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Útdráttur	

Íslensk	náttúra	er	stór	hluti	af	ímynd	þjóðarinnar.	Hún	hefur	m.a.	verið	notuð	til	þess	að	

markaðsetja	landið	erlendis	og	styrkja	ákveðnar	hugmyndir	í	sjálfstæðisbaráttunni.	Þegar	

ímyndir	 íslenskrar	 náttúru	 eru	 kannaðar	 frekar	 er	 ljóst	 að	 ákveðin	 stef	 koma	oft	 fyrir.	

Mikið	hefur	verið	 fjallað	um	hve	einstök	hún	sé	og	gjarnan	minnst	á	óspillta	eiginleika	

hennar.	Þessi	stef	er	hægt	að	tengja	við	hugmyndir	mannfræðingsins	Mary	Douglas	um	

hreinleika.	Þær	gætu	verið	hjálplegar	 til	þess	að	kanna	þá	orðræðu	sem	sköpuð	hefur	

verið	um	 íslenska	náttúru.	Samkvæmt	Douglas	eru	óhreinindi	þau	 fyrirbæri	 sem	passa	

ekki	inn	í	ákveðin	samhengi.	Hugmyndir	um	óhrein	fyrirbæri	geta	gefið	ýmislegt	til	kynna	

um	þau	samfélög	þar	sem	slíkar	hugmyndir	verða	til.		

Dæmi	um	þessar	hreinleikahugmyndir	er	hægt	að	 finna	víða	 í	 ímyndum	 íslenskrar	

náttúru.	Í	sjálfstæðisbaráttu	Íslendinga	koma	slík	stef	m.a.	fram	í	umræðum	um	sérstöðu	

í	náttúrufari	landsins.	Í	vistfræðilegri	umræðu	getur	skapast	orðræða	um	hvaða		tegundir	

eigi	heima	innan	ákveðinna	kerfa.	Í	því	samhengi	hafa	ákveðnir	hagsmunahópar	reynt	að	

skapa	 neikvæðar	 ímyndir	 sem	 tengjast	 þjóðernishyggju	 máli	 sínu	 til	 stuðnings.	 Í	

ferðamannaiðnaðinum	 er	 landið	 einnig	markaðsett	 á	 ákveðinn	 hátt	 þar	 sem	mikið	 er	

notast	 við	 orðræðu	 sem	 snýr	 að	 óspilltum	 eiginleikum	 landsins	 og	 einstakri	

náttúrufegurð.	Það	er	því	athyglisvert	að	kanna	hvernig	hugmyndir	um	hreinleika	hafa	að	

vissu	 leiti	orðið	einkennandi	 fyrir	 íslenska	náttúru.	Þær	 ímyndir	sem	við	koma	íslenskri	

náttúru	eru	ekki	 endilega	 sjálfgefnar	heldur	eiga	 sér	uppruna	 í	mismunandi	 ferlum	og	

þjóna	yfirleitt	einhverjum	tilgangi,	og	oft	á	tíðum	eru	þær	mótaðar	á	röngum	forsendum.				
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Inngangur		
Íslensk	 náttúra	 leikur	 stórt	 hlutverk	 fyrir	 ímynd	 þjóðarinnar.	 Umfjöllun	 um	 hana	

einkennist	oft	af	því	að	fjallað	er	um	hve	einstök	hún	sé,	til	dæmis	hvað	varðar	fegurð	og	

jarðfræðilega	 eiginleika	 (sjá	 t.d.	 Anna	 Dóra	 Sæþórsdóttir	 og	 Anna	 Karlsdóttir,	 2009).	

Náttúran	hefur	verið	notuð	sem	ákveðin	táknmynd	þjóðarinnar,	sem	kemur	meðal	annars	

fram	í	sjálfstæðisbarráttunni	og	hvernig	hún	hefur	verið	notuð	til	þess	að	markaðsetja	

landið	 (sjá	 t.d.	 Huijbens,	 2011).	 Íslensk	 náttúra	 hefur	 einnig	 verið	 tengd	 við	 ákveðnar	

ímyndir	 sem	 snúast	 gjarnan	 um	 náttúrlegan	mikilfengleika,	 fegurð	 og	 ósnert	 landslag	

(Oslund,	2011).	Þessum	hugmyndum	hefur	verið	beitt	á	ýmsum	vettvangi	og	algengt	stef	

er	 að	 fjalla	 um	hvernig	þjóðin	 á	 að	hafa	öðlast	 ákveðinn	 styrk	 eftir	 að	hafa	 lifað	með	

óblíðum	náttúruöflunum.	Slíkt	kom	meðal	annars	fram	fyrir	efnahagshrunið	2008	þar	sem	

svipaðar	hugmyndir	voru	gjarnan	tengdar	við	viðskiptamennina	sem	áttu	hlut	í	því.	Ímynd	

íslenskrar	náttúru	hefur	verið	tengd	við	útflutningsvörur	af	ýmsu	tagi	á	borð	við	vatn,	fisk,	

orku	 eða	 jafnvel	 tónlist.	 Algengt	 stef	 er	 að	 hafa	 íslenska	 náttúru	 í	 bakgrunni	 í	

tónlistarmyndböndum	og	hefur	til	dæmis	tónlistarkonan	Björk	oft	tengt	tónlist	sína	við	

náttúruna	(Oslund,	2011;	Dibben,	2009).	

Þegar	 ímyndir	 íslenskrar	 náttúru	 eru	 skoðaðar	 frekar	 kemur	 í	 ljós	 að	 ákveðnar	

hugmyndir	koma	oft	 fyrir.	Þessar	 ímyndir	er	hægt	að	greina	með	aðferðum	á	borð	við	

orðræðugreiningu	en	hún	felst	í	því	að	kanna	hvernig	slíkar	hugmyndir	verða	til	og	hvernig	

þeim	 er	 viðhaldið	 (Fairclough,	 1992).	 Þegar	 orðræðugreiningu	 er	 beitt	 koma	 oft	 í	 ljós	

einhver	viðverandi	þemu	í	efninu.	Eftir	því	sem	ég	kannaði	umfjöllun	um	íslenska	náttúru	

meira	kom	ég	 t.d	 sífellt	oftar	auga	á	hvernig	hún	 tengdist	hugmyndum	um	hreinleika.	

Hreinleikahugmyndir	 hafa	 komið	 fyrir	 í	 mannfræðilegum	 skrifum	 og	 um	 það	 efni	 má	

kannski	 helst	 nefna	 eitt	 höfuðrit	 Mary	 Douglas,	 Purity	 and	 Danger	 (1966).	 Hugmynd	

hennar	gengur	út	á	það	hvernig	flokka	megi	óhreinindi	sem	þá	hluti	sem	ekki	eru	á	réttum	

stað	 en	þessa	 greiningu	 er	 hægt	 að	 yfirfæra	 á	margs	 konar	 orðræður	 um	hreinleika	 -	

meðal	annars	í	náttúrunni.		

Markmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 kanna	hreinleikahugmyndir	 í	 íslenskri	 náttúru	út	 frá	

þremur	sjónarhornum.	Í	fyrsta	kafla	tek	ég	fyrir	helstu	hugtök	og	kenningar	sem	ég	notast	

við	til	þess	að	fjalla	um	efnið	á	borð	við	hreinleika	og	náttúru.	Í	öðrum	kafla	tek	ég	fyrir	

sjálfstæðisbarráttuna	og	hvernig	náttúran	var	þar	notuð	við	ákveðna	ímyndasköpun	sem	
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kom	fram	í	mismunandi	þáttum	á	borð	ljóðlist	og	hugmyndum	um	þjóðerni.	Þriðji	kaflinn	

snýr	að	umræðum	um	íslenska	náttúru	í	umhverfisvísindum	og	þá	helst	vistfræði.	Þar	er	

hægt	að	kanna	hvernig	flokkunarkerfi	fyrir	náttúruna	verða	til	út	frá	ólíkum	sjónarmiðum	

þar	sem	umræður	hafa	skapast	um	hvaða	tegundir	tilheyra	íslenskri	náttúru	og	hverjar	

ekki.	 Fjórði	 og	 síðasti	 kaflinn	 snýr	 að	 því	 hvernig	 Ísland	 hefur	 verið	markaðsett	 út	 frá	

ákveðnum	 gildum	 á	 alþjóðamarkaði	 en	 þar	 koma	 gjarnan	 fram	 ríkjandi	 sjónarmið	 um	

náttúruna.	Markmið	ritgerðarinnar	er	því	að	kanna	hvernig	hreinleiki	hefur	orðið	eitt	af	

megintáknum	í	orðræðu	um	íslenska	náttúru	og	hvaðan	sú	orðræða	kemur.	
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1 Náttúra,	orðræða	og	hreinleiki	

1.1 Mismunandi	sjónarhorn	á	náttúruna	í	samtímanum	

Umfjöllun	um	náttúruna	getur	verið	margræð.	Erfitt	er	að	skoða	hana	út	 frá	einhverju	

einu	sjónarhorni	eða	bendla	hana	við	einn	ákveðinn	sannleik.	Þar	sem	maðurinn	er	hluti	

af	náttúrunni	hafa	 tengsl	hans	við	hana	verið	órjúfanleg	og	mannkynið	hefur	því	 lengi	

reynt	að	skilja	hana	betur.	Hugtökunum	menningu	og	náttúru	er	gjarnan	stillt	hvoru	upp	

við	annað	og	umræðan	um	þau	einkennist	oft	af	því	að	um	eiginlegar	andstæður	sé	að	

ræða,	þrátt	fyrir	að	hægt	sé	að	skilja	menningu	sem	afurð	náttúrulega	ferla	(Descola	og	

Pálsson,	1996).	Maðurinn	er	lífvera	eins	og	hver	önnur	og	hefur	því	sífellt	þurft	að	glíma	

við	þá	áskorun	að	 lifa	á	náttúrunni	og	einn	helsti	eiginleiki	mannsins	er	að	 laga	sig	að	

erfiðum	aðstæðum	sem	koma	upp	 í	henni.	Á	undanförnum	öldum	og	þá	sérstaklega	á	

undanförnum	áratugum	hefur	samband	mannsins	við	náttúruna	breyst	mikið	og	því	fylgir	

gjarnan	að	mannlegt	samfélag	sé	sífellt	að	verða	meðvitaðra	um	þær	afleiðingar	sem	það	

hefur	 á	 náttúruna	 í	 kringum	 sig.	 Þessi	 vakning	 hefur	 orðið	 hvati	 að	 siðferðislegum	

spurningum	 um	 samband	 mannsins	 við	 náttúruna	 og	 hvernig	 það	 sé	 hægt	 að	 bæta	

umgengni	mannsins	við	náttúruna	áður	en	neikvæð	áhrif	á	umhverfið	verða	óafturkræf	

(Bourdeau,	2004).		

Í	umfjöllun	um	náttúruna	er	hægt	að	notast	við	margbreytileg	sjónarmið	á	borð	við	

hug-	og	raunvísindi	sem	og	listir.	Mikilvægt	er	þó	að	gera	grein	fyrir	því	hvernig	þau	hugtök	

sem	notuð	eru	til	þess	að	öðlast	skilning	á	náttúrunni	séu	menningarleg	afurð.	Það	getur	

því	 verið	 hjálplegt	 að	 kanna	 hvernig	 slíkar	 menningarlegar	 hugmyndir,	 eins	 og	 t.d.	

orðræða	um	náttúruna,	verða	til	(Herzogenrath,	2009).	Mannshugurinn	leitast	sífellt	við	

að	öðlast	skilning	á	veröldinni	í	kringum	sig	og	þekkingarleitin	hefur	verið	ríkjandi	stefna	

undanfarinna	alda	(Bereiter,	1994).	Til	þess	að	hugurinn	geti	náð	utan	um	óendanlega	

flókin	og	stór	fyrirbæri	þarf	samt	sem	áður	einhver	einföldun	að	eiga	sér	stað	til	þess	að	

grunnþekking	 á	 fyrirbærinu	 geti	myndast.	 Hugurinn	 býr	 yfir	 ótalmörgum	mismunandi	

verkfærum	til	þess	að	öðlast	skilning	á	veröldinni	 í	kringum	sig	og	einn	helsti	eiginleiki	

mannsins	sem	tegundar	er	að	miðla	slíkri	þekkingu	áfram	á	milli	kynslóða	(Bateson,	1979;	

Kornblith,	 2002).	 Hugmyndir	 mannfræðingsins	 Claude	 Leví-Strauss	 (1963)	 geta	 verið	
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hjálplegar	til	þess	að	átta	sig	á	því	hvernig	mannshugurinn	vinnur	úr	gífurlega	flóknum	

fyrirbærum	 á	 kerfisbundinn	 hátt.	 Þessi	 rannsóknaraðferð	 Leví-Strauss	 nefnist	

formgerðarhyggja	 (e.	 structuralism)	 og	 gengur	 út	 frá	 því	 hvernig	mannshugurinn	 virki	

almennt	 á	 svipaðan	 hátt	 og	 því	 er	 hægt	 að	 finna	 ákveðin	 mynstur	 í	 mismunandi	

samfélögum	í	ýmsum	formum	hugmynda	og	menningar	(Leví-Strauss,	1963).	Þrátt	fyrir	

að	ekki	sé	mikið	notast	við	þessa	kenningu	í	samtímanum	er	hún	samt	nytsamleg	til	þess	

að	færa	rök	fyrir	því	hvernig	ákveðnar	hugmyndir	um	náttúru	og	menningu	fyrirfinnast	í	

mörgum	mismunandi	samfélagum.	Slíka	umfjölllun	má	finna	í	skrifum	mannfræðingsins	

Sherry	Ortner	 (1972)	sem	færði	 rök	 fyrir	því	hvernig	hugmyndir	um	konur	eru	gjarnan	

bendlaðar	 við	 náttúrulega	 ferla	 og	 jafnvel	 talað	 um	 þær	 sem	 nær	 náttúrunni	 en	 þær	

hugmyndir	má	oft	rekja	til	 líkamlegra	eiginleika	kvenna.	Hugmyndir	um	náttúruna	geta	

eignast	hliðstæður	í	þáttum	menningar	þar	sem	náttúrulegir	þættir	eru	notaðir	til	þess	að	

útskýra	eitthvað	sem	við	kemur	menningu	(sjá	t.d.	Halldór	Laxness,	1971).		

Rétt	eins	og	náttúran	er	margbreytilegt	fyrirbæri	þá	eru	þær	ímyndir	sem	um	hana	

eru	 skapaðar	 að	 sama	 skapi	 fjölbreyttar	 og	 verða	 til	 í	 mismunandi	 menningarlegu	

samhengi.	Til	þess	að	kanna	hvernig	þessar	hugmyndir	verða	til	í	samtímanum	er	hægt	að	

taka	fyrir	ferðamennsku	og	hvernig	reynt	er	tengja	saman	hugmyndir	við	ákveðin	svæði	

til	þess	að	reyna	að	höfða	til	mögulegs	markhóps	ferðamanna.	Í	þessu	ferli,	þar	sem	svæði	

eru	markaðsett	á	vissan	hátt,	er	stundum	reynt	að	skapa	nýjar	ímyndir	um	þau		(Hall	o.fl.,	

2009).	 Markaðsetning	 af	 þessu	 tagi	 hefur	 í	 för	 méð	 sér	 þær	 afleiðingar	 að	 víða	 eru	

landsvæði	endurhugsuð	með	það	markmið	að	gera	þau	að	æskilegum	áfangastað.	Við	

þetta	getur	skapast	nýtt	viðhorf	til	náttúrunnar;	hún	verður	neysluvara.	Dæmi	um	slíkt	

má	meðal	annars	finna	í	markaðsherferðum	í	ferðamannageiranum	á	Íslandi	þar	sem	mikil	

áhersla	er	 lögð	á	hreinleika	 landsins	og	hálendisins	 (Anna	Dóra	Sæþórsdóttir,	2010).	Á	

undanfarinni	öld	hafa	miklar	breytingar	átt	sér	stað	hvað	varðar	lífskilyrði	fólks	í	ríkjum	

sem	notið	hafa	efnahagslegrar	velgengni	og	því	hefur	gjarnan	fylgt	mikil	ferðamennska.	Í	

skrifum	mann-	og	þjóðfræðinganna	Frykman	og	Löfgrein	(1987)	má	til	að	mynda	finna	

umfjöllun	um	hvernig	viðhorf	gagnvart	náttúrunni	breyttust	mikið	í	Svíðþjóð	á	19.	og	20.	

öldinni.	Þetta	á	sérstaklega	við	um	milli-	og	efri	stéttir	í	landinu,	en	fyrir	mörgum	þeirra	

breyttust	viðhorf	til	náttúrunnar	frá	því	að	vera	um	það	að	manneskjan	væri	háð	henni	í	

gegnum	landbúnað	í	að	geta	ferðast	og	notið	hennar	á	nýjan	hátt	(Frykman	og	Löfgren,	

1987).	Það	er	athyglisvert	hvernig	þau	fyrirbæri	sem	geta	virst	sjálfgefin	í	samtímanum	
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eru	það	ekki	endilega	heldur	eru	háð	samfélagsbreytingum	sem	aðeins	hluti	fólks	hefur	

notið	góðs	af.		

Það	 er	 algengt	 að	 fólk	 skapi	 ímyndir	 um	náttúruna	 út	 frá	 persónulegri	 reynslu	 og	

einstaklingurinn	 samsami	 sig	 oft	 ákveðnum	 hlutum	 landslagsins.	 Sá	 staður	 sem	

einstaklingurinn	álítur	vera	sitt	heimili	getur	þannig	orðið	hluti	af	sjálfi	hans.	Þetta	er	hægt	

að	færa	í	stærra	samhengi	þegar	skapaðar	eru	hugmyndir	um	hvernig	fólk	tilheyrir	stórum	

svæðum	 sem	markast	 af	 menningarlega	 sköpuðum	 landamærum	 og	 stjórnmálum,	 til	

dæmis	þegar	þjóðríki	afmarka	það	land	sem	þau	telja	tilheyra	sér.	Þjóðríki	hljóta	réttmæti	

með	 því	 að	 öðlast	 einhverskonar	 viðurkenningu	 og	 sátt	 frá	 almenningi	 (Ferguson	 og	

Gupta,	2002).	Náttúran	getur	verið	gífurlega	mikilvæg	meðal	þeirra	ímynda	sem	skapaðar	

eru	um	slík	ríki.	Hún	er	yfirleitt	sameiginlegur	grundvöllur	sem	fólk	getur	orðið	sátt	um	og	

getur	þar	með	styrkt	ímyndina	um	þjóðina	þar	sem	hún	er	fær	um	að	vekja	hughrif	hjá	

stórum	hópi	fólks.	Í	Svíþjóð	áttu	sér	stað	miklar	breytingar	á	20.	öldinni	þar	sem	stjórnvöld	

reyndu	að	skapa	nýjar	hugmyndir	um	hvað	væri	sænskt	og	hvað	ekki.	Náttúran	var	þar	

lofsömuð	sem	þjóðargersemi	Svíþjóðar	en	fræðimenn	á	borð	við	Orvar	Löfgren	hafa	bent	

á	hvernig	hugmyndir	um	hvað	skuli	teljast	þjóðlegt	hafi	breyst	þar	í	gegnum	tímans	rás	og	

séu	þannig	ekki	endilega	sjálfgefnar	(Löfgren,	1993).	Slík	stef	er	að	finna	víðar	í	veröldinni.	

Sem	dæmi	má	taka	hvernig	þjóðernishugmyndir	voru	skapaðar	í	Sviss	á	20.	öldinni	þar	

sem	náttúran	gegndi	 stóru	hlutverki	 í	 þeim	 ímyndum.	 Sköpun	orðræðu	um	náttúruna	

getur	gefið	nýtt	 innsæi	 í	 samband	menningar	og	náttúru	sérstaklega	ef	 litið	er	 til	þess	

hvernig	hún	sé	endurskilgreind	út	frá	menningarlegum	hugtökum	í	hugmyndafræðilegum	

tilgangi	(Zimmer,	1998).	Náttúra	þarf	ekki	endilega	að	vera	einungis	náttúra	heldur	getur	

hún	einnig	verið	íslensk	náttúra	og	þannig	er	hún	römmuð	inn	á	nýjan	hátt	og	öðlast	nýja	

merkingu.	Ímyndasköpun	um	náttúruna	getur	komið	fram	í	mörgum	myndum	og	það	er	

athyglisvert	að	kanna	hvernig	þær	myndir	koma	fram	í	hversdagslífi.	Einnig	getur	verið	

athyglisvert	 að	 kanna	 hvernig	 tengsl	 fólks	 við	 náttúruna	 hafa	 breyst	 á	 undanförnum	

öldum.	 Að	 rýna	 í	 sköpun	 orðræðu	 getur	 verið	 öflugt	 verkfæri	 til	 þess	 að	 kanna	 slíkar	

breytingar.		

1.2 Tungumál	og	orðræða	

Tungumálið	er	eitt	öflugasta	verkfæri	mannkynsins.	Það	býr	yfir	mætti	sem	getur	breytt	

veröldinni	og	gefið	nýja	sýn	á	raunveruleikann.	Það	gerir	mönnum	fært	að	miðla	þekkingu	
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á	milli	kynslóða	og	breyta	hugsun	almennings	(sjá	t.d.	Chomsky,	2006;	Stein	og	Wright,	

1995).	 Einn	 af	 stærstu	 eiginleikum	 tungumálsins	 virðist	 vera	 hvernig	 nær	 allar	 allar	

manneskjur	 fæðast	 með	 sömu	 eiginleika	 til	 þess	 að	 geta	 lært	 það	 (Chomsky,	 1965).	

Tungumálið	býr	einnig	yfir	ákveðnum	takmörkunum	og	sýnt	hefur	verið	fram	á	hvernig	

hinum	margbreytilega	veruleika	sé	nær	ómögulegt	að	miðla	 fullkomlega	 innan	ramma	

tungumálsins	 (Jackson,	2013,	bls.	68).	 Í	þessari	umræðu	er	einnig	vert	að	nefna	Sapir-

Whorf	 tilgátuna.	Kenningin	gefur	 til	kynna	hvernig	hugmyndir	mótast	út	 frá	 tungumáli	

almennt.	 Hún	 segir	 til	 um	 það	 hvernig	 tungumálið	 gæti	 mögulega	 mótað	

hugsunarmynstur	einstaklinga.	Samkvæmt	þeirri	kenningu	gæti	verið	að	fólk	sem	talar	

mismunandi	tungumál	hafi	jafnvel	mismunandi	hugmyndir	um	hin	ýmsu	fyrirbæri	(Whorf,	

1957).	Þrátt	fyrir	að	þessi	kenning	sé	ekki	mikið	notuð	í	dag	eru	áhrif	frá	henni	að	finna	í	

hinum	ýmsu	fræðum	og	rannsóknum	á	mannlegri	hugsun.		

Tungumálinu	fylgir	líka	vald.	Það	getur	komið	fram	í	mismunandi	formum,	en	algengt	

er	að	athuga	hvernig	það	kemur	 fram	við	 sköpun	 ríkjandi	hugmynda	og	orðræðu	sem	

þagga	niður	aðrar	raddir	sem	skarast	á	við	þær.	Til	þess	að	kanna	samband	tungumáls,	

þekkingar	 og	 valds	 geta	 skrif	 franska	 fræðimannsins	 Michel	 Foucault	 reynst	 gagnleg.	

Kenningar	hans	fjalla	meðal	annars	um	það	hvernig	valdi	er	viðhaldið	í	gegnum	ríkjandi	

orðræðu.	Það	er	því	nauðsynlegt	að	líta	á	þessar	orðræður	með	gagnrýnum	augum,	þrátt	

fyrir	að	við	fyrstu	sýn	gætu	þær	virst	eðlilegar	eða	hversdagslegar	(Foucault,	1978).	Þessi	

hugmynd	um	vald	hefur	síðar	reynst	hjálpleg	við	að	skoða	samfélagið	á	gagnrýninn	máta.	

Þessum	nálgunum	er	hægt	að	beita	til	þess	að	líta	á	mismunandi	stoðir	samfélagsins	í	nýju	

ljósi	 (t.d.	Hardy	og	Thomas,	2013;	Heizmann	og	Olsson,	2015).	Það	er	ekki	 auðvelt	að	

skilgreina	orðræðu	en	hún	felur	í	raun	í	sér	hvaða	máleiningu	sem	er,	hvort	sem	það	eru	

setningar	 sem	 mótaðar	 eru	 í	 hversdagslegu	 samhengi	 eða	 á	 formlegri	 forsendum.	 Í	

fræðilegu	samhengi	er	þó	yfirleitt	fjallað	um	hana	á	annan	hátt.	Þar	er	orðræða	skoðuð	á	

gagnrýninn	hátt	og	einnig	er	reynt	að	gera	grein	fyrir	samhengi	sköpunar	hennar.	Þessi	

aðferð	er	kölluð	orðræðugreining.	Slík	greining	gengur	út	á	að	að	koma	auga	á	ríkjandi	

orðræður,	kanna	hvernig	þær	verða	til	og	hvaða	tilgangi	þær	þjóna	í	stærra	samhengi.	Út	

frá	 þeim	 sjónarhornum	 er	 hægt	 að	 skoða	 hvernig	 menning	 verður	 til	 fyrir	 tilstilli	

tungumálsins	(Fairclough,	1992).		
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Orðræðugreining	 heyrir	 undir	 viðameiri	 aðferðafræði	 sem	má	 helst	 rekja	 til	 nýrra	

hugmynda	 innan	 heimspeki	 um	 miðja	 síðustu	 öld	 þar	 sem	 hinar	 svokölluðu	 síð-

formgerðarhyggju	 (e.	 post-structuralism)	 stefnur	 voru	 að	 ryðja	 sér	 braut	 meðal	

fræðimanna	í	Evrópu	og	víðar	(Niranjana,	1992).	Meðal	þessara	fræða	gegndu	hugmyndir	

Michel	 Foucault	 stóru	hlutverki,	 þá	 sérstaklega	hugmyndir	 hans	 um	hvernig	 vald	 væri	

sniðið	inn	í	grundvallarstoðir	menningarinnar	(sjá	t.d.	Heizmann	og	Olson,	2015,	bls.	759).	

Með	því	að	beita	þessum	aðferðum	og	skoða	samfélagið	á	nýja	vegu,	jafnvel	eins	og	texta,	

var	hægt	að	fá	nýja	mynd	af	hinum	ýmsu	stofnunum	samfélagsins	og	betur	átta	sig	á	hvar	

ríkjandi	hugmyndir	eiga	uppruna	sinn.	Slík	sjónarmið	opna	fyrir	möguleikann	að	draga	í	

efa	réttmæti	þessara	stofnanna	og	ýmissra	annara	ríkjandi	stoða	samfélagsins	með	því	að	

skoða	þær	á	gagnrýnin	máta	 (Niranjana,	1992,	bls.	 5-6).	 Þessi	 stefna	opnaði	 fyrir	nýja	

aðferðafræði	 innan	 hinna	 ýmsu	 fræðigreina	 og	 fá	 marga	 til	 þess	 að	 endurhugsa	

grundvallaraðferðir	 þekkingarleitar	 og	 hvernig	 þekking	 verður	 til	 yfirleitt.	 Þessum	

nálgunum	 er	 einnig	 hægt	 að	 beita	 til	 þess	 að	 átta	 sig	 betur	 á	 hvernig	 hugmyndir	 um	

náttúruna	verða	til	(Duncan,	1990;	í	gegnum	Tilley	og	Cameron-Daum,	2017).	

Umfjöllun	um	náttúruna	í	samtímanum	beinist	oft	að	því	að	kanna	hana	út	frá	þeim	

hugmyndum	sem	verða	til	um	hana,	þannig	er	hægt	að	skoða	náttúruna	sem	afsprengi	

menningarinnar.	Þetta	á	ef	til	vill	sérstaklega	vel	við	í	tilfelli	íslenskrar	náttúru	sem	hefur	

að	 vissu	 leyti	 verið	 endurhugsuð	út	 frá	nýjum	 sjónarmiðum	 (Anna	Dóra	 Sæþórsdóttir,	

2010).	Samband	manns	og	náttúru	getur	verið	kannað	sögulega	og	menn	hafa	reynt	að	

átta	sig	á	uppruna	þeirra	hugmynda	sem	ríkja	um	náttúruna.	Á	þessu	eru	mismunandi	

fletir	eins	og	t.d.	hvernig	ákveðnar	hugmyndi	ráðast	af	því	hvernig	maðurinn	hefur	háð	

baráttu	 fyrir	 tilvist	sinni	 í	óblíðri	náttúru	(Egri,	1999).	Aðrar	umfjallanir	 lúta	gjarnan	að	

sambandi	manns	og	náttúru	í	samtímanum	þar	sem	nýjar	áskoranir	og	sjónarmið	verða	

til	um	náttúruna.	Þá	þarf	sérstaklega	að	taka	tillit	til	djúpstæðra	áhrifa	sem	hnattvæðing	

viðskipta	hefur	á	náttúruna	með	ferðamennsku,	hráefnisframleiðslu	og	iðnað	til	að	nefna	

nokkur	 dæmi.	 Þessar	 atvinnugreinar	 geta	 valdið	 grundvallarbreytingum	 á	 ímynd	

náttúrunnar	 fyrir	mörgum,	 til	 dæmis	með	því	 að	auka	 svartsýni	 náttúruverndarfólks	 á	

framtíðina.	Við	slíka	umræðu	verða	einnig	til	viðhorf	sem	reyna	réttlæta	þá	lifnaðarhætti	

sem	við	búum	við	en	þau	má	yfirleitt	rekja	til	þeirra	sem	njóta	velsældar	í	samfélaginu	og	

hagnast	að	einhverju	leyti	af	viðverandi	ástandi	(Haila,	1999).	Í	umræðu	um	náttúruna	er	

einnig	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	því	félagslega	samhengi	sem	slík	umræða	verður	til	í	
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(Herzogenrath,	2009).	Þegar	orðræður	um	náttúruna	eru	skoðaðar	frekar	er	mögulegt	að	

kanna	hvernig	önnur	atriði	hafa	áhrif	á	slíka	umræðu,	til	að	mynda	getur	hugmyndin	um	

hreinleika	verið	sérstaklega	lýsandi	fyrir	þær	ímyndir	sem	tengdar	eru	við	íslenska	náttúru	

á	20.	og	21.	öld.	

1.3 Hreinleiki	
Í	 umfjöllun	 sinni	 um	 formgerðir	 hugans	 lagði	 Claude	 Leví-Strauss	mikla	 áherslu	 á	 það	

hvernig	mannshugurinn	er	gjarn	á	að	búa	til	andstæðupör.	Slík	andstæðupör	eru	að	finna	

í	mismunandi	menningarheimum	og	geta	gefið	til	vísbendingar	um	það	hvernig	hugurinn	

virkar	almennt.	Dæmi	um	þessi	pör	væru	„karl	og	kona”,	„menning	og	náttúra”,	„hiti	og	

kuldi”,	o.s.frv.	(Leví-Strauss,	1963).	Út	frá	þessum	hugmyndum	hefur	víðtækari	umræða	

sprottið	upp	um	þau	flokkunarkerfi	sem	mannshugurinn	býr	til	og	hvernig	þau	geta	nýst	

við	að	kanna	þær	 ímyndir	og	hugtök	sem	sköpuð	eru	til	þess	að	 lýsa	veröldinni.	 Innan	

mannfræðinnar	 má	 kannski	 helst	 nefna	 áðurnefndar	 hugmyndir	 Mary	 Douglas	 um	

hreinleika.	Hún	heldur	því	 fram	að	hreinleikahugmyndir	 séu	vel	 til	þess	 fallnar	að	 lýsa	

stærri	 formgerðum	 innan	samfélagsins.	Grundvallarhugmynd	hennar	var	að	óhreinindi	

væru	í	raun	þau	fyrirbæri	sem	ekki	væru	á	réttum	stað.	Í	umfjöllun	hennar	gerir	hún	grein	

fyrir	því	hvernig	hugmyndir	um	óhreinindi	eru	mismunandi	á	milli	menningarheima	og	því	

er	ekki	hægt	að	áætla	að	skilningur	á	hreinleika	sé	eins	alls	staðar.	Hlutir	sem	gætu	jafnvel	

talist	viðbjóðslegir	í	ákveðnu	menningarlegu	samhengi	þurfa	ekki	endilega	að	vera	það	í	

einhverju	 öðru.	 Douglas	 kannaði	 einnig	 hvernig	 ákveðnir	 siðir	 verða	 til	 fyrir	 tilstilli	

hugmynda	um	hreinleika	og	hún	undirstrikar	þannig	hvernig	helgiathafnir	í	mismunandi	

menningarheimum	megi	jafnvel	skilja	út	frá	hugmyndum	um	hreinleika	í	því	samfélagi.	

Slíkir	viðburðir	gáfu	oft	mynd	af	stærri	félagslegum	ferlum	(Douglas,	1966).		

Þessar	 hugmyndir	 um	 hreinleika	 er	 einnig	 hægt	 að	 máta	 við	 orðræðusköpun.	

Orðræða	 verður	 að	 tengjast	 víðari	 sviðum	 samfélagsins	 og	 þarf	 að	 höfða	 til	 einhvers	

markhóps.	 Hreinleiki	 hefur	 þannig	 í	 einhverjum	 tilfellum	 verið	 notaður	 sem	

grundvallarhugmynd	við	sköpun	ríkjandi	orðræðna.	Eitt	óhugnanlegasta	dæmið	um	slíkt	

er	eflaust	hvernig	hugmyndum	um	hreinleika	hefur	verið	beitt	til	þess	að	skapa	orðræðu	

um	kynþætti	og	hvernig	þeir	geta	verið	hreinir.	Voðaverk	hafa	verið	framin	út	frá	slíkum	

hugmyndum.	Í	þess	háttar	tilfellum	eru	skapaðar	hugmyndir	um	að	einhverjir	ákveðnir	

hópar	fólks	séu	óhreinni	eða	að	þeir	passi	ekki	inn	í	samfélagið	(Berthold,	2010).	Nátengd	
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hreinleikahugmyndinni	er	hugmyndin	um	upprunaleika.	Ef	óhreinindi	eiga	að	 tákna	þá	

hluti	sem	eru	á	röngum	stað,	þá	er	sömuleiðis	hægt	að	velta	fyrir	sér	hvaða	hlutir	passi	þá	

inn.	Þar	af	leiðandi	geta	sumir	hlutir	verið	taldir	hreinni	en	aðrir	og	út	frá	því	er	öðlast	þeir	

jafnvel	ákveðna	stöðu	eða	ákveðið	réttmæti	(Berthold,	2010,	bls.	6).	Erfitt	getur	þó	reynst	

að	ákveða	hvaða	hlutir	eru	upprunalegir	þar	sem	veröldin	er	sífellt	að	breytast	og	því	þarf	

sífellt	að	hafa	sjónarmið	afstæðisins	í	fyrirrúmi	við	greiningu	þeirra.	Það	er	líklegast	aldrei	

hægt	að	fullyrða	að	eitthvað	sé	fullkomlega	upprunalegt	en	það	er	hægt	að	kanna	hvaðan	

slíkar	hugmyndir	koma	þar	sem	þær	eru	yfirleitt	afsprengi	menningar	(sjá	t.d.	Benhabib,	

2002).	Hugmyndir	um	hreinleika	eru	nokkuð	áberandi	í	umfjöllun	um	íslenskra	náttúru	og	

er	 líka	 að	 finna	 í	mismunandi	 ímyndum	um	 íslenskt	 þjóðerni.	 Landfræðileg	 einangrun	

landsins	 ýtir	 undir	 hugmyndina	 um	 sérstöðu	 Íslands.	 Þessar	 hugmyndir	 koma	 fram	 í	

ýmsum	 miðlum	 eins	 og	 t.d.	 bókmenntum,	 opinberri	 orðræðu,	 fræðilegri	 umræðum	

o.s.frv.	(sjá	t.d.	Gísli	Pálsson	og	Durrenberger,	1996,	bls.	39;	Huijbens,	2011).	Það	að	leggja	

sérstaka	áherslu	á	hreinleika	getur	gefið	til	kynna	ýmislegt	um	þau	samfélög	þar	sem	slíkar	

hugmyndir	verða	til.	Ef	hreinleiki	á	að	standa	fyrir	þá	hluti	sem	passa	inn	í	samfélagið	þá	

eru	þeir	einnig	lýsandi	fyrir	þá	hluti	sem	ekki	passa.	

1.4 Einkenni	Íslands	og	Íslenskrar	náttúru	
Það	er	hægt	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	til	sé	orðræða	sem	er	einkennandi	fyrir	Ísland.	Ljóst	

er	 að	 ákveðin	 ímynd	 hefur	 verið	 tengd	 við	 landið	 og	 íslensk	 náttúra	 er	 þar	 gjarnan	 í	

öndvegi.	Umfjöllun	um	ímyndir	Íslands	er	hægt	að	nálgast	út	frá	ótal	sjónarhornum	og	

erfitt	 getur	 reynst	 að	afmarka	 sig.	 Ef	 skoða	á	einkenni	þjóðar	þarf	 einnig	 að	átti	 sig	 á	

hvernig	 þjóðerni	 þróast	 fyrir	 tilstilli	margbreytilegra	 þátta.	 Hugmyndin	 um	 Ísland	 sem	

sjálfstætt	land	hefur	verið	þróast	á	undanförnum	öldum	og	í	því	ferli	urðu	ákveðnir	hlutir	

einkennandi	fyrir	þjóðina	sem	gátu	talist	séríslenskir,	eins	og	t.d.	náttúran,	tungumálið,	

gildi	 og	 fleira.	 En	 rót	 þessara	 hugmynda	 má	 finna	 á	 ýmsum	 stöðum	 á	 borð	 við	

bókmenntum,	opinberri	orðræðu	og	miðlum	(sjá	t.d.	Olwig,	2015).	Annar	vettvangur	sem	

vert	væri	að	skoða	til	þess	að	öðlast	skilning	á	hugmyndum	um	einkenni	íslenskrar	náttúru	

er	að	kanna	hvernig	fjallað	er	um	hana	út	frá	náttúru-	og	umhverfisvísindum	en	þau	geta	

gefið	aðra	mynd	af	því	hvernig	talað	er	um	náttúruleg	fyrirbæri	og	upprunaleika	þeirra.	

Innan	þessara	greina	er	einnig	að	 finna	dæmi	um	hreinleikahugmyndir	 sem	geta	gefið	

víðari	mynd	af	íslensku	samfélagi	(sjá	t.d.	Karl	Benediktsson,	2015).	Að	lokum	er	hægt	að	
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skoða	hvernig	 ímynd	 íslenskrar	náttúru	hefur	orðið	 fyrir	áhrifum	frá	hnattvæðingu	þar	

sem	hún	hefur	að	vissu	leyti	verið	endursköpuð	sem	ákveðið	vörumerki	eins	og	áður	segir	

(sjá	t.d.	Anna	Dóra	Sæþórsdóttir	og	Anna	Karlsdóttir,	2009).	Það	er	ekki	auðvelt	að	setja	

fram	eina	eða	einsleita	ímynd	af	íslenskri	náttúru	og	Íslandi	yfir	höfuð.	Það	er	þó	ljóst	að	

náttúran	hefur	gegnt	mikilvægu	hlutverki	í	að	hjálpa	þjóðinni	að	skilgreina	sig	og	ímynd	

sína.	
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2 Sjálfstæðisbaráttan:	Íslensk	náttúra	og	sköpun	þjóðar		

2.1 Líkömnun	í	umfjöllun	um	landslag	

Þýska	skáldið	W.G.	Sebald	(2016)	hafði	ætíð	áhuga	á	því	hvernig	landslagið	væri	hlaðið	

gildum	og	minningum.	Í	verkum	hans	gætir	mikils	áhuga	á	þeim	voðaverkum	framin	voru	

í	Evrópu	á	20.	öldinni.	Út	frá	þeim	atburðum	einbeitti	hann	sér	mikið	að	því	hvernig	landið	

væri	gildishlaðið	í	minningum	um	þessa	atburði	en	hann	reyndi	að	skrifa	um	þessi	atvik	á	

tímalausan	máta.	Bækur	hans	má	flokka	sem	ferðasögur	en	í	þeim	ferðast	hann	víða	og	

gerir	landslagið	sem	við	blasir	að	söguefni	sínu	og	gefur	því	eigið	líf.	Fortíð	staðanna	gæðir	

þá	eiginleikum	sem	gera	þá	að	lifandi	hlutum	í	ímyndunarafli	 lesandans.	Verk	hans	eru	

dæmi	um	hvernig	minningar	 eru	 færar	 um	að	bindast	 stöðum	og	hlutum	 í	 huga	 fólks	

(Sebald,	2016;	Wylie,	2007).	Í	fræðilegu	samhengi	nefnist	það	líkömnun	(e.	embodiment)	

þegar	fyrirbæri	öðlast	gildi	á	slíkan	hátt	en	hún	gengur	út	á	það	hvernig	hlutir	geti	verið	

gæddir	 mannlegum	 eiginleikum	 og	 auðveldlega	 er	 hægt	 að	 notast	 við	 þessi	 hugtök	 í	

umfjöllun	um	náttúruna	(sjá	t.d.	Weiss	og	Haber,	1999).	Líkömnun	getur	gefið	fyrirbærum	

atbeina	en	það	getur	komið	fram	á	ýmsa	vegu.	Sem	dæmi	má	taka	hvernig	einstaklingar	

líkamna	eigið	sjálf	með	líkamlegum	hreyfingum	og	öðrum	gjörðum.	Þessa	nálgun	má	rekja	

til	hugmynda	fyrirbærafræðinnar	og	má	þar	sérstaklega	nefna	kenningar	heimspekingins	

Maurice	Merleau-Ponty	sem	einblíndi	á	skynjun	einstaklingsins.	Þannig	er	kannað	hvernig	

hann	upplifir	sig	í	heiminum	og	gefur	umhverfi	sínu	merkingu.	Það	getur	því	verið	hjálplegt	

að	kanna	hvernig	skilningur	á	náttúrunni	er	háð	skynjunum	einstaklingsins	sem	er	öflugt	

verkfæri	 til	 þess	 að	 kanna	 samband	menningar	 og	 náttúru	 (Tilley	 og	 Cameron-Daum,	

2017,	bls.	6).	Lífvana	eða	ómennskir	hlutir	geta	þannig	verið	gildishlaðnir	á	mismunandi	

máta	fyrir	mismunandi	einstaklinga	eða	búið	yfir	mannlegum	eiginleikum.	Þetta	á	einnig	

við	um	 staði	 sem	geyma	mismunandi	merkingu	 fyrir	mismunandi	 einstaklinga	 (Ingold,	

1993).		

Gísli	Pálsson	hefur	bent	á	hvernig	líkömnun	á	náttúrunni	hefur	átt	sér	stað	á	Íslandi.	

Skapaðar	voru	hugmyndir	um	hulduverur	sem	bjuggu	í	landslaginu	auk	þess	sem	nærveru	

forveranna	 mátti	 finna	 í	 því.	 Þessar	 líkamnanir	 á	 náttúrunni	 finnast	 víða	 í	 íslenskum	

bókmenntum.	Til	að	mynda	fjallaði	Gísli	um	bók	Þórbergs	Þórðarsonar,	Steinarnir	Tala	

(Þórbergur	 Þórðarsson,	 1956;	 í	 gegnum	 Gísli	 Pálsson,	 2017).	 Í	 bók	 Þórbergs	 er	

höfundurinn	í	sterkum	tengslum	við	náttúruna	í	kringum	sig	og	ímyndar	sér	að	steinarnir	
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í	kringum	heimili	sitt	séu	í	raun	vinir	hans	sem	tala	reglulega	við	hann.	Þetta	er	dæmi	um	

það	 hvernig	 fólk	 getur	myndað	 sér	 óhefðbundin	 sambönd	 við	 landslag	 (Gísli	 Pálsson,	

2017,	bls.	26).	Með	því	að	skoða	betur	líkömnun	landslags	og	náttúru	er	hægt	að	skapa	

ný	 tækifæri	 til	 þess	 að	 kanna	 hvernig	 fólk	 skynjar	 umhverfi	 hversdagsins	 og	 hvaðan	

hugmyndir	um	landslag	koma.	Í	tilfelli	Íslands	getur	verið	athyglisvert	að	kanna	hvernig	

menningararfur	þjóðarinnar	hefur	gætt	landslagið	nýju	lífi.	Það	er	einnig	hægt	að	velta	

fyrir	 sér	 uppruna	 þeirra	 hugmynda	 sem	 hafa	 verið	 notaðar	 til	 þess	 að	 styrkja	 ímynd	

þjóðarinnar	og	hvernig	þær	koma	fram	í	daglegu	lífi.	

2.2 Þjóðernishyggja	og	ímyndasköpun	

Til	þess	að	skilja	betur	þær	hugmyndir	sem	tengdar	eru	við	íslenska	náttúru	þarf	einnig	að	

skoða	ímyndir	um	þjóðríkið	úr	sjálfstæðisbarráttunni.	Þjóðerni	er	viðfangsefni	sem	mikið	

hefur	 verið	 fjallað	 um	 út	 frá	 fræðilegum	 forsendum	 og	 einkennist	 sú	 umræða	 oft	 af	

gagnrýnum	athugunum	þar	sem	kannað	er	hvernig	ríkjandi	orðræða	verður	til	 (sjá	t.d.	

Chatterjee,	1993).	Hugmyndir	sem	geta	virst	sjálfgefnar	um	þjóðríki	þarf	að	skoða	út	frá	

því	ferli	þar	sem	þessi	ríki	verða	til.	Þessi	umræða	á	vel	við	í	samtímanum	þar	sem	örar	

samfélagsbreytingar,	 sem	 gagnast	 þó	 ekki	 öllum,	 eru	 sífellt	 að	 eiga	 sér	 stað.	 Þessa	

breytingar	má	rekja	til	þess	hvernig	hnattvæðing	og	hnattrænir	ferlar	eru	að	tengja	svæði	

saman	á	nýja	vegu.	Þá	skapast	nýjar	áskoranir	 fyrir	hugmyndir	um	þjóðerni	og	hvernig	

þeim	er	 viðhaldið	 (Wodak	o.fl.,	 2009).	Hugmyndina	um	þjóðríki	 er	hægt	að	 tengja	við	

ákveðnar	tækniframfarir.		Einn	helsti	áhrifavaldurinn	að	baki	sköpunar	þessara	ríkja	getur	

verið	hversu	auðvellt	það	hefur	orðið	að	miðla	upplýsingum	á	milli	hópa.	Hægt	er	að	dreifa	

hugmyndum	og	sameina	fólk	á	stærri	skala	en	áður	þekktist.	Helsta	áskorunin	sem	felst	í	

því	að	skapa	þjóðríki	er	að	sannfæra	þarf	fólk	um	að	það	tilheyri	mjög	stórum	hópi,	en	

eins	 og	 áður	 segir	 verður	 að	 skapa	 ríkjandi	 orðræðu	 sem	 fólk	 getur	 sameinast	 um	

(Giddens,	1981).		

Vald	 gegnir	 einnig	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 því	 hvernig	 þjóðríki	 verða	 til,	 þar	 sem	

markmið	þeirra	gengur	að	mörgu	leiti	út	á	það	að	auðvelda	stjórn	á	ákveðnum	hópi	fólks	

á	afmörkuðu	svæði.	Hugmynd	Foucault	um	hugarfarsstjórnun	(e.	governmentality)	getur	

því	verið	viðeigandi	í	umræðunni	um	sköpun	og	þjóðríkis.	Hugtakið	vísar	til	þess	hvernig	

þeir	sem	hafa	völd	innan	ákveðins	samfélags	geta	verið	of	uppteknir	af	því	hvernig	eigi	að	

stjórna	og	eiga	því	í	hættu	á	að	líta	á	einstaklinga	sem	viðfangsefni	innan	tiltekins	kerfis	
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(Lemke,	2001;	Ferguson	og	Gupta,	2002).	Til	þess	að	fá	betri	innsýn	inn	í	uppruna	þessara	

kerfa	 getur	 verið	 hjálplegt	 að	 skoða	 sögu	 þeirra	 (Lemke,	 2007).	 Þjóðríki	 viðhalda	

mikilvægum	innviðum	margra	samfélaga	en	það	er	samt	sem	áður	hollt	að	líta	á	tilveru	

þeirra	með	gagnrýnum	augum.	Það	þarf	einnig	að	kanna	hvernig	vald	þeirra	fer	dvínandni	

í	samtímanum	þar	sem	stórfyrirtæki	eru	sífellt	að	auka	áhrif	sín	í	veröldinni	(Meyer	o.f.l.,	

1997).		

Forsendur	þess	að	hugmyndir	geta	orðið	ríkjandi,	eins	og	í	tilfelli	þjóðríkja,	felast	í	því		

að	 finna	 sameiginlegan	 grundvöll	 fyrir	 víðan	 hóp	 til	 þess	 að	 sameinast	 um	 og	 styrkja	

þannig	ímynd	og	réttmæti	þeirra	hugmynda.	Dæmi	um	þetta	er	hægt	að	sækja	víða	en	

þar	 sem	 þjóðir	 eru	 yfirleitt	 bundin	 við	 ákveðin	 landsvæði	 verður	 ljóst	 að	 sameiginleg	

náttúra	verður	algengur	grundvöllur	til	þess	að	styrkja	slíkar	ímyndir	(Ferguson	og	Gupta,	

2002).	Í	umfjöllunum	um	landsvæði	þjóða	má	finna	algeng	stef	sem	ganga	út	á	hreinleika	

eða	uppruna.	Sem	dæmi	má	taka	hugmyndir	um	náttúru	í	Norður-Ameríku	þar	sem	lögð	

er	 talsverð	 áhersla	 á	 óspillta	 náttúru	 en	 hún	 hefur	 einnig	 verið	 notuð	 sem	

sameiningartákn	fyrir	fólkið	í	landinu	þar	sem	miklir	fólksflutningar	hafa	átt	sér	stað	með	

tilheyrandi	áhrifum	á	náttúruna	(Haila,	1999).		

Hægt	er	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	nokkuð	fyrirbæri	sé	yfir	höfuð	fullkomlega	einstakt	

eða	 upprunalegt.	 Slíkar	 hugmyndir	 verða	 þó	 yfirleitt	 til	 innan	 hvers	 menningarlegs	

samhengis.	Hægt	er	 að	 setja	 ríkjandi	 hugmyndir	 um	 sérkenni	 þjóðríkja	 í	 samhengi	 við	

áðurnefndar	hreinleikahugmyndir.	Slík	greining	myndi	fyrst	og	fremst	felast	í	því	að	kanna	

hvaða	hlutir	passa	eða	passa	ekki	inn	í	hvaða	samfélag	og	af	hverju.	Fræðimaðurinn	David	

Sibley	 (1955)	 hefur	 meðal	 annars	 kannað	 hvernig	 hægt	 er	 að	 tengja	 hugmyndir	 um	

hreinleika	við	það	hvernig	hópar	fólks	geta	öðlast	tilverurétt	innan	einhverra	svæða	og	

hvernig	aðrir	hópar	gera	það	ekki.	Hægt	er	að	yfirfæra	þær	hugmyndir	á	umræðuna	um	

flóttafólk.	Ef	hægt	er	að	skilgreina	einhvern	einstakling	sem	Íslending	gefur	það	einnig	til	

kynna	að	einhver	annar	sé	það	ekki.	Hægt	er	að	víkka	út	þetta	samhengi,	eins	og	að	sum	

náttúra	geti	verið	íslensk	og	önnur	ekki.	Út	frá	slíkum	hugmyndum	er	möguleiki	á	því	að	

einhverjir	einstaklingar	eða	hlutir	verði	útundan	eða	passi	ekki	inn	í	tiltekið	samfélag	eða	

samhengi.		
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2.3 Íslenska	fullveldið	og	tungumálið	

Þegar	Ísland	varð	fullvalda	ríki	árið	1944	var	það	afrakstur	 langs	ferlis	þar	sem	ímyndir	

voru	notaðar	til	þess	að	styrkja	hugmynd	um	sameiginlega	íslenska	þjóð.	Barráttan	gekk	

m.a.	út	á	það	að	sýna	fram	á	að	Ísland	væri	einstakt	og	að	þjóðin	byggi	yfir	nægum	styrk	

til	þess	að	standa	á	eigin	 fótum	(Gísli	Pálsson	og	Durrenberger,	1992).	Á	þessum	tíma	

heyrði	 Ísland	 undir	 Danaveldi	 um	 talsvert	 langt	 skeið	 sem	 nýlenda	 þrátt	 fyrir	 að	 vera	

afskekkt	og	að	íbúarnir	töluðu	sitt	eigið	tungumál.	Ekki	er	vitað	til	þess	að	mikil	mótstaða	

hafi	verið	gagnvart	danska	ríkinu	fyrst	um	sinn	og	lítið	sem	bendir	til	þess	að	almenningur	

hafi	reynt	að	breyta	stöðu	mála,	þrátt	fyrir	að	seinna	hafi	verið	sýnt	fram	á	að	talsvert	

óréttlæti	hafi	viðgengist	á	þessum	tíma	 (Guðmundur	Hálfdanarsson,	2000,	bls.	88-89).	

Talið	er	að	hægt	sé	að	rekja	hugmyndina	um	íslenskt	sjálfstæði	og	þjóðernishyggju	á	19.	

og	20.	öld	til	pólitískra	stefna	sem	voru	að	spretta	upp	víða	í	Evrópu.	Þar	má	til	dæmis	

nefna	rómantíkina,	stefnu	innan	bókmennta	sem	reyndi	að	hefja	upp	mannlega	reynslu	

meðal	annars	með	 ljóðlist.	Þessar	stefnur	 tóku	sér	bólfestu	hjá	 íslenskum	stúdentum	 í	

námi	erlendis;	þá	oftast	í	Danmörku.	Rómantíkin	í	íslenskri	ljóðlist	og	öðrum	skrifum	fól	

gjarnan	 í	 sér	 að	 endurskapa	 sögu	 Íslands	 í	 ákveðnum	 dýrðarljóma.	 Stolt	 var	 sótt	 í	

menningararf	 landsins	og	hetjusögur.	 Í	þessum	skrifum	var	 sett	 fram	ákveðin	mynd	af	

gullöld	 íslenskrar	 fortíðar	sem	mátti	 rekja	 til	hugmynda	um	sjálfstæði	 Íslendinga	 fyrr	á	

öldum.	Þessari	gullöld	var	stillt	upp	við	hlið	hins	kalda	veruleika	samtímans	sem	sagður	

var	vera	afleiðing	þess	hvernig	erlend	stjórnvöld	hefðu	stýrt	landinu	til	glötunnar.	Því	voru	

færð	rök	fyrir	því	að	til	þess	að	þjóðin	gæti	blómstrað	á	ný	þyrfti	hún	að	fá	að	ráða	sér	

sjálf	(Guðmundur	Hálfdanarsson,	2000,	bls.	90-91).		

Forystumenn	sjálfstæðishreyfingarinnar	notuðust	gjarnan	við	ljóð	sem	áttu	að	hreyfa	

við	fólki	og	skapa	samkennd	meðal	þess.	Þessi	ljóð	birtu	oft	ríkt	myndmál	þar	sem	finna	

mátti	gamlar	hetjur	og	tilvísanir	til	íslenskrar	náttúru	sem	harða	en	samtímis	fallega.	Til	

þess	að	skerpa	hugmyndir	um	þjóðerni	Íslendinga	enn	frekar	var	einnig	notast	við	ímyndir	

um	þjóðskáld,	og	þar	var	vísað	til	helstu	rómantísku	skálda	þess	tíma.	Þar	spilaði	meðal	

annars	 ljóðlist	 Jónasar	 Hallgrímssonar	 stórt	 hlutverk.	 Jónas	 var	 nokkuð	 upptekinn	 af	

náttúrunni	og	hana	má	oft	finna	í	ljóðlist	hans.	Hugmyndina	um	þjóðskáld	er	að	finna	víða	

og	algengt	er	að	nota	ljóðlist	til	þess	að	undirstrika	sérkenni	einhvers	svæðis,	hvort	sem	

það	 er	 gert	 á	 beinan	 eða	óbeinan	hátt.	 Listform	eru	 gædd	þeim	eiginleikum	að	 vekja	

hughrif	hjá	einstaklingum,	en	hægt	er	að	nota	slíka	eiginleika	til	þess	að	fylla	einstakling	
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af	stolti	yfir	þjóð	sinni	(Sveinn	Yngvi	Egilsson,	2011).	Margir	þættir	íslenskrar	náttúru	hafa	

leikið	 stórt	 hlutverk	 í	 ímynd	 landsins.	 Jöklar	 og	 eldfjöll	 eru	 til	 að	 mynda	 tengd	 við	

hugmyndir	um	styrk	 Íslendinga	til	þess	að	takast	á	við	ógnaröfl	náttúrunnar	og	stóíska	

eiginleika	þeirra	til	þess	að	 lifa	af	erfið	skilyrði	 (Oslund,	2011,	bls.	46).	 Í	umræðum	um	

náttúru	er	algengt	stef	að	álíta	hluti	náttúrulega	ef	þeir	eru	að	einhverju	leyti	ósnertir	af	

menningu,	þrátt	fyrir	að	einnig	sé	hægt	að	álíta	að	menning	sé	afleiðing	náttúru.	Þetta	

stef	er,	enn	og	aftur,	hægt	að	setja	 í	samhengi	við	hreinleikahugmyndir	Mary	Douglas.	

Áherslur	 á	 náttúruna	 í	 þjóðernishugmyndum	 Íslendinga	 er	 þannig	 hægt	 að	 tengja	 við	

hugmyndir	um	hreinleika	þar	sem	gjarnan	er	álitið	að	þjóðin	sé	að	einhverju	leyti	hrein	

eða	ósnert	af	utanaðkomand	áhrifum.	Utanaðkomandi	menning	í	íslensku	samfélagi	getur	

því	einnig	verið	álitin	ákveðin	mengun.	Hugmyndir	um	þjóðerni	geta	falist	í	því	að	ríkjandi	

aðstæður	 séu	 taldar	 náttúrulegar	 og	 að	 þær	 eigi	 á	 hættu	 að	 mengast	 vegna	

utanaðkomandi	áhrifa,	til	dæmis	ef	fólk	af	öðrum	þjóðernum	flytur	inn	á	tiltekið	svæði	

(Sibley,	1995,	bls.	90).	Dæmi	um	þetta	er	einnig	að	finna	í	þeim	ímyndum	sem	tengdar	

eru	við	tungumálið.		

Ef	 fjallað	 er	 um	 íslenska	 ljóðlist	 og	 það	 hlutverk	 sem	 hún	 gegndi	 í	

sjálfstæðisbaráttunni	 ber	 einnig	 að	 nefna	 eitt	 höfuðstolt	 íslensku	 þjóðarinnar,	

tungumálið.	 Í	 rauninni	 er	 hægt	 að	 líta	 á	 sem	 svo	 að	 umræðan	 um	 íslenska	 tungu	

einkennist	 að	einhverju	 leyti	 af	 því	 hvernig	hún	 sé	 talin	náttúruleg	eða	ósnert.	 Fjallað	

hefur	verið	um	hve	lítið	hún	hefur	breyst	frá	landnámi	og	að	í	henni	sé	að	finna	undirstöðu	

annarra	norrænna	tungumála,	sem	virðast	hafa	breyst	og	mótast	af	öðrum	tungumálum	

í	 gegnum	 aldirnar	 og	 því	 „mengast”	 í	 ákveðnum	 skilningi	 (Hilmarsson-Dunn,	 2006).	

Hugmyndir	 um	 hreinleika	 tungumálsins	má	 að	 hluta	 rekja	 til	 þess	 hvernig	 aldagamlar	

bókmenntir	þjóðarinnar	voru	skrifaðar	á	nánast	sama	tungumáli	og	talað	er	á	landinu	í	

dag	á	meðan	aðrar	norrænar	þjóðir	virðast	hafa	„glatað”	þessari	þekkingu	(Gísli	Pálsson	

og	Durrenberger,	1992).	Hugmyndir	um	íslenskuna	er	hægt	að	kanna	út	frá	umræðum	um	

vald.	Það	hefur	verið	fjallað	um	það	hvernig	hún	hefur	verið	notuð	sem	verkfæri	til	þess	

að	knýja	fram	breytingar,	t.d.	í	sjálfstæðisbarrátunni,	en	einnig	hvernig	henni	er	beitt	til	

þess	að	viðhalda	ríkjandi	hugmyndum.	Valdarstoðir	tungumálsins	er	hægt	að	skoða	út	frá	

kenningum	 franska	 fræðimannsins	 Pierre	 Bourdieu	 um	 menningarlegt	 auðmagn	 (e.	

cultural	capital).	Kenningin	gengur	út	á	hvernig	hægt	sé	að	taka	þekkingu	sem	ákveðið	

form	auðs,	 það	 felur	 í	 sér	 að	 þeir	 sem	búa	 yfir	 einhverri	 sértækri	 þekkingu	hafa	 fleiri	



21	

tækifæri	til	þess	að	komast	lengra	í	samfélaginu	(Bourdieu,	1986).	Umræðan	um	rétta	og	

ranga	íslensku	dregur	þetta	glöggt	fram	þar	sem	hægt	er	að	líta	á	kunnáttu	á	tungumálinu	

sem	ákveðið	stöðutákn.	Fólk	sem	er	ekki	af	réttum	menningarlegum	bakgrunni	á	því	á	

hættu	að	tala	„vont”	mál	og	hefur	þar	af	leiðandi	minni	tækifæri	til	þess	að	færast	ofar	í	

samfélaginu	þar	sem	kannski	eru	gerðar	kröfur	um	slíka	málkunnáttu,	t.d.	á	vinnumarkaði.	

Slæmt	mál	gerir	líka	auðveldara	fyrir	fólk	sem	talar	„betra”	mál	að	líta	niður	á	viðkomandi	

einstakling.	Tungumálið	getur	þannig	ýtt	undir	stéttaskiptingu	og	er	einnig	vettvangur	til	

þess	að	skapa	og	viðhalda	ríkjandi	hugmyndum	sem	eru	ekki	endilega	hagstæðar	fyrir	alla.	

Tungumálið	er	einnig	samofið	þjóðerninu,	þannig	geta	þeir	sem	tala	hreinna	tungumál	

jafnvel	verið	álitinir	„meira”	íslenskir	en	aðrir	(Gísli	Pálsson	og	Durrenberger	1992).	Tengsl	

íslenskunnar	 og	 þjóðernishyggju	 verða	 nokkuð	 ljós	 ef	 litið	 er	 til	 hvernig	

sjálfstæðisbaráttan	á	sér	sterkar	rætur	í	tungumálinu,	en	áhrif	tungumálsins	er	að	finna	

víðar	í	hugmyndum	um	íslenska	náttúru,	til	dæmis	í	bókmenntum.		

2.4 Íslensk	náttúra	í	bókmenntum	

„Á	bakkanum	er	sveppur	 lágvaxinn	og	grannur,	hvítur	með	rauðri	skellu	á	miðjum	
hatti	einsog	þar	hafi	sletzt	blóð	úr	þjóðsögu.	Og	fífu	ber	í	ljósgulgræna	breiðu	með	
blautan	dúk	undir	 sér.	Dropar	dýjamosa	 titra,	glitra	einsog	 smágerð	djásn.”	 (Thor	
Vilhjálmsson,	1986,	bls	30-31.)	

Bókmenntir	eiga	oft	nána	samleið	með	landslaginu.	Í	þessu	broti	úr	einu	höfuðrita	Thors	

Vilhjálmssonar,	Grámosinn	Glóir	(1986),	má	til	að	mynda	sjá	hvernig	höfundurinn	nýtir	

sér	hugmyndir	um	söguleg	gildi	íslenskrar	náttúru	til	þess	að	draga	fram	sterka	mynd	af	

henni	og	spilar	þannig	á	þekkingu	lesandans	á	þessum	gildum.	Það	að	sveppurinn	hefur	á	

sér	rauðan	blett	eins	og	í	þjóðsögu	vísar	sennilega	til	atburðarrásar	úr	Íslendingasögunum	

og	gefur	þannig	landslaginu	ný	gildi.	Þegar	bækur	eru	skrifaðar	notast	höfundar	þeirra	oft	

við	 landslag	af	einhverju	tagi	sem	lesandi	bókarinnar	getur	tengt	við	eða	 ímyndað	sér.	

Óhefðbundin	dæmi	um	slíkt	má	finna	í	vísindaskáldsögum	þar	sem	búið	er	að	umbreyta	

landslaginu	öllu	með	tækni	en	hugmyndir	slíkra	bókmennta	einkennast	oft	af	áhyggjum	

af	því	hve	slæm	áhrif	mannkynið	hefur	haft	á	náttúruna	(sjá	t.d.	Gibson,	1984).	Að	sama	

skapa	 reyna	sumir	höfundar	að	hverfa	aftur	 til	 fortíðar	eða	vitna	 í	þekkt	 landslag	 sem	

lesandinn	getur	tengt	við.	Orð	og	rými	virðast	eiga	talsverða	samleið	þar	sem	hægt	er	að	

túlka	rými	í	gegnum	orð.	Svipuð	stef	er	einnig	að	finna	í	því	hvernig	landslag	er	upplifað	

en	hægt	er	að	skoða	landslag	sem	ákveðinn	texta	sem	býr	yfir	einhverri	sögu	(Saunders,	
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2009).	 Íslenskar	 bókmenntir	 geyma	 oft	 öflugar	 myndir	 af	 íslenskri	 náttúru	 og	 sterka	

nærveru	hennar	í	íslensku	samfélagi.	Sjálfstætt	Fólk	eftir	Halldór	Laxness	(2007)	dregur	til	

að	mynda	fram	öfluga	mynd	af	ákveðinni	íslenskri	hugmyndafræði	og	viðhorfum	gagnvart	

náttúrunni.	 Aðalpersóna	 bókarinnar	 telur	 sig	 geta	 lifað	 fullkomlega	 af	 náttúrunni	 og	

öðlast	þannig	sjálfstæði.	Þrjóska	hans	gerir	það	þó	loks	að	verkum	að	náttúran	sviftir	hann	

nær	öllu	sem	honum	er	kært.	Bókin	dregur	fram	íslensk	viðhorf	til	náttúrunnar	sem	harða	

og	hættulega	en	á	sama	tíma	er	henni	einnig	lýst	á	blíðan	og	fallegan	máta	og	því	skapast	

nokkuð	öflugar	andstæður.	Að	sama	skapi	fjalla	bækur	Jón	Kalmans	Stefánssonar	(2007)	

gjarnan	um	þessi	ógnaröfl	náttúrunnar,	þá	sérstaklega	þríleikur	hans	sem	samanstendur	

af	 bókunum	 Himnaríki	 og	 helvíti,	 Harmur	 englanna	 og	 Hjarta	 mannsins.	 Í	 Harmur	

englanna	(Jón	Kalman	Stefánsson,	2009)	er	tekin	fyrir	barráttan	við	náttúruna	þar	sem	

aðalpersónur	bókarinnar	ferðast	á	milli	mismunandi	bæja	með	bréf.	Ofurefli	náttúrunar	

skapar	sífellt	nýjar	hættur	fyrir	sögupersónurnar	og	fólkið	sem	verður	á	vegi	þeirra	er	í	

stöðugri	 lífsbaráttu	 við	 hörð	 lífskilyrði.	 Að	 sama	 skapi	 fjallar	Himnaríki	 og	 helvíti	 (Jón	

Kalman	Stefánsson,	2007)	um	hættur	hafsins	og	lifnaðarhætti	í	fiskiplássum	fyrr	á	öldum	

þar	sem	örlög	fólks	réðst	oft	af	náttúrulegum	ferlum,	en	algengt	var	að	fólk	drukknaði	eða	

varð	úti.	Þessar	bækur	eru	til	vitnis	um	ákveðnar	íslenskar	hugmyndir	um	náttúruna	og	

sérstaklega	hvernig	barátta	mannsins	við	hana	í	gegnum	aldirnar	hefur	skapað	hugmyndir	

þess	eðlis	að	þjóðin	öðlist	styrk	af	þeirri	reynslu	sem	nýtist	kynslóðum	samtímans	(Vasey,	

1996,	 bls.	 150-151).	 Þetta	 er	 hægt	 að	 setja	 í	 samhengi	 við	 áðurnefndar	

hreinleikahugmyndir	Mary	 Douglas,	 en	 hún	 fjallar	 einnig	 um	 það	 hvernig	 hættur	 geti	

stuðlað	að	hreinleika.	Hættur	eru	færar	um	að	hreinsa	einstaklinginn	og	styrkja	hann	 í	

samfélaginu	 (Douglas,	 1966,	 bls.	 97-98).	 Hægt	 er	 að	 færa	 rök	 fyrir	 því	 hvernig	 þessar	

hugmyndir	um	hættur	náttúrunnar	spila	inn	í	sjálfsmynd	Íslendinga,	til	dæmis	í	gegnum	

bókmenntir	

2.5 Hugmyndir	um	kyngervi	í	íslenskri	náttúru	

Í	 umræðunni	 um	 náttúru	 og	 menningu	 er	 hægt	 að	 fjalla	 um	 hvernig	 umræðan	 um	

kyngervi	 hefur	 notast	 við	 hugmyndir	 um	náttúruna	og	hvernig	 þær	 eru	bendlaðar	 við	

orðræðu	og	ímyndasköpun.	Með	kyngervi	er	átt	við	hvernig	einstaklingurinn	upplifir	sig	

út	frá	því	kyni	sem	samfélagið	skilgreinir	að	hann	tilheyri,	en	kyngervið	þarf	ekki	endilega	

að	 vera	 í	 samræmi	 við	 líffræðilegt	 kyn	 einstaklingsins	 (West	 og	 Zimmerman,	 1987).	
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Fræðimenn	hafa	bent	á	það	hvernig	hugmyndir	um	konur	geta	einkennst	af	því	að	litið	

þannig	á	að	þær	standi	nær	náttúrunni	á	einhvern	hátt.	Þessar	hugmyndir	má	í	sumum	

tilfellum	rekja	til	líkamlegra	eiginleika	kvenna,	þar	má	t.d.	nefna	eiginleika	til	þess	að	fæða	

börn	eða	að	fara	á	blæðingar.	Í	kringum	þessa	líkamsferla	hafa	verið	spunnar	hugmyndir	

um	hvernig	þeir	séu	meira	tengdir	náttúrunni.	Í	þessari	umræðu	eru	skrif	Sherry	B.	Ortner	

(1972)	 ef	 til	 vill	 þekktust,	 en	 hún	 færir	 rök	 fyrir	 því	 að	 þessar	 hugmyndir	 séu	 í	 raun	

félagslega	skapaðar	og	þeim	viðhaldið	í	gegnum	ríkjandi	hugmyndir	sem	oftar	en	ekki	eru	

skapaðar	af	karlmönnum	og	viðhalda	ástandi	sem	oft	er	óhagstætt	fyrir	konur	(Ortner,	

1972).		

Í	umræðu	um	íslenska	náttúru	má	finna	dæmi	um	hvernig	kvenlegar	hugmyndir	eru	

tengdar	 við	náttúruna.	Þetta	 kemur	meðal	 annars	 fram	 í	því	hvernig	náttúran	er	 gerð	

kvenlæg	í	ýmsum	skrifum.	Dæmi	um	þetta	má	finna	í	hugmyndum	sjálfstæðisbaráttunnar	

þar	sem	algengt	var	að	lofsama	náttúruna	á	svipaðan	hátt	og	hún	væri	kona	og	landslaginu	

lýst	sem	kvenlíkama.	Ást	á	 landinu	var	 iðulega	sett	fram	á	svipaðan	hátt	og	ást	á	konu	

(Sveinn	Yngvi	Egilsson,	2011,	bls.	143).	Kynlæg	umræða	um	íslenska	náttúru	getur	tengst	

hugmyndum	um	hreinleika	 innan	samfélagsins.	Þessar	 ímyndir	eru	yfirleitt	skapaðar	af	

karlmönnum	sem	álitu	náttúrulega	fegurð	landslags	kvenlega	(Kristín	Loftsdóttir,	2012,	

bls.	601).	 Íslenskar	hugmyndir	um	kvenleika	 tengjast	gjarnan	hugmyndum	um	 íslenska	

náttúru	sem	er	bæði	falleg	en	samtímis	hættuleg.	Þessar	hugmyndir	er	að	hluta	hægt	að	

rekja	til	þess	hvernig	kvenpersónur	hafa	komið	fyrir	í	ýmsum	íslenskum	bókmenntum	þar	

sem	þær	búa	oft	yfir	persónueinkennum	sem	einkennast	af	 styrk	og	háska	 (Inga	Dóra	

Björnsdóttir,	1996)	

2.6 Hugmyndir	um	kynþætti	og	hreinleika	náttúrunnar	

Í	umræðu	um	þjóðerni	og	hreinleika	er	einnig	hægt	að	 fjalla	um	hvernig	þessi	hugtök	

koma	fram	í	tilraunum	til	aðgreiningar	á	kynþáttum.	Út	frá	líffræðilegum	sjónarmiðum	er	

mannkynið	tiltölulega	erfðafræðilega	einsleitt	og	sýnt	hefur	verið	fram	á	hvernig	meiri	

munur	er	innan	hópa	sem	eiga	að	samsvara	sama	kynþætti	en	á	milli	þeirra.	Það	gefur	til	

kynna	 að	 hugmyndir	 um	 kynþætti	 séu	 yfirleitt	 háðar	 ímyndasköpunum	 (Smedley	 og	

Smedley,	2005).	Þetta	hefur	þó	ekki	komið	í	veg	fyrir	að	mannkynið	hefur	síendurtekið	

skipt	 sér	 niður	 í	 mismunandi	 hópa	 og	 á	 milli	 slíkra	 hópa	 er	 líklegt	 að	 margvíslegur	

ágreiningur	 eigi	 sér	 stað	 (sjá	 t.d.	 Levy	 og	 Thompson,	 2010).	 Þegar	 skapaðar	 eru	 nýjar	
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ímyndir	um	ákveðna	þjóð	eru	einnig	skapaðar	hugmyndir	um	það	hverjir	tilheyri	þeirri	

þjóð.	Þessar	hugmyndir	er	einnig	að	finna	hjá	Íslendingum	og	hafa	meðal	annars	komið	

fram	í	sjálfstæðisbarráttu	þeirra.	Kristín	Loftsdóttir	(2012)	hefur	til	að	mynda	bent	á	þetta	

í	skrifum	sínum,	m.a.	í	grein	sem	skrifuð	er	um	sjálfsmynd	Íslendinga	í	alþjóðasamhengi.	Í	

greininni	er	fjallað	um	ímyndir	Íslendinga	út	frá	tvemur	mismunandi	atburðarrásum	sem	

gerast	með	talsverðu	millibili,	annars	vegar	í	efnahagshruninu	snemma	á	21.	öldinni	og	

hins	vegar	í	sjálfstæðisbaráttunni	í	upphafi	20.	aldar.	Bæði	þessi	dæmi	gefa	vísbendingu	

um	 hverja	 Íslendingar	 álíta	 sjálfa	 sig	 vera	 og	 hverja	 þeir	 álíta	 sig	 ekki	 vera.	 Þegar	

sjálfstæðisbaráttan	hófst	var	Ísland	dönsk	nýlenda.	Árið	1905	ákváðu	dönsk	stjórnvöld	að	

halda	sýningu	þar	sem	til	sýnis	voru	dæmi	um	menningu	fólks	í	mismunandi	nýlendum	

Danaveldis.	 Íslendingar	 sem	þá	voru	búsettir	 í	Danmörku	voru	afar	ósáttir	 við	að	vera	

sýndir	meðal	þessara	„siðlausu	villiþjóða”	(Kristín	Loftsdóttir,	2012,	bls.	604).	Hitt	dæmið	

snýr	að	því	hve	illa	Íslendingar	kunnu	við	að	vera	bendlaðir	við	þær	ímyndir	sem	fylgdu	

hryðjuverkahugtakinu	 eftir	 að	 Bretar	 beittu	 hinum	 svokölluðu	 hryðjuverkalögum	

gagnvart	þjóðinni	í	kjölfar	efnahagshrunsins	sem	gerði	það	að	verkum	að	íslenskar	eignir	

voru	frystar	í	Bretlandi.	Það	settu	því	margir	í	kjölfarið	myndir	af	sér	á	netið	þar	sem	spurt	

var	hvort	þau	litu	út	eins	og	hryðjuverkamenn	undir	yfirskriftinni	„I’m	not	a	terrorist,	Mr.	

Brown”.	Slíkt	getur	gefið	til	kynna	að	það	sé	þá	einhver	annar	hópur	fólks	sem	liti	þá	frekar	

út	 eins	 og	 hryðjuverkamenn	 (Kristín	 Loftsdóttir,	 2012,	 bls.	 604).	 Þegar	 það	 kemur	 að	

ímyndum	 meints	 íslensks	 kynþáttar	 er	 ljóst	 að	 einhverjir	 Íslendingar	 hafa	 ákveðnar	

hugmyndir	um	hvernig	slíkur	hópur	á	að	líta	út.		

	

	

	

	

	



25	

3 Umhverfisfræðileg	sjónarmið	og	hreinleikahugmyndir	

3.1 Uppgangur	vistfræðilegrar	hugsunar	

Í	 samfelldri	 viðleitni	mannsins	 til	 að	skilja	gangverk	náttúrunnar	verður	 sífellt	 til	ný	og	

viðameiri	þekking	sem	kallar	á	æ	flóknari	kerfi	fyrir	skráningu	og	flokkun	á	náttúru	jarðar.	

Einföld	flokkun	nægir	ekki	fyrir	óendanlegan	margbreytileika	veraldarinnar.	Vistfræði	er	

fræðigrein	 sem	 reynir	 að	 skilja	 náttúruna	 og	 þau	 kerfi	 sem	 finna	 má	 innan	 hennar.	

Hugmyndir	vistfræðinnar	ganga	út	frá	því	að	skilja	tengsl	á	milli	mismunandi	 lífvera	og	

hvernig	þær	hafa	áhrif	á	umhverfi	sitt,	t.d.	í	gegnum	fæðuöflun	eða	annað.	Atferli	hverrar	

tegundar	ræðst	t.d.	af	lifnaðarháttum	annarar	tegundar	og	umhverfi	þeirra.	Visfræðileg	

sjónarhorn	veita	innsýn	inn	í	hin	gífurlega	flóknu	tengsl	sem	finna	má	innan	náttúrunnar	

án	þess	að	reyna	að	setja	 fram	einhvern	einn	endanlegan	sannleik	um	þau	(McIntosh,	

1985).	Vistfræðin	skapar	þannig	ný	tækifæri	til	ímyndarsköpunar	um	náttúruna.	Til	þess	

að	kafa	betur	í	hvernig	slíkar	ímyndir	geta	orðið	til	þarf	fyrst	að	gera	grein	fyrir	nokkrum	

grundvallarhugtökum	innan	fræðigreinarinnar.	Þar	má	fyrst	nefna	hugtakið	vistkerfi	(e.	

ecosystem)	sem	hægt	er	að	skilja	sem	kerfi	 sem	nær	yfir	allar	einingar	 lífs	á	einhverju	

ákveðnu	svæði.	Vistkerfi	geta	þannig	bæði	verið	agnarsmáar	einingar	eins	og	til	dæmis	

vistkerfi	 örvera,	 en	 að	 sama	 skapi	 geta	 þau	 náð	 yfir	 ristastórar	 einingar	 á	 borð	 við	

meginlöndin	 eða	höfin	 (McIntosh,	 1985,	 bls.	 193).	Á	undanförnum	árum	hafa	 skapast	

umræður	innan	þessara	fræða	sem	ganga	út	á	hvaða	tegundir	eigi	heima	í	vistkerfum	og	

hvaða	 tegundir	 gera	 það	 ekki.	 Ljóst	 er	 að	 framandi	 tegundir	 geta	 valdið	 tjóni	 á	 þeim	

vistkerfum	sem	fyrir	eru,	t.d.	á	framleiðni	kerfanna,	frjósemi,	líffræðilegs	fjölbreytileika	

og	vistkerfisþjónustu	almennt.	Líffræðilegur	fjölbreytileiki	getur	minnkað	verulega	þegar	

einsleitt	gróðurfar	 (e.	monoculture)	útrýmir	náttúrulegum	gróðri	 (Altieri,	1999).	Út	 frá	

þessum	forsendum	varð	hugmyndin	um	vistheimt	(e.	restoration	ecology)	til.	Hún	hefur	

verið	skilgreind	sem:	„ferli	er	miðar	að	bata	vistkerfis	sem	hefur	hnignað,	skemmst,	eða	

eyðilagst”	 (Ólafur	 Arnalds	 og	Ása	 L.	 Aradóttir,	 2015,	 bls.	 68).	 Þessi	 stefna	 varð	meðal	

annars	 til	 í	 kjölfar	 þess	 að	 fólk	 var	 farið	 að	 taka	 eftir	 neikvæðum	 áhrifum	 sem	mörg	

vistkerfi	 höfðu	 orðið	 fyrir	 af	 mannavöldum	 með	 þeim	 afleiðingum	 að	 líffræðilegur	

fjölbreytileiki	(e.	biodiversity)	og	framleiðni	margra	svæða	var	farinn	að	dvína	verulega.	

Líffræðilegur	 fjölbreytileiki	 vísar	 til	 fjölbreytileika	 tegunda	 innan	 vistkerfa	 en	 útdauði	

tegunda	er	mjög	alvarlegt	vandamál	á	heimsvísu	(Simberloff,	2003).	Eftir	því	sem	tegundir	
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dreifast	almennt	um	jörðina,	út	fyrir	sín	náttúrulega	búsvæði	og	taka	sér	bólfestu	á	nýjum	

stöðum	geta	vaknað	spurningar	um	hvaða	tegundir	séu	upprunalegar	á	hverjum	stað	og	

hverjar	ekki.	Þá	er	rétt	að	 líta	einnig	til	þess	að	breytingar	á	tegundasamsetningu	geta	

verið	 náttúrulegar.	 Dreifing	 plöntutegunda,	 náttúrulega	 sem	 af	 mannavöldum,	 og	

umræða	um	hvaða	plöntutegundir	eru	 taldar	náttúrulegar	og	hverjar	ekki	hafa	dregið	

fram	umræður	og	notkun	 ímynda	 í	 samfélögum	 fólks.	Áhugavert	 er	 að	 kanna	hvernig	

umræða	sem	hefur	skapast	um	uppruna	og	drefingu	plöntutegunda	innan	vistkerfa	hafa	

hlutgerst	í	víðara	samhengi	í	tengslum	við	hugmyndir	um	upprunaleika	innan	samfélaga.	

Það	er	hægt	að	velta	fyrir	sér	„réttmæti”	ágengra	tegunda	innan	vistkerfa	en	þess	háttar	

vangaveltur	er	hægt	að	máta	við	áðurnefndar	hreinleikahugmyndir	Mary	Douglas	(1966).			

	

3.2 Erlendar	ágengar	tegundir	
Mannkynið	hefur	haft	mikil	áhrif	á	umhverfi	sitt	sem	má	að	hluta	til	rekja	til	nýtingu	á	

vistkerfum	 sem	 oft	 fela	 í	 sér	 stórfelldar	 breytingar	 á	 tegundasamsetningu.	 Ágengar	

tegundir	 (e.	 invasive	species)	eru	þær	tegundir	sem	hafa	neikvæð	áhrif	 innan	einhvers	

vistkerfis	í	þeim	skilningi	að	þær	eru	færar	um	að	minnka	lífslíkur	annarra	tegunda	sem	

gætu	annars	verið	í	ákveðnu	jafnvægi	við	umhverfið.	Oft	komast	þessar	tegundir	í	vistkerfi	

fyrir	tilstilli	mannlegra	áhrifa	(Simberloff	og	Vitule,	2013).	Umræður	um	erlendar	ágengar	

tegundir	 (e.	 non-native	 invasive	 species)	 innan	 vistfræðinnar	 hafa	 verið	 tengdar	

hreinleikahugmyndir	í	umræðunni	um	íslenska	náttúru.	Athyglisvert	er	að	kanna	hvernig	

umræður	um	plöntutegundir	geta	endurspeglað	hugmyndir	um	menningarleg	fyrirbæri,	

eins	og	til	dæmis	um	þjóðerni.	Reynt	hefur	verið	að	setja	upp	sjónarmið	vistheimtar	eins	

og	 um	 útlendingahræðslu	 sé	 að	 ræða	 (Gröning	 og	 Wolschke-Bulmahn,	 2003).	

Útlendingahræðsla	vísar	til	þess	að	að	nýir	kynþættir	ógni	þjóðarstofninum	sem	áður	á	að	

hafa	verið	til	staðar	á	einhvern	hátt	(Wodak	o.fl.,	2009).		Þessi	samanburður	er	samt	ekki	

endilega	 sanngjarn	 þar	 sem	 forsendur	 þessara	 sjónarhorna	 eru	 að	mörgu	 leiti	 ólíkar.	

Annað	snýr	að	plöntutegundum	sem	koma	inn	í	vistkerfi	og	hafa	þar	áhrif,	yfirleitt	fyrir	

tilstilli	mannlegra	 ferla	 og	 neikvæð	 áhrif	 oft	 á	 tíðum	mjög	 vel	 rannsökuð	 (sjá	 t.d.	 von	

Schmalensee,	2010).	Rökin	á	móti	þess	háttar	ferlum	er	að	reyna	að	sporna	gegn	hnignun	

vistkerfa	og	frekari	áhrifum	af	mannavöldum	á	ákveðnum	svæðum.	Útlendingahræðslan	

gengur	hins	vegar	út	á	að	aðrir	hópar	 fólks	eigi	ekki	heima	á	ákveðnum	svæðum	með	
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félagslega	 sköpuðum	 landamærum,	en	 forsendur	útlendingahræðslunnar	 tengjast	ekki	

verndun	 á	 umhverfinu	 heldur	 gengur	 út	 á	 útilokun	 hópa	 fólks	 og	 byggist	 frekar	 á	

menningarlega	 sköpuðum	sjónarmiðum	um	kynþætti	og	 landamæri	 (Simberloff,	 2003;	

Sibley,	 1995).	 Umræðan	 um	 erlendar	 ágengar	 tegundir	 víðsvegar	 í	 heiminum	 	 hefur	

iðulega	skipt	fólki	niður	í	mismunandi	fylkingar	sem	byggja	gjarnan	á	sjónarhornum	sem	

eru	ekki	endilega	fræðileg.		

3.3 Umræðan	um	lúpínu	á	Íslandi	og	vinir	lúpínunnar	

Samband	fólks	við	plöntur	getur	verið	af	ýmsum	toga	og	ekki	er	óalgengt	að	fólk	myndi	

sér	mismunandi	skoðanir	um	ákveðnar	plöntutegundir	og	oft	á	tilfinningalegum	grunni.	

Fyrir	einhverjum	eiga	 sumar	plöntur	ekki	heima	á	vissum	svæðum	á	meðan	aðrar	eru	

taldar	æskilegar.	Oft	virðist	sem	svo	að	þessi	viðhorf	geti	mótast	af	öðrum	hugmyndum	

innan	samfélagsins.	Sumt	fólk	upprætir	illgresi	í	görðum	sínum	en	vill	kannski	á	sama	tíma	

rækta	blóm	eða	aðrar	plöntur	sem	búa	yfir	fagurfræðilegum	eiginleikum	(Radosevich	o.fl.,	

2007).	Þessi	stef	er	einnig	hægt	að	finna	í	viðhorfum	einstaklinga	til	ákveðins	landslags	og	

hvaða	 plöntutegundir	 eru	 viðeigandi	 þar.	 Hérlendis	 hefur	 alaskalúpínan	 (lupinus	

nootkatensis)	verið	áberandi	í	slíkum	umræðum.	Byrjað	var	að	flytja	inn	lúpínu	til	Íslands	

um	miðja	síðustu	öld	í	landgræðsluskyni.	Lúpínan	býr	yfir	einstökum	eiginleikum	til	þess	

að	nema	land	við	erfið	skilyrði.	Skortur	á	nitri	er	hamlandi	í	ófrjóu	landi	en	lúpína	bindur	

það	úr	andrúmsloftinu	og	eykur	þar	með	frjósemi	jarðvegsins	sem	hagnast	fyrir	komandi	

tegundir.	Að	þessu	ferli	loknu	telja	margir	að	lúpínan	víki	fyrir	öðrum	tegundum	en	ekki	

eru	allir	á	sama	máli	um	það	(NÍ	og	LR,	2010,	bls.	6).	Lúpínuna	er	að	finna	í	nánast	öllum	

landshlutum	 og	 hefur	 hún	 breitt	 talsvert	 úr	 sér.	 Það	 hefur	 skapast	 umræða	 um	 áhrif	

lúpínunnar	hérlendis	þar	sem	nokkuð	skýrar	fylkingar	hafa	myndast.	Það	verður	að	teljast	

athyglisvert	hversu	margir	virðast	hafa	skoðun	á	tegundinni.	Kaflaskil	urðu	í	umræðunni	

um	2010	þegar	nefnd	var	skipuð	af	umhverfisráðherra	þar	sem	átti	að	leggja	mat	á	hvernig	

bregðast	mætti	við	þeim	áhrifum	sem	lúpínan	hefur	haft	á	vistkerfi	og	umhverfi	landsins	

á	undanförnum	árum.	Nefndin	komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	mikilvægt	væri	að	reyna	að	

minnka	útbreiðslu	hennar	og	stjórna	því	frekar	hvernig	henni	væri	beitt	á	landsvæði	(NÍ	

og	LR,	2010,	bls.	8-10).	

Skýrslan	 til	 umhverfisráðherra	 átti	 eftir	 að	 vekja	 hörð	 viðbrögð	hjá	 sumum.	 Til	 að	

mynda	var	stofnaður	facebook	hópur,	Vinir	Lúpínunnar,	í	kjölfar	hennar.	Eins	og	nafnið	
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gefur	til	kynna	er	þetta	hópur	fólks	sem	kann	að	meta	lúpínuna,	en	ástæður	þess	geta	

verið	af	ýmsum	toga.	Hópurinn	var	að	hluta	til	stofnaður	í	mótmælaskyni	gagnvart	skýrslu	

faghópsins	(Karl	Benediktsson,	2015,	bls.	150).	Í	lýsingu	hópsins	má	finna	yfirlýsingu	sem	

dregur	fram	þá	hugmyndafræði	sem	finna	má	meðal	nokkurra	meðlima	hópsins:	„Aldrei	

hefur	verið	meiri	þörf	á	því	en	nú	að	vinir	lúpínunnar	standi	saman	gegn	ómálefnalegum	

tillögum	starfshóps	umhverfisráðherra	um	að	eyða	og	útrýma	lúpínu	í	gróðursnauðasta	

landi	Evrópu”	(Vinir	Lúpínunnar,	2010;	í	gegnum	Karl	Benediktsson,	2015).	Þegar	rýnt	er	

frekar	í	efni	á	síðu	hópsins	verður	ljóst	að	finna	má	þar	ákveðnar	ímyndir	um	plöntur	sem	

reglulega	eru	manngerðar.	Vistheimt	er	þar	 lýst	á	sömu	nótum	og	útlendingahatri	eða	

hræðslu	við	útlendinga	(Vinir	lúpínunnar,	2018)	en	það	er	kunnulegt	stef	úr	alþjóðlegri	

umræðu	um	erlendar	ágengar	tegundir	(sjá	t.d.	Simberloff	og	Vitule,	2013;	O’Brien,	2006).	

Sumir	stuðningsmanna	lúpínunnar	líta	svo	á	sem	verið	sé	að	brjóta	gegn	lúpínunni.	Þannig	

er	sköpuð	ný	ímynd	um	lúpínuna	þar	sem	henni	er	líkt	við	innflytjanda	í	landi	þar	sem	hún	

er	ekki	velkomin.	Það	er	því	reynt	að	tengja	þessa	umræðu	við	hugmyndir	þjóðernishyggju	

þar	 sem	 þeir	 sem	 eru	 á	móti	 lúpínunni	 eru	 látnir	 líta	 út	 eins	 og	 þjóðernssinnar	 (Karl	

Benediktsson,	 2015;	 Garðar	 Örn	 Úlfarsson,	 2017).	 Hægt	 er	 að	 kanna	 hvernig	 þessar	

hugmyndir	koma	fram	í	umræðum	sem	eiga	sér	stað	í	fjölmiðlum	á	Íslandi.	Árið	2015	var	

ráðist	í	aðgerðir	gegn	lúpínu	á	Dalvík	þar	sem	notast	var	við	eitur	sem	kallast	Roundup.	

Þessar	 aðgerðir	 voru	 harðlega	 gagnrýndar	 og	 í	 frétt	 um	 eiturefnið	 var	 því	 líkt	 við	

gereyðingu	 á	 tegundunni	 (Garðar	Örn	Úlfarsson,	 2015).	 Svo	 virðist	 sem	aðstandendur	

lúpínunnar	 notfæri	 sér	mismunandi	 hugmyndir	 í	 umfjöllun	 um	 lúpínuna	 sem	 tengjast	

meðal	annars	sögulegum	atburðum	og	þjóðerni.	Til	dæmis	hafa	andstæðingar	lúpínunar	

verið	sakaðir	um	að	vera	að	fá	útrás	fyrir	„innilokaða	þjóðrembu”		(Garðar	Örn	Úlfarsson,	

2017).	

Umræðuna	um	lúpínu	á	Íslandi	hafa	verið	tengdar	við	hugmyndir	þjóðernishyggju	og	

útlendingahræðslu	 en	 þessi	 fyrirbæri	 koma	 fram	 í	 orðræðunni	 sem	 skapast	 hefur	 í	

kringum	tegundina.	Að	setja	gagnrýni	á	lúpínu	fram	á	þessu	formi	getur	reynst	nokkuð	

öflugt	 verkfæri,	 sérstaklega	 ef	 hóparnir	 sem	 eru	 að	 reyna	 að	 minnka	 útbreiðslu	

lúpínunnar	 á	 landinu	 upplifa	 sjálfa	 sig	 ekki	 sem	þjóðernissinna	 eða	 vilja	 alls	 ekki	 vera	

bendlaðir	 við	 slíkar	 hugmyndir	 (Simberloff	 og	Vitule,	 2013).	 Fræðimenn	hafa	 reynt	 að	

færa	rök	fyrir	því	hvernig	forsendur	þessara	hugmynda	séu	mjög	frábrugðnar	og	að	þessi	

sjónarhorn	væru	í	raun	ekki	sambærileg	(Simberloff	og	Vitule,	2013).	Eins	og	áður	hefur	
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verið	 fjallað	 um	 hafa	 hugmyndir	 um	 hreinleika	 í	 íslenskri	 náttúru	 gjarnan	 tengst	 því	

hvernig	 hún	 sé	 óspillt	 af	 mannavöldum	 (Anna	 Dóra	 Sæþórsdóttir	 o.fl.,	 2011).	 Það	

gleymast	þó	gjarnan	þau	gífurlegu	áhrif	sem	orðið	hafa	á	íslenska	náttúru	frá	landnámsöld	

þar	sem	henni	hefur	að	mörgu	leyti	verið	gjörbreytt	af	mannavöldum	(Ólafur	Arnalds	og	

Ása	 L.	 Aradóttir,	 2011).	 Hægt	 er	 að	 túlka	 sem	 svo	 að	markmið	 vistheimtar	 séu	 tengd	

hugmyndum	um	hreinleika	þar	sem	sköpuð	eru	skil	þar	sem	ákveðnar	tegundir	passa	eða	

passa	ekki	innan	ákveðna	vistkerfa	en	reynt	hefur	verið	að	nota	þessar	hugmyndir	gegn	

vistfræðilegum	sjónarmiðum	(Simberloff,	2003).	Umfjöllun	um	náttúruna	er	á	þann	hátt	

háð	menningarlegum	 forsendum	 (Olwig,	 2015).	Umræðan	um	 lúpínu	 á	 Íslandi	 er	 gott	

dæmi	um	það	hvernig	hægt	er	að	skilja	náttúruna	út	frá	mismunandi	sjónarhornum	og	

hvernig	 slík	 sjónarhorn	 geta	 verið	 gildishlaðin	 á	 mismunandi	 vegu.	 Upprunalega	 var	

plantan	flutt	inn	sem	lausn	til	þess	að	sporna	gegn	gróðureyðingu	á	landinu	en	eftir	að	

nýjar	 hugmyndir	 komu	 fram	 innan	 fræðanna	 var	 hún	 endurskilgreind	 af	 sumum	 sem	

vandamál	sem	ógnaði	íslenskum	vistkerfum	(Karl	Benediktsson,	2015).		

3.4 Lungu	landsins:	Endurheimt	votlendis	

Vatn	er	grundvallareining	alls	lífs	á	jörðinni	og	mikilvægi	þess	verður	sífellt	augljósara	eftir	

því	 sem	vatn	verður	að	takmarkaðri	auðlind	 í	mörgum	samfélögum.	Umsvif	mannkyns	

hafa	að	vissu	leyti	haft	hrikalegar	afleiðingar	fyrir	vistkerfi	jarðarinnar.	Hægt	er	að	velta	

fyrir	sér	hvað	verður	um	vistkerfi	jarðar	og	jarðarbúa	vegna	þessa	mannlegu	áhrifa	sem	

koma	meðal	annars	fram	í	losun	gróðurhúsalofttegunda	og	annarri	eyðingu	á	náttúrunni	

sem	 er	 bundin	 auðlindanýtingu.	 Votlendi	 Íslands	 hefur	 orðið	 fyrir	 miklum	 áhrifum	 af	

mannavöldum	á	undanförnum	öldum	en	um	70%	votlendis	á	láglendi	hefur	verið	raskað	

með	framræslu	(Ólafur	Arnalds	o.fl.,	2016).	Ef	votlendi	er	skoðað	út	frá	vistfræðilegum	

sjónarmiðum	kemur	í	ljós	að	þessi	svæði	eru	mikilvæg	fyrir	lífræðilegan	fjölbreytileika	og	

eiginleikar	þeirra	til	þess	að	binda	kolefni	geta	haft	jákvæð	áhrif	fyrir	náttúruleg	lífríki	auk	

þess	 að	 þau	 eru	 afar	 mikilvæg	 fyrir	 miðlun	 vatns.	 Reynt	 hefur	 verið	 að	 endurheimta	

frammræst	og	röskuð	votlendi	en	þau	hafa	minnkað	um	helming	fyrir	tilstilli	mannlegra	

áhrifa	 á	 heimsvísu	 (Umhverfis-	 og	 auðlindaráðuneytið,	 2016).	 Áður	 fyrr	 var	 votlendið	

hjálpleg	 auðlind	 fyrir	 bændur	 hérlendis	 og	 var	 mór,	 unninn	 úr	 mógröfum	 í	 votlenda,	

meðal	annars	notaður	sem	byggingarefni	og	til	þess	að	kynda	hús.	Þau	voru	af	sumum	

talin	hættuleg	svæði	en	þess	háttar	hugmyndir	má	rekja	til	þess	hvernig	erfitt	er	að	ferðast	
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um	þau	og	oft	eru	tengdar	við	þau	hugmyndir	um	draugagang	og	hulduverur	(Huijbens	og	

Gísli	Pálsson,	2009).	Viðhorf	til	votlendis	geta	því	verið	mismunandi,	allt	frá	því	að	vera	

hættuleg	 svæði	 yfir	 í	 að	 þeim	 séu	 gefin	 ný	 gildi	 út	 frá	 fræðilegum	 sjónarmiðum	 sem	

undirstrika	mikilvægi	þeirra	fyrir	vistkerfi	jarðarinnar.	

Hugmyndin	um	verndun	votlendis	er	ekki	ný	hér	á	landi	en	í	frægri	grein	fjallar	skáldið	

Halldór	Laxness	um	íslenskt	votlendi	þar	sem	hann	lýsir	því	sem	öndunarfærum	landsins	

(Halldór	Laxness,	1971).	Þessi	myndlíking	verður	að	teljast	nokkuð	merkileg	þar	sem	lítið	

var	farið	að	skrifa	um	bindingu	kolefnis	á	þessum	tíma.	En	þessi	skrif	er	einnig	hægt	að	

setja	 í	 samhengi	 við	 aðrar	 hugmyndur	 um	 landslag	 og	 náttúru,	 t.d.	 í	 anda	

formgerðarhyggju	 (e.	 structuralism).	 Formgerðir	 hugans	 eru	 færar	 um	 að	 skapa	

mismunandi	myndir	af	þessum	flóknu	fyrirbærum	og	manngerving	á	náttúrulegum	ferlum	

verður	því	stef	sem	finna	má	víða	og	myndlíking	á	náttúrunni	sem	líffæri	passar	því	vel	við	

slík	viðhorf	(Leví-Strauss,	1963;	Aronson	o.fl.,	2010).	Umræðuna	um	íslensku	votlendin	er	

einnig	 hægt	 að	 tengja	 við	 áðurnefndar	 hreinleikahugmyndir	 Mary	 Douglas	 (1966).	

Votlendin	voru	upprunalega	ræst	fram	hérlendis	þar	sem	þau	voru	notuð	sem	ákveðin	

auðlind.	En	við	slíka	hagnýtingu	getur	umliggjandi	náttúra	ef	til	vill	tapað	hreinleika	sínum	

fyrir	 suma	 þar	 sem	 hún	 getur	 verið	 álitin	 spillt.	 Því	 er	 hægt	 að	 álykta	 að	 endurheimt	

votlendis	feli	í	sér	að	reynt	sé	að	endurheimta	hreinleika	náttúrunnar	upp	að	einhverju	

marki.		

3.5 Maðurinn	sem	hluti	af	vistkerfum	

Í	umfjöllun	um	vistkerfi	og	ágengar	 tegundir	getur	verið	athyglisvert	að	 skoða	hvernig	

mannkynið	sem	tegund	hefur	áhrif	á	vistkerfi	 sín	en	oft	á	 tíðum	eru	þau	áhrif	nokkuð	

neikvæð.	 Þegar	 vistfræðin	 kom	 fyrst	 fram	um	miðja	 síðustu	öld	 sáu	 fræðimenn	 innan	

annarra	 fræðigreina	 tækifæri	 til	 þess	 að	 notast	 við	 vistfræðileg	 sjónarmið	 í	 eigin	

rannsóknum.	Á	meðal	mannfræðinga	má	nefna	 skrif	Gregory	Bateson	 (1987)	 en	hann	

hafði	mikinn	áhuga	á	því	hvernig	hægt	væri	að	skilja	hlutverk	mannvera	 innan	þessara	

kerfa.	Það	getur	verið	athyglisvert	að	kanna	manninn	sem	tegund	innan	vistkerfis	út	frá	

ofgnótt	 þeirri	 sem	 ræður	 ríkjum	 í	mörgum	neyslusamfélögum.	Þetta	 sjónarhorn	 getur	

veitt	nýja	sýn	á	samband	manns	og	náttúru	þar	sem	hægt	er	að	kanna	menningu	sem	

náttúruleg	ferli.	Þannig	er	til	dæmis	hægt	að	kanna	borgina	sem	eigið	vistkerfi	og	til	að	

mynda	hefur	sérgrein	orðið	til	um	slíkt	sem	nefnist	borgarvistfræði	(e.	urban	ecology).	
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Vistkerfi	borgarinnar	hafa	ákveðna	sérstöðu	þar	sem	tengsl	á	milli	lífvera	innan	þeirra	geta	

verið	viðameiri	og	nánari	en	í	öðrum	kerfum.	Þetta	má	að	hluta	rekja	til	þess	hvernig	þessi	

kerfi	 eru	 oft	 háð	 hnattrænum	 ferlum	 og	 atburðarrás	 á	 einum	 stað	 geta	 haft	 áhrif	 á	

vistkerfi	 hinum	megin	 á	 hnettinum.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 verksmiðjur	 sem	 framleiða	

einhverja	ákveðna	vöru	sem	flutt	er	hinum	megin	á	hnöttinn.	Áhrif	frá	slíku	ferli	geta	skilað	

sér	í	loftslagsmengun,	úrgangi	og	öðru	auk	þess	sem	hráefnin	fyrir	vöruna	geta	komið	frá	

allt	 öðrum	 stað	 en	 þar	 sem	 varan	 er	 framleidd.	 Vistfræðilegar	 nálganir	 geta	 verið	

mikilvægar	í	ljósi	þeirra	vandamála	sem	blasa	við	í	umhverfismálum	samtímans	þar	sem	

valdhafar	þurfa	sífellt	að	gera	sér	grein	fyrir	afleiðingum	lifnaðarhátta	mannkynsins	og	

þurfa	því	að	reyna	að	breyta	því	hvernig	fólk	þrífst	innan	vistkerfa.	Þetta	getur	til	dæmis	

skilað	sér	í	að	borgir	taki	upp	umhverfisvænni	samgöngumáta	eða	reyni	að	auka	gróður	í	

borgarumhverfinu	(Alberti,	2008).	Dæmi	um	þetta	er	líka	að	finna	hérlendis	þar	sem	áhrif	

mengunar	verða	sífellt	meiri,	t.d.	í	formi	svifryksmengunar,	og	rætt	er	um	lausnir	til	þess	

að	 sporna	 gegn	 þeim.	 Slíkt	 kemur	 reglulega	 fram	 í	 umræðum	 um	 Reykjavík	 þar	 sem	

sérstaklega	 er	 litið	 til	 þess	 hversu	 margir	 Íslendingar	 eru	 háðir	 einkabílum	 (sjá	 t.d.	

Morgunblaðið,	 9.	 janúar	 2018).	 Þessi	 umræða	 getur	 sýnt	 hvernig	 viðhorf	 fólks	 til	

náttúrunnar	eru	sífellt	að	breytast	og	oft	spila	þar	inn	í	mismunandi	sjónarmið	á	borð	við	

vistfræðilega	 hugsun	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 kanna	 tengsl	 fólks	 við	 náttúruna	 á	 nýjum	

grundvelli.		
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4 Endurímynduð	þjóð	í	ljósi	hnattvæðingar	

4.1 Hnattvæðing	og	valdið	yfir	náttúrunni	

Það	 er	 nær	 ómögulegt	 að	 fjalla	 um	 náttúruna	 í	 samtímanum	 án	 þess	 að	 íhuga	 þær	

hugmyndir	sem	verða	til	um	hana	fyrir	tilstilli	markaðsvæðingar	þar	sem	gjarnan	er	reynt	

að	gera	hana	að	söluvöru	á	einn	eða	annan	hátt.	Markaðurinn	gegnir	mikilvægu	hlutverki	

í	menningu	samtímans	á	heimsvísu	og	hnattvæðingin	hefur	orðið	til	þess	að	hann	hefur	

áhrif	á	mismunandi	heimshluta	á	nýjan	hátt	þar	sem	fólk,	auðæfi	og	vörur	flæða	á	milli	

staða	í	miklum	mæli.	Ríkjandi	hugmyndir	verða	til	eftir	því	hversu	hentugar	þær	eru	fyrir	

valdhafa	innan	markaðsaflanna	á	meðan	reglugerðir	eru	settar	fram	til	þess	að	reyna	að	

temja	 áhrif	 þessa	 kerfis	 á	 umhverfið	 (Moran,	 2006).	 Út	 frá	 markaðsmiðuðum	

sjónarhornum	er	náttúran	gjarnan	skoðuð	sem	auðlind.	Þetta	er	áhyggjuefni	fyrir	þá	hópa	

sem	hyggjast	vernda	náttúruna	og	út	frá	því	skapast	hugmyndir	um	það	hvernig	hægt	sé	

að	 hægja	 á	 eða	 stöðva	 þau	 ferli	 sem	 ganga	 á	 auðlindir	 náttúrunnar.	 Hugmyndin	 um	

sjálfbærni	gengur	út	frá	slíkum	sjónarmiðum	en	hún	felur	 í	sér	að	reyna	að	sporna	við	

neikvæðum	áhrifum	mannsins	á	umhverfið,	eins	og	t.d.	útblástur	gróðurhústegunda,	með	

jákvæðum	áhrifum,	eins	og	t.d.	bindingu	kolefnis	í	vistkerfum.	Þannig	er	reynt	að	halda	

vistkerfi	 jarðarinnar	 í	nokkurs	konar	 jafnvægi	en	þessi	viðhorf	hafa	orðið	til	 fyrir	tilstilli	

nýrra	hugmynda	innan	umhverfisvísinda	(Frank,	1997).		

Eins	og	áður	var	nefnt	er	hægt	að	kanna	tengsl	manns	og	náttúru	út	frá	hugmyndum	

um	vald.	Ríkjandi	hópar	sækjast	gjarnan	eftir	því	að	hafa	vald	yfir	ákveðnum	svæðum;		

aðgangur	að	auðlindum	getur	aukið	áhrif	fólks	á	markaðnum.	Auðlindir	náttúrunnar	eru	

grundvöllur	neyslusamfélagsins	og	þeirra	afurða	sem	viðhalda	því	(Aronson	o.fl.,	2010).	

Innan	þessa	kerfis	 verður	 til	 andstaða	hjá	þeim	hópum	sem	vilja	 vernda	náttúruna	og	

reynt	er	að	hafa	áhrif	á	löggjöf	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	að	gengið	sé	um	of	á	náttúruna.	

Þrátt	fyrir	að	það	virðist	oft	sem	aðeins	sé	reynt	að	uppfylla	lágmarkskröfur	af	valdhöfum	

hvað	varðar	löggjöf	um	náttúruvernd	og	eftirfylgni	hennar.	Það	lítur	því	út	fyrir	að	miklar	

breytingar	 þyrftu	 að	 eiga	 sér	 stað	 á	 mannlegu	 samfélagi	 ef	 sporna	 á	 við	 ofnotkun	 á	

náttúruauðlindum	og	neikvæðum	áhrifum	á	náttúruna	sem	fylgja	gjarnan	stóriðnaði.	Til	

þess	 að	 slíkt	 gæti	 átt	 sér	 stað	 þarf	 að	 endurhugsa	 ríkjandi	 hugmyndir	 sem	 fylgja	

markaðsmiðuðum	viðhorfum	samtímans	sem	er	gífurleg	áskorun	(Luke,	1995;	Jamieson	

og	Di	Paola,	2014).	Markaðsmiðuð	viðhorf	til	náttúrunnar	koma	víða	fyrir	í	samtímanum	
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og	 geta	 komið	 fram	 í	 mörgum	 formum	 eins	 og	 til	 dæmis	 ferðamennsku.	 Í	

ferðamannaiðnaðinum	 er	 náttúran	 markaðssett	 af	 alls	 kyns	 aðilum	 á	 borð	 við	

ferðaskrifstofur	og	ríki	en	oft	er	reynt	að	tengja	einhverjar	ímyndir	við	ákveðin	svæði	til	

þess	 að	 gera	 þau	 að	 æskilegum	 áfangastað.	 Þessi	 ímyndasköpun	 getur	 átt	 sér	 stað	 í	

gegnum	marga	mismunandi	miðla,	hvort	sem	það	eru	kvikmyndir,	fréttir,	auglýsingar	eða	

opinber	 umræða	 (Iwashita,	 2006).	 Það	 er	 athyglisvert	 að	 kanna	 þessu	 nýju	 form	

ímyndasköpunar	af	náttúrunni	sem	verða	til	fyrir	tilstilli	markaðsafla	samtímans.		

4.2 Íslenska	ímyndin	

„Iceland’s	unique	ecology,	mild	climate,	friendly	citizenry	and	unmistakable	sense	of	
style	combine	to	form	a	nation	like	no	other	on	the	planet	[…]	This	is	Iceland.	Pure,	
Natural,	Unspoiled.”		(Ferðamálastofa,	2007,	bls.	1.)	

	

Þessa	umsögn	er	að	finna	í	bækling	sem	Ferðamálastofa	gaf	út	rétt	fyrir	efnahagshrunið	

2007.	Í	bakgrunni	umsagnarinnar	má	sjá	mynd	af	Bláa	lóninu	en	það	gæti	þótt	nokkuð	

kaldhæðnislegt	ef	litið	er	til	þess	að	lónið	er	gert	úr	affallsvatni	sem	fylgdi	orkuvinnslu	á	

svæðinu,	en	á	samtímis	að	vera	táknmynd	fyrir	hreinleika	landsins	(Ferðamálastofa,	2007,	

bls.	1;	Jón	Hjaltalín	Ólafsson,	1996).	Ísland	hefur	notið	mikillar	velgengni	á	undanförnum	

árum	þegar	kemur	að	ferðamennsku	en	það	má	að	hluta		rekja	til	nýrrar	stefnu	sem	aðilar	

hérlendis	 tóku	 upp	 með	 það	 að	 markmið	 að	 reyna	 að	 markaðssetja	 landið	 erlendis	

(Alessio	og	Anna	L.	Jóhannsdóttir,	2011).	Í	þessari	herferð	var	reynt	að	setja	gömul	íslensk	

gildi	fram	á	nýjan	hátt	auk	þess	sem	vörur	voru	gjarnan	markaðssettar	með	það	markmið	

að	undirstrika	séríslensk	gæði	þeirra.	Til	dæmis	er	hægt	að	nefna	íslensku	lopapeysuna	í	

þessu	samhengi.	Lopafatnaður	hefur	lengi	verið	hluti	af	íslenskri	sögu	þar	sem	fatnaður	

úr	 kindaull	 var	 lífsnauðsynlegur	 fyrir	 marga	 til	 að	 takast	 á	 við	 veturinn.	 Það	 er	 þó	

athyglisvert	að	sjá	að	það	 form	sem	peysan	er	þekktust	 fyrir	 í	dag	og	 finnst	 í	mörgum	

ferðamannabúðum	varð	til	um	miðju	síðustu	öld	og	er	uppskriftin	undir	miklum	áhrifum	

frá	hönnunum	frá	Noregi	og	Svíþjóð	(Æsa	Sigurjónsdóttir,	2011,	bls.	244).	Peysan	hefur	

orðið	að	eins	konar	sameiningartákni	en	það	kom	til	dæmis	fram	í	efnahagshruninu	þar	

sem	margir	klæddust	þessum	peysum,	meðal	annars	í	mótmælum.	Peysan	vísar	meðal	

annars	 til	 harðrar	 sögu	 íslensku	 þjóðarinnar	 og	 er	 vinsæl	 vara	 til	 þess	 að	 selja	

ferðamönnum	(Guðrún	Helgadóttir,	2011).	Þetta	er	dæmi	um	það	hvernig	hægt	er	að	gefa	
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íslenskum	 menningarfyrirbærum	 nýja	 merkingu	 í	 alþjóðlegu	 samhengi	 og	 hvernig	

ákveðnir	aðilar	geta	hagnast	á	þeim.		

Íslensk	 náttúra	 hefur	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 að	 styrkja	 ímynd	 landsins	 á	

alþjóðavettvangi	og	var	 til	að	mynda	slagorðið	„Iceland	Naturally”	 (Ísland	náttúrulega)	

skapað	til	þess	að	markaðsetja	landið.	Þessir	„náttúrulegu”	eiginleikar	Íslands	vísa	meðal	

annars	til	þess	hve	ósnert	íslensk	náttúra	á	að	vera	af	mönnum.	Ein	höfuðhugmyndin	sem	

notuð	er	í	þessari	auglýsingaherferð	byggist	á	hugmyndum	um	hreinleika	landsins	og	hve	

sérstakt	 íslenska	 landslagið	 er.	 Þetta	 þarf	 þó	 alltaf	 að	 nálgast	 af	 varúð	 af	 nokkrum	

ástæðum.	Fyrst	má	nefna	að	nær	ómögulegt	er	að	fullyrða	um	að	eitthvað	sé	óspillt	og	ef	

eitthvað	er	markaðssett	á	þann	hátt	skapast	auðveldlega	hætta	á	að	þessum	svæðum	

verði	 spillt	 vegna	 átroðnings	 og	missi	 þannig	 sérstöðu	 sína	 (Anna	 Dóra	 Sæþórsdóttir,	

2009,	bls.	151).	Svo	virðist	sem	ímyndin	sem	sköpuð	var	um	íslenska	náttúru	snúist	að	

mörgu	 leyti	 um	 yfirborðskenndar	 hugmyndir	 um	 náttúrulega	 fegurð	 	 (Anna	 Dóra	

Sæþórsdóttir	og	Anna	Karlsdóttir,	2009).	Þessari	tilraun	til	þess	að	mynda	nýja	íslenska	

ímynd	 var	 ekki	 vel	 tekið	 af	 öllum	 og	 sköpuðust	 umræður	 um	 það	 hérlendis.	

Sagnfræðingafélag	Íslands	sendi	meðal	annars	frá	sér	yfirlýsingu	þess	efnis	að	þessar	nýju	

ímyndir	ættu	sér	ekki	endilega	stoð	í	raunveruleikanum	heldur	byggðust	að	einhverju	leyti	

á	 hugmyndum	 sam	 skapaðar	 voru	 í	 pólitískum	 tilgangi	 í	 sjálfstæðisbaráttunni	

(Sagnfræðingafélag	íslands,	2008).	Sannleikurinn	er	stundum	hverfult	fyrirbæri	en	ljóst	er	

að	ákveðnar	hugmyndir	hafa	verið	skapaðar	um	íslenska	náttúru	sem	þjóna	pólitískum,	

hugmyndafræðilegum	og	efnahagslegum	tilgangi.		

4.3 Þróun	á	ferðamennsku	á	Íslandi	

Mikill	fjöldi	ferðamanna	hefur	sett	svip	sinn	á	þjóðlíf	og	efnahag	á	Íslandi	á	undanförnum	

árum.	 Eftir	 efnahagshrunið	 2008	 var	 ljóst	 að	 leita	 þyrfti	 nýrra	 leiða	 til	 þess	 að	 styrkja	

efnahaginn	sem	var	illa	staddur.	En	það	var	ekki	aðeins	efnahagur	landsins	sem	varð	fyrir	

miklum	áhrifum	af	hruninu	heldur	urðu	ýmis	þjóðleg	íslensk	gildi	einnig	fyrir	höggi,	til	að	

mynda	voru	þeir	einstaklingarnir	sem	áttu	þátt	í	hruninu	fyrst	hlaðnir	lofi	þar	sem	mikið	

var	notast	við	íslenskar	ímyndir.	Þeir	voru	bendlaðir	við	víkinga	og	viðskiptavit	þeirra	var	

einnig	tengt	við	reynslu	fyrri	kynslóða	og	getu	þeirra	til	þess	að	 lifa	af	hörð	náttúruleg	

skilyrði	(Hawkins	og	Helena	Önnudóttir,	2017).	Eftir	hrun	var	hafist	handa	við	skapa	nýjar	

ímyndir	fyrir	landið	og	sömuleiðis	til	að	bæta	efnahaginn	um	leið	og	þessi	jákvæða	ímynd	
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hinna	svokölluðu	útrásarvíkinga	varð	neikvæð.	Mikil	áhersla	var	 lögð	á	að	markaðsetja	

landið	sem	áfangastað	fyrir	ferðamenn.	Það	virðist	því	nánast	hafa	verið	himnasending	

þegar	eldgosið	í	Eyjafjallajökli	varð	2010	og	vakti	heimsathygli.	Eldgosið	var	í	samræmi	við	

þá	markaðsímynd	sem	reynt	var	búa	til	af	landinu	og	undirstrikaði	hin	ósnertu	háskaöfl	

náttúrunnar	(Karl	Benediktsson	o.fl.,	2011).		

Í	 umfjöllunum	 um	 ímyndir	 Íslands	 hefur	 verið	 minnst	 á	 hvernig	 hugmyndin	 um	

náttúrufegurð	hefur	þróast	á	undanförnum	árum	í	íslensku	samhengi.	Jarðfræðilega	býr	

Ísland	yfir	nokkuð	einstökum	eiginleikum	þar	sem	eyjan	situr	á	flekaskilum	sem	hefur	því	

áhrif	á	landslagið	(sjá	t.d.	Freysteinn	Sigmundsson,	2006).	Vegna	þessara	sérkenna	hefur	

verið	 talsverður	 fræðilegur	 áhugi	 á	 landinu	 í	 gegnum	 tíðina.	 Til	 eru	 dæmi	 um	það	 að	

fræðimenn	á	18.	öld	ályktuðu	um	að	landið	ekki	sérlega	fallegt	og	jafnvel	eyðilegt,	það	

byggi	yfir	hörðum	skilyrðum	og	náttúrulegum	ofsa	en	þessir	eiginleikur	heilluðu	samt	sem	

áður	(Kristín	Loftsdóttir	og	Katrín	Anna	Lund,	2016,	bls.	130-131).	Aðrir	voru	þó	til	sem	

álitu	 landið	 fagurt.	 Í	 seinni	 tíð	 hefur	 harðgerðum	 einkennum	 íslenskrar	 náttúru	 verið	

umbreytt	til	þess	að	búa	til	nýja	orðræðu,	þannig	að	þar	sem	eitt	sinn	var	land	í	eyði	er	nú	

ósnert	 land	 og	 það	 sem	 eitt	 sinn	 var	 hættulegt	 verður	 einstakt	 og	 heillandi	 (Kristín	

Loftsdóttir	 og	 Katrín	 Anna	 Lund,	 2016,	 bls.	 129).	 Á	 sama	 tíma	 eru	 ímyndir	 íslenskra	

náttúruperla	styrktar	út	frá	sögulegu	gildi	þeirra.	Slíkt	kemur	til	að	mynda	fram	í	því	að	

Þingvellir	hafa	verið	gerðir	að	vinsælum	ferðamannastað	þar	sem	hugmynd	staðarins	sem	

fyrsta	 lýðræðislega	 þings	 veraldar	 hefur	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 falla	 innan	 í	 vinsæla	

orðræðu	í	Evrópu	og	víðar	(Kristín	Loftsdóttir	og	Katrín	Anna	Lund,	2016,	bls.	135).		

Fagurfræðilegir	eiginleikar	Íslands	markast	af	margslungnum	eiginleikum	og	þar	má	

sérstaklega	nefna	hvernig	hún	er	gjarnan	talin	óspillt	eins	og	fyrr	hefur	komið	fram.	Við	

slíka	umræðu	þarf	einnig	að	kanna	hugmyndir	um	óbyggð	eða	auðn.	Þær	hugmyndir	gefa	

til	kynna	að	eitthvað	ákveðið	svæði	sé	ekki	byggt	eða	sé	ósnert	af	áhrifum	mannsins	og	

hafi	þannig	að	einhverju	leyti	viðhaldið	„náttúrulegu”	ástandi	sínu	ef	miðað	er	við	önnur	

svæði	 þar	 sem	 byggð	 hefur	 orðið	 til.	 Á	 sama	 tíma	 felur	markaðssetning	 á	 óbyggðum	

yfirleitt	í	sér	að	þær	séu	áfangastaður	og	eru	þannig	gerðar	að	markaðsvöru	(Anna	Dóra	

Sæþórsdóttir,	2010).	Það	er	því	hægt	að	velta	því	 fyrir	 sér	hvort	þær	 tapi	 „hreinleika”	

sínum	við	það.	 Erfitt	 getur	 reynst	 að	 skilja	náttúruna	nema	út	 frá	þeim	veruleika	 sem	

maðurinn	skapar	fyrir	hana	og	það	er	því	hægt	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	menningarlega	
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skapaðar	ímyndir	hafi	áhrif	á	upplifun	fólks	á	náttúrunni	þó	þær	eigi	sér	ekki	endilega	stoð	

í	 raunveruleikanum.	 Því	 vaknar	 spurning	 um	 hvort	 hægt	 sé	 að	 sannfæra	 fólk	 um	 að	

eitthvað	sé	hreint	eða	upprunalegt	þó	það	sé	það	ekki	í	raun	(Anna	Dóra	Sæþórsdóttir	og	

Saarinen,	2015).		

Eins	og	áður	segir	koma	hugmyndir	um	óspillta	eiginleika	íslenskrar	náttúru	ítrekað	

fram	 í	 endursköpun	 á	 ímynd	 landsins	 í	 þágu	 ferðamennsku.	 Ef	 íslensk	 náttúra	 á	 að	

einkennast	af	hreinleika	vaknar	upp	spurningin	hreinni	en	hvað?	Það	gæti	að	vissu	leyti	

verið	ákveðinn	hroki	falinn	í	því	að	setja	fram	einhverja	þjóð	eða	land	sem	sérstaklega	

hreina	náttúruperlu.	Slík	sjónarmið	tengjast	samt	öðrum	hugmyndum	um	þjóðerni	og	eru	

gjarnan	notuð	til	þess	að	skapa	ákveðnar	ímyndir	í	þágu	markaðsvæðingar.	Þetta	á	ekki	

aðeins	við	náttúruna	heldur	einnig	um	 íslenskt	 fólk	 sem	er	gjarnan	stillt	upp	sem	nær	

náttúrunni	 að	 einhverju	 leyti	 vegna	 aldalangrar	 lífsbarráttu	 gegn	 ógnaröflum	 hennar	

(Hawkins	og	Helena	Önnudóttir,	2017).	Hreinleiki	hefur	á	undanförnum	10	árum	verið	

gerður	að	séríslensku	vörumerki	og	áhrif	þess	er	að	finna	víða.		

4.4 Grænn	iðnaður,	grænþvottur	og	íslenska	orkan	

Hreinleikavörumerkið	 sem	 fylgir	 íslenskri	 náttúru	 er	 þó	 ekki	 aðeins	 að	 finna	 í	

ferðamennsku	og	umræðu	um	hana	heldur	hefur	það	einnig	haft	áhrif	á	íslenskan	iðnað	

og	útflutningsvörur	(Anna	Dóra	Sæþórsdóttir	og	Saarinen,	2015).	Ein	helstu	rökin	gegn	

markaðskerfum	samtímans	eru	slæm	áhrif	á	umhverfið	sem	þeim	fylgir.	Því	 leita	mörg	

fyrirtæki	nýrra	leiða	til	þess	að	fá	á	sig	„grænan”	stimpil,	en	það	felur	í	sér	að	reyna	að	

hafa	umhverfismál	framarlega	og	sýnileg	í	rekstri	til	þess	að	styrkja	ímynd	fyrirtækisins	

(Gottschlich	og	Bellina,	2016).	Við	þessar	áherslur	skapast	ákveðin	togstreita	á	milli	þess	

að	vilja	hagnast	á	ákveðnum	varningi	og	þess	að	 reyna	vernda	umhverfið	gegn	 frekari	

mengandi	áhrifum.	Sem	dæmi	um	slíka	togstreitu	er	hægt	að	vitna	í	nýlegt	hneyksli	sem	

sneri	að	bílafyrirtækinu	Volkswagen.	Fyrirtækið	hafði	verið	undir	þrýstingi	að	skapa	nýjar	

gerðir	bíla	sem	væru	umhverfisvænni	og	hefðu	minni	útblástur	en	áður.	Þeir	bjuggu	því	

til	 nýja	 gerð	 dísilvéla	 sem	 áttu	 að	 vera	 með	 sérstaklega	 lítinn	 útblástur.	 Við	 þessa	

framleiðslu	var	þó	beitt	blekkingum	þar	sem	fyrirtækið	hafði	í	raun	komið	fyrir	búnaði	í	

bílunum	sem	lét	einungis	líta	út	fyrir	að	um	lítinn	útblástur	við	mælingar	væri	að	ræða,	

þrátt	 fyrir	að	hann	væri	 í	 raun	mun	meiri	 (Siano	o.fl.	2016,	bls.	27-28).	Þegar	 fyrirtæki	

beita	misvísandi	aðferðum	á	borð	við	þessa	kallast	slíkt	grænþvottur	(e.	greenwashing).	
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Þetta	er	lýsandi	dæmi	um	hvernig	markaðsviðhorf	gagnvart	umhverfinu	geta	oft	á	tíðum	

verið	 misvísandi	 eða	 illa	 rökstudd	 ef	 aðeins	 er	 verið	 að	 reyna	 að	 uppfylla	

grundvallarskilyrði	og	jafnvel	ekki	einu	sinni	það	(Siano	o.fl.	2016).		

Íslenskur	 iðnaður	 hefur	 nýtt	 sér	 hugmyndir	 um	 grænan	 iðnað	 og	 þar	 koma	

hreinleikahugmyndir	gjarnan	fyrir.	Þetta	er	hægt	að	skoða	frekar	út	frá	því	hvernig	sumar	

íslenskar	vörur	eru	markaðsettar	sem	sérstaklega	hreinar.	Orkuiðnaðurinn	er	gott	dæmi	

um	hvernig	þessar	hugmyndir	koma	fram.	Íslensk	raforka	verður	aðallega	til	fyrir	tilstilli	

jarðvarma	og	vatnsafls	sem	er	að	mörgu	leyti	mjög	hreinn	orkuiðnaður	ef	hann	er	borinn	

saman	við	aðrar	gerðir	af	sem	valda	miklum	útblæstri	og	ganga	á	náttúrulegar	auðlindir	á	

borð	við	kol,	olíu	og	gas	(Shortall	og	Kharrazi,	2017).	En	að	sama	skapi	þarf	að	kanna	hvaða	

áhrif	 þessar	 virkjanir	 hafa	 á	 íslenska	náttúru	og	 sem	dæmi	má	nefna	hvernig	 „óspillt”	

svæði	eru	virkjuð	en	við	það	er	jafnvel	sömu	náttúru	ógnað	og	hin	græna	og	hreina	ímynd	

byggist	 á	 (Anna	Dóra	 Sæþórsdóttir,	 2010).	Hugmyndir	 um	hreinleika	hafa	 einnig	 verið	

tengar	við	annan	íslenskan	varning	á	borð	við	fisk,	skyr,	vatn,	kjöt	og	fatnað	svo	eitthvað	

sé	 nefnt.	 Það	 er	 algengt	 stef	 í	markaðssetningu	 þessa	 varnings	 að	með	 því	 að	 tengja	

vöruna	við	Ísland	öðlist	hún	ákveðinn	gæðastimpil	sem	hrein	vara.	Þetta	kemur	t.d.	fram	

í	auglýsingaherferðum	á	skyri	erlendis	þar	sem	notast	er	við	myndir	af	íslenskri	náttúru	

og	fjallað	er	um	hvernig	skyr	hafi	veitt	Íslendingum	styrk	í	gegnum	aldirnar.	Í	auglýsingu	

um	skyr	frá	danska	mjólkurframleiðandanum	Arla,	Sendillinn	(e.	The	Messenger),	má	sjá	

ungan	dreng	hlaupa	um	gamalt	íslenskt	þorp	með	póst	og	síðar	í	gegnum	íslensk	öræfi	til	

þess	að	koma	sendibréfum	til	skila	(Arla	Skyr,	2015).	Tilgangur	auglýsingarinnar	er	eflaust	

að	sýna	fram	á	hvernig	varan	veitir	styrk	til	þess	að	takast	á	við	öfl	náttúrunnar	þar	sem	

drengurinn	gengur	í	gegnum	hríð	og	snjó,		og	gefið	er	til	kynna	að	skyrið	veiti	styrk	til	þess.	

Hugmyndirnar	um	íslenska	náttúru	og	gamlar	hefðir	sem	fylgja	vörunni	er	þannig	hægt	að	

nýta	til	þess	að	tengja	hana	við	ákveðinn	hreinleika.	Fræðimenn	á	borð	við	Edward	H.	

Huijbens	 (2011)	 hafa	 velt	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 það	 sé	 yfir	 höfuð	 hægt	 að	 gefa	 þjóðum	

eitthvað	 ákveðið	 vörumerki	 eins	 og	 hefur	 verið	 gert	 í	 tilfelli	 Íslands.	 Ljóst	 er	 að	 saga	

landsins	er	einfölduð	til	þess	að	skapa	nýja	ímynd	með	það	markmið	að	styrkja	Ísland	á	

alþjóðamarkaði.	Þegar	íslensk	menning	er	einfölduð	til	að	styrkja	pólitísk	og	efnahagsleg	

markmið	þarf	að	horfa	á	slíkt	gagnrýnum	augum	þar	sem	þessar	hugmyndir	eru	 í	raun	

aldrei	 sjálfgefnar	og	 geta	haft	 í	 för	með	 sér	 alls	 kyns	neikvæðar	 afleiðingar	 (Huijbens,	

2011).	
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Lokaorð
Markmið	ritgerðarinnar	var	að	kanna	hvernig	hreinleiki	hefur	orðið	eitt	af	megintáknum	í	

orðræðu	um	íslenska	náttúru	og	hvaðan	sú	orðræða	kemur.	Ég	nálgaðist	viðfangsefnið	út	

frá	þremur	sjónarhornum.	Í	fyrsta	kafla	ritgerðarinnar	tók	ég	fyrir	mismunandi	fræðilegar	

nálganir	 og	 geri	 grein	 fyrir	 helstu	 hugtökum	 sem	 koma	 fyrir	 í	 ritgerðinni,	 einkum	

hreinleika,	náttúru	og	orðræðu.	Stuðst	er	við	hreinleikahugmyndir	Mary	Douglas	(1966)	

en	þær	eiga	vel	við	ímyndir	tengdar	íslenskri	náttúru.	Orðræðugreining	er	einnig	hjálpleg	

leið	til	þess	að	líta	á	ýmsa	hluti	gagnrýnum	augum	sem	annars	gætu	virðst	sjálfgefnir.	Í	

öðrum	 kafla	 ritgerðarinnar	 tók	 ég	 fyrir	 sjálfstæðisbaráttuna	 og	 þær	 mismunandi	

hugmyndir	sem	tengdar	voru	við	 íslenska	náttúru	 í	því	 ferli	en	hún	er	sífellt	til	staðar	 í	

hugmyndum	um	íslenskt	þjóðerni	enn	þann	dag	í	dag.	Reynt	var	styrkja	hugmyndina	um	

Ísland	sem	sjálfstæða	þjóð	og	spilaði	náttúran	þar	stóru	hlutverki.	Talað	var	um	náttúruna	

á	rómantískum	forsendum	og	tengdar	við	hana	hugmyndir	um	fegurð,	ofsa,	hreinleika	og	

sérstöðu	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Í	þriðja	kafla	ritgerðarinnar	tók	ég	fyrir	umhverfisorðræðu	

og	þá	sérstaklega	vistfræðileg	sjónarmið.	Skapast	hefur	umræða	um	vistfræðilega	hugsun	

sem	hefur	verið	notuð	af	sumum	til	þess	að	skapa	ímyndir	um	upprunaleika	og	hreinleika	

tegunda	 innan	vistkerfa.	Það	er	einnig	athyglisvert	hvernig	 reynt	hefur	verið	að	tengja	

vistfræðileg	 sjónarmið	 við	hugmyndir	þjóðerni.	 Þetta	 kom	meðal	 annars	 fram	 í	 lúpínu	

umræðunni	þar	sem	slík	sjónarmið	voru	gjarnan	notuð	til	þess	að	snúa	út	úr	umræðunni.	

Í	fjórða	kaflanum	fjallaði	ég	um	hvernig	íslensk	náttúra	hefur	verið	markaðsett	erlendis,	

til	 dæmis	 í	 ferðamennsku.	 Við	 þessa	 markaðsetningu	 eru	 ýmsar	 ímyndir	 tengdar	 við	

náttúruna	með	arðsemissjónarmið	að	leiðarljósi.	

Þegar	útlit	er	orðið	fyrir	að	náttúran	í	sinni	núverandi	mynd	sé	á	hverfandi	hveli	sökum	

óafturkræfra	áhrifa	mannsins	verða	til	aðstæður	þar	sem	nýjar	hugmyndir	um	veröldina	

þróast.	Við	 slíkar	 aðstæður	er	hægt	að	máta	mannleg	áhrif	 við	hreinleikahugmyndir	 á	

nýjan	veg	þar	sem	hægt	er	að	skilja	þau	sem	ákveðin	óhreinindi	 innan	þess	kerfis.	Því	

betur	sem	mannkynið	áttar	sig	á	afleiðingum	gjörða	sinna,	því	svartsýnni	hefur	orðræðan	

orðið	um	neikvæð	áhrif	þeirra	á	náttúruna.	Þegar	þess	háttar	orðræður	verða	til	sjá	sumir	

ef	til	vill	tækifæri	til	þess	að	skapa	ímynd	um	staði	eða	fyrirbæri	sem	virðast	vera	hrein	og	

náttúruleg.	Að	vissu	leyti	hefur	það	átt	sér	stað	á	Íslandi	með	nýrri	ímyndarsköpunum	á	

alþjóðavísu	um	íslenska	náttúru.	Hreinleikinn	verður	að	hugmynd	sem	auðvelt	er	að	selja	

einstaklingum	sem	hafa	samviskubit	yfir	afleiðingum	lifnaðarhátta	sinna	á	umhverfið	eða	
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álíta	 eigið	 landslag	 vera	 spillt	 eða	mengað.	 Þetta	 er	 í	 raun	nátengt	því	 hvernig	 grænn	

rekstur	verður	að	ákveðnu	vörumerki	sem	fyrirtæki	nota	(eða	misnota)	til	þess	að	styrkja	

ímynd	sína	og	selja	vörur	sínar.	Könnun	á	gjörðum	mannsins	sem	eins	konar	óhreinindi	í	

náttúrunni	getur	þannig	orðið	lykillinn	að	því	að	færa	hugmyndir	Mary	Douglas	(1966)	um	

hreinleika	yfir	í	samtímann	og	reyna	að	skilja	betur	hvernig	slík	vörumerki	verða	til.	Ljóst	

er	að	ákveðin	orðræða	hefur	verið	sköpuð	um	íslenska	náttúru	sem	notuð	hefur	verið	af	

mismunandi	 aðilum	 til	 þess	 að	 ná	 fram	 markmiðum	 sínum.	 Þessar	 ímyndir	 eru	

menningarlega	skapaðar.	Því	er	mikilvægt	að	horfa	á	þær	á	gagnrýnin	hátt	og	reyna	að	

átta	sig	á	tilgang	þeirra	og	uppruna.	Mannleg	tilvera	er	agnarsmár	hluti	af	náttúrunni	og	

því	ættu	viðhorf	gagnvart	henni	að	einkennast	að	virðingu	frekar	en	að	ofnýta	hana.	

	

	

	

	

____________________________________	

Guðmundur	Ari	Arnalds	

	

	

	



40	

Heimildaskrá	

Alberti,	M.	(2008).	Advances	in	Urban	Ecology:	Integrating	Humans	and	Ecological	
Processes	in	Urban	Ecosystems.	New	York:	Springer.	

Alessio,	D.	og	Anna	L.	Jóhannsdóttir.	(2011).	Geysers	and	‘girls’:	Gender,	power	and	
colonialism	in	Icelandic	tourist	imagery.	European	Journal	of	Women's	Studies,	18(1),	
bls.	35-50.	

Altieri,	M.A.	(1999).	The	ecological	role	of	biodiversity	in	agroecosystems.	Agriculture,	
Ecosystems	and	Environment,	74(1),	bls.	19-31.	

Anna	Dóra	Sæþórsdóttir.	(2009).	Wilderness	tourism	in	Iceland:	Threats	and	
opportunities.	Í	Hall,	C.M.,	Müller,	D.K.	og	Saarinen,	J.	(ritstjórar),	Nordic	Tourism:	
Issues	and	Cases	(bls.	139	146).	Bristol:	Channel	View	Publications.	

Anna	Dóra	Sæþórsdóttir.	(2010).	Tourism	Struggling	as	the	Icelandic	Wilderness	is	
Developed.	Scandinavian	Journal	of	Hospitality	and	Tourism,	10(3)	bls.	334–357.	

Anna	Dóra	Sæþórsdóttir	og	Anna	Karlsdóttir.	(2009).	Marketing	the	'natural'	in	Iceland.	Í	
Hall,	C.M.,	Müller,	D.K.	og	Saarinen,	J.	(ritstjórar),	Nordic	Tourism:	Issues	and	Cases	
(bls.	39-41).	Bristol:	Channel	View	Publications.	

Anna	Dóra	Sæþórsdóttir,	Hall,	C.M.	og	Saarinen,	J.	(2011).	Making	wilderness:	tourism	
and	the	history	of	the	wilderness	idea	in	Iceland.	Polar	Geography,	34(4),	bls.	249-
273.	

Anna	Dóra	Sæþórsdóttir	og	Saarinen,	J.	(2015).	Changing	ideas	about	natural	resources:	
tourists'	perspectives	on	the	wilderness	and	power	production	in	Iceland.	
Scandinavian	Journal	of	Hospitality	and	Tourism,	16(4),	bls.	404-412.	

Arla	Skyr.	(2015).	The	Messenger.	London:	Wieden	&	Kennedy	London.	

Aronson,	J.,	Milton,	S.J.,	Blignaut,	J.N.	(ritstjórar).	(2010).	Restoring	Natural	Capital:	
Science,	Business,	and	Practice.	London:	Island	Press.		

Bateson,	G.	(1979).	Mind	and	Nature:	A	Necessary	Unity.	New	York:	E.P.	Dutton.	

Bateson,	G.	(1987).	Steps	to	an	Ecology	of	Mind:	Collected	essays	in	anhtropology,	
psychiatry,	evolution	and	epistemology.	London:	Jason	Aronson	Inc	(frumútgáfa	
1972).	

Benhabib,	S.	(2002).	The	Claims	of	Culture:	Equality	and	Diversity	in	the	Global	Era.	
Princeton:	Princeton	University	Press.	

Bereiter,	C.	(1994).	Implications	of	postmodernism	for	science,	or,	science	as	
progressive	discourse.	Educational	Psychologist,	29(1),	bls.	3-12.	

Berthold,	D.	(2010).	Tidy	Whiteness:	A	Genealogy	of	Race,	Purity,	and	Hygiene.	Ethics	
and	the	Environment,	15(1),	bls.	1-26.		



41	

Bourdieu,	P.	(1986).	The	Forms	of	Capital.	Í	Westport	C.T.	(ritstjóri),	Handbook	of	Theory	
and	Research	for	the	Sociology	of	Education	(bls.	241–258).	Santa	Barbara:	
Greenwood.		

Bourdeau,	P.	(2004).	The	man-nature	relationship	and	environmental	ethics.	Journal	of	
Environmental	Radioactivity,	72(1),	bls.	9-15.	

Chatterjee,	P.	(1993).	Nationalist	Thought	and	the	Colonial	World:	A	Derivative	
Discourse.	London:	Zed	Books.	

Chomsky,	N.	(1965).	Aspects	of	Theory	of	Syntax.	Cambridge:	The	M.I.T.	Press.	

Chomsky,	N.	(2006).	Language	and	Mind.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	

Descola,	P.	og	Gísli	Pálsson.	(1996).	Nature	and	Society:	Anthropological	perspectives.	
London:	Routledge.	

Dibben,	N.	(2009).	Nature	and	Nation:	National	Identity	and	Enviromentalism	in	
Icelandic	Popular	Music	Video	and	Music	Documentary.	Ethnomusicology	Forum,	
18(1),	bls.	131-151.	

Douglas,	M.	(1966).	Purity	and	Danger:	An	analysis	of	concepts	of	pollution	and	taboo.	
London:	Routledge.	

Egri,	C.	(1999).	Nature	in	the	Spiritual	Traditions:	Social	and	cultural	implications	for	
environmental	change.	Í	Fischer,	F.	og	Hajer,	M.A.	(ritstjórar),	Living	With	Nature:	
Environmental	politics	as	cultural	discourse	(bls	42-57).	Oxford:	Oxford	University	
Press.	

Fairclough,	N.	(1992).	Discourse	and	Social	Change.	Cambridge:	Polity	Press.	

Ferðamálastofa.	(2007).	Iceland:	Pure.	Natural.	Unspoiled.	Reykjavík:	Ferðamálastofa.		

Ferguson,	J.	og	Gupta,	A.	(2002).	Spatializing	States:	Toward	and	ethnography	of	
neoliberal	governmentality.	American	Ethnologist,	29(4),	bls.	981-	1002.	

Foucault,	M.	(1978).	History	of	Sexuality	Volume.	1,	The	Will	to	Knowledge.	New	York:	
Pantheon.	

Frank,	D.J.	(1997).	Science,	Nature,	and	the	Globalization	of	the	Environment,	1870-
1990.	Social	Forces,	76(2),	bls.	409-435.	

Freysteinn	Sigmundsson.	(2006).	Iceland	Geodynamics:	Crustal	Deformation	and	
Divergent	Plate	Tectonics.	New	York:	Springer.	

Frykman,	J.	og	Löfgren,	O.	(1987).	Culture	Builders:	A	Historical	Anthropology	of	Middle	
Class	Life.	New	Brunswick:	Rutgers	University	Press.	

Garðar	Örn	Úlfarsson.	(2015,	13.	október).	Gjöreyðingarlyfi	beitt	gegn	lúpínu	á	Dalvík.	
Vísir.	Sótt	af	visir.is.	



42	

Garðar	Örn	Úlfarsson.	(2017,	5.	júlí).	Lúpínufólk	hyggst	sá	fræjum	í	Fjarðabyggð.	Vísir.	
Sótt	af	visir.is	

Gibson,	W.	(1984).	Neuromancer.	New	York:	Ace	Books.	

Giddens,	A.	(1981).	The	Nation-State	and	Violence:	Volume	two	of	a	contemporary	
critique	of	historical	materialism.	Oxford:	Polity	Press.	

Gísli	Pálsson.	(2017).	Fjallið	sem	yppti	öxlum:	Maður	og	náttúra.	Reykjavík:	Mál	og	
Menning.	

Gísli	Pálsson	og	Durrenberger,	E.P.	(1992).	Icelandic	Dialogues:	Individual	Differences	in	
Indigenous	Discourse.	Journal	of	Anthropological	Research,	48(4),	bls.	301-316.	

Gísli	Pálsson	og	Durrenberger,	E.P.	(ritstjórar).	(1996).	Images	of	Contemporary	Iceland:	
Everyday	Lives	and	Global	Contexts.	Iowa	City:	University	of	Iowa	Press.	

Gottschlich,	D.	og	Bellina,	L.	(2016).	Environmental	justice	and	care:	critical	
emancipatory	contributions	to	sustainability	discourse.	Agriculture	and	Human	
Values,	34(4),	bls.	941-953.	

Gröning,	G.	og	Wolschke-Bulmahn,	J.	(2003).	The	Native	Plant	Enthusiasm:	Ecological	
panacea	or	xenophobia?	Landscape	Research,	28(1),	bls.	75-88.	

Guðmundur	Hálfdánarsson.	(2000).	Iceland:	A	Peaceful	Secession.	Scandinavian	Journal	
of	History,	25(1),	bls.	87-100.	

Guðrún	Helgadóttir.	(2011).	Nation	in	a	sheep's	coat:	The	Icelandic	sweater.	
FORMakademisk,	4(2),	bls.	59-68.	

Haila,	Y.	(1999).	The	North	as/and	the	other:	Ecology,	domination,	solidarity.	Í	Fischer,	F.	
Og	Hajer,	M.A.	(ritstjórar),	Living	With	Nature:	Environmental	politics	as	cultural	
discourse	(bls.	42-57).	Oxford:	Oxford	University	Press.	

Hall,	C.M.,	Müller,	D.K.	og	Saarinen,	J.	(ritstjórar).	(2009).	Nordic	Tourism:	Issues	and	
Cases.	Bristol:	Channel	View	Publications.	

Halldór	Laxness.	(2007).	Sjálfstætt	fólk.	9.	útgáfa.	Reykjavík:	Vaka-Helgafell.	

Halldór	Laxness.	(1971).	Hernaðurinn	gegn	landinu.	Í	Halldór	Laxness	(ritstjóri),	
Yfirskyggðir	staðir:	ýmsar	athuganir	(bls.	125-140).	Reykjavík:	Helgafell.		

Hardy,	C.	og	Thomas,	R.	(2013).	Strategy,	Discourse	and	Practice:	The	Intensification	of	
Power.	Journal	of	Management	Studies,	51(2),	bls.	320-348.	

Hawkins,	M.	og	Helena	Önnudóttir.	(2017).	Land,	Nation	and	Tourist	Moral	Reckoning	in	
Post-GFC	Iceland.	Anthropological	Journal	of	European	Cultures,	26(2),	bls.	110-126.	



43	

Heizmann,	H.	og	Olsson,	M.R.	(2015).	Power	matters:	the	importance	of	Foucault’s	
power/knowledge	as	a	conceptual	lens	in	KM	research	and	practice.	Journal	of	
Knowledge	Management,	19(4),	bls.	756-769.	

Herzogenrath,	B.	(ritstjóri).	(2009).	Deleuze/Guattari	and	Ecology.	New	York:	Palgrave	
Macmillan.	

Hilmarsson-Dunn,	A.M.	(2006).	Protectionist	Language	Policies	in	the	Face	of	the	Forces	
of	English:	The	case	of	Iceland.	Language	Policy,	5(3),	bls.	295-314.	

Huijbens,	E.H.	(2011).	Nation-Branding:	A	Critical	Evaluation:	Assessing	the	Image	
Building	of	Iceland.	Í	Sumarlidi	Isleifsson	(ritstjóri),	Iceland	and	Images	of	the	North	
(bls.	553-582).	Québec:	Presses	de	l'Université	du	Québec.	

Huijbens,	E.H.	og	Gísli	Pálsson.	(2009).	The	bog	in	our	brain	and	bowels:	social	attitudes	
to	the	cartography	of	Icelandic	wetlands.	Environment	and	Planning	D:	Society	and	
Space,	27(2),	bls.	296-316.	

Inga	Dóra	Björnsdóttir.	(1996).	The	Mountain	Woman	and	the	Presidency.Í	Gísli	Pálsson	
og	Durrenberger,	E.P.	(ritstjórar),	Images	of	Contemporary	Iceland:	Everyday	Lives	
and	Global	Contexts	(bls.	106-125).	Iowa	City:	University	of	Iowa	Press.	

Ingold,	T.	(1993).	The	temporality	of	the	landscape.	World	Archaeology,	25(2),	bls.	152-
174.	

Jackson,	M.	(2013).	Lifeworlds:	Essays	in	Existential	Anhtropology.	Chicago:	University	of	
Chicago	Press.	

Jamieson	D.W.	og	Di	Paola,	M.	(2014).	Climate	Change	and	Global	Justice:	New	Problem,	
Old	Paradigm?	Global	Policy,	5(1),	bls.	105-111.	

Jón	Hjaltalín	Ólafsson.	(1996).	The	Blue	Lagoon	in	Iceland	and	Psoriasis.	Clinics	in	
Dermatology,	14(6),	bls.	647-651.	

Jón	Kalman	Stefánsson.	(2007).	Himnaríki	og	helvíti.	Reykjavík:	Bjartur.	

Jón	Kalman	Stefánsson.	(2009).	Harmur	englanna.	Reykjavík	Bjartur.		

Karl	Benediktsson.	(2015).	Floral	Hazards:	Nootka	Lupin	in	Iceland	and	the	Complex	
Politics	of	Invasive	Live.	Geografiska	Annaler:	Series	B,	Human	Geography,	97(2),	bls.	
139-154.	

Karl	Benediktsson,	Katrín	Anna	Lund	og	Huijbens,	E.H.	(2011).	Inspired	by	Eruptions?	
Eyjafjallajökull	and	Icelandic	Tourism.	Mobilities,	6(1),	bls.	77-84.	

Kornblith,	H.	(2002).	Knowledge	and	it's	Place	in	Nature.	Oxford:	Oxford	University	
Press.	



44	

Kristín	Loftsdóttir.	(2012).	Colonialism	at	the	margins:	politics	of	difference	in	Europe	as	
seen	through	two	Icelandic	crises.	Identities:	Global	Studies	in	Culture	and	Power,	
19(5),	bls.	597-615.	

Kristín	Loftsdóttir	og	Katrín	Anna	Lund.	(2016).	Þingvellir:	Commodifying	the	"Heart"	of	
Iceland.	Í	Huggan,	G.	og	Jensen,	L.	(ritstjórar),	Postcolonial	Perspectives	on	the	
European	High	North:	Unscrambling	the	Arctic	(bls.	117-142).	New	York:	Palgrave	
Macmillan.	

Lemke,	T.	(2001).	'The	birth	of	biopolitics':	Michel	Foucault's	lecture	at	the	Collège	de	
France	on	neo-liberal	governmentality.	Economy	and	Society,	30(2),	bls.	190-207.	

Lemke,	T.	(2007).	An	indigestible	meal?	Foucault,	governmentality	and	state	theory.	
Distinktion:	Journal	of	Social	Theory,	8(2),	bls.	43-64.	

Leví-Strauss,	C.	(1963).	Structural	Anthropology.	New	York:	Basic	Books.	

Levy,	J.S.	og	Thompson,	W.R.	(2010).	Causes	of	War.	Chichester:	Blackwell	Publishing. 	

Luke,	T.W.	(1995).	On	Environmentality:	Geo-Power	and	Eco-Knowledge	in	the	
Discourses	of	Contemporary	Environmentalism.	Cultural	Critique,	31(1),	bls.	57-81.	

Löfgren,	O.	(1993).	Materializing	the	nation	in	Sweden	and	America.	Ethnos,	58(3),	bls.	
161-196.	

McIntosh,	R.P.	(1985).	The	Background	of	Ecology:	Concept	and	theory.	Cambridge:	
Cambridge	University	Press.	

Moran,	E.F.	(2006).	People	and	Nature:	An	Introduction	to	Human	Ecological	Relations.	
Oxford:	Blackwell	Publishing.	

Meyer,	J.W.,	Boli,	J.,	Thomas,	G.M.	og	Ramirez,	F.O.	(1997).	World	Society	and	the	
Nation-State.	American	Journal	of	Sociology,	103(1),	bls.	144-181.	

Niranjana,	T.	(1992).	Siting	Translation:	History,	Post-Structuralism,	and	the	Colonial	
Subject.	Los	Angeles:	University	of	California	Press.	

NÍ	og	LR	(2010):	Alaskalúpína	og	skógarkerfill	á	Íslandi.	Útbreiðsla,	varnir	og	nýting.	
Skýrsla	til	umhverfisráðherra.	Reykjavík:	Náttúrufræðistofnun	Íslands	og	
Landgræðsla	ríkisins.	

O’Brien,	W.	(2006).	Exotic	Invasions,	Nativism,	and	Ecological	Restoration:	On	the	
Persistence	of	a	Contentious	Debate.	Ethics,	Place	&	Environment:	A	Journal	of	
Philosophy	&	Geography,	9(1),	bls.	63-77.	

Olwig,	K.R.	(2015).	Nationalist	Heritage,	Sublime	Affect	and	the	Anomalous	Icelandic	
Landscape	Concept.	Norsk	Geografisk	Tidsskrift,	69(5),	bls.	277-287.	

Ortner,	S.B.	(1972).	Is	Female	to	Male	as	Nature	Is	to	Culture?	Feminist	Studies,	1(2),	bls.	
5-31.	



45	

Oslund,	K.	(2011).	Iceland	Imagined:	Nature,	Culture,	and	Storytelling	in	the	North	
Atlantic.	Washington:	University	of	Washington	Press.	

Ólafur	Arnalds,	Pavla	Dagsson-Waldhauserova	og	Haraldur	Ólafsson.	(2016).	The	
Icelandic	volcanic	aeolian	environment:	Processes	and	impacts	—	A	review.	Aeolian	
Research,	20(1),	bls.	176-195.	

Ólafur	Arnalds	og	Ása	L.	Aradóttir.	(2011).	Rask	á	Íslandi.	Í	Ása	L.	Aradóttir	og	
Guðmundur	Halldórsson	(ritstjórar),	Vistheimt	á	Íslandi	(bls.	19-23).	Reykjavík:	
Landgræðsla	Ríkisins	og	Landbúnaðarháskóli	Íslands.	

Ólafur	Arnalds	og	Ása	L.	Aradóttir.	(2015).	Að	lesa	og	lækna	landið.	Reykjavík:	Landvernd.	

Radosevich,	S.R,	Holt,	J.S.	og	Ghersa,	C.M.	(2007).	Relationship	to	Agriculture	and	
Natural	Resource	Management.	New	Jersey:	Wiley.	

Rætt	um	mengunar-valda	í	borgarstjórn.	(2018,	9.	janúar).	Morgunblaðið.	Sótt	af	mbl.is	

Saunders,	A.	(2009).	Literary	geography:	reforging	the	connections.	Progress	in	Human	
Geography,	34(4),	bls.	436-452.	

Sagnfræðingafélag	íslands.	(2008).	Ímynd	Íslands	–	bréf	til	forsætisráðherra.	Sótt	10.	
apríl,	2018	af	http://www.sagnfraedingafelag.net/2008/06/12/11.34.26/	

Sebald,	W.G.	(2016).	Rings	of	Saturn	(Hulse,	M.	þýddi).	New	York:	New	Directions	
(frumútgáfa	1995).	

Shortall,	R.	og	Kharrazi,	A.	(2017).	Cultural	factors	of	sustainable	energy	development:	A	
case	study	of	geothermal	energy	in	Iceland	and	Japan.	Renewable	and	Sustainable	
Energy	Reviews,	79(1),	bls.	101-109.	

Siano,	A.,	Vollero,	A.,	Conte,	F.	og	Amabile,	S.	(2016).	“More	than	words”:	Expanding	the	
taxonomy	of	greenwashing	after	the	Volkswagen	scandal.	Journal	of	Business	
Research,	71(1),	bls.	27-37.	

Sibley,	D.	(1995).	Geographies	of	Exclusion.	London:	Routledge.	

Simberloff,	D.	(2003).	Confronting	introduced	species:	a	form	of	xenophobia?	Biological	
Invasions,	5(1),	bls.	179-192.	

Simberloff,	D.	og	Vitule,	J.R.S.	(2013).	A	Call	for	an	End	to	Calls	for	the	End	of	Invasion	
Biology.	Oikos,	123(4),	bls.	408-413.	

Smedley,	A.	og	Smedley,	B.D.	(2005).	Race	as	Biology	Is	Fiction,	Racism	as	a	Social	
Problem	Is	Real:	Anthropological	and	Historical	Perspectives	on	the	Social	
Construction	of	Race.	American	Psychologist,	60(1),	bls.	16-26.	

Stein,	D.	og	Wright,	S.	(ritstjórar).	(1995).	Subjectivity	and	subjectivisation:	Linguistic	
perspectives.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	



46	

Sveinn	Yngi	Egilsson.	(2011).	Nation	and	Elevation:	Some	Points	of	Comparison	Between	
the	“National	Poets”	of	Slovenia	and	Iceland.	Primerjalna	Knjizevnost,	34(1),	bls.	127-
145.	

Thor	Vilhjálmsson.	(1986).	Grámosinn	Glóir.	Reykjavík:	Mál	og	Menning.	

Tilley,	C.	og	Cameron-Daum,	K.	(2017).	An	Anthropology	of	Landscape.	London:	UCL	
Press.	

Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið.	(2016).	Endurheimt	Votlendis:	Aðgerðaáætlun.	
Reykjavík:	Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið.	

Vasey,	D.E.	(1996).	Premodern	and	Modern	Constructions	of	Population	Regimes.	Í	Gísli	
Pálsson	og	Durrenberger,	E.P.	(ritstjórar),	Images	of	Contemporary	Iceland:	Everyday	
Lives	and	Global	Contexts	(bls.	149-170).	Iowa	City:	University	of	Iowa	Press.	

von	Schmalensee,	M.	(2010).	Vágestir	í	vistkerfum	-	seinni	hluti.	Framandi	og	ágengar	
tegundir	á	Íslandi.	Náttúrufræðingurinn	80(1-2),	bls.	84-102.	

Vinir	lúpínunnar.	(2018).	Á	Facebook	[opinn	hópur].	Sótt	10.	apríl,	2018	af	
https://www.facebook.com/groups/vinirlupinunnar/		

Weiss,	G.	og	Haber,	H.F.	(1999).	Perspectives	on	Embodiment:	The	intersections	of	
nature	and	culture.	London:	Routledge.	

West,	C.	og	Zimmerman,	D.H.	(1987).	Doing	Gender.	Gender	&	Society,	1(2),	bls.	121-
151.	

Whorf,	B.L.	(1957).	Language,	Thought,	and	Reality:	Selected	Writing	of	Benjamin	Lee	
Whorf.	Cambridge:	M.I.T.	Press.	

Wodak,	R.,	de	Cillia,	R.,	Reisigl,	M.	og	Liebhart,	K.	(2009).	The	Discursive	Construction	of	
National	Idenity.	Edinburgh:	Edinburgh	University	Press.	

Wylie,	J.	(2007).	The	spectral	geographies	of	W.G.	Sebald.	Cultural	Geographies,	14(1),	
bls.	171-188.	

Zimmer,	O.	(1998).	In	Search	of	Natural	Identity:	Alpine	Landscape	and	the	
Reconstruction	of	the	Swiss	Nation.	Comparative	Studies	in	Society	and	History	
40(4),	bls.	637-665.		

Æsa	Sigurjónsdóttir.	(2011).	The	New	Nordic	Cool:	Björk,	Icelandic	Fashion,	and	Art	
Today.	Fashion	Theory,	15(2),	bls.	239-258.	

	

	


