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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er skáldsagan Freedom eftir bandaríska rithöfundinn Jonathan Franzen 

greind frá sjónarhóli vistrýni en það er nýleg stefna í bókmenntagagnrýni. Í þess konar 

rýni er texti settur í samhengi við umhverfisfræði og til grundvallar eru því alls kyns 

vistfræðilegir textar. Greind eru helstu umhverfisvandamál sem birtast í frásögninni 

með tilliti til birtingarmynda þeirra, afstöðu verksins til vandamálanna og orsakavalda 

þeirra. Auk þess eru greindar þær lausnir við umhverfisvandamálum sem koma fram í 

textanum. 

  Til grundvallar á greiningu textans liggja m.a. þrjár meginspurningar í 

náttúrusiðfræði þar sem notast er við skilgreiningar eftir Pál Skúlason. Út frá þeim er 

rýnt í það siðferði sem býr að baki aðgerðum mannanna sem stuðla að 

umhverfisvandamálum og einnig greint hvers konar siðferði er undirliggjandi í lausnum 

við þessum vandamálum. Auk þess er textinn greindur út frá skilgreiningum á 

mismunandi líkingamálum sem birtast oft og tíðum í umhverfismiðuðum texta. 

  Þessi umhverfisfræðilega greining á skáldsögunni ber síðan uppi umfjöllun um 

þá gagnrýni sem birtist í verki Franzen á notkun frelsishugtaksins í bandarískum 

samtíma. Skoðað er hvernig hugmyndir Bandaríkjamanna um frelsi hafa áhrif á 

umhverfismál þar í landi. Greining á umhverfismiðuðum þráðum verksins er sem sé 

notuð til þess að varpa ljósi á notkun frelsishugtaksins og jafnframt þýðingu þess fyrir 

umhverfismál. 
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Inngangur 
 

Allir fuglar eru kanski dálítið rángir, af því það hefur  
ekki fundist fullgild formúla að fugli í eitt skifti fyrir öll,  

á sinn hátt einsog allar skáldsögur eru vondar  
af því aldrei hefur fundist rétt formúla að skáldsögu. 

Halldór Laxness. Kristnihald undir Jökli 
 
 

Blámaskríkjan (e. Cerulean Warbler, tegundarheiti: Dendroica cerulea) er agnarsmár og 

fagurblár söngfugl sem hefur verið óvenju áberandi að undanförnu, ekki síst ef haft er í 

huga að tegundin er í útrýmingarhættu.1 Þó sást hvorki meira til fuglsins á 

varpstöðvunum í skógum Norður-Ameríku né á vetrarstöðvum hans í Suður-Ameríku. 

Raunar sýndu líffræðingar og fuglaskoðarar þessari skyndilegu fjölgun og útbreiðslu 

fuglsins engan sérstakan áhuga. Öllu heldur voru það bókmenntafræðingar og 

bókmenntaáhugamenn sem veittu blámaskríkjunni eftirtekt en hún prýðir kápuna á 

fyrstu prentun skáldsögunnar Freedom eftir bandaríska rithöfundinn Jonathan Franzen.2 

Bókin hreiðraði um sig allvíða á metsölulistum bókabúða haustið 2010 en auk þess að 

prýða kápuna gegnir blámaskríkjan mikilvægu hlutverki í söguframvindunni. 

   Freedom er stór og margslunginn fjölskyldusaga sem dregur upp mynd af 

bandarísku samfélagi á fyrsta áratug 21. aldarinnar með aðferðum hinnar klassísku 

raunsæisskáldsögu.3 Skáldsagan The Corrections sem Franzen skrifaði næst á undan 

Freedom kom út árið 2001 og fjallaði einnig um bandarískt fjölskyldulíf í samtímanum. 

                                                 
1
 Phil Benstead, Jeremy Bird, Matt Harding og Andrew O'Brien, „Cerulean Warbler – Dendroica 

Cerulea“, á vefnum BirdLife International. 
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9120>. [Sótt 5.september 2011]. 
2 Jonathan Franzen, Freedom, Farrar, Straus and Giroux, New York 2010. Hér er vísað í bókina með 
blaðsíðutölum í sviga. 
3 Sam Tanenhaus, „Peace and War“, The New York Times Book Review, 29.ágúst 2010. 
<http://www.nytimes.com/2010/08/29/books/review/Tanenhaus-t.html>. [Sótt 5.september 2011]. 
Ritdóminn má nálgast á netinu. Ritdómur Sam Tanenhaus, ritstjóra The New York Times Book Review, 
ber titilinn „Friður og stríð“ (e. „Peace and War“) en þar með, eins og raunar í ritdómnum sjálfum, setur 

Tanenhaus skáldsögu Franzen í hóp með hinum klassísku raunsæisskáldsögum þar sem 
samfélagsgreiningin er í öndvegi líkt og í Stríði og friði eftir Tolstoj. 
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Raunsæisskáldsögur Franzen eiga sér margar fyrirmyndir í bókmenntasögunni og 

höfundur á í meðvitaðri samræðu við hefðina. Franzen gerir t.a.m. Stríð og frið eftir 

Tolstoj að lestrarefni aðalpersóna sinna í Freedom og að auki hefur hann hampað 

Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness opinberlega en ádeilan á frelsisþrá mannsins sem 

birtist í þeirri skáldsögu má hæglega tengja birtingarmynd frelsis í þessari nýjustu 

skáldsögu Franzen.
4 

  Skoðanamótandi fjölmiðlar eins og tímaritið Time og dagblaðið The New York 

Times leggja áherslu á að staðsetja Franzen sem höfund formfastra raunsæisverka en 

ekki hefur farið mikið fyrir umræðu um hinn græna hluta bókarinnar. Þögnin tekur 

stundum á sig kaldhæðnislega mynd eins og þegar Time hálfpartinn „plantar“ Franzen 

beint út í náttúruna með opnumynd af honum í fuglaskoðun. 5 Þess má líka geta að í 

ritdómi The New York Times er Franzen sagður „staðfestur og vel upplýstur 

umhverfisverndarsinni“.
6 Fjölmiðlarnir hunsa því ekki beinlínis hið umhverfistengda í 

bók Franzen en í stað þess að nýta það til að opna á umræðu um umhverfismál eða 

varpa ljósi á bókina eru þau tengd við persónu höfundarins. Á þennan hátt afgreiða þeir 

óbeint þessa þræði verksins sem hlutdræg skrif höfundar sem hefur fyrirfram ákveðnar 

skoðanir um efnið. Raunin er sú að með sömu aðferð mætti afgreiða hvern einasta þráð 

verksins sem sýnir hversu ósanngjörn framsetning þetta er, hvort sem hún er meðvituð 

eða ómeðvituð. 

  En þótt ekki hafi mikið verið fjallað um blámaskríkjuna í samhengi við 

umhverfisverndaraðgerðir aðalpersónunnar kemur fuglinn þó fyrir í umfjöllunum og 

ritdómum en þá oftast í samhengi við hugmyndina um frelsi. Þarna er í raun litið fram 

hjá því að blámaskríkjuna má sjá sem tákn fyrir orðræðu umhverfisverndar, en slík 

orðræða er afar miðlæg í verkinu og í raun tengd frelsistúlkuninni. Í þessari ritgerð er 

efni skáldsögunnar Freedom sett í samhengi við hinar ýmsu orðræður umhverfisfræða 

og út frá þeirri greiningu er frelsishugtakið skoðað.  Raunar má segja að ritgerðin geri 

                                                 
4 Franzen hefur tíðum nefnt að Sjálfstætt fólk hafi haft mikil áhrif á hann áður en hann skrifaði skáldsögu 
sína The Corrections sem var gefin út árið 2001. Í stuttu viðtali á vef breska blaðsins The Guardian má 
t.a.m. sjá hann nefna bókina í því samhengi (The Guardian, „The Best Holiday Reads“, af vef The 

Guardian,17.júní 2011. <http://www.guardian.co.uk/books/2011/jun/17/best-holiday-reads>. [Sótt 
5.september 2011]). 
5 Lev Grossman, „Jonathan Franzen – The Wide Shot“, Time, 176.árgangur, 8.hefti, 23.ágúst 2010, bls. 
42-43.   
6 Sam Tanenhaus, „Peace and War“, The New York Times Book Review, 29.ágúst 2010. 
<http://www.nytimes.com/2010/08/29/books/review/Tanenhaus-t.html>. [Sótt 5.september 2011]. 
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tilraun til þess að flækja þá grundvallar vísun sem margir lesendur hennar hafa komið 

auga á milli titils og kápumyndar, frelsis og fugls; ritgerðin víkkar umræðu um 

fuglstáknið út í almenna umræðu um umhverfismál og kemur þannig að birtingarmynd 

frelsis í bókinni. 

  Skáldsaga Franzen fjallar um lögfræðinginn og umhverfisverndarsinnann Walter 

Berglund sem í upphafi starfar hjá hinu umhverfismeðvitaða tæknifyrirtæki 3M en flytur 

sig síðar um set til Náttúruverndarinnar (e. The Nature Conservancy) sem eru stærstu 

baráttusamtök í Bandaríkjunum fyrir verndun vistkerfa.7 Þaðan liggur leið hans í 

einkageirann og að risavöxnu verkefni í tengslum við verndun blámaskríkjunnar (en 

þannig vísar fuglinn skýrt til orðræðu umhverfisverndar). Blámaskríkjuverkefnið reynist 

vera fjárhagslegur stökkpallur fyrir draumaverkefni Walter um herferð gegn 

fólksfjölgun, en að hans mati er mannfjöldaþróun skæðasta umhverfisváin. Að lokum 

breytir hann gömlu sumarhúsi í fuglafriðlendi.  

  Aðrar fyrirferðarmiklar persónur í verkinu eru eiginkona Walter, Patty Berglund; 

börn þeirra, Joey og Jessica8; vinur Walter og Patty, Richard Katz9; vinur Joey, 

Jonathan10; kærasta Joey, Connie Monaghan11 og aðstoðarkona Walter í 

                                                 
7 Þrátt fyrir að Patty Berglund, eiginkona Walter, sé í brennidepli á fyrstu tvöhundruð blaðsíðum þessarar 
skáldsögu er ekki þar með sagt að hún sé aðalpersóna hennar. Walter Berglund verður meira áberandi 
þegar líður á bókina og hin pólítísku grænu stef sem eru undirliggjandi í sögunni hefjast og mætast í 
persónu hans. Walter er því miðlægur í þessari ritgerð en í gegnum persónu hans kemur lesandinn auga á 
umhverfisvandmálin í sögunni og eru önnur viðhorf til umhverfismála í sögunni skoðuð í samhengi við 
hans sýn á þau. Patty kæmi líklega meira við sögu ef hin feminísku stef í verkinu væri skoðuð. Raunar 
væri rannsóknarefni að skoða skáldsöguna út frá feminískri vistrýni (e. feminist ecocriticism). 
8 Joey er meira áberandi í frásögninni en Jessica þrátt fyrir innkomu hennar í frásögnina þegar Walter 
skipuleggur eitt umhverfisverkefna sinna. Joey sýnir fljótt mikinn mótþróa gagnvart foreldum sínum og 
flytur að heiman. Hann heillast að viðskiptum, myndar sambönd við menn innan bandaríska 
Repúblikanaflokksins og fer ungur að stunda viðskipti tengd innrás Bandaríkjanna í Írak.  
9 Richard Katz og Walter Berglund kynnast á háskólaárunum en eru nokkuð ólíkir að upplagi. Richard er 
hljómsveitarstrákur og mikill kvennabósi meðan Walter hefur ekki verið við kvenmann kenndur og eyðir 
nær öllum sínum tíma í að læra eða hjálpa til heima hjá fjölskyldu sinni. Þeir ná hins vegar vel saman en 
þeir hafa báðir áhuga á pólítík og róttækar skoðanir á þróun umhverfismála. Seinna verður Richard 
landsþekktur tónlistarmaður en Patty heldur fram hjá Walter með honum. 
10 Jonathan er fæddur inn í ríka gyðingafjölskyldu sem verður einn helsti tengiliður Joey við 
Repúblikanaflokkinn og fyrirtæki tengd stríðsrekstrinum í Írak. Joey kynnist einnig systur hans Jennu. 
11 Connie, kærasta Joey, er um margt merkileg persóna og vert rannsóknarefni þótt hún sé lítið skoðuð í 
þessari ritgerð. Samband þeirra Joey er afskaplega skrýtið. Þau stofna til ástarsambands óvenju ung og að 
lokum giftast þau lesanda að óvörum þar sem Joey hefur verið sagður hugsa oft og tíðum um að slíta 
sambandinu í sögunni. Carol, móðir Connie og kærasti hennar Blake koma einnig nokkuð við sögu. Blake 
tilheyrir þeim flokki manna sem er sama um umhverfi sitt og Carol  er m.a. tengd við spillta pólítíkusa.  
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umhverfisverkefnum og seinna kærasta hans, Lalitha12. Líta mætti á Walter Berglund 

sem aðalsöguhetju skáldsögunnar þar eð hann er mjög áberandi í frásögninni og raunar 

knýr persóna hans frásögnina áfram, að verulegu leyti, í gegnum 

umhverfisverndarverkefni hans. 

  Því er ljóst að skáldsaga Jonathan Franzen býður upp á bókmenntafræðilega 

úttekt frá vistfræðilegu sjónarhorni og raunar mætti segja að hún kalli á slíka umræðu. 

Viðfangsefni textans er að svo stórum hluta tengt umhverfismálum að það er kjörið að 

skoða hann sem spegil á umhverfisumræðu samtímans og túlkun á honum gæti 

jafnframt verið innlegg í hana. Þögnina sem ríkir um græna hluta bókarinnar í 

fjölmiðlum er því ekki hægt að rekja til textans sjálfs, sem sker sig að mörgu leyti úr 

samtímabókmenntum sökum áherslunnar á umhverfismál. Hér mætti á hinn bóginn 

skoða sjónarmið markaðarins og hvort þau kunni að „þvælast“ fyrir „eðlilegri“ umræðu 

um viðfangsefni skáldverksins. Vísbendingu í þá átt er að finna í viðtali við Franzen 

sem Amanda Little tók fyrir vefritið Grist í tilefni af útkomu bókarinnar: 

 

Little:  „Freedom hefur vakið gríðarleg viðbrögð, en nánast engin þeirra eru 

vegna umhverfisþráða í verkinu. Af hverju?” 

Franzen:  „Ég veit ekki af hverju. Kannski eru blaðamenn að gera mér þann 

greiða að hræða ekki lesendur í burtu með því láta bókina hljóma of 

umhverfismiðaða.“ 13 

 

 Franzen segist líta á það sem greiða við sig og bókina að þurfa ekki að ræða hugmyndir 

náttúruverndar sem birtast í verkinu. Með umhverfisverndarsjónarmið höfundarins í 

huga er réttast að líta á svar hans sem kaldhæðið skot á markaðinn og neytendur en 

                                                 
12 Walter kynnist Lalithu í starfi sínu hjá Náttúruverndinni en hann fær hana þaðan til að vinna með sér að 
tveimur stórum umhverfisverkefnum. Þau verða seinna ástfanginn og hefja samband saman þegar Walter 
rekur Patty að heiman vegna framhjáhaldsins með Richard. Í verkefni Walter og Lalithu sem felst í því að 
skapa friðlendi fyrir blámaskríkjuna kemur til sögunnar auðjöfurinn Vin Haven. Hann er hægrisinnaður 
maður sem hefur áhuga á umhverfisvernd. 
13 Amanda Little, „A Sense of Freedom – Jonathan Franzen on activism, compromises, overpopulation 
and birds“, Veftímaritið Grist, 5.desember 2010. <http://www.grist.org/article/2010-12-05-franzen-
freedom-activism-compromises-overpopulation-birds>. [Sótt 23.ágúst 2011]. 
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saman virðast þeir hafa skipað umhverfismálum og efni þeim tengdum í hóp óspennandi 

og um leið ósöluvænlegs varnings.14  

Hér mætti jafnvel yfirfæra kenningar um viðtekna afneitun mannsins, á þeirri 

hættu sem steðjar að umhverfinu vegna gjörða hans, á fjölmiðlaumfjöllun um 

skáldsöguna. Í grein Guðna Elíssonar „Dómsdagsklukkan tifar“ er fjallað um afneitun í 

loftslagsumræðunni en rök greinarinnar eiga jafnt við umhverfismál almennt.15 Guðni 

bendir á að meðan ekki er verið að mæta þeim vandamálum sem steðja að lofthjúp 

jarðar með heilum hug séu nær allir íbúar hennar samsekir í afneitun heildarinnar. Í 

greininni er bent á grein fræðimannanna Stoll-Kleemann, O´Riordan og Jeager þar sem 

þeir skipta afneitun fólks í fjóra flokka eftir því hvernig megi túlka ástæður þess að fólk 

neitar að horfast í augu við veruleikann.16 Þessir flokkar skiptast í: túlkun á afneitun 

einstaklingsins út frá þrá hans til að halda í vanabundna velsæld sína (e. The comfort 

interpretation), túlkun á afneitun einstaklingssins út frá þeirri hugsanaskekkju sem 

fræðimaðurinn Garrett Hardin hefur sett fram í kenningu sinni um 

almenningsharmleikinn17 (e. The tragedy-of-the-commons interpretation), túlkun á 

afneitun einstaklingsins út frá sannfæringu hans á því að hægt verði að leysa vandann 

með tæknilausnum (e. The managerial-fix interpretation) og túlkun á afneitun 

einstaklingsins út frá vantrausti hans á því að stjórnvöld geti tekist á við vandann (e.The 

governance-distrust interpretation). 18 

                                                 
14 Skáldsaga Franzen var t.a.m. valin í bókaklúbb spjallþáttastjórnandans Opruh Winfrey en bækur sem 
eru valdar í hann fá kynningu í þættinum og tekin eru viðtöl við höfunda þeirra. Skáldsaga Franzen frá 
árinu 2001 hafði raunar líka verið valin í klúbbinn en þá hafnaði Franzen því að koma í viðtal. Það vakti 
neikvætt umtal en þeim mun merkilegra þótti þegar Oprah og hann „sættust“ og Franzen mætti í viðtal 

vegna þess að Freedom var valin í bókaklúbbinn. Þær bækur sem Oprah Winfrey velur í bókaklúbb sinn 
með tilheyrandi umfjöllun fá gríðarlega sölu og því er umræðan sem hún skapar í kringum bækurnar afar 
nátengd viðbrögðum markaðarins. Sú staðreynd að þræðir tengdir umhverfisvernd voru hvorki ræddir í 
viðtalinu í þættinum sjálfum né í viðtalinu eftir þáttinn styrkir þann grun að útgefendur og söluaðilar 
forðist að tengja bækur sínar við umræðu um umhverfismál vegna ótta að slíkt hafi fráhrindandi áhrif á 
neytendur og lesendur. 
15 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar – Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, 

Ritið, tímarit Hugvísindastofnunnar, 11.árgangur, ritstjórn: Ásdís R. Magnúsdóttir og Þröstur Helgason, 
bls. 91-136. 
16 Sama heimild, bls. 98. 
17 Garrett Hardin, „The Tragedy of the Commons“, Debating the Earth – The Environmental Politics 

Reader, önnur útgáfa, Oxford University Press, Oxford 2005, bls. 25-36. Grein Hardins var fyrst útgefin 
árið 1968. 
18 Stoll-Kleemann, S., Tim O´Riordan og Carlo C. Jaeger, „The psychology of denial concerning climate 

mitigation measures: evidence from Swiss focus groups“, Global Environment Change, 11.hefti, 



10 

  Sú skýring á afneitun manna sem má best heimfæra á ástæður þess að fjölmiðlar 

fjalla ekki um hinn græna hluta Freedom að neinum krafti er tengd 

almenningsharmleiknum. Þá neitar einstaklingur að horfast í augu við vanda vegna þess 

að sú fórn sem hann færir til þess að stemma stigu við yfirvofandi usla er hlutfallslega 

stærri en sá ávinningur sem fórnin færir öllum jarðarbúum. Á sama tíma hefur sá litli 

skaði sem aðgerðaleysi hans veldur ekki mikið að segja fyrir velferð allra og þar á 

meðal hans. Harmleikurinn felst í því að ef allir hugsa svona hefur hegðun fjöldans 

geigvænleg samanlögð áhrif.19  

  Ef útgefandi og söluaðilar Freedom kynda undir umræðu um umhverfismál sem 

tengjast bókinni væru þeir að auka meðvitund lesenda um umhverfismál á kostnað 

söluhagnaðs bókarinnar þar sem þeir telja slíka umræðu minnka sölu. Ef skýra má 

takmarkaða umræðu um græna hluta bókarinnar með þessum hætti er afneitun 

viðkomandi aðila og fjölmiðla byggð á þankagangi sem stuðlar að 

almenningsharmleiknum. Þar sem bókmenntarýni á ekki að vera háð söluvænleika 

einstakra bóka á hún að geta fjallað um verk án tillits til hagsmunatengdra þátta af þessu 

tagi. Hvort sem þessi skortur á umræðu um umhverfisverndarorðræðu bókarinnar er 

tilkominn vegna meðvitaðrar yfirsjónar af völdum afneitunar eða ómeðvitaðs 

áhugaleysis á efninu vegna þess að umræðan í samfélaginu er gegnsýrð af afneitun er 

ætlunin með þessari ritgerð að opna fyrir vistfræðilegan lestur á bókinni Freedom.  

  Þegar texti er greindur út frá umhverfisfræðum er talað um vistrýni (e. 

ecocriticism) en það er nokkuð nýleg tegund bókmenntarýni sem fellur í flokk með 

annarri pólítískri rýni eins og t.d. marxískri og feminískri.20 Vistrýni er nokkuð ung 

grein innan bókmenntafræðinnar en þrátt fyrir að vera beitt á margskonar texta í dag var 

tilurð hennar háð bókmenntum sem vísuðu beint til vistfræðilegra vandamála. Því var 

það ekki fyrr en á síðari hluta 20.aldar sem vistrýni varð til, þegar aukin kraftur færðist í 

umræðu um umhverfismál í samhengi við síaukin áhrif manna á umhverfi sitt.21   

                                                                                                                                            
Pergamon Press, Oxford 2001, bls.113-115. <http://www.gis.uni-greifswald.de/agnw/shared-
data/Files/Publications/Stoll-ORiordan-JaegerGEC.pdf>. [Sótt 25.ágúst 2011]. 
19 Hardin, „The Tragedy of the Commons“, bls. 28. 
20Raunar er til marxísk vistrýni og feminísk vistrýni en það má lesa frekar um þær undirgreinar vistrýni í 
ritinu Ecocriticism (Greg Garrard, Ecocriticism, Routledge, London og New York 2004, bls. 23-30). 
21 Bókin Silent Spring eftir Rachel Carson frá árinu 1962 hefur jafnan verið talin fyrsta bókin sem tekur á 
vistfræðilegum vandamálum. Með texta hennar urðu umhverfisvandamál ekki einungis viðfangsefni 
vísinda heldur að málaflokki sem varðaði almenning. Þrátt fyrir að vera sett fram sem fræðibók býr texti 
Carson yfir fagurfræðilegum eiginleikum og stílbrögðum mælskulistarinnar. Þetta má t.d. sjá í titli 
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  Vistrýni er ört vaxandi fræðisvið og í raun má segja að hin grænu fræði hafi náð 

að staðsetja sig með öruggum hætti í háskólasamfélaginu á liðnum árum. Þessu fylgir að 

yfirlitsrit hafa einnig komið út og eitt af þeim sem hlotið hafa mikla útbreiðslu er 

Ecocriticism
22

 eftir bókmenntafræðinginn Greg Garrard en hún byggir í 

grundvallaratriðum á þeirri staðhæfingu að „umhverfisvandamál þarfnist 

menningarlegrar greiningar rétt eins og vísindalegrar því þau verða til vegna samverkan 

milli vistfræðilegrar þekkingar á náttúrunni og tilteknu menningarástandi.“
23 Þessi 

almenna bók um vistrýni eða græn fræði tiltekur þrjú megin merkingarsvið eða 

líkingamál umhverfismiðaðra texta og ljær hverju um sig einn kafla í bókinni. Fyrst er 

kynnt til sögunnar líkingamál hjarðljóða, síðan líkingamál villtrar náttúru og loks 

líkingamál heimsendis. Rétt er að útskýra þessi líkingamál frekar þar eð þau verða 

notuð við greiningu á skáldsögunni Freedom.  

  Líkingamál hjarðljóða er grundvallar líkingamál fyrir vistrýni.24 Hjarðljóð eru 

ein elsta bókmenntagreinin þar sem finna má togstreitu í sambandi manns og náttúru en 

því má rekja þessa orðræðutegund langt aftur. Hjarðljóð einkennast af upphafningu 

náttúrunnar í gegnum fortíðarþrá mannsins og birtast þau þannig sem þrá hans eftir 

eldra og frumstæðara tilverustigi. Þessi rómantíska sýn á náttúruna og togstreitan milli 

þess viðhorfs að maðurinn sé hluti af náttúrunni en einnig aðskilin frá henni er kyrfilega 

ofin inn í vestræna menningu.25 Líkingamál hjarðljóðsins veldur 

umhverfisverndarstefnunni vandkvæðum þar sem það virðist nýtast bæði þeim sem vilja 

vernda náttúruna og þeim sem aðhyllast nægtarhyggju.26  Hjarðljóðahefðin dregur upp 

                                                                                                                                            
bókarinnar sem vísar til þöguls vors, án fuglasöngs og annarra náttúruhljóða en bókin inniheldur gagnrýni 
á notkun skordýraeiturs í landbúnaði m.a. vegna þess að það gæti haft skaðleg áhrif á önnur dýr og þar á 
meðal manninn. Eins og þegar hefur verið ýjað að er erfitt að skilgreina hvers konar bókmenntaverk þetta 
er. Silent Spring er sambland af fræðilegum skrifum, pistlaskrifum og skáldskap en yfir þess konar 
bókmenntir um umhverfið hefur verið notað hugtakið náttúruskrif (e. nature writing). 
22 Greg Garrard, Ecocriticism, Routledge, London og New York 2004. Til rökstuðnings á útbreiðslu 
bókarinnar má nefna að bókaútgáfan Routledge er einn stærsti útgefandi fræðibóka í heiminum og má 
finna bækur hennar á bókasöfnum út um allan heim. 
23Sama heimild, bls. 14. 
24 Sama heimild, bls. 33. Þar er einnig bent á að Silent Spring sem er grundvallandi texti fyrir græn fræði 
byggi að miklu leyti á líkingamáli hjarðljóða. 
25Sama heimild, bls. 33. Þrátt fyrir að rekja megi þessa fortíðarþrá langt aftur má merkja að hún ágerist 
eftir iðnbyltinguna. 
26Sama heimild, bls. 33. Nægtarhyggja er sú hugmynd að auðlindir, afurðir, rými og annað sem maðurinn 
þarfnast á jörðinni komi til með að nægja manninum til frambúðar. 
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myndir af náttúrunni en alltaf með hliðsjón af vandamálum mannsins svo hann er 

yfirleitt miðlægur í textum þar sem greina má slíkt líkingamál. 

  Öðru máli gegnir um líkingamál villtrar náttúru en þar er umhverfið miðlægara 

en maðurinn sjálfur.27  Þetta líkingamál er einnig mjög fornt en það á rætur að rekja til 

rofsins sem varð á milli veiðimanna- og safnara samfélagsins og hjarðsamfélagsins.28 

Gilgameskviða, eitt elsta bókmenntaverk heimssögunnar er frá þeim tíma er þetta rof 

átti sér stað í Mesópótamíu (á því svæði sem nú er Írak) og borgir byrjuðu að myndast.29 

Í sögunni drottnar afsprengi borgarinnar og söguhetjan Gilgames yfir náttúrunni og 

siðvæðir t.a.m. villimanninn Enkídú sem býr í hinni villtu náttúru utan borgarinnar. Á 

þessum slóðum fyrir rúmlega þrjú þúsund árum var hugmyndin um mann og náttúru 

sem andstæður orðin til en hún lifir góðu lífi í dag. Vistrýnar gagnrýna raunar það 

viðhorf sem þeir telja sprottið af þessu rofi milli hins lífræna heims og hins vegar heims 

þar sem veröldinni er skipt í villta náttúru og heim siðmenningar og rökhyggju.30 

Vísindahyggjan er bein afleiðing þessa rofs en hún lítur á heiminn sem vélræna heild.31 

Með þessu telja vistrýnar að opnað sé fyrir þann möguleika að rökvæða náttúruna og 

þar með að hún sé ekki annað en viðfang mannsins og um leið staðsett neðar í stigveldi 

lífsins en hann.32 

  Líkingamál villtrar náttúru er margslungið. Annars vegar hefur kristin hefð sett 

neikvæð formerki við villta náttúru með því að tengja hana við Djöfulinn33 og 

náttúruhamfarir sem birtingarmynd reiði Guðs en hins vegar hefur hún, og þá 

sérstaklega á síðari rómantískari tímum, verið framsett undir jákvæðum 

fagurfræðilegum formerkjum hinnar yfirþyrmandi ægifegurðar (e. the sublime).34 

                                                 
27 Hér mætti benda á að orðið umhverfi er sprottið af líkingamáli hjarðljóða vegna þess að það byggir á 
þeirri hugmynd að maðurinn sé í einhverskonar miðju og náttúran sé allt sem umlykur hann og hans 
mannvirki.  
28 Greg Garrard, Ecocriticism, bls. 60. 
29 Gilgameskviða, þýðing: Stefán Steinsson, Mál og menning, Reykjavík 1996. 
30 Greg Garrard, Ecocriticism, bls. 62. 
31 Sama heimild, bls. 61. 
32 Sama heimild, bls. 62. 
33 Sama heimild, bls. 61. 
34 Sama heimild, bls. 64. Raunar hefur hugtakið ægifegurð (e. the sublime), í samtímanum, vaxið og 
þróast burt frá hugmyndinni um ægifegurð náttúrunnar og í átt að hugmyndinni um ægifegurð nútímans 
án náttúru. Þessa skilgreiningu á ægifegurð hefur fræðimaðurinn Jean-François Lyotard unnið að í 
gegnum vinnu sína með hugmyndir Immanuel Kant um fagurfræði og hið ægifagra (Jean-François 
Lyotard, Lessons on the Analytic of the Sublime, þýðing: Elizabeth Rottenberg, Stanford University Press, 
California 1994. Fyrst gefin út á frummáli árið 1991 (fr. Lecons sur l´analytique du sublime)). 
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Hugmyndin um skiptingu heimsins í villta nátturu og siðmenningu hefur þó verið 

afbyggð á seinni tímum (og frá báðum „hliðum“). Rök hafa verið færð fyrir því að allt í 

heiminum sé birtingarmynd villtrar náttúru og hins vegar hefur verið bent á það að 

vegna þess að maðurinn hefur mælanleg áhrif á loftslag jarðarinnar sem síðan hefur 

áhrif á alla jörðina í heild, sé í raun ekki til blettur af óspilltri villtri náttúru á jörðinni.35  

Það hve víðtæk áhrif maðurinn hefur á náttúruna er síðan undirliggjandi í þriðja og 

síðasta líkingamálinu sem sett er fram í yfirlitsriti Garrard um græn fræði. 

  Heimsendalíkingamál vistrýninnar hefur sérstaklega verið notað af 

umhverfisverndarhreyfingum.36 Heimsendamyndmál er þó afskaplega vandmeðfarið 

vegna þess að hingað til hafa heimsendaspár (bersýnilega) ekki ræst og því er rík 

tilhneiging til þess að tengja texta sem einkennast af slíkri orðræðu við hvatvísi, dylgjur 

og órökstuddar fullyrðingar. Guðni Elísson segir að þeir sem beiti orðræðu hrakspáa og 

dómsdagsspáa skiptist í tvo hópa: hinn trúarlega sem bíður í eftirvæntingu eftir 

dómsdegi og síðan hóp umhverfisverndarsinna sem vilja forðast tortímingu heimsins og 

nota ýkt líkingamál heimsenda í þeim tilgangi að hvetja fólk til að grípa til 

fyrirbyggjandi aðgerða.37 Auk þess má benda á að þrátt fyrir að heimsendaspár geti litið 

hjákátlega út byggja þær oftast á grundvallar staðhæfingum sem hægt er að rökræða.38  

  Textar sem nýta sér heimsendalíkingamál í dag eru vegna of öfgafullrar 

framgöngu forvera sinna, oft og tíðum, meðvitaðir um að draga ekki upp eiginlega 

heimsendaspá heldur stilla upp staðreyndum sem ýta undir þann möguleika að 

heimurinn sé á rangri leið.39 Oft er hrakspárorðræðan líka einungis notuð til þess að 

vekja athygli á texta þrátt fyrir að textinn sjálfur varist að boða heimsenda nema þá á 

óbeinan hátt.40 Annað sem er einkennandi fyrir hrakspárorðræðuna er sú tilhneiging að 

finna sökudólga en hverjir það eru fer nokkuð eftir því innan hvaða undirflokks 

vistrýninnar textinn er skrifaður. 
                                                 
35 Greg Garrard, Ecocriticism, bls. 83. Varðandi fyrrnefndu hugmyndina um að allt sé villt í eðli sínu má 
benda á tungumálið sem er grundvöllur menningarlegrar hugsunar er villt í handahófskenndri merkingu 
orða sinna. Um handahófskennda merkinga orða skrifaði málvísindamaðurinn Ferdinand de Saussure 
(Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, þýðing: Wade Baskin, Peter Owen Ltd., London 
1964, bls.67. Fyrst gefin út á frummáli árið 1916 (fr. Cours de linguistique générale)). 
36 Sama heimild, bls.85. 
37 Guðni Elísson. „Þið munuð öll deyja.“ Lesbók Morgunblaðsins, 81.árgangur,19.apríl 2008, bls.8-9. 
38 Greg Garrard, Ecocriticism, bls. 86. 
39 Sama heimild, bls. 99. 
40 Fyrrnefnd grein Guðna Elíssonar „Dómsdagsklukkan tifar“ er dæmi um þetta. Titilinn vísar til 
heimsendis þó Guðni passi sig á því að nefna þá niðurstöðu aldrei hreint út í greininni.  
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  Líkingamálin sem nefnd voru hér á undan og orðræður sem byggjast á þeim, má 

öll finna í skáldsögunni Freedom. Líkingamál hjarðljóða birtist til að mynda í 

upphafningu Walter Berglund á náttúrunni en líkingamál hinar villta náttúru kemur við 

sögu þegar hann er kynntur í upphafi sem ættaður og uppalinn í sveit, sem síðar er 

sviðsett með markvissum hætti sem andstæða borgarinnar. Hrakspárorðræðuna má 

síðan greina í hugleiðingum Walter og annarra sögupersóna um fólksfjölgun. 

  Auk líkingamálanna er fjallað um þrjá megin hugmyndafræðilega undirflokka 

vistrýni í ritinu Ecocriticism en hún er pólítísk bókmenntagagnrýni og því algengt að 

textar séu skrifaðir út frá fyrirfram ákveðnum hugmyndafræðilegum sjónarhóli.41 

Mismunandi áherslur í siðfræði eru undirliggjandi í ólíkum flokkum vistrýni en reynt 

hefur verið að greina ólíka náttúrusýn manna í flokka eftir mismunandi siðferði. Í 

samhengi íslenskrar umhverfisumræðu hóf Páll Skúlason snemma að rannsaka 

náttúrusiðfræði en árið 1998 var rit hans Umhverfing gefið út.42  Þar skiptir hann 

spurningum um siðferði í samskiptum manna við umhverfi sitt í þrjá flokka og nefnir 

meginspurninguna í hverjum þeirra.43 

   Þegar að siðferðislegum skyldum og réttindum kemur nefnir Páll að 

meginspurningin sé „hvort réttur og hagsmunir manna hljóti ævinlega að sitja í 

fyrirrúmi eða hvort réttur og hagsmunir annarra lífvera og jafnvel heilla vistkerfa geti 

haft forgang umfram rétt og hagsmuni manna.“
44  Hér myndu nægtarhyggjusinnar svara 

                                                 
41 Djúp vistrýni (e. deep ecology) er róttækastur hópanna þriggja en hann sér mannkynið og 
siðmenninguna sem meginástæðu þess vanda sem steðjar að umhverfinu. Þeir sem aðhyllast djúpa 
vistrýni vilja útrýma hvers konar mannmiðjaðri (e. anthropocentric) sýn á heiminn en þess konar viðhorf 
felur í sér að viðhorf til náttúrunnar er grundvallað á sjónarmiðum mannsins. Djúp vistrýni stefnir að 
lífmiðjuðu (e. ecocentric) viðhorfi þar sem hugmyndalega tvenndin maður/náttúra er ekki til staðar. 
Feminísk vistrýni sér baráttuna fyrir jafnrétti kynjanna í vistfræðilegu ljósi út frá fyrrnefndri tvennd auk 
tvenndarinnar maður/kona. Félagsleg vistfræði og marxísk vistrýni (e. social ecology, ecomarxism) eru 
stefnur innan hinna grænu fræða sem sjá valdbeitingu mannsins á náttúrunni út frá valdbeitingu manna á 
hvorum öðrum út frá félagslegri stöðu. Þessi hópur vistrýna á það sameiginlegt með nægtarhyggjusinnum 
(þrátt fyrir að vera algjörir andstæðingar þeirra á hinum umhverfispólítíska ás) að líta á hugmyndir um 
vistfræðileg takmörk jarðarinnar sem ýkjur. Nægtarhyggjusinnar telja hins vegar að tæknilausnir muni 
koma í veg fyrir skort á meðan marxískir vistrýnar telja að takmörkum neyslu við lágmarks þörf 
mannkyns muni koma í veg fyrir auðlindaskort til frambúðar. Auk þess eru tiltekin í ritinu verk þýska 
heimspekingsins Martins Heideggers sem sérstakur undirflokkur í vistrýni en dregið er úr þessum flokki á 
grundvelli þess hversu umdeildar og ómeðfærilegar hugmyndir hans eru (Greg Garrard, Ecocriticism, 
bls.16-32). Hér á landi hafa nokkrir fræðimenn notað hugmyndir Heideggers við skrif. T.d. má nefna 
grein Sveins Yngva Egilssonar þar sem hann ræðir um upphafningu náttúrunnar og ljóðlist (Sveinn Yngvi 
Egilsson, „Tilbrigði við skógarhljóð – Flögrað á milli þriggja greina í myrkviði Martins Heidegger“, 

Engill tímans – Til minningar um Matthías Viðar Sæmundsson, JPV útgáfa, Reykjavík 2004, bls.61-80).  
42 Páll Skúlason, Umhverfing, Háskóli Íslands – Háskólaútgáfan, Reykjavík 1998. 
43 Sama heimild, bls.11. 
44 Sama heimild, bls. 11. 
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því til að hagsmunir manna ættu ávallt að vera í fyrirrúmi. Feminískir og marxískir 

vistrýnar myndu e.t.v. skoða hvert einstakt dæmi fyrir sig og taka afstöðu úr frá sínum 

félagslegu mælikvörðum en djúp vistrýni sem telur manninn á engan hátt rétthærri 

náttúrunni, myndi án efa alltaf telja vistkerfið í heild eiga forgang yfir eina dýrategund 

þess. Walter Berglund er t.a.m. gæddur því siðferði að líta á hagsmuni lífríkisins í heild 

sem æðri hagsmunum manna en í sögunni mætir hann ýmsum sem finnst að hagur 

manna skuli ávallt vera í fyrirrúmi. 

  Þegar kemur að tækni og áhrifum hennar á mótun umhverfisins telur Páll 

meginspurninguna vera „hvort ganga eigi að því vísu að tæknin stjórni framkvæmdum 

okkar og setji mark og mið eða hvort líta beri á tæknina sem tæki okkar til að ná þeim 

markmiðum sem við setjum okkur.“ 
45 Nægtarhyggjusinnar vilja leyfa tækninni að 

stjórna mönnunum en þeir líta á hana sem leið mannkynsins út úr vistfræðilegri 

skortstöðu. Feminísk og marxísk vistrýni myndu vilja líta á tæknina sem verkfæri 

mannsins en hin djúpa vistrýni myndi sennilega halda því fram að hvorugur 

valkosturinn væri fýsilegur þar eð hún lítur á tæknina sem leið mannsins til þess að gera 

náttúruna að viðfangi sínu. Afstaða ýmissa verka Walter til þessarar spurningar verða 

skoðuð síðar en tengja má viðhorf Richard Katz til tónlistarmarkaðarins þessari 

siðferðisspurningu þrátt fyrir að það sé ekki beintengt vistfræði. Í viðtali sem Richard 

gefur vegna tónlistarferils síns (199-203) gagnrýnir hann hvernig nútímatækni (en hann 

nefnir þar sérstaklega „ipod“-a)  hefur gengisfellt vinnu tónlistarmanna. Í stað þess að 

nýta nútímatækni til þess eiga auðveldar með að selja tónlist á sama verði og áður hefur 

tæknin gert það að verkum að „eitt lag kostar það sama og tyggjópakki [...]“ (200).   

  Síðasti flokkur spurninga sem skilgreindur er í Umhverfingu snýr að því hvernig 

maðurinn tekur ákvarðanir í umhverfismálum en þar telur Páll meginspurninguna vera 

hvort eigi „að láta sérfræðingum og embættismönnum eftir að móta stefnu og taka 

ákvarðanir í umhverfismálum eða [hvort eigi] að gera kröfu um lýðræðislega þátttöku 

almennings í þessum málum.“46 Hér er erfitt að fullyrða um afstöðu ýmissa hópa en Páll 

leyfir sér að benda á að þeir sem aðhyllast þau sjónarmið sem hafa verið tengd 

nægtarhyggjusinnum hér á undan séu oftast andsnúnir lýðræðislegri þátttöku 

almennings. Þessa tvo hópa má raunar greina í skáldsögunni Freedom en persóna 

                                                 
45 Sama heimild, bls. 11. 
46 Sama heimild, bls.11. 
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Walter reynist þó að einhverju leyti vera undantekning þar sem hann passar fullkomlega 

í hvorugan hópinn. Afstaða texta skáldsögunnar til náttúrusiðfræði kemur betur í ljós 

þegar stakar frásagnareiningar hennar eru greindar út frá þessum knýjandi spurningum 

Páls en í lok annars og þriðja kafla er greind sú ólíka siðfræði sem liggur að baki 

mismunandi orsökum og lausnum umhverfisvandamála sem birtast í skáldsögunni 

Freedom.  

   Í vistrýninni ljóðgreiningu, fræðibókargreiningu eða greiningu á náttúruskrifum 

er möguleiki að greina orðræðu verks sem afmarkaða heild, hvernig hún er framsett og 

hvaða líkingamál og viðhorf eru ríkjandi. Þessari greiningu mætti beita á skáldsögu en 

hér er farin önnur leið þar sem áhersla er lögð á skáldsöguna sem margradda 

bókmenntaverk. Ef skáldsaga er skilgreind á þann hátt nægir vistrýninni nálgun ekki að 

greina staka orðræðu höfundar eða bókar. Í grænni greiningu á skáldsögunni Freedom 

sem margradda texta er því nauðsynlegt að greina mismunandi orðræður í bókinni og 

hvernig þær takast á. 

  Hugtökin margröddun og orðræða sem vísað er til hér að framan eiga að 

umtalsverðu leyti rætur að rekja til bókmenntafræðilegra skrifa rússneska 

fræðimannsins Mikhaíl Bahktín sem á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar rannsakaði 

skáldsöguformið á nýstárlegan hátt.47 Hann segir í grein sinni „Úr forsögu orðlistarinnar 

í skáldsögum“, að rannsóknir á skáldsögunni fram á hans daga hafi einungis snúist um 

höfundareinkenni og nákvæmar stílfræðilegar greiningar.48 Bahktín notar raunar aldrei 

beinlínis hugtakið orðræða en segir tungumál skáldsögunnar vera „kerfi sem nær til 

ólíkra sviða sem skarast.“
49 Og þar sem öll sviðin skarast skilgreinir hann 

skáldsöguheild eða skipulagsmiðju sem væri hægt að skoða sem hliðstæðu hugtaksins 

innbyggður höfundur.  

  Bahktín sér fyrir sér að öll þessi ólíku svið tungumálsins eða orðræður þess geti, 

                                                 
47 Um höfundinn Mikhaíl Bahktín má síðan deila. Í inngangi Benedikts Hjartarsonar að íslenskri þýðingu 
á greinasafni Bahktín (Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögum – Um tvíröddun og 
höfundarferil Mikhaíls M. Bahktín“, Mikhaíl M. Bahktín: Orðlist skáldsögunnar, þýðing: Jón Ólafsson, 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2005, bls. 14-15) er bent á að taka eigi höfundarnafni 
Bahktín með fyrirvara þar sem verk hans eru oft skrifuð ásamt öðrum fræðimönnum og einnig eru dæmi 
um það að honum hafi verið lögð orð í munn. 
48 Mikhaíl Bahktín, „Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum“, Orðlist skáldsögunnar, þýðing: Jón 
Ólafsson, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2005, bls.49. Bókin geymir greinar sem 
voru gefnar út á frummálinu á árunum 1963-1977. 
49 Sama heimild, bls. 56. 
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ef vel tekst til hjá skáldsagnahöfundi, dregið upp mynd af ólíkum röddum 

samfélagsins.50 Sjálfur var Bahktín þó frekar að hugsa kenningar sínar í beinum 

tengslum við tungumálið og ólíkar mállýskur; hann talar t.a.m. um margtyngi og 

fjöltyngi hjá Grikkjum og Rómverjum í fyrrnefndri grein sinni.51 Út frá þessum 

hugmyndum hans hefur fransk-búlgarski bókmenntafræðingurinn Julia Kristeva 

skilgreint hugtökin tvíröddun og margröddun með víðari skírskotun til merkingarbærni 

orða innan sömu mállýsku auk þess sem hún skilgreinir skrifin eða höfundinn á 

nákvæmari hátt með aðferðum strúktúralismans.52 Ekki er auðvelt að staðhæfa hvort 

hugtökin séu meira eða minna smíð Bahktíns eða Kristevu en erfitt getur reynst að 

ákvarða hvaða skilning Bahktín lagði nákvæmlega í þessi hugtök. Skilningur hans á 

tvíröddun sem tegund af íroníu sýnir t.a.m. að Bahktín hefur ekki einungis notað 

hugtökin í málvísindalegu samhengi.53    

  Í þessari ritgerð er fyrst og fremst skoðuð afstaða mismunandi persóna til 

náttúrunnar. Maðurinn beitir oft og tíðum tvenndarhugsun þegar hann tekst á við að 

skilgreina heiminn og skáldsaga Franzen ber keim af því. Þegar ritgerðin nálgast 

hugmyndir og hugmyndaheim persóna skáldsögunnar um umhverfi sitt er tvenndin 

maður/náttúra því undirliggjandi. Sú tvennd grundvallar raunar vistrýni líkt og tvenndin 

karl/kona grundvallar feminíska rýni og maður/samfélag grundvallar marxískar 

nálgunarleiðir.54 Með því að skoða afstöðu persóna til tvenndarinnar maður/náttúra og 

annarra hliðstæðra tvennda s.s. siðmenning/villt náttúra, karl/kona og borg/sveit má 

greina raddir eða orðræður mismunandi persóna og bókarhluta. Þessum ólíku 

sjónarhornum á náttúruna sem greind verða fylgja ólíkar skoðanir á því hvort hætta 

                                                 
50 Sama heimild, bls. 58. 
51 Sama heimild, bls. 71-72 
52 Julia Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“,  Spor í bókmenntafræði 20.aldar, þýðing: Garðar 
Baldvinsson, ritstjórn: Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1991, bls. 93-128.  
53 Mikhaíl Bahktín, „Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum“, bls.82.  
54 Mismunandi viðhorf persóna til náttúrunnar eru skoðuð út frá verkfærum tvenndarkerfis sem á rætur 
sínar að rekja til strúktúralisma mannfræðingsins Claude Lévi-Strauss en hann notar þessi verkfæri sín 
t.a.m. í grein sinni um formgerð goðsagna (Claude Lévi-Strauss, „Formgerð goðsagna“, Spor í 

bókmenntafræði 20.aldar, þýðing: Gunnar Harðarsson, ritstjórn: Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir 
og Kristín Viðarsdóttir, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1991, bls.53-80). 
Tvenndarkerfið er ekki notað hér út frá þróunarsögu mannsins eins og í tilviki Lévi-Strauss heldur út frá 
táknfræðilegum eiginleikum tvennda líkt og Roland Barthes nýtir sér þær í riti sínu Mythologies. Barthes 
skoðar þar t.d. sambandið milli þess að drekka vín og mjólk og Citroën bíl (Roland Barthes, „La nouvelle 

Citroën“, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris 1957, bls.150-152). 
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steðjar að annað hvort náttúrunni eða manninum eða hvoru tveggja. Þessi 

umhverfisvandamál verða greind í öðrum kafla ritgerðarinnar og því næst, í þriðja kafla, 

er litið á þær lausnir sem birtast í skáldsögunni við þeim vandamálum sem hún sjálf 

setur fram. 

   Í þriðja kafla er ekki einungis skoðað hvernig lausnirnar sem framsettar eru í 

textanum eru ólíkar í sjálfu sér heldur enn fremur hvaða aðilar birtast í textanum til þess 

að framfylgja lausnunum og hverjir eru kostir þeirra og gallar. T.a.m. er dregin upp 

mynd af bandaríska stjórnkerfinu í viðskiptum Joey Berglund við ríkið. Hvernig 

ályktanir má draga um gildi ríkisafskipta í umhverfismálum af þeim þætti textans? 

Einnig er skrifað um ríkisstyrkt samtök eins og Náttúruverndina auk óháðra samtaka 

líkt og þeirra sem Walter stofnar sjálfur. Enn fremur er skoðað hvaða ljósi er varpað á 

hugmyndir um hinn frjálsa markað og einstaklingsframtakið og virkni þeirra innan 

umhverfisfræða. 

  Bæði annar og þriðji kafli snerta á frelsishugtakinu, titli bókarinnar sem fjallað 

er um hér. Sá fyrri fjallar um það í samhengi við frelsi mannsins til þess að vera ekki 

hluti af náttúrunni og drottna yfir henni en sá seinni kemur óbeint inn á frelsi mannsins 

til að ráða yfir sér sjálfur. Í fjórða kafla eru þessar frelsishugmyndir teknar saman og 

settar í samhengi við gagnrýni skáldsögunnar á notkun frelsishugtaksins í bandarískum 

samtíma. Þar er ekki einungis varpað ljósi á umhverfismál samtímans heldur er orðræða 

umhverfisverndarinnar nýtt til þess að greina þann bandaríska raunveruleika sem bókin 

birtir. 

  Þessi ritgerð tekur ekki tillit til höfundarætlunar enda erfitt að staðhæfa um 

nákvæma höfundarætlan og þó svo það væri hægt myndi hún ekki gera túlkun verksins 

neinn greiða.  Flestir bókmenntarýnar eru sammála um það í dag að ævisögulega 

greiningaraðferðin sem byggir á ætlun höfundar skilyrðir túlkun texta um of og 

smækkar þar af leiðandi bókmenntaverkið að því gefnu að: 

 

[...] texti [sé] gerður úr fjölda skrifa, sem spretta úr mörgum 

menningarheimum og ganga í gagnkvæmt samband í samræðu, skopstælingu 

og ágreiningi; þó er einn staður þar sem þessi margbreytileiki er í 
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brennidepli en það er, ekki höfundurinn eins og hingað til hefur verið sagt, 

heldur lesandinn.55 

 

Af þessu leiðir Barthes að „fæðing lesandans verður að kosta dauða Höfundarins.“
56  Í 

grein Michel Foucault, „Hvað er höfundur?“, sem er einskonar svar við grein Barthes,  

bendir hann þó á að þrátt fyrir að Barthes hafi lýst því yfir og það sé orðin viðtekin 

staðreynd í bókmenntafræðum „að höfundurinn sé dauður“ þá hafi hann ennþá 

fjölbreytta virkni sem hann kallar höfundarvirkni. Hann tekur t.a.m. sem dæmi nafn 

höfundar sem hluta af þessari virkni en nafnið verður aldrei merkinglaus orð í röð 

heldur býr það yfir mikilli merkingu sem hefur áhrif á lestur lesandans.57 Á þennan hátt 

er höfundurinn ekki alveg dauður eða eins og Anna Björk Einarsdóttir segir í grein sinni 

„Her af mér eða póstmódernísk höfundarvirkni“: 

 

Hugmyndin um dauða höfundarins markar miklu frekar endalok ákveðinnar 

tegundar af höfundi og um leið upphaf nýrrar hugmyndar um stöðu hans 

gagnvart bókmenntaverkinu sem og því samfélagi sem hann er hluti af.58 

 

Nú þegar í þessum inngangi hefur verið vitnað í höfundinn þar sem hann nefnir á 

kaldhæðinn hátt  í viðtali að enginn hafi áhuga á skáldsögu sem fjallar um umhverfismál 

og rætt hefur verið hvernig fjölmiðlar geta gengisfellt umræðuna um græna þræði 

bókarinnar með því að draga upp mynd af höfundinum sem öfgafullum 

umhverfisverndarsinna. Auk þess hefur Jonathan Franzen sem starfar einnig sem 

blaðamaður, gefið út tvö greinasöfn59 sem geyma meðal annars greinar um alvarleika 

hlýnunar jarðar og áhuga Franzen á fuglum60 en hann er ákafur fuglaskoðari og eina 

                                                 
55 Roland Barthes, „Dauði höfundarins“, Spor í bókmenntafræði 20.aldar, þýðing: Kristín Birgisdóttir og 
Kristín Viðarsdóttir, ritstjórn: Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1991, bls. 180. 
56 Sama heimild, bls. 180. 
57 Michel Foucault, „Hvað er höfundur?“, Alsæi, vald og þekking, þýðing: Björn Þorsteinsson, Garðar 
Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2005, bls. 69-
71. 
58 Anna Björk Einarsdóttir, „Her af mér eða póstmódernísk höfundarvirkni“, Af marxisma, ritstjórn: 
Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar Þorsteinsson, Afbók #6, Nýhil, Reykjavík 2009, bls. 35. 
59 Jonathan Franzen, How to be alone – essays, Fourth Estate, London 2002; The Discomfort Zone – a 

personal history, Picador, New York 2007. 
60 Jonathan Franzen,„My Bird Problem“, The Discomfort Zone – a personal history, Picador, New York 
2006, bls.157-195. 



20 

frægastu grein hans sem fjallar um hnignun skáldsögunnar.61 Við þetta bætast líka þrjár 

skáldsögur sem geyma allar einhverja græna þræði62svo heildarhöfundarverk Franzen 

og fjölmiðlaumfjöllun um hann og bækur hans skapa höfundarvirkni sem getur gefið 

vísbendingar um þær hugmyndir sem liggja að baki mismunandi orðræðum 

skáldsögunnar Freedom og þannig haft áhrif á túlkun hennar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Jonathan Franzen, „Why bother?“, How to be Alone – essays, Fourth Estate, London 2002, bls. 55-97. 
62 Jonathan Franzen, Strong Motion, Picador, New York 1992; The Twenty-Seventh City, Fourth Estate, 
London 2003; The Corrections, Fourth Estate, London 2002. 
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2. Umhverfisvandamál 
 

Maðurinn er gæddur skynsemi og sköpunarkrafti, svo 
hann megi auka við það sem honum hefur verið gefið, 

en þangað til núna hefur hann ekki skapað, heldur 
eyðilagt. Skógarnir eru að hverfa, árnar eru að þorna 
upp, dýralífi er útrýmt, loftslaginu er spillt og jörðin 

verður fátæklegri og ljótari með degi hverjum. 
Anton Tsjekhov. Vanja frændi 

 

Helstu umhverfisvandamál sem koma fyrir í skáldsögunni Freedom eru eyðing 

skóglendis, hlýnun jarðar, útrýming dýrategunda og mannfjöldaþróun. Þessi vandamál 

tengjast öll innbyrðis. Eyðing skóglendis hefur bæði áhrif á loftslag jarðarinnar og 

dýrastofna. Á hinn bóginn geta loftslagsbreytingar stuðlað að eyðingu skóglendis; 

umhverfisvandamál eru aldrei ein heldur mörg og samofin. Öll þessi þrjú vandamál og 

flest önnur umhverfisvandamál má síðan rekja til gríðarlegrar fjölgunar mannkyns á 

stuttum tíma. Walter Berglund bendir vini sínum Richard Katz á þetta þegar hann reynir 

ásamt aðstoðarkonu sinni Lalithu að fá hann með í herferð gegn offjölgun mannkyns; 

 

„[...] Þú manst eftir Aristóteles og mismunandi tegundum orsaka? 

Áhrifsorsök [e.efficient cause] og formleg orsök [e.formal cause] og 

tilgangsorsök [e.final cause]? Alla vega, afrán kráka og villtra katta á 

hreiðrum er áhrifsorsök hnignunar blámaskríkjunnar. Og sundrun kjörlendis 

í smábúta er formleg orsök þess. En hver er tilgangsorsökin? 

Tilgangsorsökin er rót næstum hvers einasta vandamáls sem við höfum. 

Tilgangsorsökin er of mikið af fólki á þessari fjandans plánetu. [...]“ (219) 

 

Þessum kafla lýkur á umfjöllun um þessa megin orsök annarra umhverfisvandamála 

eins og Walter Berglund setur hana fram hér en fyrst er birtingarmynd hinna 

vandamálanna þriggja skoðuð. 

2.1. Eyðing skóglendis 

Nýting landsvæðis hlýtur að teljast hagstæðari til lengri tíma ef hún getur verið sjálfbær. 

Þ.e.a.s. að hægt sé að nýta svæðið ár frá ári án þess eyðileggja verðmæti þess. Í 

skógrækt er þetta gert með því að gróðursetja tiltekinn fjölda trjáa fyrir hvert tré sem er 

höggvið. Ef þetta er ekki gert er talað um eyðingu skóga. Þegar eyðing skóga á sér stað 
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er það þó oft vísvitandi vegna þess að eigandi svæðisins telur hag sinn liggja í því að 

nota landsvæðið undir eitthvað annað en tré, t.d. ræktarlendi, uppistöðulón, íbúabyggð 

eða önnur mannvirki. Þess konar meðferð á skóglendi birtist sjaldan sem sjálfstætt 

vandamál í skáldsögunni Freedom. Hins vegar er það  undirliggjandi í öðrum 

umhverfisvandamálum sem fjallað er um í skáldsögunni auk þess sem textinn vísar oft 

til plantna, trjáa og skóga á merkingarbæran hátt.  

   Nafngift aðalpersónunnar má lesa sem vísbendingu um hana sjálfa og 

yfirlýsingu um hversu meðvitaður textinn er um þræði umhverfisverndar og enn frekar 

eyðingu skóglendis í sjálfum sér. Því nafnið Walter skírskotar á hljómfræðilegan hátt til 

franska skáldsins Voltaire en ein þekktustu orð hans sem hann ljáði persónu sinni 

Birtíngi í lok samnefndrar bókar, „[...] maður verður að rækta garðinn sinn“, má lesa 

sem hvatningu til virðingar gagnvart náttúrunni.63 Eftirnafn Walter (og um leið 

fjölskyldu hans) vísar einnig til náttúrunnar og raunar á mun beinskeyttari hátt til skógar 

en eiginnafn hans.  Nafnið Berglund má nefnilega þýða af sænsku yfir á íslensku sem 

trjálund eða skóg staðsettan á fjalli en orðið „berg“ getur þýtt fjall og „lund“ hið sama 

og orðið lundur á íslensku.64  

  Mikið er af vísunum í plöntur og tré í skáldsögunni sjálfri. Þá er skógarhöggi og 

eyðingu trjáa lýst á neikvæðan hátt en viðvera þeirra birtist lesandanum á jákvæðan hátt.  

Walter gefur Patty plöntu þegar þau eru að kynnast (92), Patty minnist þessa seinna og 

líkir rauðum kinnum Walter við jólastjörnur (planta, e. poinsettia) (107), hljóðin í 

skóginum og tré að bærast í vindi eru hluti af friðsælum náttúrumyndum (129,130, 172, 

455) en auk þessa líður Walter vel í skóginum. Hann dvelur þar einn í barnæsku þegar 

hann flýr fjölskyldu sína og einnig þegar hann hefur misst unnustu sína, Lalithu. Enn 

fremur er skógurinn bústaður blámaskríkjunnar (sem hann reynir að vernda sérstaklega í 

sögunni). Í ljósi þess hve jákvæða stöðu trén og skógar hafa í bókinni verða þær myndir 

neikvæðar sem dregnar eru upp af skógarhöggi og eyðingu trjáa. Þess fyrir utan eru 

þessi athæfi gerð neikvæð í bókinni með tengingum við tilteknar persónur og 

hugmyndafræði þeirra.  

                                                 
63 Til gamans má benda á að Voltaire hét raunar François-Marie Arouet en tók upp skáldanafn meðal 
annars til að skilja sig frá fjölskyldu sinni. Þetta á sér hliðstæðu í þrá Walter Berglund til að yfirgefa 
fjölskyldu sína. Auk þess lærði Voltaire lögfræði eins og Walter Berglund. 
64 Þessi tenging verður enn meira sannfærandi þegar tekið er tillit til þess að sögupersónan Walter 
Berglund er af sænskum ættum. Enn fremur á Jonathan Franzen sænskan föður og því má gera ráð fyrir 
að höfundur verksins sé meðvitaður um þessa merkingu orðanna. 
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  Blake, kærasti og sambýlismaður nágrannakonu Berglund hjónanna, Carol 

Monaghan, í úthverfinu Ramsey Hill þar sem þau búa í upphafi bókarinnar, er 

Repúblikani og birtingarmynd margra þeirra hluta sem hinn vinstrisinnaði Walter er á 

móti. Hann tekur til við að fjarlæga trén í garði Carol og er því athæfi lýst sem 

hávaðasömu, ofbeldisfullu og handahófskenndu (16). Á tveimur öðrum stöðum í 

sögunni er skógarhöggi lýst en í fyrra skiptið nefnir Walter það í samhengi við 

spurningu sína um hversu mikið af plánetunni maðurinn verður búinn að eyðileggja 

þegar stofnstærð mannkynsins mun skyndilega falla: „Eyðum við þeim [auðlindum 

jarðarinnar] algjörlega og höggvum niður hvert einasta tré [...]?“ (323) 

  Síðar er Einar Berglund, afi Walter sagður hafa tekið þátt í að höggva niður 

síðustu upprunalegu skóga Ameríku í einu lagi (e. clear-cut)65(444). Það að nefna 

skógarhöggið í samhengi við hámarks skaða sem mannkynið getur gert plánetunni áður 

en stofnstærð þess fellur og það að tiltaka að skógarnir sem Einar hafði höggvið séu 

síðustu upprunalegu skógar Ameríku og þeir hafi verið hoggnir í heilu lagi sveipar 

athæfið bersýnilega neikvæðum blæ.  Auk þessa er Walter á móti pappírsþurrkum (150) 

og par sem hin umhverfissinnaði Richard Katz telur skírskota til Bush-stjórnarinnar og 

hann lætur fara í taugarnar á sér er með ís í vaxbornum pappamálum (349) en eyðing 

skóga er undirliggjandi í þessum pirringi þeirra félaga út í pappírseyðslu. Á einum stað 

er einnig sagt frá því að Walter hafi hjálpað frjálsum félagasamtökum sem m.a. voru að 

reyna að skipta út viðarbrennsluofnum hjá fátæklingum fyrir hitaveitu sem notast við 

sólarorku eða raforku. Þessari upptalningu á neikvæðri sýn textans á eyðingu skóglendis 

og ofnýtingu þess lýkur líkt og þeirri jákvæðu með því að benda á að skógarhögg sé 

vandamál í samhengi við verkefni Walter fyrir verndun blámaskríkjunnar.  

  Í tilvitnuninni í upphafi þessa kafla, um umhverfisvandamál, nefnir Walter að 

afrán kráka og katta sé ástæða þess að stofn blámaskríkjunnar minnkar en hann segir 

jafnframt að orsök þess að þessi rándýr geti haft þessi áhrif á blámaskríkjuna sé sundrun 

kjörlendis hennar í smábúta. Ein megin ástæða þessarar sundrunar er skógarhögg og það 

er m.a. tilkomið vegna illa skipulagðrar útþenslu mannvirkja. Þversögn er fólgin í 

                                                 
65Það sem felst í því að skógur hafi verið felldur í einu lagi (e. clear-cut) er að ekki á að varðveita 
skóglendið heldur fjarlægja það og setja eitthvað annað þar – líklegast mannvirki – eins og útskýrt var í 
upphafi þessa kafla. Hér má geta þess að prentun skáldsögunnar Freedom er með vottun frá FSC (Forest 
Stewardship Council). Þetta eru samtök sem berjast fyrir sjálfbærri nýtingu skóga og vörur með merki 
þeirra eru unnar úr skógum sem FSC hefur samþykkt að séu nýttir á sjálfbæran hátt. 
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viðhorfi Walter gagnvart þessari útþenslu því úthverfi eru ein birtingarmynd hennar og 

Berglund hjónin stofna raunar til fjölskyldu í einbýlishúsi í einu slíku. Úthverfi verða til 

vegna þess að borgir vaxa á breiddina í stað þess að vaxa upp á við sem er ráðlegri 

útþenslustefna mannabústaða, líkt og Walter bendir reyndar sjálfur á þegar hann virðir 

fyrir sér háhýsin í New York: „Svona eiga manneskjur að lifa. Mikill þéttleiki! Mikil 

nýtni!“ (225) 

  Ensk tunga á nafnorðið „sprawl“ yfir víðfeðma og óreglulega dreifingu úthverfa 

eða annarrar byggðar sem er dregið af samnefndri sögn yfir það að breiða úr sér eða 

teygja anga sína. Walter virðist raunar hafa nokkurra andstyggð á þessu fyrirbæri eins 

og kemur fram í samtali við Richard um ástæðurnar fyrir því að hann hætti hjá 

Náttúruverndinni (í bili) og fór að sinna umhverfisverkefnum í einkageiranum: 

 

 „[...] ég hélt áfram að þurfa að keyra alla leið yfir fylkið fyrir 

Náttúruverndina og það var eins og að láta henda sýru framan í sig í hvert 

skipti sem ég fór út fyrir borgarmörkin. Ekki bara iðnaðarlandbúnaðurinn 

heldur útþenslan (e. sprawl), útþenslan, útþenslan. Lítill þéttleiki í 

byggðaskipulagi er það versta.“ (217) 

 

Sögumaður bendir enn frekar á vandkvæði tengd þenslu siðmenningarinnar og öfgum 

neyslusamfélagsins í samhengi við áframhaldandi eyðingu skóglendis og kjörlendis 

ýmissa fuglategunda um leið. 

 

[...] margir af þeim[farfuglunum] sneru aftur til baka í sama tréð og þeir 

hreiðruðu um sig í árinu áður, í sama fjalllendið eða votlendið og þeir höfðu 

lært að fljúga í, og þar, ef þeir voru karlkyns, byrjuðu þeir að syngja. Á 

hverju ári, komu þeir að fleiri og fleiri fyrrverandi heimilum sínum þar sem 

búið var að malbika yfir þau til að búa til bílastæði eða hraðbrautir eða búið 

að höggva þau niður í vörubrettavið eða orðin að manngerðum skilum milli 

landsvæða eða búið að berstrípa þau vegna olíuborunar eða kolavinnslu, eða 

sundruð vegna verslunarmiðstöðva, eða plægð undir etanólframleiðslu, eða 
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svipt eðli sínu vegna samansafns af skíðabrekkum og hjólreiðastígum og 

golfvöllum. (485)66 

    

Tilfinningar Walter í garð skógarins og um leið villtrar náttúru eiga sér ekki hliðstæðu 

innan verksins; enginn önnur persóna virðist bera sambærilegar tilfinningar í brjósti sér. 

Hvorki Patty né Joey sýna nein merki þess að bera miklar tilfinningar til náttúrunnar og 

um Lalithu, aðstoðarkonu Walter og skoðanasystur í umhverfismálum er sagt: „Hún 

deildi ekki tilfinningum hans til villtrar náttúru [...]“ (490).  Skoðanir Walter þegar 

kemur að umhverfismálum fela í sér mannfyrirlitningu en hann segir á einum stað: 

„Vandamálið mitt er að mér líkar ekki nægilega mikið við fólk [...] Ég trúi eiginlega 

ekki að það geti breyst.“ (495) 

  Þessi sýn Walter á skóginn og um leið náttúruna í heild sinni einkennist af 

líkingamáli villtrar náttúru en þar birtist hún oft sem ógurlegt fyrirbæri æðra manninum. 

Náttúran hrífur Walter og hann er auðmjúkur gagnvart henni. Líkingamál hjarðljóða 

birtist síðan í sorg Walter yfir þeim eyðileggjandi áhrifum sem maðurinn hefur á 

náttúruna. Skoðanir Walter á umhverfismálum gætu skipað honum í hóp með þeim sem 

aðhyllast djúpa vistrýni (e. deep-ecology) en þeir telja manninn á engan hátt hafinn yfir 

náttúruna.67 Fyrstu spurningunni sem Páll Skúlason varpar fram í Umhverfingu og er 

nefnd í inngangi, myndu þeir svara á þá leið að heil vistkerfi ættu ávallt að hafa forgang 

yfir rétt eða hagsmuni mannanna. 

  Ekki fæst skýr mynd af því hversu sterkar tilfinningar Jessicu, dóttur Walter og 

Patty, í garð náttúrunnar eru en hún líkist föður sínum a.m.k.  meira að þessu leyti en 

hinn hægrisinnaði sonur hans Joey. Á einum stað þar sem fjallað er um framtíðaráform 

hennar sem rithöfundar er sagt: „[...] hún hafði djúpgrænt fas og vildi einbeita sér að 

umhverfismálum í framtíðarskrifum sínum.“ (317) Hér fær lesandi að vita að Jessica 

hefur sterkar skoðanir á umhverfismálum en einnig fæst hér staðfesting á því hversu 

meðvitaður textinn er um sjálfan sig sem grænar bókmenntir þar eð hann bendir á tilvist 

bókmenntagreinarinnar. 

  Mest fer fyrir orðræðu umhverfisverndar hjá persónunni Walter og jákvæðu 

                                                 
66 Hér sést að textinn er líka meðvitaður um eyðingu votlendis en það hefur eins og eyðing skóga skaðleg 
áhrif á loftslagið og lífverur í vistkerfi votlendisins. Í þessari ritgerð er þetta tiltekna vandamál ekki 
skoðað nákvæmlega enda lítið af vísunum í það í textanum. 
67 Greg Garrard, Ecocriticism, bls.21. 
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viðhorfi gagnvart skóginum og um leið neikvæðu gagnvart skógarhöggi sem kemur 

fyrir í máli hans og lýsingum sögumanns hverju sinni á hugsunum hans og gjörðum. 

Orðræða nægtarhyggjusinna í garð skóglendis kemur fyrir í frásögnum af hreinsun 

skóga vegna uppgraftra kolafyrirtækja sem sækjast eftir jarðefnum í jarðvegi 

skóglendis. Þessar orðræður mætast í persónu Walter eða fyrirtæki hans 

Fjallablámafriðlendissjóðnum
68 en það vinnur að verkefni sem felst í umhverfisvænni 

útfærslu á upptöku kola. Um það er frekar fjallað í köflum 2.3 og 2.4 og enn frekar í 

þriðja kafla. 

2.2. Hlýnun jarðar 

Eins og kom fram í upphafi þessa kafla eru hlýnun jarðar og eyðing skóglendis tengd 

vandamál (og því undirliggjandi í hvoru öðru í textanum).  Hlýnandi loftslag hefur 

skaðleg áhrif á vistkerfi jarðar og þar með stofna trjátegunda og stuðlar þannig að 

fækkun trjáa. Hún veldur síðan minnkun á losun súrefnis út í andrúmsloftið sem eykur 

hlutfall koltvísýrings í því.69  Hlýnun jarðar er eitt mest rædda umhverfismál síðustu ára 

og stafar það hugsanlega af því hversu beinar og bersýnilegar afleiðingar hlýnunin getur 

haft á mannkynið.  Hér er ekki um að ræða staðbundna mengun sem hefur áhrif á fáa 

eða eyðingu vistkerfa sem bitnar að mestu á öðrum lífverum en manninum. Hlýnun 

jarðar hefur áhrif á alla jarðarbúa og því hefur hún fengið nokkuð víðtæka umfjöllun. 

Lengi vel voru raddir í umræðunni sem efuðust um tilvist gróðurhúsaáhrifa af 

mannavöldum en í dag eru fáir sem mæla á móti því enda eru allar óháðar 

vísindarannsóknir sammála um að aukin losun á koltvísýringi út í andrúmsloftið sé 

virkur þáttur í hlýnun jarðar.70 Það sem er hins vegar deilt um í dag er hversu mikil áhrif 

mannsins eru, hversu hröð og mikil hlýnunin verður og hversu slæmar afleiðingar hún 

muni hafa í för með sér. 

                                                 
68 Hér eftir einungis nefndur Sjóðurinn. 
69 James Alan Bassham, „Photosynthesis“, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Online 

Academic Edition, Encyclopædia Britannica 2011. 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/458172/photosynthesis>. [Sótt 5.september 2011]. 
70Michael E. Mann, Henrik Selin "Global Warming", Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 

Online Academic Edition, Encyclopædia Britannica 2011. 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/235402/global-warming>. [Sótt 5.september 2011]. 
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  Skáldsagan Freedom tekur ekki formlega á loftslagsvandanum eins og margar 

grænar bókmenntir samtímans71 en þræðir úr þeirri umræðu fléttast þó inn í samtöl og 

myndmál í bókinni. Walter notar t.a.m. hlýnun jarðar sem dæmi þegar hann reynir að 

útskýra fyrir undirbúningshópnum sínum vegna herferðarinnar gegn fólksfjölgun hversu 

erfitt getur reynst að fá fólk til þess að bregðast við vandamáli mannfjöldaþróunar: „Af 

því, eins og með hlýnun jarðar, þá höfum við ekki alveg náð þeim tímapunkti þar sem 

afleiðingarnar verða óyggjandi.“(360).  

   Hér bendir Walter á að á meðan efasemdir um einhverja þætti 

umhverfisvandamáls eru til staðar er auðvelt fyrir fólk að hunsa umræðuna um það. 

Þetta sést berlega í því að þrátt fyrir fjölda spáa virtra aðila72 um öra hlýnun jarðar og 

slæmar afleiðingar fyrir t.a.m. sjávarstrauma, fiskistofna sjávar og önnur vistkerfi gætir 

afneitunar gagnvart loftslagsvandanum.73 Enda er erfitt að horfast í augu við það að ef 

engar stórar breytingar verða gerðar á atferli manna hér á jörðinni muni hún verða 

ólífvænleg mannskepnunni innan tíðar. Um þessa afneitun hefur Guðni Elísson skrifað 

nokkrar greinar en í þeirri nýjustu, „Dómsdagsklukkan tifar“
74 sem nefnd var í inngangi, 

færir hann rök fyrir því að nær allir jarðarbúar séu í afneitun gagnvart yfirvofandi vanda 

þó hún birtist á mismunandi hátt; allir eru að einhverju leyti samsekir um afneitun 

vandans ef heildin er aðgerðalaus. Birtingarmynd þessarar afneitunar í aðgerðum og 

aðgerðaleysi gagnvart loftslagsmálum og öðrum umhverfisvandamálum verða skoðuð 

frekar síðar. Hér er fyrst litið til sólar og vísanir í hana skoðaðar. Þær verða síðan 

tengdar bensíneyðslu, bandarískri bílamenningu og Íraksstríðinu sem færði 

Bandaríkjamönnum greiðari aðgang að olíu til þess að viðhalda óhóflegri neyslu hennar 

                                                 
71 Margar bækur taka skýlaust á þessum vanda, en þar má nefna: Gyrðir Elíasson, Nokkur almenn orð um 

kulnun sólar, Uppheimar, Akranesi 2009; Ian McEwan, Solar, Vintage, London 2011; Shane Jones, Light 

Boxes, Penguin Group, Bandaríkin 2010; Steinar Bragi, Himinninn yfir Þingvöllum, Mál og menning, 
Reykjavík 2009. 
72 WMO statement on the status of the global climate in 2010, World Meteorological Organization, bls.2. 
<http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/1074_en.pdf>. [Sótt 5.september 2011]. 
Skýrslan skoðar einnig hugmyndir manna um tengsl hækkandi hitastigs í andrúmsloftinu og alls kyns 
náttúruhamfara. 
73 Ein birtingarmynd þessarar afneitunar er framsett á íronískan hátt í ljóðinu „Júníhret“ eftir Gyrði 

Elíasson, en þar segir: „Snjór á jörðinni/ trén drúpa laufum,/ fuglarnir hnípnir/ einsog þeir hafi/ verið 

sviknir/ Það var búið að lofa/ hnattrænni hlýnun“ (Gyrðir Elíasson, „Júníhret“, Nokkur almenn orð um 

kulnun sólar, Uppheimar, Akranesi 2009, bls. 41). Titill þessarar ljóðabókar einkennist auk þess af 
líkingamáli heimsendis sem eins og áður sagði er oft aðili að textum um hlýnun jarðar. 
74 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar – Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, 

bls. 91-136. 
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heima við. Að lokum er skoðað hvernig orðræða loftslagsvandans einkennist af 

líkingamáli heimsendis. 

    Aðal orsakavaldur hlýnunar jarðar er sólin þó tæplega megi líta á hana sem 

sökudólg í því máli þar eð hún er lífsnauðsynleg. Hún birtist oftast á jákvæðan hátt í 

bókmenntum en í Freedom kemur hún oftast fyrir í neikvæðu samhengi. Í sögunni er 

sólinni á skrifstofu Walter meðal annars lýst svo: „[...] sólin sem barði á 

skrifstofugluggana var önnur sól en hann hafði alltaf þekkt. Hún var gulleit, vond 

stjarna [...]“ (458) og í lagi sem Richard Katz spilar á tónleikum ásamt hljómsveit sinni 

The Traumatics er öskrað: „„Ég hata sólskin! Ég hata sólskin! Ég hata sólskin!““ (72)75.  

Bifhjólamenn (3) og Walter (175) sólbrenna auk þess sem „[...] kaffiplöntur, ræktaðar í 

skugga eru betri fyrir umhverfið [...].“ (534)  Það að sólartáknið sem er oftast notað í 

jákvæðu samhengi birtist tíðum með neikvæðum formerkjum í texta má túlka sem 

meðvitund hans um ógnina sem stafar af geislum hennar í koltvísýringsríku loftslagi 

samtímans.  Yfirvofandi vá skín (bókstaflega) í gegnum vangaveltur Patty um 

raunverulegar tilfinningar Richard í garð sólarinnar þar sem þau dvelja saman í 

sumarhúsi hennar og Walter. 

 

Ef hann virkilega hataði sólskin, eins og hann fullyrti í gamla laginu sínu, 

var norðurhluti  Minnesotafylkis í júní erfiður staður til að vera á. Dagarnir 

voru svo langir að það kom manni á óvart að sólin væri ekki að verða 

bensínlaus í dagslok. Bara hélt áfram að brenna og brenna. (161) 

 

Hér kemur ekki einungis fyrir mikið sólskin heldur vísar textinn til eldsneytis og 

yfirvofandi eldsneytisþurrðar. Í skáldsögunni má auk þess finna fleiri og beinskeyttari 

lýsingar á bensíneyðslu og óbilgirni olíufyrirtækja svo freistandi er að setja þessi orð í 

nærtækara samhengi en við dauða sólstjörnu í fjarlægri framtíð og ræða um 

koltvísýringslosun samgöngutækja vegna bruna á olíu, eins megin orsakavalds hlýnunar 

jarðar.  Walter er gramur vegna bílamenningar Bandaríkjamanna (293) en sérstaklega í 

garð stórra eyðslusamra ökutækja (342, 483-484) og hann eða sögumaður tengja stærð 

bifreiðanna við barnaskap, heimsku og aumkunarverð karlmennskutákn (290). Richard 

                                                 
75 Walter kemur einnig með hugmyndir að umhverfispólítískum lögum við vin sinn. T.a.m. stingur hann 
upp á titlunum: „Bensínnýtingarlagið“ (e. The fuel-efficiency song) og „Almenningssamgangnalagið“ (e. 

The public-transportation song) (102).  
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ber svipaðar tilfinningar í brjósti ef tekið er mið af upphafi lagsins hans „TCBY“ sem 

inniheldur ádeilu á neyslusamfélagið: „Hve pínulitlir hausar upp í þessum stóru feitu 

jeppum! Vinir mínir þið virðist geðveikislega glaðir við stýrið!“ (143) Veigamesta 

tengingin hér felst þó í samspili bílamenningarinnar, hlýnunar jarðar og Íraksstríðins en 

textinn inniheldur skýlausa ádeila á það og „nauðsyn þess að vernda olíupólítíska 

hagsmuni Ameríku [...].“ (394)  

   Í textanum er deilt á bílamenningu Bandaríkjamanna í ljósi hlýnunar jarðar og 

umferðaröryggis. Þar er þó ekki einungis verið að benda á neytendur í þessu samhengi 

heldur einnig fyrirtæki, stjórnvöld og stríðsrekstur þeirra í Írak sem sjá til þess að þessi 

menning þrífist. Óhófleg losun koltvísýrings er sett í samhengi við Repúblikana, hægri 

stefnu og hin frjálsa markað með því að láta ökumenn þeirra vera Repúblikana eða að 

keyra í þágu stórra einkafyrirtækja.  Blake, kærasti Carol Monaghan og Repúblikani, 

keyrir t.a.m. stóran eyðslusaman bíl (17,25,26) og Walter lætur stórar vinnuvélar 

kolafyrirtækja (342) sem losa mikinn koltvísýring út í andrúmsloftið fara í taugarnar á 

sér. Auk þess er bílanotkunin mikil á heimili hinnar auðugu gyðingafjölskyldu Jonathan 

en hann er háskólavinur Joey.76 Faðir Jonathan er einnig tengdur við orðræðu 

Repúblikana og gyðinga t.a.m. í sambandi við stríðsrekstur Bandaríkjanna í Írak. Hann 

er bersýnilega kunnugur mönnum innan Bush-stjórnarinnar og sammála hennar 

viðhorfum: 

 

Hann vísaði til meðlima í ríkistjórn forsetans með fornöfnum þeirra, þegar 

hann útskýrði hvernig „við“ höfum verið að „pressa“ á forsetann að nýta sér 

hið einstaka sögulega tækifæri til að leysa illviðráðanlegt heimspólítískt 

þrátefli og þenja út svið frelsis á róttækan hátt. (266-267) 

   

                                                 
76 Dæmi um óhóflega bílanotkun fjölskyldunnar og þar með ábyrgðarleysi gagnvart hlýnun jarðar má 
finna þar sem Joey er heimsókn hjá Jonathan vegna þakkargjörðarhátíðarinnar. Þá ákveða þeir ásamt 
systur hans Jennu að keyra til New York. Þegar velja á hvaða bíl þau eigi að keyra til New York kemur 
fram ein ástæða þess af hverju margir vilja eiga stór ökutæki: „„Land Cruiser“-jeppinn er öruggari.“(263) 

Öryggi farþega er meira í stóru ökutæki og er það ein ástæða þess að fólk fjárfestir í þeim. Stór ökutæki 
auka þó aðeins öryggi farþega sinna en skaða á hinn bóginn meira minni ökutæki ef þau lenda í árekstri. 
Þessi lausn er því afar sjálfmiðuð auk þess sem hún gengisfellur þegar allir eru komnir á stóra bíla eða 
jafnvel stærri bíla (vegna þess að þessi hugsunarháttar kallar á stærri og stærri bíla). 
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Jonathan, sonur hans, virðist þó telja aðra hluti en útbreiðslu hugmyndafræði 

frjálslyndis liggja að baki þessu stríði sem var háð gegn stjórnvöldum sem studdu 

hryðjuverk og áttu (að eiga) í fórum sínum efnavopn. Í einu rifrildi þeirra Joey Berglund 

um stríðið segist Jonathan muna viðurkenna að það sé allt í lagi í Írak þegar „þeir finna 

plútóníum og eitraðar eldflaugar með bólusótt [...]“ og bætir við að það muni þeir aldrei 

finna „því þetta var allt vitleysa, allt saman uppspunnin vitleysa, af því að þeir sem 

„störtuðu“  þessu eru vanhæfir trúðar.“ (399) Þessa „vanhæfu trúða“  sem Jonathan 

nefnir, kallar Walter Berglund „skrímsli, eyðileggjandi [Írak] til að græða persónulega.“ 

(403)  Textinn véfengir opinberar ástæður stríðsreksturs Bush-stjórnarinnar í Írak og 

vísar til gróðasjónarmiða ríkisins og einkaaðila en þar má finna skýrar tengingar við 

orsakavalda hlýnunar jarðar.   

  Það skapar margræðni í textanum gagnvart persónu Walter hve ólíkur sonur hans 

er honum sjálfum. Joey Berglund fær t.a.m. vinnu, í gegnum föður Jonathan, hjá 

fyrirtæki sem hagnast af stríðinu í Írak og styður hann því stríðsrekstur Bandaríkjanna 

fyrst um sinn.  

 

Joey var orðinn sannfærður um það að innrásar var þörf til þess að verja 

olíupólítíska [e.petropolitical] hagsmuni Ameríku og fjarlægja 

gereyðingarvopn Saddams. [...] Báðir höfðu haft ánægju af því að snúa við 

ætluðum hlutverkum sínum og verða pólítískir útlagar í sínum virtu 

fjölskyldum, Joey hljómaði meir og meir eins og faðir Jonathan, Jonathan 

meir og meir eins og faðir Joey. (394) 

 

Fyrst og fremst eru helstu verðmæti landsvæðisins sem Írak er staðsett á fólgin í olíu og 

því er sú auðlind og um leið óhófleg brennsla olíu undirliggjandi í gróðasjónarmiðum 

stjórnvalda. Joey virðist meðvitaður um þetta miðað við orð hans í tilvitnuninni hér á 

undan, um nauðsyn þess að verja olíupólítíska hagsmuni Bandaríkjanna og orð Walter 

um að Bandaríkin séu „[…] háð erlendri olíu.[…]“(220) undirbyggja einnig tenginguna 

milli stríðsins, bílamenningarinnar og hlýnunar jarðar.  

  Auk þess má finna í skáldsögunni formlegri vísun milli þessara þriggja 

ofangreindu þátta: stríðsins, bílamenningar og hlýnunar jarðar. Starfið sem Joey fær 

gegnum föður Jonathan snýst um að finna varahluti í gamla rússneska hertrukka sem 

viðskiptafélagi Joey hefur selt hernum. Trukkarnir eyða án efa mikilli olíu en þeir eru 
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enn fremur hálfónýtir. Í þessa illa förnu trukka selur Joey ennþá lélegri varahluti sem 

hann finnur í Suður-Ameríku svo ofan á tilvonandi kolefnislosun trukkanna bætast 

kolefnisfrekir þungaflutningar varahluta milli landa. Viðskiptafélagi Joey er bersýnilega 

einungis að hugsa um peninga en þegar Joey segir honum að varahlutirnir sem hann hafi 

fundið séu allir ryðgaðir heimtar hann að Joey sendi sér varahlutina samt sem áður. Það 

eina sem hann þurfi samkvæmt samningi er tiltekin þyngd varahluta en ástand þeirra 

virðist ekki skipta öllu máli (439). Undirliggjandi í þessari frásögn er sú hugmynd að 

stríðið sé, fyrst og fremst, háð vegna peninga. 

  Hinn óumhverfisvæni þáttur verkefnis Walter með Sjóðnum felst í upptöku kola 

en sá hluti er jafnframt tengdur við auðjöfurinn og fjárhagslegan stuðningsaðila 

verkefnisins, Vin Haven77, sem er eins og faðir Jonathan tengdur inn í Bush-stjórnina. 

Walter segir að brennsla kola sé helsta orsök hlýnunar jarðar (483) en hún er þannig 

áfram tengd við Írakstríðið gegnum kolabrask Vin Haven sem einnig er tengdur inn í 

vopnaframleiðslufyrirtæki.78 Umræðan um vandamálið sem stafar af hlýnun jarðar 

verður flóknari og margræðnari með samstarfi Walter við þetta hægrisinnaða fólk og 

vinnu sonar hans fyrir það. Enn fremur verður textinn margræður þegar Walter reynir að 

réttlæta fyrir Patty og sjálfum sér samstarf sitt við kolafyrirtækinn: 

 

„Hlýnun jarðar er risa ógn,“ sagði Walter, og neitaði að bíta á agnið, „en hún 

er enn ekki eins slæm og geislavirkur úrgangur. Það kemur á daginn að 

tegundir geta aðlagast mun hraðar en við héldum einu sinni. Ef þú dreifir 

hlýnun jarðar yfir hundrað ár, á viðkvæmt vistkerfi baráttuvon. [...].“ (323) 

 

 Hér grípur Walter til orðræðu nægtarhyggjusinna en segja má að textinn stilli þeim, 

Bush-stjórninni, hugmyndafræðilegum bakgrunni hennar í bandaríska 

                                                 
77 Nafngift persónunnar Vin Haven vekur upp grunsemdir gagnvart henni. Vin er stytting á nafninu 
„Vincent“ sem er dregið af latneska nafninu „Vincentius“ sem þýðir sá sem leggur undir sig. Nafnið er 
einnig tengt enska orðinu yfir að sigra til að útskýra betur orðsifjar þess. Haven þýðir síðan einfaldlega 
skjól eða athvarf. Nafn persónunnar getur því merkt að leggja undir sig athvarf. Hann tekur einmitt þátt í 
því að búa til fuglafriðlendi í skáldsögunni en það kemur á daginn að hagsmunir hans persónulega eru 
ekki minni en fuglanna sem kemur heim og saman við tvíræðnina sem felst í nafni hans. Það felst 
þversögn í því að leggja undir sig fyrirbæri sem gengur út á að fá að vera í friði fyrir manninum en 
þversögnin í nafngiftinni samsvarar þeirri þversögn sem felst í mannmiðjuðum hagsmunum Vin Haven í 
verkefni sem er á yfirborðinu lífmiðjað. 
78 Textinn vísar einnig óbeint á neikvæðan hátt til kola með lýsingum sínum á stórhættulegri keyrslu 
kolaflutningatrukka en gefið er í skyn að þeir hafi átt sök á láti Lalithu. 
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Repúblikanaflokknum og hægri stefnu almennt, upp sem óbeinum orsakavöldum í 

hlýnun jarðar. Hann lætur orðræðu þessara hópa t.a.m. birtast í orðum bresks 

ferðamanns sem verður á vegi Joey Berglund: 

 

Það gall í honum um gömlu góðu daganna þegar England var í stríði við 

Argentínu á Falklands-eyjum („okkar næst-besta stund“), handsömun 

Saddam Hussein („Noh, ég get rétt svo ímyndað mér hvernig Herrann 

lyktaði þegar hann kom út úr holunni“), blekkinguna um hlýnun jarðar og 

ábyrgðarlausan 

hræðsluáróður þeirra sem standa á bakvið hana („Á næsta ári vara þeir 

okkur við hættulegu nýju ísöldinni“) [...]. (425-426) 

 

Hér gerir Bretinn lítið úr líkingamáli heimsendis sem birtist oft í orðum umhverfissinna 

og þá sérstaklega í samhengi við hlýnun jarðar.79  Heimsendalíkingamálið er algengt í 

umræðu um loftslagsvandann80 og mannfjöldaþróun en líkingamálið verður einnig fyrir 

árifum frá þessari umræðu. Á einum stað talar Walter um að þjóð sem fylgist með 

American Idol á meðan heimurinn „brenni upp“ eigi skilið hvaða þá martraðakenndu 

framtíð sem framundan er (315) en hann er þó einnig sagður „[...] meðvitaður um að 

það er andlega heilsuspillandi að vera með einskorðaða þráhyggju fyrir 

heimsendakenndum framtíðarsýnum[...].“ (315) Orðalag Walter sem lifir fyrir 

umhverfisvernd, um að heimurinn „brenni upp“, auk þráhyggju hans fyrir heimsendi 

sýnir hversu samofið heimsendalíkingamálið er umræðunni um hlýnun jarðar og 

umhverfisvandamál almennt. 

2.3. Útrýming dýrategunda 

Texti skáldsögunnar Freedom er meðvitaður um eyðingu skóglendis og hlýnun jarðar en 

þessi umhverfisvandamál stuðla að útrýmingu tegunda. Gagnvart því vandamáli tekur 

textinn mun beinskeyttari afstöðu. Verndun fuglsins blámaskríkjunnar, aðgerðir gegn 

mannfjöldaþróun og stofnun fuglaathvarfs  eru einu umhverfisverndarverkefnin sem 

Walter Berglund ásamt fleirum tekur sér opinberlega fyrir hendur í sögunni. Í næsta 

                                                 
79 Með tilkomu þessarar persónu í skáldsögunni gerir textinn einnig tilraun til þess að deila ábyrgðinni á 
stríðsrekstrinum í Írak með Bretum. 
80 Hér má líkt og í skrifum um eyðingu skóglendis greina líkingamál hjarðljóða en depurðina vegna 
skaðlegra áhrifa mannsins á náttúruna sem hjarðljóðahefðin ber með sér má finna í nær öllum textum um 
umhverfisvandamál. 
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hluta þessa kafla um umhverfisvandamál er litið til fólksfjölgunar en hér er skoðað 

hvernig vandamálið sem er fólgið í útrýmingu dýrategunda birtist í skáldsögunni 

Freedom. 

  Í dag ríkir nokkuð víðtæk samstaða um verndun dýrastofna en færð hafa verið 

rök fyrir því að það sé hagur mannkyns að viðhalda sem fjölbreyttustu lífríki á 

jörðinni.81  Þá lítur mannskepnan bæði til röksemda sem snúa að skynsemi, nytsemi og 

hagsýni þess að vernda dýrategundir og einnig til siðferðislegra röksemda óháð þeim 

áhrifum sem varðveisla dýrastofna kann að hafa á líf manna. Rökræðan um þetta 

vandamál skiptist jafnan í þessa tvo flokka82 en sá fyrri einkennist af mannmiðjaðri sýn 

(e. anthropocentrism) en sá síðari af lífmiðjaðri sýn (e. ecocentrism).83 Í skáldsögunni 

Freedom er verndun blámaskríkjunnar tilkomin vegna aðgerða manna sem sjá 

varðveislu dýrastofna frá ólíkum sjónarhólum. Walter og Lalitha eru aðallega knúin 

áfram af siðferðislegum röksemdum gegn útrýmingu dýrategunda (þ.e. lífmiðjað 

viðhorf) en fjármagnseigandinn Vin Haven sem útvegar peninga í verkefni þeirra fyrir 

verndun blámaskríkjunnar virðist að mörgu leyti drifinn áfram af efnahagslegum 

forsendum (þ.e. mannmiðjað viðhorf).  

Verkefni Sjóðsins fyrir verndum blámaskríkjunnar sem Walter stýrir ásamt 

Lalithu fyrir auðmanninn Vin Haven sýnir hve meðvitaður textinn er um málefni 

dýrategunda í útrýmingarhættu en persónur sem tengjast ólíkum orðræðum sem takast á 

í textanum vinna hér saman að því að bæta úr þessu umhverfisvandamáli. Vandamálið 

sem Sjóðurinn glímir við er útrýming blámaskríkjunnar sem er lítill blár spörfugl. 

Kjörlendi hans í Suður-Ameríku og Norður-Ameríku er óðum að minnka vegna ágangs 

manna á landsvæði hans og því er nauðsynlegt að grípa til einhverra aðgerða ef tegundin 

á ekki að deyja út.  Walter velur ekki að bjarga blámaskríkjunni heldur auðjöfurinn Vin 

Haven sem fær Walter og Lalithu til að stýra verkefninu. Vin Haven, Walter og Lalitha 

eru þó ekki einungis að taka þátt í verkefninu vegna hagsmuna blámaskríkjunnar því að 

baki býr einnig efnahagslegur ábati í einhverri mynd handa hverjum og einum. Verkefni 

                                                 
81 Bryan G. Norton, Why Preserve Natural Variety?, Princeton University Press, New Jersey 1987, 
bls.238-239. 
82 Sama heimild, bls.214. 
83 Mannmiðjuð sýn felst í því að líta á hagsmuni mannsins sem æðri hagsmuni. Lífmiðjuð sýn felst í því 
að setja hagsmuni vistkerfisins í heild í forgang (athuga skal að maðurinn er hluti af vistkerfinu og því er 
lífmiðjuð sín ekki mannfjandsamleg). Mannmiðjuð sýn grundvallar nægtarhyggju á meðan lífmiðjuð sýn 
grundvallar djúpa vistrýni (Greg Garrard, Ecocriticism, bls. 16-18, 20-23). 
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Sjóðsins er skoðað frekar í þriðja kafla sem fjallar um lausnir við 

umhverfisvandamálum. 

   Fyrir og eftir að Walter Berglund starfar hjá og stjórnar Sjóðnum vinnur hann hjá 

Náttúruverndinni. Það eru stærstu náttúruverndarsamtök í Bandaríkjunum en þau starfa 

út um allan heim. Tilvist þessara samtaka og starf hinnar umhverfismeðvituðu 

aðalpersónu Walter Berglund innan vébanda þeirra sýnir meðvitund textans og 

samtímans um nauðsyn þess að vernda vistkerfi jarðarinnar og um leið einstakar 

dýrategundir frá útrýmingu. Slagorð Náttúruverndarinnar, „Verjum náttúruna. 

Varðveitum líf.“ (e. „Protect Nature. Preserve Life.“)
84 felur í sér lífmiðjað viðhorf. 

Ekki er verið að einblína á hag manna heldur hag náttúrunnar sjálfrar á því að fá að vera 

í friði og alls lífs á að fá að dafna. Viðhorf Walter gagnvart náttúrunni er einnig 

lífmiðjað.  Raunar svo lífmiðjað að greina má andúð á mannkyninu í orðum hans, 

hugsunum og lýsingum sögumanns á honum, samanber orð hans í ræðu sem hann 

heldur tilneyddur við opnun vopnaverksmiðju: „VIÐ ERUM KRABBAMEIN Á 

JÖRÐINNI! KRABBAMEIN Á JÖRÐINNI!“ (484). Hér líkir Walter mannkyninu við 

hinn illlæknandi sjúkdóm krabbamein sem er býsna afgerandi líking en ekki endilega 

svo öfgafull þrátt fyrir að mörgum gæti þótt hún ósmekkleg.85  

  Mannskepnuna má skilgreina sem eitt skæðasta rándýr jarðar miðað við þau 

áhrif sem hún hefur á vistkerfi hennar. Walter virðist meðvitaður um þetta í ljósi orða 

hans hér á undan en auk þess óskar hann þess eitt sinn að hann sé fugl en ekki maður 

(464). Í þessari ósk kristallast lífmiðjað viðhorf Walter en hann gæti beinlínis hugsað sér 

að renna saman við náttúruna. Hér er einnig falin þrá eftir frelsi og það er 

merkingarþrungið að hann finni það frelsi ekki í samfélagi manna heldur náttúrunni 

(þ.e. flugi fuglsins).86 Annars staðar ver hann grimmd náttúrunnar þegar Lalitha segist 

ekki líta á hana sem friðsæla heldur ofbeldisfulla:  

 

                                                 
84 Sjá heimasíðu The Nature Conservancy. <www.nature.org>. [Sótt 9.ágúst 2011]. 
85 Líkingin er ekki ný af nálinni. Bandaríska skáldið Edward Abbey beitti henni í skáldsögu en í hana er 
vitnað fyrir framan fjórða kafla þessarar ritgerðar og í grein eftir Guðna Elísson um frjálshyggju og hin 
frjálsa markað stendur: „Hagvaxtarkenningin er mótuð af rökvísi krabbameinsfrumunnar. Og hún leiðir 

að sömu niðurstöðu.“ (Guðni Elísson, „Þegar vissan ein er eftir...“, Tímarit Máls og menningar, ritstjórn: 
Guðmundur Andri Thorsson, 71.árgangur, 4.hefti, Reykjavík 2010, bls.23). 
86 Raunar er flótti út í náttúruna vinsælt minni í bókmenntum. Í þessari skáldsögu flýr Walter út í 
náttúruna í æsku og eiginkona hans Patty gerir það einnig þegar hún t.d flýr fjölskylduboð og lætur sig 
fljóta út í stöðuvatni svo vatnið renni inn í eyrun og útiloki hljóðin sem berast úr boðinu (34). 
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„Fyrir mér,“ sagði Walter, „er munurinn sá að fuglar eru aðeins að drepa 

vegna þess að þeir verða að borða. Þeir eru ekki að gera það reiðilega, þeir 

eru ekki að gera það að tilefnislausu. Þetta er ekki hugsýki [e. neurotic]. 

Fyrir mér er þetta það sem gerir náttúruna friðsæla. Hlutir lifa eða þeir lifa 

ekki, en hún er ekki öll eitruð af gremju og sálarflækjum og 

hugmyndafræði. Hún er hvíld frá minni eigin tilfinningalegu reiði [e. 

neurotic anger].“ (490) 

 

Hér sést hvernig hugmyndir Walter um náttúruna afbyggja viðtekið viðhorf mannsins til 

hennar. Þróunarstig taugakerfis dýrs er oft og tíðum mælikvarði manna á réttdræpi þess 

gagnvart samvisku þeirra sjálfra. Til dæmis þykir mörgum sjálfsagt mál að drepa 

skordýr og þræða ánamaðk upp á öngul til þess að veiða fisk, allt saman dýr með lítt 

þróuð taugakerfi og litla heila. Apar sem eru síðan næstir okkur í þróunarstiganum og 

stór spendýr njóta verndar víðsvegar og kemur það ekki endilega til vegna þess að þau 

séu í útrýmingarhættu heldur vegna þess að siðferði okkar skilur milli dýra sem eru lítil 

og stór, og vanþróuð og þróaðri. Walter er því með orðum sínum hér á undan að 

afbyggja hið viðtekna mannmiðjaða viðhorf með því að ráðast á þær hugmyndir sem 

undirbyggja siðferði okkar. Í stað þess að lofsama taugakerfi mannsins og hefja hann 

þannig yfir náttúruna, upphefur hann lífríkið fyrir að vera saklaust í einfeldni sínu. 

  Þetta rennir frekari stoðum undir lífmiðjað viðhorf Walter, andstæðu 

mannmiðjaðs viðhorfs sem telur að hagur mannsins hafi forgang yfir aðrar lífverur. 

Þessum sjónarhólum er stillt upp á móti hvorum öðrum í deilu Walter við nágrannakonu 

sína Lindu í lokakafla bókarinnar Canterbridge-hverfis-vatn (e. Canterbridge Estate 

Lake). Þá býr Walter Berglund einn í sumarhúsi fjölskyldu sinnar eftir að hafa misst 

Lalithu, kærustu sína og aðstoðarkonu í bílslysi en hann og Patty höfðu hætt að búa 

saman þegar upp komst um framhjáhald hennar með Richard.  

  Walter vill vernda fuglalífið í kringum Nafnlausavatn (e. Nameless Lake)87 sem 

sumarhúsið stendur við en hefur verið nefnt Canterbridge-hverfis-vatn eftir 

íbúabyggðinni sem hefur nýverið risið þar. Nýja hverfinu fylgja kettir sem Walter er 

afar illa við vegna drápa þeirra á fuglum en fyrr í sögunni hefur verið minnst á þessar 

tilfinningar hans til katta. Á einum stað tíundar hann aukin alvarleika 

                                                 
87 Það heitir ekki opinberlega Nafnlausavatn heldur gefa Patty og Joey nafninu það vatn vegna þess að 
það hefur ekkert nafn. 
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umhverfisvandamála fyrir hvern klukkutíma sem tíminn líður áfram. Þar segir Walter að 

á nokkrum klukkutímum hafi u.þ.b. 500.000 fuglar dáið af völdum katta í 

Bandaríkjunum (342-343).  Hatur Walter á köttum (150) mætti lesa sem frávik frá 

lífmiðjuðu viðhorfi hans en nær væri að skoða það út frá óánægju hans með útþenslu 

byggðar. Þennan lestur styðja raunar orð hans sjálfs um það að eyðing skóga og 

jafnframt sundrun skóglendis í smásvæði sé ástæða þess að kettir ráfa um skóga – og 

drepa fugla (290). Auk þess eru heimiliskettir ekki hluti af hinni villtu náttúru heldur 

hluti af siðmenningunni en Walter segir beinlínis: „[…] kettir eru dýrategund frá Gamla 

heiminum [e. Old World species] […]. Þeir eru ekki hluti af okkar náttúru. Þeir væru 

ekki hér ef við hefðum ekki kynnt þá til sögunnar. Það er heila vandamálið.“ (542) 

Hatur Walter á köttum er því raunar ein birtingarmynd óánægju hans með stöðu 

mannsins í vistkerfi jarðarinnar enda reynir hann að leysa málið með því að tala við hina 

mennsku eigendur kattanna. En þegar Walter biður íbúa hverfisins að halda köttum 

sínum innandyra eða setja a.m.k. bjöllur á hálsólar þeirra til að vernda vistkerfið 

blöskrar húsmóðirinni Lindu afskiptasemi hans og lætur í ljós sín mannmiðjuðu viðhorf: 

 

„Jæja, þú verður bara að afsaka,“ sagði Linda, „en börnin mín skipta mig 

meira máli en börn einhvers fugls. Ég held að það sé ekki öfgafull staða, 

miðað við þína. Guð gaf manneskjum þennan heim og það er endirinn á 

þeirri sögu, hvað mig varðar.“ (543) 

 

Hér er mannmiðjað viðhorf tengt við trúarbrögð en Guðni Elísson vakti athygli á 

tengslum milli sjónarmiða nægtarhyggju og bókstafstrúar í grein sinni, „Þið munuð öll 

deyja!“.
88  Þar bendir hann á að þeir sem trúa á líf eftir dauðann hafi oft og tíðum minni 

áhyggjur af ástandi jarðarinnar auk þess sem hann vísar á grein þar sem talað er um að 

stjórnmálamenn meðal hægrisinnaðra bókstafstrúarhópa séu verst liðnir af 

umhverfisverndarhreyfingum.89 Bókstafstrúarhópar hafa gjarnan sett sig upp á móti 

aðgerðum gegn óhóflegri fjölgun mannkyns á kostnað jarðarinnar með því að andmæla 

fóstureyðingum og notkun getnaðarvarna. Þessi blinda ást á mannslífum og börnum 

birtist að einhverju leyti í orðum Lindu um að börnin hennar skipti hana meira máli en 

afkvæmi fugla. Þar birtist á yfirborðinu mannmiðjað viðhorf skilningsleysis gagnvart 
                                                 
88 Guðni Elísson. „Þið munuð öll deyja.“ Lesbók Morgunblaðsins, 81.árgangur, 19.apríl 2008. 
89 Sama heimild, bls.9. 
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útrýmingu dýrategunda en enn fremur fjórða og síðasta umhverfisvandamálið sem rætt 

er í þessum kafla og undirbyggir öll önnur umhverfisvandamál: fólksfjölgun. 

2.4. Mannfjöldaþróun 

Í dag eru rúmlega sjö milljarðar manna á jörðinni en nýjasta mannfjöldaspá Sameinuðu 

þjóðanna gerir ráð fyrir að fjöldi manna verði orðin tíu milljarðar um næstu aldamót (sjá 

mynd 1 á bls. 38).90 Fólksfjölgun eykur heildarneyslu á jörðinni sem leiðir til frekari 

framleiðslu orku og varnings á kostnað auðlinda jarðarinnar. Auk þess sem losun 

koltvísýrings eykst og meðalhiti sjávar og loftslags samhliða því. 

 

 

 

                                                 
90Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um mannfjöldaþróun frá árinu 2010, 3.maí 2011. 
<http://esa.un.org/unpd/wpp/Other-Information/Press_Release_WPP2010.pdf>. [Sótt 5.september 2011]. 
Þar eru niðurstöður mannfjöldaspáa kynntar en mynd 1 er úr þessari skýrslu. Hún sýnir nokkrar spár en 
það er línan með hvítu hringjunum sem sýnir meðaltal allra spánna en hana er eðlilegast að miða við 
þegar fullyrt er almennt um niðurstöður. Mannfjöldaspár hafa raunar fengið á sig nokkra gagnrýni fyrir að 
vera ónákvæmar en þrátt fyrir að þær gangi ekki fullkomlega upp þýðir það ekki að þær hafi ekki gildi. 
Þær gefa a.m.k. kosti einhverja hugmynd um mannfjöldaþróun næstu ára. Hugmyndin að baki þeim er 
ekki að vísindamönnum takist að hitta á nákvæmlega réttan mannfjölda framtíðarinnar heldur að gefa til 
kynna þróun mannkyns fyrir pólítískar ákvarðanatökur í samtímanum. 
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Mynd 1. Hér má sjá fólksfjölgun frá árinu 1950 til samtímans og nokkrar mismunandi spár um 

mannfjöldaþróun til næstu aldamóta skv. Skýrslu Sameinuðu þjóðanna um mannfjöldaþróun frá 

árinu 2010. <http://esa.un.org/unpd/wpp/Analytical-Figures/htm/fig_1.htm>. [Sótt 5.september 

2011].   

 

Mannfjöldaþróun er grunnástæða allra umhverfisvandamála og ætti því að vera eitt 

mikilvægasta úrlausnarefni okkar tíma.91 Þetta bendir Walter Berglund, aðalpersóna 

skáldsögunnar Freedom, margsinnis á, enda málefnið verið honum hugðarefni nær allt 

hans líf (219). Á háskólaárunum þegar hann kynnist Patty er hann byrjaður að velta fyrir 

sér málstað sérfræðingahóps að nafni Club of Rome (121) en hópurinn gaf út skýrsluna 

                                                 
91 Maðurinn hefur raunar svo mikil áhrif á umhverfi sitt að „nú þegar mennirnir - þökk sé fjölda okkar, 
brennslu á jarðefnaeldsneyti og öðrum skyldum gjörðum – höfum orðið jarðfræðilegt afl á jörðinni, hafa 
vísindamenn lagt til að skilgreint verði nýtt tímabil í jarðsögunni þar sem menn eru aðal ákveðan á 
umhverfi jarðar.“ (Chakrabarty, Dipesh, „The Climate of History: Four Thesis,“ Critical Inquiry, 

35.árgangur, 2.hefti, The University og Chicago, Chicago vetur 2009, bls.209).  Þetta skeið hefur verið 
nefnt „anthropocene“ sem gæti kallast anþrópósen eða mannöld á íslensku.  
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Limits to Growth
92

 um fólksfjölgunarvandamálið sem vakti mikla athygli þegar hún 

kom út árið 1972. Í skáldsögunni reynir Walter Berglund ásamt Lalithu með hjálp 

Jessicu dóttur sinnar og Richard vinar síns að koma fólksfjölgunarvandamálinu aftur inn 

í umræðuna en Walter rekur á einum stað hvernig málefnið hvarf úr deiglunni. 

 

„Fólksfjölgun var öruggur hluti af þjóðfélagsumræðunni á áttunda 

áratugnum með Paul Ehrlich og the Club of Rome og ZPG [aðilar sem 

börðust gegn fólksfjölgun]. Og svo var hún skyndilega horfin. Bara eitthvað 

sem mátti ekki nefna. Hluti af því var græna byltingin – þú veist, ennþá nóg 

af hungursneyðum en engar heimsendaskotnar. Og svo fékk 

mannfjöldastjórnun á sig hræðilegt orð á pólítískum vettvangi. Alræðisríkið 

Kína með sína eins-barns reglu, Indira Gandhi að framkvæma þvingaðar 

geldingar, hið ameríska ZPG var málað upp sem þjóðernissinnað eða rasískt. 

Og íhaldsmönnunum var, auðvitað, skítsama um þetta frá upphafi því öll 

þeirra hugmyndafræði byggist á sjálfselsku, skammsýnum hagsmunum og 

vilja Guðs o.s.frv. [...] Íhaldsmennirnir unnu. Þeir breyttu Demókrötum í 

hægri-miðju flokk. [...] Þeir unnu á öllum vettvöngum en sérstaklega unnu 

þeir menningarlega og sérstaklega þegar kemur að börnum. [...] Nú er það 

eina sem allir eru sammála um, til hægri og vinstri, að það er fallegt að 

eignast börn.“ (221) 

 

Þessi tilvitnun sýnir hversu skýlaus texti skáldsögunnar Freedom er.93 Hér skynjar 

lesandi pirring Walter vegna skorts á samræðu um umhverfisvandamálið sem hann færir 

prýðileg rök fyrir að sé einna mikilvægast að leysa innan tíðar. En að berjast gegn 

barneignum er vandmeðfarið og þrátt fyrir að það tækist að glæða umræðuna um 

fólksfjölgunarvandamálið á ný er ekki þar með sagt að gripið yrði til víðtækra aðgerða. 

Afneitun gagnvart þessu vandamáli getur verið svo sterk að þó einstaklingar viti betur 

                                                 
92 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William H. Behrens III, The Limits of 

Growth,Universe Books, New York 1972. 
93 Hér þarf lítið að útskýra enda kemur viðhorf persónunnar umbúðalaust í ljós. Þess konar 
bókmenntatexti hljómar e.t.v. óspennandi en raunin er sú að þó ekki sé fyrir margræðni að fara í stíl 
textans er hún til staðar í togstreitunni á milli mismunandi orðræðna í honum. Er íronía fólgin í 
framsetningu skoðana Walter á fólksfjölgun og er persóna hans kannski í einhverjum skilningi framsett 
sem skopstæling á öfgafullum umhverfisverndarsinnum? Þótt bein ádeila á afneitun fjöldans gagnvart 
aðsteðjandi vandamálum, sem og andvaraleysi stjórnmálamanna, sé á köflum mjög skýr er ýmislegt í 
textanum sem gefur til kynna íronískar og paródískar víddir. 
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þá aðhafast þeir ekkert. Opinber baráttumaður  gegn fólksfjölgun er ekki einu sinni 

undanskilinn frá þessum hugsunum en það glittir í eina tegund afneitunar sem útskýrð 

var í inngangi hjá Walter sjálfum en hún er nefnd eftir almenningsharmleiknum:  

 

Ekki alveg fullkomlega falin aftast í huga hans var ósk um að allir aðrir í 

heiminum myndu fjölga sér aðeins minna svo hann gæti fjölgað sér aðeins 

meira, einu sinni enn, með Lalithu. Óskin var auðvitað skammarleg: hann 

var leiðtogi hóps á móti fólksfjölgun [e. antigrowth group], hann hafði nú 

þegar átt tvo krakka á samfélagslega ömurlega ungum aldri [e. 

demographically deplorable young age] [...]. (492) 

 

Erfitt getur verið fyrir fólk að horfast í augu við þá staðreynd að hagur allra jarðarbúa sé 

sá að það eignist ekki barn eða a.m.k fá börn. Eins er vandmeðfarið að hvetja fólk til 

þess að halda barneignum í lágmarki en í samfélagi eins og Bandaríkjunum þar sem 

einstaklingsfrelsið er haft í hávegum er erfitt að láta taka mark á boðskap sem felur í sér 

einhverskonar forræðishyggju. Orðræða einstaklingsfrelsisins birtist í orðum 

nágrannakonunnar Lindu sem fjallað var um hér á undan í kafla 2.3. í gegnum 

sjónarmið hennar til barnanna sinna og kattahalds en þessi orðræða er þar tengd við 

bókstafstrú (543), virðingu fyrir eignarréttinum (542) og hægri pólítík (544).  

  Fólksfjölgunarvandamálið er einnig tengt beint við kaþólsku kirkjuna og 

lýsingar Walter á þeirri stofnun sem helstu uppsprettu illsku í heiminum (314) styrkja 

enn frekar þá neikvæðu mynd mannfjöldaþróunar sem dregin er upp í textanum. 

Andstaða kaþólsku kirkjunnar við fóstureyðingar og getnaðarvarnir er málstað Walter 

vitanlega ekki til framdráttar. Þó birtist kirkjan lesanda - þrátt fyrir hatur 

aðalpersónunnar á henni - ekki sem megin orsök vandamálsins. Gefið er til kynna að 

frelsisdýrkun í bandarísku samfélagi og kapítalískum samfélögum heimsins almennt sé 

helsta orsök fólksfjölgunarvandans.  Efnahagslegur vöxtur hefur ávallt verið talinn 

jákvæður en til langs tíma getur hann haft neikvæðar afleiðingar á umhverfið og allt líf á 

jörðinni (og þar á meðal mannskepnuna)94.  Walter bendir einmitt á þetta þegar hann 

hittir tengdamóður sína, demókratann Joyce, í fyrsta sinn: 

                                                 
94 Til frekari skýringar á lífmiðjun og mannmiðjun má benda á að aðalsetningin í sviganum er skrifuð frá 
mannmiðjuðum sjónarhóli á meðan aðalsetningin á undan svigasetningunni einkennist frekar af 
lífmiðjuðu viðhorfi. 
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Ríkjandi hagfræðilegar kenningar, bæði marxískar og um frelsi markaðarins, 

sagði Walter, gáfu sér að efnahagslegur vöxtur væri ávallt jákvæður. Verg 

þjóðarframleiðsla [e. GDP] upp á eitt til tvö prósent var álitin ákjósanleg og 

þó, sagði hann, ef þú reiknaðir með þessum vöxtum yfir hundrað ár urðu 

tölurnar hræðilegar: heildarmannfjöldi upp á átján milljarða og orkuneysla 

heimsins tíu sinnum meiri. Og ef þú fórst hundrað ár í viðbót með sama 

stöðuga vexti, jahh, tölurnar verða einfaldlega ómögulegar. (121) 

  

Á sama tíma og textinn tengir hugmyndafræði frjálshyggjunnar við 

fólksfjölgunarvandann, út frá vexti, varpar hann ljósi á misskiptingu auðs.  Ein afleiðing 

kapítalísks hagkerfis er fátækt  en hana má greina bæði innan einstakra ríkja eins og 

Bandaríkjanna vegna þeirra pólítíska stjórnkerfis og innan hins alþjóðlega samhengis í 

þriðja heims ríkjum vegna áhrifa heimskapítalismans. Tengingin við fólksfjölgun felst í 

því að rannsóknir hafa sýnt fram á að fylgni sé á milli fátæktar og aukinna barneigna 

(sjá mynd 2, bls. 42). 
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Mynd 2. Hér sést augljós fylgni milli fólksfjölgunar og þróunarstigs ríkja, skv. Skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna um mannfjöldaþróun frá árinu 2010. 

<http://esa.un.org/unpd/wpp/Analytical-Figures/htm/fig_4.htm>. [Sótt 5.september 2011].  

 

 Skáldsagan Freedom er meðvituð um þetta í lýsingum sínum á mannmergðinni sem 

Lalitha upplifði í fátæktinni á Indlandi (315) og barnafjöldanum sem runninn er undan 

fátæklingnum og sveitadurgnum Mitch, bróður Walter (492).  Hér hefur verið sýnt fram 

á hvernig skáldsaga Jonathan Franzen bendir á tengingu milli frjálshyggju og 

umhverfisvandamála en betur er fjallað um hugmyndafræði kapítalismans og 

frelsishugtakið í lokakafla þessarar ritgerðar.  

2.5. Siðferðið að baki vandamálunum   

Út frá fyrstu tveimur meginspurningunum í náttúrusiðfræði sem Páll Skúlason setti fram 

í riti sínu Umhverfingu og minnst var á í inngangi, má greina hvers konar siðferði býr að 

baki vandamálunum sem fjallað hefur verið um í þessum kafla. Greiningin sýnir raunar 
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fram á að sama siðferði liggur að baki öllum vandamálunum. Ef litið er á fyrstu 

spurninguna um hvort hagsmunir manna eigi að hafa forgang yfir hagsmuni heilla 

vistkerfa þá sést að eyðing skóglendis, hlýnun jarðar, útrýming dýrategunda og 

fólksfjölgunarvandinn sem undirbyggir öll hin vandamálin, spretta öll upp frá þeirri 

siðfræðilegu hugmynd að hagsmunir manna skuli ávallt vera í fyrirrúmi. Kolafyrirtæki, 

iðnaðarlandbúnaður og útþensla byggðar ganga t.a.m. fyrir rétti blámaskríkjunnar til lífs 

í skáldsögunni Freedom. Eins vekur textinn athygli á því vandamáli sem skapast fyrir 

lífríkið vegna þess réttar mannsins til þess að eignast mörg börn. 

  Ef litið er til annarrar meginspurningarinnar sem Páll setur fram, um hvort 

tæknin stjórni framkvæmdum mannsins eða maðurinn stjórni tækninni, er einnig fylgni 

milli allra vandamálanna. Eyðing skóglendis er meðal annars tilkomin vegna þess að 

útbreiðsla byggðar er ekki skipulögð nógu vel og ekki eru settar nægar hömlur á ágang 

landbúnaðar og stórfyrirtækja á skóglendi. Tækniframfarir sem auðvelda okkur að 

smíða hús og nýta landið stýra verkum okkur en við beitum verkfræðiþekkingu 

nútímans í mina mæli til að byggja upp á við eða læknisfræðilega þekkingu okkar á 

skaðlegum afleiðingum fjöldaframleiddrar matvöru til að sporna við iðnaðarlandbúnaði. 

Þetta siðferði er undirliggjandi í vandamálum blámaskríkjunnar og 

fólksfjölgunarvandamálinu en því er m.a. viðhaldið vegna ótta sumra við að stýra 

mannfjöldaþróuninni með tæknilegum úrræðum samfélagsins. Í þriðja kafla er enn 

fremur greint hvaða siðferði býr að baki umhverfislausnum textans í gegnum þessar 

tvær meginspurningar náttúrusiðfræði auk þeirrar þriðju. 

  Ljóst er að skáldsagan Freedom vísar til og tekur afstöðu til fjölmargra 

umhverfisvandamála.95 Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir því hvernig þau 

birtast með margvíslegum hætti í skáldsögunni en það sem á stóran þátt í að drífa 

frásögnina áfram eru tilraunir nokkurra sögupersóna til þess að leysa þessi vandamál. 

Þessar lausnir eru umfjöllunarefni næsta kafla. 

 

                                                 
95 Raunar virðist textinn vísa til þeirra umhverfisvandamála sem er talið mest áríðandi að leysa í 
samtímanum. Ed Ayres hefur skrifað um þau umhverfisvandamál sem eru mest aðkallandi í dag en Slavoj 
Žižek vísar til skrifa hans um að „mannfjöldaþróun, nýting auðlinda, koltvísýringslosun og fjöldaútdauði 
tegunda [...]“ séu þau fjögur vandamál sem brýnast er að leysa (Slavoj Žižek, Living in the End Times, 

Verso, London og New York 2011, bls. 327) en það eru einmitt þau umhverfisvandamál sem greind eru í 
kaflanum sem hér er að ljúka. 
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3. Lausnir við umhverfisvandamálum 
 

Stundum velti ég því fyrir mér hvort heimurinn sé svo lítill 
að ég muni aldrei sleppa frá óskipulagðri útþenslu 

mannfélagsins. 
The Arcade Fire. Óskipulögð útþensla mannfélagsins II  

(Fjöll handan fjalla)96 
 

Það virðist vera lögmál að þú getur ekki bæði haft djúpa 
samúð með manninum og náttúrunni. 

Henry David Thoreau. Dagbók, 11.apríl 1852 
 

Fólksfjölgunarvandamálið eins og það er sett fram í skáldsögu Jonathan Franzen er 

orsakavaldur allra annarra umhverfisvandamála sem greina má í textanum. Lausnin á 

því birtist jafnframt sem lausn allra hinna grænu vandamálanna. Herferð Walter og 

Lalithu gegn fólksfjölgun er tilraun í átt til slíkrar lausnar. Hún er ein þriggja formlegra 

lausna sem Walter Berglund á þátt í að útfæra í skáldsögunni. Hinar lausnirnar tvær eru 

verkefni þeirra Walter og Lalithu fyrir Sjóðinn í samstarfi við kolafyrirtæki til þess að 

skapa varanlegt fuglafriðlendi fyrir blámaskríkjuna og fuglaathvarf sem Walter býr til úr 

sumarhúsi fjölskyldunnar í lok bókarinnar. Auk þessara lausna má finna óbeinar vísanir 

í lausnir umhverfisvandamála í textanum. Hér eru þessar óbeinu vísanir fyrst skoðaðar 

en þær taka helst til vandamála sem tengjast eyðingu skóga og hlýnunar jarðar. Síðan er 

fjallað um hinar fyrrnefndu formlegu lausnir sem snúa að útrýmingu dýrategunda og 

fólksfjölgun. Að lokum er skáldskapurinn sjálfur skoðaður sem lausn við 

umhverfisvandamálum með hliðsjón af texta bókarinnar. Býr hann yfir þeim eiginleika 

að geta vakið lesanda til umhugsunar um umhverfismál og haft áhrif þar af leiðandi 

áhrif á náttúrusýn hans? 

3.1. Óbeinar vísanir – Umhverfisvernd í daglegu lífi 

Meðvitund og áhugi almennings um umhverfisvernd hefur aukist á síðustu árum með 

meiri umræðu um málefnið og fleiri leiðum til þess að lifa umhverfisvænu lífi. 

Skáldsagan Freedom fjallar ekki sérstaklega um þá grænu lifnaðarhætti sem 

einstaklingar geta tamið sér en þeir koma hins vegar óhjákvæmilega fyrir víðs vegar í 
                                                 
96 Þessi þýðing á textabroti og titli dægurlagsins „Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)“ með 

hljómsveitinni „The Arcade Fire“  kemur e.t.v. nokkuð hjákátlega við sjónir svo hér má líta upprunalega 

enska útgáfu textans: „Sometimes I wonder if the world's so small/ that we can never get away from the 
sprawl.“ 
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bókinni. Helst má greina umhverfisvæna hegðun hjá persónunum Walter og Lalithu en 

textinn er einnig meðvitaður um almennar breytingar á samfélaginu, í átt til 

umhverfisverndar, sem orðið hafa á síðustu áratugum. Þannig er t.d. minnst í 

framhjáhlaupi á endurvinnslutunnu eins og hún sé sjálfsagður hluti heimilishalds (246). 

Þá birtir textinn hugleiðingar íbúa Ramsey Hill úthverfisins um hvort enn sé hægt að fá 

mjólk í glerflöskum og hvar skuli endurvinna rafhlöður (4). Notkun endurvinnslutunna 

og tilraunir til að fá mjólk í glerflöskum í stað pappaferna eru dæmi um umhverfisvænar 

aðgerðir til verndar skóglendi sem eru á færi einstaklinga.  

  Þegar Walter Berglund agnúast út í óskipulagða útþenslu mannfélagsins (217, 

sjá einnig bls.24 hér að framan) nefnir hann iðnaðarlandbúnað sem eina orsök á eyðingu 

og tvístrun skóglendis. Þess konar stórtækur landbúnaður er oft stundaður fyrir 

tilstuðlan stórfyrirtækja í matvælaiðnaðinum sem þurfa að framleiða mikið af ákveðinni 

afurð fyrir lítið fé. Ekki er nóg með að oft þarf að fella skóglendi eða ræsa fram mýrar 

vegna iðnaðarlandbúnaðar heldur fylgir honum einnig notkun ýmissa eiturefna og 

ólífrænna efna sem geta skaðað nærliggjandi umhverfi.97  

  Meðvitund Walter um þessi vandamál er undirliggjandi þegar hann á erfitt með 

að velja rétt af matseðli mótels þar sem hann og Lalitha borða saman þegar þau ferðast á 

vegum Sjóðsins (306).  Hann gerir sér grein fyrir ofnýtingu dýrastofna og ágangi á 

landsvæði auðug af dýralífi vegna óhóflegrar matvælaframleiðslu og reynir því að velja 

mat sem þess konar iðnaður liggur ekki til grundvallar.98 Lalitha er einnig grænmetisæta 

                                                 
97 Rachel Carson vakti máls á notkun efnisins DET í landbúnaði með bók sinni Silent Spring frá árinu 
1962. Bókin er einnig nefnd í neðanmálsgrein hér í inngangi en þrátt fyrir að tæp hálf öld sé liðin frá 
útkomu hennar er ritið enn umdeilt. Í hefti Þjóðmála sumar, 2011, skrifar Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
grein sem ber nafnið „Raddir vorsins fagna“ og inniheldur sögulega skýringu á notkun DET eitursins og 

umfjöllun Rachel Carson um efnið (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Raddir vorsins fagna“, Þjóðmál, 
annað hefti, sumar, Ugla, Reykjavík 2011, bls.69-80). Þar afbakar Hannes skrif Carson og segir þau 
öfgafull. Þetta hrekur Guðni Elísson í óbirtri grein (Guðni Elísson, „Og syngur enginn fugl“, Tímarit Máls 

og menningar, ritstjórn: Guðmundur Andri Thorsson, 72.árgangur, 3.hefti, Reykjavík 2011, bls. 24. 
[Óbirt grein]). Þar segir Guðni t.a.m. (í uppkasti): „Grein Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar ber fyrst og 

fremst að túlka sem pólitíska atlögu að umhverfisverndarhreyfingum nútímans, en hann hefur sjálfur lagt 
þær að jöfnu við sósíalisma. Áróðursmáttur greinarinnar er nokkur. Fræðilegt framlag hennar er það að 
sama skapi ekki.“ 
98 Walter reynir að berjast gegn iðnaðarlandbúnaði með því að borða ekki afurðir sem eru 
fjöldaframleiddar. Fræðimaðurinn Vandana Shiva hefur gert umhverfismál að helsta baráttuefni sínu en 
hún leggur sérstaka áherslu á bætta matvælaframleiðslu. Í tilefni fyrirlesturs sem hún hélt í Reykjavík 
þann 29.ágúst 2011 voru þýddar á íslensku tvær skýrslur eftir alþjóðlegar nefndir sem hún gegndi 
formennsku fyrir. Þar er t.a.m. reynt að leiðrétta rangfærslur sem haldið er á lofti í umræðunni um 
matvælaframleiðslu eins og að „tæknileg afskipti stórfyrirtækja séu eins konar töfralausn fyrir „óskilvirka 



46 

af umhverfisverndarástæðum (315). Hér hafa verið tiltekin nokkur tilvik þar sem textinn 

vísar á leiðir til þess að lifa á umhverfisvænan hátt en flestar þeirra hafa stuðlað að 

verndun skóglendis. Einnig má greina viðleitni einstaklinga til þess að minnka 

koltvísýringslosun og jafnframt gróðurhúsaáhrif af völdum dvöl mannsins á jörðinni. 

  Í fyrstu efnisgrein skáldsögunnar er Walter lýst sem svo að hann hjóli ávallt í 

vinnuna (3) en hann talar einnig fyrir notkun almenningssamgangna á nokkrum stöðum 

(t.d.: 93, 326).  Þegar Walter síðan neyðist til að kaupa sér bíl verður Toyota Prius fyrir 

valinu en sú tegund bíla eyðir minna bensíni en aðrar með hjálp rafmagnsmótors. Um 

svona einstaklingsmiðaðar umhverfislausnir hefur verið skrifað á bæði jákvæðan og 

neikvæðan hátt. Guðni Elísson bendir á að það geti verið fólgin afneitun í þessum 

lausnum þegar einstaklingar nota þær sem friðþægingu gagnvart raunverulegu umfangi 

umhverfisvandamála: 

 
Aðrir lýsa því yfir að þeir geri í það minnsta eitthvað. Hér eru á ferðinni 

umhverfisverndarsinnarnir, hinir meðvituðu, þeir sem endurvinna og líta svo 

á að þeir séu virkari en almenningur allur í baráttunni við loftslagsbreytingar. 

Þessi afstaða, sem stundum hefur verið skilgreind sem „safnast þegar saman 

kemur“ orðræðan, er sérstaklega hættuleg ef hún er einungis hugsuð til 

friðþægingar. Einstaklingar sem telja að þeir hafi áunnið sér þann rétt að fara 

í ferðalög til sólarlanda vegna þess að þeir skila tómum mjólkurfernum, 

endurvinna plastflöskur, eða vegna þess að þeir eru með kertakvöld heima 

hjá sér einu sinni í viku, hafa ekki kynnt sér málin. 99 

 

Það glyttir í þessa „safnast þegar saman kemur“- afstöðu þegar Walter gerir tilraun til að 

láta sér líða betur með ferðalag sem hann fer í með Lalithu eftir að Sjóðs-verkefninu 

lýkur og áður en herferðin gegn fólksfjölgun hefst: 

  

                                                                                                                                            
smáframleiðslu“ og hungursneyð í heiminum.“ (Alþjóðanefnd um framtíð matvæla og landbúnaðar, 

„Stefnuyfirlýsing um framtíð matvæla“, Ákall til mannkyns, þýðing: Jóhann Páll Jóhannsson, Salka, 
Reykjavík 2011, bls.12). Enn fremur segir í skýrslunni: „Aukinn þrýstingur á iðnvæðingu og 
hnattvæðingu landbúnaðar og fæðuframboðs í heiminum stefnir framtíð mannkynsins og lífríkisins í 
hættu.“ (Alþjóðanefnd um framtíð matvæla og landbúnaðar, „Stefnuyfirlýsing um framtíð matvæla“, 

bls.11). Þetta er dæmi um grænan texta sem er undirliggjandi í vandkvæðum persónanna þegar þær leita 
sér einhvers sem þær geta borðað með hreinni (eða vistvænni) samvisku á móteli í Vestur Virginíufylki.  
99 Guðni Elísson, „Dómsdagsklukkan tifar – Upplýsing og afneitun í umræðu um loftslagsbreytingar“, 
bls.118. 
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Varðandi koltvísýringslosun þeirra [keyrandi um] á bensínhák, var Walter 

smá huggun í því að hafa ferðast daglega til vinnustaðar á hjóli eða 

fótgangandi síðustu tuttugu og fimm ár og í því að eiga ekkert heimili lengur 

nema litla lokaða húsið við Nafnlausavatn. Honum fannst hann eiga inni að 

spreða einu sinni bensíni eftir heila ævi af dyggðalífi. (486) 

 
Að gera ekki neitt til þess að stuðla að umhverfisvernd er þó sínu verra en að láta 

eitthvað af sér leiða. Það getur þó verið auðvelt að sitja aðgerðalaus gagnvart verndun 

umhverfisins ef fólk lætur blekkjast af þeim hugsanagangi sem veldur 

almenningsharmleiknum. Ef allir leyfa sér að ganga á umhverfi sitt vegna þess að 

ágangur einstaklings hefur ekki sýnilega áhrif á heildarfjöldann verða samanlögð áhrif 

allra geigvænleg. Skáldsagan Freedom vísar til ýmissa sem bera ekki virðingu fyrir 

umhverfinu líkt og t.a.m Blake sem er kærasti nágrannakonu Walter í upphafi 

bókarinnar og Lindu nágranna hans í lok hennar.100 Textinn skírskotar einnig til  

umhverfisverndaraðgerða einstaklinga, oftast í gegnum Walter og Lalithu, án þess að 

skýra þær frekar og telur þar með að skilningur lesanda samtímans á endurvinnslu og 

aðgerðum til takmörkunar á losun gróðurhúsalofttegunda geri þeim kleift að fylla upp í 

þær eyður sem textinn skapar. Nú er hins vegar litið til þeirra aðgerða sem fer mikið 

fyrir í textanum og boða e.t.v. framsæknari leiðir í umhverfisvernd sem þarfnast þ.a.l. 

frekari útlistunar.  

3.2. Formlegar vísanir – Opinberar lausnir á umhverfisvandamálum 

3.2.1. Fjallablámafriðlendissjóðurinn – Að vernda fugla fyrir ágangi mannsins   

Skáldsagan Freedom er fáorð um störf Walter hjá Náttúruverndinni en meðan hann býr 

enn með fjölskyldu sinni í úthverfinu Ramsey Hill byrjar hann að fara í útivistarferðir 

með auðmönnum til þess að landa styrkjum fyrir Náttúruverndina. Án þess að þessar 

ferðir séu útskýrðar frekar má greina hér lúmska ádeilu í textanum á heilleika 

fjármagnseigenda í umhverfismálum með því að stilla styrkveitingum þeirra til 

Náttúruverndarinnar upp sem þóknun vegna sérferða fyrir þá. Eins skín í gegn 

örvænting umhverfisverndarsinna og undirliggjandi er skortur á opinberum 

fjárveitingum í þetta málefni en Walter fer ekki fögrum orðum um stjórnvöld. Hann 

                                                 
100 Blake heggur niður tré á handahófskenndan hátt og ekur óþarflega eyðslusamri bifreið. Linda vill ekki 
reyna að hindra köttinn sinn í því að drepa fugla að tilgangslausu.  



48 

segir að það sé „vonlaust að bíða eftir stjórnvöldum“ því þau séu „kosin af meirihlutum 

sem gefa skít í fjölbreytni lífríkisins“ en að „milljarðamæringum eigi það til að vera 

umhugað“ um það (212).  Myndin sem textinn dregur upp af auðvaldinu er þó ekki 

falleg en Lalitha gefur t.a.m. ekki mikið fyrir umhyggju hinna ríku gagnvart náttúrunni 

þegar hún segir frá samskiptum sínum við þá í gegnum Náttúruverndina:  

 

„Ríkt fólk er eins og lítil börn,“ sagði Lalitha. „„Fokking“ lítil börn. [...] Ég 

vann hjá Náttúruverndinni og þegar við héldum árlegt galaboð keypti ríka 

fólkið með ánægju borð fyrir tuttugu þúsund dollara en aðeins ef það fékk 

gjafapokana sína í enda kvöldsins. Gjafapokarnir voru fullir af verðlausu rusli 

sem einhverjir höfðu látið okkur fá. En ef það fékk ekki gjafapokana sína þá 

gaf það ekki tuttugu þúsund dollara að ári.“ (215) 

 

Það má því gera ráð fyrir að þegar Walter ákveður að vinna fyrir fjármagnseigandann 

Vin Haven sem framkvæmdastjóri Sjóðsins að stofnun hundrað ferkílómetra friðlendis 

fyrir blámaskríkjuna, sé það að hluta til vegna þess að ríkið myndi aldrei standa að slíku 

verkefni en ekki vegna þess að hann kjósi sjálfur að vinna heldur með einkaaðilum. 

Walter lýsir Vin Haven þó sem undantekningartilviki í hópi  þeirra sem umgangast 

Bush-stjórnina þegar hann segir Richard frá honum og viðrar einnig hugmyndir sínar 

um að Haven gæti stuðlað að áherslubreytingum í Hvíta húsinu (219).  Haven talar um 

möguleikann á að gera samskonar friðlendi fyrir allar aðrar fuglategundir og virðist því 

hafa einlægan áhuga á náttúruvernd (300). Hann birtist einnig með sérstaklega einlæga 

sýn á náttúruna þegar hann ræðir við Walter um verndun blámaskríkjunnar: 

 

„[...] Ég spyr mig oft að því hvort ég myndi skera mig á háls ef það myndi 

bjarga einni fuglategund frá útrýmingu? Við vitum öll að ein manneskja er 

verðmætari en líf eins fugls. En er mitt aumkunarverða líf virði heillar 

fuglategundar?“ (299) 

 

Með persónu Vin Haven skapar textinn margræðni á yfirborðinu gagnvart því viðtekna 

viðhorfi að umhverfisverndarsinnar séu vinstrisinnaðir og hægrimenn beri ekki virðingu 

fyrir náttúrunni. Lesandi fær þó að vita að Vin Haven hefur notað Sjóðinn og hans 

náttúruverndarmarkmið sem yfirskin í kaupum á „verðlausum“ landsvæðum sem höfðu 
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verið tæmd af kolum og olíu án þess að vera grunaður um græsku. Vin Haven býr yfir 

innanbúðarupplýsingum frá Dick Cheney varaforseta Bandaríkjanna um að 

gasframleiðsla verði fljótlega arðbær í Vestur Virginíufylki vegna breytinga á 

skattalögum (215-216). Textinn býður því hæglega upp á að umhverfisverndarhugsjónir 

hægri mannsins Vin Haven séu dregnar í efa og á sama tíma er Bush-stjórnin formlega 

tengd við spillingu.  

  En það er einmitt vegna slíkra verðlausra landsvæða, þar sem skógar höfðu verið 

höggnir til þess að rýma fyrir jarðefnavinnslu, að stofn blámaskríkjunnar var farinn að 

minnka ört. Skáldsagan nefnir raunar að stofn blámaskríkja sé sá stofn söngfugla sem 

fækkar hraðast í Ameríku og á það sér stoð í veruleikanum.101 Í skáldsögunni er gefið til 

kynna að ef hnignun stofnsins heldur áfram geti farið svo að fuglinn verði friðaður. Vin 

Haven vill hins vegar ekki bíða þangað til svo illa er komið fyrir fuglinum og búa heldur 

til friðlendi handa tegundinni strax. Hann sér leik á borði þar sem það er 

kolafyrirtækjunum í óhag ef fuglinn sjálfur verður friðaður og þar með stórt magn 

landsvæðis í leiðinni. Vin Haven fær því kolafyrirtækin til að taka þátt í kaupum á 

landsvæði undir friðlendi fyrir fuglinn til þess að koma stofninum til bjargar og 

hugsanlega gefa kolafyrirtækjunum jákvæða fjölmiðlaumfjöllun. Þá umfjöllun fá þau þó 

ekki því kolafyrirtækin vilja fyrst fá að grafa upp kolalögin á landsvæðinu og síðan láta 

þau af hendi. Enda felst verkefni Sjóðsins í því að passa upp á að sá uppgröftur spilli 

umhverfinu nægilega lítið til þess að hægt verði að rækta skóg á landinu undir friðlendi 

blámaskríkjunnar.  

  Aðferð kolafyrirtækja til þess að grafa upp kol í fjalllendi er nefnd 

fjallstindaflutningar ( e. mountaintop removal) en hún hefur mikið verið gagnrýnd af 

fjölmiðlum og grasrótarhópum umhverfisverndarsinna (213). Fjallstindaflutningur felst 

í því að yfirborði fjallstinds eða fjallshlíðar er mokað burt og kolalög sótt. Jarðvegurinn 

sem grafinn er upp í ferlinu og inniheldur oft eitruð efni er svo oft og tíðum settur í 

nærliggjandi dali eða jafnvel árfarvegi. Margar ritrýndar rannsóknir hafa sýnt fram á 

skaðsemi fjallstindaflutninga fyrir lífríkið.102 Þessar upplýsingar byggjast því, eins og 

þær um stofnstærð blámaskríkjunnar og margar aðrar grundvallarupplýsingar í 

                                                 
101 BirdLife International, Dendroica cerulea, IUCN 2011, IUCN Red List of Threatened Species, 
1.útgáfa , 2011. <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/149817/0>. [Sótt 5.september 2011]. 
102 M.A. Palmer og fleiri, „Mountaintop Mining Consequences“, Science, 327.tölublað, 8.janúar 2010, 
bls. 148. 
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skáldsögunni, á staðreyndum.103 Walter og Lalitha segja umfjöllun í The New York 

Times ósanngjarna og vísa til þess að dagblaðið gagnrýni Bush-stjórnina ekkert fyrir 

stríðsreksturinn í Írak en tönnlist hins vegar á hversu slæmur fjallstindaflutningur 

kolafyrirtækjanna sé (213). Verkefni Sjóðsins sem felur í sér fjallstindaflutning 

kolafyrirtækja er umhverfisvænt í grunninn þar sem verið er að skapa varanlegt friðlendi 

fyrir blámaskríkjuna á svæðinu en fjölmiðlarnir líta hins vegar bara til 

fjallstindaflutningsins og fjalla á neikvæðan hátt um verkefnið en grasrótarhópar 

umhverfissinna á svæðinu með persónuna Jocelyn Zorn í fararbroddi taka í sama streng.   

 Að breyta hugarfari fólks gagnvart umhverfismálum getur hæglega verið talin 

lausn við umhverfisvandamálum en skáldsagan gefur fréttaflutningi The New York 

Times (og um leið fréttaflutningi almennt) falleinkunn og því verður ekki sagt að 

fjölmiðlar birtist sem lausn við umhverfisvandamálum. Textinn stillir fjölmiðlum upp á 

þversagnakenndan hátt sem ástæðu þess að gagnsæi er ekki meira um ýmis málefni í 

deiglunni en þetta gerir hann með því að sýna lesanda inn í huga Walter þegar 

fjölmiðlahasarinn í kringum verkefni Sjóðsins stendur yfir: 

 

Klukkan tifaði; það var enginn tími fyrir hið hægunna verk að uppfræða 

almenning og móta skoðun hans. Betra var að halda samningum hans 

[Walter] við Nardone og Blasco [kolafyrirtækin] leyndum [...]. (320) 

 

Samhliða fréttaflutningi The New York Times birtist umhverfisverndarsinninn og 

mótmælandinn Jocelyn Zorn sem sýnir verkefni Sjóðsins sama neikvæða viðmót vegna 

samvinnu hans við kolafyrirtækin og matar fjölmiðla raunar á neikvæðum upplýsingum 

um verkefnið. Walter bendir Jocelyn á að þau séu í sama liði en hún stillir sér einungis 

upp sem andstæðingi hans og neitar m.a. að taka þátt í rökræðu um málið (339). Þau eru 

bæði umhverfisverndarsinnar en hafa mismunandi skoðanir á verkefni Sjóðsins. Textinn 

er hliðhollur aðalpersónu sinni og birtir hann sem raunsærri aðilann af þeim tveimur. 

Sögumaður kallar Jocelyn t.d. á einum stað klikkaða (e. nutcase) og tekur þar með skýra 

                                                 
103 The New York Times, leiðari af vefsíðu, 16.mars 2009,  
<http://www.nytimes.com/2009/03/16/opinion/16mon2.html?scp=30&sq=Mountaintop+removal&st=nyt
>. [Sótt 24.ágúst 2011]; af vefsíðu, 21.október 
2008,<http://www.nytimes.com/2008/10/21/opinion/21tue2.html?scp=36&sq=Mountaintop+removal&st
=nyt>. [Sótt 24.ágúst 2011]. Hér eru tenglar á tvo leiðara á vefsíðu The New York Times  þar sem fjallað 
er á gagnrýnan hátt um fjallstindaflutning. 
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afstöðu með Walter (302).104 

  Umhverfislausnin sem Walter vinnur að sem framkvæmdastjóri Sjóðsins og 

fjölmiðlum og umhverfisverndarsinnum mistekst að fjalla um á sanngjarnan hátt í 

skáldsögunni, er að mörgu leyti merkileg og kannski of framúrstefnuleg fyrir samtíma 

sinn (ekki aðeins í ljósi þess að fjölmiðlarnir og umhverfisverndarsinnar eins og Jocelyn 

snúast gegn henni í sögunni heldur enn fremur vegna þess að hún birtist í skáldsögu en 

hefur ekki verið framkvæmd í raunveruleikanum). Einnig kemur fram að margir aðilar 

sem Vin Haven ræddi  við vegna framkvæmdastjórastöðu Sjóðsins hafi ekki viljað 

starfið líklegast vegna tengsla þess við óumhverfisvænan iðnað  (210)  sem eiga sér 

e.t.v. fáar hliðstæður í öðrum umhverfisverndarverkefnum. 

  Ákvörðun Walter Berglund að taka starfi framkvæmdastjóra Sjóðsins má því 

lesa sem tákn um opin huga hans og hugrekki. Enn fremur má skoða stjórn hans á þessu 

verkefni sem einstaklega raunsæa sýn á hið kapítalíska stjórnkerfi. Hugmynd Sjóðsins er 

að bjóða kolafyrirtækjum að tæma landsvæði af kolum svo hægt sé að byggja það upp í 

þágu náttúrunnar í varanlegu skjóli fyrir ágangi mannsins. Í þessu felst að einhverju 

leyti uppgjöf gagnvart kapítalismanum og á sama tíma yfirlýsing um að hann muni á 

endanum alltaf fá vilja sínum framgengt. Undirliggjandi er þó spádómur um yfirvofandi 

tæmingu kapítalismans á auðlindum jarðarinnar og þ.a.l. sú hugmynd að náttúran muni 

standa uppi að lokum. Þegar Walter ræðir við Patty um verkefni Sjóðsins eftir slæma 

fjölmiðlaumfjöllun um hann, setur hann það í samhengi við þetta yfirvofandi „hrun 

mannkynsins“ og réttlætir aðgerðir Sjóðsins út frá því að afrakstur hans muni þó standa 

uppi þegar allt fer til fjandans (323).105  

                                                 
104 Sögumaður er lítið áberandi í texta bókarinnar fyrir utan kaflana þar sem Patty Berglund er sjálf 
sögumaður og ritar um sig í þriðju persónu. Þegar greina má sjónarmið sögumanns í lýsingum á öðrum 
persónum eða atburðarás ber það oft keim af skoðunum þeirrar persónu sem hann er að skrifa um hverju 
sinni. Í kafla um Joey Berglund getur sögumaður t.a.m. átt það til að tala um Walter á neikvæðari hátt en í 
kafla um Walter sjálfan og taka þannig undir sjónarhorn Joey á föður sinn. 
105 Ef þetta er sett í samhengi við þekkt viðbragðaferli manna við áfalli þá er Walter kominn á lokastig 
þess ferlis eða sáttina. Þetta sýnir enn frekar hvernig textinn reynir að birta Walter Berglund sem mjög 
þroskaða persónu eða jafnvel rödd skynseminnar í sögunni. Hægt er að tengja aðrar sögupersónur við 
þetta ferli. Joey, Blake og Patty væru á fyrsta stigi ferlisins sem er afneitun. Jocelyn og Richard gætu talist 
á öðru stigi ferlisins sem er reiði. Vin Haven, Lalitha og Walter gætu verið tengd við þriðja stig ferlisins 
sem er samningaferlið. En eins og áður sagði mætti túlka sýn Walter í verkefni Sjóðsins sem sátt hans við 
yfirvofandi sigur kapítalismans og bjargarleysi mannkynsins á vegferð sinni um hraðbraut ofnýtingar og 
neyslu á auðlindum og afurðum jarðarinnar.  
  Richard bendir á augljósa blindni Walter og Lalithu gagnvart heildarmynd verkefnis þeirra þegar 
hann vekur athygli á því að verkefnið ýtir undir brennslu kola (sem er ein meginuppspretta losunar 



52 

  Walter og Lalitha eiga sameiginlega hugsjón um það að binda endi á 

fólksfjölgun í heiminum. Þau ákveða því að umframfjárhæðir sem þau fá frá Vin Haven 

fyrir verkefni Sjóðsins í Vestur Virginíufylki skuli fara í herferð sem þau ætla að 

skipuleggja gegn „óhóflegum“ barneignum. Því gefur textinn verkefni Sjóðsins stöðu, 

einskonar fjárhagslega nauðsynlegs, forverkefnis fyrir hið stóra herferðarverkefni sem 

verður óháð einkafyrirtækjum. Walter og Lalitha horfa til þessa komandi verkefnis 

þegar aðgerðir þeirra og Vin Haven virðast ganga illa.  

  Betur er fjallað um herferðina gegn fólksfjölgun í kafla 3.2.3. en þrátt fyrir að 

hún, ásamt slæmri fjölmiðlaumfjöllun og spillingu fjármagnseiganda, virðist minnka 

gildi umhverfislausnarinnar sem birtist í verkefni Sjóðsins, lítur Walter seinna í sögunni, 

þegar herferðin gengur illa, á friðlendi blámaskríkjunnar með jákvæðum augum sem 

verkefni sem skilaði alvöru niðurstöðum (494). Þá bendir Lalitha honum hins vegar á að 

friðun nokkurra ferkílómetra af landsvæði til að bjarga einni fuglategund frá útrýmingu 

hafi ekki verið nóg fyrir hann (495). Sem hugmynd í skáldsögulegum texta er 

framsetning þessa verkefnis róttæk sýn á kapítalíska hugmyndafræði; eins og áður sagði 

felur texti skáldsögunnar Freedom um verkefni Sjóðsins í sér spádóm um sigur 

kapítalismans og yfirvofandi fall hans um leið. Þó verkefnið sé á yfirborðinu lausn við 

eyðingu skóga og útrýmingu dýrategunda ályktar textinn hér almennt um glímu 

náttúrunnar við neyslu mannkynsins og að mögulega muni sigur mannsins í þeirri 

viðureign á endanum stíga honum til höfuðs. 

  Lesandi getur skynjað vaxandi óánægju Walter með þátttöku sína í verkefni 

Sjóðsins m.a. vegna þeirra efnahagslegu ávinninga sem Vin Haven og kolafyrirtækin 

hafa af verkefninu  og seinna vegna hinnar neikvæðu fjölmiðlaumfjöllunar um það. 

Einnig neyðist Sjóðurinn til þess að flytja marga tugi fjölskyldna af verndarsvæðinu og 

til þess tældu þau fólkið burt með því að lofa þeim störfum í vopnaverksmiðju sem á að 

reisa í fylkinu. Sjóðurinn er því skyndilega orðin tengdur stríðsrekstrinum í Írak og 

friðlendi blámaskríkjunnar hefði ekki orðið til nema fyrir vopnaframleiðsu fyrir stríðið í 

Írak. Friðarsinninn Walter er þar með orðinn hagsmunaaðili í stríði sem hann er 

frábitinn. Textinn undirstrikar þetta þegar Walter lendir í því að geta ekki samvisku 

                                                                                                                                            
gróðurhúsalofttegunda á jörðinni). Það að Walter leiði þessa hlið verkefnisins fram hjá sér og svari 
Richard með orðunum: „Það er önnur og lengri umræða sem við getum tekið seinna [...]“ (211), staðfestir 

undirliggjandi róttækar hugsjónir Walter sem fela í sér viðurkenningu á því að kapítalisminn sé 
óstöðvandi og uppgjöf Walter sem manns (en ekki náttúru) gagnvart honum. 
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sinnar vegna hvatt son sinn Joey til þess að uppljóstra um þá spillingu og þau afglöp í 

stjórnkerfinu sem hann hefur orðið vitni að gegnum viðskipti sín í Írak. Uppljóstrun 

Joey myndi eyðileggja fyrir Walter mikilvæg fjárhagsleg sambönd sem 

fólksfjölgunarherferðin þarf bersýninlega á að halda. Walter gefst þó upp á því að dylja 

skoðanir sínar varðandi þá hugmyndafræði sem sitjandi stjórnvöld þess tíma byggja 

aðgerðir sínar á.  

  Hann er samkvæmt samningi Sjóðsins við vopnaframleiðendur skikkaður til að 

halda ræðu við opnun vopnaverksmiðju. Þetta þarf Walter að gera, eins og kom fram hér 

á undan, vegna þess að fyrirtækið sem rekur verksmiðjuna leysti vandamál Sjóðsins sem 

fólst í íbúabyggð sem var staðsett á tilvonandi landsvæði friðlendisins. Með ræðunni á 

Walter óformlega að launa fyrirtækinu greiðann með því að stuðla að jákvæðri umræðu 

um verksmiðjuna. En hann flytur ekki ræðuna sem hann og Lalitha höfðu skrifað 

fyrirfram:    

 

„Og Á MEÐAN,“ öskraði hann, „BÆTUM VIÐ ÞRETTÁN MILLJÓN 

MANNESKJUM Á JÖRÐINA Á HVERJUM MÁNUÐI! ÞRETTÁN 

MILLJÓN FLEIRI MANNESKJUR TIL AÐ DREPA HVORA AÐRA Í 

KEPPNI UM TAKMARKAÐAR AUÐLINDIR! OG DREPA ALLAR 

AÐRAR LIFANDI VERUR Í LEIÐINNI! ÞETTA ER „FOKKING“ 

FULLKOMINN HEIMUR Á MEÐAN ÞÚ TEKUR EKKI ALLAR AÐRAR 

LÍFVERUR MEÐ Í REIKNINGINN! VIÐ ERUM KRABBAMEIN Á 

JÖRÐINNI! KRABBAMEIN Á JÖRÐINNI!“ (484) 

 

Hér er brot úr ræðunni þar sem Walter missir sig og segir hug sinn en um leið beinir 

textinn athyglinni að því að það eru ákveðnir hlutir sem má ekki segja þrátt fyrir 

frelsisdýrkun samfélagsins. Þessi orð Walter koma honum nefnilega í vandræði og setja 

strik í reikninginn varðandi styrki sem hann átti að fá fyrir fólksfjölgunarherferðina en 

ræðan átti einnig eftir að hafa óvænt á áhrif á herferðina sem betur er fjallað um í kafla 

3.2.4.. 

  Vandræðin sem Walter lendir í, fyrst vegna verkefnis Sjóðsins og síðan vegna 

tengsla fólksfjölgunarherferðarinnar við fjármagnseigendur tengda Bush-stjórninni, má 

vel lesa sem skilaboð þess efnis að ekki sé viturlegt að starfa með hugmyndafræðilegum 

andstæðingum sínum. Textinn verður þó svo margræður í boðskap sínum þegar líður á 
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skáldsöguna, þrátt fyrir að vera beinskeyttur og skýr, að erfitt er og líklegast 

varhugavert að þvinga upp á hann einhlítum niðurstöðum.  

3.2.2. Að vernda fugla fyrir köttum (mannsins) 

Í lokakafla skáldsögunnar Freedom eru Walter og Patty hætt að búa saman og Lalitha 

aðstoðarkona hans og seinna kærasta hefur látist í bílslysi. Walter er flúinn einn upp í 

sumarhús fjölskyldunnar í annað skiptið á ævinni. Í fyrra skiptið var hann í uppreisn á 

unglingsárunum og fór þangað til að dvelja einn með náttúrunni og tók raunar með sér 

bókina Walden; or, Life in the Woods eftir Henry David Thoreau sem tilheyrir 

hefðarveldi bandarískra náttúruskrifa (e. nature writing). Í fyrri heimsókn sinni tekst 

honum ekki að vera lengi einsamall því eldri bróðir hans og fylgdarlið koma á eftir 

honum umkringd háværri tónlist og vélarhljóði ökutækja og reka hann út úr húsinu. 

Walter tekst raunar að dvelja lengur í húsinu í seinna skiptið sem hann flýr þangað í 

sögunni en hávaðinn frá siðmenningunni eltir hann þó aftur uppi. Nú er það hávaði sem 

berst frá byggingavinnu hinum megin við vatnið og nokkru síðar hefur byggð rúmgóðra 

húsa risið hinum megin við Nafnlausavatn sem hlotið hefur formlegu nafngiftina 

Canterbridge-hverfis-vatn. Óregluleg útþensla íbúabyggðar sem Walter kveðst hata (sjá 

kafla 2.1.) og veldur annað hvort eyðingu skóga eða er tilkomin vegna hennar, virðist 

því hafa, á íronískan hátt, elt hann uppi í einangrun sinni með náttúrunni.   

  Vísunin í bók Henry D. Thoreau í fyrra skiptið þegar Walter flýr í sumarhúsið og 

líkindin milli nafnanna Walter og Walden, hvetja lesanda til samanburðar á bókunum. 

Walden; or, Life in the Woods er sjálfsævisöguleg frásögn Thoreau af dvöl sinni til 

tveggja ára út í skógi, útgefin árið 1854. Frásögn skáldsögunnar Freedom af 

nútímamanninum Walter Berglund sem gerir tvívegis tilraun til þess flýja út í skóg í leit 

að frið frá siðmenningunni en mistekst það í bæði skiptin, verður mun íronískari og 

felur í sér skarpari samtímaádeilu á ágang mannsins á náttúruna þegar hún er skoðuð í 

samhengi við þetta nítjándu aldar rit.  

  Eins og áður sagði (sjá kafla 2.3.) tekst Walter á við nýinnflutta húseigendur við 

Canterbridge-hverfis-vatn og þá sérstaklega konuna Lindu um kattahald á svæðinu. Í 

tilraunum Walter til að vernda fugla skógarins birtast nokkrar lausnir við 

umhverfisvandamálinu sem fylgir aðgangi heimiliskatta að villtri náttúru vegna eyðingu 

skóglendis og útþenslu byggðar. Fyrst reynir hann að biðja íbúana að halda köttum 

sínum innandyra en það hefur ekki mikil áhrif á íbúanna. Þrákelkni þeirra við að 
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viðhalda frelsi katta sinna og leyfa þeim að ganga lausum úti má túlka sem mannmiðjað 

viðhorf þeirra í ljósi þess að þeir (og þá sérstaklega Linda) hafa að engu rök Walter fyrir 

því að kettirnir skuli vera inni: 

 

„[...] lítil kattardýr eru ekki frumbyggjar í Norður-Ameríku svo 

söngfuglarnir okkar hafa ekki þróað með sér varnir gagnvart þeim. Þetta er 

raunar ekki sanngjarn slagur.[...] Þeir eru ekki hluti af náttúrunni okkar. Þeir 

væru ekki hér nema vegna þess að við kynntum þá til sögunnar.“ (542) 

 

Önnur tilraun Walter til að finna lausn á málinu felst í því að bjóða kattareigendum 

svæðisins að festa bjöllur á hálsólar katta sinna. Flestir taka þessu vel nema Linda sem 

er mjög umhugað um frelsi kattar síns og vill engar takmarkanir á því. Viðhorf Lindu er 

ekki einungis mannmiðjað heldur mætti einnig lesa inn í það afneitun út frá 

almenningsharmleiknum en vegna þess að henni finnst skaðinn sem kötturinn hennar 

veldur fuglum staks skógar í Norður-Ameríku ekki hafa mikil áhrif á heildarfuglastofna 

Ameríku leiðir hún skaðann hjá sér.    Aðgerðir Walter fá á sig nokkuð öfgafulla 

mynd þegar hann stelur ketti Lindu og flytur hann burt af svæðinu en von um varanlega 

lausn kviknar ekki fyrr en með endurkomu Patty og jákvæði hennar og umburðarlyndi í 

textann.  Walter og Patty taka aftur saman í lok bókarinnar og eiginkonan (en þau skildu 

aldrei formlega) hefur bersýnilega jákvæð áhrif á líðan Walter. Eftir komu Patty fer 

hann í enn eitt skiptið hús úr húsi í Canterbridge-hverfinu en í þetta skipti flytur hann 

ekki boðskap forræðishyggju heldur býður hann íbúunum að koma í gönguferðir með 

sér og öðrum fræðimanni til að skoða og fræðast um náttúru svæðisins.   

  Walter og textinn um leið, virðast komast að þeirri niðurstöðu að uppfræðsla 

almennings og tilraunir til að kenna honum að meta náttúruna sé besta leiðin til þess að 

fá fólk til þess að bera virðingu fyrir henni og þróa með sér lífmiðjaðra viðhorf. Enn ein 

yfirlýsing Walter um lífmiðjað viðhorf sitt og auðmýkt sína gagnvart náttúrunni er 

fólgin í síðasta verkefninu sem hann tekur sér fyrir hendur í skáldsögunni. Í lok 

bókarinnar yfirgefa þau Walter og Patty sumarhúsið við Canterbridge-hverfis-vatn en 

Walter selur það ekki, heldur breytir því og garðinum í kringum það í athvarf fyrir 

fuglana í skóginum og nefnir það eftir Lalithu sem lést fyrir aldur fram.  

  Einnig má segja að Walter bæti upp fyrir innrás siðmenningarinnar í náttúruna 

með því að búa til varanlega villta náttúru úr húsi sínu. Þessi endir skáldsögunnar ýtir 
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auk þess undir fyrrnefnda tengingu (sjá kafla 2.1.) milli Walter og Birtíngs eftir Voltaire 

en verknaður Walter í lok bókarinnar samræmist lokaorðunum í Birtíngi: „[...] en maður 

verður að rækta garðinn sinn.“
106    

3.2.3. Herferð gegn fólksfjölgun 

Að breyta hugarfari fólks er ein varanlegasta lausnin sem hægt er að finna við 

umhverfisvandamálum en það er einmitt markmið herferðarinnar sem Walter og Lalitha 

skipuleggja gegn fólksfjölgun.107 Ungt fólk er almennt móttækilegra fyrir nýjum 

hugmyndum og þess vegna stefnir herferðin á að ná eyrum þess. Auk þess er 

bersýnilega mest gagnsemi í því að sannfæra ungt fólk sem hefur ekki eignast börn um 

það að halda barneignum í hófi. Á fundi undirbúningshóps fyrir herferðina sem 

samanstendur af Walter, Lalithu, Jessicu dóttur Walter og Richard, rokkstjörnu og vini 

hans, útskýrir Walter hvernig hugarfarsbreytingar verða að veruleika: 

 

„Jákvæðar samfélagslegar breytingar koma ofan frá og þróast niður á við,“ 

sagði Walter. „Landlæknir gefur út greinargerð, menntað fólk les hana, klárir 

krakkar byrja að átta sig á því að reykingar eru asnalegar, ekki töff, og 

hlutfall reykingamanna lækkar á landsvísu. Eða Rosa Parks sest niður í 

strætó, háskólastúdentar heyra af því, þeir marsera til Washington, þeir taka 

strætó til Suðurríkjanna, og allt í einu er orðin til hreyfing um baráttu fyrir 

borgaralegum réttindum á landsvísu. Núna erum við á tímapunkti þar sem 

hvaða hugsandi menntamaður getur skilið vandann við fólksfjölgun. Svo 

næsta skref er að gera það töff fyrir háskólakrakka að láta sig málefnið 

varða.“ (362) 

 

Þau eru mjög meðvituð um að þóknast markhópi sínum og gera málefnið svalt. Þau 

velja t.a.m. nafnið Free Space fyrir herferðina en Jessica leggur áherslu á að nöfn eins 

og Youth Against Insanity og Enough Already! séu of neikvæð fyrir hina ungu kynslóð 

samtímans:  

                                                 
106 Í líkingamáli kristinnar trúar getur garður verið tákn fyrir náttúruna en hún er í raun garður Guðs sem 
hann færði manninum.  
107 Dæmi um tilraun til vitundarvakningar sem tókst vel er herferð stjórnmálamannsins Al Gore gegn 
loftslagsbreytingum. Walter lítur meira að segja á aðferðafræði hans sem einhvers konar fyrirmynd að 
herferð sinni gegn mannfjöldaþróun en á einum stað segir hann: „Við viljum gera það sama við 

fólksfjölgun og Gore er að gera við loftslagsbreytingar.“ (362) 
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„Þau hafa ofnæmi fyrir öllu sem lyktar af elítisma, eða vanvirðingu gagnvart 

skoðunum annarra. Herferðin ykkar má ekki snúast um að segja fólki hvað 

það á að gera. Hún verður að snúast um töff og jákvæða ákvörðun sem allir 

eru að taka.“ (364) 

 

Walter segir enn fremur þegar þau velja nafnið Free Space  að honum líki við það 

hvernig nafnið „stelur orðinu „frelsi“ frá hinni hliðinni [...]“ (365). „Hin hliðin“ sem 

Walter nefnir þarna er væntanlega orðræða Repúblikana en hann hefur sagt fyrr í 

sögunni að þeir hafi unnið  hið pólítíska stríð og breytt Demókrötum í hægri-miðju 

flokk. „Það eina sem allir eru sammála um, til hægri og vinstri, er að það er fallegt að 

eiga fullt af börnum.“ (221) Walter finnst þessi frelsisdýrkun hættuleg, sérstaklega 

þegar um barneignir er að ræða en hann áttar sig á því að hann getur ekki breytt því sem 

orðið er.  Hann ætlar sér því að spila eftir leikreglum hins frelsisdýrkandi samfélags og 

fá ungu kynslóðina til að skipta um skoðun á málefninu án allra þvingana, bara með því 

að gera það töff.  Um frelsishugtakið er frekar fjallað í lokakafla þessarar ritgerðar en 

enn fremur varðandi nafngiftina Free Space má benda á að heitið skírskotar til 

samskiptavefjarins Myspace
108

 sem var gríðarlega vinsæll á þeim tíma er herferðin á að 

eiga sér stað í sögunni. 

  Free Space herferðin á að ganga þannig fyrir sig að í fjölmörgum borgum 

Bandaríkjanna skulu vera haldnar hljómsveitakeppnir (e. battle of the bands) og 

sigurvegarar úr þessum keppnum skulu hittast á landsvæði í Vestur Virginíufylki sem 

Vin Haven hefur útvegað herferðinni. Þar verður besta hljómsveitin valin og allt er þetta 

gert undir slagorðum Free Space um meira rými fyrir kynslóðir framtíðarinnar með því 

að hægja á eða stöðva fólksfjölgun. Til þess að keyra herferðina áfram þarf marga 

sjálfboðaliða og Lalithu tekst að fá ungt hugsjónafólk til starfsins og telur hún að nafn 

Richard Katz hafi verið mikilvægt í því samhengi. Því er það mikið áfall þegar Richard 

hættir við að vera með í kjölfar þess að upp kemst um framhjáhald Patty Berglund með 

honum. Fleiri áföll dynja á herferðinni en á hátíðarsvæðið í Vestur Virginíufylki 

streyma óeirðaglaðir dólgar sem koma óorði á herferðina. Gefið er í skyn að þess konar 

lýður hafi byrjað að fylkja sér á bakvið Walter eftir ummæli hans um að mannkynið 
                                                 
108 Vefurinn er ennþá til undir slóðinni: <www.myspace.com> en samskiptavefurinn Facebook 

<www.facebook.com> hefur í dag að mörgu leyti tekið við af Myspace. 
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væri „KRABBAMEIN Á JÖRÐINNI“. Þau ummæli eru raunar einnig sögð hafa vakið 

mikla athygli á herferðinni en þar bendir textinn á það hversu langt þarf að ganga til að 

ná athygli fólks í upplýsinga- og afþreyingarsamfélagi nútímans.109 

  Þegar Lalitha og Walter fá fréttir af óspektunum í Vestur Virginíufylki eru þau á 

ferðalagi saman til að hvílast örlítið áður en úrslitastund herferðarinnar rennur upp. 

Lalitha ákveður að fara á undan Walter og reyna að stilla til friðar þegar þau frétta af 

ástandinu á svæðinu. Walter ferðast áfram til að hitta bræður sína í fyrsta skipti í mörg 

ár en áður en hann skilar sér til Lalithu á uppskeruhátíð Free Space herferðarinnar fær 

hann að vita að hún hefur látist í bílslysi.  

  Lesendi kemst ekki að því hvernig herferðinni reiðir af en draga má þá ályktun 

að hún hafi ekki tekist eins vel og við mátti búast. Hins vegar hefur Lalitha fullyrt fyrr í 

sögunni að herferðin sé strax búin að koma málefninu um óhóflega fólksfjölgun 

mannkyns á kortið á ný (494). Lalitha nefnir sérstaklega internetið í þessu samhengi og 

segir að umræðan sé mjög virk á bloggsíðum og veftímaritum (494). Textanum tekst að 

gefa skýra mynd af þeim breytingum sem orðið hafa á upplýsingatækni á fyrsta áratug 

21.aldarinnar. Lalitha stofnar til að mynda blogg fyrir Walter þar sem hann getur miðlað 

hugsunum sínum varðandi málefni mannfjöldaþróunar til aðdáenda sinna (en hann á 

marga aðdáendur vegna fyrrnefndra ummæla en þau bárust hratt út á myndbandi vegna 

tilkomu internetsins). Textinn birtir því ekki einungis skýra mynd af tækninýjungum 

samtíma síns heldur stillir þeim einnig upp sem byltingarkenndum verkfærum fyrir 

hugmyndafræðilega baráttu.    

3.3. Skáldskapur sem umhverfislausn 

Í síðustu tveimur köflum hefur verið komið inn á þá umhverfislausn sem felst í því að 

breyta hugarfari fólks. Textinn bendir á nokkrar leiðir í gegnum sögupersónur sínar en 

getur verið að hann sjálfur geti skapað umræðu og haft áhrif á skoðanir fólks um 

umhverfistengd málefni? Eins og bent var á í kafla 2.1. er textinn meðvitaður um 

þennan eiginleika texta en Jessica ætlar sér að skrifa grænar bókmenntir (317). Auk þess 

er framsetning pólitískra lagatexta Richard Katz og aðdáun aðalpersónunnar á þeim 

einskonar yfirlýsing þess efnis að texti getur haft áhrif.   

  Í einhverum tilfellum er efnahagslega hagkvæmt fyrir mannskepnuna að halda 

                                                 
109 Tilraun Walter og Lalithu til að fá rokkstjörnuna Richard Katz með í herferðina til að laða að ungt fólk 
ýtir einnig undir þessa mynd af afþreyingarsamfélagi nútímans. 
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stofnum annarra dýrategunda á lífi en í flestum tilfellum velta aðgerðir gegn útrýmingu 

einstakra dýrategunda á því hvort samkennd með dýrunum sé til staðar hjá mönnum eða 

þeir finni fyrir siðferðislegri skyldu gagnvart dýrunum.  Linda, nágranni Walter í 

lokakafla bókarinnar, hefur t.a.m. litla samkennd með fuglum svæðisins í kringum 

Canterbridge-hverfis-vatn en mikla með börnum sínum og ketti. Færa má rök fyrir því 

að tilburðir textans við að líkja mönnum við dýr og sýna fram á tengsl mannsins við 

náttúruna, geti verið leiðir hans til þess að yfirfæra mannmiðjaða samkennd lesandans 

með mannskepnunni yfir á allt lífríkið; textinn er með þess konar líkingum og vísunum 

að stuðla að lífmiðjaðri hugsun hjá lesandanum.110  Hér eru fyrst skoðuð nokkur 

textabrot þar sem tengsl manns og náttúru eru undirstrikuð en síðan er litið á nokkur 

dæmi þess að textinn veiti persónum bókarinnar hegðunareinkenni fugla. 

  Á einum stað þegar Walter finnst verkefni sitt fyrir Sjóðinn vera einskis virði er 

tilfinningum hans lýst sem svo að honum „líði, sjálfum, í reiði sinni og vonbrigðum 

með heiminn, eins og hinum gráa skógi norðursins [...]“ (293) sem kolafyrirtækin fella 

óðum til þess að grafa upp kolaða forfeður trjánna sem grafnir eru undir þeim sjálfum. 

Hér má greina samkennd Walter með náttúrunni en hún er svo mikil að hann getur 

yfirfært tilfinningar sínar yfir á ímyndaða líðan hennar. Skógurinn er aftur tengdur við 

mannlega sorg þegar því er lýst að Joey dragist að hinum myrka skógi sem búi innra 

með Connie, kærustu hans og tilvonandi eiginkonu (399). Hér má sjá hvernig 

líkingamál villtrar náttúru er notað í bókinni til þess að til þess að gefa tilfinningu 

persónanna aukna dýpt. Sterkar en jafnframt bældar tilfinningar þessara tveggja 

karlkyns persóna eru gerðar enn fjarlægari, leyndardómsfyllri og jafnvel hættulegar með 

notkun líkingamáls villtrar náttúru. Innra líf karlmannsins verður að forboðnum heimi. 

  Einnig má sjá tengsl persóna við náttúrufyrirbæri. Rigning fellur í flokk 

náttúrufyrirbæra í bókmenntatexta þrátt fyrir að vera ekki lífvera en rigning virðist ekki 

birtast á handahófskenndan hátt í textanum. Hún er nátengd kynlífi persónanna. Þegar 

                                                 
110 Þessi sýn á virkni texta er ekki einsdæmi en t.a.m. má benda á að einn helsti prímatasérfræðingur 
heims, Sue Savage-Rumbaugh sem hefur meðal annars gert viðamiklar rannsóknir á tungumáli apa, 
heldur því fram í útvarpsviðtali í þættinum On Point að „kvikmyndin [Rise of the Planet of the Apes 
(2011)] eigi eftir að stuðla að róttækum breytingum á sýn okkar á skilin milli manna og apa.“ (Sue 

Savage-Rumbaugh, On Point, útvarpsviðtal, 9.ágúst 2011. <http://www.wbur.org/media-
player?url=http://onpoint.wbur.org/2011/08/09/planet-of-the-
apes&title=Examining+The+Planet+Of+The+Apes&pubdate=2011-08-
09&segment=2&source=onpoint>. [Sótt 2.september 2011]. 
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Walter og Patty sofa saman í fyrsta skipti þá er nefnt að Patty hlusti á rigningarhljóðið á 

þakinu (128-129) og þegar Patty og Richard stunda fyrst kynlíf saman vaknar Patty upp 

næsta morgun og sér að það hefur rignt um nóttina (174). Einnig er rigning kvöldið sem 

Walter er næst því að halda fram hjá Patty með Lalithu (312).  Enn fremur stillir textinn 

upp þrumuveðri í síðasta skiptið sem Walter og Patty stunda kynlíf saman áður en Patty 

flytur út. Með þessu sýnir textinn fram á tengsl manns og náttúru en það er líklegast 

enginn tilviljun að textinn velur rigningu til þess að tengja við kynlíf enda er rigning 

tákn um frjósemi.  

  Auk þessa má finna hliðstæður í kynlífi persónanna og birtingarmynd 

rigningarinnar. Þegar Patty og Richard stunda kynlíf verður Patty ekki vör við að það 

hafi rignt fyrr en daginn eftir en meðan hún svaf hjá Richard reyndi hún að sannfæra 

sjálfa sig um að kynlífið væri í raun ekki að eiga sér stað heldur væri hana að dreyma 

atburðinn. Patty er því ekki meðvituð um rigninguna þegar hún reynir að telja sér trú um 

að kynlífið hafi verið draumur. Eins stunda Walter og Patty sérstaklega harkalegt kynlíf 

kvöldið sem þrumuveður geysar. Því er ljóst að textinn er meðvitaður um tengsl manns 

og náttúru en það verður enn skýrar þegar hann lætur persónur sínar skírskota til fugla. 

Hér er líkingamál hjarðljóða ekki langt undan og einnig hin dapri blær þess. Hið 

siðvædda umhverfi nútímamannsins bælir niður kynferðislegar langanir hans og það 

þarf náttúrufyrirbæri til að vekja þær upp í honum.  

  Með lúmsku orðalagi tekst skáldsögunni að líkja Patty Berglund við fugl. 

Líkingin er ekki handahófskennd því eiginmaður hennar Walter ber miklar tilfinningar 

til fugla og samsvarar ást hans til hennar því ást hans á fuglum. Strax í upphafi 

skáldsögunnar er Patty stillt upp sem hliðstæðu fugls þar sem hún er staðráðin í að vinna 

ekki úti og gera umönnum barnanna að sínu eina starfi líkt og fuglar oftast nær gera ekki 

annað en að sitja á eggjum og fæða unga sína meðan þeir búa enn í hreiðrinu. Líkingin 

við hreiður er einnig kynnt snemma til sögunnar þegar Patty er sögð vera „[...]eins og 

dýr, hvers hreiður hefur verið truflað [...]“ (19) þegar hávaðasamar endurbætur Blake 

kærasta nágrannakonunnar Connie á húsi þeirra fara í taugarnar á Patty.  

  Textinn nýtir áfram þetta líkingamál þegar Patty heldur framhjá Walter með 

Richard í sumarhúsinu við Nafnlausavatn. Richard og Patty eiga erfitt með að kveðjast 

eftir að hafa bundist svo innilegum böndum en það síðasta sem Richard gerir áður en 

hann fer er að syngja fyrir hana, líkt og fugl. Þar með er Richard einnig líkt við fugl. 
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Enn fremur útskýrir Joey skilning sinn á frásögnum móður sinnar í einlægum samtölum 

þeirra sem hæfileika sinn í að skilja söng hennar (250) og hann lýsir upplifun sinni á 

móður sinni sem „hún væri einn af fuglum pabba síns sem eru í útrýmingarhættu, 

syngjandi sinn úrelta söng í skóginum í vonlausri trú um að einhver ámóta sála eigi leið 

hjá og heyri hann.“ (250)  

  Auk allra þessara fuglalíkinga þráir Walter á einum stað að vera fugl eins og 

bent var á í kafla 2.3.. Hann talar líka vel um einsemdina sem hann upplifir í lok 

bókarinnar og ber þau saman við þrengslin sem hann hefur mátt búa við með fjölskyldu 

sinni í sautján ár (455). Lýsingin getur hæglega vísað til þrengsla í hreiðri en textinn ýtir 

enn frekar undir þessa tengingu í línunum á eftir þar sem hann talar um „[að] heyra í 

engu nema vindinum, fuglasöng, skordýrum, fiski að stökkva, greinum að braka [...], 

líkt og hann siti einn í hreiðri uppi í tré (455). Allar þessar fuglalíkingar eru raunar 

undirbyggðar í tilvitnun í Vetrarævintýri William Shakespeare sem stendur fyrir framan 

skáldsöguna. Þar líkir persónan Paulina sér við fugl þegar hún segir: „Ég, gömul dúfa, 

mun fljúga upp á visnaða grein og þar minn vin, sem aldrei mun aftur finna, syrgi til ég 

týnist.“ 

  Dæmin hér á undan sýna hvernig texti skáldsögunnar Freedom vinnur meðvitað 

að því að rjúfa skilin milli manns og náttúru. Því má segja að hann hvetji lesanda til þess 

að tileinka sér lífmiðjað sjónarhorn þar sem maðurinn er ekki skilgreindur æðri öðrum 

náttúrufyrirbærum. Þetta viðhorf er nauðsynlegt til þess að skilja út á hvað 

umhverfisvernd gengur og því má líta á tilraun textans til þess að innræta lesendum 

lífmiðjað viðhorf sem einskonar lausn eða nauðsynlegan undanfara lausnar á 

umhverfisvandamálum.  

3.4. Siðferðið að baki lausnunum 

Líkt og gert var í lok annars kafla er hér greint hið mannlega siðferði sem grundvallar 

frásagnareiningar í skáldsögunni. Hér er litið til þeirra lausna sem greindar hafa verið í 

þessum kafla og lagt mat á hver undirliggjandi afstaða þeirra er til þriggja 

meginspurninga náttúrusiðfræði eins og Páll Skúlason setur þær fram í riti sínu 

Umhverfingu og útskýrðar voru í inngangi.  

  Jákvætt svar við fyrstu spurningunni, um hvort hagsmunir mannsins eigi forgang 

yfir hagsmuni heillra vistkerfa, grundvallaði hið mannmiðjaða siðferði sem virtist vera 

undirliggjandi í öllum þeim umhverfisvandamálum sem voru greind í öðrum kafla. Hins 



62 

vegar er hið lífmiðjaða siðferði, sem felst í því að taka eigi jafnt tillit til hagsmuna heilla 

vistkerfa eða hugsanlega láta þeirra hag vera í fyrirrúmi, haft að leiðarljósi í lausnunum 

sem birtast við þessum umhverfisvandamálum í skáldsögunni. Umhverfisvernd í 

daglegu lífi er fyrst og fremst iðkuð vegna hagsmuna lífríkisins án þess að verið sé að 

útiloka að maðurinn hafi hag (og þá sérstaklega til langs tíma) af því að halda náttúrunni 

sem óspilltastri. Tilraunir Walter til að hefta aðgang katta að fuglunum í nágrenni 

Canterbridge-hverfis-vatns, Free Space herferðin og skáldskapur sem umhverfislausn 

eru einnig lífmiðjaðar lausnir.  

  Helst mætti greina undantekningu í tilviki blámaskríkjuverkefnis Sjóðsins. 

Tilgangur þess er að útbúa friðlendi fyrir blámaskríkjuna. Gjörð sem á yfirborðinu 

grundvallast á hagsmunum lífríkisins. Hins vegar fær lesandi að vita að verkefnið væri 

líklegast ekki tilkomið nema vegna þeirra hagsmuna sem kolafyrirtækin hljóta af 

kolavinnslu á svæðinu og trú þeirra á að fá jákvæða umfjöllun fjölmiðla fyrir ómakið. 

Auk þess er gefið í skyn að Vin Haven græði óbeint fé í gegnum gjörninginn en hann 

gat keypt stór svæði fyrir gasvinnslu í Vestur-Virginíu í nafni Sjóðsins án þess að vekja 

grunsemdir jarðareigenda eða yfirvalda. Enn fremur má segja að Walter sjálfur taki ekki 

þátt í verkefninu einungis vegna lífmiðjaðs siðferðis síns heldur vegna þess að hann sér 

gróðavon í því, nokkuð sem gæti komið sér vel fyrir Free Space herferðina. Þó er erfitt 

að fullyrða að Walter komi á einhvern hátt að verkefninu út frá mannmiðjuðum 

siðferðissjónarmiðum því hann ætlar sér að nota peningana sem hann fær aukalega frá 

Vin Haven til þess að vinna að hagsmunum náttúrunnar.  

  Ef önnur meginspurning Páls er skoðuð, um hvort mennirnir eigi að láta tæknina 

stjórna sér eða öfugt, er svipað upp á teningnum því allar lausnirnar við 

umhverfisvandamálunum byggjast á hugmyndinni um að stýra tækninni í þágu 

mannsins  í stað þess að láta stjórnast af tækninni. Þess konar undirgefni fyrir tækninni 

er undirliggjandi í fyrrnefndum umhverfisvandamálum. Hér er þó enga undantekningu 

að finna eins og í undirliggjandi siðferði í umhverfislausnum út frá fyrstu 

meginspurningunni.  

  1) Umhverfisvernd í daglegu lífi nýtir sér t.a.m. endurvinnslutækni til að sporna 

gegn þeim umhverfisspillandi afleiðingum tækni sem mannfólkið er orðið háð eins og 

t.d. blöðum, pappaílátum, áldósum, rafhlöðum og vélum sem brenna súrefni (og losa 

koltvísýring út í andrúmsloftið).  
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  2) Verkefni Sjóðsins nýtir sér á nýstárlegan hátt óumhverfisvæna tækni 

kolafyrirtækja til að berjast gegn tækni sem stýrir manninum en með því að nota 

tæknina til að tæma auðlindir skóglendisins er landsvæðinu tryggð vernd fyrir þessari 

mannmiðjuðu tækni um ókominn tíma.  

  3) Tækni manna til að hafa vald yfir dýrum er farinn að stýra manninum sjálfum 

þegar hann lítur á samband sitt við dýrin sömu augum og samband sitt við aðra menn. 

T.d. með því að manngera þau með mannanöfnum og þrám mannsins eftir frelsi sem 

óvíst er að dýr skynji á sama hátt og menn. Tilraunir Walter til þess að láta 

kattaeigendur hefta frelsi katta sinna til þess að drepa fugla í nágrenni Canterbridge-

hverfis-vatn eru því grundvallaðar á því siðferðislega viðhorfi að maðurinn skuli stýra 

tækninni en ekki öfugt. 

  4) Læknisfræðin og margar aðrar fræðigreinar vinna að betri tækni til þess að 

gera barneignir auðveldari og tækni til þess að halda manneskjum á lífi og auka þannig 

smám saman langlífi fólks. Þessi tækni stuðlar t.a.m. að aukinni fólksfjölgun og er um 

leið dæmi um það hvernig tæknin er, að mannfólkinu ómeðvituðu, farin að stýra því. 

Walter notar upplýsingatækni og vísindalegar aðferðir til þess að koma fólki í skilning 

um að óheft fólksfjölgun sé ekki af hinu góða og að maðurinn eigi ekki að láta tæknina 

stýra sér. Enn fremur getur herferð hans ýtt undir jákvæðara viðhorf til þeirra 

tæknilausna sem maðurinn getur notað til þess að stýra mannfjöldaþróuninni og er þá átt 

við getnaðarvarnir og fóstureyðingar. 

  5) Eins og áður sagði má líta svo á að textinn í skáldsögunni Freedom geri 

tilraun til þess að breyta hugarfari fólks til náttúrunnar. Í samhengi tækninnar, þá er 

skáldskapur tilraun mannsins til þess að stýra tungumálinu og gera um leið lesanda 

meðvitaðan um tækni þess.111 Skáldskapurinn er þá mótspyrna gagnvart hinni 

hefðbundnu notkun tungumálsins en vanabundið myndmál þess getur t.a.m. stýrt 

manninum án þess að hann sé meðvitaður um það.112 Því má færa rök fyrir því að 

undirliggjandi í lífmiðjuðu skáldskaparmáli Freedom sem fjallað var um fyrr í þessum 

kafla, sé siðferði sem miðar að stjórn mannsins á tækninni. Nú er því ljóst að þess konar 

siðferði er grundvöllur allra þeirra umhverfislausna sem birtast í skáldsögunni. 

  Þriðja og síðasta meginspurningin sem Páll setur fram, snýr að því hvort 
                                                 
111 Bókmenntafræði getur leikið þar hlutverk við rannsóknir á texta. 
112 Hér er átt við að orð sem fela í sér myndmál, líkt og orðin ljóngáfaður og asnalegur hafi áhrif á 
viðhorf einstaklinga til ljóna og asna án þess að þeir séu endilega meðvitaðir um það.   
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stefnumótun og ákvarðanir í umhverfismálum skuli vera í höndum sérfræðinga og 

embættismanna eða hvort almenningur eigi að taka lýðræðislega þátt í umhverfismálum. 

Allar lausnirnar nema ein virðast byggja að mestu eða öllu leyti á því siðferði að 

almenningur skuli krafinn um lýðræðislega þátttöku í málefnum umhverfisins. 

Umhverfisvernd í daglegu lífi, tilraunir Walter til að fá kattaeigendur til að sporna gegn 

fugladrápi gæludýra sinna, herferðin gegn fólksfjölgun og notkun skáldskapar til þess 

að hafa áhrif á hugarfar fólks. Allt eru þetta lausnir sem miða að því að viðtekið siðferði 

manna feli í sér þá hugmynd að almenningur sé krafinn um lýðræðislega þátttöku í 

umhverfismálum. Undantekninguna má greina í lausn Sjóðsins en Walter rökstyður 

samstarf sitt með einkafyrirtækjum meðal annars með þeirri staðhæfingu að kjósendum 

sé alveg sama um umhverfismál og stjórnvöld séu þ.a.l. einnig áhugalaus um þau (212, 

sjá einnig tilvitnanir í upphafi kafla 3.2.1.). Friðlendi blámaskríkjunnar er því unnið út 

frá því siðferðilega viðhorfi að ákvarðanir í umhverfismálum skuli vera í höndum 

sérfræðinga (Walter og Lalithu) og embættismanna (regluverkið, innan fyrirtækja og 

ríkis, sem Sjóðurinn vinnur innan og er ekki stofnað til með beinni lýðræðislegri 

þátttöku almennings).   

  Í þessu tilviki mætti því greina afneitun hjá Walter og Lalithu út frá þeirri túlkun 

að ríkinu sé ekki treystandi til þess að takast á við vandann. Walter virðist í það minnsta 

réttlæta fyrir sér samstarf við kolafyrirtæki sem ætla sér að vinna kol með illum 

afleiðingum fyrir loftslagið og skóginn sem er til staðar á landsvæðinu, út frá vantrausti 

sínu á stjórnvöldum. 

  Í þessum kafla og öðrum kafla hefur verið gerð greining á undirliggjandi 

náttúrusiðfræði í umhverfisvandamálum og umhverfislausnum í skáldsögunni Freedom. 

Meginspurningar er viðkoma náttúrusiðfræði sem Páll Skúlason setti fram og eru 

notaðar hér nýtast vel til þess að sjá í hverju ágreiningur manna felst þegar kemur að 

umhverfismálum. Í riti sínu Umhverfingu segir Páll að „með mikilli einföldun [megi] 

setja hinar öndverðu skoðanir [við meginspurningunum þremur] fram sem tvær 

andstæðar stefnur.“
113 Niðurstaða þeirra greiningar sem gerð hefur verið á skáldsögunni 

Freedom sýnir að siðferði Walter samsvarar hvorugri þessaru stefnu fullkomlega.  

  Aðra stefnuna skilgreinir Páll sem svo að hún telji hagsmuni manna ofar 

hagsmunum lífríkisins, að tæknin stýri manninum og að sérfræðingar og embættismenn 

                                                 
113 Páll Skúlason, Umhverfing, bls. 12. 
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eigi að taka ákvarðanir í umhverfismálum. Hin stefnan telur hag heilla vistkerfa ofar 

sérstækum hagsmunum mannsins, að maðurinn eigi að stýra tækninni og „að 

einstaklingarnir með sitt persónulega gildismat eigi að ákveða hvað gera skuli en ekki 

sérfræðingar og embættismenn.“114 Walter virðist að mörgu leyti samsvara síðari 

stefnunni en eins og bent hefur verið á hér að framan er sjónarmið hans gagnvart tækni 

nokkuð tvíbent. Hann gefst upp gagnvart henni en í þeim undirliggjandi tilgangi að hún 

verði sigruð að lokum. Eins efast Walter um kosti lýðræðisins á meðan meðvitund 

almennings um umhverfismál er ekki næg. Af þessu sést hve nýstárlega sýn á 

náttúruvernd texti skáldsögunnar birtir með persónu Walter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Sama heimild, bls. 12. 
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4. Frelsi í frjálsu falli 
 

Vöxtur, vaxtarins vegna, er hugmyndafræði 
krabbameinsfrumunnar.  

Edward Abbey. Desert Solitaire: A Season in the 

Wilderness 
 

Frelsi er samofið hugsjónum Bandaríkjanna og sjálfsmynd þjóðarinnar. Titill 

skáldsögunnar Freedom er því merkingarþrunginn en hún ber ekki einungis orðið frelsi 

sem titil heldur birtist það, eða merkingarlegar hliðstæður þess, býsna oft í bókinni. 

Nokkur hugtök sem skírskota til frelsis eru notuð á víxl í skáldsögunni og því er hér 

stundum rætt um frelsishugtökin (í fleirtölu). 115 Hér er fyrst skoðað hvernig 

frelsishugtökin birtast í texta skáldsögunnar. Síðan er frelsi skoðað í stjórnfræðilegu og 

siðfræðilegu samhengi út frá fræðilegum skrifum og notkun þess í bandarísku 

samfélagi.  Í lokahluta þessa kafla og ritgerðarinnar um leið er skoðað hvernig frelsið er 

nátengt hinum grænu þráðum bókarinnar. 

4.1. Íronísk notkun frelsishugtaka í textanum 

Frelsishugtökunum í textanum er óspart beitt með íronískum hætti, eða í íronískum 

tilgangi, en slík notkun grefur jafnharðan undan „sannleiksgildi“ þeirra hugmynda sem 

ræddar eru. Oftast er verið að hæðast að frelsisþrá persóna eða gera lítið úr eiginlegu 

frelsi þeirra en um leið er hæðst að orðinu sjálfu og lesandinn látinn missa trúna á það. 

Textinn bendir raunar á íronískan hátt á sjálfan sig í þessu samhengi þegar Walter 

útskýrir fyrir Patty hvað sé að hinni vinsælu bandarísku rokkhljómsveit The Dave 

Matthews Band: 

 

„Allt eiginlega [...] En kannski sérstaklega margþvælni textanna.  

„Verða´vera frjáls, svo frjáls, je, je, je. Get ekki lifað án frelsis míns, je, je.“ 

Svona er meira og minna hvert einasta lag.“   

  

                                                 
115 Algengustu hliðstæðurnar eru orðmyndanir af „liberty“ (201, 361) eins og „liberate“ (12, 326, 432), 

„liberation“ (146, 157, 480) „liberalism“ (511) og „independant/independence“ (22, 514, 326, 394, /444, 

483) og einfaldari og margræðari útgáfa af orðinu „freedom“ birtist einnig í orðinu „free“ (91, 118, 193, 

213, 261, 281, 327, 335, 341, 363, 365, 394, 397, 402, 427, 432, 480, 503, 543). Orðið „freedom“ (145, 

179, 181, 184, 215, 241, 253, 259, 267, 343, 362, 375, 400, 444, 445, 446, 498, 549) birtist líka oft. 
Upptalning blaðsíðutala hér í svigum er ekki algjörlega tæmandi en listarnir gefa ákveðna mynd af því 
hversu útbreidd hugtök yfir frelsi eru í textanum. 
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Hér bendir Walter beinlínis á hversu merkingarlaust og óspennandi frelsishugtakið er 

orðið vegna þess hversu margtuggið það er. Orðið er jákvætt gildishlaðið í bandarískri 

menningu svo það skapar íroníu þegar textinn setur hugtakið í neikvætt samhengi. Patty 

talar um „frelsi sem hún áttar sig á að sé að drepa sig en hún getur samt sem áður ekki 

látið það af hendi [...]“ (179) og Richard er sagður „frjálsari en hann hafi verið síðan á 

kynþroskaskeiðinu og [samt sem áður er hann] nær því en nokkru sinni fyrr að fremja 

sjálfsmorð.“ (193) Hér býr textinn til þversögn sem felst í því að persónurnar þrá frelsi 

sem lætur þeim líða illa.  

  Sömu sögu er að segja af íronískri þróun persónu Joey í átt til frelsis og 

óhamingju um leið en í fyrsta hluta skáldsögunnar er nokkuð fjallað um uppvöxt Joey 

Berglund sem flytur sextán ára gamall að heiman og í næsta hús til kærustu sinnar 

Connie Monaghan. Ástæður þessara flutninga eru ónógt frelsi en í persónu hans birtist 

auðsæilega beinskeytt gagnrýni á hugtakið. Auk þess er Joey tengdur við orðræðu 

Repúblíkanaflokksins en að því er vikið í næsta hluta þessa kafla. Frelsisþrá Joey birtist 

fyrst í rifrildum hans við föður sinn um réttmæti valds foreldra yfir börnum sínum og 

Walter stendur fast á alls kyns reglum eins og háttatíma (8): 

 

Samkvæmt Patty var lærdómurinn sem Joey dróg af linnulausum rifrildum 

við Walter sá að börn væru neydd til að hlýða foreldrum sínum vegna þess 

að foreldrarnir eiga peningana. [...] Svo, óhjákvæmilega, í leit sinni að leið 

til að frelsa [e. liberate] sjálfan sig frá Walter leiddist hann út í viðskipti. 

(12)116  

 

Hér birtist sjónarhorn Patty á það hvers vegna Joey fer að stunda viðskipti ungur að 

aldri og heillast síðar að hægri pólítík. Nýbyrjaður í háskóla fær hann síðan tækifæri til 

að stunda viðskipti í gegnum fyrirtæki sem vinnur að einkavæðingu brauðgerða í Írak 

og gegnum fyrirtæki sem þjónustar bifreiðar bandaríska hersins.117 Þegar lesandi fær að 

                                                 
116 Skáletrun er ritgerðarhöfundar. 
117 Hér birtist í persónu Joey atriði sem mikið hefur verið gagnrýnt varðandi innrásina í Írak. Það að 
„tuttugu-og-eitthvað-ára Repúblikanar hafi verið settir í lykilhlutverk varðandi þrettán milljarða króna 
fjárveitingu bandaríska ríkisins til uppbyggingar í Írak“ (Naomi Klein, The Shock Doctrine, Penguin 
Books, London 2008, bls. 354). En bók Klein fjallar að miklu leyti um hvernig „heimskapítalisminn þrífst 
á stórslysum (stríðum, pólítísku hættuástandi, náttúruhamförum) [...]“ (Slavoj Žižek, Living in The End 

Times, bls. 329). Í þessu samhengi má benda á greiningu Jean-François Lyotard á samtímanum. Í 
inngangi Björns Þorsteinssonar að íslenskri þýðingu á riti Lyotard um hið póstmóderníska ástand segir: 
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vita að móðir hans sendir honum reglulega peninga án vitneskju Walter uppljóstrar 

textinn raunar þeirri staðreynd að tilraun Joey til að verða algerlega óháður foreldrum 

sínum hefur mistekist. Frelsishugtakið er því gagnrýnt vafningalaust í persónu Joey.118  

  Eins og áður sagði tengir textinn Joey við orðræðu Repúblikanaflokksins en enn 

fremur nýtir textinn persónu Joey til að setja frelsi í samhengi við samkeppni um 

peninga og völd. Þessi túlkun er þó undirbyggð í tilvitnunni í Vetrarævintýri 

Shakespeares í upphafi skáldsögunnar en þar eru ávarpaðir sigurvegarar allir sem skuli 

fagna saman meðan mælandi skuli syrgja einn. Þar er lífinu raunar líkt við keppni sem 

sögupersónan Pálína hefur tapað en hún hefur misst manninn sinn í lok leikritsins 

meðan konungurinn Leontes hefur endurheimt konu sína og dóttur.119 Joey tekur svo við 

þessum þráðum í skáldsögunni og gefur textanum tækifæri til að varpa ljósi á samband 

frelsis og bandarískrar hægri pólítíkur og stríðsreksturs. Frekar er fjallað um þessa hlið 

málsins í næsta hluta þessa kafla.  

  Ef nefna ætti eitthvað annað sértækt hugtak eins og frelsishugtakið sem er 

sérstaklega áberandi í textanum þá væri það hugtakið keppni og líkingamál þess um 

keppniskap (t.d. 135), sigra (480), ósigra (329) og slagsmál (430). Það er Walter sem 

bindur þessa þræði samkeppni, valds, frelsis og fjármagns saman þegar hann færir rök 

                                                                                                                                            
„Greining Lyotards á samtímanum er fyrst og fremst greining á kapítalismanum – það er hann sem heldur 
á lofti slagorðinu „allt er leyfilegt“ [...]“ (Björn Þorsteinsson, „Inngangur“, Jean-François Lyotard: Hið 

póstmóderníska ástand – skýrsla um þekkinguna, þýðing: Guðrún Jóhannsdóttir, ritstjórn: Björn 
Þorsteinsson, Háskólaútgáfan – Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2008, bls.19) sem 
útskýrir að einhverju leyti aðstæðurnar sem Joey kemst í og orð Klein og Žižek hér að framan. 
118 Benda mætti á að textinn fjallar með gagnrýnum hætti um orðið sjálfstæði (e. „independence“), en líta 

má á það sem merkingarlega hliðstæðu orðsins frelsi. Í lok bókarinnar er draumur Patty um sjálfstætt líf 
óháð fjölskyldu sagður vera ekkert annað en draumur (514) og Patty og Walter kalla Joey í reiði sinni 
sjálfstæðan mann (22)  og herra sjálfstæðan (326) (í kaldhæðni) og deila þannig á tilraunir hans til að 
vera frjáls og óháður gagnvart fjölskyldu sinni.  
119 Hér er innihald tilvitnunarinnar í Vetrarævintýri sem stendur fremst í verkinu endursögð lauslega á 
íslensku en þýðing Helga Hálfdánarsonar (William Shakespeare, Leikrit VIII, „Vetrarævintýri“, þýðing: 

Helgi Hálfdánarson, Mál og menning, Reykjavík 1991, bls.296) á verkinu er ekki nægilega bein til þess 
að hægt sé að sýna fram á tengingar varðandi hugmyndina um sigurvegara og keppni. Það liggur þó beint 
við þegar enski textinn er skoðaður í samanburði við texta Freedom. Því verður hér birt ensk útgáfa 
leiktextans sem birtist fyrir framan skáldsöguna Freedom: „Go together,/ You precious winners all; your 
exultation/ Partake to everyone. I, an old turtle [stytting á „turtledove“, ísl. dúfa],/ Will wing me to some 

withered bough, and there/ My mate, that´s never to be found again,/ Lament till I am lost.“   
  Umrædd tenging er þó ekki hin eina sem finna má milli verks Shakespeare og skáldsögunnar 
Freedom. Trygglyndi í sambandi hjóna er viðfangsefni beggja verka auk þess sem Vetrarævintýri er 
greint ítarlega á vistrýnan hátt í ritinu Green Shakespeare (Gabriel Egan, Green Shakespeare, Routledge, 
2006) sem geymir vistrýnar greiningar á völdum Shakespeare verkum. Þau liggja sem sé bæði vel fyrir 
grænum greiningum. 
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fyrir því að umburðarlyndi fólks gagnvart fólksfjölgun eigi rætur að rekja til heilagleika 

einstaklingsréttinda (e.personal liberties, ein birtingarmynd frelsis) í bandarískri 

menningu: 

 

„Þetta snýst allt um sama vandamálið tilkomið vegna einstaklingsréttinda,“ 

sagði Walter. „Fólk kom til þessa lands annað hvort fyrir peninga eða frelsi. 

Ef þú hefur ekki peninga þá helduru enn fastar í réttindi þín [e.freedoms]. 

Jafnvel þótt reykingar drepi þig, jafnvel þótt þú eigir ekki fyrir því að fæða 

börnin þín, jafnvel þótt verið sé að skjóta krakkana þína af vitfirringum með 

árásarrifflum. Þú ert kannski fátækur en eini hluturinn sem enginn má taka 

frá þér er frelsi þitt til þess að „fokka“ upp lífi þínu á hvaða hátt sem þú vilt. 

[...]“ (361) 

 

Textinn undirstrikar þessi orð Walter þegar hann dregur upp mynd af hinum 

atvinnulausa og áfengissjúka bróður sínum Mitch. Hann býr einn í tjaldi á niðurníddu 

tjaldsvæði í fátækustu sýslu Minnesotafylkis, Aitkin County sem textinn líkir við 

bílakirkjugarð (501) og þegar Walter segir við hann: „Þú ert frjáls maður.“, svarar hann: 

„Það er ég.“ (503). Mitch á nánast ekkert nema frelsi sitt en það er honum huggun að 

vera frjáls maður. Hann hefur að minnsta kosti vald yfir sjálfum sér (eða hvað?). 

  Segja má að vald og frelsi séu nátengd hugtök en sá sem hefur vald er frjáls og 

getur  skert frelsi annarra með valdbeitingu. Skáldsagan setur síðan samasemmerki á 

milli valds og auðs. T.a.m. þegar Patty er nauðgað á unglingsárunum ráðleggur faðir 

hennar (sem er lögfræðingur) henni ekki að kæra vegna þess hve fjársterk og valdamikil 

fjölskylda gerandans er (43,46). Enn fremur telur Patty eins og áður hefur komið fram 

að Joey dragi þá ályktun að vald foreldra yfir börnum sínum grundvallist af því að 

barnið er fjárhagslega háð foreldrum sínum. Þessi skilningur Joey á valdi er 

undirstrikaður þegar hann er í háskólanum og hringir heim til að reyna að fá peninga frá 

móður sinni. Þá er sagt um Joey að: 

 

Hann hafi ekki viljað vera fátæki krakkinn sem drakk bara einn bjór meðan allir aðrir 

voru að fá sér sex en hann vildi ekki heldur líta út eins og sníkjudýr. Hann þurfti á 

peningum að halda til að vera ráðandi og örlátur; og þetta krafðist fjármagns. (243) 
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Skáldsagan Freedom flytur sem sé nokkuð margræðan boðskap í þessu efni. Texti 

hennar bendir annars vegar á að peningar leiði til valds og frelsis en hins vegar að 

maður sem á ekki neitt (Mitch) geti verið frjáls. Þessa tvíræðni er freistandi að túlka sem 

íroníu milli frásagna í textanum og að hinn fátæki Mitch sé í raun ekki frjáls heldur 

beittur valdi af peningaöflum í samfélaginu. Hugmynd hans (og jafnvel Walter líka) um 

að hann sé á einhvern hátt frjáls vegna virðingu ríkisins fyrir einstaklingsréttindum hans 

mætti þá túlka sem afneitun gagnvart þeim órétti og því ófrelsi sem felst í misskiptingu 

auðs. Þessi lestur bókarinnar myndi afhjúpa hugmyndafræði kapítalisma og frjálshyggju 

sem hugmyndafræði hinna efnuðu eða þeirra sem sigra í keppninni um lífsgæði í heimi 

þar sem peningar eru ávísun á frelsi og vald. 

4.2. Frjáls markaður frelsar alla – Afhjúpun á misnotkun frelsishugtaksins 

Titill skáldsögunnar og notkun hennar á frelsishugtökum afhjúpar margræðni orðsins 

„frelsi“. Textinn birtir einnig notkun Repúblikana eða Bush-stjórnarinnar á fyrsta áratug 

21.aldarinnar á orðinu. Frelsi í hugum fólks felur meðal annars í sér frelsi 

einstaklingsins en hægri öfl láta það oft standa að jöfnu við frelsi markaðarins en það er 

ekki sjálfgefið, þó komið sé á frjálsum markaði120, að frelsi einstaklingsins sé uppfyllt.  

  Þessi rökvilla er þó undirliggjandi í titli þriðja kafla sjálfsævisögu Patty sem ber 

nafnið „Frjáls markaður fóstrar samkeppni“ (118). Að geta keppst að einhverju er ein 

birtingarmynd frelsis en hún grundvallar til að mynda viðskiptatilraunir Joey á 

unglingsaldri auk þess sem Patty sjálf dregur upp jákvæða mynd af keppni í gegnum ást 

hennar á körfubolta. Titill kaflans er því byggður á þeirri hugmynd að frjáls markaður 

og þ.a.l. hugmyndafræði Repúblikana og Bush-stjórnarinnar, stuðli að almennu frelsi 

einstaklingsins.  

  Meðan Jonathan styður enn Bush-stjórnina segir hann t.a.m. um stríðsreksturinn 

í Írak að það sé „okkar hlutverk að styðja lýðræði og frjálsa markaði hvar sem þeir eru 

[...]. Þess vegna verðum við að reyna að færa frelsi til allra Arabaríkjanna.“ (253)121 Hér 

                                                 
120 Raunar er hugmyndin um frjálsan markað einungis draumsýn frjálshyggjumanna og verður aldrei 
annað en skáldskapur en þetta kemur t.a.m. fram í nýlegri bók Stefáns Snævarr um hugmyndafræði 
frjálshyggjunnar (Stefán Snævarr, Kredda í kreppu – Frjálshyggjan og móteitrið við henni, Heimskringla 
- Háskólaforlag Máls og menningar, Reykjavík 2011, bls.71.) 
121 Stuttu seinna segir faðir Jonathan að með stríðinu gefist tækifæri til að stækka svið frelsis (266-267, 
sjá einnig tilvitnun hér á bls.29). Þetta er mótsagnakennd hugtakanotkun en með því að neyða aðra menn 
undir eitthvað svið er verið að brjóta á frelsi þeirra. Hér mætti færa rök fyrir því að faðir Jonathan sé með 
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setur Jonathan samasemmerki á milli lýðræðis, frjáls markaðar og frelsis almennt en 

þetta er dæmigert fyrir orðræðu Repúblikana í Bandaríkjunum. Walter er meðvitaður 

um þetta þegar velja á nafn á herferðina gegn fólksfjölgun og rökstyður hann valið á 

heitinu Free Space m.a. með því að benda á að það stelur orðinu frelsi frá „hinni 

hliðinni“.
122 

  Walter er ekki einn um að finnast Repúblikanaflokkurinn hafa stolið 

frelsishugtakinu en Richard sýnir sama skilning á bandarískum stjórnmálum þegar hann 

svarar unglingsstrák í viðtali við sig sem tónlistarmann. Tilsvör Richards í viðtalinu 

einkennast af íroníu: 

 

Og það er það sem mér finnst svo hressandi við Repúblikanaflokkinn. Þeir 

leyfa einstaklingnum að velja hvernig heimurinn getur orðið betri. Hann er 

flokkur frelsisins, ekki satt? (201) 123 

 

Orð Richard um flokk frelsisins er beinast að lesa sem íroníu vegna þess að það er 

misræmi milli gerða Repúblikanaflokksins t.a.m. í stjórnartíð Bush sem birtist í 

skáldsögunni og orðræðu flokksins um frelsi. Eitt dæmi þess efnis að misræmi sé á milli 

ætlaðs hugmyndafræðilegs bakgrunns frjálshyggjumanna Bush-stjórnarinnar og gerða 

þeirra má finna við lestur á Frelsinu eftir John Stuart Mill sem hægrimenn vísa oft og 

tíðum til sem grundvallarrits. Í fjórða kafla Frelsisins um valdsvið samfélagsins yfir 

einstaklingnum fjallar Mill t.a.m. um afstöðu fólks til trúarhóps mormóna sem hann 

skilgreinir sem sérstaka þjóð. Hann tekur þjóð mormóna sem dæmi því hún leyfir 

fjölkvæni sem flestum öðrum býður við:  

 

[...] en ég fæ ekki séð, að ein þjóð hafi rétt til að þvinga aðra til 

menningarlegra framfara. Meðan þeir, sem búa við ill lög, biðja ekki aðrar 

                                                                                                                                            
klókindum að misnota hugtakið frelsi og nota það til þess að dulbúa raunverulega hugsun sína um að 
þenja út svið Bandaríkjanna - land frelsis.  
122 Hér á hann við þá hlið mannlegs samfélags sem lítur ekki á fólksfjölgun sem vandamál en færa mætti 
rök fyrir því að afneitun gagnvart vandamálinu fyrirfinnist bæði hjá Demókrötum og Repúblikönum. Þar 
sem Walter aðhyllist hugmyndafræði Demókrata frekar en Repúblikana og bent er á lofsöng 
einstaklingsfrelsis Repúblikana fyrir barneignum en frambjóðendur þeirra hafa m.a. lýst sig mótfallna 
fóstureyðingum og getnaðarvörnum á opinberum vettvangi, er réttast að líta svo á að með orðanotkuninni: 
„hinni hliðinni“, eigi Walter við íhaldsmenn eða Repúblikana. 
123 Skáletrun er ritgerðarhöfundar. 
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þjóðir aðstoðar, get ég ekki fallizt á, að öldungis óskylt fólk eigi að skipta sér 

af þeim og heimta afnám skipulags, sem allir þeir, er hlut eiga að máli 

virðast sætta sig við, af því að skipulagið hneyksli fólk, sem býr í þúsund 

mílna fjarlægð og á alls engra hagsmuna að gæta gagnvart þessu skipulagi.124 

 

Írakstríðið sem Bush-stjórnin lét Bandaríkin há í nafni frelsis, lýðræðis og friðar125 en 

hefur verið afhjúpað (af skáldsögunni, fjölmiðlum og öðrum textum) sem stríð vegna 

olíuhagsmuna í þágu óskynsamlegrar bílamenningar, er í algerri mótsögn við skilning 

Mill á frelsinu eins og hann birtist í tilvísuninni hér á undan. Mill skrifar fyrir 

skynsemishyggju og efahyggju sem gerir hvorki hugmyndafræði né vísindi að 

trúarbrögðum.126 Hans hugmyndir eru því í algerri mótsögn við þá frelsisdýrkun sem á 

sér stað víða í bandarísku samfélagi. Eins og Þorvaldur Gylfason bendir á í forspjalli að 

íslenskri þýðingu á Frelsinu geta vinir skynseminnar verið henni hættulegastir.127 

  Með sömu röksemdum mætti segja að vinir frelsisins séu frelsinu hættulegastir 

en svo virðist vissulega vera raunin í Bandaríkjunum. Á þessa hættu benti Frakkinn 

Alexis de Tocqueville í riti sínu Um lýðræði í Ameríku
128

 sem kom út árið 1835 og 1840 

en Mill á að hafa lesið þessa bók „vandlega og dregið af henni ýmsar ályktanir sem 

koma fram í Frelsinu.“
129 Líkt og í riti Mill beitir de Tocqueville skynsemishyggju á 

viðfangsefni sitt en Frakkinn setur fram efasemdir um þróun frelsis í stjórnmálalegu 

samhengi. Hann segir á einum stað í söguskýringu sinni að „þeir [landsfeður 

Bandaríkjanna] hafi áttað sig á því að stríði[nu] fyrir sjálfstæði væri algjörlega lokið og 

að einu hætturnar sem Ameríka þyrfti að óttast [í framtíðinni] væru þær sem fylgdu 

                                                 
124 John Stuart Mill, Frelsið, þýðing: Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason, Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík 2009, bls. 168. 
125 Með frið er átt við þá meginástæðu fyrir innrásinni í Írak sem Bandaríkjamenn nefndu: Að finna 
gjöreyðingarvopnin sem Írak átti að eiga. Það hefur komið á daginn að þau rök fyrir innrásinni voru 
byggð á sandi og að ráðamenn Bandaríkjanna hafi að öllum líkindum meðvitað ýkt hættuna af þessari 
mögulegu vopnaeign Íraks til þess að skapa velvild hjá almenningi fyrir innrásinni (Hans Blix, Disarming 

Iraq, Pantheon Book, New York 2004, bls.271). 
126 Þorsteinn Gylfason, „Forspjall“, John Stuart Mill: Frelsið, þýðing: Jón Hnefill Aðalsteinsson og 
Þorsteinn Gylfason, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík 2009, bls.28. 
127 Sama heimild, bls. 28. 
128 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ensk þýðing: Henry Reeve, Penn State Electronic 
Classic Series Publication, The Pennsylvania State University, Pennsylvania 2002. 
<http://www.livrariaonline.org/wp-content/uploads/2010/08/Alexis-de-Tocqueville-Democracy-in-
America.pdf>. [Sótt 1.september]. Bindin voru tvö og fyrst útgefin árið 1835 og 1840. 
129 Þorsteinn Gylfason, „Forspjall“, bls.25. 
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misnotkun á frelsinu sem hún hafði þegar unnið sér inn.“
130 Hér bendir de Tocqueville á 

að þrátt fyrir að frelsi sé jákvætt fyrirbæri sé það hið eina sem geti komið 

Bandaríkjunum í vandræði í framtíðinni.  

  Ekki fer þó mikið fyrir efahyggju gagnvart frelsishugtakinu eins og það birtist í 

skrifum Mill og de Tocqueville í bandarískum stjórnmálum í dag enda hættulegt fyrir 

stjórnmálamann sem treystir á atkvæði almennings að gagnrýna frelsi í þjóðfélagi sem 

hefur umbreytt hugtakinu í upphafna merkingarmiðju fyrir alla samfélagsgerðina.131  

  Hér að ofan hefur verið bent á hversu þversagnakennd notkun bandaríska 

Repúblikanaflokksins á frelsishugtakinu er út frá misræmi milli hugmyndafræðilegra 

grunnrita, orðræðu hans og gjörða. Skáldsagan Freedom virðist meðvituð um þessa 

misnotkun á frelsishugtakinu þegar litið er til íronískrar notkunar persóna hennar á því. Í 

víðara samhengi má þó segja að skáldsagan sé ekki einungis að benda á einn aðila þegar 

kemur að misnotkun á hugtakinu. Hún varpar einnig ljósi á hversu auðvelt er að toga 

hugtakið til og nýta sér það á mismunandi vegu vegna þess hversu gildishlaðið það er. 

Um leið getur verið afskaplega erfitt fyrir skynsaman einstakling að notfæra sér 

hugtakið þar eð skilgreining þess er á reiki. Joyce, móðir Patty og flokksbundin 

Demókrati lendir t.a.m. í vandræðum með að skilgreina Walter eftir hinum pólítíska 

áttavita að loknum yfirlýsingum hans yfir kvöldverði sem þau snæða þegar þau Patty 

eru nýbyrjuð saman.  

  „Ástríða Walter fyrir opinberu regluverki“ (121), t.a.m. vegna þess að hann telur 

að hamla þurfi fólksfjölgun svo náttúran og mannkynið geti lifað á jörðinni til 

frambúðar, virðist á yfirborðinu frelsisskerðandi en til langs tíma litið er slíkt regluverk 

eina leiðin til að viðhalda frjálslyndi, velferð og jafnrétti á jörðinni. Þetta eru í 

grundvallaratriðum þær skoðanir sem Walter tjáir Joyce í mun lengra máli. Morguninn 

eftir samtal Joyce við Walter segir hún við Patty: 

 

„Walter er miklu meira – ég veit ekki alveg hvort íhaldssamur er rétta orðið 

eða hvað, kannski ekki beinlínis íhaldssamur, samt, í rauninni, frá sjónarhóli 

lýðræðislegra framfara og lóðréttu valdboði, að neðan, frá almenningi, og 

                                                 
130 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, bls.175. Íslensk þýðing eftir þessari ensku þýðingu er 
ritgerðarhöfundar. 
131 Frelsi er t.a.m. afskaplega miðlægt orð í Réttindaskrá Bandaríkjanna (e. Bill of Rights) en það er heiti 
frumvarps sem samanstóð af tíu reglum sem fól í sér viðbót við stjórnarskrá Bandaríkjanna til þess að 
vernda réttindi almennings gagnvart ríkinu.   
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velmegun fyrir alla, ekki beinlínis alræðislegur, en, á einhvern hátt, já, 

íhaldssamari – en ég hafði búist við.“ (123) 

 

Joyce gengur erfiðlega að setja skoðanir Walter í afmarkað hólf í hugtakaheimi sínum. 

Kannski birtist hér einmitt vandamál umhverfisverndar í Bandaríkjunum (og heiminum 

öllum): Baráttumál umhverfisverndar virðast ekki passa fullkomlega inn í neina ráðandi 

hugmyndafræði í heiminum í dag.  Í síðasta hluta þessa lokakafla ritgerðarinnar er þetta 

vandamál rætt; hvernig frjálslyndisstefnan sem er undirliggjandi í lýðræðissamfélögum 

nútímans setur frelsi einstaklingsins ofar náttúrunni. 

4.3. Lokaorð – Frelsi til að fjötra náttúruna 

Í þessum kafla hefur verið sýnt fram á að texti skáldsögunnar Freedom birti þá 
staðreynd að bandarískt þjóðfélag hylli frelsi þó sú dýrkun geti raunar verið býsna 
misvísandi. Vandamálið felst í því að frelsi einstaklings, enda þótt það eigi ekki að 
skerða frelsi annarra, gerir það þó engu að síður á margvíslegan hátt, stundum óbeint. 
Frelsi eins hóps til að öðlast peninga og völd skerðir óbeint frelsi annarra til þess að fá 
sama fjármagn og vald. Þetta er hins vegar ekki aðal viðfangsefni þessarar ritgerðar 
heldur hvernig umhverfismál birtast í texta skáldsögunnar og hvernig frelsi mannsins 
skerðir frelsi náttúrunnar. Hér er því skoðað hvernig umhverfisvandamálin sem dregin 
eru upp í skáldsögunni (og greind voru í öðrum kafla) grundvallast á mannmiðjuðu 
viðhorfi þjóðfélagsins sem telur réttindi manna þýðingarmeiri en rétt náttúrunnar.132  
Auk þess er skoðað hvort lausnirnar sem birtast í bókinni (og greindar voru í þriðja 
kafla) líði fyrir þetta mannmiðjaða viðhorf. 
  Eins og áður hefur komið fram er eyðing skóglendis (og ræsing votlendis) 
afleiðing útþenslu byggðar (vanskipulagðrar í þokkabót), iðnaðarlandbúnaðar, 
timburframleiðslu og hlýnunar jarðar. Alla þess hluti má síðan rekja til gríðarlegrar 
fólksfjölgunar á fáum árum eins og Walter bendir á og Free Space herferðin vitnar til 
um. Útrýming dýrategunda sem einnig var fjallað um í öðrum kafla er undir sömu 
sökina seld. Því er frelsi mannsins til að ganga á náttúruna orsakavaldur allra 
umhverfisvandamála sem liggja til grundvallar í skáldsögunni en undirliggjandi 

                                                 
132 Hér skal bent á hversu náskylt orðið frelsi er orðinu réttindi. Rit John Stuart Mill Frelsið heitir til að 
mynda á frummáli sínu On Liberty en orðið liberty getur bæði þýtt frelsi og réttur. Einnig ætti að vera 
bersýnilegt að réttur einhvers til að gera eitthvað jafngildir frelsi hans til þess. Auk þess má benda á að 
orðalagið frelsi náttúrunnar eða réttur náttúrunnar er í eðli sínu mannmiðjað. Náttúrusiðfræði getur ekki 
annað en byggt á hugtökum sem notuð eru til að útskýra siðferði mannsins. En á meðan engin tré lesa 
þessa ritgerð þá sleppur þetta. 
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sökudólgur þess er frelsi hans til að fjölga sér ótakmarkað.  
  Einstaklingsréttindi eða frelsi einstaklingsins er því það vandamál sem 
skáldsagan Freedom setur fram sem höfuðvandamál umhverfisverndar. Frelsið er þ.a.l. 
undirliggjandi í  öllum þremur formlegu umhverfisvandamálunum sem Walter og 
félagar hans glíma opinberlega við. Útrýming blámaskríkjunnar sem Sjóðurinn berst 
gegn er tilkomin vegna ágangs mannsins á kjörlendi hennar. Það vandamál grundvallast 
af því að frelsi mannsins er talið rétthærra frelsi blámaskríkjunnar og skógarins til að 
lifa.133 Fólksfjölgunarvandinn er einnig tilkominn vegna frelsi mannsins til að fjölga sér 
án þess að hugsa um þá skerðingu sem á sér stað á frelsi lífríkisins vegna óhóflegs 
magns af manneskjum í vistkerfinu. Að lokum er útrýming fugla í skóginum við 
Canterbridge-hverfis-vatn vegna þess að frelsi mannsins til að hafa heimilisketti á 
svæðinu er metið rétthærra en frelsi fuglanna til að lifa. Nú er mál að líta á hvernig eða 
hvort lausnir Walter ráðist á grunnvandamálið sem fólgið er í hinu mannmiðjaða 
viðhorfi til einstaklingsfrelsisins. 
  Í tilviki Sjóðsins er ekki ráðist beint gegn hugmyndinni um heilagleika 
einstaklingsfrelsisins heldur má túlka gjörninginn sem felst í því að láta kolafyrirtækin 
tæma svæðið af kolum sem ákveðna uppgjöf gegn vandamálinu. Þessi hugmynd hefur 
áður verið rædd í þriðja kafla en eins og áður sagði er fólginn spádómur í tilraun Walter 
til að vernda blámaskríkjuna þrátt fyrir uppgjöf hans gagnvart kapítalismanum. Walter 
lítur á málið sem svo að hann sé að styrkja lífríkið svo það sé líklegra til þess að þrauka 
fram að þeim tímapunkti sem maðurinn „tortímir“

134 sjálfum sér og náttúran verður 
óhult á ný.  
  Walter gerir nokkrar tilraunir til að leysa vandamálið sem orsakast af lausagöngu 
katta við Canterbridge-hverfis-vatn. Hann reynir fyrst að ráðast beint að 
grunnvandamálinu sem felst í þeirri útbreiddu trú að frelsi mannsins sé rétthærra frelsi 
lífríkisins með því að fá kattareigendur til að halda köttum sínum inni. Það tekst ekki og 

                                                 
133 Hér mætti benda á að ekki er verið að tala um að velja á milli frelsi mannsins til lífs og frelsi annarra 
lífvera til að lifa en það val myndi auðvitað skapa siðferðilega togstreitu fyrir einstakling. Valið stendur á 
milli þess að vernda lífverur frá útrýmingu og að vernda forréttinda-líferni mannsins sem felst t.a.m. í 
stórum húsum á fallegum stöðum (útþensla byggðar), miklum og fjölbreytilegum mat 
(iðnaðarlandbúnaður) og bifreiðum sem losa óhóflegt magn koltvísýrings og krefjast umfangsmikilla 
vegalagninga (hlýnun jarðar og útþensla byggðar). Innan í svigum er hér bent á orsakavalda í útrýmingu 
tegunda. Að velja frelsi mannsins umfram frelsi lífríkisins er því frá lífmiðjuðu sjónarhorni býsna 
ósanngjarnt. 
134 Ekki er átt við algera tortímingu heldur að stofn mannsins sem dýrategundar falli skyndilega niður í 
skynsamlega stærð, með tilliti til vistkerfisins, vegna áhrifa illviðráðanlegra smitsjúkdóma, matarskorts 
og ofnýtingu auðlinda.  
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hann gerir skynsamlegri en tímafrekari atlögu að vandamálinu seinna þegar Patty hvetur 
hann til að bjóða nágrönnunum upp á fræðsluferðir um nágrennið og þar með að kenna 
þeim að meta náttúruna og umhverfi sitt. Skáldsagan dregur þar með þá ályktun að ef á 
að ráðast beint að grunnvandamálinu, frelsi fólksins, sé skynsamlegast að leyfa fólki að 
átta sig á vandanum sjálft. Þannig getur það kosið að sporna gegn vandanum að 
sjálfsdáðum en ekki vegna valdboðs sem getur sært stolt þeirra sem telja 
einstaklingsfrelsið heilagt.  
  Verkefni Free Space gerir hins vegar tilraun til þess að breyta hugarfari fólks og 
láta það temja sér lífmiðjað viðhorf.  Með herferð gegn fólksfjölgun er ráðist beint gegn 
fyrrnefndu grunnvandamáli vegna viðhorfa mannsins til frelsis. Erfitt er að leggja mat á 
hversu vel tilraunin tekst eins og áður hefur komið fram en í frásögninni af 
hugmyndinni og skáldskaparmáli bókarinnar almennt er þó auðvitað einnig fólgin 
tilraun til þess að breyta hugarfari fólks í gegnum lesandann. 
  Í skáldsögunni Freedom má því finna skýra gagnrýni á frelsi einstaklingsins og 
um leið samtímamenningu Bandaríkjamanna. Gagnrýninni er miðlað í gegnum 
ádynjandi og yfirvofandi umhverfisvandamál dagsins í dag sem aðalpersóna 
skáldsögunnar reynir að leysa. Í textanum felst einnig skýlaus ádeila á kapítalisma og 
frjálshyggju vegna trúar þeirra á takmarkalausan vöxt og umfram allt að vöxtur sé ávallt 
góður vaxtarins vegna. Til að sýna fram á tengingu vaxtar og frelsis má benda á að 
setningin hér á undan gæti staðið í sama samhengi þótt orðunum væri víxlað: Í textanum 

felst einnig skýlaus ádeila á kapítalisma og frjálshyggju vegna trúar þeirra á 

takmarkalaust frelsi og umfram allt að frelsi mannsins sé ávallt gott frelsisins vegna.
135 

  Mikilvægt er þó að átta sig á að gagnrýni jafngildir ekki því að vera alfarið á 
móti einhverju heldur á að geta falist í gagnrýni von um að betrumbæta fyrirbæri eða 
hugmynd sem byggir á góðum grunni. Til marks um þetta má vekja athygli á því að 
John Stuart Mill gerir tilvitnun í prússneska vísindamanninn Wilhelm Von Humboldt úr 
riti hans Um vettvang og skyldur ríkisvaldsins að undanfara rits síns um frelsið. 
 
                                                 
135 Í riti sínu Living in the End Times (Slavoj Žižek, Living in the End Times, Verso, London og New 
York 2011) fjallar Slavoj Žižek um áhrif mannsins á jörðina út frá hugtakinu mannöld (sem kynnt var í 
neðanmálsgrein í kafla 2.4. og nóbelsverðlaunahafinn og efnafræðingurinn Paul J. Crutzen notaði fyrstur 
manna). Þar bendir Žižek á að umhverfisvandamál samtímans eigi rætur að rekja til átaka milli vistfræða 
og kapítalisma. Hann segir að drif kapítalismans sem felst í stöðugum vexti og endurfjölgun taki ekkert 
tillit til annars háttar hindrana á veginum meðan hann hefur tækifæri til að vaxa eða s.s. að hin kapítalíska 
hugsun „sé tilbúinn til að leggja allt, þar á meðal afkomu mannkynsins að veði [...] fyrir áframhaldandi 
vöxt.“ (Slavoj Žižek, Living in the End Times, bls. 335). Auk þess má benda á að í titli bókar Žižek má 

augljóslega greina líkingamál heimsendis.     
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Öll þau rök, sem birtast á þessum blöðum, hníga að einni mikilli meginreglu: 

að um mannlegan þroska í ýtrasta margbreytileika sé meira vert en alla hluti 

aðra.136 

 

Þessa meginreglu mætti leggja til grundvallar skáldsögunni almennt sem er e.t.v. það 

bókmenntaform sem á auðveldast með að miðla ýtrasta margbreytileika mannlegs 

þroska.  Skáldsagan Freedom er nokkuð hefðbundið raunsæisverk í þessu samhengi og 

birtir lesanda ólíkar orðræður bandarísks samtíma og varpar þar sérstaklega ljósi á ólíkar 

hugmyndir manna um umhverfi sitt. Ef freistast er til þess að draga almennan boðskap 

af þeim umhverfispólítíska lestri sem hér hefur verið lagður til grundvallar 

bókmenntalegri greiningu á þessu skáldverki og kenndur er við vistrýni, mætti orða 

hann svo: Frelsi einstaklingsins skal ekki einungis takmarkast við frelsi annarra 

einstaklinga heldur frelsi náttúrunnar og lífríkisins í heild sinni.137   

 

  

                                                 
136 John Stuart Mill, Frelsið, bls. 31. 
137 Hér er hin þekkta hugmynd frjálslyndisstefnunnar um að frelsi einstaklingsins takmarkist við frelsi 
annarra víkkuð út. Skoða má þessa útvíkkuðu útgáfu fullyrðingarinnar út frá mannmiðjuðu sjónarhorni 
sem er það sjónarhorn sem auðveldast er að færa rök fyrir, því það byggir á siðferði mannsins gagnvart 
öðrum mönnum en lífmiðjað sjónarhorn myndi skoða siðferði mannsins gagnvart náttúrunni sem erfiðara 
getur verið að færa rök fyrir sem miða að gagnsemi fyrir manninn. Ef frelsi einstaklingsins er ekki 
takmarkað við frelsi náttúrunnar þá skerðir einstaklingurinn það frelsi aftur og aftur og að lokum mun sú 
skerðing bitna á manninum þar eð hann er háður afurðum hennar til að lifa. Lífmiðjuðu sjónarhorni er 
auðvitað annt um afkomu mannsins en einnig jafn annt um afkomu annarra lífvera og því er augljóst að 
það sjónarhorn styður fullyrðinguna. 
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