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Útdráttur 

Tyggigúmmí er ódýr, hversdagsleg neysluvara sem flestir hafa prófað. Steingervingar í 

Svíþjóð sýna að þar hafi fólk verið að tyggja á trjákvoðu sem kalla mætti tyggjó fyrir allt 

að ellefu þúsund árum. Lengi vel var trjákvoða undirstaða í tyggigúmmíi. Tyggjóið á sér 

því langa sögu úr mörgum mismunandi samfélögum manna. Í þessari ritgerð er meðal 

annars fjallað um tyggigúmmí út frá sögu þess, framleiðsluferli, menningarlegu hlutverki á 

meðan það er tuggið og framhaldslífii þess, þegar því hefur verið hent. Á seinni hluta 20. 

aldar var náttúrulegu tyggigúmmíi úr trjákvoðu nánast öllu skipt út fyrir plast. Tyggjó er 

neysluvara sem neytt er í mjög stuttan tíma miðað við forsögu þess og framhaldslíf. Í 

ritgerðinni verður stuðst við kenningar Mary Douglas, mannfræðings, um óhreinindi sem 

hluti á röngum stað. Tyggjó er dæmi um hlut sem á sér engan réttan stað, nema kannski 

aðeins á meðan það er tuggið. Við rannsókn á þessari ritgerð var rætt við Gyðu Sigríði 

Björnsdóttur, sérfræðing í sjálfbærni hjá Sorpu, Halldór Torfason framkvæmdarstjóra 

Malbiks og Ólaf Bryjnjólf Einarsson líffræðing. Í ritgerðinni er einnig reynt að svara 

spurningum um hvort betra sé að henda tyggjói á götuna eða í ruslið en við frekari 

rannsókn á efninu kom í ljós að þó annar staður geti verið betri en hinn, þá er enginn 

lokastaður til fyrir tyggjó sem er ákjósanlegur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efnisyfirlit 

Inngangur .................................................................................................................................. 1 

1. Hið ótuggða tyggjó: saga, uppruni og efni ...................................................................... 3 

1.1 Tyggjanleg trjákvoða: undrstaða náttúrulegs tyggigúmmís....................................... 3 

1.2 Nokkrar tegundir gúmmítrjáa....................................................................................... 4 

1.3 Bandaríkin uppgötva tyggigúmmí................................................................................. 5 

1.4 Fjöldaframleiðsla á tyggigúmmí .................................................................................... 6 

1.5 Nýji staðgengillinn .......................................................................................................... 8 

2. Tyggjandi tyggjó: menningarlegt hlutverk tyggigúmmís .............................................. 9 

2.1 Tyggjó í íslensku samhengi .......................................................................................... 10 

2.2 Félagsstaða tyggigúmmís .............................................................................................. 11 

3. Hið tuggða tyggjó: örlög, óhreinindi og eftirmálar ...................................................... 13 

3.1 Tyggjó í jörðu ................................................................................................................ 13 

3.2 Tyggjó í veggagerð: „vegirnir eru ruslahaugar framtíðarinnar“ ............................ 15 

3.3 Tyggjó sem hlutur á röngum stað................................................................................ 16 

Lokaorð.................................................................................................................................... 18 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 20 

Myndaskrá .............................................................................................................................. 21 





 

 1 

Inngangur  

Í dag er hægt að festa kaup á tyggigúmmípakka við afgreiðsluborð líklegast flest allra 

matvöruverslanna, bensínstöðva, bíóhúsa og jafnvel iðnaðarvöruverslanna og blómabúða 

landsins, svo eitthvað sé nefnt. Sú staðreynd hversu víða má nálgast tyggigúmmí varð mér 

hugleikin fyrir skemmstu, þegar vinkona mín sagði það vera úr plasti. Hún sagði jafnframt 

að það væri svo óumhverfisvænt að tyggja þessa viðurstyggð að fólk ætti að hætta því 

strax. Mig langaði til að komast til botns í þessu máli. Úr hverju er tyggigúmmí – er það 

raunverulega úr plasti og er það þá án alls náttúrulegs gúmmís?  

Tyggjó er vara sem við grípum oft með okkur við afgreiðslukassann án þess að 

hugsa um framhaldslíf þess eða endalok. Hvað verður um tyggjó eftir að því er fleygt – og 

á það sér annars einhver endalok? Flestir muna eftir tyggjóklessunum sem eiga sér langan 

aldur á gangstéttum fyrir framan sjoppur, enda er neysla tyggjósins aðeins upphaf langs 

ferðalags sem tyggigúmmíið á fyrir höndum sér. Er betra að henda því í ruslið frekar en á 

götuna? Þetta er jafnframt vara sem er mörgum mikilvæg og virðist gegna ákveðnu 

félagslegu hlutverki; margir hafa alltaf tyggjópakka í töskunni ásamt lyklum, síma og 

peningaveski. Fyrirbærið kaupir vinsældir í grunnskólum og menntaskólum, felur andfýlu 

og hefur jafnvel verið notað sem tískufyrirbæri í bíómyndum, þáttum og auglýsingum.  

Í dag er tyggigúmmí álitið vera mjög hversdagslegur og sjálfsagður hlutur í 

samfélaginu okkar, hlutur sem mörgum finnst kannski óþarfi að velta fyrir sér. Tyggjóið er 

samt nokkuð snúið fyrirbæri. Þetta er til dæmis ekki matur og heldur ekki drykkur, ekki 

beinlínis nammi eða lyf eða partur af hvaða öðrum flokki hluta sem við setjum ofan í eða 

upp í okkur. Það er þó oftast sett í flokk með sælgæti. Við setjum tyggjó í munninn en þó 

veitir það okkur litla sem enga næringu. Það er erfitt að skilja löngunina sem liggur að baki 

þess þegar við hugsum um þetta efni sem fólk setur í munn sér aðeins til þess að skyrpa því 

út nokkru síðar. Í slíku samhengi hljómar tyggigúmmí eins og tilgangslaust fyrirbæri.  

Segja má að tyggjóið falli í alveg sérstakan vöruflokk: tyggjóflokkinn. Innihald 

þessa furðulega efnis er flestum hulið. Þegar lagst er yfir rannsóknir á því er flókið að 

skilja efnasamböndin sem eru í innihaldslýsingum. Í þessari ritgerð verður þó fjallað um 

innihald tyggigúmmís og ferlið sem liggur að baki, sögu þess og þróun. Þá verður 

tyggigúmmi einnig skoðað í samfélagslegu samhengi. Síðast en ekki síst verða afdrif 
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tyggigúmmísins skoðuð – þegar það hefur yfirgefið munn okkar, og hafið sitt langa 

framhaldslíf; langa vegferð sem óhreinindi eða rusl.  
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1. Hið ótuggða tyggjó: saga, uppruni og efni   

Þegar litið er á sögu tyggigúmmís sést að hér er líklegast sælgæti á ferðinni og gott betur: 

segja má að tyggjó sé eitt elsta sælgæti í heimi. Menn hafa verið að prófa sig áfram með 

þetta teygjanlega og tyggjanlega fyrirbæri í mörg þúsund ár. Það hefur marga eiginleika en 

í grunninn hefur tyggjó lengst af verið kvoða úr einhverskonar tré. Elstu heimildirnar um 

tyggigúmmí koma frá Norðurlöndunum, það er að segja: fólk í Skandinavíu, Finnlandi, 

Þýskalandi og Sviss er talið hafa tuggið birkitrjákvoðu sem ekki var ætluð til næringar fyrir 

allt að ellefu þúsund árum síðan.1 Steingervingar í Svíþjóð sýna að líklega voru það börn 

sem tuggðu þetta tyggigúmmí fyrst og fremst og að jafnframt hafi þau blandað hunangi út í 

trjákvoðuna. Hvort þetta var álitið sælgæti, einskonar tannhreinsun –  eða eitthvað allt 

annað – er ekki vitað.2 Birkitrjákvoða og hunang hljóma kannski ekki eins og blanda sem 

líkist tyggigúmmíi eins og við þekkjum það en þó eru þessi efni grunnurinn að upphafi 

tyggigúmmís eins og það kemur af kúnni í dag.  

 

1.1 Tyggjanleg trjákvoða: undirstaða náttúrulegs tyggigúmmís 

Trjákvoða er eitt mikilvægasta efnið í náttúrulegu tyggigúmmíi. Hún myndast við 

sundrung í innri vef plantna, aðallega þegar trefjar brotna niður. Þetta ferli myndar 

slímkennt efni sem lekur úr plöntunni við einhverskonar sár á trénu. Efnið lekur náttúrlega 

frá stofni trésins sem viðbragð við sársauka. Þegar tré er skorið eða ef það frýs eða brotnar 

framleiðir það þessa kvoðu sem vörn, bæði til að fylla inn í sárið sem hefur myndast og til 

þess að hreinsa það.3 Það má líkja þessu ferli við það þegar fólki blæðir þar sem blóðið er 

besta leiðin til að hreinsa sár. Þetta slímkennda efni er sterkt enda framleitt af trénu til þess 

að verja það og hentar því vel fyrir allskonar framleiðsluferli sem mannkynið hefur lært að 

nota og nýtir sér jafnvel enn þann dag í dag.  

Trjákvoðan hefur teyjanlega eiginleika en sá eiginleiki gerir kvoðuna að einkar 

heppilegu efni fyrir okkur mannfólkið. Trjákvoða úr sumum trjátegundum er til dæmis 

                                                 
1 Jennifer P. Mathews, Chicle (Arizona: The University of Arizona Press, 2009), bls. 37. 
2 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 38. 
3 Peter H. Raven, Ray F. Evert og Susan E. Eichhorn. Biology of Plants (New York: Worth Publishers, 

1992), bls. 532. 



 

 4 

tilvalin til notkunar sem gúmmí.4 Birkitréð framleiðir í raun ekki bestu kvoðuna hvað 

varðar þá gúmmíeiginleika sem fólk sækist vanalega eftir í tyggigúmmíi í dag, þó svo að 

elstu heimildir um tyggigúmmí fjalli um slíka trjákvoðu. Það sem gerir gúmmí nógu 

„girnilegt“ til japls og tuggu fyrir okkur mannfólkið er sú staðreynd að það inniheldur 

mikið magn af sykrum sem eru náskildar pektínum eins og finna má í berjum.5 Hin seiga 

trjákvoða er því undirstaða náttúrulegs tyggigúmmís eins og það var í upphafi.  

 

1.2 Nokkrar tegundir gúmmítrjáa 

Gúmmíefnið kemur langoftast frá plöntum á þurrum svæðum. Í kringum miðbaug vaxa 

trjátegundir sem henta mjög vel við gúmmíframleiðslu enda voru það Forn-Grikkir sem 

nýttu þessa teygjanlegu afurð á sínum tíma.6 Sú tegund sem hafði langmesta yfirburði í 

gæðum kom frá eyjunni Chios á Grikklandi, stundum kölluð the Island of Gum. Þar vex 

mastic–tréð  (lat. pistacia lentiscus) sem framleiðir mastic-kvoðu sem er teygjanleg og 

sterk með fersku bragði. 7  Forn-Grikkir notuðu efnið í alls konar vörur og sömuleiðis 

afkomendur þeirra allt til dagsins í dag. Hægt er að nota þessa kvoðu til að búa til lím, 

vefnaðarvörur, límvatn fyrir pappír, málningu, sælgæti og lyf svo eitthvað sé nefnt.8  

Það leynir sér ekki að trjákvoðan er 

stórmerkilegt efni þegar litið er til sögu neyslu og 

vöruframleiðslu í heiminum. Í bókinni Chicle eftir 

Jennifer P. Mathews er fjallað um sögu 

tyggigúmmísins en í kynningartexta hennar er 

bent á að mikið hefur verið skrifað um salt, krydd, 

súkkulaði, kaffi og fleiri hefðbunda hluti sem 

finna má í okkar daglega lífi. Höfundur bendir á 

að sjálfsagt sé að gefa tyggigúmmí svipaða 

athygli og þessum hlutum og kafa ofan í sögu þess 

                                                 
4 Peter H. Raven, Ray F. Evert og Susan E. Eichhorn, Biology of Plants, bls. 533. 
5 „Gums and Resins,“ University of California, sótt 22. október af 

http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/botany/gumresin.htm. Einnig viðtal við Ólaf Brynjólf Einarsson tekið 

af höfundi þann 17. nóvember 2018. 
6 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 37. 
7„History,“ The Chios Mastiha Growers Association, sótt 30. október af https://www.gummastic.gr/en/.  
8„Gums and Resins.“  

 
 

 

Mynd 1. Chicle-kvoða lekur úr sapodilla-

trénu. 
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þar sem fáar bækur hafa gert slíkt. Í bókinni er farið ítarlega í sögu efnisins en þá aðallega 

chicle-trjákvoðunar sem kemur úr sapodilla-trénu (lat. Manilkara zapota). Einnig er fjallað 

um hvernig tyggjó hefur þróast allt til þess dags þegar Bandaríkjamenn taka að 

fjöldaframleiða það eftir fyrstu iðnbyltinguna. Í bókinni kemur fram að um tvö þúsund 

árum fyrir Krist voru Maya–frumbyggjarnir í Mið-Ameríku byrjaðir að tyggja tyggigúmmí 

þar sem sapodilla-tréð hefur alltaf vaxið vel á landsvæði þeirra. Chicle-gúmmíið hefur 

jafnframt verið vinsælt til framleiðslu á allskonum vörum eins og til dæmis til að búa til 

áburð, dekk og slöngur úr gúmmíi. 

Nokkuð seinna hófu frumbyggjar í Norður-Ameríku, norðan við Maya-

frumbyggjana, að tyggja á grenitrjákvoðu (lat. Picea). Þeir nýttu sér einnig efnið til að bera 

á viðarbáta sína þar sem það er vatnshelt. Efnið hefur spilað ákveðið hlutverk í menningu 

og sögu svæðisins en til er saga frá Pima-frumbyggjunum um að vindandinn hafi sagt konu 

og manni að safna grenigúmmíi til þess að bjarga þeim frá hamförum. Sögunni svipar til 

Biblíusagnarinnar um Nóa og örkina en vindandinn á að hafa sagt: „Shua, þú og eiginkona 

þín eruð einu sem eru þess virði að bjarga. Farið og búið til stóra holótta kúlu af 

grenikvoðu þar sem þú og kona þín getið lifað svo lengi sem flóðin endast.“ Sagan segir að 

eftir flóðið hafi þau verið eina fólkið eftir á jörðinni.9  

 

1.3 Bandaríkin uppgötva tyggigúmmí 

Það að tyggja á trjákvoðu átti lengi vel að vera gott til þess að þrífa tennurnar og gefa 

munninum ferskt bragð. Í margar aldir héldu ákveðnar þjóðir áfram að tyggja á þessu 

sælgæti, kynslóð eftir kynslóð. Sælgæti sem ekki mátti kyngja. Það var síðan árið 1848 

sem frumkvöðullinn John Bacon Curtis kynnti Bandaríkin fyrir þessu magnaða fyrirbæri. 

Curtis og sonur hans fengu kvoðuna frá grenitrénu í Mið-Ameríku og unnu með höndunum 

við að þrífa af trjákvoðunni pöddur, mulning og trjábörk. Að því loknu hituðu þeir efnið og 

helltu því á hellu, klipptu það síðan niður og dýfðu í maíssterkju. Að þessu loknu var 

efninu pakkað inn í pappír og selt til heildsala í bænum. Þetta kölluðu þeir State of Maine 

Pure Spruce Gum.10 Vara þeirra feðga varð svo gríðalega vinsæl að innan við fjórum árum 

síðar hafði Curtis stofnað fyrstu tyggigúmmíverksmiðju heims. State of Maine Pure Spruce 

Gum var sent í fjöldaframleiðslu og eftirspurn spratt úr öllum áttum. 

                                                 
9 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 38. 
10 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 39. 
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Á sama tíma og Curtis hóf tyggjóframleiðslu sína í verksmiðjum voru Bandaríkin 

að að byrja að fjöldaframleiða ódýr fréttablöð. Tæknin hafði gert fólki kleift að prenta á 

þunnan pappír í þúsundum eintaka á skömmum tíma og í þessu ferli var einmitt notast við 

grenitrjákvoðu. Þessar tvær risastóru framleiðsluvörur, fréttablöð og tyggigúmmí, treystu á 

trjákvoðuna úr grenitrénu og varð það til þess að slík tré voru ofmjólkuð sem hafði slæm 

áhrif á trén og fór kvoðan að verða bæði dýrari og lélegri vegna ofneyslu.11 

 

1.4 Fjöldaframleiðsla á tyggigúmmíi 

Tyggigúmmíframleiðsla efldist enn frekar á næstu áratugum. Í New York árið 1870 

byrjuðu Adams-fjölskyldan og fyrrum forseti Mexíkó, Antonio López de Santa Anna, að 

rugla saman reitum. Þá höfðu Maya-frumbyggjarnir í Mexíkó tuggið chicle í þrjú þúsund 

ár. Santa Anna kom til New York með chicle sem er trjákvoðan úr sapodilla-trénu og 

Adamssynir leituðust við að þróa þessa afurð í seljanlega vöru. Santa Anna hafði þá gerst 

útlægur frá Mexikó og vildi ólmur ná vinsældum í heimalandinu sínu á ný og áleit að með 

sölu á efninu gæfist tækifæri á því. Adamssynir héldu í fyrstu að chicle væri kjörið til 

framleiðslu á gúmmívörum en svo var ekki, þar sem chicle reyndist ekki jafnsterkt og þá 

hafði grunað. Adams-fjölskyldan hélt áfram að prófa þetta spennandi efni og þegar þeir 

voru við það að gefast upp var einn bræðranna staddur í apóteki þar sem hann heyrði stúlku 

                                                 
11 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 38. 

Mynd 2. Tyggigúmmí Curtis ferðganna, State of Maine Pure Spruce Gum 
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biðja um tyggigúmmí. Þegar hann spurði búðareigandann um tyggigúmmiið mundi hann 

að Mexíkóarnir höfðu verið að tyggja efnið sem hann var með í höndunum öll þessi ár. 

Hann fór heim og bjó til fyrsta chicle-grunnaða tyggigúmmíið. Það var árið 1859, þegar 

þeir bræddu það í potti með vatni. Fyrsti skammtur af þessu nýja efni seldist upp eftir 

aðeins örfáa klukkutíma á markaði.  

Fyrst var efnið selt óunnið en eftir að sykri var bætt við það varð tyggigúmmíið 

gríðarlega vinsælt. Árið 1866 fjárfestu Bandaríkjamenn í sapodilla-ræktun í Mexikó og 

árið 1880 var Adams-fjölskyldan byrjuð að framleiða um fimm tonn af tyggigúmmíi, dag 

hvern.12 Árið 1888 setti Adams-fjölskyldan síðan fyrstu tyggjókúlusjálfsalana á allar helstu 

lestarstöðvar New York borgar. Sama ár eignuðust þau eina af dýrari íbúðum borgarinnar í 

húsi þar sem mátti finna eina fyrstu fólkslyftu Bandaríkjanna. Þetta ár tók fjölskyldan sér 

frí í sex mánuði til þess að forðast hitann í New York. Þegar þau komu til baka höfðu fjórir 

þjónar þeirra fests í lyftunni og svellt til dauða. Þetta var mikill harmleikur, þau seldu 

íbúðina og hættu að framleiða tyggigúmmíið. En sögur segja að þjónarnir höfðu lifað af 

fyrstu vikurnar í lyftunni á engu nema tyggigúmmíi. Það var ekki fyrr en árið 1914 sem 

Adams-fjölskyldan hóf tyggjóframleiðslu á ný.13  

Adams-fjölskyldan var ekki sú eina sem studdi við chicle-ræktun úr sapodilla-trénu 

í Mexíkó. Fleiri fyrirtæki fóru að framleiða tyggigúmmí í Bandaríkjunum eins og William 

Wrigley, the Fleer Brothers, the American Chicle Company og fl. sem hafði gríðarleg áhrif 

á ræktun á sapodilla-trénu. Bandaríski kapítalisminn gekk of hart á þessar auðlindir og því 

þurfti að finna frekari lausnir. Þeir leituðu í kjölfarið til Belís og Gvatemala þar sem tréð 

óx líka en í Mexíkó var það ódýrast þar sem það var næst Bandaríkjunum. Hráa chicle 

efnið var keypt beint frá staðbundum chicle-bóndum í Mið-Ameríku. Maya-samfélög fóru 

að treysta aðallega á Norður-Ameríska iðnararmenn að kaupa vörunar þeirra. Að lokum 

var það þessi gríðalega eftirspurn sem leiddi chicle-iðnaðinn að falli á miðri tuttugustu öld: 

ódýr gúmmífjölliða samsett úr jarðolíu leit dagsins ljós og varð að staðgengli 

trjákvoðunnar og þar með hrundi markaðurinn fyrir trjákvoðuna.14 Þar með endaði einnig 

ofræktunin á chicle-kvoðunni í Mið-Ameríku og þessi ósjálfbæri iðnaður setti af stað hrun 

Maya-samfélaga sem gætir enn áhrifa í dag.  

 

 

                                                 
12 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 39. 
13 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 43. 
14 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 65. 
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1.5 Nýji staðgengillinn 

Árið 1970 áttu sér stað greinileg kaflaskil í tyggigúmmíiðnaðinum. Farið var úr 

handtýndum trjákvoðudropum í framleiðslu á nýju staðgengilsefni. Staðgengilsefnið var 

framleitt í risastórum verksmiðjum þar sem varan komst ekki í snertingu við manneskju 

fyrr en neytandi opnaði tyggjópakkann. Ný tækni við að einangra sameindir úr náttúrunni 

og raða þeim saman upp á nýtt varð vinsæl og nýtt við framleiðslu á allskyns vörum. Inni í 

verksmiðjunni stýrir vél ferlinu. Hún mylur gúmmígrunninn í litlar einingar sem svo er 

lagður á plötur í heitu herbergi til þess að þorna í um tvo daga. Því er svo komið fyrir í 

stórum potti þar sem efnið er brætt við 115°C þangað til að gúmmígrunnurinn líkist sírópi. 

Þá er grunninum þrýst út um einskonar sigti til þess að hreinsa alla köggla og því næst 

settur í skilvindu. Efninu er svo komið fyrir í hrærivél og hært saman þangað til að áferðin 

líkist brauðdegi. Næst er bætt við bragðefnum, náttúrulegum- eða gervibragðefnum. Því er 

blandað saman þó nokkrum sinnum og þegar efnið hefur náð réttu hitastigi er því blandað 

aftur og kreyst í stórar kúlur og helt á kælibelti. Að lokum fer efnið í gegnum kæli í nokkra 

klukkustundir, áður en það er klippt niður í minni bita og pakkað inn. Tyggigúmmíið er þá 

tilbúið til sölu.15 

Í dag inniheldur tyggigúmmí oftar en ekki þennan gervi-tyggjógrunn. Þessi 

gervigrunnur inniheldur ýmis efnasambönd sem fólki þætti ef til vill snúið að ná utan um. 

Innihaldslýsingar á matvælum í dag eru oft á tíðum flóknar og tyggigúmmíið er engin 

undantekning þar. Þegar reynt er að rýna í smáa letrið sem leynist á tyggjópakkanum 

kemur í ljós að hentugasta efnið sem nota má í tyggjógrunninn er polyvinyl acetate þar sem 

það efni er teygjanlegt, leysist ekki upp í vatni, gefur ekki frá sér eitur, bragð eða lykt og er 

mjög ódýrt. Ef nota á polyvinyl acetate þá er mikilvægt að blanda út í það: 

dibutylphthalate, butylphthalybutyl glycolate, methylacetyl ricinoleate og acetyltributyl og 

fleiri efnum en þetta segir okkur almennum neytendum ekki mikið.  

Þegar litið er nánar á fyrrnefnd efni má sjá að til dæmis er dibutylphthalate lífrænt 

efnasamband á útfylltu mýkingarefni sem er notað í flestum plasthlutum í heiminum í dag. 

Hægt er að finna efnasambandið í vatni, jarðvegi, plöntum og dýrum, þaðan sem það er 

tekið og sameindirnar búnar til í verksmiðjum. Efnið er tilvalið til þess að búa til 

teygjanleg efni en er þó aðeins ákjósanlegt efni til skamms tíma en til lengri tíma gefur það 

frá sér langvarandi eiturefni. Þá eru engar upplýsingar aðgengilegar um hvaða áhrif efnið 

                                                 
15 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 65. Einnig: „Manufactoring process,“ International Chewing Gum 

Association, sótt 28. október 2018, www.gumassociation.org/index.cfm/science-technology/manufacturing-

process/. 
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hefur á manneskjur við innöndun eða við neyslu. 16  Efnið methylacetyl ricinoleate er 

hinsvegar efnasamband sem finnst í castor-olíu og er mikið notað í gúmmívörum, 

mýkingarefnum, snyrtivörum og plasti. Efnið er mjög skaðlegt fyrir augu.17 Acetyltributyl 

er lífrænt efnasamband sem er talsvert mikið notað í plastframleiðslu. Butylphthalybutyl 

glycolate er einnig mýkingaefni notað í plastframleiðslu, steypuframleiðslu, 

leirframleiðslu, málningu og fleira.18  

Hægt væri að rannsaka hvert efni út af fyrir sig en ljóst er að niðurstaðan verður 

alltaf sú að í flestum efnum í grunni tyggigúmmís má finna sömu efni og notuð eru í 

plastvörum. Plast er aukaafurð úr olíuiðnaðinum en þekkt er að það tekur óralangan tíma 

að brotna niður í náttúrunni og getur haft gríðarleg áhrif á mörg vistkerfi. Því skiptir 

talsverðu máli hvort notast er við náttúrulegan grunn eða gervigrunn í tyggjóframleiðslu. 

Annað efnið, hið náttúrulega, brotnar niður í náttúrunni á engri stundu en það síðarnefnda 

situr eftir í langan tíma, árhundruð jafnvel. Er það akkúrat ástæðan fyrir því að þetta 

viðfangsefni var tekið til nánari skoðunar því í dag er tyggjó notað í svo afskaplega 

skamman tíma miðað við hversu lengi það „lifir áfram“ sem einhverskonar plastdrasl, rusl 

eða óhreinindi.  

2. Tyggjandi tyggjó: menningarlegt hlutverk tyggigúmmís   

Í dag eru það Evrópubúar sem kaupa hvað mest af tyggjói í heiminum eða 26,7% af öllu 

tyggigúmmíi sem framleitt er, á eftir Asíubúum sem skipa sér í annað sæti með sinni 

neyslu á 22,1% tyggigúmmís og íbúum Norður-Ameríku sem neyta 21,1% framleidds 

tyggigúmmís.19 Íslendingar tyggja einnig sinn skammt og hér á landi hefur fólk tuggið 

tyggjó í nær eitthundrað ár. Hægt er að finna sælgætisauglýsingar í íslenskum dagblöðum 

allt aftur til ársins 1925 þar sem auglýst er hið ameríska Wrigley’s tyggigúmmí „í hvers 

manns munni,“ er þar fullyrt sem gefur í skyn vinsældir sælgætisins.20 Þá má geta þess að 

tyggigúmmíið á sér nokkuð sérstaka sögu hér á landi, líkt og víðsvegar annarsstaðar í 

                                                 
16„Dibutyl Phthalate,“ National Center for Biotechnology Information, síðast uppfært 1. des 2018, 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/dibutyl_phthalate#section=Top. 
17„Methyl Acetyl Ricinoleate,“ National Center for Biotechnology Information, síðast uppfært 1. des 2018, 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5282107. 
18 „Butoxycarbonylmethyl Butyl Phthalate,“ National Center for Biotechnology Information, síðast uppfært 

1. des 2018, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butyl_phthalyl_butyl_glycolate#section=Top. 
19„About ICGA,“ International Chewing Gum Association, sótt 1. nóv. október 2018, 

/http://www.gumassociation.org/index.cfm/about-icga/. 
20„Sælgæti,“ Fálkinn, árgangur 39, 20. tölublað (1925): bls. 16. 
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heiminum og virðist fólk hér á landi gjarnan  hafa verið flokkað og dæmt eftir því hvort 

það tyggi tyggjó eða ekki. 

 

 

2.1. Tyggjó í íslensku samhengi 

Ef leitað er upplýsinga um lífstíl og neyslu á Íslandi í byrjun 20. aldar blasir við allt annað 

samhengi en við þekkjum í dag: nú mætti flokka landið með ríkustu löndum heims en um 

þarsíðustu aldamót var Ísland fátæk eyja í norðri þar sem skammta þurfti matvæli ofan í 

fólk vegna skorts. Fyrir árið 1940, áður en enski og síðan bandaríski herinn komu hingað 

fyrst, áttu enn fjölmargir heima í torfbæjum. Fólk bjó yfirleitt þröngt og matur var iðulega 

af skornum skammti. Fólk bjó ýmist í sveit, bæ eða í „borginni“ en mikill kostnaðarmunur 

var þar á milli. Um miðja 20. öld fór fleira fólk að flytja í borgina í auknum mæli vegna 

aukins framboðs á atvinnu sem herinn hafði útvegað sem orsakaði íbúðarskort fyrir 

borgarbúa. Ástandið einkenndist af fátækt, skort á mat, skorti á húsnæði og líka á 

munaðarvörum eins og kaffi, tóbaki og hvað þá tyggigúmmíi.21 

Með auknum vexti þéttbýlis á Íslandi breiddust bakarí út enda sykur orðin 

tiltölulega ódýr og algengur matur á þessum tíma og í lok 19. aldar hafði innflutningur á 

matvælum aukist töluvert. 22  Hægt er að segja að hefðbundin íslensk matargerð hafði 

þangað til ekki snúist svo mjög um matreiðsluna sjálfa heldur um að nýta allan mögulega 

                                                 
21 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld (Reykjavík: Sögufélag, 2010), bls. 199. 
22 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld,  bls. 205. 

Mynd 3. Auglýsing sem birtist árið 1939. 

„Í hvers manns munni“. 
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ætilegan mat. En tímarnir voru að breytast og landsmenn tóku að koma sér upp nýjum 

hefðum og siðum eins og reykingum, gosdrykkjaneyslu og tyggigúmmí-tyggingum, allt 

einskonar „gerviþarfir“ í hversdagslegu samhengi fátæktar og matvælaskorts, sem kryddaði 

þó engu að síður upp á tilveruna á fátæku, köldu Íslands-eyjunni.23 

Þegar bandaríski herinn hertók Ísland í júlímánuði 1941 fylgdu byrgðir af 

tyggigúmmíi með þar sem bandaríski tyggjó kóngurinn William Wringley hafði markaðsett 

tyggjóið sitt með hernum og þannig dreifði hann vananum að tyggja tyggjó út um allan 

heim.24 Í kjölfarið varð þetta fyrirbæri ódýrara og varð þá kannski fyrst raunverulega „í 

hvers manns munni“. Margt er merkilegt við þennan tíma á Íslandi: hagkerfið breyttist, 

„ástandið“ varð að áhyggjuefni og við auknar tuggur tyggigúmmís urðu einnig til 

áhugaverð viðbrögð. Börn litu gjarnan upp til hermanna og sama átti við um sumar 

íslenskar konur og karla, hermennirnir dreifðu tyggigúmmíi til almennings og því gat 

tyggjóið verið merki um að viðkomandi hafi nýlega átt í samræðum við hermann.25 

 

2.2 Félagsstaða tyggigúmmís 

Hægt er að segja að tyggigúmmíið hafi í gegnum 

tíðina gjarnan verið nokkurskonar tákn um stöðu. 

Það er ekki í fyrsta skipti í sögunni sem fólk er 

flokkað allt eftir því hvort það tyggur tyggjó eða 

ekki. Í rauninni er það aldalöng hefð að dæma 

fólk og flokka það eftir slíku. Astekar frá Mið-

Mexíkó sem uppi voru á árunum 1300 til 1500 

tuggðu á chicle-trjákvoðunni og túlkuðu það að 

tyggja tyggjó sem tákn kyns og kynferðis, aðeins 

sá einfaldi leikur að tyggja tyggjó gat til dæmis 

útskýrt hjúskaparstöðu, þýtt að viðkomandi væri 

ekkja, vændiskona eða samkynhneigð/-ur. Í 

Asteka-samfélaginu máttu aðeins ógiftar konur og ung börn tyggja tyggjóið á 

almenningsstöðum en eldri konur máttu tyggja innan veggja heimilisins.26 Það átti líka við 

                                                 
23 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld,  bls. 199. 
24„History of Chewing gum,“ Mint Indusrty Research Council, sótt 10. nóvember 2018, 

https://www.usmintindustry.com/mint-resources/history-of-chewing-gum/. 
25 Tómas Þór Tómasson, Heimstyrjaldarárin á Íslandi 1939-1945 (Reykjavík: Örn og Örlygur, 1984), bls. 

15.  

 
26 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 8. 

Mynd. 4 Tlazolteotl, gyðja kvenleika. 
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um guði Astekanna, gyðjan Tlazolteotl, gyðja spuna og vefnaðar, var hin klassíska 

kvengyðja sem tengd var við tunglið og nornakraft, tíðarhringinn, kvenleikann, barnsburð 

og var oft á tíðum teiknuð og mótuð með opinn munn eða merkt í kringum munninn sem 

merkti að hún væri tyggjandi sem álitið var kvenlegt tákn. 27 

Í kjölfar aukinna tygginga á Íslandi mátti einnig sjá blaðagreinar þar sem 

blaðamenn lýsa skoðunum sínum á slíku. Í Morgunblaðinu árið 1957 er skrifað um konu 

sem virðist endurnota tyggigúmmíið sitt, sagt er að hún eigi eitt í sykurvatni heima, annað 

undir borði í skólastofunni og þriðja á milli tannana. Greinin fjallar að nokkru um kosti 

tyggigúmmís, til dæmis hversu gott það sé fyrir tennur, til þess að halda athygli og 

einbeitingu og hollt þegar hætta á að reykja. En niðurstaða blaðamanns er samt sú að 

tyggjó muni aldrei teljast „klæðilegt“.28 Í dag er fráleitt að hugsa til þess að fólk sé að 

tyggja sama tyggigúmmíið oftar en einu sinni, flestir líta á tuggið tyggigúmmí úr annarra 

manna munni sem óhreinindi.   

Tyggjó hefur verið notað sem tákn um ákveðna stöðu í auglýsingum, í bíómyndum 

og í pop-menningu. Þó að á Íslandi hafi fólk rétt verið að stíga inn í tíma sælgætis og 

tyggigúmmís upp úr hernámi Íslands, þá var hinn vestræni heimur löngu vel búin að gleypa 

við fjöldaframleiddu tyggigúmmíinu sem ódýrri munaðarvöru en upphaflega var hún 

markaðssett fyrir börn og unglinga. Börnum hefur þótt þetta vera skemmtilegt athæfi í 

áratugi og stuttu eftir að búið var að markaðssetja tyggjó fyrir börn var hægt að 

markaðssetja tyggigúmmí sem einskonar nostalgíu fyrir fullorðna.29  

Í Bandaríkjunum var tyggjó markaðsett fyrir mismunandi hópa, á tímabili var það 

talið vera tilvalið fyrir frjálsu, ungu, kynþokkafullu konuna sem reykti og kyssti menn, 

seinna var það betra fyrir fínni, eldri, giftar konur og svo var það hrausti, ungi hermaðurinn 

sem þurfti „nauðsynlega“ á því að halda.30 Ekki ólíkt sígarettunni kemur tyggigúmmíið 

fram í mörgum Hollywood-bíómyndum þar sem það er sett fram sem hversdagsleg vara –

 jafnvel vara sem gerir aðalpersónuna í myndinni að ofursvölum einstaklingi og var á 

tímabili vinsælt hjá frægum íþróttamönnum eins og Michael Jordan sem spilaði ekki leik 

án tyggjós við tungu. 

En þó Íslendingar hafa nú verið að tyggja í nær hundrað ár á tyggigúmmíi virðist 

fólk ekki enn láta það sig varða, hvar það endar; á götunni, á gangstéttinni, undir 

                                                 
27 Jennifer P. Mathews, Chicle, bls. 10. 
28 „Tyggigúmmí,“ Morgunblaðið árgangur 105, 248. tölublað (1957): bls. 8. 
29„Gum Poppin’ and Popular Culture,“ Disposable America, sótt 16. nóvember 2018, 

https://disposableamerica.org/gum-poppin-and-popular-culture/. 
30„Ladies who chewed,“ Disposable America, sótt 16. nóvember 2018, https://disposableamerica.org/ladies-

who-chewed/. 
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skólaborðinu eða í ruslinu. Tyggigúmmí dagsins í dag er nánast eingöngu úr plastefnum 

sem eru efni sem brotna nánast ómögulega niður með náttúrulegum hætti. Þá má velta fyrir 

sér: hvað hefur orðið um allar þær tyggjóklessur sem tuggðar hafa verið hér á landi, frá því 

að tyggjóið varð svona vinsælt fyrst og „í hvers manns munni“? 

 

3. Hið tuggða tyggjó: örlög, óhreinindi og eftirmálar  

Íslendingar hafa greinilega ekki verið mjög sammála um hvort tyggigúmmí sé í raun 

jákvæð eða neikvæð viðbót við neyslumenningu þjóðarinnar. Þar sem tyggigúmmí er seigt 

á það til að festast við alla mögulega hluti. Árið 1980 birtist grein í Dagblaðinu þar sem 

rætt var um það hvort skynsamlegast væri að banna tyggjó. Þar kemur fram að eitt af því 

sem einkennir íslenskar gangstéttir séu samanklesstar tyggjóklessur: „Göngugatan í 

Austurstræti er orðin alveg hrikaleg hvað þetta varðar. Það liggur við að sé tugur af 

tyggjóklessum á hverjum fermetra,“ stendur í greininni, en hana skrifar ónafngreindur 

aðili. Þá segir hann einnig:  

 

Ég er kominn á þá skoðun að eina leiðin til að losna við þennan ófögnuð sé að banna 

allan tyggjóinnflutning. Íslendingar eru sóðar og hafa alltaf verið, þannig að engin von 

er til að þeir hætti þeim ósóma að skyrpa tyggjói út úr sér á götuna. Með því að banna 

tyggigúmmí losnum við við vandamálið og reyndar örugglega við fleiri vandamál sem 

fylgja tyggjói. Ef við hugsum málið nánar þá komumst við að því að þessi vara er 

algjörlega ónauðsynleg. Nærist einhver á tyggjói? Fær einhver betri tennur af tyggjói? 

Til hvers er tyggjó? Bönnum tyggjó!31 

 

 

 Fólk hefur gjarnan sterkar skoðanir á tyggjói eins og þessi grein er vitni um. Tyggjó 

verður að vandamáli að neyslu lokinni en í þessum kafla verður rætt um eftirlíf þessa 

fyrirbæris að tuggu lokinni.  

 

3.1 Tyggjó í jörðu  

Ef gengið er niður Austurstrætið í miðborg Reykjavíkur í dag er ekki jafn mikið magn af 

tyggjóklessum og ónafngreindi penninn nefnir. Það getur þýtt tvennt; að annars vegar sé 

kominn betri tæknibúnaður til þess að þrífa tyggjóklessur af götunum og kannski leggur 

borgin meira fjármagn í slíkt eða að borgarbúar hafi hætt að henda tyggjó á götuna. Hins 

vegar þýðir þetta ekki að Íslendingar séu endilega að tyggja minna af tyggjó, um slíkt er 

                                                 
31„Bönnum tyggjó,“ Dagblaðið árgangur 7, 244. tölublað (1980): bls. 2. 
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ekki þó hægt að fullyrða en ljóst er að fjölmargir hér á landi í dag neyta fyrirbærisins öllu 

jafna og ekki hefur Íslendingum né ferðamönnum hér á landi fækkað.  

 Gyða Sigríður Björnsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni og samfélagsábyrgð hjá 

Sorpu, segir að allt tyggjó sem hent hefur verið á Íslandi sé ekki búið að brotna niður í dag. 

Hún bendir á að líklegast sé það í nákvæmlega sama fasta forminu og þegar því var fyrst 

hent. Aðspurð segir hún að í dag fari allt tyggjó sem hent er í almenna ruslið í urðun.32 Í 

urðunarferlinu er rusli pakkað saman í stóra böggla og er þeim síðan raðað vandlega ofan í 

stóra holu í jörðunni. Hjá Sorpu er slíkur urðunarstaður staðsettur í Álfsnesi. Því næst er 

settur jarðvegur ofan á bögglana og síðan er næsta röð sett þar ofan á. Eftir tvö ár hafa 

náttúrulegar bakteríur náð að brjóta niður lífrænu efnin sem finna má á urðunarsvæðinu og 

er þá hægt að safna kolvísýringi og metangasi frá urðunarskurðunum.  

Metangasið sem kemur úr urðunarferlinu er tvöfalt stærri gróðurhúsalofttegund heldur en 

koltvísýringur svo að Sorpa safnar því saman svo hægt sé að brenna það sem eldsneyti 

fyrir bíla og fleiri vélar.33 Bakteríunar sem brjóta niður lífrænu efnin sem framleiða þetta 

gas eiga ekki við um tyggjóið sem lendir í urðunarskurðunum þar sem það er úr plasti. 

                                                 
32 Viðtal  2. (15. nóvember 2018) Viðtal höfundar við Gyðu Sigríði Björnsdóttur.  
33 „Urðun og gassöfnun,“ Sorpa, sótt 1. nóvember 2018, 

www.sorpa.is/thjonusta/starfsstodvar/urdunarstadurinn-alfsnesi/urdun/. 

Mynd 5. Urðunarbaggar tilbúnir til þess að setjast í jörðu í Álfsnesi.  
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Plast brotnar ekki jafn auðveldlega niður heldur situr kjurrt, óbreytt í jafnvel hundruði ára. 

Víða í Evrópu er hins vegar almenna ruslinu gjarnan brennt og í þeim bruna nýtist orkan 

sem myndast sem varmi og rafmagn.34 Á Íslandi höfum við aftur á móti nóg af sjálfbærri 

og endurnýjanlegri raforku sem gerir það óþarft og óumhverfisvænt að brenna rusl. 

Í dag eru yfir hundrað þúsund tonn af tyggigúmmíi framleidd í heiminum á hverju 

ári. Það eru 374 þúsund milljarðar stykkja af tyggjóplötum.35 Það væri forvitnilegt að vita 

hvar þau tonn liggja nú eftir neyslu. Í því samhengi má nefna að tyggjó hefur verið bannað 

í Singapúr en árið 1992 var sett lögbann þar í landi á sölu tyggigúmmís og innflutningi. 

Singapúr eru meðal annars þekkt fyrir ströng viðurlög við því að ganga yfir götur sem ekki 

hafa merktar göngubrautir eða göngustíga. Þar er stranglega bannað að skyrpa, pissa og 

fleygja hori eða tyggjó á götuna. Í dag er löglegt að tyggja tyggjó í landinu en ekki að selja 

það eða kaupa. Ef tyggjói er hent á götuna má búast við myndarlegri sekt.36 

 

3.2 Tyggjó í vegagerð: „Vegirnir eru ruslahaugar framtíðarinnar“. 

Halldór Torfason er framkvæmdarstjóri hjá Malbikunarstöðinni Höfða. Hjá Höfða er 25- 

35% af öllu malbiki sem framleitt er, endurnýtt malbik. Fyrirtækið safnar flekum eða 

brotum af gömlu malbiki sem blandað er saman við nýtt malbik í fræsara. Í þessu ferli 

skipta tyggjóklessur á malbiki engu máli, að sögn Halldórs. Málningu, skít og tyggjó er 

blandað saman. Halldór segir aðalefnið í malbiki vera asfalt, eða bik, efni sem búið er til 

með jarðolíu og gerir malbikið mjúkt og teyjanlegt, ekki ósvipað tyggigúmmíi. Halldór 

segir að eina vandamálið við tyggjó á malbiki vera að ef leggja á nýtt malbik yfir gamlan 

veg gætu tyggjóklessurnar gert það að verkum að malbikslögin festast ekki saman en 

Halldór tekur það þó fram að slíkt hafi aldrei gerst. Á Íslandi bæta malbiksstöðvar nú þegar 

alls konar efni í malbiksblönduna eins og steinefnum, gleri og steypubrotum en einnig 

gúmmíi. Halldór segir að „vegirnir séu ruslahaugar framtíðarinnar.“37  

Á Indlandi hefur Dr. Rajagopalan Vasudevan, prófessor í efnafræði, rannsakað 

plast og plastvanda dagsins í dag á lausnamiðaðan hátt. Árið 2001 voru hugmyndir í 

samfélaginu um að banna ætti plast almennt. Dr. Vasudevan leist ekki á þá lausn þar sem 

það myndi hafa gríðaleg áhrif á daglegt líf hjá lágtekjufólki. Hann vildi finna lausn á 

plastmenguninni sem steðjaði að og við frekari rannsóknir komst hann að því að plast hefur 

                                                 
34 Viðtal  2. (15. nóvember 2018) Viðtal höfundar við Gyðu Sigríði Björnsdóttur. 
35„About chewing gum – Chewing Gum Statistics,“ Chewing Gum Facts, sótt 23. október 2018, 

http://www.chewinggumfacts.com/chewing-gum/about-chewing-gum/. 
36 „Why Singapore banned Chewing Gum,“ BBC News Services, sótt 5. nóvember 2018, 

https://www.bbc.com/news/magazine-32090420. 
37 Viðtal 3. (29. nóvember 2018) Viðtal höfundar við Halldór Torfason. 
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gríðalega góða bindieiginleika. Hann tengdi þessa eiginleika við malbiksframleiðslu og 

bik. Eftir það hóf hann framleiðslu á nýju efni, blönduðu af endurnýttu plasti og biki. Þessi 

nýja blanda var svo sterk að holumyndun er minni, sé þetta efni notað frekar en venjulegt 

malbik. Nú hafa verið lagðir tíu þúsund km af plastblönduðum vegi á Indlandi og eru fleiri 

í bígerð. Í vegunum er blandað plast úr rusli af viðkomandi svæði.38 

Nú má spyrja: ef tyggjóið fer í urðun eins og gert er hér á landi, er það nokkuð 

betra en að nýta tyggjó í til dæmis malbik? Þegar vegur er malbikaður er fastlega gert ráð 

fyrir að sá vegur muni standa þar á sama stað í langan tíma, annað væri tíma- og 

peningasóun. Þegar þessi sami vegur er að skemmast vegna mikillar umferðar eða 

veðrunar af einhverju tagi þá er lagt nýtt malbik, stundum endurnýtt malbik.39 Tyggjó og 

bik í malbiki eru að mörgu leiti búin til úr sömu efnunum á meðan tyggjó og jarðvegur úti í 

náttúrunni, eins og til dæmis á Álfsnesi, eru ekki úr sömu efnunum og munu aldrei verða 

það. Þess vegna er áhugavert að líta á plast sem verðmæti sem má nýta áfram út frá þeim 

efnum sem plastið inniheldur. Það sem þarf að breytast hér er meðal annars viðhorf okkar 

til dæmis hvað varðar tyggigúmmí. Það að við sjáum það sem einnota hlut en ekki efni sem 

má endurnýta er vandamál.  

 

3.3. Tyggjó sem hlutur á röngum stað 

Í bókinni Purity and Danger, sem út kom árið 1966, skrifar mannfræðingurinn Mary 

Douglas um hugtökin mengun og tabú. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu, að í raun séu 

óhreindindi eða skítur hlutir á röngum stað. Það er ekkert til sem túlka má sem hrein og 

bein óhreinindi í eðli sínu heldur þarf aðeins viðhorf þess sem horfir, til að hafa áhrif þar á: 

„óhreindini eru í eðli sínu óreiða. Ekkert er til sem er einungis skítur; hann verður til í 

augum þess sem horfir.“40 Til dæmis má oft aðeins færa hluti úr stað til þess að við hættum 

að líta á þá sem óhreinindi eða skít. Allt snýst þetta um þá kerfisbundnu flokkun á hlutum 

sem menningin hefur lagt okkur til.41 Út frá kenningu Mary Douglas er notað tyggjó ekki 

rusl eða óhreindini nema einmitt vegna þess að viðhorf okkar ákveður það; okkur er kennt 

að horfa þannig á hlutina.  

                                                 
38 „The man who paves India’s roads with old plastic,“ The Guardian, sótt 30. nóvember 2018, 

www.theguardian.com/world/2018/jul/09/the-man-who-paves-indias-roads-with-old-plastic. 
39 Viðtal 3. (29. nóvember 2018) Viðtal höfundar við Halldór Torfason. 
40 „...dirt is essentially disorder. There is no such thing as absolute dirt; it exists in the eye of the beholder.“ 

Heimild: Mary Douglas, Purity and Danger: An analysis of concept of pollution and taboo (London: 

Routledge, 1984), bls. 2.  
41 Mary Douglas, Purity and Danger, bls. 3. 
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Í þessu samhengi er skemmtileg að skoða tyggjóklessur til dæmis á götum úti. Við 

virðumst upplifa einhverskonar óreiðu við að sjá þessa bletti. Litlar doppur hér og þar, 

sumar hvítar aðrar svartar af mengun. Þar sem okkur er kennt að tyggjó eigi að fara í rusl 

þá upplifum við þessar klessur svo sannarlega sem hluti á röngum stað en þó eru þeir á 

einhvern hátt „réttari“ fyrir framan sjoppu heldur en fyrir framan virt safn, fornminjar eða 

við fínan veitingastað. Einnig getur skipt máli í hvaða borg við erum stödd og þá spilar 

viðhorf okkar aftur stórt hlutverk. Við upplifum þessar tyggjóklessur sem sjónmengun en 

ef sjónmengun væri eina mengunin sem stafaði af tyggjóklessum þá væri vandamálið ekki 

jafnstórt og það raunverulega er.  

Hreinlæti skiptir gríðarlega miklu máli í dag. Hér áður fyrr þegar plágur gengu og 

smitandi sjúkdómar lögðu heilu samfélögin af velli, var hreinlæti, reglur og skipulag nánast 

eina leiðin til að lifa slíkt af. Þessir þættir skipta kannski sérstaklega miklu máli þegar fólk 

kýs að búa þétt saman eins og til dæmis í borgum. Í dag virðist hreinlæti og reglur 

mögulega hafa gengið of langt þar sem fólk vill jafnvel aðeins vera í umhverfi sem stýrt er 

í átt að nánast fulkominni röð og reglu.42  

Tyggjó á götu er dæmi um óhreinindi, það er hlutur á röngum stað. Aftur á móti 

virðist notað tyggjó ekki eiga sér neinn „réttan stað“, nema í urðurnarreiti á Álfsnesi. 

Tyggigúmmíklessur í „ósnertri“ náttúru eru þó líka óhreinindi. Tyggjóið á bara sinn tíma, á 

meðan neytandinn tyggur á því,  en engan stað. Þess vegna má sjá þetta efni, notað 

tyggigúmmí, eins ógeðslegt og mörgum finnst slíkt fyrirbæri vera – sem einstakt hráefni 

fyrir vöruhönnuð til að vinna með, greina og finna samastað fyrir, líkt og Dr. Vasudevan 

hefur gert í sínum tilraunum. Er kannski kominn tími til þess að stíga til baka hvað varðar 

hreinlæti og þau viðhorf að notað tyggjó sé ógeðslegt eða jafnvel hættulegt, breyta slíkum 

viðhorfum og horfast í augu við raunveruleikann.  

 

 

  

                                                 
42 Mary Douglas, Purity and Danger, bls. 2. 
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Lokaorð 

Tyggigúmmí er eitt elsta sælgæti í heimi. Það hefur verið tuggið í að minnsta kosti ellefu 

þúsund ár. Í meiri hluta þess tíma hefur tyggigúmmíið verið góðgæti úr trjákvoðu sem skila 

mátti á auðveldan hátt aftur út í náttúruna eftir neyslu, enda um náttúrulegt efni að ræða. 

Að tuggu lokinni gat efnið tekið þátt í náttúrulegri hringrás vistkerfa að nýju. Í dag er þetta 

ekki svona auðvelt. Á seinni hluta seinustu aldar, eftir að tré höfðu verið ofmjólkuð vegna 

eftirspurnar á tyggigúmmíi, hóf maðurinn framleiðslu á staðgengilsefni tyggigúmmís úr 

plastefnum. 

Fyrirbærið tyggigúmmí á sér langa sögu, og að baki þess er einnig langt 

framleiðsluferli. Það ferðast langa vegalengd og lifir lengi vel eftir neyslu þess – „hápunkt 

lífs þess“ – þegar það er tuggið í munni neytanda. Þessar mínútur sem hver tyggjóplata er 

tuggin er dýrmæt enda skilur hún eftir sig mun meira en bragðið. Tyggjó hefur til dæmis 

verið notað sem tákn um stöðu í samfélagi, það hefur þótt „kúl“, ógeðslegt, kynþokkafullt, 

eða til marks um velvilja í garð dáta á hernámstímum, og svo einhver dæmi séu nefnd.  

Í dag eru framleidd hundrað þúsund tonn af tyggjói á hverju ári. Þetta er mikið 

magn sem velta má fyrir sér, hvar sitji nú eftir í dag, eftir að þau tonn hafa verið tuggin.  

Eftir að bragðið er horfið og tungan er orðin þreytt er ekki flókið að spýta tyggigúmmíinu 

út úr sér. Margir velta ekki fyrir sér hvað tekur síðan við: kannski lendir það á götunni, 

kannski í ruslatunninni og kannski annar staðar en sama hvar það lendir virðist það ekki 

eiga neina rétta endastöð í samfélaginu eins og það er hannað í dag. Ef tyggjói er hent í 

ruslið endar það ýmist í brennslu eða í urðunarskurðum þar sem það situr í jörðinni og 

brotnar ekki niður. Ef tyggjói er hent á götuna er annað hvort malbikað yfir það eða það er 

tekið með í endurnýtingu á malbiki. Tyggigúmmí á ekki samastað að neyslu lokinni og er 

það vandamál sem mætti reyna að leysa. Þegar litið er til kenningar Mary Douglas er það 

einfaldlega hlutur á röngum stað, allan þann tíma sem það er skilgreint sem notað.  

Tyggjóið gefur okkur ekki næringu, og er ekki eina leiðin til að leysa vandamál 

tengd fíkniefnum, andfýlu eða óöryggi. Það er því að segja ekki lífs-nauðsynlegt. Það er 

ein af þeim vörum sem auðvelt væri að sleppa. Því er kannski besti staðurinn fyrir 

tyggjóið: í minningum okkar. Í minningum um tíma þegar mátti búa til tyggjó, framleiða 

það, selja það, tyggja það og skyrpa því, klína því, brenna það eða leyfa því að sitja ofan í 

jörðinni í mörg hundruð ár. Á meðan við bjóðum ekki upp á lausn við þessum vanda –
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 hönnum ekki skynsamlega endastöð fyrir tyggigúmmí – er líklegast best að tyggja það 

ekki.  
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