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Útdráttur 

Mannkynið stendur frammi fyrir þeim vanda að fataframleiðsla er annar mest mengandi 

iðnaður í heimi og brýtur oft á réttindum bæði verkafólks og neytenda. Að mínu mati þarf 

að endurhugsa framleiðsluferlið sjálft og skoða nýja möguleika í textílvali. Vert er að hafa 

sjálfbærni í huga en breyta þarf hugsun okkar um sambandið við náttúruna og vernd 

hennar. Vitundarvakning neytenda og ákall eftir gagnsæi mun líklega ýta iðnaðinum út í 

hringlaga hagkerfi með endurnýtanlegum textíl. Ég leitast við að ræða lausnir í 

framtíðartextíl sem notast við bakteríur og líftækni í framleiðslu sinni. Mörg verkefni eru á 

tilraunastigi þar sem bakteríur eru nýttar á ólíka vegu í gerð fatnaðar. Slíkir möguleikar eru 

til staðar í efnisvali sem á endanum munu verða samkeppnishæfir og raunhæfir kostir. 

Fataiðnaðurinn er að mestu drifinn áfram af gömlum hefðum og til þess að knýja á um 

breytingar þurfa hönnuðir og neytendur að vinna saman að því að gera fatnað 

framtíðarinnar að vistvænni afurð. 
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Inngangur  

Ímyndaðu þér framtíð þar sem einstaklingum er gert kleift að rækta eigin föt með 

umhverfisvænu ferli án eiturefna sem skaða lífríkið á jörðinni. Kannski er þessi 

framtíð ekki svo fjarlæg. Þessa dagana vinna líffræðingar og hönnuðir saman að því að 

finna nýjar leiðir við gerð á textíl. Mikil mengun og spilling einkennir textíl- og 

fataframleiðslu eins og almennt er vitað. Með hjálp líftæknilegra aðferða er mögulegt 

að stytta framleiðsluferlið, draga úr mengun og óþarfa skaða. Þessi þróunarvinna er 

enn á byrjunarstigi og er jákvætt andsvar við mengandi textílframleiðslu nútímans. 

Notast hefur verið við mismunandi gerðir baktería sem opnar fyrir ólíka nýtingu þeirra 

með t.d. með ræktun á kóngulóarsilki, leðurlíki og litabreytingum.   

Í þessari ritgerð mun ég freista þess að varpa ljósi á það kerfi sem einkennir 

ferli fataframleiðslu í dag.  Ég mun skoða framleiðsluaðferðir fataiðnaðarins og velta 

því fyrir mér hvernig mögulegt sé að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra. Mögulega er 

hægt að finna lausnir í sjálfbærni, aðlögun eða tilraunum nýsköpunar. Ég tel að 

efnisþekking haldist fast í hendur við hönnun. Með því að auka efnisþekkingu og gera 

tilraunir þá geta opnast nýir möguleikar í framtíð efna. Það er áskorun að brjótast út úr 

föstum hefðum samfélagsins og þora að fara nýjar ókannaðar leiðir til að finna lausnir. 

Það er ekki síður mikilvægt að draga úr notkun úreltra og mengandi 

framleiðsluaðferða. 

Þar sem mikil meðvitund er um neikvæðar afleiðingar fataframleiðslu, þá finnst 

mér áhugavert að kynnast betur textíl framtíðarinnar. Bæði til að skoða nánustu 

framtíð og fjarlæga framtíð. Í framhaldinu velti ég fyrir mér nýjum möguleikum m.a. 

notkun örvera í fataiðnaði og ætla ég að kynna mér það betur. Hvað hefur verið gert og 

hver er möguleg framtíð baktería í textílgerð? Þekking á örverum er í stöðugum vexti 

og því finnst mér bæði ástæða og áhugavert að skoða þann möguleika betur. Er 

hugsanlegt að nýjar framleiðsluaðferðir geri fataiðnað með hjálp örvera á endanum að 

raunhæfum möguleika? 
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1. Textíliðnaðurinn 

Textíl og fataframleiðsla er gríðastór iðnaður og til að fá yfirsýn yfir ferlið er 

nauðsynlegt að greina hvert skref fyrir sig. Ekki síður mikilvægt að skoða ferlið í 

samhengi við náttúruna þar sem iðnaðurinn er mjög mengandi. Í seinni hluta kaflans 

tala ég af eigin reynslu um vörusvik, mikilvægi þess að stuðla að gagnsæi og skoða 

hönnuði sem tileinka sér slík vinnubrögð. 

1.1 Upphaf textíls 
Í grunninn er hægt að skipta textílefnum í náttúruleg og ónáttúruleg efni eftir uppruna. 

Náttúruleg efni sem allir þekkja eru t.d. ull, silki, bómull og hampur1 en ónáttúruleg 

efni komu fram í fataiðnaði á fimmta áratug síðustu aldar og eru unnar með 

efnameðferð úr olíu og gasi m.a. nylon, acryl og spandex.2 Upphaflega var 

náttúrulegur textíll einungis unnin af handverksfólki sem framleiddi þá með seinlegum 

aðferðum og í litlu magni. Með iðnbyltingunni urðu miklar tækniframfarir og vélar 

tóku við mest allri framleiðslunni. Framleiðsla jókst gríðarlega og fólk flutti úr 

sveitum í borgir til að vinna í verksmiðjunum. Fyrir stóriðnaðinn var neyslan 

sjálfbærari og með allt öðrum hætti en við þekkjum hana í dag og flest efni höfðu þann 

eiginleika að geta brotnað niður á náttúrulegan hátt.3 Með verksmiðjuframleiðslu 

hefjast alþjóðlegir flutningar á textíl, innlend framleiðsla fer minnkandi í sumum 

löndum en er stóraukin annarsstaðar. Framleiðslan og eftirvinnslan fer að dreifast á 

sífellt fleiri lönd sem kallaði á stórfellda flutninga.4 Það er draumkennd hugsun að 

hætta öllum iðnaði og fara til baka í tímann til að taka upp gamlar hefðir. Maðurinn 

iðnvæðir náttúruna í þeim tilgangi að nýta hana. Það er þá fremur spurning um þær 

vinnslu aðferðir og efnisþekkingu sem þarf að drífa áfram framleiðslu svo hún nýtist á 

jákvæðan hátt.  

Þegar kemur að textíl finnst mér rökrétt að álykta að náttúrulegar trefjar séu 

minna skaðlegar fyrir umhverfið og betri kostur en þær ónáttúrulegu. Það er ekki 

endilega sannleikurinn þar sem framleiðsluferlið getur verið mjög mengandi. 

Bómullarbændur dreifa til að mynda eiturefnum á jarðveginn og ræktunin hamlar 

                                                
1 „Sustainable fabrics -the good,“ trustedclothes, 21.apríl 2017, 
https://www.trustedclothes.com/blog/2016/04/21/ethical-fabrics-to-consider/ 
2 Jessica Bucci, „Fashion archives: A look at the history of synthetic fiber,“ Startupfashion, 25. apríl 
2105, https://startupfashion.com/fashion-archives-history-synthetic-fiber/ 
3 Michael Braungart, William McDonough, Cradle to Cradle, London: Vintage, 2009, bls. 97. 
4 Braungart, McDonough, Cradle to Cradle, bls. 19. 
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náttúrulegum gróðri. Allskyns hreinsiefni og eiturefni eru notuð til að þvo og lita ull. 

Það er ekki endilega efnið sjálft sem er skaðlegt heldur framleiðslan og aðferðirnar við 

að vinna efnin. Meiri orka fer þó í að búa til ónáttúrulegu trefjarnar sem eru unnar úr 

óendurnýjanlegum efnum þ.e.a.s. olíu og gasi. Textíl iðnaðurinn í heild sinni þarfnast 

mikils magns af vatni og skilar af sér sama magni af menguðu vatni.5 Í staðin fyrir að 

framleiða gerviefni með olíu eða gasi þá tel ég að í framtíðinni munum við notast 

meira við líffræðilegar aðferðir við framleiðslu á tæknivæddum textíl.  

Ég hef alltaf verið hrifin af því að nota náttúrulegar leiðir við litun á textíl. Það 

getur samt haft neikvæð áhrif á náttúruna sérstaklega þegar stór framleiðslufyrirtæki 

nýta sér þær aðferðir. Skaðlegt getur verið að safna mikið af ákveðnum plöntum, 

skordýrum eða sveppum til náttúrulegrar litunar því þannig er verið að hreinsa upp 

ákveðin næringarefni úr náttúrunni, sérstaklega ef eftirspurnin er mikil.6  

Helsta vandamál hátískunnar og framleiðslunnar þegar kemur að 

umhverfismálum er það að tískan breytist hratt frá degi til dags.7 Staðreyndin er sú að 

flestur fatnaður er ekki notaður þar til hann er sundurslitinn heldur er honum skipt út 

fyrir nýjustu tísku. Það er heill iðnaður útaf fyrir sig sem markaðsetur og spáir fyrir 

komandi tísku.8 Þetta eru þættir sem hafa áhrif á hönnuði sem reyna að takast á við 

umhverfisvandamál tengdum faginu. Að mínu mati er það óvönduð fjöldaframleiðsla 

sem er manninum einna skaðlegust þ.e.a.s. þegar flíkur eru ekki gerðar til að endast. 

Markaðurinn er farinn að snúast mikið um að hlutir séu einnota sem stýrir neytendum í 

stöðuga neyslu. Iðnaðurinn í kringum tískuna hefur breyst mikið á stuttum tíma. 

Hugtakið fast fashion9 hefur breytt því hvernig tíska er gerð og seld. Varningur er það 

ódýr að fólk getur leyft sér að kaupa umframmagn og hent jafnóðum án þess að hugsa 

um hvað verði um flíkina.10 Mér finnst rangt að hugsa um fatnað sem einnota  að því 

undanskildu að hann komi að gagni á einhvern hátt eftir líftíma sinn. Mögulega er 

réttlætanlegt að fatnaður sé „einnota“ ef hann skilar sér á endanum til náttúrunnar án 

þess að menga og skilar næringu til vistkerfisins. 

                                                
5 Helen Lewis, Nicola Moelli og Andrew Sweatman, Design + Environment, UK: Greenleaf Publishing 
Limited, 2001, bls. 130. 
6 Lewis, Design + Environment, bls. 140. 
7 Glynis Sweeny, „Fast fashion is the second dirtiest industry in the world, next to big oil,“ Ecowatch, 
17. ágúst 2015, https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-
next-to-big--1882083445.html. 
8 Lewis, Design + Environment, bls. 141. 
9 „Fast Fashion,“ Investopedia, Sótt 22. október 2017, https://www.investopedia.com/terms/f/fast-
fashion.asp. 
10 „Fast Fashion.“ 
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If we understand that design leads to the manifestation of human intention, and if  
what we make with our hands is to be sacred and honour the Earth that gives us 
life, then the things we make must not only rise from the ground but return to it, 
soil to soil, water to water, so that everything that is received from the Earth can 
be freely given back without causing harm to any living system. This is ecology. 
This is good design.11  
 

Mannkynið er að eyða umfram það sem jörðin okkar hefur uppá að bjóða. Árlega 

kemur upp svokallaður „framúrkeyrsludagur“.12 Hann felur í sér magn auðlinda sem 

jörðin getur gefið af sér á ári án varanlegs skaða. Framúrkeyrsludagur er sá dagur sem 

við höfum neytt frá jörðinni umfram getu hennar. Sá dagur virðist koma fyrr með 

hverju árinu. Þegar framleiðsla er of mikil þá er farið yfir þessi mörk og hefur í för 

með sér skaða á náttúrunni.13 Gildi hönnunar á að þjóna tilgangi og vera okkur 

gagnleg eða endingargóð. Mér finnst mikilvægt að hönnun sé framsýn á þann hátt að 

hún komi með eða vinni að lausnum við hinum ýmsu vandamálum. Þá er náttúruvernd 

eitt það mikilvægasta í dag að mínu mati. Þannig geta hönnuðir tjáð sig um 

umhverfismál með vali á framleiðsluferli og efnisvali. „En auðvitað eru takmörk fyrir 

því hvað lífsstílsbreytingar geta gert fyrir samfélagið. Þess vegna þurfum við að setja 

lög og reglur sem hraða breytingum til hins betra. Til dæmis með mengunarsköttum 

sem gera samfélög staðbundnari, vinnutímalöggjöf, sem styttir vinnudaginn svo 

hægari lífsstíll og minni neysla sé möguleg.“ 14 

1.2 Mengandi ferli 
Þegar hugað er að því að meta heildaráhrif af því að framleiða eina flík þá þarf að taka 

inn í reikningsdæmið allan líftímann frá ræktun til unninnar vöru og að endalokum 

notkunar.15 Til þess að fá tilfinningu fyrir ferli fataframleiðslu er gagnlegt að skoða 

það hvernig einn stuttermabolur verður til og hver raunveruleg áhrif framleiðslu á 

honum eru á umhverfið? Orkan sem fer í stuttermabol í gegnum allt æviskeið hans er 

gríðarleg. Fyrst þarf að rækta bómul sem er mest megnis gert í Kína, Indlandi eða 

Ameríku.16 Vélar keyra um akrana og safna upp bómull sem fer síðan í gegnum 

allskyns vélar sem vinna hana. Mikið vatn, eða að meðaltali um 2700 lítrar fara í 
                                                
11 Lewis,  Design + Environment, bls. 139. 
12 „Búin með auðlindir jarðar í ár,“ Morgunblaðið, 13. ásgúst 2015, sótt 27. oktober 2017, 
http://www.mbl.is/frettir/taekni/2015/08/13/buin_med_audlindir_jardar_i_ar/. 
13 „Búin með auðlindir jarðar í ár,“ Morgunblaðið. 
14 Halla Harðardóttir, „Tímabankar og deilihagkerfi eru skref í átt að betri heimi,“ Fréttatíminn, 30. 
október 2015, sótt 19. october 2017,  http://www.frettatiminn.is/timabankar-og-deilihagkerfi-eru-skref-
att-ad-betri-heimi/. 
15 Lewis, Moelli, Sweatman, Design + Environment, bls. 130. 
16 Angel Chang„ „The life cycle of a t-shirt,“ Ted-ed, 6:03, sótt 22. október 2017, 
https://ed.ted.com/lessons/the-life-cycle-of-a-t-shirt-angel-chang 
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framleiðslu á  einum bol og mikið magn eiturefna eru notuð í ræktunina. Þessi efni eru 

mörg talin krabbameinsvaldandi, t.d. Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT),17 og 

hafa neikvæð áhrif á fólkið sem vinnur við ræktunina ásamt því að skaða lífríkið og 

vistkerfið í kring.  

Auðvitað er eitthvað ræktað af lífrænni bómull sem unnin er án eiturefna en 

það er svo gríðarlega lítið hlutfall (1%)18 af heildaruppskerunni. Því næst tekur við 

flutningur í verksmiðju þar sem þráður er spunninn úr afurðinni. Í verksmiðjunni eru 

vélar sem vinna bómulina frekar í sex skrefum. Síðan þarf að vefa efni úr þráðunum. 

Þar er notast við hita og skaðleg efni sem lýsa og mýkja textílinn sem síðan er 

annaðhvort klóraður eða litaður. Í þessu ferli er aftur notast við efni sem talin eru 

skaðleg fyrir heilsuna. Verksmiðjurnar þurfa að losa sig við úrgang í vökvaformi sem 

mögulega mengar nálægt ferskvatn eða hafið, eða sem eitraður útblástur. Það er ekki 

fyrr en frekar þarf að vinna úr textílnum sem manneskjan kemur aftur við sögu og 

fötin verða til, þá fyrst skapast verðmæti. Næst tekur við þriðji flutningur varningsins 

sem gjarnan er beint til landa þar sem hægt er að fát ódýrt vinnuafl eins og í 

Bangladesh, Kína og Tyrklandi. Í þessum löndum fer fram gríðarleg fjöldaframleiðsla 

í fataverksmiðjum og þar vinnur fólk oftar en ekki við óviðunandi aðstæður. 

Neikvæðasta mynd þessa er barnaþrælkun sem virðist alltaf koma upp í umræðunni.19 

Eftir framleiðslu tekur við fjórði flutningur á varningnum með skipum, lestum og 

bílum til markaðssvæða.20 Við samantekt kemur berlega í ljós að flutningurinn er 

raunverulega risastórt kolefnisspor. Innlend framleiðsla og eftirvinnsla getur þannig 

stórlega dregið úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda auk þess sem áhrifin eru jákvæð á 

samfélagið í heild og auðveldar tengls við fólk sem vinnur fötin. 

Ferlið heldur áfram eftir að flíkin er seld. Þá tekur við umönnun eigandans. Það 

er þvottur sem krefst notkunar vatns og sápu sem á endanum skolast á haf út með 

plastögnum og smátrefjum úr fatnaðinum.21 Í stað þess að láta flíkur þorna á 

náttúrulegan hátt er þurrkarinn gjarnan notaður sem er mjög orkukrefjandi. Mín 

reynsla er sú að stöðugir þvottar og notkun þurrkara fer ekki vel með föt og slítur þeim 

                                                
17 „Chemical pesticides and human healt: The urgent need for a new concept in agriculture,“ Ncbi, 
18.júlí 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4947579/. 
18 Angel Chang, „The life cycle of a t-shirt.“  
19 Fashion Revolution, „The child labour experiment,“ Youtube, 2:09, sótt 12. nóvember, 
http://fashionrevolution.org/the-child-labour-experiment/ 
20 Angel Chang„ „The life cycle of a t-shirt.“  
21 Mary Catherine O’Connor, „Invisible plastic: microfibers are just the beginning of what we don’t 
see,“ Theguardian, 29. júní 2017, https://www.theguardian.com/sustainable-
business/2017/jun/29/microfibers-plastic-pollution-apparel-oceans. 
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fyrr. Mér finnst mikilvægt að minnka neyslu og leita eftir meiri gæðum í fatnaði. Ekki 

er síður mikilvægt að endurnýta fötin sem nú þegar eru til staðar með því að selja og 

kaupa notuð föt. Stóriðja í fataframleiðslu hefur skaðað náttúruna og heilsu manna 

mjög mikið og telst í dag næst mest mengandi iðnaður í heimi á eftir olíuiðnaðinum.22  

Ég held að stefna eigi að auknu gagnsæi í framleiðsluferlinu þannig að 

heildaráhrif framleiðsluferilsins og raunverulegur kostnaður fylgi með upplýsingum 

vöruna til neytenda. Ég vil geta rakið upprunann og þannig stuðlað að fækkun óþarfa 

mengunarskrefa. Um leið og hlutum er gefið gildi á þennan hátt þá hugsar maður 

almennt betur um þá. Viðhorf til einnota hluta er fremur brenglað að mínu mati. Ef 

textíll er einnota þarf að huga að því að efnið komist aftur í hringrás náttúrunnar. Oft 

eru hlutir sem eiga að vera einnota gerðir úr efni eins og plasti sem tekur áratugi að 

brotna niður.23 Það er ekkert algilt þegar kemur að því að svara hvaða hráefni sé 

vænlegasti kosturinn fyrir fataframleiðslu. Það eru svo sannarlega aðferðirnar og ferlið 

frá A-Ö sem skipta mestu máli. 

Fashion Revolution er vettvangur fyrir fólk sem vill vinna að því að auka 

gagnsæi í fataiðnaðinum. Markmið þeirra er að sameina fólk og iðnað til að breyta 

ferlinu í fataframleiðslu á grundvelli framleiðsluferlis og sjá til þess að komið sé fram 

við verkafólk, neytendur og umhverfi af sanngirni. Samtökin vilja stuðla að jákvæðri 

uppbyggingu fataiðnaðarins með því að sýna fram á jákvæðar kerfisbreytingar bæði 

með siðferði og sjálfbærni í huga. Í stað þess að einblína á það að rífa niður það sem 

slæmt er og að fólk fái samviskubit vilja þau sýna fram á að fólk hefur vald til þess að 

gera jákvæðar breytingar.24 

1.3 Gagnsæi   
Á fyrsta ári í Listaháskólanum stóð nemendum til boða að fara í starfsnám til Parísar. 

Þar fengu allir úthlutað vinnu hjá tískuhúsum og þannig gert kleift að fylgjast með 

vinnubrögðum og taka þátt í vinnu þeirra. Mér var nokkuð brugðið við að upplifa 

vinnubrögðin á þeim vinnustað sem mér var úthlutað. Tilætlunarsemin og kröfurnar til 

nemanna voru mjög miklar. Mér fannst hönnunarferlið og vinnubrögðin vera mjög 

grunn og yfirborðskennd. Hraðinn var mjög mikill en líklega í takt við kröfur stór 

tískuiðnaðarins eins og hann er í dag. Sem dæmi má nefna að einn daginn kom 
                                                
22 Angel Chang„ „The life cycle of a t-shirt.“  
23 Juliet Lapidos, „Will my plastic bag still be here in 2507,“ Slate, 27. júní 2007, 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2007/06/will_my_plastic_bag_still_be_here
_in_2507.html. 
24 „About,“ Fashionrevolution, sótt 25. október, http://fashionrevolution.org/about/ 
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sending af fötum frá Indlandi og lyktin var hræðileg. Fötin höfðu verið meðhöndluð 

með einhverjum eiturefnum og flestir á vinnustaðnum komnir með höfuðverk fljótlega 

eftir að þau bárust í hús. Eigandinn furðaði sig á því hvernig fólk sem hafi búið til 

fötin gæti yfirhöfuð unnið með þessi efni. Sjálf var ég hneyksluð á eigandanum að 

kalla eftir slíkri vinnu. Seinna um daginn vorum við beðin um að sauma miða inn í 

flíkurnar sem á stóð „Made in Paris“. 

Þetta þótti mér ljótt að sjá og vildi alls ekki taka þátt í því þar sem þetta brýtur 

gegn þeirri trú minni að neytendur eigi rétt á að vita hvaðan fötin koma og hvað þau 

innihalda. Þetta eru mikil svik. Eftir þessa reynslu vöknuðu hjá mér spurningar um það 

hversu mikið sé verið að ljúga að neytendum og hylma yfir með mengandi verklagi. 

Þetta sýndi svo réttilega fram á það að við höfum ekki alltaf þær upplýsingar sem við 

þurfum til að geta haft jákvætt val á neyslu okkar. Þetta gekk gegn öllu sem ég trúi á 

og varð til þess að ég missti trú á faginu. Ég myndi ekki kæra mig um slíka vinnu í 

framtíðinni. Þetta var þó ekki dæmigerð reynsla allra sem fóru í þetta starfsnám á ólíka 

vinnustaði og það verður að teljast líklegt að einhver tískuhús viðhafi umhverfisvæn 

og siðferðisleg vinnubrögð. Það að villa um fyrir viðskiptavinum með hugmyndum 

eða hugsjónum um græna/ umhverfisvæna fataframleiðslu kallast grænþvottur. 

Hugtakið grænþvottur (e. greenwash) felur í sér að fyrirtæki segjast huga að 

umhverfismálum en í raun og veru starfa þau ekki á þeim grundvelli eða jafnvel þvert 

á móti.25 

Föt liggja á húðinni þinni og þú andar að þér efnunum sem í þeim eru. Þá þykir 

mér rökrétt að notast við efni sem hafa ekki neikvæð áhrif á heilsufar. Oft á tíðum eru 

efni í flíkum sem ekki koma fram á merkingum og er það kallað vöru-auki (e. products 

plus).26 Þannig er komist hjá því að segja sannleikann. Það myndi mjög líklega vera 

fráhrindandi fyrir kaupanda að lesa á merki vörunnar um þau eiturefni sem notuð hafa 

verið í framleiðsluferlinu. Dæmi um þetta er þegar plast er endurunnið fyrir flíkur t.d. 

flís. 
For example, people may feel they are making an ecologically sound choice by 
buying and wearing clothing made of fibers from recycled plastic bottles. But the 
fibers from plastic bottles contain toxins such as antimony, catalytic residues, 
ultraviolet stabilizers, plasticizers, and antioxidants, which were never designed 
to lie next to human skin.27 

 
                                                
25„Greenwashing,“ Investopedia, sótt 22. október 2017 , 
https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp. 
26 Braungart, Cradle to Cradle, bls. 97. 
27 Braungart, Cradle to Cradle, bls. 58. 
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Það er mikilvægt fyrir hönnuði að vera meðvitaðir um efni sem þeir nota og spyrja 

spurninga um gildi þeirra. Þó svo að fataiðnaðurinn sé ekki sjálfbær eru margir 

hönnuðir sem vinna með því hugarfari að reyna að sporna gegn óþarfa mengun. Það 

eru einmitt hönnuðir sem geta vakið upp spurningar hjá almenningi um 

umhverfisvernd eða heilsu. Þeir sem hafa ákveðin viðmið og vilja leita nýrra leiða í 

efnisvali eða vinnubrögðum. 

Paul Dillinger vinnur við alþjóðlega vöruþróun hjá Levi Strauss & Co. Hann 

vinnur að því að hanna kerfi sem sýnir allt ferlið og endurhugsar þannig 

hönnunarferlið í heild. Þannig skoðar hann framleiðslu og líftíma gallabuxna í heild 

sinni. Til að gera breytingar er nauðsynlegt að skilja áhrifin og taka til umhugsunar 

endingu og styrk. Dillinger vann að buxum úr gæða bómul, þ.e.a.s. úr löngum trefjum. 

Það gerir það að verkum að textíllinn verður sterkari og endingabetri. Með því að 

fjárfesta í verksmiðjunum og fólkinu sem vinna fötin á sér stað uppbygging í 

samfélaginu.28 Hann notast við indigo litun á hagkvæmari hátt en áður og sparar 

þannig um 75% af vatni miðað við það sem áður var notað í litun. Með því að hafa 

flíkina úr hreinni bómull þá hefur textíllinn betri gæði og hægt að nota hann til 

endurvinnslu ólíkt því þegar textíll er blandaður með gerviefnum. Með því að vinna að 

umhverfisvænum gildum þá stuðlar hönnuðurinn að betri útkomu. Buxurnar eru það 

sterkar að þær eiga að geta lifað fyrir næstu kynslóð að njóta.29 

Til eru fyrirtæki sem einblína á bæði ferlið og efniviðinn t.d. textíl og 

fataframleiðandinn Freitag. Þetta fyrirtæki notast við hamp og hör sem unnið er á sem 

vistvænastan hátt. Þar sem textíllinn er vistvænn, hefur hann þá eiginleika að brotna 

niður innan nokkra mánaða ef hann er settur í moltukassa. Þarna er komin hringrás í 

kerfið og náttúrulegt efni skilar sér skaðlaus til baka í náttúruna. Buxnatölur sem ekki 

brotna niður eru teknar af flíkinni og endurnýttar sem hráefni aftur og aftur. Efnið er 

framleitt í Evrópu og markaðsett í sömu heimsálfu sem stuðlar að minni 

koltvísýringslosun vegna flutninga.30 

                                                
28 Paul Dillinger, „Redesigning Levi´s 511 Jeans Fashion as design,“ Youtube, 5:29, sótt 20.  
nóvember, https://www.youtube.com/watch?v=wkeG207sLJY&t=216s. 
29 Paul Dillinger, „Redesigning Levi´s 511 Jeans Fashion as design.“  
30 Daniel Freitag, Markus Freitag, „From Fibers to F-abric,“ Freitag, sótt 12. október 2017, 
https://www.freitag.ch/en/fabric. 
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Mynd 1 

Það þarf að einblína á það að framleiðslan geti nýst mönnum og náttúru betur fremur 

en að skaða. Mikilvægt getur verið að færast nær hringlaga hagkerfi í stað þess 

línulaga sem við þekkjum í dag. Þannig er horft til hringrásar náttúrunnar og hún 

notuð sem fyrirmynd.31 Línulaga hagkerfið er gert þannig að neyslan sé meiri og að 

hlutir endi í dauða og eigi sér ekkert framhaldslíf eða þjóni tilgang við niðurbrot. Það 

er til að mynda oft auðveldara og ódýrara að kaupa nýja hluti en að laga þá gömlu.32 

2. Umbætur 

Hverjar eru lausninar þegar kemur að fataframleiðslunni? Endurvinnsla er mögulegt 

svar við núverandi úrgangsvanda en ekki framleiðslunni sjálfri. Sjálfbærni eða 

náttúruvernd með einhverjum hætti eru ákjósanlegir kostir. 

2.1 Endurnýting 
Besti kosturinn til að minnka mengun er að draga úr neyslu. Næst besti kosturinn er að 

endurnýta og svo endurvinna. Endurvinnslan er góð á þann hátt að efni sem annars 

myndu fara til spillis eru nýtt aftur í staðinn fyrir að eyða meira af hráefnum. En það 

eru líka neikvæð sjónarhorn því mikil orka og vatn getur farið í það að breyta eða 

brjóta efnið niður fyrir nýjan tilgang.33 Endurvinnslu er hægt að skipta í tvo flokka. 

Annarsvegar endurnýtingu „upp á við“ (e. upcycling) þar sem gildi efnisins er óbreytt 

                                                
31 Braungart, Cradle to Cradle, bls. 27-28. 
32 Braungart, Cradle to Cradle, bls. 27-28. 
33 Alicia, „The difference between recycling, upcycling and downcycling,“ The upcycling fashionista, 
sótt 19. október, https://theupcyclingfashionista.wordpress.com/2013/11/08/the-difference-between-
recycling-upcycling-and-downcycling/ 
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eða aukið og hinsvegar downcycling þar sem efnið missir gildi sitt. Í fyrra tilvikinu 

þarftu ekki að brjóta efnið niður heldur gerir nýtt úr gömlu, en með seinni aðferðinni 

ertu að brjóta efnið niður og vinna úr því.34 Það er þó ekki hægt að segja að með 

endurnýtingu og endurvinnslu séum við búin að leysa umhverfisvandann sem fylgir 

fataiðnaðinum heldur þarf að endurskoða framleiðsluferlið.  

Það þurfa að koma lausnir sem ráðast á rót vandans og horfa til framtíðar. Ein 

manneskja er kannski ekki að fara breyta heiminum en við getum stjórnað okkar eigin 

lífi og neyslu, það er skref í rétta átt. Það er staðreynd að mikið af efnivið fer til spillis 

í landfyllingum þar sem efnin brotna ekki niður og eru engum til gagns.35 Þannig er 

stór hluti af fatnaði sem endar sem mengandi úrgangur. Það getur tekið áratugi fyrir 

textíl að brotna niður í jarðveginum og mengunin sem það veldur er gríðarleg.36 

Þannig er ekki bara mengun sem verður til við framleiðslu fatnaðar heldur einnig 

þegar við reynum að losa okkur við hann. Endurvinnsla er góð að því leyti en hún 

getur nýtt efnivið betur sem annars fer til spillis. 

2.2 Sjálfbærni  
Gro Harlem Brundtland gaf úr skýrslu árið 1987 sem ber nafnið Okkar Sameiginlega 

Framtíð í þeim tilgangi að varpa ljósi á náttúruvanda sem maðurinn stendur fyrir. Þar 

komu fram vandamál í umhverfismálum sem blasa fyrir veröldinni í heild sinni.37 Þrátt 

fyrir að vandinn hafi verið ljós í langan tíma erum við ennþá að ræða sömu hlutina. 

Með sjálfbærri þróun er átt við að þörfum nútímans sé fullnægt án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða.  

Sjálfbær þróun samanstendur af þremur þáttum, sem eru: samfélag, umhverfi 

og efnahagur. Ná þarf ákveðnu jafnvægi þessara þátta til að stuðla að sjálfbærri þróun. 

„Áður en sjálfbær þróun kom fram sem hugmyndafræði var efnahagslegum 

sjónarmiðum yfirleitt gefið meira vægi en samfélags- og umhverfislegum 

sjónarmiðum í ákvarðanatöku fyrirtækja og stjórnvalda. Á fyrstu árum umræðunnar 

um sjálfbæra þróun var lögð áhersla á að þessir þrír þættir væru allir jafnmikilvægir en 

                                                
34 Alicia, „The difference between recycling, upcycling and downcycling.“  
35 Braungart, Cradle to Cradle, bls. 27. 
36 Quinn Bradley, Textile futures, New York: Berg, 2010, bls.109. 
37 „Hvað merkið orðið sjálfbær þróun?,“ Vísindavefur, sótt 19. október 2017, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840. 
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nú til dags er almennt viðurkennt að náttúran og umhverfið setji umsvifum mannfólks 

mjög ákveðnar skorður bæði í samfélagslegu og efnahagslegu tilliti.“ 38 

Það sem einkennir sjálfbæra þróun er hvernig lögð er áhersla á heildarmynd 

heimsins, að við gerum okkur grein fyrir afleiðingum gjörða okkar í stóra samhenginu 

og horfum til framtíðar. Til að ná framförum í sjálfbærri þróun þá er lykilatriði að 

einstaklingurinn jafnt sem stjórnvöld, fyrirtæki og önnur félagasamtök vinni markvist 

að þeim markmiðum. Það er mikilvægt að einstaklingurinn fari í ákveðna sjálfskoðun 

því það sem hann telur sig þurfa og ekki þurfa getur skipt miklu fyrir heiminn í heild 

sinni. Það er stór munur á því að þarfnast eða að langa í eitthvað. Að þurfa eitthvað til 

að vera til eða lifa af, er annað en að vilja eitthvað og snýst frekar um að fullnægja 

einhverjum þörfum um að eiga hluti. Líkt og Vivienne Westwood lýsir vel: „if we do 

survive, we have to change our thinking quickly or slowly, we are going to have to 

change our whole outlook on life, and not to want the things that we think we want.“39 

Annað sjónarmið sem þarf að íhuga er að mögulega sé sjálfbær þróun ekki eina 

rétta svarið við iðnvæðingu því náttúran er síbreytileg eins og menningin. Mögulega er 

rétta lausnin að aðlagast breyttu umhverfi og sjá hvernig hægt sé að lifa í því og gera 

jákvæðar breytingar eða þróun til hins betra í stað þess að einblína bara á það að 

stöðva slæmar gjörðir mannsins. Það er stöðug barátta á milli náttúru og iðnaðar sem 

virðast vera tvö andstæð öfl í baráttu um heimsvöld. Timothy Morton trúir því ekki að 

hægt sé að viðhalda náttúrunni og líkir því viðhorfi við trú á jólasveininn.40 
When we talk about sustainability, then, what is it that we hope to sustain? We certainly 
do not sustain nature „in itself. “ Rather, we sustain nature as we humans prefer it. More 
precisely, we preserve the resources needed for human consumption, whether that 
means energy consumption or aesthetic consumption. In one sense, we preserve nature 
for industry.41 

 
Verandi partur af náttúrunni höfum við stöðug áhrif á hana og hún á okkur. Það er 

einhver millivegur þar sem menn og náttúran munu alltaf forma hvert annað svo lengi 

sem við erum til staðar. Það er kannski óhugsandi að ætla að viðhalda náttúru í 

ákveðnu formi og ættum við frekar að horfa til þess að aðlaga og koma með ábyrga 

nýsköpun. Það eru óraunhæfar kröfur til náttúru að hún eigi bara að vera, standa í stað. 

                                                
38 „Sjálfbær þróun,“ Ramma, sótt 19. oktober 2017, http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/sjalfbaer-
throun/. 
39 Black, Sandy, The Sustainable Fashion Handbook, Thames & Hudson, 2012, bls. 38. 
40 „Timothy Morton Interview,“ Youtube, 15:33, sótt 20. nóvember 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=x2lbtwd3KZU&t=637s. 
41 Jeremy Butman, „Against Sustainability,“ Nytimes, 8. ágúst 2016, 
https://www.nytimes.com/2016/08/08/opinion/against-sustainability.html. 
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Það er víst náttúrulegt að lifandi hlutir deyji, þróist og breytist annars væri maðurinn 

ekki eins og hann er í dag. Þetta er allt partur af stöðugri þróun og breytingum. 

Auðvitað viljum við viðhalda náttúru yfir höfuð en hvernig hún birtist okkur er okkar 

raunveruleiki hverju sinni. 
Instead of sustainability, we should instead speak of adaptability, a term that skews away 
from the idea of a perfect, ordered nature and unchanging industrial-technological 
conditions, and favors a vision of nature in a state of constant change, even chaos; a 
vision that values difference and diversity, both biological and cultural. Perhaps this 
revised language will allow us to see the planet not as a video-game landscape, 
programmed by God, that we’ve been dropped into and can either preserve or destroy, but 
as a bustling world of colleagues, both human and nonhuman, animate and inanimate, 
over whom we have influence, but who also influence us.42 

Timothy talar um hvernig maðurinn notar náttúruna í þágu iðnaðarins og hvort hægt sé 

að tala um að hann geri akra að vélum og hvernig maðurinn sé einskonar 

birtingarmynd vélar.43 Í bók sinni Dark Ecology skilgreinir hann titil bókarinnar sem 

vistfræðileg meðvitund sem sé dökk og niðurdrepandi.44 Eftir að hafa kynnst 

viðhorfum Timothy þá fann ég fyrir aukinni bjartsýni. Allar heimildir um fataiðnaðinn 

voru frekar niðurdrepandi og ekki margar lausnir í sjónmáli. Ég var eiginlega föst í 

þeim hugsunarhætti að ekkert mætti gera sem færi gegn sjálfbærni. Ég sá hversu 

vonlaust rómantískt samband við höfum við náttúruna sem miðar að því að komandi 

kynslóðir þurfi að sjá og upplifa náttúruna einsog hún birtist okkur í dag.  

3. Textíll framtíðarinnar  

Þegar hugað er að lausnum er vert að skoða hvaða framtíðarmöguleikar felast í vinnslu 

á textíl. Mikil þróunarvinna með bakteríum og erfðatækni hefur átt sér stað sem er 

mögulegt andsvar gegn núverandi framleiðsluferlum. Farið verður yfir nokkar leiðir í 

gerð á þessum bakteríutextíl og nýjir möguleikar kynntir. 

3.1 Ræktun  
Flest eigum við það sameiginlegt að vilja rækta. Hvort sem það er okkur sjálf, mat eða 

veraldlega hluti. Svo eru aftur á móti hlutir sem við kærum okkur ekki um að rækta. 

Þetta eru ákvarðanir sem einstaklingar standa frammi fyrir, hvert þeir stefna í lífinu og 

                                                
42 Jeremy Butman, „Against Sustainability.“ 
43 Morton, Timothy, Dark Ecology, New York: Columbia University Press, 2016, bls. 4. 
44 Timothy, Dark Ecology, bls. 5. 
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hverju þeir vilja sinna. Sumum vexti getum við stjórnað en öðrum ekki. Eins og kemur 

svo réttilega fram hér. 
“The growth of nature and children is usually perceived as beautiful and healthy. 
Industrial growth, on the other hand, has bean called into question by 
environmentalists and other concerned about the rapacious use of resources and the 
disintegration of culture and environment. Urban and industrial growth is often 
referred to as cancer, a thing that grows for its own sake and not for the sake of the 
organism it inhabits.”45 
 

Diana Scherer náði mögnuðum tökum á rótum plantna. Henni hefur tekist að láta rætur 
á plöntum vaxa í ákveðið form/mynstur. Með þessu hefur henni tekist að láta náttúruna 
vefa textíl. Hún vann með líffræðingum og vistfræðingum. Þau notast við arfa sem vex 
hratt og ræturnar verða þannig að garni sem myndar munstur eftir fyrirfram ákveðnum 
formum. Þetta verkefni er ennþá í vinnslu og væri þá hægt í framhaldinu að rækta flík 
í heilu lagi í stað þess að þurfa að búa til textíl og klippa niður til að setja saman í 
flík.46   

3.2 Erðatækni í textíl 
Bakteríur eru örsmáar frumur sem við finnum alstaðar í umhverfinu, í jarðvegi, hafinu 

og á öðrum lífverum. Milljónir baktería lifa í samlífi við mannslíkamann en þegar 

ójafnvægi kemst á þetta samband getur það valdið sjúkdómum.47 Bakteríur hafa verið 

ræktaðar á tilraunastofum í yfir hundrað ár og menn hafa fundið leiðir til að breyta 

eiginleikum þeirra til þess að láta þær framleiða efni og lyf (vaxtahormóna insúlín) 

sem nýtast í meðferð sjúkdóma og í iðnaði.48 Þar sem bakteríur eru harðgerðar er 

auðvelt að rækta þær á stórum skala og búa til stofna sem framleiða eina ákveðna 

afurð í miklum mæli. Þetta er gert með erfðaefnisbreytingum t.d. er hægt að framleiða 

mikið magn af plöntupróteinum í bakteríum með því að flytja plöntugen inní 

bakteríuna og stjórna framleiðslunni þannig að plöntu próteinið verði helsta 

framleiðsla bakteríunnar.49 

Erfðatæknin sem notuð er til að kalla þessar breytingar fram hefur tekið 

miklum framförum og nú hefur ný tækni rutt sér rúm, svokölluð CRISPR (Clustered 

Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) aðferð sem gerir það mjög auðvelt 

að stýra smávægilegum erfðaefnisbreytingum í lífverum.50 Ef við ímyndum okkur að 

                                                
45 Braungart, McDonough, Cradle to Cradle, bls 77. 
46 Edelkoort, Lidewij, Philip Fimmano, Earth Matters, Textile Museum Textile Lab, 2017, bls. 15. 
47 „Bacteria,“ Microbiologyonline, sótt 20. Nóvember 2017, http://microbiologyonline.org/about-
microbiology/introducing-microbes/bacteria. 
48 Harold M. Schmeck Jr, „Human growth hormone made by bacteria,“ Nytimes, 6. janúar 1981, 
http://www.nytimes.com/1981/01/06/science/human-growth-hormone-made-by-bacteria-tests-in-
patients-next-step-in.html. 
49 „What is CRISPR-Cas9?,“ Yourgenome, 19. desember 2016, 
https://www.yourgenome.org/facts/what-is-crispr-cas9. 
50 „What is CRISPR-Cas9?.“  
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það hafi tekist að ferja gen inn í bakteríustofn sem stýrir framleiðslu á trefjum sem við 

getum notað fyrir textíl, er mögulegt að breyta eðli efnisins t.d. styrkleika, mýkt, 

sveigjanleika og jafnvel lit með stýrðum erfðaefnisbreytingum. Þetta er ekki aðeins 

fjarlæg framtíð þar sem efni og textíll hafa nú þegar verið framleidd með slíkum 

aðferðum. Þýska líftæknifyrirtækið AMSilk hefur notast við ræktun á E.coli bakteríum 

til að framleiða kóngulóarsilki. Efnið hefur þá kosti að vera ótrúlega sterkt og er 

algjörlega niðurbrjótanlegt.51 Með þessari ræktun er kominn staðgengill fyrir 

kóngulærnar sjálfar. Fatnaður unnin úr þessum þráðum bíður uppá gæði og styrkleika. 

Adidas vann verkefni úr efni frá þeim þar sem þeir gerðu íþróttaskó sem eru sterkir en 

líka niðurbrjótanlegir. Þetta er ekki einsdæmi þar sem fleiri slík verkefni hafa verið 

unnin með gervi-kóngulóarsilkinu. The North Face gerði frumgerð af úlpu í samstarfi 

við japanska fyrirtækið Spiber52 og Stella McCartney hannaði kjól í samstafi við Bolt 

Threads sem notaðist við stafræna prjónavél við gerð kjólsins.53 

Með því að rækta upp textíl á þennan máta þá er hægt að stytta ferli 

hefðbundinnar textíl ræktunar, minnka koltvísýringslosun vegna flutninga, spara 

landrými sem annars væri nýtt í ræktun og vinnuafl sem færi í það að safna 

köngulóunum fyrir framleiðsluna. Talað er um efnið sem gervi silki en í raun er það 

náttúrulegt hráefni unnið með hjálp erfðatækni, þar sem erfðaefni/ próteini úr 

kóngulóm er sett í bakteríu sem þá framleiðir silkið í þeirri mynd.54  

Þegar talað er um erfðatækni geta komið upp siðferðilegar spurningar um það 

hversu réttlætanlegt sé að eiga við erfðaefni og breyta eiginleikum þess. Hægt er að 

nota tæknina til að breyta eiginleikum allra tegunda lífvera og er maðurinn þar ekki 

undanskilinn. Þegar slíkt er gert í læknisfræðilegum tilgangi hefur það kannski meiri 

rétt á sér heldur en ef það er gert í þeim tilgangi að stjórna náttúrunni. Þetta eru allt 

hlutir sem vert er að hafa í huga. 

3.3 Bakteríu textíll    
Það er bæði hægt að rækta sellulósa og prótín í bakteríum. Það er hinsvegar erfiðara að 

breyta eiginleikum á sellulósa/ sykurfjölliðu en ekki óhugsandi. Sellulósi er lífrænt 

                                                
51 „Biosteel Fiber,“ Amsilk, sótt 20. október 2017, https://www.amsilk.com/industries/biosteel-
fibers/#c156. 
52 „Moon Parka,“ Spiber, sótt 20. október 2017, https://www.spiber.jp/en/endeavor. 
53 „Stella McCartney and Bolt Threads Announce a New Partnership Focused on Sustainable Fashion 
and Luxury Materials Development,“ Stellamccartney, 20. júlí 2017, 
https://www.stellamccartney.com/experience/en/press-room/stella-mccartney-and-bolt-threads-
announce-a-new-partnership-focused-on-sustainable-fashion-and-luxury-materials-development/. 
54 „Biosteel Fiber.“ 
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efnasamband sem er fjölsykra og samanstendur af línulaga keðju margra 

glúkósasameinda.55 Þetta þýðir að það er búið til einungis af sykri þ.e.a.s. fjölsykra. 

Sellulósinn er mikilvæg byggingareining plantna og fruma þeirra. Þess má geta að 

bómullar tréfjar og hampur eru af stórum hluta úr sellulósa og þar af leiðandi eru flest 

fötin okkar unnin úr þessum náttúrulegu efnum. Sellulósi er t.d. nýttur í pappírs- eða 

textílgerð. Sellulósa er að finna í einhverjum gerðum baktería. Gersveppir (ger) er 

einnig lífvera sem er fær um að framleiða sellulósa. 56        

Mynd 2 

Þegar fatahönnuðurinn Suzanne Lee uppgötvaði að örverur á borð við bakteríur væru 

færar um að framleiða sellulósa, sá hún strax tækifæri og fór í samstarf með 

líffræðingum til að þróa hugmynd sína. Hún kynnti til leiks flíkur sem hún hafði 

ræktað með aðferðum kombucha sem er aðferð til að framleiða heilsudrykk fyrir 

magaflóruna. Aðferðin byggir á blöndu af tei, sykri og bakteríum sem mynda sellulósa 

slímfilmu sem kallast scoby. Bakteríurnar nærast á sykrinum og spinna sellulósann úr 

honum. Efnið er síðan þurrkað og þannig verður til efniviður sem minnir á 

sveigjanlegt leður. Þetta er mjög náttúrulegt ferli en filman er oftast fylgiafurð 

kombucha ræktunarinnar og er ekki mikið nýtt. Það sem er magnað við efnið er að það 

er hægt að móta það þegar það er blautt og láta þannig ákveðin form þorna saman án 

þess að sauma efnið þar sem það vex í raun saman sjálfkrafa. Helsti galli efnisins er þó 

að það er ekki vatnsþolið og dregur í sig vökva. Afleiðingarnar eru því miður þær að 

flíkin afmyndast eða jafnvel dettur í sundur. Það sem heillar mig við ferlið hjá 

Suzanne er að verið er að nýta efnivið sem annars væri fargað. Efnið er 100% 
                                                
55 „The structure of cellulose,“ Encyclopedia, sótt 22. nóvember 2017, 
http://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/organic-chemistry/cellulose. 
56 Jón Már Halldórsson, „Hvað er beðmi og hvert er hlutverk þess í plöntum?“ Visindavefur, 21. janúar 
2015. Sótt 20. nóvember 2017. http://visindavefur.is/svar.php?id=68679. 
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niðurbrjótanlegt. Hún vill ekki meina að þetta sé eitthvað sem muni taka við núverandi 

efnanotkun/framleiðslu eins og er, en eitthvað sem þurfi að skoða betur.57 

Tomas Libertiny vann verkefni þar sem hann fær býflugur til að mynda 

ákveðin form úr vaxi. Þetta var eitthvað sem býflugnabændur töldu ómögulegt. Líkt og 

Suzanne Lee vinnur að því að beina bakteríunum í að framleiða sellulósa í ákveðið 

form.58 Í hennar framtíðarsýn væri hægt að láta lífverur spinna flíkur eða form beint í 

þrívídd álíka og Tomasi tóks í sínu vinnuferli með býflugum. „What I'm looking for is 

a way to give the material the qualities that I need. So what I want to do is say to a 

future bug: Spin me a thread. Align it in this direction. Make it hydrophobic. And 

while you're at it, just form it around this 3D shape.“59 

Sonja Bäumel hefur unnið að því að gera ysta lag húðarinnar sýnilegt það er að 

segja með því að rækta þær bakteríur sem eru þar. Með þessum tilraunum leitast hún 

við að gera nýjan hjúp utan um líkamann sem samanstendur af samlífi milli fólks og 

bakteríuflóru þeirra. Eftir ræktunina var gerð handprjónuð og hekluð útfærsla af 

bakteríunum sem mynda þennan hjúp eða þetta ósýnilega skinn.60 Hér gerir Sonja 

heim bakteríunnar sýnilegan og útfærir á öðru formi. Mögulega mun klæðnaður 

framtíðarinnar byggja á því að geta ræktað upp eigin bakteríur sem eru ekki endilega 

sýnilegar sjálfar en mynda efni eða hjúp sem er einstaklingnum gagnlegur. 

              

Mynd 3 

                                                
57 Suzanne Lee, „Grow your own clothes,“ Ted-ed, 6:40, sótt 12. október 2017, 
https://www.ted.com/talks/suzanne_lee_grow_your_own_clothes#t-345146. 
58 William Myers, Bio Design, London: Thames & Hudson Ltd, 2014, bls. 109. 
59 Suzanne Lee, „Grow your own clothes.“ 
60 Sonja Bäumel, „Bacteria,“ Sonjabaeumel, sótt 20. október 2017, 
http://www.sonjabaeumel.at/bacteria. 
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Silkiormurinn hefur þá getu að geta spunnið um sig púpu. Nemar í MIT skólanum 

unnu með þennan hæfileika og hönnuðu skála úr silki með því að stýra framleiðslu 

silkiorma.61 Á sama hátt mætti ímynda sér bakteríur í stað silkiorma, sem stýrt er til að 

mynda hjúp um mannslíkamann og úr verður klæðnaður sem hverju sinni er spunnin 

eftir aðstæðum, ofinn, léttur eða þéttur. Lit og áferð má velja eftir smekk og aðstæðum 

hverju sinni. Bakteríurnar mynda verndarhjúp um mannslíkamann líkt og þegar 

sillkiormurinn gerir sér púpu. 

Við erum vön því að halda okkur hreinum og notum sápur og aðrar 

hreinlætisvörur. Með þessu þá losum við okkur við bakteríur á húðinni. Hvað gera 

þessar bakteríur og hverju missum við af? Hvað ef við snúum dæminu við og hlúum 

að bakteríuflórunni og nýtum jákvæðu þættina sem finnast í þessu samlífi. Davið 

Whitlock veltir því fyrir sér af hverju hestar og önnur dýr velta sér uppúr mold, þá 

sérstaklega þegar heitt er í veðri. Hann komst að því að bakteríur sem nýta 

köfnunarefnissambönd (Ammonia Oxidizing Bacteria) eða AOB sé að finna í 

moldinni og að þær nýtast dýrunum með því að umbreyta ammoníaki yfir í nituroxíð 

og nítríð.62 Hann komst einnig að því að þessar bakteríur lifa ekki á húð fólks sem 

notast við almennar hreinlætisvörur. Það sem fyrirtækið AOBiome sér fram á er að 

virkja eða endurvekja þessar bakteríur á húð mannsins svo hann geti nýtt þær á 

heilsusamlegan hátt. Þessar bakteríur eru hugsaðar sem náttúrulegur hreinsibúnaður 

sem kemur í stað þess að nota sápu.63 Fyrirtækið framleiddi vöru sem úðar þessum 

bakteríum á líkamann til að sjá hvort þær geti lifað á húð mannsins. AOBiome hefur 

áhuga á því að nýta möguleika baktería fremur en að drepa niður með sýklalyfjum og 

sjá fram á möguleika í lækningum á ýmsum húðsjúkdómum í framtíðinni.64 

Rannsóknarteymið BioLogic hefur framleitt textíl með bakteríunni Bacillus 

subtilis natto sem hefur þann eiginleika að bregðast við hita- eða raka breytingum, 

hvort sem það er hitastig í loftinu eða sviti á húð. Hæfni bakteríunar til að dragast 

saman og þenjast út  leiðir til þess að textílinn hefur sömu eiginleika. Það sem er 

einstakt við að klæðast þessu efni er að það vaknar til lífs og bregst við þínu daglega 

                                                
61 „Silk Pavillion,“ matter.media.mit.edu, sótt 26. nóvember, 
http://matter.media.mit.edu/environments/details/silk-pavillion. 
62 „About aobiome,“ Aobiome, sótt 20. nóvember, https://www.aobiome.com/about. 
63 „ About aobiome.“ 
64 Julia Scott,„my no-soap, no-shampoo, bacteria-rich hygiene experiment,“ Nytimes, 22. maí 2014, bls. 
22, sótt 20. Nóvenmber 2017, https://www.nytimes.com/2014/05/25/magazine/my-no-soap-no-
shampoo-bacteria-rich-hygiene-experiment.html. 
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amstri.65 Með þessu hefur hópurinn sýnt fram á möguleika ræktunar og vel hægt að 

hugsa sér þessa hugmynd þróast áfram.  

 Mynd 4 

Natsai Audrey Chieza vinnur að því markmiði að stuðla gegn mengun í 

fataiðnaðinum. Hún hefur unnið með bakteríuna Streptomyces coelicolor sem 

framleiðir rauð-fjólublátt litarefni. Litinn er hægt að nota á hraðvirkan og 

umhverfisvænan hátt, annað en hefðbundnir textíl-liti. Natsai hefur jafnframt unnið 

með erfðatækni í þeim tilgangi að sjá hvort Streptomyces coelicolor geti framleitt 

meira magn og fleiri litarefni. Hún trúir að efni fyrir textílkerfi framtíðarinn geti 

byggst á líffræði og að við munum geta notað lifandi hluti til að byggja upp okkar 

umhverfi.66 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 „BioLogic,“ Tangible media mit edu, sótt 20. nóvenber 2017, 
https://tangible.media.mit.edu/project/biologic/. 
66 Natsai Audrey Chieza, „Fashion has a pollution problem- can biology fix it?,“ ted-ed, 13:14, sótt 20. 
október 2017, 
https://www.ted.com/talks/natsai_audrey_chieza_fashion_has_a_pollution_problem_can_biology_fix_it
?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=image__201
7-11-29. 
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Lokaorð 
Þrátt fyrir að fataiðnaðurinn sé mengandi og skaðlegur hafa viðhorfsbreytingar og 

mikil framþróun í umhverfisvitund átt sér stað. Það er þess virði að hugsa um hag 

umhverfisins og úrræði sem eru handan við hornið þegar kemur að breytingum á 

ferils- og efnisvali. Þó margt neikvætt fylgi fataiðnaðinum þá eru hlutirnir að breytast 

og bæði skammtíma og langtíma lausnir nú þegar til. Ef við erum meðvituð og köllum 

eftir ákveðnum vinnubrögðum þá mun iðnaðurinn svara því kalli.   
Ég sé fyrir mér að í framtíðinni geti fólk nýtt örverur sem eru í umhverfinu og 

með hjálp erfðatækninnar breytt þeim á hagstæðan hátt. Jafnvel má gæla við þá 

hugsun að hægt verði að rækta hjúp á líkamann með hjálp örvera sem kallast á við það 

samlífi sem þegar á sér stað milli mannsins og bakteríuflórunnar. Þannig er mögulegt 

að framleiðsluferlið verði organískt og tengi okkur náttúrunni enn sterkari böndum. 

Litir, áferð og form verða mögulega ákvörðuð eftir persónueinkennum hvers og eins. 

Nýir eiginleikar geta orðið til t.d. textíll sem skynjar umhverfi sitt og bregst við eftir 

aðstæðum. Örverur geta breytt uppbyggingu fataiðnaðarins á þann veg að ný hlutverk 

verða til á meðan önnur leggjast af. Ekki þarf að sóa landrými í ræktun. Sérfræðingar í 

líftækni leysa af hólmi bændur eða vefara til að þróa nýjar leiðir. Þessi þróunarvinna 

mun síðan verða að þekkingu sem almenningur getur nýtt sér í tískuhringiðu 

framtíðarinnar.  Bakteríu textíllinn er möguleiki sem ég sé fyrir mér taka við af nútíma  

textíl tækni sem byggir á gerviefnum. Gríðarlegar breytingar áttu sér stað í fatahönnun 

og tísku þegar gerviefni á borð við nylon komu fram á sjónarsviðið og á sama hátt 

verður bylting með nýjum textíl úr lífefnum. Örveruheimurinn hefur opnað fyrir mér 

nýtt sjónarhorn á tísku og föt yfirhöfuð. Að geta unnið að faginu mínu á öðrum 

forsendum en inní ramma hinnar hefðbundnu fatahönnunar er ákveðinn léttir og gefur 

mér von fyrir hönnuði framtíðarinnar. Það er jákvæð framtíðarsýn að geta unnið með 

efniviðinn í öruggu starfsumhverfi þar sem gagnsæi einkennir alla þætti 

framleiðslunnar. Það að fylgjast með vexti eða þróun í ræktun er mjög heillandi útaf 

fyrir sig. Mér finnst að fatahönnun ætti að vera innihaldsríkari, opnari fyrir nýjum 

hugmyndum og vinna með öðrum sviðum t.d. efnafræði og líffræði í þróun klæða. Að 

þessu sögðu tel ég mögulegt að nýta tískuna sem verkfæri til þess að vekja athygli á 

grænum gildum og koma á samfélagslegum breytingum.  
Berum meiri virðingu fyrir hvert öðru, jörðinni og komandi kynslóðum! 
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