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VERKEFNIÐ SJÁLFT
Inn að beini er þróun á sterku náttúrulegu efni unnið úr beinum þar sem mismunandi
eiginleikar þess eru nýttir til að búa til náttúrulegt efni sem hefur aflfræðilega eiginleika
(brotstyrk og fjaðurstuðul) nálægt eiginleikum MDF. Beinin eru annars vegar brennd til ösku
og hins vegar er unnið úr þeim lím. Þessum tveimur hráefnum er blandað saman til að búa til
efnið. Efnið hefur þann eiginleika að vera auðmótanlegt og getur bæði verið mótað þykkt þar
sem það hefur mikinn styrk og einnig svo þunnt að hægt er að horfa í gegnum það. Þegar
unnið er með efnið er bæði hægt að vinna með það eins og keramik því það er fyrst fljótandi
þegar það er blandað. Þá er hægt að steypa það í mót og þannig hægt að gera nær hvaða form
sem er. Einnig er hægt að vinna með efnið eftir að það er harðnað, þá er hægt að vinna með
það líkt og unnið er með MDF plötur, bora, saga, pússa, laser skera o.s.frv. Einn af helstu
kostum efnisins er að það er vatnsleysanlegt þannig að það brotnar niður í náttúrunni. Þar af
leiðandi er efnið sterkt þangað til að þess er ekki þörf lengur og blandast aftur náttúrunni.
Hægt er að nota bein úr öllum húsdýrum til að búa til efnið en aðallega var notast við
hestabein við gerð verkefnisins.
Inn að beini er dæmi um hvernig vinna má vannýtt hráefni úr nærumhverfi okkar með
því að skoða þau út frá nýju sjónarhorni og þannig finna þeim nýtt hlutverk og gildi. Með því
að skoða nýja nýtingarmöguleika á náttúrulegum hráefnum sem finnast hérlendis er skref
tekið í átt að meiri sjálfbærni og minna kolefnisspori. Að mínu mati þarf að vera mikil áhersla
á sjálfbærni á eyju eins og Íslandi. Mikið er flutt inn af hráefnum sem vel væri hægt að finna
staðgengla fyrir með því að skoða betur möguleika þeirra efna sem Ísland hefur fram að færa
og styrkja þannig staðbundna framleiðslu. Verkefnið mitt er ein tillaga að nýtingu íslenskra
hráefna sem oft á tíðum er litið framhjá dagsdaglega.
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BAKGRUNNUR / KVEIKJA HUGMYNDAR
Ástæða þess að ég ákvað að taka fyrir jafn umdeilt hráefni og dýraleifar er að ég vil skapa
umræðu í staðinn fyrir að velja hráefni sem er sóað, til að mynda hráefni úr plönturíkinu,
sem fólk hefur almennt ekki aðra skoðun á en að sé góður hlutur að nýta. Mér finnst það
áhugaverðara að fólk hafi mismunandi skoðanir á dýraleifum sem hráefni, hvort sem það er
að því finnist tilhugsunin jákvæð, ógeðsleg, klígjugjörn eða ekki rétt að nota dýr yfir höfuð.
Mér finnst mikilvægt að reyna að skapa umræðu um fullnýtingu innlendra hráefna og
sérstaklega ef hráefnin eru umdeild. Persónulega finnst mér að ekki sé rétt að líta framhjá
góðum hráefnum einungis af því þau eru umdeild. Einnig finnst mér áhugavert að skoða
samband lífs og dauða og hvernig dýr geta haldið áfram að þjóna okkur eftir dauðann.
Hugmyndin að efninu var til að byrja með að taka fyrir bein og endurhugsa
uppbyggingu þeirra með því að taka þau í sundur og setja aftur saman til að geta nýtt á nýjan
hátt. Markmiðið var að þurfa ekkert nema bein til að búa til nýtt efni og þar af leiðandi finna
beinum nýjan tilgang í samfélaginu. Það hefur einnig verið markmið í verkefninu að taka
hráefni sem er verið að sóa og skapa verðmæti og atvinnu í staðinn.
FERLIÐ
Ferlið byrjaði sem rannsókn á því hvað gerist við líkama dýra eftir slátrun í kjötframleiðslu.
Kom þá í ljós að mestur hluti af líkama dýra er vannýttur og mikið magn af dýrmætum
hráefnum er urðað. Ef þau eru nýtt áfram eru þau yfirleitt send úr landi til vinnslu og í sumum
tilfellum send aftur til Íslands þegar búið er að vinna efnið.
Rannsóknarferlið byrjaði á því að gera efnistilraunir. Til að byrja með vann ég með
hráefni frá dýrum eins og húð, hár, innyfli og bein. Til að byrja með langaði mig að búa til
efni með því að nota hráefni sem kæmu úr einu dýri. Í framhaldi tilrauna sá ég að það væri
mun sterkara að þurfa aðeins eitt hráefni sem hægt væri að nýta á mismunandi vegu til að búa
til nýtt efni. Bein gáfu mjög áhugaverðar niðurstöður í ferlinu og sá ég það strax að mikill
möguleiki væri á því að geta unnið nýtt efni einungis með því að vinna með bein. Varð það til
þess að ákvörðunin um að vinna með bein í verkefninu var tekin.
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AÐFERÐIR
BRENNSLA
Erfitt getur verið að vinna með hrá bein og
varð því ákveðið fljótlega í ferlinu að brenna
beinin til að fá beinaösku frá beinunum.
Beinin eru brennd og svo mulin eftir á til að
fá mjög fína ösku. Ég fékk að notast við tæki
sem Nýsköpunarmiðstöð hefur til að mala
beinin. Með því að meðhöndla beinin við
mismunandi hita fékk ég mismunandi lit á
ösku. Með því að brenna beinin á báli og þar
af leiðandi kola þau fæ ég að mínu mati mjög

Mynd 1. Brennd bein brotin niður

fallegan svartan lit fyrir efnið. Þegar bein
voru sett í keramik ofn við 1000 gráður urðu
þau alveg hvít og þar af leiðandi kom hvít
aska. Þriðji liturinn var í raun slys, þar sem
að keramik ofninn bilaði í miðri brennslu
þannig að askan sem kom frá þeim beinum
varð grá.
Mynd 2. Brennd bein um það bil að vera fínmöluð.

Mynd 3. Fínmöluð bein.
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Mynd 4-6. Tilraunir með ösku frá
mismunandi brennsuaðferðum.
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LÍM
Hægt er að búa til lím úr beinum með því að verka þau á ákveðna vegu. Fyrst eru þau vel
þrifin til að losna við skít og fitu. Þau eru svo sett í veika saltsýrulausn yfir nótt til að losna
við ákveðin steinefni og nálgast kollagenið í þeim. Ég skolaði svo sýruna af þeim og leyfði
þeim að þorna í þrjá daga. Þar á eftir voru þau brotin í mjöl. Að lokum eru þau hituð í vatni
og erum við þá í raun komin með gelatín lím.

Mynd 7. Bein í ferli að vera fínmöluð.

Mynd 8. Beinalím.
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BLÖNDUN
Líminu og öskunni er svo blandað saman yfir vægum hita. Eftir að hafa gert margar tilraunir
fann ég út að besta blandan fyrir efnið var sú þar sem að askan var meiri en límið. Togstreita
myndast við blöndun á efnunum og minnkaði hún talsvert ef að meira var af ösku en lími.
Gaf það líka betri niðurstöðu þegar efnið var steypt í mót, efnið hélt forminu mun betur þegar
askan var í meirihluta.

-

Mynd 9. Beinalími og ösku blandað saman.

MÓTUN
Þegar kom að því að ákveða hvað ég myndi gera við efnið mitt sá ég að ég gæti unnið með
það á nokkra vegu. Til að mynda er hægt að vinna með efnið líkt og þegar unnið er með
keramik vegna þess að efnið er fljótandi til að byrja með eftir að það er blandað. Með því að
búa til sílikon mót, hella efninu í, láta það fljóta um mótið þannig það smyrjist á veggina, er
hægt að búa til holt form eins og t.d vasa. Einnig er hægt að hella efninu í mót þannig það
fylli mótið til að myndi sterkt þykkt form. Annar möguleiki að er að bíða eftir því að efnið
harðni. Þá er hægt að vinna með það líkt
og væri verið að vinna með MDF, með
því að saga, bora, pússa og laser skera.
Hægt er að vinna með allar þessar
aðferðir í einum hlut með því að hella
Mynd 10. Efnið pússað.
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fyrst í mót og eftir þegar það er harðnað að pússa, saga o.s.fv. eftir því sem maður vill ná
fram.
Ég fékk að mæla brotstyrk og fjaðurstuðul hjá
Nýsköpunarmiðstöð og leiddi sú mæling í ljós að efnið væri á
svipuðum stað og MDF í aflfræðilegum eiginleikum. Ástamt því
að vera nálægt mörum öðrum náttúruplast efnum, þá ákvað ég
að bera saman efnið við MDF þar sem það er þekktasta efnið af
þeim sem ég get borið efnið mitt við. Efnið getur svo orðið mun
sterkara ef ég bæri náttúrulegum trefjum líkt og hrosshárum út í
blönduna, en fyrir þetta verkefni ákvað ég að halda mig við bein
Mynd 11. Form tilraun.

til að sýna það á sem skýrastan hátt hvað eitt efni getur umbreyst
mikið.

Í gegnum verkefnið hef ég haft þá hugmynd að búa til duftker úr efninu mínu, sem er
einskonar nútíma haugfé. Með tímanum eyðist duftkerið upp í náttúrinni og gefur á sama
tíma moldinni næringu sem það er grafið í. Þrátt fyrir að kynna ekki
efnið sem duftker í lokin, til að halda athyglinni á efninu sjálfu,
ákvað ég að gera vasa fyrir lokasýninguna. Vasinn er með
smáatriðum að framan til að sýna hversu auðmótanlegt efnið er.
Markmiðið var að hafa helminginn af vasanum eins þunnan og ég
gæti á meðan hin hliðin væri mjög þykk. Því miður gekk það ekki
upp en ég mun halda áfram að vinna í því að takast það í framhaldi
á þróun efnisins. Einnig að sýna fram á eiginleika efnisins þegar það
Mynd 12. Form tilraun.

er þykkara með því að bora og pússa í vasann.

Svo mun koma í ljós fleiri form og hlutir
sem ég mun gera úr efninu. Draumurinn er til
dæmis að byggja hús úr efninu, hús úr kindum
fyrir kindur. Ég mun leyfa áframhaldandi ferli
að leiða mig áfram í formsköpun efnisins.

Mynd 13. Form tilraun.
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SÝNINGIN
Í raun er hægt að skipta
sýningunni í tvo hluta. Fyrst
uppsetning fyrir prófdómara
og hins vegar uppsetning
fyrir sýningu
útskrifanemenda í Listasafni
Reykjavíkur. Fyrir
uppsetninguna mína fyrir
prófdómara ákvað ég að
hafa hana litla í sniðum. Á
meðan aðrir sprengdu út
verkin sín ákvað ég að hafa

Mynd 14. Uppsetning fyrir prófdæmingu.

hana eins litla og ég gat. Á sýningunni í Listasafni
Reykjavíkur hélt ég áfram hugmyndinni um að ritskoða hvað ég hafði í höndunum og ákvað
að sýna aðeins einn vasa. Rýmið sem vöruhönnun sýndi í var svart þannig að svarti vasinn
sem ég var að sýna þurfti að vera út á gólfi með lýsingu að ofan til að hann myndi sjást. Í
bakgrunni var myndband þar sem ég sýndi ferlið sem fer í að búa til efnið á frekar abstrakt
hátt. Var það meira
hugsað til að sýna
lauslega hvernig ferlið
að efninu var fremur
en að sýna það
nákvæmlega skref fyrir
skref.
Viðmót
almennings sem kom á
sýninguna var mjög
gott. Allir sem ég
talaði við fannst efnið
áhugavert og fannst
spennandi að sjá hvað ég myndi gera við það í framhaldi eftir

Mynd 15. Uppsetning fyrir Listasafn
Reykjavíkur.

sýningu
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FRAMTÍÐARPLÖN
Á sýningunni í Listasafni Reykjavíkur hefur algengasta spurningin verið „hvað ætlar þú svo
að gera í framhaldi með efnið?“ Ég hef ekki fullmótaða hugmynd um það á þessari stundu en
finnst áhugavert að tala við Sláturfélag Suðurlands og segja þeim frá efninu og hversu
auðvelt væri fyrir mig að fara í samstarf með þeim til að nýta þau efni sem þeir telja vera
úrgang frá kjötframleiðslu. Að sama skapi finnst mér tilhugsunin um samvinnu með þeim
óhugguleg þar sem ég að myndi ekki vilja stuðla að því að dýrum væri sérstaklega slátrað
fyrir hráefni í þetta efni þar sem það er hugsað sem fullnýting á iðnaði sem á sér stað nú
þegar. Ef eftirspurnin eftir efninu yrði svo mikil að dýr væru ræktuð sérstaklega til þess að
framleiða efnið fyndist mér að ég hefði brugðist ætlunarverki mínu, sem er að stuðla að betri
framleiðsluaðferðum á hráefnum.
Ég mun hiklaust halda áfram að þróa efnið og verður spennandi að sjá hvert hlutverk
þess og staður í samfélaginu verður í framtíðinni.
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MYNDASAFN
Mynd á forsíðu. Tekin af Valdísi Steinarsdóttur.
Myndir 1. – 14. Teknar af Valdísi Steinardóttur.
Mynd. 15. Tekin af Dagnýu Björgu Stefánsdóttur.
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