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Ágrip 

 

Árið 2010 sendi breski rithöfundurinn Ian McEwan frá sér skáldsöguna Solar, 

húmoríska sögu um afdankaðan nóbelsverðlaunahafa í eðlisfræði. Eðlisfræðingurinn 

skellir sér á bólakaf í nýsköpunarheiminn þegar hann áttar sig á því hversu mikla 

fjármuni er mögulegt að kreista út úr tækniþróun tengdri lausnum á loftslagsbreytingum 

jarðarinnar. Vegna kaldhæðinnar afstöðu höfundarins er óljóst hvert álit hans á 

loftslagsumræðunni er. Fyrsta markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir þeirri 

afstöðu og hvað hún þýðir fyrir túlkun bókarinnar. Í greinunum Warm Words: How are 

we telling the climate story and can we tell it better? og Warm Words II: How the 

climate story is evolving and the lessons we can learn for encouraging public action, 

sem unnar voru að beiðni breska Verkamannaflokksins, er loftslagsumræðan á 

Bretlandseyjum greind. Fjölda mismunandi orðræða er að finna innan umræðunnar og 

var markmið greinanna að útskýra þær og vægi þeirra. Meðal annars er minnst 

sérstaklega á hvernig andstæðir pólar umræðunnar eiga það til að samræmast þeim ólíku 

pólitísku stefnumálum sem fjölmiðlar landsins aðhyllast. Þannig eru greinar í 

vinstrisinnuðum blöðum og tímaritum líklegri til að viðurkenna tilvist hnatthlýnunar, og 

hlutverk mannsins í þeirri þróun, en greinar í hægrisinnuðum fjölmiðlum. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að athuga hvort ritdómar um Solar í breskum dagblöðum falli að 

þessari niðurnjörvun umræðunnar. 
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Inngangur 

 

Árið 2010 sendi breski rithöfundurinn Ian McEwan frá sér skáldsöguna Solar, 

húmoríska sögu um afdankaðan nóbelsverðlaunahafa í eðlisfræði. Eðlisfræðingurinn 

skellir sér á bólakaf í nýsköpunarheiminn þegar hann áttar sig á því hversu mikla 

fjármuni er mögulegt að kreista út úr tækniþróun tengdri lausnum á loftslagsbreytingum 

jarðarinnar. Vegna kaldhæðinnar afstöðu höfundarins er óljóst hvort lesandanum sé 

ætlað að líka vel við aðalpersónu sögunnar og hvert álit höfundarins á 

loftslagsumræðunni sé. Fyrsta markmið textans sem hér fylgir á eftir verður að gera 

grein fyrir því hversu erfitt er að greina ætlan höfundarins af þessum sökum og hvað 

það þýðir fyrir túlkun bókarinnar. Í greinunum Warm Words: How are we telling the 

climate story and can we tell it better? og Warm Words II: How the climate story is 

evolving and the lessons we can learn for encouraging public action, sem unnar voru að 

beiðni breska Verkamannaflokksins, er loftslagsumræðan á Bretlandseyjum greind. 

Fjölda mismunandi orðræða er að finna innan umræðunnar og var markmið greinanna 

að útskýra þær og vægi þeirra. Meðal annars er minnst sérstaklega á hvernig andstæðir 

pólar umræðunnar eiga það til að samræmast þeim ólíku pólitísku stefnumálum sem 

fjölmiðlar landsins aðhyllast. Þannig eru greinar í vinstrisinnuðum blöðum og tímaritum 

líklegri til að viðurkenna tilvist hnatthlýnunar, og hlutverk mannsins í þeirri þróun, en 

greinar í hægrisinnuðum fjölmiðlum. Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort 

ritdómar um Solar í breskum dagblöðum falli að þessari niðurnjörvun umræðunnar. 
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1. kafli – Eðli manns og sólar 

 

Solar fjallar um Michael Beard, nóbelsverðlaunahafa í eðlisfræði sem má muna sinn 

fífil fegurri. Þar sem lesandinn hittir Beard fyrst fyrir er fimmta hjónaband hans að 

molna í sundur vegna sífellds framhjáhalds hans. Honum hefur verið boðin 

virðingarstaða sem framkvæmdastjóri ríkisstofnunarinnar National Center for 

Renewable Energy. Í fyrstu hefur hann lítinn sem engan áhuga á markmiðum 

stofnunarinnar og lætur sér fátt um finnast þegar kemur að rannsóknum hennar á 

vindmyllum til raforkumyndunar heimila. En fyrir tilviljun áskotnast honum 

rannsóknarniðurstöður eins undirmanna sinna, í kjölfar þess að sá hinn sami lætur lífið á 

sérlega vandræðalegan hátt þegar hann fellur á stofuborð úr gleri sem finna má á heimili 

Beards. Beard býr þannig um hlutina að fyrrverandi elskhugi eiginkonu hans er ákærður 

fyrir dauða undirmannsins og heldur svo áfram lífi sínu óhindrað, á meðan sá 

ólukkulegi maður er dæmdur til sextán ára fangelsisvistar. Á næstu árum stendur Beard 

í ströngu við þróun á nýrri tegund sólarrafhlaðna í eyðimörkum Nýju-Mexíkó, og byggir 

þar á rannsóknum hins látna samstarfsfélaga síns. En á endanum skella einka- og 

athafnalíf nóbelsverðlaunahafans saman á furðulegan hátt. Nálgun höfundar á 

loftslagsbreytingaumræðuna er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Hér er á ferðinni 

margslungin bók, því í raun geta fylgjendur beggja póla umræðunnar sýnt fram á að 

sagan færi rök fyrir þeirra skoðun. Hér verða þær fullyrðingar skoðaðar nánar. 

Stuttu eftir að við hittum Beard í fyrsta skipti er honum boðið að taka þátt í 

ferðalagi norður að heimskautsbaug. Með honum í för eru ýmis konar sveimhugar, 

listamenn og aðgerðasinnar, sem ætla sér að breyta viðhorfi heimsins til 

loftslagsbreytinga með verkum sínum. Beard er ekki sérlega hrifinn af 

samferðamönnum sínum og veltir fyrir sér hversu áhrifamiklir þeir geti verið:  

 

Beard would not have believed it possible that he would be in a room drinking 

with so many seized by the same particular assumption, that it was art in its 

highest forms, poetry, sculpture, dance, abstract music, conceptual art, that 

would lift climate change as a subject, gild it, palpate it, reveal all the horror 

and lost beauty and awesome threat, and inspire the public to take thought, take 

action, or demand it of others. He sat in silent wonder.
1
 

 

                                                           
1
 Ian McEwan, Solar (London: Vintage, 2011), bls. 107. 
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Beard þykir ekki mikið til áætlana listamannanna koma. Hann er raunsæismaður í húð 

og hár sem gefur lítið fyrir hugsjónastefnu þegar kemur að því að breyta hegðun fólks 

og þjóða. Hæfileiki listamanna til að breyta heiminum til betri vegar er einnig dreginn í 

efa þar sem Beard þarf að deila með þeim búningsherbergi fyrir snjógalla og annan 

vetrarklæðnað. Í stað þess að halda skipulagi á búningsherberginu endar það allt á rúi og 

stúi í lok leiðangursins, og Beard ber saman ástand herbergisins og heimsins: 

 

Four days ago the room had started out in orderly condition […] Now it was a 

ruin. […] How were they to save the earth – assuming it needed saving, which 

he doubted – when it was so much larger than the boot room?
2
 

 

Niðurstaða Beards er sú að fyrst listamönnunum virðist ómögulegt að halda skipulagi á 

litlu herbergi, þá hljóti þeim að vera ómögulegt að gera nokkuð til að hjálpa til við 

björgun plánetunnar. Hann sjálfur lítur hins vegar svo á að líkast til sé engin þörf á téðri 

björgun en ólíkir pólar þeirrar umræðu eru dregnir enn skýrar fram stuttu síðar: 

 

Boot rooms needed good systems so that flawed creatures could use them 

properly. Leave nothing, Beard decided, to science or art, or idealism. Only 

good laws would save the boot room. And citizens who respected the law.
3 

 

Hann kemst að þeirri niðurstöðu að fólki sé ekki treystandi fyrir því að haga sér 

skikkanlega, og þar með bjarga heiminum upp á eigin spýtur, heldur þurfi að banna því 

að haga sér öðruvísi. Hér rekast á viðhorf þeirra sem efast um loftslagsbreytingar og 

hinna sem líta á þær sem staðreynd. Beard gerir fyrst grín að listamönnunum sem ætla 

sér að breyta heiminum. Með þessu eru allir lesendur, sem eru fullvissir um 

loftslagsbreytingar, settir í varnarstöðu á meðan hinir, sem efast um hlýnun jarðar, gera 

þessa ídealista að fulltrúum andstöðunnar. Þannig er kastað rýrð á þá hlið umræðunnar. 

Allir sem treysta áliti meirihluta vísindamanna eru ómerkilegir hippar og dópistar, sem 

ómögulegt er að taka til heima hjá sér, hvað þá að taka til á jörðinni. Seinna atriðið, og 

það sem lesendur eru líklegri til að missa af, kallast aftur á móti á við skoðun flestra 

sem beita sér í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, en það er lögfesting reglugerða sem 

gera ráð fyrir minni útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá iðnaði og heimilum. Beard talar 

                                                           
2
 Solar, bls. 108–109. 

3
 Solar, bls. 110–111. 
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því fyrir báðum hliðum umræðunnar með stuttu millibili í bókinni. Þetta er augljóslega 

ekki til þess gert að auðvelda lesandanum að festa niður höfundarætlanina, eða hneigð 

sögunnar, þegar kemur að þessu umdeilda viðfangsefni. 

Í öðrum hluta bókarinnar af þremur, sem á sér stað árið 2005, hefur Beard hafið 

vinnu við að setja upp fyrirtæki í kringum þær vísindalegu niðurstöður sem hann rændi 

af hinum látna samstarfsfélaga sínum, Tom Aldous. Í stuttu máli hafa rannsóknir 

Aldousar leitt til þess sem Beard telur vera ódýra leið til að framleiða sólarrafhlöður, 

sem geti deilt vatni í vetni og súrefni og í kjölfarið búið til rafmagn. Á fundi sem 

haldinn er fyrir áhættufjárfesta, í von um að þeir leggi honum til fé til frekari rannsókna 

og framleiðslu á sólarrafhlöðunum, snertir hann á mörgum flötum loftslagsumræðunnar 

og virðist hafa snúist hugur um áhrif hlýnunar jarðar, eða lætur í það minnsta sem svo 

sé: 

 

We either slow down, and then stop, or face an economic and human 

catastrophe on a grand scale within our grandchildren„s lifetime.
4
 

 

Það sem gerir þessa tilvitnun, og ræðuna alla, svo margræða er að þrátt fyrir að Beard 

tali fyrir því að eitthvað verði að gert í loftslagsmálum, til að bjarga mannkyninu frá því 

sem hann kallar gríðarlegt stórslys, virðist gróðavonin eini tilgangur ræðunnar. 

Hagsmunaárekstrarnir í málflutningi Beards gera það að verkum að auðvelt er að líta 

svo á að allt sem hann segir geti rétt eins verið lygar. Stuttu síðar í ræðunni varpar 

Beard fram þeirri staðhæfingu að „[f]or humanity en masse, greed trumps virtue.“
5
 Þessi 

skilningur Beards á mannlegu eðli segir okkur í raun jafn mikið, ef ekki meira, um hann 

sjálfan en samfélögin sem hann lýsir. Hann varpar sínu eigin siðferði á annað fólk og 

gerir einfaldlega ráð fyrir því að það hugsi eins og hann. Augljós fégræðgi Beards vekur 

hæglega upp efasemdir hjá lesandanum um hvoru megin Beard standi raunverulega í 

umræðunni, og hvort honum megi treysta. Sagan lætur því ekki mikið uppi um 

loftslagsvandann. Óræð afstaða Beards, og höfundar, til loftslagsbreytinganna gerir 

lesendum erfitt fyrir að meta hvort hættan af loftslagsbreytingum sé raunveruleg í heimi 

sögunnar og óvíst er að lesendur endurskoði hugmyndir sínar, ef þær eru mótaðar af 

lestrinum einum. 

                                                           
4
 Solar, bls. 206. 

5
 Solar, bls. 207. 
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Burtséð frá afstöðu Michaels Beard til loftslagsbreytinga, hver sem hún kann að 

vera, er ólíklegt að margir lesendur setji sig í spor söguhetjunnar. Beard er svo 

heiftarlega óviðkunnanleg persóna að vart er hægt að ætlast til þess að nokkur sem 

honum kynnist hafi minnsta áhuga á að eiga við hann frekari samskipti. Beard er 

kominn af besta aldri, feitur, hálfsköllóttur og lágvaxinn maður sem sér litla ástæðu til 

að breyta sér og sínum siðum til betri vegar. Að vissu leyti má sjá í honum allar verstu 

tilhneigingar mannkynsins í sambandi sínu við jörðina og óendurnýjanlega orkugjafa. Á 

sama hátt og mannkynið brennir sig í gegnum olíubyrgðir heimsins treður Beard sig út 

af feitum mat og ruslfæði: 

 

What defeated him was always the present, the moment of vivid confrontation 

with the affirming tidbit, the extra course, the meal he did not really need, when 

the short-term faction carried the day.
6
 

 

Mannkyninu virðist á stundum ómögulegt að nálgast umhverfi sitt af virðingu og taka 

þau skref sem til þarf í átt að endurnýjanlegri orku, skammtímalausnir verða oftar en 

ekki fyrir valinu, og þar snúast okkar helstu þrár og þarfir um kol og olíu. Beard er jafn 

veiklundaður og lætur líkama sinn og heilsu gjalda fyrir lesti sína. Við lok bókar er hann 

orðinn feitari, andstyttri og gráðugri en nokkru sinni fyrr. Hann hefur í leiðinni orðið sér 

úti um húðkrabbamein, sem honum finnst þægilegra að leiða hjá sér en takast á við. 

Ekki er erfitt að sjá tengingar milli þessarar forherðingar Beards og afstöðu þeirra sem 

afneita tilveru loftslagsbreytinga og sjá hlýnun jarðar sem lygar, pólitískt samsæri eða 

einfaldlega hugmyndafræðilega tískubólu. Afneiturum og hinum ómeðvitaða hluta 

samfélagsins virðist nefnilega finnast einfaldara að líta framhjá vandamálinu en að gera 

eitthvað í því. Hið ómerkilega viðmót og innra sálarlíf Michaels Beard gerir hann því að 

mjög svo vafasömum og óviðkunnanlegum manni. Það verður því að teljast hæpið að 

ætlan höfundarins hafi verið að skapa persónu sem lesendum líkar við. Ummæli hans 

við samstarfsfélaga sinn í sólarrafhlöðuverkefninu í lokahluta bókarinnar gefa í það 

minnsta til kynna að hvort sem Beard trúir á raunveruleika loftslagsbreytinganna eða 

ekki sé honum allra síst í huga að bjarga jörðinni með gjörðum sínum. Þar sem Toby 

Hammer, samstarfsfélagi Beards, kvartar og kveinar yfir því að hafa séð vísindamenn í 

sjónvarpinu afneita hlýnun jarðar og afleiðingum hennar, hughreystir Beard hann með 

                                                           
6
 Solar, bls. 162–163. 
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þessum orðum: „Toby, listen. It„s a catastrophe. Relax!“
7
 Fjárhagsleg velgengni 

verkefnisins er það eina sem skiptir hann máli. 

Það væri til lítils að færa rök fyrir því hversu erfitt er að greina söguhneigðina án 

þess að nefna niðurlagið. Í þriðja og síðasta hluta Solar er sögusviðið eyðimörk Nýju-

Mexíkó árið 2009. Michael Beard og samstarfsmenn hans eru við það að hefja 

raforkuframleiðslu með sólarrafhlöðunum sem Beard kom í framleiðslu með hjálp 

rannsókna Tom Aldous. Í þessum lokahluta bókarinnar snýst allt í höndum Beards, allar 

fyrri misgjörðir hans koma upp á yfirborðið og leggja vinnu hans í rúst. Í fyrsta lagi 

kemur lögfræðingur ríkisstofnunarinnar sem Beard starfaði hjá í Bretlandi og útskýrir 

fyrir honum að það sé vitað mál að hann hafi nýtt sér rannsóknir hins látna 

samstarfsfélaga síns sér til framdráttar. Þetta sé grafalvarlegt mál þar sem þær 

rannsóknir voru samkvæmt samningum eign stofnunarinnar og þar af leiðandi eigi hún 

rétt á eignarhluta í öllum þeim tækninýjungum sem Beard hafi þróað á síðustu árum. 

Hann er hins vegar svo þrjóskur að í stað þess að játa sig sigraðan neitar hann að 

samþykkja staðhæfingar lögfræðingsins. Því stefnir allt í lögsóknir og framleiðslutafir 

hjá Beard í lok bókar.  

Í öðru lagi fær hann heimsókn frá Rodney Tarpin, manninum sem hann skellti á 

skuldinni fyrir dauða Tom Aldous. Tarpin er þó ekki kominn til Nýju-Mexíkó til að leita 

hefnda, heldur telur hann fyrrverandi eiginkonu Beards, og þáverandi ástkonu Tarpins, 

hafa framið ódæðið. Eina ástæðan fyrir komu hans á fund Beards er vilji til að 

enduruppgötva sjálfan sig með því að fá vinnu á nýjum stað. Í stað þess að rétta fram 

sáttahönd og bæta að einhverju leyti fyrir að hafa rænt Tarpin átta árum af ævi hans, 

neitar Beard honum um vinnu. Þetta gerir hann á þeirri forsendu að Tarpin hafi sofið hjá 

konu hans og sjálfsagt haft eitthvað að gera með hið meinta morð. Þessi blanda 

ósanngirni og vægðarleysis af hálfu Beards verður til þess að lesendum bókarinnar er 

nánast ómögulegt að líka vel við hann. Beard gengur mjög langt í að nudda salti í sár 

Tarpins og er ýjað að því í lok bókar að hann hafi hefnt sín, gengið berserksgang og 

brotið allar sólarrafhlöður Beards með sleggju. Öll sú vinna er þar með unnin fyrir gýg 

vegna refsihörku Beards. Viðbrögð Tobys Hammer, samstarfsfélaga Beards, við þessum 

tveimur skelfilegu uppákomum sýna svart á hvítu hvernig honum hefur tekist að 

eyðileggja allt fyrir sjálfum sér og öðrum: 

 

                                                           
7
 Solar, bls. 298. 
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We won„t be meeting again. I don„t think I could bear the sight of you, Michael. 

[…] I„ll be taking action to protect myself against what are rightfully your 

debts. […] I hate you, Michael. You lied to me and you„re a thief. […] You 

deserve almost everything that„s coming to you. So go fuck yourself.
8
 

 

Þegar nánustu samstarfsfélagar mannsins þola ekki lengur að berja hann augum eru ekki 

miklar líkur á að lesandinn finni með honum samúð. Það lítur því ekki út fyrir að 

höfundurinn ætli sér að snúa viðhorfum lesenda í sögulokin því Michael Beard er enn 

óviðkunnanlegri í lok bókar en hann hefur áður verið. 

Í þriðja lagi endar öll þessi hringavitleysa þar sem Beard situr á veitingastað og 

sér barnsmóður sína og sambýliskonu frá Bretlandi ganga inn í sömu andrá og konuna 

sem hann hefur haldið við í Nýju-Mexíkó. Þar sem barnung dóttir hans nálgast og hann 

stendur upp til að heilsa henni virðist sem hann sé við að fá hjartaáfall:  

 

As Beard rose to greet her, he felt in his heart an unfamiliar, swelling sensation, 

but he doubted as he opened his arms to her that anyone would ever believe him 

now if he tried to pass it off as love.
9
 

 

Hann virðist því ekki einungis vera búinn að ganga að vinnu sinni, og vinnu allra í 

kringum sig, dauðri heldur einnig sjálfum sér í leiðinni með líferni sínu.  

Eftir endalausar tafir og skítlegt framferði er Beard kominn í svo krappa stöðu að 

hann á ekki lengur möguleika á að bjarga sér eða verkefni sínu. Þessi staða er ekki 

ósvipuð þeirri sem mannkynið er á góðri leið með að koma sér í því jafnvel þótt við 

hefjum fljótlega aðgerðir er alls kostar óvíst að það verði ekki um seinan. Beard má því 

auðveldlega sjá sem fulltrúa þeirra mannlegu lasta og óbilgirni sem ógna nú lífi okkar á 

jörðinni. Að öðru leyti er erfitt að greina ákveðna hneigð innan verksins, aðra en 

hugsanlega þá að draga fram það versta í fari allra þeirra sem koma að 

umhverfisverndarumræðunni og framleiðslu endurnýjanlegra orkugjafa. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Solar, bls. 382–383. 

9
 Solar, bls. 384. 
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2. kafli – Óljós ætlan 

 

Þrátt fyrir alla sína margræðni er mögulegt að greina ákveðna merkingarhneigð í Solar. 

Í fljótu bragði er því ekki að neita að bókin ber með sér kaldhæðna afstöðu gagnvart 

flestum þeim aðgerðum sem menn og ríkisstjórnir standa í þessa dagana til að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda. Því til stuðnings má nefna hversu ýktar aðstæður bókin 

dregur upp á köflum og farsakennt orðalagið sem McEwan beitir stundum við 

lýsingar.
10

 Gott dæmi um þetta er þegar Michael Beard ákveður að kasta af sér vatni í 

norður-heimskautsleiðangri sínum og er hræddur um að hafa valdið typpinu á sér 

óbætanlegum skaða vegna kulda. Þetta kómíska atriði þjónar ekki einungis þeim 

tilgangi að skemmta lesandanum, heldur ýtir hún einnig undir þá tilfinningu lesandans 

að Beard geti engan veginn bjargað jörðinni frá loftslagsbreytingum úr því hann getur 

ekki séð um sig sjálfan. Kaldhæðni hans beinist að veröldinni en þegar upp er staðið er 

brandarinn nærri alltaf á hans eigin kostnað. En gagnrýnin er alls ekki bundin við 

söguhetjuna. Listamennirnir eru kjánalegir, þar sem þeir hafa ofurtrú á hæfni sinni til að 

vekja athygli mannkynsins á vandamálinu, en tekst ekki einu sinni að halda skipulagi á 

búningsherbergi skipsins. Breska ríkið kemur asnalega út þar sem það eyðir fleiri árum 

og ómældu fjármagni í þróun vindmyllu sem mun aldrei verða hagkvæm, allt vegna 

ummæla sem efasemdarmaðurinn Michael Beard lét falla í framhjáhlaupi. Grín er gert 

að öllum, enginn er skilinn út undan.  

Þá skiptir máli að fulltrúar afneitunaraflanna eru hvergi til staðar í bókinni og því 

erfitt að vita hvenær grínið beinist að þeim. Þegar Beard hughreystir Toby Hammer eftir 

að sá síðarnefndi vekur máls á því að sumir vísindamenn séu ekki sannfærðir um áhrif 

manna á loftslagsbreytingar segir hann: „There are bad scientists, just like there are 

rotten singers and terrible cooks.“
11

 Þessi árás á efasemdarmenn innan 

vísindasamfélagsins er hins vegar lituð af því hversu óáreiðanlegur Beard hefur reynst 

lesendum. Ómögulegt er að vita hvort hann trúir því sem hann segir eða er einungis að 

reyna að græða á vandanum. Engin persóna í bókinni stendur fyrir þennan jaðarhóp 

vísindamanna og því er Beard eina heimild lesenda um réttmæti skoðana þeirra. 

                                                           
10

 Dæmi um ýkt orðalag McEwans er t.d. þegar Michael Beard lýsir gömlum manni og segir hann hafa „a 
liver-spotted death mask for a face“(Solar, bls. 201). Einnig má nefna í þessu samhengi háleitar lýsingar 
hans á kartöfluflögupoka: „It was an artful laboratory simulation of the corner fish and chip shop, an 
enactment of fond memories and desire and nationhood.“ (Solar, bls. 168). 
11

 Solar, bls. 297. 
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Niðurstaðan er sú að erfitt er að greina hvort höfundurinn ætli sér að gera grín að báðum 

hliðum loftslagsumræðunnar. 

Ýktar lýsingar McEwans ýta einnig undir þá túlkun að hér sé á ferðinni 

kaldhæðin skáldsaga sem sé umhugað um loftslagsbreytingar á sama tíma og hún gerir 

grín að viðbrögðunum við þeim. Þegar Michael Beard heldur ræðu sína fyrir fjárfestana 

er hann nýbúinn að troða í sig nokkrum samlokum með reyktum laxi, og finnur að ekki 

er allt með felldu í iðrum sínum: 

 

[…] when at last he stood to bored applause […] he felt an oily nausea at 

something monstrous and rotten from the sea, stranded on the tidal mud flats of 

a stagnant estuary, decaying gaseously in his gut and welling up, contaminating 

his breath, his words and, suddenly, his thoughts.
12

 

 

Þessi lýsing er svo ýkt og grótesk að hún veldur nánast óþægindum hjá lesandanum 

sjálfum. Beard er gerður enn viðbjóðslegri, hann er fitubolla sem treður svo miklu í sig 

að hann gubbar næstum yfir sig í ræðustól. Þrátt fyrir þessa kaldhæðni hverfist sagan 

um raunveruleika loftslagsbreytinganna, þær eru dramatískur bakgrunnur sögunnar og 

ekki má túlka kaldhæðnina svo að markmið höfundarins sé að draga úr trúverðugleika 

þeirra vísindalegu rannsókna sem staðfest hafa alvarleika þróunarinnar. 

 Í kjölfar útgáfu Solar var tekið viðtal við Ian McEwan í The Telegraph, þar sem 

hann útskýrir nálgun sína, skilning á loftslagsbreytingum og stöðu sína innan þeirrar 

umræðu: 

 

McEwan describes himself as a warner. 'Simply because I‟m not a scientist and 

the weight of the data seems to me to be pretty huge. It would be quite 

extravagant to think there was some collusional conspiracy, or that there were 

too many jobs, or university grants that were on the line.
13

 

 

McEwan gefur lítið fyrir þær samsæriskenningar sem afneitunariðnaðurinn hefur haldið 

á lofti. Hann kallar sig aðvaranda og lýsir þeim hópi sem „people who have looked at 

                                                           
12

 Solar, bls. 204. 
13

 Mick Brown, „Ian McEwan interview: warming to the topic of climate change“, The Telegraph (mars, 
2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/7412584/Ian-
McEwan-interview-warming-to-the-topic-of-climate-change.html (síðast breytt 11. mars, 2010). 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/7412584/Ian-McEwan-interview-warming-to-the-topic-of-climate-change.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/7412584/Ian-McEwan-interview-warming-to-the-topic-of-climate-change.html
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the data and feel that it„s pretty alarming.“
14

 Hann er því augljóslega meðal þeirra sem 

líta loftslagsbreytingarnar alvarlegum augum og vilja gera eitthvað í vandamálinu. 

Kaldhæðnina sem finna megi í Solar verði að rekja til annarra þátta: 

 

'The thing that would have killed the book for me, I‟m sure, is if I‟d taken up 

any sort of moral position,‟ he says. 'I needed a get-out clause. And the get-out 

clause is, this is an investigation of human nature, with some of the latitude 

thrown in by comedy.‟
15

 

 

Markmið McEwans var því, samkvæmt þessu, beinlínis að halda höfundarætlaninni 

óljósri. Hann ákvað fyrirfram að bókin sjálf myndi ekki taka neina ákveðna stöðu í 

umræðunni, heldur gæfi hann hverjum lesanda fyrir sig tækifæri á að draga sínar eigin 

ályktanir. Þetta staðfestir þá skoðun sem fram hefur komið, að höfundarætlanin er 

einstaklega óljós í verkinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Mick Brown.  
15

 Mick Brown.  
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3. kafli – Hlýnandi orðræður 

 

Árið 2006 sendi breska hugveitan (e. think tank) The Institute for Public Policy 

Research frá sér skýrsluna Warm Words: How are we telling the climate story and can 

we tell it better?
16

 Markmið hennar var að rannsaka helstu orðræður í Bretlandi tengdar 

umræðunni um hlýnun jarðar og áhrifamátt þeirra þegar kæmi að því að hvetja fólk eða 

letja til aðgerða. Ári síðar stóð hugveitan, ásamt The Energy Saving Trust, að gerð 

framhaldsskýrslu um sama efni. Bar sú heitið Warm Words II: How the climate story is 

evolving and the lessons we can learn for encouraging public action.
17

 Hér verður litið 

örlítið nánar á efni þessara tveggja skýrslna, orðræðurnar sem þar eru nefndar til 

sögunnar og breytingarnar sem virtust hafa orðið á umræðunni á því ári sem leið á milli. 

Að endingu verður reynt að beita greiningunni í Warm Words á dómana um Solar, 

sérstaklega með tilliti til afstöðu bresku pressunnar til loftslagsbreytinga, en hún er 

mismunandi milli fjölmiðla. 

 Höfundar skýrslnanna tveggja skipta umræðunni í tvo grófa hópa eftir því hvort 

einstaklingarnir viðurkenna loftslagsvandann eða hafna honum. Margar mismunandi 

orðræður falla innan beggja flokka og eru byggðar á mismunandi forsendum. Fyrst 

skulum við líta á fyrrnefnda flokkinn en þar ber fyrst að nefna aðvörunar orðræðu (e. 

alarm) sem byggir á því að hlýnun jarðar sé raunverulegt vandamál. Hún inniheldur 

þrjár undir-orðræður, hræðsluáróður (e. alarmism), ígrundaða aðvörun (e. sober 

alarm) og hófsama aðvörun (e. conservative alarm), sem eru ólíkar hvað varðar nálgun 

þeirra að lausnum á vandanum. Hræðsluáróðurinn reynir að ýta undir aðgerðir með því 

að hræða fólk með ýktustu dæmunum um mögulegar afleiðingar loftslagsbreytinga á 

vistkerfi jarðarinnar. Vandamálið við þessa orðræðu, að mati skýrsluhöfunda, er að í 

henni er í raun gert það mikið úr vandamálinu að einstaklingum er gert erfitt fyrir að sjá 

hvernig þeirra framlag geti nokkru skipt. Ígrunduð aðvörun dregur ekki úr alvarleika 

málsins, ef hún er borin saman við hræðsluáróðurinn, en hún er laus við skrumið og 

stílöfgarnar sem einkenna hann. Hér eru staðreyndir og tölfræði í hávegum höfð en eins 

og fram kemur í Warm Words II er skilið eftir olnbogarými fyrir inngrip einstaklinga.
18

 

Hófsöm aðvörun stingur hins vegar í stúf við þessar tvær að því leyti að þar er á ferðinni 

                                                           
16

 Gill Ereaut og Nat Segnit, Warm Words: How are we telling the climate story and can we tell it better? 
(London: The Institute for Public Policy Research, 2006). 
17

 Nat Segnit og Gill Ereaut, Warm Words II: How the climate story is evolving and the lessons we can 
learn for encouraging public action (London: The Energy Saving Trust og ippr, 2007). 
18

 Warm Words II, bls. 14. 
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fremur kaldhæðin orðræða, þar sem sjónarhornið er þrengra og tekur mið af þeim 

áhrifum sem hlýnun jarðar gæti haft á nánasta umhverfi. Greinar, sem nefna hversu 

hræðilegt það væri ef skosku hálöndin myndu umbreytast með komu sumarhúsa í 

grískum stíl eftir ofsafengna hlýnun, eru hluti þessarar óalgengu, og sérlega bresku, 

orðræðu.
19

 Einnig getur verið erfitt að greina hana frá afneitunarorðræðum á borð við 

kómíska tómhyggju (e. british comic nihilism), en afneitunarorðræðurnar verða 

skoðaðar nánar á eftir. 

 Auk aðvörunar má telja upp ferns konar önnur rök sem fela í sér viðurkenningu 

á loftslagsvandanum. Þau snúa öll að ákvarðanatöku (e. resolve), því hvað hægt sé að 

gera til að taka á vandanum, fremur en að velta sér upp úr hversu alvarlegt vandamálið 

sé. Sá sem beitir fyrir sig ófúsum átrúnaði (e. reluctant belief) er sammála 

efasemdarmönnum um leiðindi og óþægindi þess að gera nokkuð í loftslagsbreytinga 

vandamálinu, en telur jafnframt ólíklegt að gríðarlegur meirihluti vísindamanna hafi 

haft rangt fyrir sér. Því sé óskynsamlegt að gera ráð fyrir að vandamálið leysist af sjálfu 

sér.
20

 Stór hluti umræðunnar í Bretlandi snýst, að mati greinarhöfunda, um litlar 

aðgerðir (e. small actions) en þar er gengið út frá þeirri kenningu að margt smátt geri 

eitt stórt. Þessi orðræða er talsvert notuð þegar hagsmunasamtök vilja fá almenna 

borgara og fyrirtæki til að taka þátt í að glíma við vandamálið í sínu nánasta umhverfi, 

til að mynda með endurvinnslu og orkusparnaði. Tækni-jákvæðni (e. techno-optimism) 

er orðræða sem skiptist í tvo hluta. Annars vegar er hún nýtt af stórfyrirtækjum sem lofa 

því að þeirra eigin tækni muni taka á loftslagsbreytingavandanum og færa allt til betri 

vegar og því sé óþarfi fyrir almenning að hafa áhyggjur. Hins vegar tengist hún 

nýsköpun í tæknigeiranum þar sem ákveðnar tæknilausnir eru bornar á borð sem lausnir 

á vandamálinu. Fyrra afbrigðið er algengara meðal þeirra sem voru áður í 

efasemdarhópnum en hafa að endingu sætt sig við að eitthvað þurfi að gera í vandanum, 

eða í það minnsta láta líta svo út fyrir að eitthvað verði gert. Nýsköpunarhliðin ýtir hins 

vegar undir nýjar lausnir í orkumálum heimsins og talar því í raun beint gegn þeim 

stórfyrirtækjum sem þegar eru á orkumarkaðnum.
21

 Að endingu má nefna Davíðs og 

Golíats rökin, en sú orðræða er að miklu eða öllu leyti nýtt af aðgerðahópum og 

róttæklingum á jaðri umræðunnar, til að mynda hópum á borð við Plane Stupid og 

Campaign for Climate Action. Hér er gert mikið úr hlutverki þess sem mælir. 

                                                           
19

 Warm Words II, bls. 15. 
20

 Warm Words II, bls. 16. 
21

 Warm Words II, bls. 18. 
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Aðgerðahóparnir láta eins og þeir standi einir gegn ofurafli stórfyrirtækja og 

aðgerðarleysi stjórnvalda og tala um loftslagsbreytingarnar á ýktum nótum.
22

 

Ofangreindar orðræður draga fram vandann við útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þrátt 

fyrir það eru þær ólíkar sín á milli. Þær fanga afstöðu þeirra sem hefðu viljað hefja 

aðgerðir fyrir áratugum síðan, en einnig þeirra sem helst vilja sitja aðgerðarlausir til 

eilífðarnóns. Í tilfelli stóru orkufyrirtækjanna, sem leggja áherslu á eigin getu til að 

sporna gegn útblæstrinum, er orðagjálfrið að öllum líkindum komið til vegna krafna 

almennings fremur en af viljanum til raunverulegra aðgerða. 

 Á hinum ásnum, afneitunarmegin, standa sjö mismunandi orðræður, en áhrif 

þeirra þverra með hverju ári, samkvæmt seinni skýrslunni. Orðræða kennd við hinn 

ráðsetta hluta samfélagsins (e. settlerdom) er notuð af þeim sem afneita og gera gys að 

meintum áhrifum manna á loftslagsbreytingarnar. Þessi rök eru færð fram á þeim 

forsendum að sú skoðun brjóti gegn almennri skynsemi. Mælandi stillir sér upp sem 

hluta af hinum skynsama meirihluta sem ógnað er af dómsdagsspámönnum og 

róttæklingum aðvörunar orðræðunnar.
23

 Kómísk tómhyggja, sem nefnd var hér á undan, 

er skilgreind sem orðræða sem á upp á pallborðið hjá bresku millistéttinni og lætur sér 

afleiðingar hnatthlýnunar í léttu rúmi liggja. Vinsældir þessara raka hafa hins vegar 

minnkað eftir því sem almenningur tekur frekar undir mikilvægi þess að brugðist verði 

við loftslagsbreytingum af ábyrgð.
24

 Önnur sérstök grein afneitunarorðræðunnar er 

hugmyndin um að hlýnun sé af hinu góða (e. warming is good). Þessi afstaða er 

sérstök að því leyti að hún gerir ráð fyrir því að hlýnun eigi sér stað en kýs að sjá 

afleiðingarnar í jákvæðu ljósi. Til að mynda bendir hún á kostina sem hlýnuninni muni 

fylgja fyrir landbúnað og þann hagfræðilega ávinning sem lausnir á vandamálum 

tengdum henni muni hafa í för með sér.
25

 Mælskulegum efasemdum (e. rhetorical 

scepticism) er ætlað að grafa undan sannfæringunni sem samstaða vísindasamfélagsins 

er byggð á. Þar eru dregin fram rök vísindamanna sem hafna hlýnun jarðar og allt er 

reynt til að kasta rýrð á þá vísindamenn sem standa að loftslagsrannsóknum og verk 

þeirra.
26

 Þessi orðræða fær margt að láni frá afneitun sem byggir á fullyrðingum 

sérfræðinga (e. expert denial), þar sem vísað er til vísindamanna og sérfræðinga sem 

gagnrýnt hafa vísindalegar aðferðir þeirra sem halda fram áhrifum mannsins á 
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 Warm Words II, bls. 19. 
23

 Warm Words II, bls. 21. 
24

 Warm Words II, bls. 22. 
25

 Warm Words II, bls. 23. 
26

 Warm Words II, bls. 23. 
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loftslagsbreytingar. Þær eru hins vegar ólíkar að því leyti að sú síðari er að öllu leyti 

byggð á vísindalegum grunni, en mælskulegu efasemdirnar byggja oftar en ekki á 

tilfinningarökum.
27

 Varnir hins frjálsa markaðar (e. free market protection) byggja á 

þeirri skoðun að jafnvel þótt loftslagsbreytingar eigi sér stað væru þær neikvæðu 

efnahagslegu afleiðingar, sem aðgerðir stjórnvalda hefðu í för með sér, mun alvarlegri 

en kostirnir við téðar aðgerðir. Gott dæmi um verk, sem mótað er af þessari afstöðu, er 

bók Booker og North, Scared to Death, þar sem deilt er á þörfina fyrir aðgerðir gegn 

hinni „ímynduðu“ ógn og hæðst að kostnaðinum sem hlýst við þær.
28

 Að lokum skal 

nefnd snapastefnan (e. free rider), en það er orðræða sem orðið hefur til í kjölfar þess 

að meirihluti fjölmiðla og samfélagsins tekur mannlegum áhrifum á loftslagsbreytingar 

sem gefnum. Þessi orðræða lætur sem svo að jafnvel þótt mannleg áhrif á hlýnun jarðar 

séu vandamál sé engin ástæða fyrir „okkur“ að gera nokkurn skapaðan hlut fyrr en aðrar 

þjóðir taka þátt í því sömuleiðis.
29

 

Skýrslurnar tvær sem hér um ræðir voru gerðar með árs millibili, 2006 og 2007. 

Þótt stuttur tími hafi liðið á milli má ætla af lestri þeirra að margt hafi breyst í 

umræðunni á Bretlandseyjum á aðeins einu ári. Fleiri orðræður eru teknar fyrir í seinni 

skýrslunni en í þeirri fyrri, þeirra á meðal snapastefnan og undir-orðræður 

aðvörunarinnar. Ástæðurnar eru fyrst og fremst þær að almenn samstaða um 

loftslagsbreytingar af mannavöldum hafði náð fótfestu í fjölmiðlum og æ óalgengara að 

gripið væri til afneitunarorðræðunnar á prenti. Þar sem þessar breytingar höfðu orðið á 

aðeins einu ári gefur það til kynna að talsverð þróun hafi einnig verið á umræðunni á 

þeim árum sem liðin eru frá gerð seinni skýrslunnar. Jafnvel mætti gera ráð fyrir að eftir 

því sem hlaðið er enn frekar á vogarskálar hinnar vísindalegu samstöðu, um áhrif manna 

á hlýnun jarðar, halli enn frekar undan fæti hjá andstæðingum hennar. Því miður bendir 

margt til þess að þróunin hafi ekki leitt í þá átt og má taka nærtækt dæmi úr íslenskum 

stjórnmálum því til stuðnings. Í greininni „Vekjum ekki sofandi dreka“ ræðir Guðni 

Elísson viðbrögð við ummælum Kolbrúnar Halldórsdóttur, þáverandi 

umhverfisráðherra, um olíuvinnslu á drekasvæðinu svokallaða.
30

 Bloggarar rifu 

Kolbrúnu í sig og kölluðu öllum illum nöfnum fyrir það eitt að leggjast gegn 

                                                           
27

 Warm Words II, bls. 23–25. 
28

 Christopher Booker og Richard North, Scared to Death: From BSE to Global Warming – How Scares Are 
Costing Us the Earth (London: Continuum, 2008). 
29

 Warm Words II, bls. 26. 
30

 Guðni Elísson, „Vekjum ekki sofandi dreka: Loftslagsmál, pólitísk umræða og olíuleit á íslenska 
landgrunninu“, Tímarit Máls og menningar 4 (2011), 10–25. 
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hugsanlegri olíuvinnslu Íslendinga með sterkum rökum umhverfissjónarmiða. Á 

endanum ollu ummæli Kolbrúnar, sem hún lét falla þremur dögum fyrir 

alþingiskosningarnar í apríl 2009, því að „[t]æplega fjórðungur kjósenda VG strikaði 

yfir nafn hennar eða færði niður á atkvæðaseðlinum, eða alls 1.990.“
31

 Heiftúðug 

viðbrögðin við ummælum Kolbrúnar bera það með sér að almenningi sé ekki jafn 

umhugað um loftslagsbreytingar og ætla mætti. Um leið og aðgerðir gegn losun 

gróðurhúsalofttegunda koma við buddu fólks, eða hugsanlegan ágóða þjóðarbúsins í 

framtíðinni, smellur í baklás og áhuginn á betri heimi til handa afkomendum okkar 

dvínar hratt. 

Auðvelt er að sjá tengsl milli stöðu bresku dagblaðanna á hinu pólitíska litrófi og 

þeirrar orðræðu sem mest er haldið á lofti og því samhengi sem þær eru settar í. Þannig 

er afneitunarorðræðuna nánast einvörðungu að finna í hægrisinnuðum útgáfum á borð 

við The Times, The Telegraph og The Daily Mail. Hlýnunarorðræðan er aftur á móti 

mun algengari í vinstrisinnuðum fjölmiðlum á borð við The Guardian, The Independent 

og The Observer. Henni vex þó ásmeginn eftir því sem samstaða um áhrif mannkyns á 

hlýnun jarðar eykst og kemur því einnig fram í hægrisinnuðu útgáfunum. Nálgun 

blaðanna á hægri vængnum á hlýnunarorðræðuna er hins vegar oft og tíðum önnur en 

kollega þeirra vinstra megin. Hugmyndin um að margt smátt geri eitt stórt er til að 

mynda oftar en ekki sett í samhengi við rök hræðsluáróðursins í vinstrisinnuðum 

útgáfum. Með því móti er lesandinn minntur á alvarleika loftslagsbreytinga og í 

kjölfarið er hann hvattur til aðgerða í sínu nánasta umhverfi. Hægrisinnuðum 

fjölmiðlum virðist aftur á móti tamara að grafa undan rökum litlu aðgerðanna með því 

að draga þau í efa útfrá afneitunarorðræðunum.
32

 Það er því augljóst að jafnvel þótt 

blöðin á hægri vængnum hafi sætt sig við staðreyndina um mannleg áhrif á 

loftslagsbreytingar eiga þau enn til að grafa undan henni og umræðunni í heild. Þessi 

afstaða verður til umræðu í næsta kafla, þar sem rýnt verður í viðbrögð blaðanna við 

Solar og athugað hvort dómarnir um verkið séu mótaðir af hinni almennu pólitísku 

afstöðu til loftslagsvísinda. 
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 Guðni Elísson, bls. 17. 
32

 Warm Words I, bls. 22. 
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4. kafli – Dómur felldur 

 

Litið var á ellefu dóma um Solar í bresku blöðunum The Telegraph, The Daily Mail, 

The Spectator, The Guardian, The Observer, Financial Times, The London Review of 

Books og The Independent. The Guardian, The Observer og The Telegraph voru hvert 

um sig með tvo dóma um bókina og voru báðir teknir til skoðunar í hverju tilfelli. Til að 

greina umfjöllunina niður, og gera niðurstöðurnar auðskiljanlegri, verður fyrst horft til 

hugmynda McEwans og þeirri spurningu varpað fram hvort gagnrýnendur hafi vikið frá 

þeim og hverju slíkt kunni að sæta. Í kjölfarið verður litið sérstaklega til afstöðu 

gagnrýnendanna til umræðunnar um loftslagsbreytingar og athugað hvort hún falli að 

þeirri ritstjórnarstefnu sem greina má í Warm Words skýrslunum. 

Þótt erfitt geti verið að greina höfundarætlanina í Solar út frá verkinu sjálfu 

hefur Ian McEwan ekki farið sérlega leynt með eigin afstöðu til loftslagsbreytinga. Því 

kemur ekki á óvart að meirihluti breskra gagnrýnenda líti svo á að markmið bókarinnar 

sé að lýsa slæmri framkomu mannkynsins við náttúruna. Til að koma þeim punkti til 

skila líta gagnrýnendurnir yfirleitt á Michael Beard sem myndlíkingu fyrir samband 

mannsins og jarðarinnar. Fimm gagnrýnendur
33

 sáu hliðstæðu milli þess að rétt eins og 

mannkynið étur upp olíubyrgðir jarðarinnar, og tapar sér í ofneyslu, sé Michael Beard 

að eyðileggja eigin líkama með ruslfæði og almennum ólifnaði. Jason Cowley, 

gagnrýnandi The Observer, segir meðal annars í gagnrýni sinni: 

 

His behaviour is a local example of the more general problem of human over-

consumption: just as Beard devours everything around him, so we are 

devouring our world, with its finite resources and fragile ecosystems.
34

 

 

Þeir fjórir
35

 sem eftir eru, gagnrýnendur The Daily Mail, Financial Times, The 

Independent og The Telegraph, nefna nánast ekki umræðuna um hlýnun jarðar, eins 

sérstakt og það kann að virðast. Roger Lewis, gagnrýnandi The Daily Mail, heldur því 

fram að ætlunin hafi verið að skrifa kómedíu þar sem stillt sé upp andstæðunum í lífi 

                                                           
33

 Þeir sem hér eru teknir til greiningar eru Sam Leith hjá The Spectator, Christopher Tayler og Nicholas 
Lezard hjá The Guardian, Jason Cowley hjá The Observer og Thomas Jones, sem ritar fyrir The London 
Review of Books. 
34

 Jason Cowley, „Solar by Ian McEwan“, ritdómur um Ian McEwan, Solar (2010), í The Observer (14. 
mars 2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: http://www.guardian.co.uk/books/2010/mar/14/solar-
ian-mcewan (síðast breytt 14. mars 2010). 
35

Roger Lewis hjá The Daily Mail, William Sutcliffe hjá Financial Times, James Urquhart hjá The 
Independent og Tibor Fischer hjá The Telegraph. 

http://www.guardian.co.uk/books/2010/mar/14/solar-ian-mcewan
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Beards, óvéfengjanlegum lögmálum eðlisfræðinnar og ringulreiðinni í einkalífi hans.
36

 

William Sutcliffe hjá Financial Times segir einungis um viðfangsefnið að markmið 

höfundar hafi verið að skrifa verk sem taki á hlýnun jarðar og fjalli því um ástand 

plánetunnar í dag.
37

 Hann fer hins vegar ekkert nánar út í boðskap bókarinnar. James 

Urquhart, gagnrýnandi The Independent, lítur svo á að loftslagsbreytingaumræðan veiti 

verkinu samhengi og þjóni hlutverki bakgrunns fyrir dramatíkina í einkalífi 

aðalpersónunnar: 

 

Although the overarching context of Solar is the search for clean energy, which 

is presented with McEwan's usual liberal salting of plausible research, it serves 

as little more than a proscenium for the turgid drama of sex, compromised 

integrity and serial irresponsibility played out by Beard's shambling figure.
38

  

 

Þrátt fyrir að ýta loftslagsumræðunni til hliðar í gagnrýni sinni virðist Urquhart ekki 

vera afneitunarmegin og samþykkir í það minnsta þær vísindalegu staðreyndir sem 

bókin hefur að geyma. Tibor Fischer hjá The Telegraph segir að hlýnun jarðar og 

loftslagsbreytingar séu sérlega leiðinlegt viðfangsefni í skáldverki og hrósar McEwan 

fyrir að gera sitt besta til að fara í kringum umræðuna. Viðhorf Fischers er dæmigert 

fyrir hægrisinnaða fjölmiðla. Jafnvel þótt hann gangi ekki svo langt að afneita tilvist 

loftslagsbreytinga ýtir hann umræðunni til hliðar og neitar að taka þátt í henni, líkt og 

það eitt og sér geri umræðunni hærra undir höfði en hún á skilið. 

 Þeir tveir gagnrýnendur sem eftir eru, Lorna Bradbury hjá The Telegraph og 

Nick Cohen hjá The Observer, komast að mjög ólíkum niðurstöðum. Bradbury lítur svo 

á að hér sé á ferðinni skáldsaga sem ýti undir efasemdir um samstöðu vísindamanna 

þegar kemur að loftslagsbreytingum af mannavöldum: 

 

                                                           
36

 Roger Lewis, „A physics farce that fizzles out“, ritdómur um Ian McEwan, Solar (2010), í The Daily Mail 
(19. mars 2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: http://www.dailymail.co.uk/home/books/article-
1258354/A-physics-farce-just-fizzles-SOLAR-BY-IAN-MCEWAN.html (síðast breytt 19. mars 2010). 
37

 William Sutcliffe, „Ian McEwan‘s climate change comedy“, ritdómur um Ian McEwan, Solar (2010), í 
Financial Times (5. mars 2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/db777db4-27e0-11df-9598-00144feabdc0.html#axzz1n7o8pMtK 
(síðast breytt 5. mars 2010). 
38

 James Urquhart, „Solar, By Ian McEwan“, ritdómur um Ian McEwan, Solar (2010), í The Independent 
(14. mars 2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/books/reviews/solar-by-ian-mcewan-1919286.html (síðast breytt 14. mars 2010). 
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Solar is fun and clever, but the brilliance of its timing, as our scepticism about 

the received scientific view of climate change grows, means it will come to be 

regarded as a classic.
39

 

 

Svo virðist sem hún telji snilld McEwans felast í því að verkið sýni okkur að í lagi sé að 

efast um niðurstöður vísindamanna. Þeir hljóti allir að vera eiginhagsmunaseggir líkt og 

Michael Beard. Bradbury nefnir einnig hversu hressandi sé að heyra skoðanir Beards á 

hlýnunarumræðunni: 

 

Beard‟s views on climate change are bracing, to say the least: “There was an 

Old Testament ring to the forewarnings, an air of plague-of-boils and deluge-of-

frogs, that suggested a deep and constant inclination, enacted over the centuries, 

to believe that one was always living at the end of days.”
40

 

 

Hún tekur sérstaklega dæmi úr bókinni þar sem Beard gerir grín að 

aðvörunarorðræðunni þar sem afneitunarsinnum hefur reynst vel að gagnrýna hana í 

gegnum tíðina. Hún lætur í veðri vaka að bókin haldi fram hinu sanna um 

loftslagsumræðuna; að hún sé einungis hræðsluáróður umhverfisverndarsinna. Í 

kjölfarið kemur hún inn á rökin sem kennd eru við varnir frjálsa markaðarins í sambandi 

við ríkisstofnunina sem Beard starfar fyrir: 

 

The hopelessly inefficient institution is run by a yes man in line for a 

knighthood and spends its time fielding “clean energy” schemes from loners 

and eccentrics.
41 

 

Bradbury einblínir á það neikvæða sem bókin hefur að segja um aðgerðir til stöðvunar 

loftslagsbreytinga. Hún lítur svo á að stofnunin sé óhagkvæm og þjóni engum tilgangi 

öðrum en að veita vitleysingum hljómgrunn fyrir hugmyndir sínar um endurnýjanlega 

orkugjafa. Með því að nefna að yfirmaður stofnunarinnar sé að leitast eftir aðalstign 

kemur hún einnig inn á þá gagnrýni afneitunarsinna að meirihlutasamþykki 

                                                           
39

 Lorna Bradbury, „Solar by Ian McEwan: review“, ritdómur um Ian McEwan, Solar (2010), í The 
Telegraph (13. mars 2010). Má nálgast á veraldarvefnum hér: 
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vísindamanna um alvarleika loftslagsbreytinga sé til þess fallið að þeir haldi í 

rannsóknarstyrki sína og stöðu.  

Nick Cohen tekur heldur ólíkan pól í hæðina. Hann heldur því fram að McEwan 

sé síður en svo að gera grín að ótta fólks við hlýnun jarðar, heldur sé hann einfaldlega 

að reyna að gera grein fyrir honum.
42

 Auk þess telur hann að markmið McEwans sé að 

beina umhverfisverndarsinnum á braut tækninnar, að líta á úrlausnir á borð við 

kjarnorku sem einfalda leið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Hann segir að 

mennirnir sem styðji slíkar tillögur vilji nýta tækni 21. aldarinnar til að draga úr þeim 

skaða sem vísindi þeirrar 19. og 20. hafa valdið.
43

 Auk þessa tekur Cohen fram að Solar 

sé fyrsta skáldsagan, sem hann hafi komist í tæri við, sem takist að fjalla um 

loftslagsbreytingar samhliða því að vera gott skáldverk.  

Það er því ljóst að gagnrýnendur hafa greint höfundarætlanina á ólíkan hátt. Þótt 

meirihluti þeirra hafi litið svo á að McEwan ætli sér að ýta undir aðgerðir gegn hlýnun 

jarðar, litu nokkrir framhjá umræðunni eða hrósuðu honum fyrir að leiða hana þægilega 

hjá sér. Lorna Bradbury heldur síðan fram hinum pólnum, að verkinu sé ætlað að ýta 

undir efasemdir í garð þeirra vísindamanna sem halda fram hættunum sem hlýnun jarðar 

ber í skauti sér. 

Af þeim dómum sem teknir eru til skoðunar í þessari ritgerð birtust fjórir í 

blöðum sem liggja á hægri væng hinnar pólitísku umræðu í Bretlandi, The Telegraph, 

The Spectator og The Daily Mail. Fjórir dómar koma úr The Guardian og The 

Observer, sem teljast til vinstri vængsins, og tveir úr The Financial Times og The 

Independent, sem halla frekar á vinstri hliðina, eða halda sig við miðju. The London 

Review of Books hefur enga sérstaka pólitíska afstöðu og fellur því ekki að þessari 

skilgreiningu. Eins og fram kom í kaflanum um Warm Words skýrslurnar hafa 

afneitunarorðræðurnar oftar en ekki átt heima í blöðum á hægri vængnum. Minna bar á 

þeim innan umræðunnar við gerð seinni skýrslunnar og því er tilvalið að skoða dómana 

með tilliti til þess hvort sú þróun sé merkjanleg í þessu úrtaki. 

 Í byrjun er rétt að taka fram að skoðun gagnrýnendanna á gæðum bókarinnar fer 

ekki eftir pólitískum línum. Báðir gagnrýnendur The Telegraph og gagnrýnandi The 

Spectator fara fögrum orðum um bókina, líkt og báðir gagnrýnendur The Guardian og 
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annar rýna The Observer. Að sama skapi eru bæði gagnrýnandi The Daily Mail og Jason 

Cowley hjá The Observer heldur, eða mjög, neikvæðir í garð bókarinnar. Áhugaverðari 

niðurstöður fást hins vegar þegar litið er á þá skoðun sem gagnrýnendurnir virðast hafa 

á umræðunni um hlýnun jarðar. Eins og áður kom fram er Lorna Bradbury greinilega 

haldin miklum efasemdum um vísindin á bakvið loftslagsbreytingar. Hinn gagnrýnandi 

The Telegraph, Tibor Fischer, virðist hins vegar afar neikvæður gagnvart umræðunni í 

heild sinni: 

 

When I read the phrases 'save the world from environmental disaster‟ and 'the 

most pressing and complex problem of our time‟ on the dust jacket, I feared 

greatly for my reading pleasure. […] Terms such as 'global warming‟ and 

'climate change‟ in my opinion are great reefs of triteness waiting to sink any 

narrative that gets too close, but McEwan skilfully pilots around the platitudes 

and tedious debates …
44

 

 

Hann lítur svo á að McEwan sé að gera sitt besta til að komast hjá umræðunni um 

hlýnun jarðar og kann vel að meta það. Hér virðist vera á ferðinni viðhorf þess sem áttar 

sig á því að rökræðan hefur tapast og hefur engan áhuga á að heyra frekar á hana 

minnst. Þessi kæfing á umræðunni er ein af fáum leiðum sem efasemdarmenn hafa 

þegar hin viðtekna skoðun felur í sér að loftslagsbreytingar eigi sér stað og að 

mannkynið eigi þar stóran hlut að máli. Jafnvel þótt ætlan Fischers sé ekki að draga úr 

umræðunni af þeirri ástæðu að hann sé efasemdarmaður, heldur einfaldlega vegna þess 

að honum finnst hún leiðinleg, hefur það sömu áhrif.  

Bradbury og Fischer eru á jaðrinum hvað skoðanir gagnrýnendanna varðar. 

Bradbury er sú eina af úrtakinu sem setur fram augljósar efasemdir um trúverðugleika 

vísindanna að baki hlýnunar jarðar og Fischer er sá eini sem sýnir umræðunni í heild 

andúð. Það þýðir þó ekki að þau séu algjörlega ein á báti. Gagnrýnendur The Daily Mail 

og The Independent, Roger Lewis og James Urquhart, leiða báðir umræðuna um 

loftslagsbreytingar algjörlega hjá sér. Hvorugur þeirra hefur nokkurn skapaðan hlut um 

þann hluta bókarinnar að segja í gagnrýni sinni. Með því koma þeir sér í verki hjá því að 

taka á umræðu sem Fischer er í nöp við, sem gefur til kynna ákveðna samsömun með 
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skoðunum hans. Þar fyrir utan er Lewis hvað harðastur á því að hér séu á ferðinni 

sérlega ómerkilegar bókmenntir: „Managing to eclipse itself, Solar remains a minor, 

frivolous book.“
45

 Hinir gagnrýnendurnir nefna allir hnatthlýnunarumræðuna, í það 

minnsta í framhjáhlaupi, og er ekki í nöp við hana sem viðfangsefni í skáldskap. Enginn 

þeirra efast heldur um veruleika loftslagsbreytinga af mannavöldum, þótt sumir þeirra 

virðist vera harðari aðgerðasinnar en aðrir. Má þar nefna Nick Cohen hjá The Observer 

sem segir að Solar sé fyrsta velheppnaða bókin, sem hann hafi lesið, með 

hnatthlýnunarumræðuna sem miðpunkt: 

 

Far from mocking fears about climate change, McEwan is struggling to find a 

way to write them. […] Opposition to global warming has been a good cause 

which has failed to inspire good fiction. I do not claim encyclopaedic 

knowledge, but Solar is the first novel I have read to tackle it successfully. […] 

McEwan attempts the difficult trick of blending raucous comedy with science 

and politics. I think he pulls it off magnificently.
46

 

 

Cohen virðist vera harðasti umhverfissinninn í úrtakinu og er hvað jákvæðastur í garð 

bókarinnar. Það er áhugavert að af þeim sex dómum sem birtast í vinstrisinnuðu- og 

miðju-blöðunum er einungis einn, sá sem James Urquhart skrifar í The Independent, 

sem gæti talist andsnúinn hnatthlýnunarumræðunni, því hann leiðir hana með öllu hjá 

sér við ritun dómsins. Hinir fimm eru jákvæðir í garð umræðunnar, átta sig á veruleika 

loftslagsbreytinga og hlutverki mannkyns í þeim. Aftur á móti eru þrír af þeim fjórum 

dómum sem birtast í hægrisinnuðu blöðunum andvígir umræðunni, nefna hana ekki að 

nokkru leyti eða bera fram efasemdir um hlutverk mannsins í þróun loftslagsmála. Það 

er því deginum ljósara að samband ríkir milli þeirra skoðana sem fram koma í gagnrýni 

á Solar og pólitískri ritstjórnarstefnu blaðanna þar sem þær birtast. Það verður að teljast 

sérlega áhugavert að bókagagnrýni skuli vera svo mótuð af pólitískum álitamálum en 

því er auðvitað ekki að neita að loftslagsumræðan er mikið hitamál þar sem augljós 

ágreiningur hefur lengi verið milli þeirra sem skipast til hægri og vinstri í 

stjórnmálunum.  

Í seinni Warm Words skýrslunni er sérstaklega tekið fram að efasemdardæmum 

hafi farið fækkandi í pressunni á því eina ári sem leið milli þess að skýrslurnar voru 
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skrifaðar. Líklegasta skýringin á þessari breytingu er heimildarmynd Als Gore, An 

Inconvenient Truth,
47

 en nú hefur aftur hallað á ógæfuhliðina í menntun almennings 

þegar kemur að umræðu um loftslagsbreytingar. Afleiðingar umhverfisvænna ummæla 

Kolbrúnar Halldórsdóttur voru rædd í síðasta kafla og bera meintri vitundarvakningu 

íslensks almennings ekki góða söguna. Viðbrögð, sem þau, valda kæfingu á allri 

umræðu um umhverfismál og eru áhyggjuefni því eins og komið hefur fram er afneitun 

á umræðunni alveg jafn hættuleg og afneitunarorðræðurnar sjálfar. Sömu sögu er að 

segja af áhuga Bandaríkjamanna á umræðunni en árið 2010 voru einungis 59% þeirra 

tilbúin til að viðurkenna hlýnun jarðar, þrátt fyrir að sú tala hafi verið 79% árið 2006.
48

 Í 

þremur af fjórum tilvikum virtist gagnrýnin í hægrisinnuðu blöðunum annað hvort full 

af orðræðum efasemdanna eða andvíg umræðunni í heild, annað hvort með ræðu eða 

þögn. Slíkt kom aðeins upp í einni af sex rýnum hjá vinstrisinnuðu miðlunum. Aftur á 

móti kann vel að vera að gömul sár efasemdarmanna ýfist upp þegar umræðan um 

loftslagsmálin kemur upp í bókmenntaheiminum og það geti skýrt niðurstöðurnar. Hvort 

sem um hjarðhegðun er að ræða, eða að fólk með svipaðar skoðanir safnist á sömu 

vinnustaði, er ljóst að mikil fylgni er milli afstöðu blaðanna til loftslagsmála og þeirra 

skoðana sem fram koma í dómum um Solar, bæði vinstra og hægra megin. 
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Lokaorð 

 

Eins og útskýrt var í fyrstu tveimur köflum þessarar ritsmíðar er söguhneigðin í Solar 

óljós og staðfestir höfundurinn það sjálfur í viðtölum. Michael Beard er gríðarlega 

óviðkunnanleg persóna sem talar fyrir báðum hliðum umræðunnar, stundum með 

nokkurra blaðsíðna millibili. Lesandinn veit því ekki í hvorn fótinn Beard stígur og 

staða hans sem áreiðanlegrar persónu er oft dregin í efa. Því kemur ekki á óvart að 

verkið hafi verið túlkað á marga mismunandi vegu. Í rannsókninni var lagt upp með að 

gera athugun á orðræðum í ritdómum bresku pressunnar um verkið og hvort þeir féllu 

að þeirri niðurnjörvun loftslagsbreytingaumræðunnar sem Warm Words skýrslurnar 

gefa til kynna. Í skýrslunum er því haldið fram að afneitunarorðræðuna sé helst að finna 

í hægrisinnuðum miðlum en hlýnunarorðræðan komi fyrir í öllum blöðum, þótt 

framsetning hennar geti verið mismunandi. Í þremur tilvikum af fjórum nýttu 

gagnrýnendur hægrisinnuðu blaðanna sér afneitunarorðræðuna eða minntust ekki á 

umræðuna einu orði. Aftur á móti leiddi einungis einn af sex gagnrýnendum 

vinstrisinnuðu blaðanna umræðuna hjá sér á meðan allir hinir voru jákvæðir í garð 

hennar eða notfærðu sér hlýnunarorðræðuna. Niðurstaðan er því sú að í meirihluta 

tilfella sé merki pólitískrar ritstjórnarstefnu blaðanna að finna í bókmenntarýni þeirra, í 

það minnsta þegar kemur að umræðunni um loftslagsbreytingar af manna völdum. 
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