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Ágrip: 

Ritgerðin fjallar um það hvort hugtökin vistrýni og sjálfbærni ganga upp í Sögunni af Bláa 

hnettinum (1999) eftir Andra Snæ Magnason. Sagan af Bláa hnettinum var fyrst barnabóka til að 

hljóta íslensku bókmenntaverðlaunin en þar að auki hefur hún hlotið fjöldan allan af verðlaunum, 

bæði hér heima og erlendis. Vistrýni og sjálfbærni einkenna stóran hluta af verkum Andra Snæs, 

en segja má að þau gegni því hlutverki að miðla og útskýra flóknar hugmyndir í 

loftslagsbreytingum og neyslumenningu, fyrir börnum jafnt sem fullorðnum. Fyrst verður farið 

stuttlega í hugtökin vistrýni og sjálfbærni. Næst verður farið í útópíuna eða fyrirmyndarríkið og 

birtingarmynd þess í Sögunni af Bláa hnettinum. Samfélag hnattarins fellur undir þessa 

undirflokka útópíunnar: arcadíu og ecótópíu. Báðar eru að einhverju leyti náttúrulegar eða 

umhverfisvænar útópíur. Útópía Bláa hnattarins er sprottin upp úr nútímasamfélagi sem 

umhverfisádeila, ádeila á neyslumenningu, ofnýtingu á auðlindum og misskiptingu. Í þessu 

ævintýralega samfélagi eru engir fullorðnir, bara börn. Í það minnsta þar til Gleði-Glaumur 

lendir á hnettinum. Börnin og Gleði-Glaumur mynda andstæður. Börnin standa fyrir hið 

náttúrulega, óspillta og nánast villimannslega. Gleði-Glaumur er aftur ímynd neyslu, kapítalisma 

og siðmenningar. Gleði-Glaumur tekur að spilla sakleysi barnanna og innleiða hjá þeim 

kapítalískan hugsunarhátt þar til sólin er orðin að eign í hendi fárra og hinir íbúar hnattarins lifa í 

eilífu myrkri og kulda. Gleði-Glaumur hefur þannig snúið útópíunni upp í andhverfu sína, 

dystópíu. Vistrýnar barnabækur eru langt frá því að vera nýjung, en flestar þeirra hefur skort 

eiginleikann til að finna lausn á vandanum. Þær útskýra aðeins vandamálið og láta börnin um 

framhaldið. Sagan af Bláa hnettinum reynir hins vegar að finna lausn á þeim vanda sem börnin 

eru komin í vegna neysluhyggjunnar. Þau átta sig á vandanum og endurheimta valdið frá Gleði-

Glaumi. Þau gefa honum það sem hann vill, þ.e. að verða konungur. Hann unir sáttur við sitt og 

kemur ekki auga á það hugmyndafræðilega fangelsi sem kastali hans er. Ævintýri og líkingar eru 

notuð til að útskýra helstu vandamál vistrýni og sjálfbærni auk þess að gera tilraun til að leysa 

þau. 
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Inngangur: 

 

Andri Snær og verk hans: 

Andri Snær Magnason (f. 1973) hefur skrifað verk í nánast öllum bókmenntagreinum: 

barnabækur, unglingabækur, skáldsögur fyrir fullorðna, samfélagsádeilu í sjálfshjálparbók, 

smásögur og ljóð. Þó verkin séu ólík koma þau nær öll inn á vistrýni, útþenslu og græðgi á einn 

eða annan hátt og hefur hann unnið til fjölda verðlauna fyrir bækur sínar, bæði hér heima og 

erlendis.  

Fyrstu verk Andra Snæs voru ljóðabókin Ljóðasmygl og skáldarán (1995) og 

smásagnasafnið Engar smá sögur (1996). Sömuleiðis gaf hann út ljóðabókina Bónusljóð (1996). 

Sú bók hefur síðan verið endurútgefin með viðaukum. Bónusljóð 33% meira (2003) og 

Bónusljóð 44% meira (2017). 

Sagan af Bláa hnettinum kom út árið 1999 og braut blað í íslenskri bókmenntasögu þegar 

hún hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin sama ár, fyrst allra barnabóka. Auk þess hlaut hún ýmis 

verðlaun erlendis, sem og verðlaun verðlaunanna árið 2009, en það eru verðlaun sem veitt voru í 

tilefni 20 ára afmælis Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Valdar voru bestu bækurnar af þeim 

sem hlotið höfðu Íslensku bókmenntaverðlaunin síðustu 20 árin á undan. Sagan af Bláa 

hnettinum hefur sömuleiðis verið færð í leikbúning og breytt í gríðarvinsælt leikrit, sem hefur 

verið sýnt bæði hér heima og erlendis. Núna síðast sem söngleikur í Borgarleikhúsinu árið 2016. 

Á Bláa hnettinum eru einvörðungu börn og þar hafa ætíð eingöngu verið börn. Þessi börn 

lifa í fullkominni sátt við náttúruna og dýrin á hnettinum og taka aldrei meira en þau þurfa af 

auðlindum hans. Það breytist þó allt þegar hinn fullorðni Gleði-Glaumur lendir á hnettinum og 

innleiðir hjá börunum kapítalískan hugsunarhátt og neyslumenningu og ekki líður á löngu áður 

en umhverfi alls hnattarins hefur kollvarpast. 

Vísindaskáldsagan Lovestar kom svo út árið 2002. Hún var tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna og hlaut bæði Menningarverðlaun DV í bókmenntum, sem og 

Bókaverðlaun starfsfólks bókaverslana. Hún var einnig tilnefnd til Phillip K. Dick verðlaunanna. 

Lovestar felur í sér mörg sömu þemu og Sagan af Bláa hnettinum. Hún er þó skrifuð með 

fullorðna í huga og ádeila hennar enn kaldhæðnari og miskunnarlausari. Í Lovestar er 

umhverfinu kollvarpað á kostnað framfara og tækni. Dauðinn verður að söluvöru og uppgötvanir 
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Fugla- og fiðrildadeildar LoveStar breyta heiminum á örfáum árum. Segja má að fuglabylgjurnar 

hafi markað nýtt þróunarskref hjá mannkyninu. Þá reis upp hinn handfrjálsi nútímamaður. 

Draumalandið: sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð kom svo út árið 2006. Bókin hlaut 

Íslensku bókmenntaverðlaunin það ár, auk þess að hljóta „Verðlaun verðlaunanna“ árið 2009 í 

tilefni af 20 ára afmæli Íslensku bókmenntaverðlaunanna.  

Draumalandið er ádeila á stóriðjustefnu á Íslandi, sem og verðmæti ósnortinnar náttúru 

og hefur vakið athygli víða um heim. Kvikmynd sem byggð er á bókinni var frumsýnd árið 2009, 

en undirtitill kvikmyndarinnar er mjög lýsandi: Hvað áttu þegar þú hefur selt allt? Ólíkt bæði 

Sögunni af Bláa hnettinum og Lovestar er ádeilan þarna sögð berum orðum í stað þess að nota 

tilbúnar persónur, söguþráð, líkingar og allegóríu við að koma henni á framfæri. 

Í Tímakistunni (2013) hverfur Andri þó aftur til fantasíunnar. Tímakistan hlaut Íslensku 

bókmenntaverðlaunin í flokki barna- og unglingabóka árið 2013, auk ýmissa annarra verðlauna, 

bæði hér heima og erlendis. Hún var tilnefnd til Barna- og unglingabókaverðlauna 

Norðurlandaráðs árið 2014. Tímakistan er ætluð eldri börnum sem og unglingum. Þar er lögð 

sérstök áhersla á útþenslu og efnahag, en sömuleiðis skaðsemi þess fyrir náttúruna. Þar blandar 

hann saman fortíð og nútíð, sem báðar einkennast af því að græðgin hefur kollvarpað heiminum. 

Þegar Andri Snær tók við Íslensku bókmenntaverðlaunum í flokki barna- og unglingabóka fyrir 

Tímakistuna útskýrði hann hvers vegna hann hefði notast í svo miklum mæli við fantasíuna í 

verkum sínum, en hann sagði:  

Ég hef þá trú að ævintýrin reyni að segja okkur eitthvað um það hver við erum. Ævintýrin 

geyma erkitýpur og frummyndir sem spegla veruleikann. Stundum óljósar, stundum 

augljósar. Þau fara með okkur lengra en raunveruleikinn getur borið okkur.1 

Eins og áður segir flytja öll skáldverk Andra Snæs í raun svipuð skilaboð um mikilvægi 

náttúrunnar, sem miðlað er með misjöfnum hætti til ólíkra lesenda á ýmsum aldri og fantasían 

gjarnan látin leika stórt hlutverk. Andri Snær hefur lengi verið ötull talsmaður náttúruverndar og 

tekið þátt í grasrótarstarfi hinna ýmsu umhverfissamtaka.2 Eins og sjá má á verkum hans er 

honum mikið í mun að almenningur skilji þann vanda sem loftslagsbreytingar fela í sér:  

Það getur verið erfitt að fóta sig í þessum loftslagsfræðum og loftslagsfræðingar 

virðast ekki beinlínis hafa fengið skáldgáfu í vöggugjöf þegar sviðsmyndir IPCC heita 

                                                           
1 „Tímakistan fær Íslensku bókmenntaverðlaunin – ræðan og fleira."   
2 „Andri Snær Magnasson.” 
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SSP1 og SSP2 og línuritin segja manni að eitthvað sé án LULUCF. Maður hrökklast 

auðveldlega burt og lætur sérfræðingum eftir að ræða þetta, miðla og skilja.3 

Markmið hans er því jafnan að umorða þessi fræði á mannamáli og með Sögunni af Bláa 

hnettinum geta jafnvel ung börn fengið hugmynd um hvað á sér stað.  

Vistrýni í barnabókum: 

 

Þó að bókmenntir hafi frá fyrstu tíð fjallað um náttúruna í öllum hennar myndum er fræðigreinin, 

sem sérstaklega einbeitir sér að tengslunum þarna á milli, tiltölulega ung. Vistrýni eða 

„ecocriticism“ verður ekki formlega til fyrr en í upphafi 10. áratugar 20. aldarinnar með stofnun 

„The Association for the Study of Literature and Environmen“  árið 1993. Í kjölfarið fóru fræðin 

að taka við sér. Í ritinu The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, frá árinu 1996, 

skilgreinir Cheryl Burgess Glotfelty vistrýnina sem fræði sem rannsaka sambandið milli 

bókmennta og hins veraldlega heims. Vistrýnin leitast einnig við að túlka umhverfið í 

bókmenntatextum, kanna tengsl náttúru og menningar og síðast en ekki síst efla vitund um 

umhverfisvandamál.4   

 Gagnrýnin umræða um meðferð á náttúrunni er þó alls ekki ný af nálinni í barnabókum, 

þó svo að fræðigreinin „vistrýni“ sé það. The Lorax (1971) eftir Dr. Seuss er til að mynda bók af 

þessu tagi. Þar hittir barn fyrir veru sem segir frá hinum mikla ágangi mannsins á náttúruna. Að 

áður hafi allt verið fullt af trjám en nú séu þau fallin og ekkert eftir nema eitt fræ. Veran færir 

svo barninu þetta síðasta fræ sem því er ætlað að gróðursetja. Vandamálið við þessa bók er hins 

vegar að hún endar þar5. Bókin vekur aðeins athygli á vandamálinu án þess að kunngjöra 

lausnina. 

Alice Curry segir einmitt að vistrýnar barnabókmenntir stuðli fyrst og fremst að aukinni 

vitundarvakningu um náttúruna og þeirri ábyrgð sem umhverfisvernd feli í sér, svo og mikilvægi 

sjálfbærni og vistrýni. Gallinn við þær sé hins vegar sá að þær miðli sjaldnast lausnum. Þessar 

bókmenntir beinast flestar að yngsta markhópnum og notast við myndabókarformið.6 Greining 

                                                           
3  „Að minnka losun Íslands um 50% á 10 árum.“ 
4 Gaard "Children’s environmental literature: from ecocriticism 

to ecopedagogy“ 328.  

 
5 Ibid., 329. 
6 Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction: A Poetics of Earth , 15. 
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Curry á nokkuð vel við The Lorax. Þó var það ekki fyrr en Curry tók að lýsa vistrýnum 

unglingabókmenntum, sem ætlaðar voru talsvert eldri lesendum, að sú hugmynd sem Sagan af 

Bláa hnettinum miðlar tók að birtast. Þar er ekki eingöngu einblínt á vandamálið, heldur einnig 

lausnina. Þá leggur Sagan af Bláa hnettinum ekki síður áherslu á samfélagsvandann, sem 

misskipting auðlindanna og vanvirðing við náttúruna skapar. Eyðilegt landslag og hrjóstrug 

náttúra eru aðeins bakgrunnur í samfélagsádeilu verksins. Heimur þessara verka einkennist alloft 

af dystópískri heimsendaspá. Vandamál þessa heims eru því ekki til þess gerð að vera tekin 

bókstaflega, heldur á hugmyndafræði þeirra einfaldlega að valda hugarfarsbreytingu. Því má 

segja að þessi verk nýti frekar líkingar til að miðla boðskap sínum. Dystópían dregur til að 

mynda fram þann missi sem alger eyðing náttúrunnar gæti haft í för með sér. Einnig dregur þetta 

fram beina tengingu vistrýni og umhverfis við mannréttindi og félagslegan jöfnuð. Þetta þarf þó 

ekki aðeins að eiga við unglingabækur, líkt og Clare Bradford bendir á. Hún telur þetta einmitt 

einkenni vistrýnna barnabóka, óháð aldri lesenda7. Í Sögunni af Bláa hnettinum er einmitt lögð 

áhersla á að útskýra flókin samfélagsleg vandamál fyrir ungum börnum og það sem meira er, að 

reyna að kynna til sögunnar einskonar lausn. 

 

 

Sjálfbær þróun og Sagan af Bláa hnettinum 

 

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar var komin býsna vel á veg árið 1985 þegar Bruntland-

skýrslan kom út. Sú hugmyndafræði var síðan útfærð frekar á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

árið 1992. Ef horft er til þess hve langt er síðan farið var að ræða um sjálfbærni, ætti sú umræða 

að vera nokkuð vel á veg komin, en svo er því miður ekki8. Þar gæti haft áhrif hve flókið og 

margþætt þetta mál er og einfaldanir eiga það gjarnan til að leiða umræðuna inn á ranga braut. 

Algengt er að líta á sjálfbæra þróun eingöngu sem sjálfbæra nýtingu. Gallinn við þá hugsun er að 

með því að horfa aðeins til hámarksnýtingar auðlinda er hætt við því að efnahagsleg rök verði 

ráðandi9. Ekki ólíkt því sem gerðist í Bláa hettinum, en Gleði-Glaumur virtist sífellt geta réttlætt 

nýtingu barnanna á auðlindum hnattarins10. 

                                                           
7 Ibid.14 
8 Þorvarður Árnason, "Sjálfbær þróun - Til hvers og fyrir hverja," 83 
9 Ibid 
10 Andri Snær Magnason.2009 
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Sömuleiðis felst mikil einföldun í því að líta á sjálfbæra þróun sem eitthvað sem aðeins 

varði framtíðarkynslóðir. Komandi kynslóðir munu að sjálfsögðu gjalda þess ef ekki tekst að 

draga til muna úr ofnýtingu, sóun, mengun, aukinni fátækt, svo og heilsufarsvandamálum. Ekki 

má heldur gleyma því að það eru ekki aðeins komandi kynslóðir sem munu gjalda þess. Hin 

gríðarlega neysla, ekki síst iðnríkjanna, orsakar mikla fátækt og misskiptingu í heiminum nú 

þegar. Markmið sjálfbærrar þróunar ætti því einnig að felast í því að auka jöfnuð þeirra sem búa 

á jörðinni í dag11. Þennan vanda dregur Andri Snær líka fram í Sögunni af Bláa hnettinum með 

því að skapa andstæður á milli barnanna í sólinni og barnanna í myrkrinu þegar annar hluti 

barnanna fer að ofnýta auðlindirnar. Því ef sólin hefur verið negld föst svo að hún skíni á annan 

hluta hnattarins, gefur auga leið að þeir sem eru hinum megin hnattarins hljóti að búa við 

myrkur. Það er jú aðeins ein sól til skiptanna.12 

Sjálfbær þróun er því langt frá því að vera einfalt hugtak. Hún kemur inn á gríðarmarga 

hluti, ekki aðeins náttúruvernd, heldur einnig fátækt, misskiptingu, öryggi, heilsu og lýðræði.13 

En allt þetta kemur Andri Snær inn á í verki sínu, með einum eða öðrum hætti, sérstaklega með 

því að mynda andstæður milli barnanna í myrkrinu og barnanna í sólinni. Út frá allegórísku 

sjónarhorni eru börnin látin standa fyrir hina ólíku þjóðfélagshópa jarðarinnar, sem búa við 

misjöfn kjör sökum þess að sumir hópar hirða meira af auðlindum en aðrir.  

Hér verða þessar hugmyndir um vistrýni og sjálfbærni teknar saman og leitast við að 

skoða hvernig þær ganga upp í Sögunni af Bláa hnettinum eftir Andra Snæ Magnason. Fyrst er 

fyrirmyndarsamfélagið eða útópían skoðuð. Í framhaldi af því verður litið á undirflokka hennar 

arcadíuna og útópíuna. Næst verður athyglinni beint að samspili barnsins og náttúrunnar og að 

lokum verður fjallað um barnið og útópíuna og hvað þurfi til að snúa þessari útópíu upp í 

andhverfu sína. Að lokum er þetta allt dregið saman og niðurstöður kynntar. 

 

                                                           
11 Þorvarður Árnasson, "Sjálfbær þróun - Til hvers og fyrir hverja,"83 
12 Andri Snær Magnason.2009 
13 Þorvarður Árnasson, "Sjálfbær þróun - Til hvers og fyrir hverja,"83 
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Útópían: 

 

Orðið útópía kom fyrst fram árið 1516 í samnefndu verki eftir Sir Thomas Moore. Orðið er sett 

saman úr grísku orðunum „ou“ eða „ekki“ og „toopos“ sem merkir „staður“.14 Orðið merkir því 

einfaldlega staðleysa. Með Útópíu Moores fór það þó að merkja ímyndaðan stað, þar sem allt er 

fullkomið, í raun fyrirmyndarríki.15 Hugmyndin um fyrirmyndarríkið er þó miklu eldri. Hana má 

til að mynda sjá í Works and days (Vinnu og dögum) (750 f. Kr.) eftir Hesiod, Ríkinu (The 

Republic) (380 f. Kr.) Platós eða The Fourth Eclogue (Fjórðu kviðu) Virgils (ca. 42 f. Kr.). Allir 

þessir fornu textar eiga það sameiginlegt að lýsa ólíkum hugmyndum um hið fullkomna ríki. Af 

þessum þremur verkum er Ríki Platós þó það eina sem líkist að einhverju leyti Útópíu Moores, 

sem er í raun hin nútímalega útópía.16 Þrátt fyrir að sögurnar um fyrirmyndarríkin leitist allar við 

að lýsa einhverju fullkomnu ríki, eru þau mörg hver afar ólík, sökum þess að hvert 

fyrirmyndarríki er afrakstur síns tíma og þess samfélags sem það sprettur upp úr og byggist í 

raun á heimssýn höfundarins hverju sinni.17 Þetta skapar tiltekinn vanda í skilgreiningu 

útópíunnar, líkt og Ruth Levitas bendir á:  

 „Although there is general agreement that utopias are not necessarily places that  

the reader would find appealing, that one person’s utopia may be another person’s hell, 

and that many utopias are alarmingly authoritarian.“18.  

Þannig gæti Mein Kampf Hitlers talist nasísk útópía. Þessi útópía Hitlers var þó helvíti margra, 

því aldrei er hægt að skilgreina neitt sem útópíu út frá innihaldinu einu saman.19 En þrátt fyrir 

það virðist vera samstaða um merkingu þessa hugtaks í akademískum bókmenntum, eða því að 

útópunni sé haldið á lofti sem einhverri von sem sé nauðsynleg í samfélagslegri ádeilu.20  

 Maarit Böker er þeirrar skoðunar að hin raunsæja útópía fari eins konar meðalveg milli 

þessara andstæðu póla. Útópíuhugtakið er ekki í eins lausu lofti og Ruth Levitas vill halda fram 

en er heldur ekki meitlað í stein, líkt og ýmsir innan fræðasamfélagsins vilja vera láta. Hún telur 

meginástæðu þess vera að útópían gangi út frá hugmyndinni um að staðleysa sé að hinn 

                                                           
14 “utopia.” 
15 Ibid. 
16 Kumar, Utopia and anti-utopia in modern times, 3-5. 
17  Böker, "The Concept of Realistic Utopia: Ideal Theory as Critique",90. 
18 Levitas, The concept of Utopia, 25. 
19 Ibid. 
20 Böker "The Concept of Realistic Utopia: Ideal Theory as Critique," 89. 
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fullkomni heimur sem sé hvergi til og geti ekki orðið til og jafnvel þó hann gæti orðið það, 

skapaði það vandkvæði því að fullkominn heim sé ekki hægt að bæta til hins betra. Í því fælist 

stöðnun sem afneitaði pólitík sem þróun, auk þess að útiloka alla samfélagslega ádeilu. Skortur á 

ádeilu og gagnrýni innan bókmenntagreinarinnar útópíu myndi því hafa þau áhrif að samfélög 

færu að einkennast af sterku miðlægu valdi á hendi fárra. Þannig gæti útópían snúist upp í 

andhverfu sína gengi hún of langt.21 Línan milli útópíunnar og andstæðu hennar dystópíunnar er 

því í raun hárfín. Þetta undirstrikar þá hugmynd sem Levitas bendir á að Mein Kampf geti talist 

útópía,22 orðið útópía sem varð að dystópíu vegna þess að hún gekk of langt. Mein Kampf var 

útópía Hitlers, en þar var hann handhafi hins sterka miðlæga valds og þannig með möguleika á 

að láta draum sinn rætast.  

 Þegar Sagan af Bláa hnettinum (1999) er skoðuð er ekki hægt að neita því að í upphafi 

ríki þar ákveðin stöðnun, þann heim sé einmitt ekki hægt að bæta því að hann sé fullkominn. Allt 

er hreint og óspillt, þar eru bara börn sem lifa í sátt og samlyndi, ekki bara hvert við annað heldur 

líka við náttúruna. Þar er engin forsenda fyrir dystópíu því ástandið er stöðugt. Börnin, þessi 

„ótalmörgubörn“23eru einfaldlega sammála um þann anarkisma sem ríkir á hnettinum. Það er í 

raun ekki fyrr en önnur pólitísk skoðun og gagnrýni á ríkjandi samfélag lendir á hnettinum, í 

formi Gleði-Glaums, að útópían fer að riðlast og taka neikvæðum breytingum.24 Því er það 

hugmyndafræði Gleði-Glaums sem veldur dystópíunni - fyrst að því er virðist aðeins hjá 

börnunum í myrkrinu, hinum megin á bláa hnettinum. Í síðari hluta verksins er heimur barnanna 

í sólinni raunar einnig orðinn ansi „grár“ þó það taki sum þeirra tíma að átta sig á þessu. Þeim 

verður það þó öllum ljóst þegar æskan er búin og valið stendur milli steinhjartans eða 

stálhjartans.25 Þar þurfti utanaðkomandi afl til að hrinda af stað þessari neikvæðu þróun. Því 

stangast þetta að vissu leyti á við hugmyndafræði Böker, en ýtir jafnframt undir það hve 

gífurlega erfitt kann að reynast að henda reiður á útópíunni. Öll samfélög eru flókin, afrakstur 

síns tíma, sem sjálfsagt verður aldrei unnt að skilja til fulls, hvað þá þegar horft er til þess að 

útópían sem um ræðir hverju sinni er hugarfóstur einnar manneskju eða eins hóps innan tiltekins 

samfélags. Því er ekki skrýtið að þessi útópía Andra Snæs sé afar ólík útópíum Platós, Hesiods, 

                                                           
21 Ibid., 90. 
22Levitas, The concept of Utopia, 25. 
23Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 5.  
24Ibid. 
25 Ibid. 
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Virgils, Moores, eða jafnvel Hitlers. Ég tel því að afar erfitt hljóti að vera að setja fram nokkurs 

konar óhrekjandi formúlu sem allar útópíur fylgi. Því þó svo að sumar þeirra kunni að eiga eitt 

og annað sameiginlegt, eru allar byggðar á ólíkum grunni og ólíkum hugmyndum um það hver 

eigi að vera uppstaðan í fyrirmyndarsamfélagi.  

 Þegar ekki gengur betur að gera skýra grein fyrir hugtakinu og forminu á útópíunni sjálfri 

er ekki nema von að menn séu ekki á eitt sáttir um hvaða tilgangi útópísk hugsun þjóni og hvort 

að hún sé yfirleitt af hinu góða. Fredric Jameson heldur því til að mynda fram að útópían geti 

þjónað þeim neikvæða tilgangi að gera okkur betur meðvituð um andlega og hugmyndafræðilega 

fangelsun okkar.26 Þó mætti einnig færa rök fyrir því að það að gera sér grein fyrir eigin 

takmörkunum þurfi ekki endilega að teljast neikvætt, heldur geti það einmitt orðið hvatinn að 

auknum þroska. Þannig má segja að þessi hugmynd gangi út frá því að í fáfræðinni felist alsæla, 

sem er ansi umdeild skoðun, svo ekki sé meira sagt. Tom Moylan er ekki alveg eins svartsýnn og 

Jameson í garð útópíunnar. Hann telur að útópían varpi fram ýktum hugmyndum um nýja 

möguleika og hugsanlega eins konar leið að þeim. Þær takmarkist þó við það að geta aldrei orðið 

að veruleika, aðeins orðið hugmyndir.27 Marit Böker virðist líta útópíuna svipuðum augum. Hún 

telur að þrátt fyrir að útópísk hugsun geti verið varasöm, sé hún engu að síður nauðsynleg því 

hún fái okkur til að líta heiminn öðrum augum og jafnvel að gera okkur grein fyrir að eitthvað 

sem við teljum eðlilegt sé það ekki endilega. Samkvæmt henni þarf útópían þó að vera raunsæ til 

að ná þessum árangri.28  

 Ég tel raunsæið þó ekki nauðsynlegt til að valda samfélagsbreytingu. Ólíkt bæði Böker og 

Jameson tel ég einmitt að þessar ýktu og ævintýralegu hugmyndir séu vænlegar til árangurs. 

Verk eins og Sagan af Bláa hnettinum geta valdið hugarfarsbreytingum án þess að vera raunsæ á 

nokkurn hátt og þessi hugarfarsbreyting í framhaldinu orðið til þess að breyta samfélaginu. Í 

ævintýrabókum, líkt og Bláa hnettinum, eru alloft gloppur, en ég tel að það sé vegna þessara 

gloppa, en ekki þrátt fyrir þær, sem þær valda hugarfarsbreytingum. Á Bláa hnettinum eru bara 

börn.29 En í stað þess að hugsa: Hvaðan koma þessi börn ef engir fullorðnir eru á staðnum - þetta 

gengur ekki upp! Er hægt að spyrja sig hvers vegna ekki séu fullorðnir, heldur einvörðungu börn, 

á Bláa hnettinum? Hvað er það við börn sem gerir hnöttinn að ómótstæðilegri útópíu? Fantasían 

                                                           
26 Barnhill, "Conceiving Ecotopia," 134-35. 
27 Ibid. 
28 Böker, "The Concept of Realistic Utopia: Ideal Theory as Critique," 91-97. 
29 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum. 
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og gloppur sem þessar tel ég því geta vakið upp vangaveltur sem enginn raunsær texti getur. Hví 

þarf allt að ganga upp?  

 

Arcadía og Ecótópía:  

 

Stór hluti þeirrar útópísku hugsunar sem er dæmigerð fyrir Bláa hnöttinn einkennist af því að 

börnin lifa í fullkomnu jafnvægi við náttúruna, sem og dýrin á hnettinum. Þau sjá fossana ekki 

sem ónýtta orku heldur náttúruperlu.30 Þeim dettur ekki í huga að nýta fiðrildin til neins, nema að 

njóta þess að horfa á hið árlega flug þeirra og þau hlakka til þess allt árið.31  

 Fiðrildaflugið var mesta undrið á bláa hnettinum. Þá lögðust börnin á bakið og fylgdust 

 með loftinu fyllast af fiðrildum í öllum heimsins litum og hverfa á eftir sólinni bak við 

 sjóndeildarhringinn.32  

Börnin kunna að njóta óspilltrar náttúrunnar. Útópía sem lýsir fullkomnu jafnvægi manns og 

náttúru er alls ekki ný af nálinni. Allt frá því að útópían kom fyrst fram á sjónarsviðið, virðist 

hafa fylgt henni einskonar undirflokkur, sem hafði einmitt þetta að leiðarljósi. Helsti 

undirflokkur þessarar tegundar ber einmitt heiti gríska þorpsins Arcadía, en það var talið 

einkennast af sakleysi og hreinleika. Arcadíu-hugtakið kemur fram á tímum endurreisnarinnar og 

þrátt fyrir að bókmenntahugtakið sé ekki eldra,33 þá er hugmynd arcadíunnar sjálfrar miklu eldri. 

Hana er til að mynda að finna í verki Hesiod´s Vinna og dagar en þar lýsir hann gullöld sem 

síðar endurómaði í verkum Virgil og Ovids. Gullöldin lýsir nostalgískri þrá eftir þeim tíma er 

Kronos réð ríkjum. Gullöldin kemur aftur fyrir sem hin klassíska arcadía í fjórðu „Ecelouge“ 

Virgils, en þar ríkir friður, menn lifa í sátt og samlyndi við náttúruna, nóg er til af öllu en enginn 

tekur meira en hann þarf. Svipuð hugsun kemur síðan fram hjá Montaigne í Um mannætur (Of 

Cannibals) (1580) þar sem hann hrósar látlausu og friðsömu og nægjusömu lífi villimannsins. En 

aðaleinkenni arcadíunnar sem spratt upp í kringum landafundi 15. aldar var einmitt jafnvægið 

                                                           
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid., 7. 
33 “arcadia.” 
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milli náttúru og manna, sem byggðist á hóflegri notkun náttúruauðlinda og samfélagi sem væri 

óspillt af siðmenningu. 34 John C. Davis tekur undir þessa skilgreiningu og segir  

 Í arcadísku samfélagi eru nægar náttúruauðlindir en maðurinn kann sér einnig   

 hófs. Íbúar arcadíunnar hafa enga þörf fyrir vísindi, tækni, búskap eða málma.   

 Afþreying er í forgrunni og hjá þeim felst hamingja í fáfræðinni… Allir    

 erfiðleikar í samskiptum manna við náttúruna horfnir35.  

Þessar skilgreiningar eiga afar vel við bláa hnöttinn þar sem börnin eru algerlega óspillt en 

jafnframt ósiðmenntuð og virðast aldrei taka meira en þau þurfa, til dæmis þegar þau veiða sér til 

matar.36 Hugmyndir um arcadíu, eða umhverfisvænar útópíur, stöðnuðu þó ekki á 16. öld heldur 

héldu sífellt áfram að þróast í takt við samtímann. Útópía 7. áratugarins einkenndist gjarnan af 

framfaratrú og bjartsýni um möguleika tækninýjunga. Eins konar „post industrial“ útópíu. En þá 

komu þeir á móti sem töldu að tækni og iðnvæðing í miklu magni væri ekki af hinu góða. Því 

greip um sig ákveðinn tækniótti.  

Úr þessum ótta, auk umræðunnar sem skapaðist í kjölfar olíukreppurnar 1973 um þverrandi 

orku og auðlindir, varð til ný tegund útópíu: ecóútópía eða ecótópía. Þessi útópía laut ekki sömu 

félagslegu lögmálum og þær sem á undan fóru, heldur stjórnaðist hún af vistfræðilegum 

lögmálum, sem fólust ekki aðeins í sjálfbærniþróun, bæði félagslega og efnahagslega, heldur 

veitti hún öllum meðlimum bestu mögulegu lífsgæði.37 Þar var hinni upprunalegu arcadíu svo til 

snúið á hvolf, hún virðist frekar hafa gengið út frá því að ef samfélagsleg stjórnun gæti leitt til 

jafnvægis milli náttúru og manna, væri hún í lagi. Ecótópían virðist hins vegar ganga út frá því 

að sé jafnvægi komið á í vistkerfinu, muni stjórnkerfið fylgja.  

Sagan af Bláa hnettinum kom fyrst út árið 1999 og virðist að mörgu leyti sprottinn úr þessum 

jarðvegi. Náttúran og jafnvægi hennar eru í forgrunni og sá anarkismi sem ríkir á Bláa hnettinum 

virðist ganga upp vegna þess að allir ganga að því vísu að náttúran sé upphaf og endir alls. Með 

því að skapa jafnvægi milli barnanna og náttúrunnar virðist jafnframt komast jafnvægi á það 

stjórnleysi sem ríkir í samfélagi þeirra. David Landis Barnhill telur einkum þrennt einkenna 

                                                           
34 Kumar, Utopia and anti-utopia in modern times, 4-5. 
35 Davis, "Science and Utopia: The History of a Dilemma," í Nineteen Eighty-Four: Science Between Utopia and 

Dystopia, 27-29. 
36 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum. 
37 Kumar, Utopia and anti-utopia in modern times, 402-06. 
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ecótópíuna, en það er ímynduð vistræn útópía (imaginary ecotopia) þar sem áhersla er lögð á 

skálduð og jafnvel goðsagnakennd samfélög, vistkerfisútópía (Ecotopian living), sem mennirnir 

lifa í og eru hluti af, og loks að útópískt samband og virðing ríki á milli mennskrar og 

ómennskrar náttúru.38 Þessi lýsing passar prýðilega við samfélagið og vistkerfið á bláa 

hnettinum. Dýrin eru ekki síður rétthá en börnin, auk þess sem börnin taka aldrei meira en þau 

þurfa. Í það minnsta ekki fyrr en Gleði-Glaumur lendir á hnettinum og fer að raska öllu - bæði 

samfélagslegu og vistkerfislegu39. 

 

Barnið og Náttúran: 

 

Börnin á Bláa hnettinum eru villibörn, þau borða þegar þau eru svöng, sofa þegar þreytan gerir 

vart við sig og njóta þess að leika sér í ósnortinni náttúrunni. 40  

Þessi eiginleiki barnanna, að kunna svona virkilega og einlæglega að meta náttúruna, 

fegurðarinnar vegna, dregur enn frekar fram villimannsleg eða frummannleg einkenni þeirra. 

Rannsóknir á simpönsum hafa sýnt að þeir láta gjarnan heillast af þeirri fegurð sem náttúran býr 

yfir. Prímatafræðingar lýstu viðbrögðum simpansa, sem horfðu á mikilfenglegan foss, bæði með 

þögulli íhugun og gífurlegum fögnuði.41 Þessa sterku upplifun apans á náttúrunni kallaði Charles 

Darwin „Sense of Wonder“, en Darwin setti fyrstur manna fram þá kenningu að ekki aðeins 

menn, heldur jafnframt fjöldi dýra, sæju fegurð í náttúrunni.42  

 Börnin á Bláa hnettinum eiga raunar gífurlega margt sameiginlegt með ómennskum 

prímötum. Aparnir, líkt og börnin, eru í afar sterkum tengslum við náttúruna og treysta á að geta 

lifað af náttúrunni í hennar einföldustu mynd. Hvorki aparnir né börnin hafa yfir að ráða flóknum 

tækjum eða tækni. Apar nota þó einföld verkfæri í daglegu lífi, eins og til að verða sér úti um 

mat.43 Það sama gildir um börnin, Hulda notar til að mynda lurk til að rota sel í matinn. Börnin 

verka skinnið og grilla selinn heilan yfir opnum eldi.44 Í eðli sínu líkist maðurinn öðrum 

                                                           
38 Barnhill, "Conceiving Ecotopia," 126-34. 
39 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum. 
40Ibid., 5. 
41 C. Jenks, Childhood, 16-17. 
42 Ibid., 14-18 
43 Ibid., 14-15. 
44 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 8-9. 
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prímötum á gríðarlega marga vegu, allt frá því hvernig við upplifum náttúruna til þess hvernig 

við önnumst afkvæmi okkar eða miðlum þekkingu milli kynslóða.45 En einhvern veginn höfum 

við tilhneigingu að skilja okkur frá þeim, vilja vera æðri, gáfaðri og siðmenntaðri.46 Þessu er 

Chris Jenkins sammála, en hann talar einmitt um að allt frá því að menn tóku að þróast hafi þeir 

sem töldu sig siðmenntaða farið að greina villimenn frá sjálfum sér. Þá fóru fullorðnir jafnframt 

að greina barnið frá hinum fullorðnu, af því að það væri síður þroskað en þeir. 47 

 Iðulega er horft á barnið og villimanninn sem „hið náttúrulega“, eða náttúrubörn. Barnið 

einkennist þannig af frumhugsun en hinir fullorðnu af rökhugsun.48 Þessi hugmynd er rauður 

þráður í Sögunni af Bláa hnettinum. Börnin eru fullkomlega ánægð með lífið á þessu frumstigi. 

Það er ekki fyrr en hinn fullorðni Gleði-Glaumur kemur til hnattarins og fer að telja þeim trú um 

annað sem þessi hugsun breytist. Hin einlæga barnslega hugsun er fyrir honum eitthvað sem þarf 

að laga. Hans skoðun fellur því nokkuð vel að sjónarhóli þeirra fullorðnu sem Chris Jenkins 

bendir á.  

 Ein skoðun á barninu er sú að hlutskipti barnsins sé að vera ávallt  „verðandi“ (e. 

becoming), alltaf að þroskast og vera í eins konar undirbúningsferli þar sem grunnurinn að 

frammistöðu þess er lagður. Allt gengur þetta út frá vöntun eða reynsluleysi barnsins af heimi 

hinna fullorðnu sem þeir líta á sem hinn röklega heim eða áfangastaðinn, markmiðið. Barnið og 

villimaðurinn standa þannig fyrir reynsluleysi, fávisku og þannig er að vissu leyti horft framhjá 

barninu. Gleði-Glaumur lítur náttúruna allt öðrum augum en börnin: 

  „ -sjáiði hvað þetta er sorglegt, krakkar, hrópaði Gleði-Glaumur og horfði ofan í hyldjúpt 

 gljúfrið. /-Hvað? Hrópuðu börnin hissa. /-Þarna rennur heill foss til spillis, engum til 

 gagns./ -En hann er fallegur, gall í Margréti. / -Það er barnaleg tímasóun að glápa á 

 fossa.”49  

Þarna er Gleði-Glaumur að reyna að siðmennta börnin. Færa þau fjær náttúrunni – sem og því 

sem hann álítur barnalega tímasóun - og nær kapítalískum hugsunarhætti siðmenningarinnar. 

Maðurinn er að hans mati yfir náttúruna hafinn en ekki hluti af henni og hún er til þess að 

hagnast á henni. Hin ólíku viðhorf Gleði-Glaums og barnanna til náttúrunnar draga einnig fram 

                                                           
45 Jenks, Childhood, 9-15. 
46 Ibid., 3. 
47 Ibid., 3-5 
48 Ibid., 4. 
49 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 33. 
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muninn á barninu og hinum fullorðna. Sérstaklega þann mun sem sá fullorðni kann að sjá á 

sjálfum sér og barninu. Þetta er sérstaklega umhugsunarvert í sambandi við barnabækur, þar sem 

barnabókin er ætíð skrifuð af fullorðnum, um sögu tilbúins barn sem hefur innbyggðan lesanda 

sem er barn og er mögulega fulltrúi allra barna. Það er því ekkert raunverulegt barn sem kemur 

að barnabókinni, heldur aðeins hugmynd hins fullorðna höfundar um barnið.50 Oft er þessi 

hugmynd um barnið nostalgísk og tregafull. Bernskan er eitthvað sem sá fullorðni telur sig hafa 

átt en misst.51  

 

Útópía barnsins: 

 

Sakleysi barnsins gegnir oftast lykilhlutverki í því að skapa rómantíska upphafningu þess. Í 

þessari fullkomnun er barnið laust við neikvæð áhrif siðmenningar, það hefur ótakmarkaðan 

aðgang að ímyndunaraflinu og er í einfeldni sinni og vanþekkingu jafnframt saklaust.52 

Rómantískir hugsuðir á borð við Rousseau, Schiller og Wordsworth áttu þátt í að breiða út þessar 

kenningar. Að þeirra mati færði sakleysi og einfeldni barnsins það nær náttúrunni og guði en 

hinn fullorðni einstaklingur sem eitt sinn hafði verið í þeim sporum hafði glatað þessu sambandi. 

Því líkt og dýrin og náttúran kunna börnin hvorki að þykjast né ljúga.53 Þessa rómantísku sýn á 

barnið og bernskuna er auðvelt að yfirfæra á hugmyndir kristninnar um paradís, þar sem Adam 

og Eva eru eins og börn, hluti af náttúrunni, frumstæð og laus við kynferði og áhyggjur.54 Frá 

þeim sjónarhóli má líta á það að fullorðnast og siðmenntast sem eins konar syndafall.  

 Þetta má auðveldlega sjá í Sögunni af Bláa hnettinum, en þar leikur allt í lyndi á meðan 

börnin fá að lifa sínu frumstæða lífi í ósnortinni náttúru án nokkurra fullorðinna og án 

siðmenningar í paradís Bláa hnattarins. Gleði-Glaumur kemur inn í þessa paradís eins og 

höggormur, hann freistar barnanna með sannfæringu kapítalismans um að þau hafi þörf fyrir 

eitthvað betra og meira og ekki einu sinni sakleysi hinnar upphöfnu og rómantísku bernsku fær 

staðist þetta boð: 

                                                           
50Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn. Íslenskar barnabókmenntir verða til (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015), 14. 
51Ibid., 15. 
52 Ibid., 250. 
53Ibid., 45-47. 
54Ibid., 255. 
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 Ég get sýnt ykkur hluti sem eru miklu flottari og skemmtilegri en allt þetta til samans á 

 einstöku sérkostatilboðskjaraverði með afslætti á útsölu!55  

Því rómantískari sem bernskan er gerð þeim mun erfiðara er að sjá á eftir henni og verða 

fullorðinn. Því verða sífellt til sögur um börn sem ekki vilja fullorðnast, sú þekktasta án efa saga 

J.M. Barries af Pétri Pan (1904). Julia Read segir þessa hugmynd Barries um eilífa æsku, eins og 

hún birtist í Pétri Pan, byggja á Darwinisma 19. aldar sem leit á bernskuna sem frumstætt 

þróunarstig sem skoða megi á tvo vegu. Annars vegar að barnið lifi í paradís leiks og 

ímyndunarafls en hins vegar að það líkist dýrum eða villimönnum.56  

 Þetta rímar í raun ágætlega við kenningar Chris Jenks um hið appolónska og díónýsíska 

barn. Díonýsíska barnið gengur út frá því að barnið sé í eðli sínu illt eða spillt en Díónýsus var 

prins víns, fagnaðar og náttúru. Fylgismenn hans stýrast af frumhvötunum. Barnið á samkvæmt 

því að koma siðlaust í heiminn, afsprengi erfðasyndarinnar sem hinir fullorðnu verða svo að 

temja.57 Þannig eru þau í raun dýr eða villimenn Darwinismans.  

 Appolónska barnið er aftur arftaki ljóss, sólar, fegurðar og ljóðlistar. Slíkt barn einkennist 

af sakleysi og líkist engli í hreinleika sínum. Það er gott frá náttúrunnar hendi og er til 

fyrirmyndar. Það er hið óspillta mannkyn. Börn af þessu tagi eru ekki lamin heldur hvött til 

hlýðni.58 Þetta lýsir barninu sem lifir í paradís leiks og ímyndunarafls, þó það geri það ekki að 

öllu leyti. Ég sé ekki ástæðu til aðskilja þessi andstæðu viðhorf, því ef horft er til Bláa hnattarins 

mætti segja að börnin lifðu bæði í paradís, fullri af leik og ímyndunarafli, en hegði sér á sama 

tíma líkt og dýr eða villimenn. Þau eru aldrei fullkomlega góð, né algerlega ill. Þau eru góð hvert 

við annað og sýna náttúrunni virðingu á sama tíma og þau veiða sér til matar, samt aldrei meira 

en þau þurfa. Þetta tvennt getur greinilega farið saman, en því jafnvægi er enn fremur unnt að 

raska.   

 Í Sögunni af Bláa hnettinum er reynt að fjarlægja barnið frá hinum fullorðna í eins 

miklum mæli og frekast er unnt. Þar er fantasían nýtt þess að draga þennan mun fram. Á Bláa 

hnettinum eru börn sem enginn veit hvaðan koma. Með því að láta Gleði-Glaum svo lenda á 

hnettinum utan úr geimnum er lögð frekari áhersla á andstæðuna milli barna og fullorðinna. Þessi 

                                                           
55 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 9. 
56 Kristjánsdóttir, Bókabörn. Íslenskar barnabókmenntir verða til, 254. 
57 Jenks, Childhood, 62-64. 
58 Ibid., 64-70. 
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börn hafa aldrei verið alin upp af fullorðnum og átta sig alls ekki á hvað hefur lent þarna á 

hnettinum þeirra. 

  „-Hvað er þetta spurði Brimir forviða. – Skrímslið er eins og ofvaxið barn! Sagði Hulda 

 með öndina í hálsinum. -Ég held ég viti hvað þetta er, sagði Brimir, þetta gæti verið 

 fullorðinn, þeir eru víst alveg risastórir“59 

Þarna er í raun búið að snúa á haus hlutverkum barna og fullorðinna þar sem sá síðarnefndi nýtur 

engrar virðingar fyrirfram, líkt og raunsærra verk hefði krafist. Séu viðhorf til barna skoðuð í 

samanburði við viðhorf til hvítra karlmanna á borð við Gleði-Glaum kemur einnig margt 

áhugavert í ljós. Alice Curry telur að með því að skoða barna og unglingabækur út frá 

vistfemínísku (ecófeminsku) sjónarhorni komi í ljós að orðræða um konur, börn og náttúruna sé 

að mörgu leyti svipuð. Með því að líkja börnum við konur eru þau fjarlægð staðalímyndinni um 

hinn hvíta fullorðna karlmann. Barnabækurnar, að hennar mati, reyna þannig að skapa einskonar 

sjálfbæra siðmenningu handa þeim sem búið er að kvengera, hvort heldur sem eru börn, dýr eða 

náttúran. Vistfemínisminn ætti þannig að ná til hinna jaðarsettu hópa, hvort sem að um er að 

ræða konur, börn eða náttúru60  

 Börnin eiga því talsvert meira sameiginlegt með náttúrunni en hin fullorðni Gleði-

Glaumur. Hann hefur allt aðra sýn á lífið og hefur allt annarra hagsmuna að gæta. Börnin vilja 

leika sér og njóta lífsins en hann vill verða konungur yfir heilli plánetu. Hans hugsunarhætti 

svipar raunar til þeirrar félagsfræði sem Levi-Strauss stundaði, en hún gekk einmitt út á að breyta 

náttúru í menningu.61 Einkum vegna þess að slík hugsun þjónar hinum pólitísku hagsmunum 

hans. Hann þarf æsku barnanna sem eldsneyti fyrir geimskipið sitt, en til að geta boðið þeim 

eitthvað í skiptum fyrir hana þarf hann fyrst að gera börnin að neytendum, og forsenda hans er að 

börnunum finnist eitthvað vanta.  

Í nútíma pólitísku landslagi eru aldur og reynsla almennt mikils metin. Jafnan er það talið slæmt 

fyrir samfélagið allt að hafa saklausan og fáfróðan einstakling í mikilvægri valdastöðu. Engu að 

síður hefur hugmyndin um börn sem góða leiðtoga, vegna þess hve ferskt sjónarhorn þeirra er, 

                                                           
59 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 15. 
60 Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction: A Poetics of Earth, 1-2. 
61 Jenks, Childhood, 49. 
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lifað góðu lífi frá tímum rómantíkurinnar til dagsins í dag, auk þess sem að þau muni þurfa að 

taka við samfélaginu í framtíðinni. 62 

Þessi hugmynd virðist lifa einkar góðu lífi í bókmenntum. Þrátt fyrir að börn sem 

aðalpersónur í bókum eigi í raun ekki að búa yfir nægri þekkingu, virðast þau engu að síður hafa 

einstakan hæfileika til að vita einmitt hvað gera ber. Um þetta má sjá dæmi hjá persónum, allt frá 

Lísu í Undralandi til Harry Potter.63 Börnin á Bláa hnettinum eru jafnframt gott dæmi. Þau búa 

þannig að vissu leyti yfir eiginleikum fullorðinna og vita hvernig best er að leysa úr málunum. 

Kelen og Sundmark telja einkum tvennt liggja að baki því hve algengir barnaleiðtogar eru í 

skáldsögum. 

Annars vegar er skoðunin sú að við getum leyft börnum að stjórna í sögum til að sjá 

hverjar afleiðingarnar verða. Prísað okkur svo sæl yfir því að þau séu ekki raunverulega við 

stjórnvölinn. Hins vegar er sá möguleiki fyrir hendi að þetta sé gert til þess að börn sætti sig við 

að vera föst í skóla og algerlega valdalaus, því í Narníu geti þau fengið að vera kóngar og 

drottningar.64 

 Feikna skiptar skoðanir virðast á ágæti þess að hafa börn sem leiðtoga. Ef litið er til Lord of The 

flies (1954) eftir William Golding gefur auga leið að margt getur farið úrskeiðis þegar börn eru 

við stjórn. Að miðað við nútíma samfélag myndu börn þó standa sig miklu verr en ýmsir af 

hinum fullorðnu stjórnmálamönnum í dag? Ef barnabækur eru eitthvað sem fullorðnir nota til að 

gæta eigin valds og halda börnum sáttari við hið valdalausa hlutskipti sitt setur það Bláa 

Hnöttinn í nokkuð snúna stöðu. Þar er alger skortur á fullorðnum þar til Gleði-Glaumur lendir 

þar. Vakir því ekki eitthvað annað fyrir Andra Snæ Magnasyni en að fá börn til að sættast við 

hlutskipti sitt og láta fullorðnum eftir völdin? Barnæska og fullorðinsár þrífast ekki án hvort 

annars og minnsta breyting á öðru breytir hinu en af þeim sökum fá börn sem þurfa að berjast 

fyrir tilveru sinni sjálf, algerlega án fullorðinna, gjarnan einhverja eiginleika fullorðins 

einstaklings. Börnum eins og Línu Langsokk hættir því til að passa ekki inn í samfélagið65 

                                                           
62 Kelen og Sundmark, Child Autonomy and Child Governance in Children's Literature: Where Children Rule, 1. 
63 Ibid., 2. 
64  ibid., 5. 
65 Ibid., 7. 
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Þetta gæti að einhverju leyti átt við um börnin í Sögunni af Bláa hnettinum. Þó fer það eftir því 

hvernig á það er litið því þau öðlast ekki siðmenninguna og spillinguna þar til einmitt sá fullorðni 

kemur, sem setur raunar stórt spurningamerki við þessa eiginleika fullorðinna. 

Börn eru ósjálfstæð. Til að geta stjórnað þarf barn að búa yfir sjálfstæði en þá er það raunar orðið 

fullorðið. 66Því má velta fyrir sér hvort líta beri á börnin í Sögunni af Bláa hettinum sem börn eða 

fullorðna. Það að börnin séu við stjórnvölinn setur samfélagið ekki úr skorðum, þar sem 

fullorðnir hafa aldrei verið inni í myndinni. Það verður raunar ekki fyrr en hinn fullorðni lendir 

sem röskun verður á samfélaginu. Útópían verður að dystópíu. Í Sögunni af Bláa Hnettinum 

bjargar það hlutunum að börnin taka við stjórninni aftur. Þau leysa málin með því að láta Gleði-

Glaum halda að hann stjórni án þess að hann hafi nokkur völd. Hann fær að verða konungur í 

höll sem í raun er hugmyndafræðilegt sjálfskapað fangelsi. 

-Hulda, þú ert orðin vitlaus, við getum ekki leyft hverjum sem er að vera kóngur, 

hvísluðu börnin. 

-Fattið þið ekki? Hvíslaði Hulda á móti. Kóngur er eins og api í búri. Það þarf bara að 

gefa honum að borða og það er gaman að skoða hann en annars þarf ekki að hafa neinar 

áhyggjur af honum.67 

Börnin finna þannig leið til að stjórna Gleði-Glaumi. Að láta hann halda að hann stjórni.  

Lokaorð: 

Vistrýni og sjálfbærni eru greinilega gríðarstór hluti af Sögunni af Bláa hnettinum. Útópían þar 

einkennist af því að börnin lifa í samlyndi við náttúruna, auk þess sem auðlindir eru ekki nýttar 

nema í algeru lágmarki. Þetta fyrirmyndaríki er sprottið úr ótta við loftslagsbreytingar, eyðingu 

náttúrunnar og misskiptingu auðlinda. Umhverfisvernd spilar greinilega stóran þátt í heimssýn 

höfundar til að skapa slíka umhverfisútópíu.  

Bókin er greinileg ádeila á núverandi samfélag og neyslumenningu. Til að ná til sem flestra er 

notast við ævintýrið. Enda oft gagnlegt til ádeilu. Útópían er einnig mikilvægur þáttur í 

ádeilunni, þó ekki séu allir á eitt sáttir um skilgreininguna á henni.  

                                                           
66 Ibid., 8. 
67 Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, 88. 
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Í upphafi er Sagan af Bláa hnettinum útópía í stöðnun og því eru engar forsendur fyrir 

dystópíu. Þetta breytist þó þegar Gleði-Glaumur tekur að raska, ekki aðeins umhverfinu, heldur 

einnig hugsunarhætti barnanna. Hugmyndir Sögunnar af Bláa hnettinum einkennast af ecótópíu 

og arcadíu. Arcadíska hugmyndin um sátt og samlyndi við náttúrunna, ofnýtingu og 

græðgishugsun er ekki til í hugarheimi barnanna fyrr en siðmenningin og kapítalisminn, sem 

Gleði-Glaumur stendur fyrir, tekur að innleiða það. Börnin kunna að njóta náttúrunnar á 

einhverju villimannslegu frumstigi, þau hafa í sér tilfinninguna fyrir því undursamlega  „Sense of 

Wonder“. Gleði-Glaumur hefur aftur á móti algerlega tapað því, hann er orðinn siðmenntaður, 

kapítalískur og neysluhyggjan hefur yfirtekið líf hans. Þegar Gleði-Glaumur kemur hugmyndum 

sínum inn hjá börnunum er annar hluti hnattarins í eilífu myrkri og börnin í myrkrinu glíma við 

kulda, hungur og vesæld. Þarna má glöggt sjá vísun í iðnaðarríkin annars vegar og þróunarlöndin 

hins vegar. 

 Ólíkt mörgum vistrýnum barnabókum kemur Blái hnötturinn með lausn á vandanum. 

Börnin endurheimta valdið af Gleði-Glaumi og koma því þannig úr hendi eins manns til allra á 

ný. En eitthvað þarf Gleði-Glaumur að fá til að hann samþykki þetta, helst þarf hann að halda að 

hann sé að hagnast gríðarlega.  

Í ádeilu sinni kemur Sagan af Bláa hnettinum inn á ótalmargt sem tengist vistrýni. Ekki nóg með 

að þeirri flóknu hugmynd sem vistrýni er séu gerð nokkuð góð skil, heldur er leitast við að gera 

hugmyndina auðskiljanlega fyrir almenning, allt niður í yngstu kynslóðina. 
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