavara ætti í raun að vera hefðbundnir valkostir en 

stórframleiðendur hagnast meira á einnota vörum. Þeir eyða meira bolmagni í að fegra 

umbúðir en litlar sem engar breytingar hafa orðið á blæðingavörunum sjálfum síðan 

dömubindi með vængjum komu á markað. Með því að velja óhefðbundnari valkosti 

blæðingavara stuðlum við að betra umhverfi auk þess að ögra samfélagslegum gildum. Við 

skrif þessarar ritgerðar prófaði ég blæðingabikar og margnota dömubindi úr taui og var 

eiginlega mest hissa á sjálfri mér að hafa ekki prófað það fyrr. Mér fannst ég mun hreinni 
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heldur en þegar ég hef notað hefðbundnar blæðingavörur og auk þess var þetta miklu 

þægilegra. Ég og samviskan mín vorum töluvert hreinni fyrir vikið. 

 Hið ötula starf sem túraðgerðarsinnar hafa unnið er öflugt og er loksins að skila sér að 

einhverju leyti og verður vonanandi að ríkjandi stefnu. Auglýsingar eins og sú blóðuga frá 

Bodyform og HelloFlo myndböndin eru ólík dæmi en eiga það sameiginlegt að draga ekki 

upp mynd af ofur-póstfemínískum konum. HelloFlo beitir bráðskörpum húmor til að vinna 

úr skömminni sem svo margar konur kljást enn við, í þessum húmor er dregin upp mynd 

sem sýnir fram á við erum alls ekki óhreinar. Túraðgerðastefna sem listform er líka öflugt 

tól til að þenja út „normið“ og endurskilgreina veruleika kvenna af blæðingum. Kannski 

þarf okkur stundum að blæða í gegn til að þenja út normið og endurskilgreina hvar 

blæðingar eigi heima og kveðja bláar blæðingar fyrir fullt og allt. 
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