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Formáli 

Dýr hafa ætíð verið mér hugleikin, en síðustu ár hefur áhuginn í tengslum við dýravelferð og 

dýraréttindi aukist og er það ómetanlegt að geta tengt þann áhuga við meistararitgerð mína sem 

er lokaverkefni í listfræði við íslensku og menningardeild á hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Æsu Sigurjónsdóttur, innilega fyrir leiðsögnina, 

skjót svör og góð ráð.  

Kærar þakkir fær frænka mín Guðrún Björg Egilsdóttir fyrir að aðstoða með þýðingar 

og yfirlestur á ritgerðinni. Vinkona mín Steinþóra Hildur Clausen á einnig kærar þakkir skilið 

fyrir yfirferðina á ritgerðinni og fyrir að hafa komið með gagnlegar ábendingar, auk Írisi Telmu 

systur fyrir yfirlestur og góð ráð í gegnum ferlið. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum 

fyrir stuðning og hvatningu.  

Síðast vil ég þakka dætrum mínum, fyrir að hvetja mig áfram með dýrmætum söng og 

hvatningarklappi í gegnum skrifin. 

 
 

Svana Björg Ólafsdóttir 
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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um birtingarmynd dýraréttinda í myndlist og hið margslungna samband sem 

á sér stað á milli mannskepnunnar og annarra dýra. Fræðileg orðræða og kenningar um 

samskipti manna og dýra eru skoðaðar í tengslum við dýravelferð og dýraréttindi. Rætt er um 

tegundahyggju og tegundafordóma með tilliti til jaðarhópa í tengslum við dýraréttindi. Einnig 

eru skrif Peters Singers, Toms Regans, Ruth Harrisons, Carys Wolfs, Giovannis Alois, J. Keri 

Cronins og fleiri höfð að leiðarljósi í fræðilegri umfjöllun þeirra um réttindi dýra. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í ritgerðinni eru tvíþættar: Annars 

vegar er reynt að varpa ljósi á hvort myndlist geti haft samfélagsleg áhrif og unnið að auknum 

réttindum dýra og þá með hvaða hætti? Hins vegar er skoðað hvort það sé tenging á milli 

myndlistar og aktívisma? Til þess að svara rannsóknarspurningunum eru skoðaðir nokkrir 

myndlistarmenn sem vekja máls á réttindum dýra í tengslum við ákveðin verk og sýningar. Þau 

verk sem fjallað er um eru unnin í ólíka miðla frá mismunandi tímum. Birtingarmynd 

dýraréttinda í verkum þessara listamanna er ólík. Allt frá því að vera mjög augljós og aðgengileg 

yfir í að vera óljós og óræð. Einnig eru tengsl myndlistar og aktívisma skoðuð frá því að málefni 

dýraréttinda komust í hámæli á 19. öld.  

Áhrifin sem myndlist hefur á réttindi dýra eru marglaga og spila stóran þátt í þeirri baráttu. 

Listamenn gegna mikilvægu hlutverki í að breyta hugsunarhætti fólks gagnvart dýrum og hafa 

þeir ítrekað rutt veginn í tengslum við að koma breyttu viðhorfi á framfæri. Sjónmenning er og 

hefur ætíð verið mikilvæg til að koma umræðu um dýravelferð og dýraréttindi á framfæri við 

almenning. Myndlist og dýraréttindi hafa tengst órjúfanlegum böndum í gegnum 

dýraverndunarhreyfingar og aktívista hópa allt frá því að dýraréttindi fengu mikin meðbyr á 

meðal almennings. Þá notuðu ákveðnir dýraréttindahópar sína uppáhalds listamenn og listaverk 

síendurtekið í báráttunni sinni. Myndlist getur verið áhrifaríkt innlegg í samfélagslegri umræðu 

og verið mikilvægt tól til að varpa nýju ljósi á krefjandi málefni. Hún hefur möguleika og getu 

að vekja áhuga á málefni á borð við dýraréttindi og knúið fram viðbrögð og breytingar. 
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Abstract 

This MA thesis deals with the manifestation of animal rights in art and the complex relationship 

that takes place between human beings and other animals. Theoretical discourse and theories 

of human-animal interaction are viewed in the context of animal welfare and animal rights. 

Speciesism and species prejudice with regard to marginalized groups in relation to animal rights 

are discussed. The writings of Peter Singers, Tom Regans, Ruth Harrisons, Cary Wolfs, 

Giovanni Aloi, J. Keri Cronins and others are also used as a guide in their theoretical discussion 

of animal rights. 

The research questions that are sought to be answered are twofold: On the one hand, an 

attempt is made to shed light on whether art can influence and increase animal rights, and in 

what way? On the other hand, are answer sought whether there is a connection between art and 

activist groups? In order to answer the research questions, selected artists who raise the issue 

of animal rights are examined in connection with certain works and exhibitions. The works that 

are discussed are made on different media in different eras. The manifestation of animal rights 

in the works of these artists is different. From being very obvious and accessible to being 

obscure and vague. The connection between art and activist groups is explored since the issue 

of animal rights reached great heights in the 19th century.  

The impact that art has on animal rights is multifaceted and plays a major role in that 

struggle. Artists play an important role in changing people´s attitudes towards animals, and they 

have repeatedly paved the way for changing attitudes. Visual culture is and has always been 

important in promoting animal welfare and animal rights to the public. Art and animal rights 

have been inextricably linked through animal welfare movements and activist groups ever since 

animal rights gained ground and had the public support. Then there were certain animal rights 

groups that had their favorite artists and works of art that they used repeatedly in their struggle. 

The visual arts can be an effective contribution to public debate and an important tool for 

shedding new light on challenging issues. It has the potential and ability to arouse interest in 

issues such as animal rights that may lead to change. 
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Inngangur 

 
„Dýrið starir á okkur berskjölduð. Ef til vill hefst hugsunin þar.“ 

Jacques Derrida1 
 
 

„Auðvitað erum við öll ekkert annað en mögulegir kjötskrokkar. Þegar ég fer til slátrarans 
furða ég mig á því að dýrið skuli vera þar en ekki ég.“ 

 Francis Bacon2 
 

 
List hefur þann eiginleika að geta tekið á hvaða málefnum sem er. Með listsköpun opnast oftar 

en ekki ný sýn á hluti sem virðast ómögulegir. Möguleikarnir sem listin hefur upp á að bjóða 

eru endalausir, möguleikarnir á að hafa áhrif, spyrja áleitnar spurningar, koma á framfæri 

breytingum og opna augu fólks fyrir nýjum hlutum. Á undanförnum áratugum hefur umræða 

um réttindi dýra, náttúruvernd, loftlagsbreytingar, útrýming dýrategunda og þá loftlagsvá og 

mengun sem á sér stað af völdum mannsins færst í aukana á alþjóðavísu. Á 21. öldinni hefur 

orðið umtalsverð vitundarvakning meðal almennings um þessi mikilvægu málefni. Það er 

veruleg ógn sem steðjar að heimkynnum okkar, jörðinni og lífríkinu, sem stöðugt verður 

veikara. Ástæðan er sú að mannskepnan er að valda þessu með því að ganga alltaf lengra og 

lengra á þær náttúruauðlindir sem jörðin hefur upp á að bjóða.3   

Þegar birtingarform dýra er skoðuð í samtímalist má greina ýmsar breytingar sem hafa 

átt sér stað á undanförnum árum. Aukin vitundarvakning um meðferð dýra og almenn krafa um 

að komið sé vel fram við dýr og hugsað sé um þau af alúð hefur sett mark á samfélagslega 

umræðu síðustu ár. Listamenn sem aðhyllast veganisma hafa í ríkari mæli komið fram á 

sjónarsvið og helga sig oft beint eða óbeint að réttindum dýra í listsköpun sinni. Hvort sem við 

tölum um aðild þeirra þegar að kemur að beinum mótmælum í gjörðum sem aktívisti eða í 

gegnum myndlist. Að vera grænkeri eða veganisti (e. vegan) felst í að sniðganga allar vörur 

sem innihalda dýraafurð og aðstæður þar sem dýr hafa þurft að líða fyrir framleiðslu þeirra.4  

 
1 „The animal look at us, and we are naked before it. Thinking perhaps begins there.“ 
Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am, 29.  
2 „Well of course, we are meat, we are potential carcasses. If I go into a butcher´s shop I always think it´s 
surprising that I wasn´t there instead of the animal.“ Francis Bacon og David Sylvester, The Brutality of Fact: 
Interviews with Francis Bacon, 46. 
3 „The state of the world´s land and water resources for food and agriculture,“ FAO, 
https://www.fao.org/3/cb7654en/cb7654en.pdf, (sótt 10. mars 2022), 1-4. 
4 „Hvað er veganismi?,“ Samtök grænkera á Íslandi, http://www.graenkeri.is/spurningar-og-svor, (sótt 20. 
febrúar 2022). 
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Oft á tíðum skynjar manneskjan dýrin og náttúruna sem sjálfsagðan hlut. Það er ekki fyrr 

en dýrin eru tekin úr sínu rétta umhverfi að fólk sér þau í nýju ljósi. Myndlistarmenn hafa í 

ríkari mæli nýtt sér samfélagslegt hlutverk myndlistar með því að fjalla um og varpa ljósi á 

málefni sem þeim eru hugleikin. Meðal þeirra sem vekja máls á réttindum dýra, útrýmingu 

þeirra og náttúruvernd í listsköpun sinni má nefna: Bryndísi Snæbjörnsdóttur og Mark Wilson, 

Höllu Gunnarsdóttur, Stefán Yngva Pétursson, Ólöfu Nordal, Margréti Weisshappel, Allison 

Hunter, Sue Coe, Angela Singer, Britta Jaschinski og Nicola Hicks svo fáeinir séu nefndir.  

Í ritgerðinni verður hlutverk listamannsins í samfélaginu kannað og sambandið á milli 

hans og baráttu fyrir dýraréttindum. Einnig verður rætt hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa haft á 

almenningsumræðuna um réttindi dýra sem og þær samfélagslegu breytingar sem listin getur 

haft í för með sér. Skoðað verður hvar myndlistarmennirnir sjálfir standa gagnvart veganisma 

einnig verður kannað hvort hægt sé að flokka þá sem aktívista í gegnum sína listsköpun. Nokkrir 

myndlistarmenn verða skoðaðir ítarlega í þessu fræðilega samhengi. Ásamt því að fjalla um þá 

listamenn sem að vilja vekja máls á réttindum dýra í listsköpun sinni verður teflt fram þeim 

andstæðupólum sem finnast í þeim efnum og þeir listamenn verða skoðaðir til hliðsjónar.  

Aðdragandi þessarar ritgerðar er að vorið 2016 skrifaði höfundur BA ritgerð í listfræði 

sem fjallaði um birtingarform dýra í verkum Heimis Björgúlfssonar, en dýr birtast í málverkum 

hans, skúlptúrum og teikningum. Einnig voru siðferðisleg mörk á notkun á lifandi og dauðum 

dýrum í myndlist rædd og leitast var við að svara spurningunni: Hvers vegna sýnir 

listamaðurinn dýr á þann hátt sem hann gerir í sinni listsköpun? Niðurstaða ritgerðarinnar var 

sú að dýrin í listsköpun Heimis eru táknræn samlíking við manneskjuna, þau sýna það mannlega 

og benda á þær ómögulegu aðstæður sem maðurinn skapar gagnvart umhverfi sínu og náttúru. 

Við gerð BA-ritgerðarinnar vöknuðu fleiri spurningar um áhrif mannsins á lífríkið og allar þær 

ógnir sem að steðja að jörðinni. Hugleiðingar á borð við hvort að listin væri vettvangur til að 

taka á þessum málefnum og þá á hvaða hátt? Vangaveltur um hvað sé hægt að gera, hvort það 

hafi áhrif og hvort það skiptir einhverju máli í hinu stóra samhengi.  

Þegar að ég skoðaði nánar hversu oft dýr hljóta slæma meðferð og hver raunveruleg áhrif 

neysla dýraafurða hefur á okkur og umhverfið, ákvað ég að leggja mitt af mörkum og vorið 

2016 hætti ég að borða kjöt. Áður en ég fór að skoða þessa hluti sá ég ekkert að því að neyta 

kjöts og dýraafurða og hefði aldrei hvarflað að mér að hætta því. Með rannsókninni fyrir BA-

ritgerðina mína má segja að ég hafi orðið meðvituð um þessa orðræðu og listin hafi hjálpað mér 

að stíga þetta skref, en getur listin ein og sér haft þessi áhrif?  

Eins og áður hefur verið nefnt, liggja eftirfarandi rannsóknarspurningar til grundvallar: 

Annars vegar er leitast við að varpa ljósi á hvort myndlist geti haft samfélagsleg áhrif og unnið 
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að auknum réttindum dýra og þá með hvaða hætti? Hins vegar er skoðað hvort það sé tenging 

á milli myndlistar og aktívista hópa á borð við; PETA (People for the Ethical Treatment of 

Animals), Dýraverndarsamband Íslands (DÍS), Animal Welfare Foundation, change.org eða 

Anonymous for Animal Rights. 

Skrif Jeremys Benthams, Peters Singers, Rons Broglios, Jane Goodall og Ruth Harrison 

verða höfð að leiðarljósi í tengslum við fræðilega umfjöllun þeirra um réttindi dýra. 

Hugleiðingar og kenningar Toms Regans, Carys Wolfs, Giovannis Alois, J. Keri Cronins og 

Steves Bakers verða skoðaðar þegar fjallað er um birtingarmynd dýraréttinda og siðferðisleg 

mörk í myndlist. Rætt verður um tegundahyggju og tegundafordóma með tilliti til jaðarhópa í 

tengslum við dýraréttindi.  

Hugmyndir um dýravelferð og dýraréttindi hafa komið fram á ýmsan hátt hjá mörgum 

fræðimönnum og talsmönnum dýra á ýmsum tímabilum sögunnar. Hugsun um dýravelferð, 

dýraréttindi og útrýmingu dýra hefur breyst verulega og í dag hafa sífellt fleiri látið sér þessi 

málefni varða. En þrátt fyrir breytta hugsun í garð dýra frá fyrri árum er þar með ekki sagt að 

dýrin hafi það betur í dag en þá. Það sem hefur helst breyst er að fleiri gera sér grein fyrir því 

að dýr eru skyni gæddar verur og að ill meðferð á dýrum eigi ekki að líðast. En breytingin er sú 

að í dag hefur illri meðferð á dýrum ekki verið hætt heldur er hún orðin „ósýnileg,“ það sem 

var upp á borðum áður fyrr er nú framkvæmt í skjóli nætur og er falið fyrir almenningi.  

Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur, (f. 1982) skrifaði 

doktorsritgerð sína Eiginleg dýr: Athuganir á veröldum dýra í tungumáli, menningu og 

sagnahefð (e. Literal Animals: An Exploration of Animal Worlds through Language, Culture 

and Narrative) árið 2016.5 Í ritgerðinni ræðir hann meðal annars um að það er bæði æskilegt 

og freistandi að trúa því að sambandið milli manna og dýra hafi verið siðferðileg og réttlát 

framvinda, frá villimannslegri meðferð fyrri alda í átt að upplýstari tíma dýravelferðar 

samtímans, en segir jafnframt að hlutirnir séu sjaldan svo einfaldir. Þó færa megi rök fyrir því 

að illri meðferð á dýrum hafi verið sýnilegri áður en dýravelferð varð vinsælt viðfangsefni á 

19. öld, þá hefur þessi illa meðferð ekki horfið. Hann ræðir um að á þessum iðnvæddu tímum 

fjöldaframleiðslu og verksmiðjubúskapar hafi aðferðir við arðrán og ofbeldi gegn öðrum dýrum 

 
5 Í ritgerðinni leggur hann áherslu á hinar svokölluðu „raunsæju“ dýrasögur og er dregin sú ályktun að með því 
að „líkamnast“ inn í dýrslegar aðalpersónur öðlist lesendur innsýn í öðruvísi hugsunarhátt um samband manna 
og dýra. Dýrabókmenntir eru færðar í heimspekilegt og siðfræðilegt samhengi, til þess að draga fram alls kyns 
flækjur tengdar mannmiðjuhugsun og því að ímynda sér huglægt sjónarhorn annarra tegunda. Ritgerðin snýst um 
að endurskilgreina dýrasögur sem kraftmikla og mikilvæga bókmenntahefð, sem býr yfir pólitískri og 
siðfræðilegri þýðingu í samfélögum þar sem tilvist annarra dýra er talin mannfólkinu óviðkomandi. „Varði 
doktorsritgerð um veraldir dýra,“ Háskóli Íslands, 
https://www.hi.is/frettir/vardi_doktorsritgerd_um_veraldir_dyra (sótt 26. febrúar 2022). 
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aukist í það sem heimspekingurinn Jacques Derrida (1930-2004) kallar réttilega „hið 

fordæmalausa hlutfall af undirgefnum dýrum.“ Þrátt fyrir að búa í samfélagi sem viðurkennir 

yfirborðslega lífeðlisfræðilega skyldleika milli tegunda okkar og allra annarra skynvera, 

meðhöndlum við dýr enn ótrúlega illa á þessum tímum fjöldaframleiðslu og 

verksmiðjubúskapar. Hann segir að annars vegar viljum við skilgreina dýr sem skynjaða 

ættingja okkar, en hins vegar viljum við koma fram við þau eins og þau séu hlutir sem eru 

aðeins til til að fullnægja löngunum okkar. Þetta snýst því ekki um framfarir frá dýraníði yfir í 

dýravelferð, heldur þróun frá sýnilegri grimmd yfir í ósýnilega grimmd, þar sem mest af 

ofbeldinu á sér stað bak við luktar dyr inn í verksmiðjum. Á yfirborðinu virðist vera að á 21. 

öldinni sé heimurinn orðin betri fyrir dýr miðað við fyrri aldir, en þrátt fyrir yfirborðslegt útlit 

er ofbeldi og ill meðferð á dýrum ríkjandi.6  

Siðfræðingurinn og heimspekingurinn Peter Singer (f. 1946) hefur haft viðlíka áhrif út 

um allan heim í tengslum við dýraréttindi. Hann ræðir m.a um að þó nútímaleg sýn okkar á 

heiminn sé allt önnur en áður fyrr er staðreyndin sú að framkoma okkar við dýr hefur í raun 

lítið breyst. Ef dýr eru ekki lengur alveg utan við siðferðisramma okkar þá eru þau enn á 

sérstöku svæði úti við jaðarinn. Þeirra hagsmunir fá aðeins vægi þegar þeir stangast ekki á við 

mennska hagsmuni.7  

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er fjallað um forsögu dýraréttinda á Íslandi og hvernig 

Tryggvi Gunnarsson (1835-1917) átti þátt í að stofna Dýraverndarsamband Íslands og koma á 

fót lögum um dýravernd. Fjallað er um minnisvarða Tryggva eftir listamanninn Ríkharð 

Jónsson (1888-1917). Kynnt verða lög um dýravernd á Íslandi. Rætt er um dýravelferðar og 

dýraréttindarsamtök og hugtökin dýraréttindi og dýravernd eru skilgreind. Í lokin er fjallað um 

hvað það er að vera grænkeri eða veganisti, ásamt því að rætt er um listamenn sem aðhyllast 

veganisma. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegu orðræðuna í tengslum við réttindi dýra ásamt 

því að fjallað er um manndýrafræði sem er fræðigrein sem snýst um gagnrýna nálgun á samband 

mannsins við dýrin. Kenningar og fræðimenn eru skoðaðir í tengslum við dýravelferð og 

dýraréttindi ásamt því að birtingarmynd dýraréttinda í myndlist er rædd. Í þriðja kafla er fjallað 

um viðhorf manneskjunnar til dýra ásamt því að rætt er um breytta hugsun í tengslum við 

heimsfaraldurinn, í lokin er fjallað um aktívisma, áróður og andóf í tengslum við styttuna af 

Brúna hundinum (mynd 1) og sýninguna Art and China after 1989: Theater of the World. Í 

 
6 Jacques Derrida sagði: „the unprecedented proportions of this subjection of the animal.“ Gunnar Theodór 
Eggertsson. Eiginleg dýr: Athuganir á veröldum dýra í tungumáli, menningu og sagnahefð (e. Literal Animals: 
An Exploration of Animal Worlds through Language, Culture and Narrative), 36. 
7 Peter Singer. Frelsun dýra, 206. 
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fjórða kafla er aðbúnaður dýra á Íslandi skoðaður í tengslum við blóðmerahald og fjallað er um 

ljósmyndaverkefni um sláturhúsið Danish Crown. Fjallað er um þá myndlistarmenn sem hafa 

unnið að verkum í tengslum við útrýmingu dýra, einnig eru tvö ljósmyndaverkefni í tengslum 

við minjagripa-veiði (e. trophy-hunting) skoðuð. Í fimmta kafla verður myndlist og dýraréttindi 

rædd ásamt því að samspil manna og dýra í myndlist verður skoðað ítarlega. Verk eftir 

myndlistarmenn sem unnið hafa verk útfrá dýravelferð og dýraréttindi eru rædd í samhengi við 

þau tengsl sem eru á milli manna og dýra. Að lokum er það helsta dregið saman þar sem leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningunum sem áður voru útlistaðar.  
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1 Forsaga dýraréttinda á Íslandi 

Tryggvi Gunnarsson var upphafsmaður dýraverndunarhreyfingar og ötull talsmaður um velferð 

dýra á Íslandi. Ritið Dýravinurinn kom út á árunum 1885-1916 undir ritstjórn Tryggva og var 

það fyrsti opni umræðuvettvangur um málefni dýra hér á landi. Í fyrsta heftinu sem gefið var út 

af dýraverndurnarfélagi danskra kvenna árið 1885 skrifaði Tryggvi formálann:  

Margir menn fara illa með dýr. Sumir þjá þau af mannvonzku, af því 
þeir hafa ánægju af því, að sjá þau pínast; sumir kvelja þau af eigingirni, 
þegar þeim finnst að þeir geti haft hagnað af að brúka þau miskunarlaust 
eða spara fóður við þau; sumir fara illa með þau af hefndarhug og í reiði, 
og sumir af leti, hirðuleysi, hugsunarleysi, vanþekkingu eða gömlum 
vana. Dýrin hafa meiri tilfinningu fyrir góðu og vondu atlæti en flestir 
halda. Þau geta ekki mælt og ekki kært fyrir dómstóla mannanna þó illa 
sje með þau farið. Að fara illa með þann, sem er minni máttar og 
varnarlaus, ber ávallt vott um harðýgi, siðleysi og samvizkuleysi. Góður 
maður og samviskusamur hefur viðbjóð á slíku.8 

 

Dýraverndarsamband Íslands, DÍS var stofnað 13. júlí 1914, af Ingunni Einarsdóttur húsfreyju 

á Bjarmastöðum ásamt Tryggva sem var formaður sambandsins þangað til hann lést árið 1917. 

Á heimasíðu félagsins kemur fram að félagið er sameiginlegur vettvangur þeirra sem vilja 

stuðla að velferð dýra, villtra og taminna, búfjár og gæludýra og leggur áherslu á miðlun 

upplýsinga og fræðslu og lætur sig varða allt það sem snertir bætta meðferð dýra og velferð 

þeirra. Samkvæmt lögum félagsins er meiginhlutverkið að vinna að bættri velferð dýra, stuðla 

að málefnalegri umræðu um dýravelferð og taka virkan þátt í umræðu um málefni þeirra á 

opinberum vettvangi.9 

Í Alþingishúsagarðinum í Reykjavík er minnisvarði af Tryggva Gunnarssyni eftir 

listamanninn Ríkharð Jónsson.10 Minnisvarðinn er brjóstmynd steypt í eir og stendur hún á 

steinstöpli. Undir brjóstmyndinni er lágmynd úr kopar, á miðri lágmyndinni rís tré þar sem 

stendur: „Verndarhlynur dýranna.“ Hlynurinn táknar umhyggju Tryggva fyrir dýrunum. Einnig 

eru mótuð öll íslensk húsdýr í skjóli trésins sem breiðir úr sér yfir þau. Fuglarnir sitja í trénu og 

bak við það sjást íslensk fjöll í fjarska. Minnisvarðinn var afhjúpaður 12. desember 1917,11 

 
8 Dýraverndarfélag danskra kvenna. Dýravinurinn. Þýð. Páll Briem, inngangur Tryggvi Gunnarsson. 
Kaupmannahöfn: J.H. Schultz, 1885, Tímarit.is, https://timarit.is/page/4693614#page/n1/mode/2up, (sótt 12. 
janúar 2022). 
9 „Um dýraverndarsamband Íslands,“ Dýraverndarsamband Íslands, https://www.dyravernd.is/um-diacutes.html, 
(sótt 10. janúar 2022). 
10 Ludvig C. Magnússon. „Tryggvi Gunnarsson.“ Fálkinn 42. tölublað, 19.10.1935, Tímarit.is, 
https://timarit.is/page/4354900#page/n3/mode/2up, (sótt 11. janúar 2022), 4-5. 
11 Sama rit, 14. 
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(mynd 2) þessi minnisvarði stendur til minningar um Tryggva jafnt og öll dýrin sem hann vildi 

vernda og er þetta fyrsta tilraun til að sýna hugmyndir Tryggva í almannarými. 

1.1 Dýravelferðarlög á Íslandi 
Löggjöf sem varða velferð og vernd dýra eru mismunandi eftir ríkjum. Á Íslandi voru fyrstu 

lögin um dýravernd staðfest árið 1915 þau urðu að veruleika fyrir tilkomu Tryggva 

Gunnarssonar og Dýraverndarsamband Íslands, en félagið vann tillöguna að frumvarpi til laga 

sem var svo lagt fyrir Alþingi og samþykkt.12 Í greinargerð með lögunum segir: „Það virðist 

vera svo, að meira en lítið illa meðferð þarf á skepnum, til þess að verða brotlegur. Og eftir 

þessum lögum þ.e 299. gr hgl. er ekki hægt að framfylgja eftirliti með meðferð á skepnum, svo 

viðunandi sé.“ Í lögunum frá árinu 1915 kemur fram í 2. gr. að: „Frá 1. okt. 1917 skulu allir 

þeir, sem skepnur eiga hafa næg hús fyrir þær allar. Ráðuneytið setur reglur um aflífun allra 

húsdýra, slátrun búpenings og um fuglaveiðar, svo og um rekstur og annan flutning innanlands 

á sauðfé til slátrunar og á sauðfé og hrossum til útflutnings og um meðferð á hrossum í brúkun. 

Skal það gert með reglugerð, sem jafnframt ákveður sektir fyrir brot á slíkum reglum. Með brot 

gegn lögum þessum skal farið sem opinbert lögreglumál. Var settur 2ja ára aðlögunartími fyrir 

dýraeigendur til að bæta húsakostinn, sem var víða heldur bágborinn.“ Þessi lög komu í staðinn 

fyrir 299. gr alm. hegningarlaga frá árinu 1869 í þeirri grein segir: „Hver sem verður brotlegur 

í þrælslegri misþyrmingu eða annarri grimmdarfullri og miskunnarlausri meðferð á skepnum, 

einkum húsdýrum, skal sæta sektum allt að 100 rd. eða einföldu fangelsi allt að 4 mánuðum.“13  

Fyrir þennan tíma voru lög í tengslum við dýr aðallega um eignarhald á búfénaði og veiðar á 

hvölum, fuglum og selum, þau eru úr Jónsbók frá árinu 1281.14  

 
12 „Saga dýraverndarsamband Íslands,“ Dýraverndarsamband Íslands, 
https://www.dyravernd.is/dyacuteraverndarsamband-iacuteslands/saga-dis, (sótt 11. janúar 2022). 
13 Sigríður Ásgeirsdóttir. „Lög um dýravernd og forðagæslu,“ Dýraverndarinn 1. tölublað, 01.02.1980, 
Tímarit.is, https://timarit.is/page/4949500#page/n7/mode/2up, (sótt 10. febrúar 2022).  
14 Kap. 36. Um hestaat ok taglskurð.  
Nú tekr maðr hepting af hrossi manns ólofat, gjaldi eiganda eptir dómi ok ábyrgist hross at öllu ok verk þess, til 
þess er eigandi kemr höndum á … nema inn seti til uslagjalda. En ef hross eða annarr fénaðr rennr eptir manni, 
seti inn á næsta bæ er á leið verðr fyrir honum, ella ábyrgist at öllu ok bæti skaða, ef eiganda verðr at. Nú vill sá 
eigi taka með honum eða láta inn setja fénað er fyrir sitr, þá ábyrgist hann at öllu.  
Kap. 38. Um virðing á hrossi ok meðferð.  
Nú kemr hross þat í land manns er hann veit eigi hverr á, þá skal hann lýsa því at kirkju eða á þingi, ok ef engi 
kemr eptir innan hálfs mánaðar þaðan frá er lýst var, þá er honum rétt at láta virða hrossit. Síðan má hann með 
fara sem hann eigi ok ábyrgist at öllu. Svá skal virða sem þá var vert er hann sagði til. Nú kemr eigandi eptir, 
kjósi sjálfr, hvárt hann vill hafa hross eða hrossverð. …  
Kap. 39. Um áverka á fénaði ok dráp.  
Aldregi gengr fénaðr sér til ógildis. Nú drepr maðr fénað manns ok gengr við sjálfr ok segir á hendr sér, hafi 
hann hit dauða eða hit lama er drap, en hinn heilt fyrir. Nú drepr maðr eða berr fénað manns ok segir eigi sjálfr 
eiganda …, bæti löstu á sem … skynsamir menn meta. … Verkfall ok nytfall, þá skal þat bæta sem menn meta.  
„Jónsbók,“ Alþingi, https://www.althingi.is/lagas/151c/1281000.400.html, (sótt 1. febrúar 2022). 
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Löggjöfin hefur svo breyst verulega á síðustu árum í kjölfar vitundarvakningar fólks um 

sjálfstæðan tilverurétt dýra. Áður fyrr voru dýr álitin sem hlutir sem heyrðu undir eignarrétt 

eigenda sinna en með lögum sem sett voru árið 2013 um velferð dýra nr. 55/2013 á Íslandi var 

sjálfstæður tilveruréttur dýra viðurkenndur. Í þeim gilda ákvæði laga um velferð dýra nr. 

55/2013, þessi lög öðluðust gildi 1.janúar 2014. Markmið laganna er m. a. að dýr sem eru skyni 

gæddar verur séu laus við; vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsl og 

sjúkdóma. Lögin sem innihalda lágmarksreglur um meðferð dýra gilda um hryggdýr, 

tífætlukrabba, smokkfiska, býflugur og fóstur þegar skynfæri þeirra eru komin á sama 

þroskastig og hjá lifandi dýrum. Lögin gilda þó ekki um hefðbundnar veiðar og föngun á villtum 

fiski. Framkvæmd stjórnsýslu vegna velferðar dýra er í höndum Matvælastofnunar. Nokkrar 

reglugerðir hafa verið settar um velferð tiltekinna dýrategunda. Í þeim eru settar lágmarkskröfur 

sem ætlað er að tryggja velferð og heilbrigði dýra með góðri meðferð, umhirðu og aðbúnaði. 

Þá er ákvæðunum ætlað að tryggja að dýr geti lifað í samræmi við sitt eðlilega atferli.15 

1.2 Dýravelferðar og dýraréttindasamtök  
Dýravelferðar- og dýraréttindasamtök eru starfandi út um allan heim, á Íslandi eru starfandi 

nokkur samtök sem huga að dýravelferð og dýraréttindum, en það er reginmunur á hugtökunum 

velferð og réttindum í tengslum við dýr. Dýraréttindi (e. animal rights) beinast að því að veita 

dýrum sömu grunnréttindi og mannfólki, brjóta niður búrin og losa dýrin við þau, að þurfa ekki 

að þjást, hafa rétt til lífs á eigin forsendum ekki annarra. Dýravernd (e. animal welfare) vilja 

stækka búrin og gera þægilegri fyrir dýrin, þjóna frekar hagsmunum mannfólksins fram yfir 

hagsmuni dýranna.16 Tom Regan (1938 - 2017) var heimspekingur sem gaf út bókina Empty 

Cages þar sem hann segir: „Þegar kemur að því hvernig menn hagnýta sér dýr þarf að 

viðurkenna afnám réttinda þeirra, ekki umbætur. Það er ekki nóg að vera góður við dýr. Það er 

ekki nóg að forðast grimmd. Hvort sem við nýtum dýr til að borða, klæðast, skemmta okkur 

eða læra, þá þarf sannleikurinn um dýraréttindi  að vera tóm búr, ekki stærri búr.“17 Hann segir 

einnig: „Dýraréttindi eru einföld hugmynd vegna þess að í sinni einföldustu mynd þýðir það 

aðeins að dýr eigi rétt á að komið sé fram við þau af virðingu. Það er djúpstæð hugmynd vegna 

 
15 „Velferð Dýra,“ Stjórnaráð Íslands, https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/landbunadur/velferd-
dyra/, (sótt 7. október 2021).   
16 Gunnar Theodór Eggertsson. Róstur, júlí 2010, https://www.academia.edu/539681/Dýrin_þagna, (sótt 21. 
febrúar 2021), 18. 
17 „When it comes to how humans exploit animals, recognition of their rights requires abolition, not reform. 
Being kind to animals is not enough. Avoiding cruelty is not enough. Whether we exploit animals to eat, to wear, 
to entertain us, or to learn, the truth of animal rights requires empty cages, not larger cages.“ Tom Regan, Empty 
Cages. Facing the Challenge of Animal Rights, 10.  
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þess að afleiðingar hennar eru víðtækar. Hversu víðtækar? Hér eru nokkur dæmi um hvernig 

heimurinn þarf að breytast þegar við lærum að umgangast dýr af virðingu. 

Við verðum að hætta að ala þau upp fyrir hold þeirra. 
Við verðum að hætta að drepa þau fyrir feldinn þeirra. 
Við verðum að hætta að þjálfa þau til að skemmta okkur. 
Við verðum að hætta að nota þau í vísindarannsóknum.“18 

 

Þau samtök sem eru starfandi hér á Íslandi í tengslum við réttindi og velferð dýra eru meðal 

annars; Dýraverndarsamband Íslands, Jarðvinir, Dýravinurinn, Samtök grænkera á Íslandi, 

Dýrahjálp Íslands, Vélbú og Dýraathvarfið Líflukka.  

PETA er án efa eitt af þekktustu dýraréttindasamtökum heims, samtökin voru stofnuð 

árið 1980 og hafa í gegnum tíðina verið í samstarfi við myndlistarmenn sem huga að réttindum 

dýra. PETA samtökin hafa verið talsvert umdeild fyrir hispurslaust viðhorf, áróður og ádeilu. 

Dæmi um það er gagnrýni á sýninguna Holocaust on Your Plate sem þeir héldu árið 2003: 

„PETA hefur beðið gyðingasamfélagið um stuðning. Í opnu bréfi sem birt var á vefsíðu 

samtakanna er vitnað í gyðinginn, Nóbelsverðlaunahafann Isaac Bashevis Singer, sem skrifaði 

um dýr: „Í þeirra samhengi eru allir nasistar.“ Sýningin, sem nefnist Holocaust on Your Plate, 

þar var hryllilegum myndum af fólki í fangabúðum stillt saman við truflandi myndir af dýrum 

á bóndabæjum. Ein ljósmyndin sýnir t.a.m skinhoraðan mann við hliðina á mynd af sveltandi 

kú (mynd 3). Önnur ljósmynd sýnir haug af nöktum mannslíkum við hliðina á mynd af hrúgu 

af svínshræjum.“19 Dýraréttindasamtök nota oft áhrifamátt mynda og styðjast við myndefni 

þegar þau vinna að því að kynna fólk fyrir málefnum dýra. Eitt af þeim málefnum felst í því að 

útskýra hugmyndafræði á borð við veganisma. 

1.3 Veganismi 
Veganismi er ákveðin hugmyndafræði sem snýst um að sniðganga allt sem inniheldur 

dýraafurðir og allar þær afurðir þar sem dýr hafa þurft að líða fyrir framleiðslu þeirra. 

 
18 „Animal rights is a simple idea because, at the most basic level, it means only that animals have a right to be 
treated with respect. It is a profound idea because its implications are far-reaching. How far-reashing? Here are a 
few examples of how the world will have to change once we learn to treat animals with respect. 
We will have to stop raising them for their flesh. 
We will have to stop killing them for their fur. 
We will have to stop training them to entertain us. 
We will have to stop using them in scientific research.“ Sama rit, 9-10.  
19 „PETA has appealed to the Jewish community for support. In an open letter published on the organisation's 
website, it cites the Jewish Nobel laureate Isaac Bashevis Singer, who wrote of animals:“ "In relation to them, all 
people are Nazis." The exhibition, called Holocaust on Your Plate, juxtaposes harrowing images of people in 
concentration camps with disturbing pictures of animals on farms. One photograph showing an emaciated man is 
next to another of a starving cow. Another shows a pile of naked human bodies, next to a shot of a heap of pig 
carcasses.“ David Teather. „Holocaust on a plate, angers US Jews,“ 3. mars 2003, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/media/2003/mar/03/advertising.marketingandpr, (sótt 8. febrúar 2022). 
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Samkvæmt veganismi er öll hagnýting dýra röng, á það á við um matvælaframleiðslu, 

fataframleiðslu og skemmtanir. Að vera vegan er að neyta ekki dýraafurða á einn eða neinn 

hátt.20 Íslenska orðið yfir vegan er grænkeri eða veganisti sem er skilgreint í orðabókinni sem 

sá eða sú sem borðar ekki kjöt og sniðgengur dýraafurðir, vegan.21 Orðið grænmetisæta (e. 

vegetarian) kom fyrst fram árið 1842, en varð ekki útbreitt fyrr en að Vegetarian Society á 

Englandi var stofnað árið 1847.22 Englendingurinn Donald Watson (1910-2005) var talsmaður 

fyrir dýraréttindum og fann upp á hugtakinu vegan árið 1944. Hann benti á að fyrst 

grænmetisætur borði mjólkurvörur og egg þá ætti að búa til nýtt hugtak yfir þá sem neyta engra 

dýraafurða.23 Á Íslandi voru Samtök grænmetisæta á Íslandi stofnuð árið 2013 af nokkrum 

grænmetisætum og grænkerum. Það var svo árið 2018 að Vegansamtökin og Samtök 

grænmetisæta sameinuðust undir nafninu Samtök grænkera á Íslandi sem eru starfandi ennþá í 

dag.24 

Í bókinni The Sexual Politics of Meat eftir Carol J. Adams (f. 1951) segir hún: „Einu sinni 

hélt fólk að vegan matur væri ekki bragðgóður og að femínistar væru púrítanar. Þeir töldu að ef 

þú sættir þig við rökfræði The Sexual Politics of Meat þýddi það að þú yrðir að gefast upp, þú 

yrðir að „fórna.“ Allur tilgangurinn með The Sexual Politics of Meat er að það er eitthvað hinum 

megin við þessa kúgunarmenningu og að eitthvað sé betra, betra fyrir okkur, betra fyrir 

umhverfið, betra fyrir sambönd, betra fyrir dýrin.“25  

 Einn af þeim samtímalistamönnum sem aðhyllast veganisma er Stefán Yngvi Pétursson 

(f. 1992), hann er einnig baráttumaður fyrir dýraréttindum og náttúruvernd. Árið 2017 sameinar 

hann svo listsköpun sína og aktívismann og hóf að kalla sig „artivist“.26 Í gegnum teikningar 

miðlar Stéfán Yngvi hugsjón sinni um málefni sem standa honum næst. Um listsköpun sína 

segir hann meðal annars: „Plastmengunin sem hefur mikil áhrif á sjávarlífið, gróðurhúsaáhrif 

 
20 „Hvað er veganismi?,“ Samtök grænkera á Íslandi, https://www.graenkeri.is/spurningar-og-svor, (sótt 4. 
febrúar 2022). 
21 „Íslensk nútímaorðabók,“ Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/62359, (sótt 14. mars 2022). 
22 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 93. 
23 Claire Suddath, „A brief history of Veganism,“ 30.10.2008, Time, https://time.com/3958070/history-of-
veganism/?fbclid=IwAR2pSwh6pkBEpzL1O_gKI1N_A16ApMYF1HqGoMwPKUBH7z5sKOpTr4NyAG0, 
(sótt 28. apríl 2022). 
24 Erla Hjördís Gunnarsdóttir, „Grænkerum og veganistum fjölgar í takt við neyslubreytingar,“ 06.03.2020, 
Bændablaðið, https://www.bbl.is/frettir/graenkerum-og-veganistum-fjolgar-i-takt-vid-neyslubreytingar, (sótt 28. 
apríl 2022). 
25 „Once upon a time, people thought vegan food wasn´t tasty and that feminists were puritans. They thought that 
if you accepted the logic of The Sexual Politics of Meat it meant you had to give up things, you had to 
„sacrifice.“ Ther entire point of the sexual politics of a meat is that there is something on the other side of this 
culture of oppression-and that something is better, better for us, better for the environment, better for 
relationships, better for the animals.“ Carol J. Adams. The Sexual Politics of Meat, xv. 
26 „How it started,“ Styngvi Design, https://styngvi.com/pages/mission-styngvi-designs, (sótt 17. janúar 2022). 
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og dýr í útrýmingarhættu eru meginviðfangsefnin. Stóra málið mitt er svo náttúrulega 

veganismi, ég lít á það sem sjálfbærasta lífsstílinn og bestan fyrir plánetuna og okkur sjálf. Ég 

reyni að koma því fram á jákvæðan hátt og sýna með bjartsýni.“27 

Samtökin Ocean Culture Life tóku viðtal við Stefán Yngva um ástríðu hans á sjónum, 

hann hefur tekið þátt í mörgum verkefnum tengt sjónum og sjávarlífi. Til að mynda hefur hann 

tileinkað sér verndun hákarla þar sem hann segir að þeir séu mjög misskildnar skepnur. Hann 

segir: „Það er mjög mikilvægt að við endurheimtum jafnvægi við náttúruna. Með listaverkum 

mínum reyni ég að endurreisa þá tengingu sem við höfum við náttúruna og aðra jarðarbúa á 

meðan við lifum í heimi sem reynir stöðugt að aftengja okkur.“ Einnig segir hann í tengslum 

við myndlist: „List hefur vald til að opna hjörtu og huga fólks og getur verið hvati fyrir veruleg 

áhrif á heiminn... Ég vona að myndirnar mínar geti gefið sjónræna rödd til frekari umhverfis- 

og félagslegra réttlætismála og plantað fræum fyrir sjálfbærari lífsstíl svo allar tegundir geti átt 

framtíð á þessari plánetu.“28 Hann notast oftast við mynd og orð í teikningunum sínum, eins og 

verkin: You´re Gonna Miss Me When I´m Gone, 2019, A Sentient Being Not A Ingredient, 2018, 

The Real Danger is Extinction, 2020 og Vegan for the Animals, 2019 (mynd 4). Stefán Yngvi 

er veganisti og hefur eins og áður sagði einbeitt sér að dýraréttindum í gegnum sína listsköpun, 

hann er einnig ötull við að láta í sér heyra í tengslum við dýraréttindi og málefni af ýmsum toga 

í gegnum samfélagsmiðla á borð við Instagram, með því að taka þátt í mótmælum ásamt því að 

sinna listinni.  

Myndlistarkonan Sue Coe (f. 1951) fæddist á Englandi og býr og starfar í New York. Eins 

og Stefán Yngvi er Coe veganisti en í myndlist sinni hefur hún einbeitt sér að gera 

áróðursmyndir gegn kjötiðnaðinum. Coe hefur verið dýraréttindasinni frá því hún var lítil, hún 

ólst upp rétt hjá sláturhúsi þar sem hún varð vitni að því hvernig farið var með dýrin og upp frá 

því hefur hún látið sér málefni dýra varða. Coe er þekktust fyrir teikningar sínar af dýrum í 

sláturhúsum sem eru áróðursmyndir gegn kjötiðnaðinum. Verk eins og You Consume Their 

Terror, 2015, Sue Draws in the Slaughterhouse, 2011, Modern Man, Followed by the Ghosts 

of His Meat, 1990 og  My mother and I watch a pig escape the slaughterhouse, 2006 (mynd 5). 

Sjálf segir Coe að áróður sé ekki endilega neikvætt orð í hennar huga heldur vísi það til þess að 

 
27 Guðrún Sóley Gestsdóttir, „Teiknitóber: brjálaðar konur og plastmengun,“ 31.10.2018, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/teiknitober-brjaladar-konur-og-plastmengun, (sótt 17. janúar 2022). 
28 „It’s vital that we restore balance with nature. With my artwork, I try to re-establish that connection we have to 
nature and fellow earthlings while living in a world that constantly attempts to disconnect us from it.” „Art has the 
power to open people's hearts and minds and can be a catalyst for a significant impact on the world… I hope my 
illustrations can give a visual voice to further environmental and social justice causes and plant seeds for a more 
sustainable lifestyle so all species can have a future on this planet.“ „Stefan Yngvi Petursson,“ Ocean culture life,  
https://www.oceanculture.life/ocl/styngvi, (sótt 17. janúar 2022). 
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sé hún sé að koma ákveðni hugmynd á framfæri. Coe segir: „Það er risastórt gin þarna úti sem 

hungrar í myndir, það er tækifæri fyrir listamenn sem geta skapað sinn eigin heim og deilt án 

þess að þurfa að fá leyfi fyrir því.“29 Coe hefur verið í nánu sambandi við dýraréttindasamtökin 

PETA og Ingrid E. Newkirk stofnanda samtakanna.30 Coe segir: „Slátrun hefur verið gerð 

eðlileg með því að vera hulin, við þurfum á dagsljósinu að halda til að varpa ljósi á þessa 

staði.“31 Stefán Yngvi og Coe eiga það sameiginlegt að vera veganistar og gegnum 

teikningarnar sínar koma þau ákveðnum skilaboðum á framfæri í tengslum við dýraréttindi. 

Stefán Yngvi kemur list sinni á framfæri á jákvæðan og fagurfræðilegan hátt með bjartsýni að 

leiðarljósi á meðan teikningar Coe eru meira hreinn og beinn áróður á afar beinskeyttan hátt. 

Teikningar Coe eru allt annað en „fallegar“ en þær eru hins vegar oft mun nær 

raunveruleikanum en fólk vill trúa. Myndlist hennar getur verið ákveðið kjaftshögg, hún hlífir 

engu og lætur allt flakka sama hversu ógeðfellt og hryllilegt það er, hún teiknar það og kemur 

því á framfæri. Í viðtali við Susan Vaughn fyrir Los Angeles Times, sagði Coe: „Áður en list 

getur verið tól til breytinga þarf hún að vera list.“32 og að: „Við erum breytingarnar sem við 

viljum sjá.“33 Coe reynir alltaf að vera trú því sem hún sér og vill benda á það sem miður fer, 

sem hefur þær afleiðingar að verkin hennar eru ekki alltaf vinsæl, jafnvel á meðal aðgerðasinna 

sem eru hennar helstu áhorfendur. Hún segir: „Þeir þurfa ekki að vera hrifnir af verkunum 

mínum, reyndar vilja margir aðgerðarsinnar frekar sæta hvolpinn með geislabaug, þú veist, 

vegna þess að þeir eru venjulegt fólk, þeir vilja ekki alltaf hræðilega sannleikann um hvað 

verður um dýrin í raun og veru.“34 

 

 

 

 

 

 

 
29 „There is a gigantic maw out there, starving for pictures, an opportunity for artists who can create their own 
worlds and share them without waiting for permission.“ Steve Baker, Artist Animal, 179. 
30 Alisa Mullins. „A Painting is Worth a Thousand Words,“ PETA, https://www.peta.org/blog/painting-worth-
thousand-words/, (sótt 20. janúar 2020). 
31 „Slaughter has been normalised by being concealed, and we need the light of day to spotlight these places.“ 
Giovanni Aloi. Art & Animals, 134-135. 
32 „Before art can be a tool for change, it has to be art.“ Steve Baker. Artist Animal, 151. 
33 „We are the changes we want to see.“ Sama rit, 179. 
34 „They don´t have to like the work, in fact, many activists would prefer the cute puppy with a halo, you know, 
because they´re regular people, they don´t always want the horrible truth of what happens to animals.“ Sama rit, 
157. 
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2 Fræðileg orðræða 

Dýr koma við sögu á nánast öllum sviðum mannlegrar tilvistar þar sem samskipti manna og 

dýra eiga sér stað. Orðræðan um dýravelferð og dýraréttindi hefur verið til staðar í aldanna rás 

í mismunandi birtingarmyndum, en það var ekki fyrr en á 19. öld að umræðan varð útbreidd á 

meðal almennings. Samkvæmt Peter Singer eru viðhorf fyrri kynslóða ekki lengur sannfærandi 

vegna þess að þau byggja á trúarlegum, siðferðislegum og frumspekilegum forsendum sem nú 

teljast úrelt.35 Viðhorfin hafa breyst í tímans rás í gegnum áhuga manna á dýrum sem hefur 

alltaf verið til staðar.  

Í bókinni Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism eftir rithöfundinn, 

sálfræðinginn og dýraréttinda aktívistann Richard D. Ryder (f. 1940) er bent á að hellamyndir 

af dýrum frá steinöld sýni glögglega að áhugi mannsins á dýrum er ævaforn. Óháð því hvort 

þessi verk voru gerð í þeim tilgangi að tilbiðja dýrin, til að aðstoða við að fanga þau með töfrum 

eða til að tjá aðdáun á styrk þeirra, hraða og fegurð. Eitt er víst að dýr voru meðal mikilvægustu 

þáttanna í lífi fólks á þeim tíma eða fyrir meira en tíu þúsund árum.36 Ryder segir: „Einelti okkar 

í garð dýra er timbrun frá liðnum árþúsundum þegar við óttuðumst þau. Stofnanabundin 

undirokun dýra er almennt viðurkennd, venjulega af vana. Fólk gerir það vegna þess að það 

hefur verið hefðbundið í vestrænni menningu um aldir. Okkur hættir öllum til að samþykkja 

rétttrúnað, eins og venjulegir og almennilegir menn og konur viðurkenndu einu sinni þörfina 

fyrir þrælahald og pyntingar, þannig í dag eru stærstu siðferðisblettir í arðráni okkar á hinum 

dýrunum.“37 Hann segir einnig: „Fólk sem er grimmt við dýr er ekki allt illt, flestir eru bara 

ekki að hugsa. Við sem leitumst eftir breytingum megum ekki grípa til haturs eða ofbeldis 

heldur halda áfram herferðum okkar til að fræða og setja lög. Við viljum að fólk opni augu sín 

og sjái hin dýrin eins og þau eru í raun og veru - ættingja okkar og hugsanlega vini okkar sem 

við deilum stuttum meðvitundartíma með á þessari plánetu.“38 Rithöfundurinn og 

listfræðingurinn Giovanni Aloi (f. 1976), segir í bókinni sinni Art and Animals: „Að hluta til 

getur það verið vegna þess að dýr eru svo órjúfanlegur hluti af daglegu lífi okkar, alveg frá 

 
35 Peter Singer. Frelsun dýra, 179. 
36 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 15. 
37 „Our bullying of nonhumans is a hangover from past millennia when we feared them. The institutionalized 
subjugation of nonhumans is widely accepted, usally out of habit. People do it because it has been conventional 
in Western cultures for centuries. We all tend to accept orthodoxies; just as ordinary and decent men and women 
once accepted the need for slavery and torture, so today the greatest moral blindspots are in our exploitation of 
the other animals.“ Sama rit, 247-248. 
38 „People who are cruel to nonhumans are not all wicked; most are just unthinking. Those of us who seek 
change must not resort to hatred or violence, but press on with our campaigns to educate and legislate. We want 
people to open their eyes and to see the other animals as they really are – our kindred and our potential friends 
with whom we share a brief period of consciousness upon this planet.“ Sama rit, 250. 
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upphafi, að við endum einhvern veginn með því að taka þau sem sjálfsögðum hlut og að við 

lítum í raun á þau sem fylgihluti við mannlegt ástand.“39  

Umræðan um dýravelferð og dýraréttindi hefur haldist í hendur við þá orðræðu sem hefur 

átt sér stað um dýr innan fræðiheimsins. Sú staðreynd að við tökum dýrum sem sjálfsögðum 

hlut er vonandi að breytast og endurspeglast í þeirri aukningu og þróun sem hefur átt sér stað í 

fræðum á borð við manndýrafræði. 

2.1 Manndýrafræði  
Manndýrafræði (e. animal studies eða human-animal studies) er þverfagleg vaxandi fræðigrein 

sem snýst um gagnrýna nálgun á samband okkar við dýrin, þar sem hvar og hvernig við 

staðsetjum dýrin innan fræðiheimsins.40 Í bókinni Animals and Society: An Introduction to 

Human- Animal Studies greinir rithöfundurinn, manndýrafræðingurinn og dýraréttindasinninn 

Margo DeMello frá því að manndýrafræði hafi þróast á síðustu tuttugu árum eða svo, eða frá 

árinu 1992 þar sem bókin kom út 2012. Á svipaðan hátt og feminísk fræði staðsettu í upphafi 

hið kvennlega og „konuna“ innan helstu fræðigreinanna, reynir manndýrafræðin að staðsetja 

„dýrið“ innan hugvísinda, félagsvísinda og náttúruvísinda.41 Heimspekingurinn, 

siðfræðingurinn og rithöfundurinn Lori Gruen segir í bók sinni Critical Terms for Animal 

Studies að manndýrafræðinni sé nánast alltaf lýst á þann veg að hún sé ný og vaxandi 

fræðigrein. Allt frá árinu 1990 hefur verið reynt að staðsetja upphaf manndýrafræðinnar innan 

hugvísinda jafnt og félagsvísinda, þar sem hverri sögunni á fætur annarri fylgja miklar vonir 

um þetta svið. Fjölbreytileikinn sem manndýrafræði býður upp á er stór hluti af því sem gerir 

greinina svona spennandi og einnig umdeilda.42  

Í greininni „Mannskepnur og önnur dýr“ eftir Kötlu Kjartansdóttur, doktorsnema og 

Kristinn Schram, dósent í þjóðfræði er bent á að orðræða og nálgun innan hug- og félagsvísinda 

hafi verið fremur mannmiðaðar, og að sjónum hafi einkum verið beint að atferli manneskjunnar 

og þróun samfélaga. Þar segir:  

„Kartesísk tvíhyggja módernismans markaðist af tækni- og 
framfarastefnu og staðsetti manninn kirfilega í efsta sæti, í eins konar 
valdastiga. Þar hefur hann fengið að tróna um nokkuð langt skeið en 
umdeilanlegt er hversu vel hefur farnast. Fjölmargir fræði- og listamenn 
hafa bent á mikilvægi þess að varpa gagnrýnu ljósi á slíka 
hugmyndafræði, sem sé fyrir löngu orðin gamaldags, ef ekki hreinlega 

 
39 „Partly, it may be because animals are such an integral part of our daily lives, from very beginning, that we 
somehow end up taking them for granted, and that we come to see them as accessories to the human condition.“ 
Giovanni Aloi. Art & Animals, xvi. 
40 J.M Coetzee, Dýralíf, inngangur, Gunnar Theodór Eggertsson, 9. 
41 Margo DeMello. Animals and Society: An Introduction to Human- Animal Studies, 7. 
42 Lori Gruen. Critical terms for Animal Studies, 1. 
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úrelt. Um nokkuð langt skeið hafa vísindamenn, fræðimenn og 
listamenn bent á þá staðreynd að í raun sé nú komið að ákveðnum 
þolmörkum. Nauðsynlegt sé að endurhugsa hina mannhverfu nálgun á 
sem flestum sviðum og leita nýrra leiða þar sem fremur er litið á náttúru, 
umhverfi og manneskju sem jafngilda hluta sömu heildar.“43 

 
Þá segir Gunnar Theodór í inngangi bókarinnar Dýralíf (e. Lives of Animals) eftir Nóbelsskáldið 

J.M Coetzees: „Ef mannmiðjumenning hefur jaðarsett dýrin svo öldum skiptir og gert lítið úr 

lífum þeirra, þá býr listin – bókmenntirnar – yfir kraftinum til að breyta narratívunni, segja nýjar 

sögur af mönnum og dýrum, með því að færa líf dýra inn að miðjunni.“44  

Myndlistarmenn hafa einnig getu til að segja nýjar sögur og varpa fram nýju sjónarhorni 

á samskipti manna og dýra og færa þannig líf dýra framar að miðjunni í gegnum listina. Í 

bókinni Critical terms for Animal Studies varpa rithöfundarnir Annie Potts og Philip Armstrong 

fram spurningunni: Á manndýrafræði að vera vegan?45 Þau segja: „Kannski frekar en að spyrja 

hvort manndýrafræði eigi að vera vegan, þá er réttari spurning að spyrja, og sú sem Greta Gaard 

setur fram: Hefur vaxandi áhugi á manndýrafræði verið góð fyrir dýrin?“ 46 Einnig segja þau: 

„Að lokum, það sem veganismi stendur fyrir er að hjálpa til við að skapa og viðhalda heimi 

með minni eymd og þar sem meiri gleði er möguleg, ekki bara fyrir mannkynið heldur fyrir 

allar tegundir. Þetta virðist einnig vera mjög virðingarvert markmið fyrir manndýrafræði.“47 Til 

að gera sér grein fyrir mikilvægi manndýrafræði sem fræðigreinar er gagnlegt að líta til 

mismunandi kenninga fræðimanna í sambandi við orðræðu um dýr í tengslum við dýravelferð 

og dýraréttindi. 

2.2 Kenningar og fræðimenn 
Helstu hugmyndir og kenningar fræðimanna í tengslum við dýr verða raktar í tímaröð og er sú 

ályktun dregin að þrátt fyrir að ákveðnir hugsuðir og fræðimenn í gegnum söguna hafi talað 

gegn grimmd á dýrum voru þeir þó á undanhaldi í þeim efnum. Mannskepnan á það til að vera 

í eðli sínu eiginhagsmunasinni, ályktunin er því sú að ríkjandi viðhorf er að hagsmunir dýranna 

fá aðeins vægi þegar þeir stangast ekki á við mennska hagsmuni. Eins og Peter Singer benti 

réttilega á um hvernig mannskepnan kemur fram við dýr.48 

 
43 Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram. „Mannskepnur og önnur dýr“ 1-2. 
44 J.M Coetzee, Dýralíf, inngangur, Gunnar Theodór Eggertsson, 20. 
45 Lori Gruen. Critical Terms for Animal Studies, 404. 
46 „Perhaps rather than asking whether Animal Studies should be vegan, a more appropriate question to ask, and 
one in fact posed by Greta Gaard is: Has the growth of animal studies been good for animals?“ Sama rit, 406. 
47 „Ultimately, veganism is about helping to create and maintain a world where less misery is made and where 
more joy is possible, not just for humankind but for all species. This seems a very respectable goal for Animal 
Studies, too.“ Sama rit, 407. 
48 Peter Singer. Frelsun dýra, 206. 
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Pýþagóras (530 f. Kr.) var grískur heimspekingur sem hélt því fram að menn og dýr 

hefðu samskonar sál. „Þessar sálir eru óslítandi, sagði hann, gerðar úr eldi eða lofti og flytjast 

frá manni til dýrs eða manns í síðari holdgun.“49 Pýþagóras var grænmetisæta og hvatti 

fylgjendur sínar til að koma fram við dýr af virðingu vegna þess að hann trúði því að sálir dauðra 

manna færðust yfir í dýr.50 

Gríski heimspekingurinn Aristóles (384-322 f. Kr.) skilgreindi manneskjuna sem 

skynsamlegt dýr, sem aðskildi hana þar af leiðandi frá öllum öðrum dýrum á jörðinni sem væru 

einungis hér til þess að þjóna hagsmunum manneskjunnar. Hann studdi þrælahald og trúði því 

að sumir menn væru í eðli sínu þrælar og að þrælahald væri rétt og hagvæmt fyrir þá. Aristóles 

hélt því fram að náttúran væri í grundvallaratriðum stigveldi á þann hátt að verur með minni 

rökræðufærni væru til í þágu þeirra sem væru með meiri: „Plöntur eru til í þágu dýra, og dýr í 

þágu mannsins – húsdýr fyrir hann að nota og fyrir mat, villt dýr (að minnsta kosti flest þeirra) 

fyrir mat og annan lífsins búnað, eins og föt og ýmis tól. Þar sem náttúran gerir ekkert sem er 

tilgangslaust eða til einskis, þá er það óneitanlega satt að hún hefur skapað öll dýr í þágu 

mannsins.“51 Skoðanir Aristólesar urðu svo hluti af vestrænum hefðum á síðari tímum, frekar 

en skoðanir Pýþagórasar, því miður fyrir dýrin. 

Hugsuðir á borð við Tómas frá Akvínó (1225-1274) og René Descartes (1596-1650) 

horfðu til Bíblíunnar þegar þeir settu fram kenningarnar sínar. Í sköpunarsögu Biblíunnar eru 

settar fram skýrar línur um samband manna og dýra: 

Þá sagði Guð: „Jörðin leiði fram lifandi skepnur, hverja eftir sinni 
tegund, búfé, skriðdýr og villidýr, hvert eftir sinni tegund.“ 
 Og það varð svo. 
Guð gerði villidýrinn, hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og 
hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það 
var gott. 
 Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. 
Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, 
villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á 
jörðinni.“  
 Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir 
Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. 
 Guð blessaði þau. Og Guð sagði við þau: „Verið frjósöm, fjölgið 
ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir 
fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á 
jörðinni.“ 52 

 

 
49 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging attitudes Towards Speciesism, 18. 
50 Peter Singer. Frelsun dýra, 182. 
51 Sama rit, 183. 
52 Peter Singer. Frelsun dýra, (Fyrsta Mósebók 1:24-28. Þýðing af biblian.is) 180-181. 
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Af þessari lesningu er það skýrt að Guð er sagður hafa gefið manninum yfirráð yfir öllum 

dýrum. En samkvæmt Mósebók 1:29 er allt sem bendir til þess að fyrstu manneskjurnar hafi 

lifað á jurtum og ávöxtum og er aldingarðinum Eden lýst sem sjónarsvið fullkomins friðar þar 

sem maðurinn stjórnaði í góðviljuðu alræði án þess að drepa önnur dýr. En eftir fall mannsins 

verður dráp á dýrum leyfilegt þar sem Guð klæddi Adam og Evu í dýraskinn áður en hann rak 

þau út úr Eden.53 

Heilagur Frans frá Assisi (1181-1226) sá náttúruna sem spegil skaparans og kallaði ekki 

aðeins lifandi verur heldur líka sólina, tunglið, vindinn og vatnið, bróður sinn og systur sína. 

Hann taldi að maðurinn ætti að sýna öllum lífverum og öllu sköpunarverki Guðs auðmýkt og 

virðingu. Til eru margar sögur sem segja frá samúð hans í garð dýra og hvernig hann predikaði 

um fugla og bjargaði dúfum af markaðnum. Ein sagan er um úlfinn frá Agobio sem hafði verið 

að ráðast á bæjarbúa, Frans er sagður hafa samið við úlfinn um að hætta að ráðast á fólkið og í 

staðinn myndi þau gefa honum að borða.54 Þrátt fyrir þessar predikanir hans bendir 

heimspekingurinn Peter Singer á að það séu engar vísbendingar um að hann hafi verið 

grænmetisæta, hann segir ef við elskum steina, tré, plöntur, lævirkja og naut jafn mikið getum 

við misst sjónar á grundvallar mismuninum þarna á milli og þar er munurinn á vitsmunastigi 

mikilvægastur.55   

  Í riti Tómasar frá Akvínó Summa Theologica má sjá áhrif frá kenningum Aristólesar, 

þar segir hann: „Tilgangur Guðs með því að mæla með góðri meðferð á hrottalegu 

sköpunarverki er til að gera mönnum kleift að sýna hvor öðrum miskun og blíðu.“56 Tómas hélt 

því fram að dýr hefðu verið sköpuð til þess að maðurinn gæti haft not af þeim og þar af leiðandi 

væri maðurinn æðri dýrum. Hann taldi að eina ástæðan fyrir því að menn ættu ekki að fara illa 

með dýr eða sýna þeim grimmd væri vegna þess að það gæti leitt til grimmdar gagnvart öðru 

fólki.57  

René Descartes var franskur heimspekingur og stærðfræðingur, hann er álitinn vera 

faðir nútíma heimspeki og hnitarúmfræði. Kenningar Descartes höfðu hræðilegar afleiðingar 

og slæm áhrif fyrir dýrin. Hann hélt því fram að öllu sem samanstæði úr efni væri stjórnað af 

frumreglum aflfræðinnar, eins og þeim sem stjórna klukku. Hann sagði að þótt mannslíkaminn 

væri gerður úr efni þá er manneskjan með sál og að mannverur eru meðvitaðar og meðvitund 

 
53 Sama rit, 181. 
54 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 29. 
55 Peter Singer. Frelsun dýra, 192. 
56 „God´s purpose in recommending kind treatment of the brute creation is to dispose men to pity and tenderness 
towards one another.“ Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 29. 
57 Peter Singer. Frelsun dýra, 190. 
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getur ekki átt rætur í efni. Descartes sagði að sálin hafi verið sköpuð af Guði og af öllum 

efnislegum verum hafa aðeins mannverur sál. Hann hélt því fram að dýr væru einungis vélar, 

sjálfvirkar vélar og að þau finni hvorki fyrir ánægju, sársauka né neinu öðru. Þrátt fyrir að dýrin 

gætu séð, heyrt, öskrað og grátið þá þýði það ekki að þau finni fyrir sársauka, sagði Descartes. 

Þeim er stjórnað af sömu reglum og klukka og eru þetta vélræn hljóð án tilfinninga eða þjáninga. 

Kenningar Descartes leyfðu tilraunamönnum að hafna öllum grunsemdum sem þeir gætu hafa 

haft til að gera til dæmis kvikskurðatilraunir á hundum þar sem þeir voru nelgdir niður án 

deyfinga eða svæfinga. Lýsing sjónarvotts frá einni þessara tilrauna, sem fór fram á sautjándu 

öld í Jansenist-málstofuna við Port-Royal í París sýna hvernig horft var upp til Descartes og 

kenninga hans: „Þeir framfylgdu barsmíðum á hundum með fullkomnu afskiptaleysi og gerðu 

gys að þeim sem vorkenndu verunum eins og þær fyndu fyrir sársauka. Þeir sögðu að dýrin 

væru klukkur; að öskrin sem þau gæfu frá sér þegar þau voru slegin væru einungis hávaði frá 

litlum gormi sem hafði verið komið við, en að líkaminn í heild væri án tilfinninga. Þeir negldu 

aumingja dýrin upp á planka á loppunum fjórum til að skera þau upp til að sjá hringrás blóðsins 

sem var mikið viðfangsefni samræðna.“58  

Með upplýsingunni á 18. öld komu nýir straumar í tilraunum á dýrum með tilheyrandi 

byltingu í vísindum ásamt breyttu viðhorfi gagnvart dýrunum sjálfum. Tilraunir sem leiddu í 

ljós mikil líkindi milli lífeðlisfræði manna og dýra. Í tengslum við kvikskurðatilraunir sagði 

franski rithöfundurinn Voltaire (1694-1778) „Það eru villimenn sem hrifsa þennan hund, sem 

hefur svo mikla yfirburði gagnvart manninum í tryggð og vinskap, og negla hann fastan við 

borð og kryfja hann lifandi, til að sýna þér garnhengisæðarnar! Þú uppgötvar í honum öll sömu 

tilfinningalíffæri og eru í sjálfum þér. Svaraði mér, vélvirki, hefur náttúran komið öllum 

gormum tilfinninga fyrir í þessu dýri til að hann gæti ekki fundið fyrir þeim?“59  

Immanuel Kant (1724 - 1804) var þýskur heimspekingur sem sagði nemendum sínum í 

fyrirlestrum um siðfræði að: „Svo framalega sem dýr eiga í hlut höfum við engar beinar skyldur. 

Dýr eru ekki meðvituð um sjálf sig og eru því eingöngu hlutir til að uppfylla tilgang. Sá 

tilgangur er maðurinn.“60 Kant hélt þessa fyrirlestra árið 1780 en það sama ár lauk Jeremy 

Bentham (1748-1832) bókinni sinni Introduction to the Principles of Moralsand Legislation.  

Jeremy Bentham var enskur heimspekingur og lögfræðingur, hann var einn af 

áhrifamestu talsmönnum sögunnar um velferð og réttindi dýra. Hann skrifaði þennan texta 

þegar að svörtum þrælum hafði verið veitt frelsi í Frakklandi árið 1794: 

 
58 Sama rit, 194-196. 
59 Sama rit, 196. 
60 Sama rit, 197. 
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Sá dagur gæti runnið upp að dýraríkið í heild sinni fær þau réttindi sem 
aldrei hefði verið hægt að taka frá þeim nema með harðstjórn. Frökkum 
hefur þegar skilist að svartur húðlitur er ekki ástæða þess að manneskja 
skuli yfirgefin án úrbóta eftir hentisemi kvalara síns. Sá dagur getur vel 
runnið upp að fjöldi fótleggja, hárvöxtur húðar eða staða spjaldbeinsins 
verði jafn óréttmæt réttlæting fyrir því að þvinga viðkvæmar verur til 
sömu örlaga. Hvað annað gæti leitt til að þessi óyfirstíganlega lína er 
dregin? Er það getan til að hugsa rökrétt eða eða getan til að geta rætt 
málin? Í samanburði við ungabarn á fyrsta degi, vikugamalt eða 
mánaðargamalt, eru fullvaxta hestur eða hundur mun rökvísari og 
umræðuhæfari dýr. Hverju myndi það breyta ef þessu væri öfugt farið? 
Spurningin er ekki: Eru þau rökvís? Ekki heldur: Geta þau talað? 
Spurningin er: Geta þau þjáðst?61   
 

Bentham sagði að spurningin væri ekki hvort að dýr væru rökvís eða gætu talað, spurningin 

væri hvort þau geta þjáðst. Hann talaði einnig um að frakkarnir hefðu nú þegar áttað sig á að 

dökkur hörundslitur væri ekki ástæða til þess að koma illa fram, pynta eða beita misrétti. Út frá 

því hélt hann áfram og sagði að einn daginn myndi fólk mögulega átta sig á að fjöldi fótleggja 

eða hárvöxtur húðar er heldur ekki ástæða til þess að beita misrétti. Þessi dagur hefur enn ekki 

runnið upp, þrátt fyrir þá miklu vitundarvakningu sem átt hefur sér stað í garð dýra og eru dýr 

sá minnihlutahópur sem verður án efa mest fyrir barðinu af pyntingum, óréttlæti og misrétti af 

völdum mannskepnunar enn þann dag í dag. 

John Lawrence (1753-1839) var rithöfundur sem að skrifaði um réttindi og velferð dýra. 

Hann skrifaði On the Rights of the Beasts þar sem hann biður fólk um að koma vel fram við dýr 

og sýna þeim góðvild, þar sem að dýr eru skyni gæddar verur með sál. Hann vildi einnig að 

komið væri á lagasetning til að vernda dýr og taldi að manninum bæri skylda til að vernda önnur 

dýr.62 Richard Martin (1754 – 1834) var samferðamaður Lawrence og áttu þeir það sameiginlegt 

að vilja koma á lagasetningu til að vernda dýr. Þeim tókst það og fyrstu lögin Martin´s Act er 

vörðuðu takmarkanir á illri meðferð dýra voru sett á í Englandi árið 1822, en þau náðu einungis 

til illrar meðferðar á nautgripum. Með þessum lögum var í fyrsta skipti grimmd gegn dýrum 

orðið refsivert athæfi. Martin hélt áfram næstu ár að koma fram með frumvörp til að vernda dýr 

 
61 The day may come when the rest of the animal creation may acquire those rights wich never could have been 
witholden from them but by the hand of tyranny. The French have already discovered that the blackness of the 
skin is no reason why a human being should be abandoned without redress to the caprice of a tormentor. It may 
one day come to be recognized that the number of the legs, the villosity of the skin, or the termination of the os 
sacrum are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same fate. What else is it that 
sould trace the insuperable line? Is it the faculty of reason, or perhaps the faculty of discourse? But a full-grown 
horse or dog is beyound comparison a more rational, as well as a more conversable animal, than an infant of a 
day or a week or even a month, old. But suppose they were otherwise, what would it avail? The question is not, 
Can they reason? nor Can they talk? but, Can they suffer? Peter Singer, Animal Liberation, 7. 
62 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 75. 
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sem fengu lítinn hljómgrunn.63 Það var svo ekki fyrr en eftir hans tíð árið 1835 að lögin náðu 

einnig til illra meðferðar á hestum, merum, kúm, kvígjum, uxum, kálfum, ösnum, kindum, 

lömbum, hundum og öðrum húsdýrum. Einnig var lagt bann við hana- hunda- og bjarnaati.64 

Charles Darwin (1809 - 1882) gaf út bókina The Origin of Species árið 1859, og eftir að 

fjöldi vísindamanna höfðu samþykkt almennu þróunarkenninguna gaf Darwin út The Descent 

of Man árið 1871. Vitsmunalega var bylting Darwins raunverulega byltingarkennd, nú vissu 

manneskjur að þær voru ekki sérstakt sköpunarverk Guðs, sköpuð í guðlegri mynd og aðskilin 

frá dýrunum. Heldur þvert á móti nú áttuðu manneskjurnar sig á því að þau væru sjálf dýr.65 

Henry S. Salt (1851 - 1939) var enskur rithöfundur, heimspekingur og brautryðjandi í 

málefnum dýra. Hann gaf út bókina Animals Rights Considered in Relation to Social Progress 

árið 1892, þar sem hann hélt því fram að ef mannfólk eigi sér siðferðisleg réttindi þá eigi dýr 

þau líka, annað taldi hann vera röklegt ósamræmi. Hann var einnig grænmetisæta og 

andkvikaskurðasinni.66  

Ruth Harrison (1920 - 2000) var enskur rithöfundur og dýraréttinda aktívisti. Harrison 

var sú fyrsta sem að opnaði umræðuna fyrir almenningi um verksmiðjubúskap (e.factory farm) 

í bókinni Animals Machines sem hún gaf út árið 1964.67 Niðurstaða hennar í bókinni var sú að: 

„Grimmd er aðeins viðurkennd þar sem hagnaður dvínar.“ Bændum er ráðlagt að forðast að 

valda dýrum þjáningu því þá myndu dýrin þyngjast minna, einnig eru þeir hvattir til að 

meðhöndla dýrin ekki á harkalegan hátt þegar þeir senda þau til slátrunnar, því marinn skrokkur 

fer á minna verði.68 Harrison naut stuðnings frá Brambell-nefndinni, sem var nefnd er 

samanstóð af færustu sérfræðingunum, skipuð af breska landbúnaðarráðherranum. Nefndin setti 

fram fimm grunnfrelsisatriði: „Í grundvallaratriðum erum við á móti því stigi af innilokun dýrs 

sem óhjákvæmilega kemur í veg fyrir flestar meginathafnir sem móta hegðun þess… Dýr ætti 

í það minnsta að hafa nægilegt frelsi til að hreyfa sig þannig að það gæti án erfiðleika snúið sér 

við, þrifið sig, staðið upp, lagst niður og teygt útlimi sína.“69  

Jane Goodall (f. 1934) er prímatafræðingur og mannfræðingur, hún er þekktust fyrir 

rannsóknir sínar á atferli simpansa sem hún byrjaði á árið 1960. Í dag ferðast hún um heiminn 

 
63 Sama rit, 82. 
64 Sama rit, 84. 
65 Peter Singer. Frelsun dýra, 199-200. 
66 Richard D. Ryder. Animal Revolution Canging Attitudes Towards Speciesism, 124. 
67 Carol McKenna. „Ruth Harrison,“ The Guardian, 6. júlí 2000, 
https://www.theguardian.com/news/2000/jul/06/guardianobituaries, (sótt 5. mars 2022). 
68 Peter Singer. Frelsun dýra, 93-94. 
69 Sama rit, 138. 
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og talar um ógnirnar sem steðja að simpönsum og umhverfinu okkar. Hún hvetur hvert okkar 

til að grípa til aðgerða fyrir hönd allra lífvera og plánetunar sem við deilum.70  

Peter Singer gaf út bókina Animal Liberation árið 1975, hann er einn fremsti 

dýrasiðfræðingur samtímans og hafa skrif hans um dýravelferð og dýraréttindi hlotið 

hljómgrunn um allan heim. Í formála á Frelsun dýra (e. Animal Liberation) segir hann:  

Þessi bók fjallar um harðstjórn manna yfir ómennskum dýrum. Þessi 
harðstjórn hefur valdið, og heldur áfram að valda , sársauka og þjáningu 
sem er aðeins hægt að bera saman við afleiðingarnar af margra alda 
harðstjórn hvítra manna yfir svörtum mönnum. Baráttan gegn þessari 
harðstjórn er barátta sem er jafn mikilvæg og hver önnur siðferðis – og 
félagsleg réttindabarátta sem farið hefur fram á undanförnum árum.71 
 

Í tengslum við kenningar Descartes segir Singer réttilega að: „Frá og með þessum tímapunkti 

var virkilega ljóst að staða dýra gæti aðeins batnað.“72 Singer ræðir um þá staðreynd ef litið er 

á hvað hugsuðir voru að skrifa um dýr á þeim tíma þegar byrjað var að samþykkja réttindi dýra 

upp að einhverju marki við endalok 18. aldar. Þá stoppa þessir höfundar með örfáum 

undantekningum alltaf á þeim tímapunkti í röksemdarfærslum sínum sem myndi leiða þá til að 

takast á við að velja milli þess vana að borða hold annarra dýra eða að viðurkenna að þeir lifa 

ekki samkvæmt niðurstöðum eigin siðferðisröksemda. Því skyndilega eru nýjar athuganir 

innleiddar eða nýtt skilyrði er sett þar sem höfundurinn hlífir sjálfum sér frá illum grunnsemdum 

um mataræði sitt sem rökin hans virtust búa til. Benjamin Franklin (1706 - 1790) var amerískur 

stjórnmálamaður, rithöfundur, vísindamaður og fleira, en hann sagði að einn af kostunum við 

að vera „rökvís skepna“ sé að maður geti fundið rök fyrir hverju sem mann langar til að gera.73 

 Singer segir að heimspeki ætti að efast um grunnhugmyndir hvers tíma sem ótvírætt er 

ætlað að séu réttar. Hann segir einnig: „Að hugsa með gagnrýni og vandlega í gegnum það sem 

við flest tökum sem gefnu er, að ég tel, helsta viðfangsefni heimpekinnar og það viðfangsefni 

sem gerir heimspeki að verðugri grein. Því miður stendur heimspekin ekki alltaf undir sögulegu 

hlutverki sínu. Vörn Aristólesar fyrir þrælahaldi mun alltaf vera okkur minnisvarði um að 

heimspekingar eru mannverur sem eru á valdi fyrirfram mótaðra hugmynda samfélagsins sem 

þeir tilheyra.“74 Í formála að uppfærðri útgáfu á Frelsun dýra sem Singer gerði árið 1990 segir 

hann: 

Að lesa aftur upprunalega formálann að þessari bók er eins og að snúa 
aftur í næstum gleymdan heim. Fólk sem er umhugað um dýr býður mér 

 
70 „About Jane,“ Jane Goodall Institute, https://www.janegoodall.org/our-story/about-jane/, (sótt 15. mars 2022). 
71 Peter Singer. Frelsun dýra, x. 
72 Sama rit, 196. 
73 Sama rit, 201, 203. 
74 Sama rit, 230-231. 
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ekki lengur upp á skinkusamlokur. Í dag eru aðgerðasinnar í hópum 
fyrir frelsun dýra allir grænmetisætur; meira að segja í íhaldsömum 
dýravelferðarhópum hefur orðið nokkur vakning varðandi það að borða 
dýr. Þeir sem gera það eru afsakandi gagnvart hegðun sinni og 
reiðubúnir að bjóða upp á valmöguleika þegar þeir útbúa mat fyrir aðra. 
Nú er til staðar ný meðvitund um þörfina á því að færa þá samúð sem 
við höfum gagnvart hundum og köttum yfir á svín, hænur og jafnvel 
tilraunarottur.75 

 

Singer ræðir um að dýrin sjálf séu ófær um að gera kröfu um eigið frelsi og að mannverur hafa 

valdið til að kúga aðrar tegundir að eilífu. Hann spyr: „Mun harðstjórn okkar halda áfram og 

staðfesta að siðferði sé einskis virði gagnvart eiginhagsmunum, eins og bölsýnustu skáld og 

heimspekingar hafa alltaf sagt?“ einnig spyr hann: „Eða munum við takast á við áskorunina og 

sanna að við séum fær um raunverulega ósérplægni með því að binda endi á miskunarlausa 

valdnýtingu á dýrum sem eru undir okkar stjórn, ekki vegna þess að við erum þvinguð til að 

gera það af uppreisnarmönnum eða hryðjuverkamönnum, heldur vegna þess að við gerum okkur 

grein fyrir því að afstaða okkar er siðferðislega óverjandi?“ Það hvernig við svörum þessum 

spurningum er komið undir hverjum og einum okkar að mati Singer.76 

Aðrir fræðimenn samtímans sem hafa helgað skrif sín málefnum dýra eru m.a þeir Cary 

Wolfe og Ron Broglio, en þeir komu til Íslands vegna málþings sem haldið var á vegum 

meistaranáms í myndlist í Listaháskóla Íslands undir nafninu „Að forðast náttúruna“ þann  22. 

september 2017. Þar hélt Wolfe, sem er prófessor við Rice Háskólann í Houston, Texas 

fyrirlesturinn „Never Again Would Bird’s Song Be the Same“77 Þar sagði hann frá því að 

áskorun okkar felst meðal annars í því að endurskilgreina hvernig maðurinn muni deila rými 

með öðrum tegundum:  

Það er viðurkennt og þá ekki aðeins í heimspeki og fræðilega, heldur í 
vísindunum, að við deilum jörðinni með því sem ég kalla ómennska 
einstaklinga. Við viljum ekki þurrka út muninn milli ólíkra lífsforma, 
mennskra og ómennskra, ég tel við við viljum viðurkenna þau í 
margbreytni sinni. Vandamálið er hvernig maður endurskilgreinir 
ólíkar leiðir til að vera í heiminum og áttar sig á að ég og þú eigum fleira 
sameiginlegt með órangútan, simpansa og bonobo-apa en bonobo-apinn 
á sameiginlegt með öðrum dýrum. Það þarf mun flóknara fræðilegt 
módel til að lýsa þessum samfellum og slitringi milli ólíkra lífsforma 
sem leiðir okkur að siðferðisspurningunum. Hver er munurinn á því 

 
75 Sama rit, xviii. 
76 Sama rit, 242. 
77 „Að forðast náttúruna: náttúrupólitík og líffræðileg vistkerfi,“ Listaháskóli íslands, 
https://www.lhi.is/vidburdur/ad-fordast-natturuna-natturupolitik-og-liffraedileg-vistkerfi, (sótt 13. janúar 2022). 
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hvernig koma eigi fram við mannapa og samanborið við önnur 
lífsform?78  
 

Wolfe telur að listamenn gegni mikilvægu hlutverki í að breyta hugsunarhætti gagnvart dýrum 

og að þeir hafi ítrekað rutt veginn í tengslum við umbyltingu í þeim viðhorfum. Hann telur 

einnig að list hafi alla tíð verið í forystu í þessum efnum, listin hefur vakið upp spurningar og í 

kjölfarið er tekið á hlutunum á kerfisbundinn og heimspekilegan hátt. 

Ron Broglio, sem er prófessor við Arizona State Háskólann, hélt fyrirlesturinn 

„Animality at the Limits of the Biopolitical: Reorienting the Space of Containment“ á 

málþinginu  „Að forðast náttúruna.“ Þar sagði hann að:  

Bæði menn og dýr lifa á jörðinni en við byggjum gerólíka heima og 
erum títt í eigin bólu. Stundum nuddast bólan við bólu dýranna og það 
veldur vissum núningi. Við sjáum verðum vör við þennan núning þegar 
hann birtist okkur í fækkun tegundanna eða árásum dýra. Það er 
forvitnilegt þegar slíkt gerist því það segir okkur að þarna úti sé eitthvað 
sem við veitum ekki athygli, erum ekki í sambandi við og menning 
okkar ekki nægilega meðvituð. Það bendir til þess að við þurfum 
kannski að breyta lífsháttum okkar.79  

 

Hugsuðir og fræðimenn á borð við þá sem fjallað var um hér að ofan hafa haft ýmsar skoðanir 

á málefnum dýra í gegnum söguna. Þessir fjölmörgu snertipunktar í þeim efnum hafa leitt til 

þeirra sköpunarþekkingar sem við búum að í dag. Helstu hugmyndir og kenningar fræðimanna 

sem hafa verið raktar sýna fram á rökrétta framþróun í málefnum dýra. Það er ljóst að dýr hafa 

alltaf átt sína talsmenn, en ríkjandi viðhorf almennings var alla tíð á móti þeim. Það var ekki 

fyrr en með upplýsingunni á 18. öld og tilheyrandi byltingu í vísindum að viðhorf gagnvart 

dýrum fór að breytast, þegar mikil líkindi á milli lífeðlisfræði manna og dýra komu í ljós. Þrátt 

fyrir breytt viðhorf er langt í land og ríkjandi viðhorf mannsins gagnvart dýrum er ekki dýrunum 

í hag. Græðgi mannskepnunnar skín í gegn úr niðurstöðum Harrison um verksmiðjubúskap, að 

grimmd er aðeins viðurkennd þar sem hagnaður dvínar. Sú niðurstaða styrkir einnig þann 

hljómgrunn að hagsmunir dýranna fá aðeins vægi þegar þeir stangast ekki á við mennska 

hagsmuni. En tímarnir breytast og mennirnir með, það má sjá hjá þeim fræðimönnum 

samtímans sem hafa verið ötulir talsmenn í baráttunni fyrir frelsun dýra. Eins og kom fram hér 

að ofan bendir Broglio á að við þurfum kannski að breyta lífsháttum okkar. Einnig telur Wolfe 

að listamenn gegni mikilvægu hlutverki í að breyta viðhorfum í garð dýra og hefur 

birtingarmynd dýraréttinda í myndlist gegnt veigamiklu hlutverki í þeim efnum.  

 
78 Guðrún Sóley Gestsdóttir, „Dýr eru einstaklingar af annarri tegund,“ 17.11.2017, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/dyr-eru-einstaklingar-af-annarri-tegund, (sótt 13. janúar 2022). 
79 Sama heimild. 
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2.3 Birtingarmynd dýraréttinda í myndlist 
Birtingarmynd dýraréttinda í myndlist hefur komið fram á ýmsa vegu í gegnum listasöguna. Í 

greininni „Leonardo da Vinci unleashed: the animal rights activist within the artist“ eftir breska 

listfræðinginn Jonathan Jones, kemur fram að Leonardo da Vinci (1452-1519) hafi haft áhuga 

á dýrum og verið á undan sinni samtíð varðandi dýraréttindi. Þetta má glögglega sjá á teikningu 

eftir listamanninn frá árinu 1485, en þar hefur da Vinci teiknað hundsloppu líkt og í 

rannsóknarskyni (mynd 6). Giorgio Vasari (1511-1574) skrifaði í Giorgio Vasari: Life of 

Leonardo da Vinci árið 1550 að da Vinci hafi iðulega farið á markaðinn og keypt lifandi fugla 

einungis til að sleppa þeim lausum og gefa frelsi, en það tíðkaðist á þeim tíma á Ítalíu að selja 

lifandi fugla til matargerðar eða til gæludýrahalds. Í minnisbókum da Vinci er ýmislegt að finna 

sem varpar ljósi á áhuga hans á dýrum og dýraréttindum, þar er meðal annars ritað: „Að 

mannkynið er ekki „konungur dýranna“ heldur aðeins „konungur skepnanna,“ það er að segja 

öflugri skepna en aðrar.“ da Vinci reiðist yfir því að við notum vald okkar til að ala dýr til 

slátrunar. Hann bendir á að ekkert hinna dýranna geri það sem sumir menn geri, og éti sína eigin 

tegund, hann skrifaði þetta á þeim tíma þegar Flórens landkönnuður Vespucci (eða einhver sem 

notar nafnið hans) birti tilkomumiklar sögur um mannát í nýja heiminum. Sú fullyrðing da Vinci 

um að við séum dýr og höfum engan guðsgefinn rétt á að borða önnur dýr var algjörlega á skjön 

við þá trúarmenningu sem ríkti á þessum tíma. Í bréfasamskiptum á milli da Vinci og 

vellgjörðamannsins Giuliano de’ Medici kemur fram að mögulega hafi da Vinci aðhyllst 

veganisma og verið grænkeri löngu áður en sú hugmyndafræði varð til, en þar segir meðal 

annars:  „Hann Leonardo da Vinci okkar, sá sem neitaði að borða kjöt.“80  

Það má finna ýmsar birtingarmyndir um dýraréttinda í myndlist í gegnum söguna rétt 

eins og hjá da Vinci, en það var í raun ekki fyrr en á 19. öld þegar að málefni er varða réttindi 

dýra komust í hámæli að myndlist tengd dýraréttindum varð áberandi. Myndlistin birtist í 

gegnum dýravelferðahópa og samtaka sem notuðu listaverk til að koma dýraréttindum á 

framfæri á kerfisbundin hátt. 

Í bókinni Art for Animals Visual Culture and Animal Advocacy 1870 – 1914 eftir 

listfræðinginn J. Keri Cronin tekur hún mörg dæmi úr sögunni af fólki sem sinnti 

hagsmunagæslu dýra (e. animal advocacy) en segir jafnframt að flest þeirra séu gleymd og 

grafin í dag. Á 19. öld var eitt af stærstu sláturhúsunum í Bandaríkjunum staðsett í Cincinnati 

 
80 „That humanity is not "king of the animals" but merely "king of the beasts", that is, a more powerful beast 
than the rest.“ og „Our Leonardo da Vinci" as someone who refused to eat meat.“ Jonathan Jones. „Leonardo da 
Vinci unleashed: the animal rights activist within the artist,“ 30. nóvember 2011, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2011/nov/30/leonardo-da-vinci-animal-rights-
activist, (sótt 8. febrúar 2022). 
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og hlaut því viðurnefnið „Porkopolis.“ Hún nefnir hóp af fólki sem tók sig saman árið 1916 í 

Cincinnati og settu skilti á járnbrautarvagna sem ferjuðu nautgripi til slátrunar, á skiltunum 

stóð: „Vertu góður við dýr.“ Með því að koma skiltunum fyrir á vagnana var gerð tilraun til 

þess að fá fólk til að sjá dýrin í nýju ljósi, sem dýr en ekki sem hlut.81 Í bókinni segir einnig:  

Líkt og talsmenn dýraréttinda í dag, reyndu fyrstu umbótasinnar að ná 
jafnvægi á milli mynda sem náðu að höfða til samúðar fólks og þeirra 
sem myndu hrekja fólk og snúa því frá málstaðnum. Strax árið 1831 
komu þessar áhyggjur upp á yfirborðið í tengslum við málsvörn dýra í 
umfjöllun í London Literary Gazette þar sem kvartað var ákaflega yfir 
notkun mynda í Voice of Humanity, með fyrstu tímaritum um velferð 
dýra sem gefið var út í Bretlandi. Gagnrýnandinn gerði sérstaklega 
veður út af ætings verkinu Knackers yard eftir George Cruikshank, verk 
sem listamaðurinn vonaði að myndi vekja athygli á skelfilegum 
örlögum margra gamalla, þarfalausra hesta.82 (mynd 7)   
 

Ákveðnir dýraverndunarhópar á 19. öld áttu sína uppáhalds listamenn og listaverk sem þeir 

notuðu aftur og aftur í herferðir til að koma skilaboðum um dýraréttindi á framfæri. Verk eftir 

listamanninn Harrison Weir (1824 - 1906) sem sýndu dýr á fagurfræðilegan hátt voru notuð 

margoft í mismunandi herferðir, t.a.m birtust prentmyndir af verkunum hans í andkvikaskurða 

blaðinu Journal of Zoophily. Einnig voru verk eftir listamanninn Sir Edwin Landsser (1802 - 

1873) í sérstöku uppáhaldi hjá dýraverndunarhópum. Hann náði að beisla fegurð dýrsins sem 

hann málaði á tæknilegan og fagurfræðilegan hátt. Landsser var nefndur „Raphael 

dýramálaranna“ en í verkum hans varð dýrið að einstaklingi frekar en fulltrúi heillar tegundar í 

verkunum hans.83 Diana Donald (1938) rithöfundur og listfræðingur segir um verk Landsser: 

„Verkin voru alþekkt á meðal samtíma listamanna, og hafa þau aldrei alveg glatað þeim 

kunnugleika fyrir almenning.“ Einnig segir hún: „Hann hafði þá hæfileika að ákveða, leiða og 

jafnvel móta þá hugsun, ímyndunarafl og ástúð.“ Þó svo að verk Landsser hafi ekki upprunalega 

verið gerð í þeim tilgangi að nýta þau í herferðir í tengslum við dýraréttindi varð hann ötull 

talsmaður í  seinni tíð gegn slæmri meðferð á dýrum.84 Einnig mætti nefna prentmynd af 

málverki eftir listakonuna Marianne Stokes (1855 - 1927) sem birtist í grein árið 1887 í tímariti 

 
81 „Be Kind to Animals.“ J. Keri Cronin. Art for Animals Visual Culture and Animal Advocacy 1870 – 1914, 2-3. 
82 „Like today´s animal right advocates, early reformers sought to strike a balance between images that would 
appeal to people´s compassion and those that would repel people and turn them away from the cause. As early as 
1831, this concern surfaced in relation to animal advocacy in a review in the London Literary Gazette that 
complained profusely about the use of graphic images in the Voice of Humanity, an early animal welfare 
periodical published in Britain. The reviewer took particular issue with an etching of the Knackers yard by 
George Cruikshank, an image that artist hoped would call attention to the appalling fate of many old, unwanted 
horses.“ Sama rit, 12. 
83 Sama rit, 30-31. 
84 „Were almost universally familiar to the artist´s contemporaris, and… they have never quite lost that 
familiarity to the public at large.“ og „had the gift of controlling, directing, and even forming the popular 
thought, the popular imagination, and the popular affection.“ Sama rit, 32. 
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RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Verkið heitir A Parting og 

er frá árinu 1884 (mynd 8). Verkinu var lýst sem hrifnæmu, og að það væri málað af alúð og 

færni. Verkið er af ungri stúlku sem er að kveðja kálf sem liggur í kjöltu hennar með fætur 

bundnar saman, sorg stúlkunar er yfirþyrmandi og vináttan á milli stúlkunnar og kálfsins skín í 

gegn.85 Sidney Trist var ritari hjá London Anti-Vivisection Society og gaf út bókina The Under 

Dog árið 1913. Trist trúði því að myndir væru mikilvægar þegar kæmi að lærdómi og í 

herferðum um málefni dýra. Hann sagði: „Þú getur kennt fólki meira með augum en eyrum.“86 

Í bókinni Artist Animal eftir Steve Baker ræðir hann um kafla í bókinni What is 

posthumanism? eftir Cary Wolfe þar sem fjallað er um bókina Dead Meat eftir listakonuna Sue 

Coe, þar sem Coe gagnrýnir kjötiðnaðinn í teikningum og myndskreytingum. Wolfe spyr hvaða 

hlutverki Coe telji myndlist sína gegna til eflingar dýraréttindum. Einnig spyr hann: „Af hverju 

ekki bara að sýna fólki ljósmyndir af dýrastýum, sláturhúsum og drápsgólfinu til að ná þessu 

markmiði? Með öðrum orðum, hverju bætir listin við? Hverju bætir listin við?“87  

Hverju bætir listin við? Svarið kemur frá Wolfe sjálfum í skrifum hans um mikilvægi 

manndýrafræði: „Það að við viðurkennum að það er aðeins í og gegnum okkar öguðu sérstöðu 

sem við höfum eitthvað ákveðið og óviðjafnanlegt að leggja fram til spurningarinnar um dýrið, 

sem hefur nýlega fangað athygli svo margra ólíkra greina: ekki eitthvað nákvæmt framlag, 

heldur eitthvað sérstakt.“ Það er einmitt það sem listin bætir við, það sem er ekki síður 

mikilvægara eru vinnubrögð einstakra listamanna sem hafa tækifæri til að bæta þessu einhverju 

sérstöku við.“88 

Vonin er sú að myndlist geti haft þann ákveðinn eiginleika fram yfir aðra miðla til að ná 

til fólks. Að myndlist opni augu fólks sem velur að horfa ekki á heimildamyndir sem sýna þann 

hrylling sem dýr þurfa að þola, á borð við Earthlings, Dominion og Cowspiracy. Fólk ákveður 

að horfa ekki á þessar kvikmyndir, sökum þess að það er ekki tilbúið að takast á við þá staðreynd 

að það er sjálft þátttakandi í þjáningunni. Eins og sagt er í kvikmyndinni Earthlings: „Ef 

sláturhús væru með glerveggi værum við öll grænmetisætur.“89 Það er auðveldara að líta í hina 

áttina og skýla sér bak við hefðir og vana. Í gegnum myndlistina er von, sú von að ná til fólksins 

sem vill ekki sjá, fólksins sem lokar augunum gagnvart áróðri í kvikmyndum og hjá 

 
85 Sama rit, 41. 
86 „you can teach people more by the eye than the ear.“ Sama rit, 49. 
87 „Why not just show people photographs of stockyards, slaughterhouses, and the killing floor to achieve this 
end? To put it another way, what does art add? What does art add?“ Steve Baker. Artist Animal, 144. 
88 „recognize that it is only in and through our disciplinary specificity that we have something specific and 
irreplaceable to contribute to this question of the animal that has recently captured the attention of so many 
different disciplines: not something accurate to contribute, but something specific.“ That is precisely what art 
adds-and, as importantly, it´s what the practices of individual artist have the oppurtunity to add.“ Sama rit, 179. 
89 Shaun Monson, leikstj. Earthlings, 2005.  
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aktívistahópum. Myndlistin er þess háttar miðill að hún getur náð til hópsins sem lokar 

augunum, á fagurfræðilegan, lúmskan og óbeinan hátt.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Steve Baker. Artist Animal, 146-147. 
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3 Manneskjan og dýr 

Maðkur! 
Aumlegi maðkur. Þarna liggurðu varnalaus, þarna skríðuru áfram með 
því að engjast sundur og saman!  
Hvað þú ert vesæll og vanmáttúgur! Bíddu! Bráðum traðka ég þig 
sundur með fætinum; traðka þig sundur af því ég er máttugri en þú; 
einsog drottinn, þessi stóra almáttuga sál sem nýtur yndis af að sjá 
mannsálina skríða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund, en treður hana 
svo von bráðar sundur. 

Halldór Laxnes91 
 
Viðhorf manneskjunnar til dýra byrjar að mótast snemma á ævinni og samkvæmt Peter Singer 

stjórnast það af þeirri staðreynd að maðurinn neytir dýraafurða við ungan aldur. Það að 

manneskjan byrji að borða dýrahold áður en hún getur skilið að það sem hún er að borða er 

dauður líkami dýrs er markverðasta atriðið að mati Singers. Ástæðan er sú að sjaldan er tekin 

meðvituð og upplýst ákvörðun laus við þá hlutdrægni sem fylgir rótgrónum hefðum, styrkt af 

þrýstingi frá félagslegri undirgefni um að borða dýrahold.92 Richard D. Ryder setti fram 

hugtakið tegundahyggja (e. speciesism) árið 1970. Tegundahyggja eru fordómar eða viðhorf 

sem taka hagsmuni eigin tegundar fram yfir hagsmuni annarrar tegundar.93 Hversdagslegur 

skilningur á hugtakinu birtist meðal annars í því hvernig við tökum meira tillit til tilveruréttar 

einnar tegundar fram yfir aðra í lífríkinu. Við eigum það til að flokka dýraríkið niður eftir okkar 

hag, þar sem að dýr sem eru okkur í óhag eru flokkuð sem meindýr og þar af leiðandi réttdræp. 

Það að telja sig geta flokkað dýr eftir því hvort þau valdi mannfólki ama eða ekki er frekar öflug 

tegundahyggja.94   

Manneskjan er orðin mun upplýstari um líf og tilfinningar dýra, þrátt fyrir það telur hún 

sig vera æðri öðrum dýrum og gerir því öll önnur dýr að minnihlutahóp. Í bókinni Um Tímann 

og Vatnið eftir Andra Snæ Magnason ræðir hann við Dalai Lama sem hann hitti þann 9. júní 

árið 2010 í Dharamsala á Indlandi. Þar segir Dalai Lama: „Við getum ekki haft samlíðan með 

verum sem ekki eru skyni gæddar, eins og trjám, grasi og plöntum, verum sem hafa ekki þróað 

með sér hæfileikann til samlíðunar. En virðing er náskyld samlíðan. Allar lifandi verur hafa rétt 

til lífs. Plöntur eru hluti af náttúrunni og í breiðum skilningi erum við líka hluti af þeim. Án 

þeirra getum við ekki lifað. Og svo eru það fuglar og dýr sem, samkvæmt búddismanum, eru 

skyni gæddar verur og við verðum að sýna þeim kærleika og ást.“95   

 
91 Halldór Laxnes. Barn náttúrunnar, 11. 
92 Peter Singer. Frelsun dýra, 207-208. 
93 Sama rit, 6. 
94 „Hvað er tegundahyggja,“ Vísindavefur, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79352, (sótt 26. mars 2022). 
95 Andri Snær Magnússon, Um Tímann og vatnið, 280. 
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Finna má tengingu á milli þeirra sem hafa talað fyrir minnihluta- og jaðarhópum annars 

vegar og dýraréttindum hins vegar. Skilgreining á jaðarhóp í íslensku nútímaorðabókinni er að 

jaðarhópur er fámennur hópur fólks sem er að einu eða öðru leyti öðruvísi en meirihlutinn.96 

Skilgreiningin á minnihlutahóp er hluti af hóp sem hefur ákveðin sameiginleg einkenni (t.d. trú, 

uppruna) sem hinir í hópnum hafa ekki.97 Það má greina umtalsverð tengsl milli hreyfinga gegn 

kúgun kvenna og litaðra annars vegar og hreyfinga gegn grimmd í garð dýra hins vegar. Þar má 

finna hliðstæður milli kynþáttahyggju, kynjahyggju og tegundahyggju. Tveir af leiðtogunum 

gegn þrælahaldi í breska heimsveldinu þeir William Wilberforce og Fowell Buxton voru einnig 

á meðal stofnendum RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), sem var 

stofnað 1824 í London. Mary Wollstonecraft ein af fyrstu femínistunum skrifaði safn af 

barnasögunum Original Stories sem var ætlað að ýta undir nærgætnar venjur gagnvart dýrum. 

Einnig voru margar af fyrstu bandarísku femínistunum tengdar grænmetisætuhreyfingunni þær 

Lucy Stone, Amelia Bloomer, Susan B. Anthony og Elizabeth Cady Stanton.98  

Á Íslandi má finna tengsl á milli kvenna sem tilheyrðu ákveðnum jaðarhóp sem létu sér 

málefni dýra varða. Sagnfræðingurinn Dalrún Kaldakvísl fjallar um íslenskar konur sem voru 

á jaðri bændasamfélagsins sökum lífshátta sinna, föru- og einsetukonur í bók sinni 

Jaðarkvennasaga: Förukonur og einsetukonur á Íslandi. Förukonur voru konur sem voru á 

sífelldu ferðalagi á milli sveitabæja, þar sem þær báðu sér beina og þáðu gistingu. Einsetukonur 

hérlendis fyrr á tíð lifðu á hinn bóginn einar í kotum sínum til sveita og gjarnan í mikilli fátækt. 

Nálgun Dalrúnar felst í að segja frá áhugaverðu sambandi íslenskra förukvenna og 

einsetukvenna við dýr í gamla bændasamfélaginu, þar sem hún gefur innsýn í samband 

jaðarsettra kvenna og dýra fyrr á tíð. Hún miðlar viðhorfum kvenna sem margar hverjar álitu 

dýr vera jafningja sína, kvenna sem bjuggu að tilfinningagreind og skynsemi hvað varðar 

málefni dýra. Föru- og einsetukonum var gjarnan lýst sem sérstæðum konum, þær voru gjarnan 

skapmiklar, jafnvel orðljótar, oftast einrænar, oft á tíðum fornar í fasi og sumar hverjar mjög 

listrænar. Frásagnir af þeim sýna hve félagsskapur dýra var þeim mikilsverður, svo dýrmætur 

að margar hverjar kusu félagsskap dýra fram yfir félagsskap manna. Þegar Dalrún víkur að 

samtímanum segir hún í því samhengi um dýr á Ísland:  

Framleiðsla og neysla Íslendinga á dýraafurðum er óhófleg. Fylgifiskur 
þessa óhófs er eymd og vosbúð þeirra dýra sem fyrirtæki og fólk elur í 
hagnaðarskyni. Hvort heldur litið er til blóðtöku mera eða iðnaðareldis 

 
96 „Íslensk nútímaorðabók,“ Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/63345, (sótt 29. mars 2022). 
97 „Íslensk nútímaorðabók,“ Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/28534, (sótt 29. mars 2022). 
98 Peter Singer. Frelsun dýra, 215. 
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á dýrum, hvort sem þar um ræðir svín, hænsni, loðdýr eða 
laskaða eldislaxa í sjókvíum. Ömurleikinn er slíkur að það er aðeins 
hægt að vona; vona að konur stígi fram á Fróni, líkt og 
jaðarkvennaformæður þeirra forðum daga – og ljái málleysingjum 
Íslands rödd sína. Samtímasagan sýnir að nú er tími konunnar runninn 
upp – við konur skulum því sjá til þess að tími dýranna megi ganga í 
garð. Að dýrin hljóti náð í mæðraveldi. 99 
 

Það er ekki svo langt síðan að málefni á borð við dýraréttindi og umræða um veganisma var 

litið hornauga, það var aðeins lítil hópur sem lét í sér heyra um þessi málefni. Rétt eins og föru- 

og einsetukonurnar sem Dalrún talar um hér að ofan. Það fólk var í miklum minnihlutahóp og 

mátti þola fordóma, það var jafnvel talið vera skrítið og öðrvísi vegna skoðana sinna. En í dag 

eru sífellt fleiri sem láta sér þessi málefni varða, og í kjölfar heimsfaraldursins hefur átt sér stað 

umtalsverð vitundarvakning um réttindi dýra. 

3.1 Breytt hugsun í tengslum við heimsfaraldur 
Hefur COVID-19 aukið meðvitund fólks um dýraréttindi? Á hvaða hátt? COVID-19 er 

kórónaveira, kórónaveirur berast frá dýrum til manna og rannsóknir sýna að sjúkdómar af þessu 

tagi verða algengari ef við grípum ekki í taumana og setjum náttúruna í forgang. „Náttúran er 

að senda okkur skýr skilaboð,“ segir António Guterres aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 

þjóðanna í ávarpi í tilefni Alþjóðlega umhverfisdagsins þann 5.júní 2020 sem bar 

yfirskriftina Tími fyrir náttúruna. „Eldar, flóð, þurrkar og ofviðri eru sífellt algengari og 

skaðvænlegri. Höfin hitna og súrna og vistkerfi kóralrifja skaðast. Og nú herjar ný kórónaveira 

á okkur og grefur undan heilbrigði og lífsviðurværi. Til þess að hlúa að mannkyninu verðum 

við að hlúa að náttúrunni.“ Ein milljón jurta- og dýrategunda eru í útrýmingarhættu og sumar 

gætu alveg horfið innan áratugar. Allar tegundir hafa mikilvægu hlutverki að gegna í því að 

viðhalda heilbrigðum og stöðugum vistkerfum. Útdauði tegunda getur leitt til margs konar 

hamfara, þar á meðal aukin útbreiðsla sjúkdóma og veira. Vísindamenn hafa spáð því að ef við 

breytum ekki afstöðu okkar til villtrar náttúru geta líkurnar aukist á veirusýkingum á borð við 

COVID-19 í framtíðinni. Það er ennþá möguleika á því að snúa við blaðinu og hindra að 

fjölbreytni lífríkisins minnki, til þess þurfum við að breyta hegðun okkar og tengslum við 

náttúruna. Það sem að COVID-19 hefur sýnt og sannað er að við getum staðið saman gegn vá 

sem ógnar samfélögum okkar. Guterres segir: „Nú þegar við endurbyggjum samfélög okkar 

 
99 Dalrún Kaldakvísl Eygerðardóttir. „Jaðarkonur fyrri tíma sem bættu hag dýra,“ 23. janúar 2022, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/2022/01/23/jadarkonur-fyrri-tima-sem-baettu-hag-
dyra?fbclid=IwAR3zulE8cqLrn7cirCG-sJrVrFDv0nTQB-Q8IUV8sEPadTRtrWyVnYu9D2s, (sótt 31. mars 
2022). 
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ættum við að endurbæta þau og setja náttúruna á þann stað sem hún á skilið – í forgrunn allra 

ákvarðana.“100  

Árin 2020 til 2022 einkenndust án efa af COVID-19 heimsfaraldrinum hjá flestum ef ekki 

öllum jarðarbúum, en faraldurinn átti upptök sín á matarmarkaði (e. wet market) í Wuhan í 

Kína. Á þessum matarmörkuðum fyrirfinnst allt milli himins og jarðar sem viðkemur 

dýraríkinu, allt frá skordýrum, heimilisdýrum til villtra dýra. Öll þessi dýr ganga kaupum og 

sölum milli manna þar sem farið er með dýrin eins og hvern annan söluvarning, þeim er slátrað 

jafn óðum og þau eru keypt. Bæði COVID-19 og SARS faraldurinn sem geisaði árið 2003 eiga 

upptök sín á þessum opnu matarmörkuðum í Kína. Vísindamenn segja að með því að svona 

mörg og ólík dýr séu saman komin skapi það óheilbrigð skilyrði sem veldur því að kórónuvírus 

verður til, þar sem hýsillinn færist á milli dýra og yfir í menn.101 Það er því ekki við öðru að 

búast en að mannskepnan fari að velta fyrir sér þeim áhrifum sem að við höfum haft með því 

að ganga alltaf lengra og lengra. Að nota og taka allt sem okkur dettur í hug án þess að staldra 

við og hugsa um hverjar afleiðingarnar kunnu að vera. Þau áhrif sem mannskepnan hefur haft 

á umhverfið sitt allt frá því að iðnbyltingin átti sér stað er gríðarleg, hvort sem það viðkemur 

náttúrunni eða dýraríkinu. Það er löngu komin tími á að mannskepnan stoppi og staldri við, 

skoði þessi áhrif og reyni að bæta fyrir þau svo komandi kynslóðir þurfi ekki að borga fyrir alla 

þá eyðileggingu sem hefur átt sér stað.  

Myndbandsverkið Slátrunin (The Chicken Massacre), 2004 (mynd 9) eftir Unni Andreu 

Einarsdóttur (f. 1981) var á sýningunni RÍKI flóra, fána, fabúla í Hafnarhúsinu, 28. maí til 18. 

september 2016. Í þessu verki tekst hún á við spurningar sem snúa að dýrahaldi og kjötáti. Hún 

velur sér lifandi kjúkling á markaði með það í huga að slátra honum með kjötsaxi og í lokin 

eldar hún þennan kjúkling fyrir matargesti. Upplifun hvers og eins spilar stóran þátt í þessu 

verki þar sem áhorfandinn upplifir einlæga og heiðarlega togstreitu Unnar Andreu í verkinu. 

Það siðferðislega álitamál og spurningar sem snúa að henni og hvað hún tekst á í nafni 

listsköpunar.102 Myndbandsverkið sýnir áhorfandanum „matinn“ sem margir borða á sýnilegan 

og „lifandi“ hátt, án undankomu, með því lætur verkið áhorfandann horfast í augu við eigin 

togstreitu í tengslum við dýr og kjötát. Þrátt fyrir að myndbandsverkið sé frá árinu 2004, talar 

það inn í þá umræðu sem á sér stað í tengslum við COVID-19. Sú umræða að ef það væri ekki 

 
100 „Náttúran er að senda okkur skýr skilaboð,“ 4. júní 2020, Sameinuðu þjóðirnar, https://unric.org/is/natturan-
er-ad-senda-okkur-skyr-skilabod/, (sótt 8. október 2021). 
101 Peter Singer. Why Vegan?, 82-83. 
102 Listasafn Reykjavíkur, sýningarskrá RÍKI flóra, fána, fabúla, 55. 
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fyrir matarmarkaði sem eru með allskonar lifandi dýr, rétt eins og Unnur Andrea keypti lifandi 

kjúklinginn á, væri ef til vill ekki heimsfaraldur í gangi.  

3.2 Aktívismi, áróður og andóf 
Aktívismi (e. activism) hefur ýmsar birtingarmyndir og er sú viðleitni fólks að stuðla að 

breytingum í samfélaginu hvort sem það er til að koma ákveðnum réttindum á framfæri eða 

pólitískum, félagslegum, umhverfislegum eða efnahagslegum breytingum í gegn. Aktívistar eru 

fólk sem vill hafa áhrif á heiminn á einn eða annan hátt og grípur til ýmiskonar aðgerða til að 

koma þeim breytingum á framfæri. Samkvæmt íslensku nútímamálsorðabókinni er aktívisti sá 

eða sú sem berst fyrir félagslegum eða pólitískum breytingum (gjarnan með beinum, áberandi 

aðgerðum), aðgerðasinni.103 Áróður (e. propaganda) felst í því að ítrekað og viljandi er reynt 

kerfisbundið að breyta eða festa í sessi skoðanir, viðhorf og hegðun hjá fólki án þess að þeir 

sem sjá eða heyra áróðurinn óski þess eða geri sér endilega grein fyrir því. Andóf (e. opposition) 

er barátta gegn t.d. yfirvöldum, viðhorfum o.fl.104 

Hvernig og hvenær fólk byrji að taka þátt sem aktívistar í dýraréttindum segir Tom 

Regan: „Flestir sem verða dýraréttinda aktívistar álpast bara um í lífinu, fyrst að læra eitt, síðan 

annað, að upplifa eitt, síðan annað, að spyrja nokkurra spurninga, finna einhver svör, að taka 

eina ákvörðun, svo aðra, svo þá þriðju. Karlmenn sýnist mér hafa sérstakan hæfileika til að gefa 

sér tíma í þetta. Við höfum tilhneigingu til að vilja meira með skynsamlegum sönnunum, meira 

með rökréttri sviðsetningu; það er svo margt sem við höldum að við verðum að „finna út“ áður 

en við getum leyft okkur að gagnrýna afstöðu dýraréttinda.“105 

 Í bókinni Art for Animals Visual Clture and Animal Advocacy 1870 – 1914 eftir J. Keri 

Cronin, kemur fram til þess að koma dýravelferð og dýraréttindum á framfæri er og hefur 

sjónmenning alltaf verið mikilvægur liður. Eins og rithöfundurinn Jonathan Burt segir: 

„Sjónræni þátturinn hefur alltaf verið sterkur þegar kemur að siðferði dýra og hugmyndum um 

mannúðlega meðferð á þeim.“ Rithöfundurinn Diana Donald tekur í sama streng og bendir á að 

 
103 „Íslensk nútímaorðabók,“ Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/65421, (sótt 15. apríl 2022). 
104 Anton Örn Karlsson. „Hvað er áróður?,“ Vísindavefur, 20.07.2006, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6073, (sótt 15. apríl 2022). 
105 „Most people who become ARAs (Animal Rights Activist) just muddle along in life, first learning one thing, 
then another; experiencing this, then that; asking some questions, finding some answer; making one decision, 
then second, then a third. Men, it seems to me, have a special talent for taking their time about it. We tend to 
want more by way of rational proof, more by way of logical demonstration; there are so many things we think 
we have to “figure out“ before we can permit ourselves to come down on the side of animal rights.“ Tom Regan. 
Empty Cages. Facing the Challenge of Animal Rights, 26. 
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rökræður og deilur manna um hvernig farið var með dýr komu oft fram í myndmálinu af miklum 

krafti og áhuga.106  

Sýningarstjórinn og rithöfundurinn Nato Thompson segir í bókinni sinni Seeing Power 

Art and Activism in the 21st Century að listamenn hafi í gegnum söguna brugðist við þeim tíma 

sem þeir lifa á. Hann ræðir einnig að þau verkfæri sem listin hafði snemma á 20. öld eins og 

búa til tvívíða verk, gjörning, hönnun og arkitektúr eru nú undirstöðukunnátta í heimi 

auglýsinga og fjölmiðla. Verk listamannsins hefur í raun dregist saman í samanburði við 

umfang skapandi greina. Listamaðurinn verður því að vera þeim mun útsjónarsamari þegar 

kemur að því að skara fram úr í gegnum þoku menningarframleiðslunnar. Þetta er ekkert einfalt 

verkefni.107  

Eins og hér hefur verið rakið, hefur aktívismi, áróður og andóf verið viðloðandi myndlist 

og dýraréttindi, hafa margir listamenn notfært sér það til að vekja athygli og til að ná fram 

breytingum. Sagan um Brúna hundinn vakti athygli og viðbrögð almennings varðandi málefni 

dýra og dýraréttinda. Styttan af Brúna hundinum var reist árið 1906 í London eftir Joseph 

Whitehead (1868-1951). Áletrun minnisvarðans var eftirfarandi:  

Til minningar um Brúna terrier hundinn sem var drepinn í 
tilraunastofum University College í febrúar árið 1903, eftir að hafa mátt 
þola kvikskurð í meira en tvo mánuði og ferðast frá einum 
kvikskurðarmanni til annars þar til dauðinn veitti honum lausn. Einnig 
til minningar um þá 232 hunda sem voru kvikskornir í sömu 
húsakynnum árið 1902. Menn og konur Englands, hversu lengi skal 
slíkt viðgangast.108 

 

Gunnar Theodór segir í grein sinni „Dýrin þagna“ þar sem hann rekur sögu Brúna hundsins. 

Styttan Brúni hundurinn var minnisvarði um nafnlausan hund sem var notaður við kennslu í 

læknisfræði og látinn ganga manna á milli þar sem hann var kvikskorinn (e. vivisection) aftur 

og aftur. Þeir sem voru andkvikaskurðasinnar (e. anti-vivisection) höfðu laumað útsendara inn 

á skurðstofurnar sem hélt dagbók um allar þær þjáningar sem hundurinn gekk í gegnum. Þetta 

gerðu þeir til að beina sjónum yfirvalda á þann óhugnað og ofbeldi sem átti sér stað á bak við 

luktar dyr gegn dýrum. Dagbækurnar voru gerðar opinberar ásamt því að styttan af Brúna 

hundinum var reist árið 1906. Styttan vakti hörð viðbrögð í eldfima umræðu sem endaði með 

 
106  „There has always been a strong visual component to animal ethics and notions of humane treatment.“  J. 
Keri Cronin. Art For Animals Visual Culture and Animal Advocacy 1870 – 1914, 7. 
107 Nato Thompson. Seeing Power: Art and activism in the twenty-first century, 16. 
108 „In Memory of the Brown Terrier Dog Done to Death in the Laboratories of University College in February, 
1903, after having endured Vivisection extending over more than Two Months and having been handed over 
from one Vivisector to Another Till Death came to his Release. Also in Memory of the 232 dogs Vivisected at 
the same place during the year 1902. Men and women of England, how long shall these Things be?“ Hilda Kean. 
Animal Rights. Political and Social Change in Britain since 1800, London: Reaktion Books, 1998, 153. 
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mótmælum, uppþotum og slagsmálum. Það voru gerðar tvær tilraunir til þess að eyðileggja 

styttuna ásamt því að ráðist var gegn dýraverndarsamtökum sem voru á þessum tíma nátengd 

kvennréttindum og verkalýðsbaráttunni. Styttan af Brúna hundinum stóð til ársins 1910, en þá 

létu yfirvöld undan þrýstingi og fjarlægðu styttuna. Það voru rúmlega þrjú þúsund manns sem 

mótmæltu þegar hún var tekin niður en yfirvöld hunsuðu það.109  

Styttan af Brúna hundinum var endurgerð árið 1985 (mynd 10) eftir Nicola Hicks (f. 

1960) í Battersea Park í Lundúnum, sú stytta var þó ólík þeirri fyrri. Styttan sem var reist árið 

1906 sýndi hundinn sem stoltan, teinréttan, hraustan, sjálfstæðan og stolt tákn baráttunnar. En 

styttan sem var endurgerð sýnir hundinn sem fórnalamb, niðurbrotinn, bugaðan, særðan og 

undirgefinn. Sú stytta er raunsærri en sú fyrri, bæði af hundinum og á stöðu 

dýraréttindabaráttunnar sjálfrar. Í lok greinarinnar talar Gunnar Theodór um að þessi stytta 

standi sem áminning um öll dýrin sem fórnað er fyrir hagsmuni mannfólksins en segir jafnframt 

að því miður virðast fáir vita af henni. Hann lýsir svo ferðalagi sínu í leit að styttunni í Battersea 

Park sem gekk erfiðlega og nær enginn virtist kannast við þessa styttu, né söguna um Brúna 

hundinn. Eftir mikla leit fann hann þó styttuna, þar sem hún var falin í litlu rjóðri úr alfaraleið. 

Hann segir: „Fyrir utan rjóðrið var fullt af fólki í lautarferðum og göngutúrum, leiktækjum og 

bátsferðum. Þar gengur lífið sinn vanagang hjá mannfólkinu, án þess að nokkur þori að efast 

um sjálfskipaðan eignarrétt mannfólksins á dýrunum. Á meðan situr Brúni hundurinn á sínum 

stað við jaðarinn og sleikir sárin fyrir alla hina sem þurfa að þjást.“110  

 
109 Á nítjándu öld var málefni dýraréttinda í miklum hæðum sérstaklega á Englandi, í fyrsta sinn var fjöldi fólks 
að ljá dýrum rödd sína sem að breiddist út um allt samfélagið. Áður fyrr höfðu menn í fornöld eins og 
Pýþagorasi og Plútark talað fyrir réttindum dýra og seinna meir menn eins og Bentham og Votaire. En aldrei 
höfðu jafn margir tekið höndum saman í dýraréttindum og byrjuðu fyrstu dýraverndunarfélög að myndast á 
Englandi og í Bandaríkjunum. Gunnar Theodór Eggertsson. Róstur, júlí 2010, 
https://www.academia.edu/539681/Dýrin_þagna, (sótt 21. febrúar 2021), 18.  
110 Skynjun fólks á dýrum byrjaði að breytast með kenningum Charles Darwin um að dýr deila með manninum 
næstum öllum tilfinningaskalanum á ólíka vegu í mismiklu magni. Rithöfundurinn, heimspekingurinn og 
brautryðjandinn í málefnum dýra Henry S. Salt gaf út bókina Animal´s Rights árið 1892. Í bókinni hélt Salt því 
fram að ef mannfólk eigi sér siðferðisleg réttindi þá eigi dýr þau líka, annað taldi hann vera röklegt ósamræmi. 
Einnig átti Salt þátt í að stofna The Humanitarian League samtök sem börðust fyrir jöfnum réttindum ólíkra 
dýrategunda, velferð allra dýra mennskra og ómennskra, þar sem mann- og dýraréttindi voru sett undir sama 
hattinn. Um miðja nítjándu öldina kom lægð í dýraréttindabaráttuna, en dýraverndun hélt sínu striki. Á tuttugustu 
öldinni þegar það var allt mögulegt í endurskoðun í mannlegu samfélagi voru fáir sem drógu í efa sjálfskipaðan 
eignarétt mannfólksins yfir dýrum. Í seinni heimsstyrjöldinni kom fram kúgun og valdníðsla mannfólksins á öðru 
mannfólki, þar sem almenningur hneykslaðist á að nasistar slátruðu mannfólki eins og dýrum, en hneyksluðust 
ekki á því að við slátrum dýrum eins og dýrum. Í ritgerðinni „Animals My Brethren“ eftir stríðsfangann Edgar 
Kupfer-Koperwitz (1906-1991) um hugleiðingar og veraldarsýn hans lýsir hann því að eftir að hafa upplifað 
útrýmingarbúðir nasista geti hann ekki aftur lagt sér kjöt til munns: „Ég neita að éta dýr vegna þess að ég get 
ekki nærst á þjáningu og dauða annarra dýra. Ég neita að gera slíkt,vegna þess að ég þjáðist svo ógurlega sjálfur 
að ég skynja sársauka annarra með því að rifa upp mínar eigin þjáningar. Ég er hamingjusamur, enginn ofsækir 
mig; hvers vegna ætti ég að ofsækja aðrar verur eða styðja ofsóknir þeirra.“ Þrátt fyrir breytta skynjun mannfólks 
á dýrum var lítið um raunverulegar breytingar í tengslum við dýraréttindi og fræðingar þurftu að endursegja og 
enduruppgötva orð fyrrum fræðimanna til að koma þeim aftur á kortið. Á síðari hluta tuttugustu aldar fór 
verksmiðjubúskapur vaxandi og nýjir fræðingar og félög komu fram á sjónarsvið eins og Peter Singer sem gaf út 
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Rithöfundurinn Paula S. Owen gaf út skáldsöguna Little Brown Dog árið 2021 sem 

byggist á fyrirnefndum atburði um Brúna hundinn. Ásamt því lét hún útbúa upprunalegu 

styttuna frá 1906 í þrívíddarprenti (mynd 11).111 Það er því von að þessi saga og styttan af Brúna 

hundinum sé ekki gleymd og grafin, líkt og Gunnar Theodór óttaðist þegar hann leitaði að 

styttunni árið 2010. Það má vel vera að það sé að koma ný kynslóð sem mun taka upp fyrri 

hætti. Hver veit nema dýraréttindi muni komast í sömu hæðir og áttu sér stað með mótmælunum 

um Brúna hundinn.  

Nicola Hicks sem gerði seinni styttuna af Brúna hundinum fékk MBE verðlaun árið 

1995  fyrir framlag sitt í myndlist.112 Hicks hélt sýninguna Dump Circus frá 13. október til 18. 

desember 2021 í Flowers Gallery í London (mynd 12). Dump Circus er umfangsmikil 

innsetning sem ímyndar sér borgarauð þar sem náttúran hefur verið eyðilögð og kæfð af rusli 

og græðgi. Í þessari senu hefur hópur villtra dýra og húsdýra sigrað sirkusstjórann sinn. Með 

því að snúa upp á mannmiðlægt sjónarhorn sirkusathafnarinnar virðast dýrin vera að laga sig 

að þéttbýlinu á eigin forsendum. Með því að eigna sér fargaða mannlega hluti og halda jafnvægi 

á t.d vörubrettum, ísskápi og risastórum gúmmídekkjum, endurspeglast sigurhreyfingar þeirra 

í leifum borgarinnar. Það sem situr eftir er bæði hryllileg frásögn af mannlegri eyðileggingu á 

jörðinni og vongóðar vangaveltur um óþrjótandi þolgæði náttúrunnar.113 Hicks einblínir á að 

skapa verk sem beina athygli að lífi dýra og samskiptum þeirra við hinn mannlega heim. Hún 

notar ímyndunaraflið og gerir ímynduð dýr í sýningunni sinni Dump Circus. Í sýningunni Art 

and China after 1989: Theater of the World áttu að vera til sýnis verk sem innihéldu lifandi 

dýr. Sýningin vakti sterk viðbrögð dýraréttindasamtaka og þeirra sem er umhugað um velferð 

dýra því notkun á lifandi dýrum í myndlist vekur upp siðferðileg álitamál, reiði og er því mjög 

umdeild. Sýningin var haldin í í Solomon R. Guggenheim safninu í New York frá 6. október 

2017 og stóð til 7. janúar 2018. Þetta var stór sýning á samtímalist frá Kína á árunum 1989 til 

2008, sýnd voru verk eftir 71 listamenn. Listamennirnir starfa víða í Kína sem og út um allan 

heim. Þeir eiga það sameiginlegt að ögra og gagnrýna almenna hugmyndafræði sem skilgreinir 

kínverska reynslu samtímans á algildan hátt. Tímabilið á milli fall Sovétríkjanna árið 1989 og 

 
bókina Animal Liberation árið 1975 og PETA sem var stofnað árið 1980. Gunnar Theodór Eggertsson. Róstur, 
júlí 2010, https://www.academia.edu/539681/Dýrin_þagna, (sótt 21. febrúar 2021), 18.  
111 Venessa Thorpe. „How the cruel death of a little stray dog led to riots in 1900s in Britain,“ 12. september 
2021, The Guardian, https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/sep/12/how-the-cruel-death-of-a-little-
stray-dog-led-to-riots-in-1900s-britain, (sótt 24. janúar 2022). 
112 Nicola Hicks er með BA gráðu frá Chelsea School of Artin, 1982 og MA gráðu frá Royal College of Art, 
London 1985. „Nicola Hicks,“ Flowers, https://www.flowersgallery.com/artists/48-nicola-hicks/, (sótt 24. janúar 
2022). 
113 „Dump Circus,“ Flowers, https://www.flowersgallery.com/exhibitions/524-nicola-hicks-dump-circus/, sótt 
24. janúar 2022). 
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Ólympíuleikanna í Peking árið 2008 markar listrænar tilraunir í uppgangi Kína á 

alþjóðavettvangi á tímum  hnattvæðingar. Undirtitill sýningarinnar Theater of the World er 

einnig heiti á innsetningu listamannsins Huang Yong Ping, búr sem hýsir lifandi skordýr og 

skriðdýr. Þau lifa saman inni í búrinu, þar sem þau takast á við hringrás lífsins og úr verður 

ákveðið sjónarspil og hörð keppni á milli tegunda.114 

Í september árið 2017 kom beiðni í gegnum samfélagsmiðla frá change.org og 

dýraréttindasamtökunum PETA til forstöðumanna Solomon R. Guggenheim safnsins í New 

York um að hætta við að sýna nokkur verk á sýningunni Art and China after 1989: Theater of 

the World. Guggenheim safnið ákvað að taka þrjú verk út úr sýningunni og gaf út þessa 

yfirlýsingu sökum þess:  

Vegna áhyggja sökum öryggis starfsmanna, gesta og þátttakenda, hefur 
Solomon R. Guggenheim safnið ákveðið að sýna ekki listaverkin Dogs 
That Cannot Touch Each Other (2003), Theater of the World (1993) 
og A Case Study of Transference (1994) í komandi sýningu Art and 
China after 1989: Theater of the World. Þrátt fyrir að þessi verk hafi 
verið sýnd í söfnum í Asíu, Evrópu og Bandaríkjunum, hefur 
Guggenheim fengið síendurteknar hótanir um ofbeldi og var því þessi 
ákvörðun nauðsynleg. Sem listastofnun sem skuldbindur sig til að 
kynna margvíslegar raddir, erum við miður okkar að sýna ekki ákveðin 
verk. Tjáningarfrelsi hefur alltaf verið og verður áfram afar mikilvægur 
þáttur í starfsemi Guggenheim safnsins. 
### 
#1499 
25. september 2017.115 

 

 
114 Þann 4. júní árið 1989 áttu sér stað mótmæli og fjöldamorð á Tiananmen torginu í Peking. Með þessari 
atburðarás má marka endir á áratugi sem var frekar opin í pólitískum, vitsmunalegum og listrænum leiðum í 
Kína. Þetta ár markaði einnig upphaf á umbótum, hraðari þróun, alþjóðlegar tengingar og möguleika fyrir 
einstaklinginn til að skara fram úr en undir eftirliti og skilyrðum yfirvalda. Margir þar á meðal listamenn voru 
með efa um þessar breytingar, þeir notuðu list sína til þess að gagnrýna breytingarnar í gegnum hina ýmsu miðla 
með því að nota: málverkið, ljósmyndina, innsetningar, myndbandið og að skapa verkefni sem tóku beinan þátt í 
að hafa áhrif á samfélagið. Á þessu sama tímabili um 1990-2000 var hinn vestrænni listheimur farinn að kanna 
nýjar slóðir í alþjóðlegri samtímalist og voru kínverskir listamenn mikilvægur hlekkur í þeirri þróun. „Art and 
China after 1989: Theater of the World,“ Guggenheim, https://www.guggenheim.org/exhibition/art-and-china-
after-1989-theater-of-the-world, (sótt 21. nóvember 2020). 
115 „Out of concern for the safety of its staff, visitors, and participating artists, the Solomon R. Guggenheim 
Museum has decided against showing the art works Dogs That Cannot Touch Each Other (2003), Theater of the 
World (1993), and A Case Study of Transference (1994) in its upcoming exhibition Art and China after 1989: 
Theater of the World. Although these works have been exhibited in museums in Asia, Europe, and the United 
States, the Guggenheim regrets that explicit and repeated threats of violence have made our decision necessary. 
As an arts institution committed to presenting a multiplicity of voices, we are dismayed that we must withhold 
works of art. Freedom of expression has always been and will remain a paramount value of the Guggenheim. 
### 
#1499 
September 25, 2017,“„Statement Regarding Works in Art and China after 1989: Theater of the World,” 
Guggenheim, https://www.guggenheim.org/press-release/works-in-art-and-china-after-1989-theater-of-the-
world, (sótt 10. október 2020). 
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Verkin þrjú sem Solomon R. Guggenheim safnið ákvað að taka út voru öll siðferðislega 

umdeild verk sem innihéldu dýr. Fyrst má nefna verkið Theater of the World, 1993 eftir Huang 

Yong Ping sem var fjallað um hér að ofan. Verkið Dogs That Cannot Touch Each Other, 2003 

eftir Sun Yuan og Peng Yu er sjö mínútna langt myndbandsverk, það var tekið upp í gjörningi 

sem átti sér stað á safni í Peking árið 2001. Myndbandið sýnir fjögur pör af amerískum 

pitbullum sem hafa verið settir augliti til auglitis á óvélknúnu hlaupabretti. Pitbullarnir, sem 

virðast árásargjarnir í myndbandinu, hlaupa að hvor öðrum án árangurs þar sem þeir eru fastir 

við hlaupabrettin. Eftir því sem hundarnir verða þreyttari og svekktari anda þeir og slefa mun 

meira en vanalega.116 Að lokum er það verkið A Case Study of Transference, 1994 eftir Xu Bing 

(mynd 13). Verkið er myndbandsupptaka af gjörningi framinn árið 1994 þar sem tvö svín, annað 

áprentað með ómálefnalegum enskum orðum og hitt stimplað með kínverskum stöfum, svínin 

eðla sig fyrir framan áhorfendur, þetta verk er ádeila á árekstur austurs og vesturs.117 

Þessi atburður sýnir hversu gríðarleg áhrif dýraréttindasamtök og aðrir aktívistar hafa í 

gegnum samfélagsmiðla. Dýraréttindasamtökin PETA og change.org náðu til fjölda fólks í 

gegnum samfélagsmiðla með það að markmiði að vekja athygli á sýningunni Art and China 

after 1989: Theater of the World og þeim umdeildu verkum sem áttu að vera til sýnis. Með 

þreki og þrautseigju tókst þeim að koma í veg fyrir að þessi þrjú verk yrðu með á sýningunni 

og náðu samtökin þannig að vekja athygli á málstað dýra.  

Breski listamaðurinn Damien Hirst (f. 1965) hefur verið umdeildur m.a í sambandi við 

notkun á dýrum í listaverkum. Í greininni „How Many Animals Have Died for Damien Hirst’s 

Art to Live? We Counted. Nearly one million, by our conservative estimate“ eftir Caroline 

Goldstein aðstoðarritstjóra Artnet News, tekur hún saman hversu mörg dýr hafa dáið fyrir 

listsköpun Hirst. Nafnið á þessu verkefni „The Physical Impossibility of Counting All the Dead 

Bugs.“ er vísun í eitt frægasta verk Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of 

Someone Living, 1991, sem sýnir hákarl í stórum tank, varðveittan í formaldehýði. Til þess að 

ná að áætla og telja dýrin var þeim skipt upp í flokkana; húsdýr, sjávardýr, skordýr, líffæri, 

innyfli og beinagrindur. Samkvæmt talningu Artnet News eru það 913,450 dýr sem hafa verið 

drepin í nafni Hirst og listsköpunar hans.118  

 
116 „Banned: Sun Yuan & Peng Yu´s controversial dogs video,“ Public Delivery, https://publicdelivery.org/sun-
yuan-peng-yu-dogs-that-cannot-touch-each-other/, (sótt 15. mars 2022). 
117 „Xu Bing Guggenheim museum,“ 13. mars 2018, The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2018/03/13/arts/design/xu-bing-guggenheim-museum-collection.html, (sótt 15. mars 
2022). 
118 Caroline Goldstein. „How Many Animals Have Died for Damien Hirst’s Art to Live? We Counted. Nearly 
one million, by our conservative estimate,“13. apríl 2017, Artnet News, https://news.artnet.com/art-
world/damien-whats-your-beef-916097, (sótt 27. janúar 2022). 
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Í tengslum við sýningu Hirst Treasures from the Wreck of the Unbelievable sem var 

haldin 9. apríl - 3. desember 2017 í Palazzo Grassi og Punta della Dogana í Feneyjum létu 

dýraréttindasamtökin 100% Animalisti til skara skríða nokkrum vikum fyrir sýninguna. Eina 

nóttina var 40 kílóum af dýra skít dreift við hurðina á Palazzo Grassi þar sem fyrirhuguð sýning 

átti eftir að eiga sér stað, ásamt borða sem á stóð: „Damien Hirst farðu heim! Skoðaðu þetta 

listaverk! 100% dýr.“ (mynd 14) Þó svo að engin dýr voru á sýningunni Treasures from the 

wreck of the unbelievable er skaðinn skeður samkvæmt dýraréttindasamtökunum sem segja: 

„Hirst er frægur fyrir að sýna slátruð dýr […] og fyrir að nota þúsundir fiðrilda þar sem 

vængirnir eru rifnir og límdir á ýmsa hluti. Dauðinn og hryllingurinn vekur athygli. Auðugir 

safnarar á borð við Saatchi og jafnvel hinir virtu Sothebys hækka verðið á draslinu hans Hirst. 

Þetta er fáránleg viðskiptaaðgerð sem byggir á dauða og fyrirlitningu á lifandi og skyni gæddum 

verum. [Sýning Hirst í Feneyjum] er enn frekari móðgun við myndlistar borgina, ALVÖRU 

List. 100% Animalisti er á móti viðskiptalegri notkun á lífi dýrasystkina okkar.“119 

NEOZOON er hópur kvenkyns listamanna sem er með aðsetur í París og Berlín. Þær 

hafa orðið þekktar fyrir listræn inngrip í borgarrýmum með aktívisma og áróðri, þar sem þær 

kanna tengsl manna og dýra, dauð eða lifandi. Í seríunni Nos espaces cuisine (eldhúsrýmin 

okkar), 2011 (mynd 15) breyta þær auglýsingaplakötum til að vekja athygli á tvíræðni þess 

hvernig við umgöngumst húsdýr. Með því að færa slátrunina yfir á veggspjöld í almenningsrými 

neyða listamennirnir almenning til að muna morðathöfnina sem gleymist oft þegar kjöts er 

neytt.120  

Íslenska listarkonan Margrét Weisshappel (f. 1991) notast við myndir og orð til að koma 

áróðri sínum um dýraréttindi á framfæri. Hún gerir klippimyndir af nauti, grís og hænu úr 

kjötpakkningum frá kjötiðnaðinum með höfðinu af dýrinu, ásamt textanum Lætur þú mata þig? 

Mynd og texti vinna saman og úr verður plakat sem mætti flokka sem ákveðinn áróður. Margrét 

er með BA gráðu í grafískri hönnun frá Listaháskóla Íslands. Hún gerði verkið Að neita eða 

neyta – Lætur þú mata þig? árið 2015 (mynd 16).121 Í tengslum við verkið segir hún:  

 
119 „Damien Hirst Go Home! Check Out This Work of Art! 100% Animalisti.“ og „Hirst is famous for exhibiting 
slain animals […] and for the use of thousands of butterflies whose wings are torn and glued on various objects. 
Death and the taste of the macabre serve to attract attention. Then wealthy collectors such as Saatchi and even 
the prestigious Sotheby’s artificially inflate the prices of Hirst’s junk. It’s a squalid commercial operation based 
on death and contempt for living and sentient beings. [Hirst’s exhibition in Venice] is a further insult to a city of 
Art, of REAL Art. 100% Animalisti is against the commercial use of the life of our animal siblings.“ Lorena 
Munoz-Alonso. „Damien Hirst’s Planned Venice Exhibition Targeted by Animal Rights Group… With Poop,“ 
15. mars 2017, Artnet News, https://news.artnet.com/art-world/damien-hirst-venice-exhibition-animal-rights-
group-892277, (sótt 27. janúar 2022). 
120 Peter Weibel. Global Activism: Art and Conflict in the 21st century, 640. 
121 „Lætur þú mata þig?,“ Maggawei, https://www.maggawei.com/portfolio/laetur-thu-mata-thig-2/, (sótt 17. 
janúar 2022). 
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Í neyslusamfélagi nútímans hugsum við sjaldnast um það að kjötið sem 
við leggjum okkur til munns var eitt sinn lifandi dýr með tilfinningar. 
Verkið Að neyta eða neita – lætur þú mata þig? er herferð sem sett er 
fram með plakötum, bæklingi og límmiðum. Herferðinni er beint gegn 
neyslu á kjöti verksmiðjuframleiddra spendýra og fugla. Ætlunin er að 
vekja fólk til umhugsunar um velferð dýra og meðferð, svo sem ræktun, 
slátrun og hvernig dýrin eru sundurlimuð og skipt niður í mismunandi 
neyslueiningar. Við þurfum ekki að borða allt sem að okkur er rétt 
umhugsunarlaust. Við þurfum ekki að láta mata okkur – við getum 
neitað að neyta.122  

 
Margrét talar um að við þurfum ekki að borða allt sem að okkur er rétt, eitthvað sem við flest 

ættum að vita eða hvað? Með þessu verki nær hún að benda á augljósan hlut á áhrifaríkan hátt. 

Hún beitir áróðri með því að hengja plaköt út um allan bæ ásamt því að dreifa bæklingum og 

límmiðum. Markmiðið eins og hún sjálf segir er að vekja fólk til umhugsunar um velferð dýra 

og meðferðina á þeim.  

Manneskjan er vanafast dýr að eðli sínu, flestir fara í gegnum dagana sína af sama gamla 

vananum og gleyma sér í amstri dagsins. Til að hægt sé að brjótast út úr gamla vananum af og 

til, sjá eitthvað nýtt, upplifa nýja hluti, fá annað sjónarhorn er þörf á áminningu. Myndlist  getur 

sýnt hluti í öðru ljósi og fengið fólk til að brjóta upp gamlan vana, með listinni fáum við oft 

aðra sýn og nýjar lausnir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 „Að neyta eða neita,“ Facebook, https://www.facebook.com/adneytaedaneita/, (sótt 17. janúar 2022). 
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4 Aðbúnaður dýra á Íslandi 

 
„Vertu góður við dýr eða ég drep þig“ 

Morrissey123 
 

Íslendingar hafa lengi vel talið sér í trú um að aðbúnaður dýra á Íslandi sé ekki eins og gengur 

og gerist út í hinum stóra heimi. Hér á landi tökum við ekki þátt í verksmiðjubúskap sem líðst 

út í heimi og öll okkar dýr hafa það mjög gott eða hvað? Í hinum fullkomna heimi væri það svo 

að öll dýrin væru laus undan þjáningu og ofbeldi, en því miður er það langt frá því að vera 

sannleikurinn. Peningar, völd og græðgi er eitt af því sem einkennir mannskepnuna og verða 

blessuð dýrin oftar en ekki fyrir barðinu á því. Dæmi um það eru svokallaðar blóðmerar sem 

hafa orðið fyrir barðinu af mannskepnunni hér á landi. Blóðmeri er hryssa sem er látin eignast 

folald aftur og aftur til þess eins að hægt sé að taka úr henni blóð á meðan hún er fylfull. Það 

eru teknir allt að fimm lítrar af blóði úr hverri meri vikulega í allt að fimm til tíu vikur á hverju 

ári, ásamt því eru folöldin sem þær eignast tekin og send í slátrun. Þessi blóðtaka er gerð til 

þess að vinna hormónið PMSG (e. Pregnant Mare Serum Gonadotropin) sem er svo selt og 

notað í svínarækt til þess að auka frjósemi í svínaeldi. Heimildamyndin ICELAND Land of 

5,000 Blood Mares (mynd 17) sem er unnin af Animal Welfare Foundation (AWF, Þýskaland) 

og dýraverndunasamtökunum Tierschzbund Zurich (TSB, Sviss) kom út á YouTube 19. 

nóvember 2021.124 Þessi heimildarmynd sýnir hreint og beint dýraníð á fylfullum merum hér á 

landi, þær eru flestar villtar útigangshryssur sem eru í eðli sínu styggar og fælnar. Í 

heimildarmyndinni er rætt við dýraréttarlögfræðinginn Árna Stefán Árnasson, en hann hefur 

síðastliðin tíu ár gert athugasemdir við blóðtöku úr fylfullum merum hér á landi sem á sér stað 

á rúmlega 100 bæjum víðsvegar um landið. Hann segir að samkvæmt því sem sést í 

heimildamyndinni séu að minnsta kosti sex lagaákvæði um dýravelferð brotin: 

Þar sjáum við mann ganga um með barefli og berja hryssurnar til þess 
að koma þeim inn í blóðtökubásana. Þetta er tekið núna í haust með 
földum myndavélum. Þarna sjást hundar elta dýrin og bíta þau. Við 
sjáum þarna meri sem líður svo illa að hún fellur niður að lokum og 
hangir á hausnum múlnum einum. Hún er fylfull eða nýbúin að eiga og 
það má þarna sjá starfsmann lemja hana.125 
 

 
123 „Be kind to animals or I´ll kill you“ Simon Smith. „Be kind to animals or I'll kill you: Vegan Morrissey 
doesn't mince his words on controversial new T-shirt,“ 26. september 2014, Manchester evening news, 
https://www.manchestereveningnews.co.uk/incoming/kind-animals-ill-kill-you-7840498, (sótt 13. janúar  2022). 
124 „Iceland - Land of the 5,000 Blood Mares,“ 19. nóvember 2021, YouTube, 
blodhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SkHP65O4RUg&fbclid=IwAR3312j_kb-
CuJ1xoxAD77avRiAK4gUKeimAWfA-8HJOX1BgmojxzMtB1Vc&has_verified=1, (sótt 20. nóvember 2021). 
125 María Sigrún Hilmarsdóttir. „Dýraníð sem þarf að banna strax,“ 22. nóvember 2021, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/2021/11/22/dyranid-sem-tharf-ad-banna-strax, (sótt 25. nóvember 2021). 
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Eftir að heimildarmyndin ICELAND Land of 5,000 Blood Mares birtist hefur Matvælastofnun 

(MAST) gefið það út að stofnunin sé með málið til rannsóknar og segja verklagið sem kemur 

fram í myndinni virðist stríða gegn starfsskilyrðum starfseminnar, sem eiga að tryggja velferð 

hryssnanna og að þau líti málið alvarlegum augum. Einnig kemur fram að greinin hafi verið í 

miklum vexti, árið 2021 voru 5383 hryssur nýttar í þessa starfsemi á 119 starfstöðvum eða 

bæjum hér á landi.126 Það sem Árni Stefán segir um Matvælastofnun er: „Þau eru búin að vera 

með þetta síðan árið 2003 undir sínu eftirliti. Það er búið að upplýsa Matvælastofnun um þetta 

löngu áður en myndin var sýnd og áður en myndefnið var tekið. Þannig að það er bara mitt svar. 

Ég ber ekki traust til þessarar stofnunar.“ Það sem hann vill að verði gert er að banna blóðtöku 

mera hér á landi eins og Evrópuþing sé búið að álykta.127 Blóðmerahald er iðnaður sem hófst í 

kringum árið 1980. Það eru aðeins fimm lönd í heiminum sem að stunda blóðmerahald í dag 

þau eru Kína, Úrúgvæ, Argentína, Þýskaland og Ísland. Sabrina Gurtner fulltrúi alþjóðlegu 

dýraverndunarsamtakana Animal Welfare, hefur rannsakað blóðmerahald á Íslandi frá árinu 

2019 og er Ísland stærsti framleiðandi PMSG í Evrópu og þriðji stærsti framleiðandi í 

heiminum. Ísteka er líftæknifyrirtæki og eina fyrirtækið sem hefur leyfi Matvælastofnunar til 

að taka blóð úr fylfullum merum til vinnslu afurða hér á landi. Ísteka kaupir blóð frá bændum 

víðsvegar um landið og einangrar úr því PMSG hórmónið og selur til útlanda. Öll velta Ísteka 

er í útflutningi og var velta fyrirtækisins 1,7 milljarðar árið 2020.128 Í myndbandi sem Ísteka 

hefur til sýnis á heimasíðu sinni sýnir blóðtöku sem á sér stað í rólegu umhverfi og þar sem 

hverri hryssu er strokið blíðlega á meðan tekið er lítið blóðsýni.129 Einnig kemur það fram að: 

„Líftæknifyrirtækið Ísteka vinnur að hagsæld og vellíðan dýra með því að gera sérstaka 

velferðarsamninga við alla bændur sem það vinnur með. Samtals eru dýravelferðarsamningar 

fyrirtækisins við bændur um eitt hundrað talsins.“130 Viðbrögð Ísteka við heimildamyndinni 

ICELAND Land of 5,000 Blood Mares er yfirlýsing sem var birt á heimasíðu þeirra: „Í 

myndbandi sem svissnesk samtök settu inn á Youtube á föstudaginn má sjá upptökur frá földum 

myndavélum af blóðgjöfum hryssa á Íslandi. Vinnubrögð og aðferðir sem sums staðar sjást þar 

eru óviðeigandi og ólíðandi, t.d. notkun járnstangar, harkaleg notkun timburbattinga og glefs 

hunda. Stjórnendum og starfsfólki Ísteka mislíkar verulega þessi vinnubrögð við framleiðslu á 

 
126 „Blóðtaka úr fylfullum hryssum,“ 22. nóvember 2021, Mast matvælastofnun, https://www.mast.is/is/um-
mast/frettir/frettir/blodtaka-ur-fylfullum-hryssum, (sótt 20. nóvember 2021). 
127 María Sigrún Hilmarsdóttir. „Dýraníð sem þarf að banna strax,“ 22. nóvember 2021, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/2021/11/22/dyranid-sem-tharf-ad-banna-strax, (sótt 25. nóvember 2021). 
128 Ingunn Lára Kristjánsdóttir. „Blóð úr íslenskum merum knýr svínaverksmiðjur í útlöndum,“ 25. nóvember 
2021, Fréttablaðið, https://www.frettabladid.is/frettir/blod-ur-islenskum-merum-knyr-svinaverksmidjur-i-
utlondum/, (sótt 26. nóvember 2021). 
129 „Blóðtaka,“ Ísteka, https://isteka.is, (sótt 26. nóvember 2021). 
130 „Dýravelferð,“ Ísteka, https://isteka.is/dyravelferd/, (sótt 26. nóvember 2021). 
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vöru fyrir okkur. Þau uppfylla ekki ströng skilyrði okkar til dýravelferðar. Við höfum nú þegar 

hafið innri rannsókn á birgjunum og atvikunum.“ Það er himinn og haf á milli myndbandsins 

sem að Ísteka sýnir almenningi um það hvernig þeir halda því fram að blóðtaka á fylfullum 

merum eigi sér stað og hvernig hún fer fram í raun og veru. Er mannskepnunni ekkert heilagt 

þegar kemur að tíma og gróða, hversu langt mun hún ganga? Eru einhver mörk? 

Annað dæmi mætti nefna, en það er Danish Crown sláturhúsið sem er stærsti 

útflutningsaðilinn á svínakjöti í heiminum, selur svínakjöt til 127 landa, þar á meðal til Íslands. 

Í greininni „Danish bacon: what happens when you push pigs to the limit?“ sem birtist í The 

Guardian 30. nóvember 2019 kemur fram að dönsku gylturnar gytu mun fleiri grísum en aðrar 

gyltur. Ástæðan var tækninýjung sem þau nýttu sér, það er PMSG hórmónið. Að meðaltali voru 

33,3 grísir sem hver gylta eignaðist á ári í Danmörku, en í Englandi voru það 25,8 grísir og í 

Bandaríkjunum voru það 26,4 grísir á hverja gyltu á ári.131 Gyltur eiga erfiðara með að gjóta 

þegar aðstæður eru ekki góðar eins og í þröngu rými þar sem lýsing, hitastig og pláss er 

óviðunandi. Þeim er gefið hórmónalyfið PMSG sem þýðir að hægt er að hafa of mikinn fjölda 

svína í of litlu plássi án þess það dragi úr frjósemi og þar af leiðandi afkastagetunni.132 Það er 

því gefið mál að Ísland tekur þátt í verksmiðjubúskap með blóðmerahaldi. 

Alastair Philip Wiper (f. 1980) gerði ljósmyndaverkefni um sláturhúsið Danish Crown 

í Danmörku. Hann er Englendingur, búsettur í Danmörku, í ljósmyndunum hans er ákveðin 

mannfræðileg nálgun þar sem hann leitar að fegurð sem ef til vill er ekki augljós í myndefninu. 

Viðfangsefnin sem hann tekur fyrir er oftast eitthvað sem almenningur fær ekki að sjá, hann 

skoðar það sem fer fram á bak við tjöldin.133 Hann hefur gert fjöldan allan af 

ljósmyndaverkefnum og oftar en ekki í tengslum við fyrirtæki. Wiper gerði ljósmyndaverkefni 

um sláturhúsið Danish Crown í Danmörku (mynd 18). Þann 6. janúar 2014 varði hann deginum 

í sláturhúsinu þar sem hann fékk að skoða, taka myndir og kynnast starfsemi þess. Fyrirtækið 

Danish Crown hefur verið starfrækt síðan 1887 og er meðal þeirra stærstu á sínu sviði.134 Í 

tengslum við ljósmyndirnar sem hann tók segir Wiper: „Ég sé sjónræna fegurð í samhverfunni, 

 
131 Kjeld Hansen. „What happens when you push pigs to the limit?,“ 30. nóvember 2019, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/30/danish-bacon-what-happens-when-you-push-pigs-to-
the-absolute-limit, (sótt 26. nóvember 2021). 
132 Ingunn Lára Kristjánsdóttir. „Blóð úr íslenskum merum knýr svínaverksmiðjur í útlöndum,“ 25. nóvember 
2021, Fréttablaðið, https://www.frettabladid.is/frettir/blod-ur-islenskum-merum-knyr-svinaverksmidjur-i-
utlondum/, (sótt 26. nóvember 2021). 
133 „About Wiper,“ Alastair Philip Wiper, http://alastairphilipwiper.com/about/, (sótt 27.04.20). 
134 Á heimasíðu fyrirtækisins kemur fram að: „The Danish Crown group is a global meat processing company 
and among the largest in its field. The group is the World’s largest pork exporter and Europe’s largest pork 
processor. Danish Crown is Europe’s largest meat processing company and Danish Crown Beef is a significant 
player in the European beef market.“ „Danish Crown history,“ Danish Crown, 
https://www.danishcrown.com/danish-crown/history/, (sótt 27.04.20). 
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litunum og línunum. En ég skil líka fullkomlega að veganisti eða grænmetisæta sem finnst 

hugmyndin um að drepa svín jafn slæm og ef það hangi þarna manneskjur, ég held að þetta sé 

það ógeðslegasta sem þeir gætu ímyndað sér. Að sýna þessar myndir mun líklega hjálpa málstað 

dýraréttinda aktívistum meira en hindra hann.“ Wiper var grænmetisæta og segir í tengslum við 

það: „Það er mikilvægt fyrir mig að fólk sem borðar kjöt meti hvaðan það kemur og hvernig 

dýrið hefur verið drepið. Fólk sem getur ekki horft á þá mynd en vill samt borða kjötið á ekki 

að fá að gera það.“135 

Valdið sem ljósmyndarar og kvikmyndagerðamenn hafa liggur í því að breyta sýn 

áhorfandans, hvort sem það er á einhverjum hlut, viðburði, manneskju, dýri, fyrirtæki eða öðru. 

Ljósmyndin hefur þann eiginleika að ljósmyndarinn getur notað hana til að blekkja, fegra eða 

skapa einhvern hrylling, rétt eins og rithöfundurinn Susan Sontag (1933 - 2004) talar um í 

ritgerðinni sinni Myndheimurinn frá árinu 1977 um hina svokölluðu gerviveröld. Sontag sagði 

frá því að safn ljósmynda sé hægt að nota sem einhverskonar gerviveröld. Með því að velja að 

birta myndir sem eru til að mynda upplyftandi, huggandi eða heillandi ímyndir.136 Hugmyndir 

Sontag um gerviveröld er einnig hægt að yfirfæra á heimildamyndir og kvikmyndir rétt eins og 

ljósmyndir. Það þarf að hafa í huga hvert valdið er á bak við tiltekna ljósmynd, kvikmynd og 

heimildamynd þegar hún er skoðuð. Í verkefni Wiper um sláturhúsið Danish Crown má sjá að 

það er ljósmyndarinn sem og fyrirtækið sjálft sem fer með valdið. Það má sjá á því að myndirnar 

sem hann tekur eru allar frekar stílhreinar, þær sýna „fallegu“ hliðina á slátruninni, öllu blóði 

og óhugnuði er haldið frá og sleppt að mynda. Danish Crown fyrirtækið gerði Wiper það ljóst 

að hann ætti að sleppa að mynda ákveðna staði til dæmis þar sem var mikið um 

blóðsúthellingar.137 Með því hefur fyrirtækið strax tekið ákveðið vald af ljósmyndaranum 

sjálfum. Í staðinn sýna myndirnar það sem fyrirtækið vill standa fyrir og það sem almenningur 

vill í rauninni sjá, það er að kjötiðnaðurinn og slátrun er ekki hræðileg og að dýrin séu ekki að 

líða fyrir neitt. Dýrin verða einungis hlutur eða framleiðsluvara í augum áhorfandans, en ekki 

þær tilfinningaverur sem þau eru í raun og veru. Því má segja að þessar myndir sýni ákveðinn 

samfélagssáttmála, það er að almenningur getur sætt sig við myndir af þessu tagi og tekið þeim 

 
135 „I see an aesthetic beauty in the symmetry, the colors and the figures. But I also have a full appreciation that a 
vegan or vegetarian for whom the idea of killing pigs may make this as bad as if there were humans hanging 
there might think it's the most disgusting thing they could imagine. Showing these pictures will probably help 
(animal rights activists') cause more than hinder it.“  og „It's important for me that people who eat meat 
appreciate where it has come from and how the animal has been killed. People who can't look at that picture but 
still want to eat the meat, shouldn't be allowed to.“ Oscar Holland. „Photographs reveal the unintended beauty of 
machines,“ 28. febrúar 2020, CNN, https://edition.cnn.com/style/article/unintended-beauty-alastair-philip-
wiper/index.html, (sótt 1. apríl 2022). 
136 Susan Sontag, Að sjá meira, 69. 
137 „Danish Crown Slaughterhouse, Denmark,“Alastair Philip Wiper, http://alastairphilipwiper.com/blog/danish-
crown-slaughterhouse-denmark, (sótt 30. apríl 2020). 
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eins og hverju öðru myndefni. Samfélagssáttmálinn er því á milli fyrirtækisins, ljósmyndarans 

og almennings um að sleppa því að sýna óhugnaðinn sem við viljum helst ekki vita af.  

Manneskjan hefur borðað dýr og slátrað þeim í aldanna rás og er því orðin ákveðin venja 

að það sé „eðlilegt“ ferli og óþarfi að sýna einhverja aðra hlið, því það veldur einungis 

óþægindum hjá fólki. Það sama má segja um myndbandið og ljósmyndirnar sem Ísteka er með 

á heimasíðunni sinni, fyrirtækið velur ljósmyndirnar sem það vill sýna og klippir saman 

myndband af blóðtökunni sem á sér stað hjá fylfullum hryssum sem það vill að almenningur 

sjái. Allt er fegrað og öllum óhugnaði er sleppt, öllu því sem er aftur á móti sýnt í 

heimildarmyndinni ICELAND Land of 5,000 Blood Mares. Þar fáum við að sjá hvað gerist á 

bak við tjöldin, aktívistar hafa komið fyrir földum myndavélum við blóðtökubása víðs vegar 

um landið þar sem þessi iðja á sér stað. Aktívistarnir eru að vinna í þágu dýranna á vegum 

Animal Welfare Foundation og dýraverndunarsamtakanna Tierschzbund Zurich. Þeir velja að 

sýna það þegar verið er að misþyrma hryssunum án þess að fegra það á neinn hátt. 

Ljósmyndir Wipers úr Danish Crown verkefninu sem og myndbandið og ljósmyndirnar 

sem Ísteka er með á heimasíðu sinni mætti flokka sem fagurfræðilegar og í raun 

auglýsingaljósmyndir fyrir fyrirtækin. En einnig er hægt að flokka þær í frétta og 

heimildaljósmyndir, því ljósmyndir af þessu tagi eru oft notaðar í frétta eða heimildaskyni. 

Þessar myndir sýna slátrunina sem fer fram í Danish Crown á fagurfræðilegan hátt, allt lítur vel 

út, nánast ekkert blóð, allt hreint og flott, tækin glansa, fólkið sem kemur fram á myndunum er 

allt í eins búningum, með hárnet, svuntur og hanska. Það sést ekki skýrt framan í neinn og því 

verða myndirnar ekki persónulegar. Slátrunin og starfsemi Danish Crown fyrirtækisins er til 

fyrirmyndar á þessum myndum. Blóðtakan og starfsemi Ísteka virðist einnig vera til 

fyrirmyndar á heimasíðunni þar sem að hugað er vel að velferð hryssnanna sem eru að „gefa“ 

blóðið sitt. Það er ákveðin sannleiksgildi í þessum ljósmyndum, en klárlega er sannleikurinn 

fegraður. Listfræðingurinn John Berger (1926 - 2017) skrifaði í „Appearances“ um 

sannleiksgildi ljósmynda þar sem hann tók dæmi um röntgenmynd af fótlegg og þá hvernig sú 

mynd getur sagt sannleikann um það hvort beinið sé brotið eða ekki. En svo spyr hann 

spurningarinnar um það hvernig ljósmynd geti þá sagt sannleikann um reynslu manns af hungri 

eða til að mynda reynslu af veislu? Á einn bóginn eru engar ljósmyndir sem hægt er að hafna 

og allar ljósmyndir hafa ákveðna stöðu um staðreyndir. Það sem að þarf að rannsaka er hvernig 

ljósmynd getur og getur ekki gefið skilning á staðreyndum.138 

 
138 John Berger. „Appearances,“ Another Way of Telling, 98. 
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Í ritgerðinni Hellir Platóns eftir Sontag talar hún um að um leið og ljósmyndarar ákveða 

hvernig myndin sem þeir ætla að taka, á að líta út og um leið og þeir velja eina mynd frekar en 

aðra, þvinga þeir viðfangsefni sín til að falla að ákveðnum mælikvarða.139 Í fyrirlestrinum 

„Þegar þú þetta sérð. Ljósmyndin, saga, minning“ talar listfræðingurinn Geoffrey Batchen (f. 

1956) um hvernig er hægt að skrifa sögu ljósmyndarinnar sem kemur sér undan auðveldri 

skilgreiningu, hefur engin augljós mörk og stjórnast af lögmáli endurlitsins. Hann spyr einnig 

hvernig er hægt að aðgreina ljósmyndina frá því sem hún er af eða frá því innihaldi sem kemur 

smátt og smátt í ljós við móttöku hennar. Hann talar um að póstmódernískir gagnrýnendur geri 

ráð fyrir að ekki sé hægt að segja nákvæmlega hvað ljósmyndun sé og að hún hafi ekki neina 

ómissandi eiginleika, einmitt vegna þess að merking hverrar og einnar ljósmyndar er svo 

teygjanleg í þeim skilning að ljósmynd getur þýtt eitt í dag og eitthvað annað á morgun, eitt 

fyrir þennan áhorfanda, annað fyrir hinn.140 

Dýraréttindasamtök á borð við Animal Welfare Foundation og Tierschzbund Zurich 

sem gerðu heimildamyndina um blóðmerarnar notast við myndbönd og ljósmyndir til að vekja 

athygli á sínum málstað. Dýraréttindasamtökin PETA hafa lengi vel einnig notast við 

ljósmyndina og myndbandið til þess að sýna fram á óréttlæti sem dýrin verða fyrir. Oft eru 

myndir sem þeir setja á samfélagsmiðla t.d á Facebook eða Instagram fjarlægðar því þær þykja 

sýna of mikinn óhugnað. Samfélagið í heild sinni er ekki tilbúið að takast á við það sem sumar 

af þessum myndum sýna og eru þær því fjarlægðar. Sontag sagði að ljósmyndir hafi sláandi 

áhrif svo lengi sem þær sýna okkur eitthvað nýtt. En því miður hækkar þröskuldurinn alltaf, að 

hluta til vegna þess hve hryllingsmyndir eru orðnar algengar.141 Þessi orð Sontag eiga enn vel 

við í dag, myndaflæðið á internetinu og samfélagsmiðlum er gríðarlegt og með hverri myndinni 

sem við sjáum verðum við ónæmari og þurfum að sjá eitthvað nýtt sem er enn verra til að kalla 

fram sömu áhrif. 

Sláturhús eru jafn misjöfn og þau eru mörg, en eiga það þó sameiginlegt að þar fer fram 

slátrun á dýrum á einn eða annan hátt. Það sem almenningur fær að sjá er misjafnt, þau sláturhús 

sem eru tilbúin að koma fram undir nafni vilja ekki sýna almenningi blóðið og hryllinginn, á 

meðan sláturhúsin sem sýna það eru ekki tilbúin að koma fram undir nafni af hræðslu við 

viðbrögð almennings. Því má segja að það sé ákveðin samfélagssáttmáli sem gildir um sláturhús 

almennt og myndir af þessu tagi og að mörkin séu frekar skýr um hvað má sýna og hvað ekki. 

Það sem hefur helst breyst í kringum slátrun á dýrum er að fólk er orðið mun meðvitaðri um að 

 
139 Sontag, Að sjá meira, 40. 
140 Geoffrey Batchen, „Þegar þú þetta sérð. Ljósmyndun, saga, minning,“ 9. 
141 Sontag, Að sjá meira, 53. 
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dýrin séu tilfinningarverur sem eiga skilið það besta á meðan þau lifa og að slæm meðferð á 

dýrum eigi ekki að líðast á neinn hátt. Það sannast með því hversu gríðaleg viðbrögð almennings 

við heimildamyndinni af blóðmerunum hér á landi hefur fengið út um allan heim. Almenningur 

er ekki tilbúinn að líta í hina áttina þegar um er að ræða lifandi dýr sem betur fer. Í desember 

2021 var beiðni í gegnum samfélagsmiðla frá change.org til umhverfisstofnunar og stjórnvalda 

um að banna blóðmerahald og að hafna umsókn Ísteka um endurnýjað starfsleyfi.142 Tíminn 

mun svo leiða það í ljós hvað og hvort eitthvað verður gert í þessum málum.  

Áhugavert er að skoða hvernig ljósmyndin, kvikmyndin og tæknin hafa samtvinnast inn 

í raunveruleikann þar sem skilin á milli þess sem er raunverulegt og þess sem er óraunverulegt 

verða sífellt óskýrari. Með tilkomu samfélagsmiðla og þeirri glansmynd sem þeir bjóða upp á 

verður alltaf auðveldara og auðveldara að fjarlægjast það sem er raunverulegt. Í gegnum alla 

þessa miðla og tækni þurfum við að vera meðvituð um þessa hættu, hættuna á aftengingu við 

hið mannlega sem býr innra með okkur. En með bjartsýni að leiðarljósi felast einnig gríðarleg 

tækifæri, tækifæri í formi miðla og tækni sem eru notuð til þess að láta gott af sér leiða. 

4.1 Útrýming dýrategunda 
Útrýming dýrategunda er sívaxandi vandamál og fræðimenn eru nokkuð sammála um  að þær 

breytingar á loftslagi jarðar sem við erum að upplifa, séu fyrst og fremst af völdum mannsins. 

Þannig höfum við stuðlað beint og óbeint að útrýmingu dýrategunda, fyrst og fremst með 

breytingum á búsvæðum þeirra. Samkvæmt rannsóknum á steingervingafánu spendýra, teldist 

eðlilegt að ein spendýrategund dæi út á hverjum 200 árum. Síðastliðin 400 ár hafa hins vegar 

89 spendýrategundir horfið eða 45 sinnum fleiri en eðlilegt getur talist. Tíðnin virðist vera að 

aukast því áætlað er að á síðastliðinni öld hafi 50 tegundir af þessum 89 dáið út, sem jafngildir 

hundraðfaldri aukningu á tíðni útrýmingar.143 Getur myndlist haft einhver áhrif í tengslum við 

útrýmingu dýra og hvaða myndlistarmenn hafa vakið athygli á því? Myndlistarmenn sem hafa 

unnið að verkum í tengslum við útrýmingu dýra eru þó nokkrir, þar á meðal Ólöf Nordal, Halla 

Gunnarsdóttir, Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson.  

Ólöf Nordal (f. 1961) leitar oft í brunn sagna og menningar fyrri tíma og skapar ný 

sjónarhorn og gagnrýnir eldri þekkingu. Í verkum hennar vísar hún til þjóðsagnaarfsins til þess 

 
142 „Bönnum blóðmerahald á Íslandi,“ change.org, https://www.change.org/p/umhverfisstofnun-
b%C3%B6nnum-bl%C3%B3%C3%B0merahald-%C3%A1-
%C3%ADslandi?recruiter=420572378&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=
psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=13c41390-7e57-4163-a86a-
88f7a948a22f&share_bandit_exp=initial-31566591-en-US&utm_content=fht-31566591-en-us%3A6, (sótt 7. 
desember 2021). 
143 „Er útrýming dýrategunda alltaf manninum að kenna?,“ Vísindavefur, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=3842, (sótt 15. mars 2022). 
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að snerta á ýmsum viðfangsefnum samtímans og spyr jafnan áleitinna spurninga.144 Þrátt fyrir 

að Ólöf sé að horfa á dýr sem menningartákn frekar en í tengslum við dýraréttindi vekur verkið 

Geirfuglinn óneitanlega upp spurningar um sambandið á milli græðgi mannsins og útrýmingu 

dýra, sem er einn liður af mörgum í málefni dýra. 

Ólöf Nordal gerði verkið Geirfugl, 1998 (mynd 19) sem stendur í fjörunni við 

Skerjafjörð. Verkið var gert fyrir útisýninguna Strandlengjuna sem var haldin af 

Myndhöggvarafélaginu í  Reykjavík. Félagið sem var stofnað árið 1972, hefur staðið fyrir 

útisýningum allt frá því á áttunda áratug liðinnar aldar þar sem myndlistarmenn fengu tækifæri 

á að sýna verk sín í almanna rými utan safna og gallería.145 Verkið Geirfugl er úr áli, það stendur 

enn og er eftirlíking af geirfuglinum sem eins og flestir vita er útdauð fuglategund. Verkið 

stendur á steinhnullungi úti fyrir fjörunni þar sem fuglinn vísar til Eldeyjar, þar var talið að 

síðustu tveir geirfuglarnir á Íslandi hafi verið drepnir árið 1844.146 Geirfuglinn var algengur á 

Norður-Atlantshafi fyrr á öldum, við strendur Íslands, Færeyja, Grænlands og á nyrstu eyjum 

Bretlands og við Noreg og Kanada. Talið er að til hafi verið margar milljónir geirfugla áður en 

veiðar á þeim hófust. Það var svo upp úr aldamótunum 1800 að verulega fór að minnka í 

stofninum sökum ofveiða. Geirfuglinn var stór fugl, rúmir 70 cm á lengd og kjötmikill, einnig 

var auðvelt að ná honum þar sem hann var ófleygur. Það voru Íslendingar sem drápu síðasta 

geirfuglaparið í Eldey í byrjun júní 1844 fyrir erlendan náttúrugripasafnara, sem bauð háar 

fjárhæðir fyrir hann. Örlög geirfuglsins sýna fram á það að stjórnlausar veiðar geta þurrkað út 

tegundir á skömmum tíma. Árið 1971 var hafið þjóðarátak með það að markmiði að safna 

pening til að kaupa uppstoppaðan geirfugl af erlendum safnara sem sagður var frá Íslandi. 

Kaupin áttu sér svo stað á uppboði Sotheby´s í Lundúnum árið 1971 og á Náttúrufræðistofnun 

Íslands eintakið af uppstoppaða geirfuglinum. Það eru aðeins rétt innan við 80 uppstoppaðir 

geirfuglar til í öllum heiminum.147  

 
144 Ólöf Nordal fæddist í Danmörku, hún stundaði nám í Myndlista- og handíðaskóla Íslands 1981-1985, Gerrit 
Rietvelt Academie í Hollandi árið 1985, Cranbrook Academy of Art 1989-1991 í Bandaríkjunum og við 
höggmyndadeild Yale háskóla í Bandaríkjunum 1991-1993. Það var haldin yfirlitssýning á verkunum hennar á 
Kjarvalstöðum sam bar heitið Úngl, sýningin stóð frá 19. október 2019 til 9. febrúar 2020 og var 
sýningarstjórinn Ólöf Kristín Sigurðardóttir. Verkin á sýningunni spanna næstum þrjátíu ára feril Ólafar. Titillinn 
Úngl vísar í þjóðsöguna af honum Kolbeini jöklaskáldi, þar sem hann kveðst á við Kölska og vinnur hann með 
orðinu „úngl“ sem rímorð við tungl. Kölski steypist fram af bjargi og Kolbeinn sigrar með skapandi notkun á 
tungumálinu. Það er ákveðin kraftur sem fylgir sköpunargáfunni, þar sem tækifæri gefst á að upplifa nýja hugsun 
og nýja nálgun á gömlum viðfangsefnum með afturlit til fortíðar. „Ólöf Nordal: Úngl,“ Listasafn Reykjavíkur, 
https://listasafnreykjavikur.is/syningar/olof-nordal-ungl, (sótt 12. nóvember 2021). 
145 Gunnar B. Kvaran, Jón Proppé, Harpa Þórsdóttir og Eva Heisler. Íslensk listasaga, frá síðari hluta 19. aldar 
til upphafs 21. aldar. V. Bindi. 235-236. 
146 Sama rit, 287-288. 
147 „Af hverju dó geirfuglinn út? Hve stór var stofninn við Ísland?“ Vísindavefur, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2328, (sótt 12. nóvember 2021).   
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 Ólöf vann sýninguna Geirfugl Pinguinus impennis Aldauði tegundar – síðustu sýnin 

(mynd 19) í Safnahúsinu með Náttúruminjasafni Íslands í samvinnu við Landsbókasafn Íslands 

og Náttúrufræðistofnun Íslands, sýningin var opnuð 16. júní árið 2016 og stóð í eitt ár. Í þessari 

sýningu var uppstoppaði geirfuglinn sem var keyptur árið 1971 til sýnis, uppdráttur af 

Geirfuglaskeri frá því um 1770 sem sýnir veiðar á geirfugli og öðrum svartfuglum, ellefu 

ljósmyndir af innyflum og líffærum af síðustu tveim geirfuglunum,  frásögnin af drápi þeirra í 

Eldey og myndskeið af veiðum á fugli í Vestmanneyjum. Líffæri og innyfli geirfuglanna 

tveggja er varðveitt í Náttúrufræðisafni Danmerkur í ellefu glerkrukkum. Í þessari sýningu var 

Ólöf að einbeita sér meira að drápinu sem slíku og það þá hvernig geirfuglinn var alveg 

þurrkaður út úr náttúrunni. Sýning vakti athygli á því um hversu mikilvæg ábyrgðin er sem við 

mannskepnan höfum í umgengni við auðlindir náttúrunnar. Þrátt fyrir þá vitneskju sem við 

búum við í dag og alla þá þekkingu sem við höfum eru ættingjar geirfuglsins eins og stuttnefja, 

haftyrðill og fleiri svartfuglar í hættu vegna veiða og loftlagshlýnunar. Spurningin hvort 

mannskepnan muni læra af mistökum fyrri tíma eða ekki stendur því upp úr.148  

Halla Gunnarsdóttir (f. 1974) hélt sýninguna Horfðu á okkur (Look at Us) árið 2016 í 

Listastofunni, sýningarrými sem var við Hringbraut 119 í Reykjavík. Viðfangsefni 

sýningarinnar voru dýr í útrýmingarhættu, þetta voru olíumálverk sem sýndu dýrategundir í 

hættu. Dýrunum í verkunum voru gefin mannlega ásýnd og sett í aðstæður sem áttu að skapa 

samkennd með viðfangsefninu. Halla hefur unnið að verkum sem fjalla um dýr í 

útrýmingarhættu og umhverfisvernd frá því að hún ferðaðist til Suðurskautslandsins og 

Indónesíu, einnig fór hún á norðurslóðir ásamt hópi náttúruljósmyndara og vísindamanna til að 

vekja athygli á áhrifum loftlagsbreytinga á svæðinu. 

Í greininni „Málefni sjálfbærni og umhverfisverndar með aðferðum myndlistar“ eftir 

Ásthildi B Jónsdóttur segir:  

Verk Höllu kalla fram samkennd áhorfandans gagnvart þeim dýrum 
sem hún hefur sett fram fígúratíft með tengingum við ýmsar mannlegar 
athafnir. Það ýtir undir þá tilfinningu að þegar vel er að gáð er ekki svo 
margt sem skilur að menn og dýr. Verkin eru áhrifarík áminning um 
mikilvægi þess að koma fram við dýr og náttúru af virðingu. Þetta á við 
alls staðar, jafnvel á hinu svo til lífvana svæði Norðurheimskautsins. Á 
sýningunni má merkja að ferðir og rannsóknir listakonunnar um það 
svæði hafa haft sterk áhrif á myndtúlkun hennar. Henni tekst vel að 
miðla til áhorfandans mikilvægi þess að hlúa að umhverfismálum.149 

 
148 Álfheiður Ingadóttir. „Geirfugl Pinguinus impennis Aldauði tegundar – síðustu sýnin,“ Náttúruminjasafn 
Íslands, https://nmsi.is/2016/06/, (sótt 12. nóvember 2021). 
149 Halla Gunnarsdóttir hóf listnám við Florence Academy of Art í Flórens og lauk M.F.A gráðu í fígúratískum 
skúlptúr frá the New York Academy of Art árið 2003. Við útskrift hlaut hún NYAA Sculpture Research 
Fellowship. Hún er einnig með B.A í Liberal Arts frá the New School í New York og MBA frá Sorbonne 
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Eitt af verkunum á sýningunni Horfðu á okkur var verkið Artic Sailor, 2016 (mynd 20), þetta 

er olíuverk af ísbirni sem klæddur er í bláa rúllukragapeysu. Það vísar í þá staðreynd að ísbirnir 

eru í útrýmingarhættu, alþjóðanáttúruverndarsambandið (IUCN) skilgreindi ísbjörninn sem 

tegund í yfirvofandi hættu á hnattvísu árið 2006. Starfshópur á vegum sambandsins spáir 30% 

hnignun á ísbjarna stofninum á næstu 45 árum vegna loftslagsbreytinga og eiturefna í 

umhverfinu. Ísbirnir hafa sést á Íslandi endrum og eins í gegnum tíðina og eru upplýsingar til 

um rúmlega 600 ísbirni sem skráðir hafa verið frá upphafi landnáms. Þeir gætu hafa verið fleiri 

því vafalaust hafa einhver dýr gengið hér á land án þess að menn hafi skráð það sérstaklega eða 

haft vitneskju um. Samkvæmt lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum 

og villtum spendýrum eru hvítabirnir alfriðaðir hér á landi nema þeir ógni fólki og búfénaði á 

landi. Skýrt er kveðið á um að ekki megi drepa hvítabirni úti á sjó, hvort sem er á sundi eða ís. 

Þrátt fyrir þessi lög hafa ísbirnir sem villst hafa til Íslands verið drepnir. Eftir að tveir ísbirnir 

komu hingað árið 2008 skipaði þáverandi umhverfisráðherra starfshóp til að vinna tillögur um 

viðbrögð við hugsanlegri landtöku ísbjarna á Íslandi. Niðurstaða hópsins var að það væri 

skynsamlegast að fella þá ísbirni sem koma til landsins. Rökstuðningurinn var sá að það þarf 

að gæta að öryggi almennings og búfjár því ísbirnir geta valdið skaða. Einnig að þeir birnir sem 

koma hingað eru af austur- grænlenska hvítabjarnarstofninum, sem þolir það vel að nokkur dýr 

séu felld. Í síðasta lagi var rökstuðningurinn sá að verulegur kostnaður er fólginn í 

björgunartilraunum á ísbjörnum og að hann sé ekki réttlætanlegur.150  

Í greininni „Íslendingar og ísbirnir“ eftir Árna Stefán Árnason segir frá Terje Carlsen 

talsmanni sýslumannsembættisins á Svalbarða. Carlsen segir að það komi fyrir að ísbirnir komi 

nálægt mannabústöðum enda séu þetta heimkynni ísbjarna, og því megi segja að það séu frekar 

við manneskjurnar sem erum komin nálægt ísbjörnunum. Í tengslum við ísbirni sem hafa ratað 

til Íslands segir Árni Stefán:  

Á Íslandi, viðvaningsháttalandinu fræga í dýravernd, taka menn upp 
skotvopn og eyða lífa þessara tignarlegu dýra. Ekki nokkur maður í 
opinberri stöðu, hingað til, sem hefur valheimildir að lögum, í málum 
af þessu tagi þorir,  að taka málstað ísbjarna, sem hingað villast. 
Umhverfisráðherrar, hverju sinni, ráða þar mestu um. Engin þeirra,  til 
þessa,  hafa sýnt villtu dýralífi nokkra samúð. Engin þeirra! Leyfðar eru 
veiðar á fuglum, leyfilegt er að fanga minka með grimmilegum 

 
háskólanum í París. Ásthildur B. Jónsdóttir. „Málefni sjálfbærni og umhverfisverndar með aðferðum 
myndlistar,“ september 2016, Artzine, https://artzine.is/malefni-sjalfbaerni-og-umhverfisverndar-med-adferdum-
myndlistar/, (sótt 13. janúar 2022). 
150 „Hvítabjörn,“ Náttúrufræðistofnun Íslands, https://www.ni.is/dyr/spendyr/hvitabjorn, (sótt 14. janúar 2022). 
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aðferðum. Fátt eitt er talið. Jú. Hreindýrskýr með ungviði með sér á 
spena má fella.151 

 
Í greininni „Bani boðberans Rýnt í teikn hækkandi sjávarmála“ eftir Bryndísi Snæbjörnsdóttir 

(f. 1955) og Mark Wilson (f. 1954) skrifa þau út frá hugmyndum um listaverkin Bani  

Boðberans I og II, 2018 (mynd 21). Verkin voru unnin út frá vísindarannsóknum á tannrótum 

tveggja hvítabjarna sem komu til Íslands með stuttu millibili í júní 2008. Bryndís og Mark segja 

að sem listrannsakendur hafi þau töluverða reynslu af samvinnu við fagfólk af öðrum sérsviðum 

og með þeirri samvinnu uppgötvað árangursríkar, óhefðbundnar aðferðir sem  skapa þekkingu. 

Bryndís og Mark segja: „Við teljum að með því að skoða líf hvítabjarna innan ákveðins 

samhengis, þverfaglega og á ólíkum tímum, megi auka skilning á mannlegri  umhyggju og 

viðnámi gagnvart framtíð hins óþekkta í umhverfinu. Almennt er talið að hvítabjörninn verði 

útdauður um miðja þessa öld. Vert er að velta því fyrir sér frá vistfræðilegum og 

heimspekilegum sjónarhornum hvað muni fylla skarðið sem hoggið verður þegar þetta 

táknræna dýr er ekki lengur til staðar?“152 

4.2 Minjagripa-veiði 
Ljósmyndir af uppstoppuðum dýrum, minjagripa-veiðimyndir (e. trophy-hunting) hafa verið 

teknar allt frá því að könnuðir, hermenn og veiðimenn fóru að nota myndavélar í kringum árið 

1850 til þess að skjalfesta myndir af dýrum ásamt skinni, hornum og öðrum dýrapörtum. Þeir 

tóku þessar myndir í vísindalegum tilgangi og sem sönun um veiðina og þeirra afrek.153 Britta 

Jaschinski og Pierre Abensur hafa gert mjög ólík ljósmyndaverkefni í tengslum við minjagripa-

veiðimyndir.  

Britta Jaschinski (f. 1965) vinnur ljósmyndaverkefnið CRIMES (mynd 22), þar sem hún 

tekur myndir af uppstoppuðum dýrum eða pörtum af dýrum sem hefur verið reynt að smygla. 

Myndirnar úr þessu verkefni birtust í greininni „Arresting Photos Illuminate the World of 

Wildlife Contraband,“ eftir Alexa Keefe í National Geographic. Jaschinski segir: „Vandamálið 

sem er í gangi í dag er að því sjaldgæfari sem tegundin er, þeim mun arðbærari eru dýrin þegar 

þau er dáin.“ Hún segir einnig: „Ef ég gæti ekki tekið ljósmyndir, myndi ég finna einhverja aðra 

leið til að segja þeirra sögu. Ég reyni að vera rödd fyrir dýrin.“154 Jaschinski gerði einnig 

 
151 Árni Stefán Árnason, „Íslendingar og hvítabirnir,“ Vísir, https://www.visir.is/g/2018180609618/islendingar-
og-isbirnir, (sótt 14. janúar 2022). 
152 Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson, „Bani boðberans Rýnt í teikn hækkandi sjávarmála,“ 
https://ritid.hi.is/index.php/ritid/article/view/97/83, (sótt 31. mars 2022), 181. 
153 Chris Philo og Chris Wilbert (ritstj.), Animal Spaces, Beastly Places. New geographies of human-animal 
relations, 206. 
154 Britta Jaschinski fæddist í Bremen í Þýskalandi og hefur búið í London síðan árið 1993. Hún var valin 
European Wildlife Photographer of the Year árið 2017 og hlaut Magnum Photography Awards sama ár. Hún var 
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ljósmyndaseríuna The Dark (mynd 22) sem er hálf abstrakt, hún segir að í henni sé hún að reyna 

taka mynd af sjónarhorni dýrsins frekar en áhorfandans.155 

 Pierre Abensur (f. 1962) vinnur ljósmyndaverkefni í tengslum við minjagripa-veiði eftir 

að búið er að uppstoppa dýrin í verkefninu Subjective Trophies (mynd 23), hann byrjaði á því 

árið 2008. Myndirnar úr þessu verkefni birtust í greininni „Hunters Return to the Scene of the 

Kill—With Their Prey“ í National Geographic eftir Rachael Bale og Ye Ming. Abensur sagði 

sjálfur um þetta verkefni að myndirnar væru teknar á sama stað og veiðin hafði átt sér stað, 

einnig bað hann veiðimennina um að klæða sig upp í sitt fínasta púss fyrir myndatökuna. Hann 

sagði sjálfur: „Ég vildi gera hana sem virðingarvott við athöfnina í fjarlægð frá ofbeldi 

verknaðarins, án riffla, blóðs og veiðiklæðnaðar.“ Hann talaði einnig um að flestar myndir af 

veiðimönnum séu annað hvort teknar rétt eftir drápið, þar sem veiðimaðurinn stendur stoltur 

með byssuna sína yfir dýrinu eða heima þar sem veiðimaðurinn er umkringdur öllum þeim 

dýrum sem hann hefur drepið og látið uppstoppa. Hann sagði að tilgangur verka hans sé „ekki 

að vegsama eða fordæma veiðina“ heldur að draga fram þessi flóknu og tilfinningalegu tengsl 

manna og dýra.156  

Í flestum minjagripa-veiðimyndum stendur maðurinn hnarreistur, stoltur, brosandi og 

sigri hrósandi yfir afreki sínu eftir að hafa vegið dýrið. Þessar myndir eru yfirleitt teknar til þess 

að sýna fram á að veiðin hafi átt sér stað, til að hafa það skjalfest. Þetta gerðist þarna áður en 

að dýrið eða hluti af dýrinu er svo uppstoppaður. Í gegnum söguna hafa þeir sem stunda 

minjagripa-veiði verið hluti af ákveðinni „elítu.“ Þetta veiðisport er ekki á allra færi þar sem 

ferðalög og búnaður er kostnaðarsamur og hefur því minjagripa-veiðin fylgt hinum ríku.  

Samkvæmt kenningum franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu (1930 - 2002) búa 

manneskjur yfir mismunandi gerðum auðs og er menningarauður til að mynda eitthvað sem er 

eðlislægt í ákveðnu umhverfi. Þannig hefur fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi svipaðan 

„habitus“ vegna sömu samfélagsformgerðar. Hugtakið „habitus“ vísar þannig til ómeðvitaðrar 

reglubundinnar formgerðar sem einkennir skynjun, hegðun, mat og hugsun einstaklingsins. Því 

 
valin af Vanity Fair, Changing Your Mind Awards árið 2019 og Shortlisted for Wildlife Photographer of the 
year 2020/2021. „The problem right now is the rarer the species, the more profitable they are when they are 
dead.“ og „If were unable to take photographs, I would still find a way to tell the story. What comes first is the 
mission. I try to be a voice for animals that cannot be heard otherwise.“ Alexa Keefe. „Arresting Photos 
Illuminate the World of Wildlife Contraband,“ 27. október 2017, National Geographic, 
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2017/10/britta-jaschinski-wildlife-trafficking/, (sótt 25. 
nóvember 2020). 
155 Steve Baker. Artist Animal, 159-160. 
156 “I wanted to make it as an homage to the ceremony distanced from the violence of the act, so without rifles, 
blood, and hunting dresses.” Rachael Bale og Ye Ming. „Hunters Return to the Scene of the Kill—With Their 
Prey,“ 23. mars 2017,  National Geographic, https://www.nationalgeographic.com/photography/article/hunting-
trophies-abensur, (sótt 25. nóvember 2020). 
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getur „habitus“ einstaklings mótast eftir langa dvöl á tilteknum stað með ákveðnum 

lífsskilyrðum sem eru einkennandi fyrir umhverfið hans. Tilfinningin að eitthvað sé sjálfgefið 

verður til vegna ákveðinnar samstillingar sem verður þegar einstaklingur yfirgefur ekki staðinn 

eða umhverfið sem hann kemur frá.157 Ef kenningar Bourdieu eru skoðaðar í samhengi við 

minjagripa-veiði sjáum við að þeir sem stunda þessa veiði eru flestir með einhverskonar 

veiðibakgrunn og eru úr milli eða efri stéttum þjóðfélagsins.  

Það sem minjagripa-veiðimenn eiga sameiginlegt er ákveðin ástríða á veiðinni, að láta 

taka mynd af sér með bráðinni, láta uppstoppa og safna uppstoppuðu dýrunum. Samkvæmt 

franska heimspekingnum og félagsfræðingnum Jean Baudrillard (1929 - 2007) er það ákveðin 

ástríða og þrá sem skín hjá söfnurum, ástríða og þrá í ákveðinn hlut. Sú tilfinning sem eigandinn 

setur í hlutinn verður til þess að notagildi hans er tekið í burtu og verður hluturinn þar af leiðandi 

að safnarhlut. Þegar stakur hlutur hættir að vera nóg er farið að talað um safn.158 Það má vel 

heimfæra þessa ástríðu og þrá sem Baudrillard talar um yfir á minjagripa-veiði, þeir sem stunda 

þessa veiði láta sjaldan eina veiði eða eitt dýr nægja. Margir af þessum veiðimönnum enda með 

heilt safn af uppstoppuðum dýrum á sínum snærum. 

Flestar minjagripa-veiðimyndir, íslenskar sem og erlendar, eiga það sameiginlegt að 

vera nánast stilltar upp á sama hátt. Sontag segir í bókinni sinni Um sársauka annarra, að það 

að standa dauðann að verki og varðveita hann frá gleymsku um alla eilífð sé eitthvað sem 

myndavélar geti gert.159 Það sem minjagripa-veiðimyndir sýna er vitnisburður um dauðann, 

með myndavélinni er hægt að varðveita hann rétt eins og Sontag segir. 

Margir af þeim sem stunda minjagripa-veiði segja að ein helsta ástæða þess að reynt sé 

að drepa eldra dýr er m.a fyrir myndatökuna, því eldra sem dýrið er því fallegra er það á mynd. 

Ástæðan fyrir myndatökunni er að veiðimennirnir eru að heiðra dýrið og að það sé ákveðin hefð 

sem hefur skapast við að taka þessar minjagripa-veiðimyndir. Þessi hefð hefur verið stunduð 

allt frá upphafi og er því talin vera mikilvægur þáttur í veiðinni.160 

Í ljósmyndaverkefnunum Subjective Trophies eftir Pierre Abensur og CRIMES eftir 

Britta Jaschinski, taka þau bæði myndir af uppstoppuðum dýrum. Hvor um sig ljósmyndun og 

uppstoppun eru að fást við varðveislu og takast á við frosin augnablik. Ljósmyndin gerir ekki 

upp á milli lífs og dauða, í ljósmyndaverkefninu Subjective Trophies leikur Abensur sér með 

 
157 Davíð Kristinsson. „Inngangur,“ Pierre Bordieu: Almenningsálitið er ekki til, 8.  
158 Jean Baudrillard. „The System of Collecting.“ í The Cultures of Collecting, 8-9.  
159 Susan Sontag, Um sársauka annarra, 83. 
160 Emily Brown. „Posing with an animals dead body after hunting it will never be impressive,“ 2. október 2019,  
Unilad, https://www.unilad.co.uk/featured/posing-with-an-animals-dead-body-after-hunting-it-will-never-be-
impressive/, (sótt 3. desember 2020). 
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það. Hann fer með veiðimennina uppáklædda á veiðistaðinn ásamt uppstoppaða dýrinu þar sem 

því er stillt upp í sínu náttúrulega umhverfi. Með þessum myndum öðlast dýrið líf á því 

augnabliki sem myndin er tekin, öðlast frelsi í smá tíma. Í ljósmyndaverkefninu CRIMES eftir 

Britta Jaschinski er ljósmyndin aðeins partur af dýri sem er innilokaður í kassa eða rimlakerru. 

Dýrið er ekki lengur dýr heldur aðeins lítill partur af því, en þrátt fyrir að sjá aðeins fætur af fíl 

sjáum við allan fílinn fyrir okkur. Við þurfum ekki að sjá heildarmyndina til að sjá það sem 

Jaschinski er að sýna okkur með ljósmyndaverkunum sínum. Við skynjum dýrið, söguna og 

örlögin. Því minna sem við sjáum og óskýrara því fleiri spurningar vakna. Áhrifin eru til staðar, 

hver eru siðferðislegu mörkin eru einhver mörk? Hvað er hægt að gera? Mun það skipta 

einhverju máli?  

Í Camera Lucida: reflections on photography talar franski bókmenntafræðingurinn og 

heimspekingurinn Roland Barthes (1915 - 1980) um hugtökin „studium“ og „punctum“ sem 

vísa til þess ljósa og óljósa í ljósmyndinni. „Studium“ er það sem dregur þig að ljósmyndinni 

og talar til þín, vekur jafnvel fræðilegan áhuga, eða eykur við þekkinguna og getur leitt til 

samræðu. „Punctum“ nær yfir sterka tilfinningu eða jafnvel líkamleg viðbrögð sem viðkomandi 

skynjar í ljósmyndinni og getur lýst sér í hræðslu, sorg eða einhverju sem stingur í stúf í 

menningar- eða samfélagslegu samhengi samtímans, einhver ósýnileg tengsl, jafnvel 

persónuleg, sem myndast milli áhorfandans og þess „punctum“ sem birtist í ljósmyndinni. 

Ljósmynd sem vakti hér áður „studium“ gæti orðið „punctum“ í samtímaleikanum og öfugt.161 

Minjagripa-veiðimyndir í dag eru orðnar að „punctum“ hjá flestum fyrir utan þeirra sem stunda 

minjagripa-veiði sjálfir. Í dag vekja þessar myndir upp sorg, hræðslu og óhug hjá flestum, en 

þóttu sýna styrk, vald og þor hér áður fyrr.  

Það helsta sem hefur breyst er viðhorfið til þessara ljósmynda, viðhorfið og orðræðan í 

dag er allt önnur en hún var. Nú til dags finnst meirihluti fólks myndir af þessu tagi óþægilegar, 

sorglegar og rangar, ólíkt því sem var áður. Ástæðan fyrir því er sú orðræða og vitundarvakning 

sem átt hefur sér stað um velferð og réttindi dýra og þá loftlagsvá sem steðjar að heiminum. 

Fólk er orðið mun meðvitaðri um þessa hluti og horfir frekar á dýr sem tilfinningaverur ólíkt 

því sem gert var hér áður fyrr. Í dag er oftar en ekki horft á minjagripa-veiði sem skepnuskap 

og dýraníð sem á ekki að líðast á einn eða annan hátt. Maðurinn upphefur sjálfan sig á þessum 

myndum, sýnir vald sitt gegn varnalausu dýrinu. Er það siðferðislega réttlætanlegt að skjóta dýr 

sem er í blóma lífsins í sínu náttúrulega umhverfi til þess eins að geta svo stillt sér upp við hlið 

þess í myndatöku? Þetta er spurning sem nauðsynlegt er að staldra við. Eru þessar myndir 

 
161 Roland Barthes, Camera Lucida: reflections on photography, 26 
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nokkuð annað en leifar af gamalli og úreltri hefð? Hefðir og vani er eitthvað sem mannskepnan 

hefur tamið sér og skýlt sér á bak við. Er ekki komin tími til að breyta gömlum hefðum í nýjar?  

Eftir að hafa skoðað talsverðan fjölda mynda af minjagripa-veiði gat ég ekki annað en 

séð líkindi með þeim og nokkrum myndum frá Abu Ghraib fangelsinu sem ég hafði séð. 

Hvernig maðurinn stillir sér upp annars vegar yfir dýrahræinu og hins vegar myndirnar frá Abu 

Ghraib fangelsinu þar sem hermennirnir stilla sér upp við lík af manneskju (mynd 24). Þegar 

þessar myndir eru settar í samhengi verða allar þessar myndir afar sláandi, mjög óþægilegar, 

hræðilegar og hreint og beint sorglegar. Sontag talaði um að ljósmyndir hefðu sláandi áhrif svo 

lengi sem þær sýna okkur eitthvað nýtt. En því miður hækkar þröskuldurinn alltaf, að hluta til 

vegna þess hve hryllingsmyndir eru orðnar algengar.162 Þessi orð Sontags eiga vel við, þegar 

manneskjan stillir sér upp brosandi við hliðina á dauðanum, það er vissulega sláandi og um leið 

eitthvað svo rangt og furðulegt á sama tíma.  

Sontag ræðir um þessar myndir frá Abu Ghraib fangelsinu í greininni „Varðandi 

pyntingar annarra“ sem birtist í New York Times árið 2004. Þar segir hún þessar myndir vera 

minjagripi um samfélagslega gjörð sem þátttakendum fannst fullkomlega réttlætanleg.163 

Herinn hótaði Írökum að þeir fengju að kenna á því. Og þessar ljósmyndir sýna umheiminum 

einmitt hvað fólst í þeirri hótun: glæpsamleg hegðun og opinská fyrirlitning á alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum. Sontag segir að nú stilli hermennirnir sér upp, með þumalfingur til 

himins, fyrir framan óhugnuðinn sem þeir fremja, og senda svo kunningjum sínum 

ljósmyndirnar í netpósti.164 Það sem er sameiginlegt með minjagripa-veiðimyndunum og 

myndunum frá Abu Ghraib fangelsinu er að þær innihalda báðar dauðann og eru teknar til þess 

að eiga minjagripi um ákveðna gjörð. Það sem skilur þær að er; maður og dýr, lík og hræ. 

Sontag talar um að gjörðir fólks og athafnir þess séu í ríkari mæli skráðar, af því sjálfu.165 Í dag 

setjum við myndir af okkur inn á samfélagsmiðla og skrásetjum staðsetninguna, hvar við erum 

og hver er á myndinni það er allt skráð. Tíminn mun leiða í ljós á hvaða hátt við horfum til baka 

á myndir af þessu tagi, hvort þröskuldurinn haldi áfram að hækka eða mun hann stoppa einn 

daginn. 

 

 
162 Susan Sontag, Að sjá meira, 53. 
163 Susan Sontag, Að sjá meira, 118.  
164 Susan Sontag, Að sjá meira, 122. 
165 Susan Sontag, Að sjá meira, 119. 
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5 Myndlist og dýraréttindi 

Á hvaða hátt eru listamenn og listmiðlar færir um að hafa áhrif á málefni á borð við réttindi 

dýra? Eru sjónlistir betur til þess búin að koma skilaboðum áleiðis um réttindi dýra fremur en 

hið ritaða og talaða mál? Í greininni „Langir og stuttir skuggar: The Truman Show sem 

heimspekileg hugleiðing um raunveruleika og sýndarveruleika“ ræðir Sigríður Þorgeirsdóttir 

um skrif franska heimspekingsins Paul Virilio (1932 - 2018): 

„Til grundvallar túlkun Virilios liggur sú skoðun að myndin sé orðin 
máttugri en hið ritaða orð. Myndir móta raunveruleika okkar mun meira 
en ritmálið, sem Virilio telur vera á undanhaldi. Þótt maður samsinni 
ekki bölsýni um hverfandi mátt hins ritaða texta, hafa myndir 
óvéfengjanlega þrengt sér æ meir inn í vitund okkar með tilkomu 
myndmiðlanna. Myndmálið er lúmskara en ritað mál því það á greiðari 
aðgang að skynjun okkar. Svo fremi sem augu okkar eru opin erum við 
berskjölduð fyrir sjónrænu áreiti, en við þurfum að setja okkur í 
stellingar til að lesa texta.“166 

 

Virilio sagði að myndin væri máttugri en hið ritaða orð. Því mætti einnig álykta að myndlist um 

dýraréttindi sé máttugri og betur til þess fallin að hafa áhrif á þá sem eru lokaðir fyrir því að 

gefa málstaðinum tækifæri, fremur en hið ritaða mál. Hið flókna samspil sem manneskjur og 

dýr eiga hefur verið til staðar svo lengi sem menn og dýr hafa verið til. Þó nokkrir 

myndlistarmenn hafa velt því fyrir sér í sinni myndlist, þar sem þeir skoða þetta flókna samspil 

ýtarlega í gegnum listsköpun sína. 

Myndlistarkonan Angela Singer (f. 1966) heldur því fram að: „Fólk þarf að sjá dýr á nýjan 

hátt og að listamaður getur útvegað hið nýja myndmál. Hlutverk listamannsins er að hneyksla 

áhorfandann til að sjá og hugsa um dýr á nýjan hátt.“ Í tengslum við verkin sín segir hún: „Ég 

vil helst að það finnist, og að áhorfandinn sé berskjaldaður og opinn fyrir umhyggju.“167 Í 

verkunum sínum breytir hún ásýnd dýranna með sögu þeirra í huga, eins og verkin: Deofrith, 

2001, Under the White (Schenck), 2021 og Hedgerow, 2010 (mynd 25). Í tengslum við 

dýraréttindi segir hún: „Stundum hugsa ég, að ég mun skrifa um þetta í staðinn, en ég geri það 

ekki vegna þess að listaverkin mín geta tjáð þetta betur en ég get með orðum.“168 Hún segir 

einnig: „Verk sem leitast við að sannfæra áhorfendur um að grípa til ákveðinnar aðgerða geta 

 
166 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Langir og stuttir skuggar, The truman show sem heimspekileg hugleiðing um 
raunveruleika og sýndarveruleika,“ í  Heimur kvikmyndanna, 272. 
167 „People need to see animals in a new way and that artist can provide the new visual language. The artis´t role 
is to shock the viewer into a new way of seeing and thinking about animal.“ og „I would prefer it to be felt, for 
the viewer to be vulnerable and open up to compassion.“  Steve Baker, Artist Animal, 165. 
168 „Sometimes I think, I´ll write about this instead, but I don´t because my artwork can express this further than 
I can in words.“ Sama rit, 168. 
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verið alveg hræðileg. Þau geta líka verið heilög og bókstafleg. Ef þú reynir of mikið að sýna 

málstaðinn sem þú ert að fjalla um getur það leitt til daufrar ástríðulausrar listar sem vekur lítinn 

áhuga fyrir neinn nema þá sem eru nú þegar að hugsa um sama málstað. Fyrir mér er besta listin 

sú sem er erfið að skilja. Það er mikil ánægja að fara aftur og aftur að listaverki sem gefur ekki 

auðveldlega upp merkingu sína. Mikil pirrandi ánægja.“169 

Myndlistarkonan Allison Hunter vinnur með ýmsa miðla, þar á meðal ljósmyndir, 

videó, teikningar, skúlptúra og innsetningar.170 Ljósmyndaserían New Animals, 2005-2007 

(mynd 26) skoðar flókna samspilið sem á sér stað á milli manneskjunnar og dýranna. Hunter 

tekur myndir af dýrum sem eru í haldi, aðallega af dýrum í dýragörðum. Þegar hún vinnur 

myndina sjálfa tekur hún í burtu næstum öll ummerki um mannleg samskipti og eftir stendur 

dýrið eitt og sér. Ástæðan fyrir því segir hún vera: „Ég fjarlægi ummerki um mannleg samskipti 

til þess að skapa ákveðna ráðgátu eða leyndardóm til þess að skilja eftir opna frásögn. Í eldri 

verkum fjarlægði ég minna, en eftir því sem ég gerði fleiri verk fann ég að því meira sem ég 

fjarlægði því mikilvægara varð sjálft dýrið. Með því að eyða út manngerðu hlutunum frelsaði 

ég dýrin, mér finnst það skylda mín gagnvart dýrunum í haldi að sýna fólki þeirra sérstöðu, 

fegurð og yndisþokka.“171 Hennar skoðun er sú að dýrin eru aldrei algjörlega frjáls frá 

manninum. Hún segir einnig: „Þótt ég taki einungis ljósmyndir í dýragörðum sem huga að 

velferð dýra og á opnum verndarsvæðum, þá kemst ég í uppnám vegna þess að ástæðan fyrir 

því að dýrin þurfa vernd er okkar sök, ég nota þessa tilfinningu við gerð verkanna.“172 John 

Berger fjallar um dýragarða í textanum Why Look at Animals? Bendir hann á að búrin utan um 

hvert og eitt dýr sé eins og myndarammi utan um dýrið sjálft. Berger segir: „Gestir heimsækja 

dýragarða til þess að horfa á dýrin. Þeir fara frá einu búri til annars, ekki ólíkt gestum á söfnum 

eða galleríum sem stoppa fyrir framan málverk hvert á fætur öðru. Ólíkt málverkunum er 

 
169 „Work that seeks to persuade viewers to take a specific form of action can be quite awful. It can also be 
sanctimonious and literal. Trying too hard to show the issue you´re addressing can lead to dull passionless art of 
little interest to anyone except those concerned with the same issues. For me the best art is difficult to read. 
Returning repeatedly to an artwork that does not give up its meaning easily is a great joy. A great infuriating 
joy.“ Sama rit, 175 
170 „Bio,“ Allisonhunter, https://allisonhunter.com/bio/, (sótt 14. janúar 2022). 
171 „I digitally remove the human elements from my photographs in order to create a sense of mystery an an 
open-ended narrative. In my earlier work from 2002, I removed less, but as I continued to work on this theme, I 
found that the more I removed, the more compelling the animal subjects appeared. The animals became more 
important than the backgrounds, which were the human built “stages” of the zoo habita. By digitally deleting the 
built environment, I liberate the animals into a virtual space devoid of humans. When I photograph I feel an 
obligation to the capitive animals to show their uniqueness and their beauty and grace.“ „Recent Animals,“ 
Allisonhunter, https://allisonhunter.com/portfolio-item/new-animals/, (sótt 12. janúar 2020). 
172 „Even though I only photograph in reputable zoos and wildlife sanctuaries, I feel upset over the fact that 
reason the gazelle needs protecting is our fault. That feeling goes into the creation of the work.“ Sama heimild. 
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sjónarhornið í dýragörðunum alltaf rangt. Rétt eins og mynd sem er ekki í fókus.“173 Hunter 

notar listsköpun sína á þann hátt að hún setur það í hendur áhorfandans að túlka verkin og gefur 

því áhorfandanum rými til þess að mynda sér sína eigin skoðun og taka afstöðu gagnvart 

dýrunum.  

5.1 Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum 
Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson standa að baki tvíeykinu Snæbjörnsdóttir/Wilson, þau 

hafa starfað sameiginlega að myndlist síðan um aldamótin 2000. Þau staðsetja myndlist sína 

sem rannsóknar- og samfélagslist, en verkin þeirra hafa verið sýnd víða á alþjóðavettvangi. Þá 

hafa þau flutt erindi út um allan heim í tengslum við myndlist og manndýrafræði.174 Sýningarnar 

Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum og Visitasíur eru áhrifamiklar og mikilvægt 

innlegg inn í umræðuna um dýraréttindi og myndlist. Þrátt fyrir að Bryndís og Mark vilji forðast 

að taka skýra afstöðu og fjalla um dýrin sjálf reyna þau frekar að kalla fram tilfinninguna fyrir 

þeim í samhengi menningar og umhverfis. Þau taka fyrir ákveðna staði eða dýr sem eiga í vök 

að verjast og upp úr því hefja þau samtalið við hvort annað og aðra sem hafa þekkingu og áhuga 

á sömu málefnum. Mörg af verkum þeirra tengjast dýraréttindum og útrýmingu dýra á beinan 

eða óbeinan hátt og snerta á mikilvægum punktum í þeim efnum.   

Sýningin Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum var yfirlitssýning Bryndísar 

Snæbjörnsdóttur og Marks Wilson þar sem þau héldu upp á 20 ára samstarf, sýningin var haldin 

í Gerðasafni þann 11. september 2021 til 9. janúar 2022. Verkin þeirra eru dæmi um rannsóknar- 

og samfélagslist, en Mark segir þau hafa mikinn áhuga á því sem að snertir umhverfið og 

menningarlega merkingarbærni þess. Hann segir einnig að:  

„Ein þungamiðjan í verkum þeirra séu tengsl mannsins við umhverfið, 
þar á meðal dýr. Í nálgun okkar reynum við að ögra þeirri tilhneigingu 
að setja manninn alltaf í miðju heimsins og skoðum hlutina frekar frá 
vistfræðilegu sjónarhorni. Við forðumst að fjalla beint um dýrin sem 
slík heldur reynum að kalla fram tilfinningu fyrir þeim eða þáttum í 
tilveru þeirra í samhengi menningar og umhverfis. Með því að beina 
ljósi að hinu margbreytilega hlutverki dýrsins í veröldinni sem lífveru, 
sambýlisveru, gesti, umhverfisvísi, afsteypu og skrautmun leitums við 
að brjóta niður fyrirframgefnar hugmyndir okkar um þau.“175 
 

 
173 „Visitors visit the zoo to look at animals. They proceed from cage to cage, not unlike visitors in an art gallery 
who stop in front of one painting, and then move on to the next or the one after next. Yet in the zoo the view is 
always wrong. Like an image out of focus.“ John Berger. „Why Look at Animals?,“ í In About Looking, 21.  
174 „Bryndís Snæbjörnsdóttir,“ Listaháskóli Íslands, https://www.lhi.is/person/bryndis-h-snaebjornsdottir, (sótt 
22. nóvember 2021). 
175 Sýningarstjóri var Becky Forsythe, á sýningunni voru yfir tuttugu verk og sagði Bryndís að sum verkin voru 
sett upp eins og þau voru upprunalega sýnd en önnur höfðu verið þróuð eða aðlöguð sérstaklega fyrir þessa 
sýningu. „Tengsl dýra, manna og umhverfis,“ MEKÓ 1. Tbl 2. árg. 2021-2022, 14. 
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Í tengslum við sýninguna talar Bryndís um það að þau setji sig oft í samband við og vinna með 

öðru fólki sem hafa önnur sérsvið til að dýpka þeirra eigin rannsóknir. Hún segir einnig: „Þegar 

við höfum fundið staði eða dýr sem eiga í vök að verjast hefst samtal og hugmyndavinna, bæði 

okkar á milli og við aðra sem hafa þekkingu og áhuga á sömu málefnum.“176 Mark segir: „Við 

erum alltaf að reyna að afmiðjusetja manninn í náttúrunni. Alltof lengi hefur maðurinn haft 

skaðleg áhrif, við gröfum upp og tökum og tökum og það er greinilega ekki að ganga upp. Við 

viljum spyrja hvernig fólk sjái fyrir sér að við getum hagað okkar menningu á annan hátt inn á 

sviði náttúrunnar. Við forðumst hins vegar að ræða þetta almennt en notum frekar nákvæmar 

dæmisögur innan úr þessum samskiptum manns og náttúru til að opna fyrir hvernig þetta getur 

verið með öðrum hætti.“177 

Sýningin var í báðum sölunum á efri hæð Gerðasafns, það fyrsta sem tók á móti var stór 

grænn veggur með titli sýningarinnar ásamt textabroti um sýninguna. Þar kom fram að það megi 

líta á hvert einasta verk þeirra sem sameiginlega vídd eða samtal milli hins mannlega og hins 

ómannlega. Þar segir að titill sýningarinnar Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum hafi 

tvíþætta merkingu. Annarsvegar þá vísar titilinn í vistfræðilega grunnhugmynd þar sem gengist 

er við því að vissar aðstæður og kerfi séu flókin mengi ólíkra staða, mynstra, viðbragða og 

kringumstæðna. Hvort sem þau eru jarðfræðileg, landafræðileg, menningarleg eða loftslagslega 

tengd þá taki þau sífelldum breytingum og eru óstöðug. Þessar breytingar geta komið í kjölfar 

hreyfinga eða vegna breytinga sem komið er af stað í vistkerfinu. Það veldur því að öll kerfi og 

allt landsvæði verður óstöðugt og þar með órætt. Hinsvegar vísar titillinn í allar þær ferðir yfir 

landamæri til og frá Íslandi og landamærasvæðisins á milli Skotlands og Englands sem er 

umdeilt sögulega séð og órætt svæði.178  

Sýningunni var ekki raðað upp í tímaröð, heldur stóðu verkin sjálfstætt þrátt fyrir að 

mætti finna sameiginlegan hljómgrunn. Eitt af umfangsmestu verkum Bryndísar og Marks er 

Nanoq: flat out and bluesome sem þau gerðu á árunum 2001-2006 (mynd 27). Þetta eru 32 

ljósmyndir af uppstoppuðum ísbjörnum, verkið gekk út á að finna uppstoppaða ísbirni sem voru 

varðveittir í Bretlandi. Þegar þau fundu ísbjörn tóku þau mynd af honum nákvæmlega þar sem 

hann var geymdur, hvort sem það var í geymslu eða þar sem hann var hafður til sýnis. Í 

framhaldi rannsökuðu þau og leituðu uppi söguna um hvern og einn ísbjörn, allt frá því að þeir 

voru fangaðir og til þess hvar þeir voru í dag. Allar þessar upplýsingar skrásettu listamennirnir, 

 
176Sama rit, 14. 
177 Guðni Tómasson. „Fara í saumana á samskiptum manna og dýra,“ 19. september 2021, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/2021/09/19/fara-i-saumana-a-samskiptum-manna-og-dyra, (sótt 13.október 2021). 
178 Sýningartexti á sýningunni Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum, 2021. 
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auk dánardags þeirra og nöfn einstsaklinga sem áttu þátt í dauða þeirra eða handsömun. Einnig 

fengu þau lánaða marga af þessum ísbjörnum og sýndu þá saman í sýningarsal í Spike Island í 

Bristol á Englandi. Með þessu urðu ísbirnirnir í raun einstaklingar. Það er ákveðin samkennd 

sem skapast frekar en tákn um alla ísbirni, sem hann er í raun og veru þegar við sjáum hann 

einan á safni. Þegar ísbirnirnir voru allir saman komnir undir sama þaki mátti sjá hversu ólíkir 

þeir voru og leiddi það til sögu hvers og eins.179 Rannsóknarvinna þeirra um sögu ísbjarnana 

gekk að miklum hluta út á að safna upplýsingum um þá, með því að tala við fólkið sem átti eða 

hafði birnina í vörslu. Það sem kom í ljós eftir rannsóknarvinnu þeirra var að margir, þar á 

meðal hinir ýmsu safnstjórar, voru mjög ánægðir með að fá þessar upplýsingar. Oftar en ekki 

voru engar skrásettar heimildir til um þessa ísbirnina eða aðra safnmuni sem tengdust þeim.180 

Þau settu fordæmi um skrásetningu og sýndu hversu mikilvægt er að varðveita söguna um þessa 

muni eins og svo marga aðra. Eins og fram kemur í sýningartextanum við verkið í Gerðasafni 

eru ljósmyndirnar undarlegar og á köflum óþægileg skrásetning ísbjarna sem sýndir eru í 

safnaumhverfi, í geymslum og á rannsóknarstofum, að einhverju marki harmræn og dapurleg. 

En það leynist einnig ákveðin húmor í óeðlilegum uppstillingum dýranna og þeirra ástandi í 

okkar menningarlega umhverfi.181 

Verkið Feral Attraction: The Museum of Ghost Ruminants eða Ómur Óbyggðanna: 

Draugasafn Jórturdýranna, 2016 (mynd 28) snýst um sambandsleysið milli raunhyggju og 

löghyggju. Þetta verk kannar áhrif menningarblindni í tengslum við fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir á umhverfinu. Í verkefninu er ákveðin staður á afskekktu svæði í Tálknafirði 

skoðaður þar sem tekist var á um mismunandi dýrasjónarmið, sem leiddu til stórtækra og 

klaufalegra úrlausna, smölunar og á endanum útrýmingar á flokki „villtra“ dýra.182 Í 

sýningartexta kemur fram að í október 2009 var lítilli hjörð villifjár sem hafði gengið laus í 

nokkra áratugi á fjallinu Tálkna í Patreksfirði smalað saman af hópi manna og hunda. Frásagnir 

sjónarvotta voru á þá leið að skepnurnar virtust hafa aðlagast umhverfi sínu á ýmsan hátt, eins 

og að leggbein þeirra væru orðin lengri en í öðrum kindum. Við smölunina náðust nítján kindur 

en fimm hröpuðu fyrir björg þegar þær voru að reyna sleppa. Þær sem náðust var lógað daginn 

eftir og allar upplýsingar um líkamlegt atgervi þeirra glötuðust. Þessi atburður sýnir fram á þá 

spennu sem myndast þegar húsdýrin hafa okkar flokkunarkerfi að engu og fara yfir ósýnileg og 

 
179 Convery, Corsane og Davis. Displaced Heritage Responses to Disaster, Trauma, and Loss, 294. 
180 Sama rit, 300. 
181 Sýningartexti við verkið Nanoq: flat out and bluesome 2001-2006 á sýningunni Óræð lönd: Samtal í 
sameiginlegum víddum, 2021. 
182 Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson, Ómur Óbyggðana, Feral Attraction, 17. 
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ósögð mörk sem skilja að umhverfi taminna og villtra dýra.183 Það er ekki lengra síðan en árið 

1920 að fé var haft úti á beit yfir vetramánuðinn á útigangi hér á landi.184 Þessi siður hvarf á 20. 

öldinni, og sá sem að leyfir fé að vera úti yfir vetramánuðina í dag brýtur lög. Það að maðurinn 

hafi ákveðið að hafa betri stjórn á búfénaðinum og bannað útigang að vetri til hefur áhrif á 

hvaða hátt við skynjum dýrið sjálft í dag og tengsl þess við landið. Áhrifin eru þau að við höfum 

minni trú á getu dýrsins til sjálfbærni og teljum bændur eigi að bera meiri ábyrgð á velferð 

þess.185 Í þessu verki sem og í verkinu Nanoq: flat out and bluesome sem var rætt hér að ofan 

þá boða tengsl við manninn yfirvofandi dauða, sem endar með dauða ísbjarnanna og dauða 

fjárins.186  

Afskipti mannsins af dýrum hefur viðgengist svo lengi sem maðurinn hefur verið til 

staðar. Þessi afskipti hafa falið í sér drottnun yfir dýrunum sem endar oftar en ekki með dauða 

dýrsins. Eiginleiki margra verka Bryndísar og Marks er að þau lauma sér að áhorfandanum á 

lúmskan hátt, enginn beinn áróður en fær áhorfandann til að staldra við, sumir taka afstöðu aðrir 

ekki, en áhrifin sem verkin mögulega hafa geta skipt gríðarlegu máli. Því fleiri sem láta sig 

varða hin ýmsu réttindamál í tengslum við dýr því betra.187 

5.2 Visitasíur 
Sýningin Visitasíur sem var haldin 25. september 2021 til 16. janúar 2022 í Listasafninu á 

Akureyri var sýning á verkum þeirra Bryndísar Snæbjörnsdóttur og Marks Wilson sem er hluti 

af listrannsóknarverkefninu Ísbirnir á villigötum.188  

Verkefnið Ísbirnir á villigötum er þriggja ára rannsóknarverkefni með það markmið að 

auka þekkingu á fjölþættum tengslum dýra, manna og umhverfis á tímum heimsvæddrar 

loftslagshlýnunar og hækkandi sjávarmáls. Áherslan var lögð á að rannsaka ferðir ísbjarna til 

 
183 Sýningartexti við verkið Feral Attraction/ Ómur Óbyggðanna, 2016 á sýningunni Óræð lönd: Samtal í 
sameiginlegum víddum, 2021. 
184 Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson, Ómur Óbyggðanna, Feral Attraction, 17. 
185 Sama rit, 17-18. 
186 Sama rit, 18. 
187 Sýningin Óræð lönd: Samtal í sameiginlegum víddum var samstarfsverkefni við Listasafnið á Akureyri við 
sýninguna Visitasíur, sem hlaut Myndlistarverðlaun Íslands árið 2022. Guðrún Sóley Gestsdóttir. „Visitasíur, 
sýning Bryndísar Snæbjörnsdóttur og Marks Wilson í Listasafninu á Akureyri, hlaut Myndlistarverðlaun Íslands 
í ár,“ 24.03.2022, Rúv, https://www.ruv.is/frett/2022/03/24/visitasiur-bryndisar-og-marks-hlutu-
myndlistarverdlaun, (sótt 29. apríl 2022). 
188 Sýningarstjóri var Æsa Sigurjónsdóttir, dósent í listfræði við Háskóla Íslands. Þetta verkefni er unnið í 
samstarfi við sérfræðinga á sviði myndlistar, þjóðfræði og náttúru- og umhverfisfræði. Fram kemur á heimasíðu 
Listasafnsins á Akureyri: „Að markmið verkefnisins er að auka þekkingu á fjölþættum tengslum dýra, manna og 
umhverfis á tímum loftslagshlýnunar. Áhersla verður lögð á að rannsaka birtingarform hvítabjarna á Íslandi í 
sögulegu og samtímalegu samhengi. Verkefnið er stutt af Rannsóknasjóði Rannís og hýst við Listaháskóla 
Íslands, þar sem Bryndís gegnir starfi prófessors og fagstjóra meistaranáms myndlistardeildar. Sýningin er unnin 
í samvinnu við Anchorage safnið í Alaska.“ „Vísitasíur,“ Listasafnið á Akureyri, 
http://www.listak.is/is/syningar/lidnar-syningar/2021/bryndis-snaebjornsdottir-og-mark-wilson, (sótt 13.október 
2021). 
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Íslands í sögulegu og samtímalegu samhengi. Verkefnið var unnið út frá sjónarhorni 

samtímlista, þar sem mörk menningar og raunveruleika voru skoðuð, og samverkandi áhrif 

loftslagsbreytinga á umhverfisrof og fólksflutninga.189  

Í sýningunni Visitasíur eru hvítabirnir sem hafa komist til Íslands skoðaðir bæði í 

sögulegu og í samtímalegu samhengi.190 Eitt af verkunum á sýningunni er verkið Á heimsenda 

sem samanstendur af 15 silkiprentum af skönnuðum beinum kvenndýrs sem rak á land árið 

2008 að Hrauni á Skaga. Reyna var að bjarga þessu kvenndýri og flytja það aftur til Grænlands 

en sú aðgerð mistókst og var það að endingu drepið. Í verkinu Á heimsenda, 2021 (mynd 29) 

beina listamennirnir sjónarhorninu að dýrinu sjálfu og ná þannig að skapa ákveðna samkennd 

sem hefði án efa ekki náðst ef þau hefðu beint sjónarhorninu að tegundinni sem slíkri. Einnig í 

verkunum Þverárfjall 3. júní 2008 og Hraun 17. júní 2008 (mynd 30) sem eru beinagrindur af 

tveimur bjarndýrum, annarsvegar af karldýri og hinsvegar af kvendýri sem að liggja 

samanþjappaðar í litlum kössum, þessi stóru tignarlegu dýr sem við getum séð fyrir okkur eru 

allt í einu orðin að meinlausri beinahrúgu sem fylla mann af sorg í hjarta.191 Ólöf Gerður 

Sigfúsdóttir starfaði með Bryndísi og Mark í rannsóknarferlinu sem sýningin sjálf er afrakstur 

af, hún segir í tengslum við hana:  

Með þessari sértæku og einstaklingsmiðuðu aðferð tekst þeim Bryndísi 
og Mark ekki eingöngu að vekja samkennd og samlíðan, heldur einnig 
að afbyggja „öðrun“ dýranna í mannheimum – án þess þó að blætisvæða 
dýrin eða rómantísera náttúruna á nokkurn hátt. Að vísu er alltaf hætta 
á að við sem áhorfendur föllum í gildru manngervingar og 

 
189 Á heimasíðu verkefnisins segir: „Í rannsókinni verður safnað saman textum, myndum, hljóði, lífsýnum og 
öðru efni sem tengist ferðum ísbjarna til landsins. Aðferðafræðin felur í sér sértæka nálgun á tengslum þeirra 
heimilda sem aflað verður við menningar og umhverfislegt samhengi ásamt því að draga fram, túlka og miðla 
þeirri undirliggjandi merkingu sem finna má innan sjónræns og ritaðs efnis. Með því að setja dýrið í forgrunn og 
beina ljósi að hinu margbreytilega hlutverki þess í veröldinni sem; lífveru, sambýlisveru, gesti, umhverfisvísi, 
afsteypu og skrautmun verður reynt að afbyggja „öðrun” þess í mannheimum. Um leið verða niðurstöður 
mikilvægt framlag til orðræðunnar um hlutgervingu manna og dýra, sem jafnframt varpa ljósi á spurningar um 
eignarhald í umhverfispólitísku samhengi. Verkefnið er unnið í samvinnu við stofnun í Bandaríkjunum, en með 
því að vinna rannsóknina á tveimur ólíkum stöðum munu samanburðarniðurstöður skírskota til fjölþættara og 
víðara menningarsamhengis.“ „Visitations: Polar Bears out of place,“ Visitations LHÍ, http://visitations.lhi.is/um-
verkefnid/, (sótt 13.október 2021). 
190 Verkefnið var styrkt af Rannsóknasjóði Rannís til þriggja ára (2019-2021) og er fyrsta rannsóknarverkefnið á 
sviði myndlistar til að hljóta slíkan styrk. Verkefnið er hýst innan Listaháskóla Íslands og eru aðalrannsakendur 
Bryndís H. Snæbjörnsdóttir, prófessor við myndlistardeild Listaháskóla Íslands, og Mark Wilson, prófessors í 
myndlist við University of Cumbria í Bretlandi. Meðrannsakendur verkefnisins eru Kristinn Schram, dósent í 
þjóðfræði við Háskóla Íslands, og Æsa Sigurjóndóttir, dósent í listfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið 
þvert á fræðigreinar og koma þátttakendur úr myndlistardeild Listaháskóla Íslands, Institute of the Arts í University 
of Cumbria (UK), félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands, og íslensku- og menningardeild 
Háskóla Íslands. Samstarfsstofnanir eru Anchorage Museum í Alaska (US), Listasafnið á Akureyri, Bureau of 
Ocean Energy Management (US), Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Ströndum og Þjóðminjasafn Íslands. 
„Visitations: Polar Bears out of place,“ Visitations LHÍ, http://visitations.lhi.is/um-verkefnid/, (sótt 13.október 
2021). 
191 Ólöf Gerður Sigfúsdóttir. „Myndlistin í tómarúmi vísindanna,“ 21. október 2021, Rúv, 
https://www.ruv.is/frett/2021/10/21/myndlistin-i-tomarumi-visindanna, (sótt 22. nóvember 2021). 
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tilfinningasemi, enda getum við sem manneskjur illa sloppið undan því 
að upplifa heiminn með þeim skynfærum og reynslu sem við búum yfir. 
Eitt af því sem forðar okkur hins vegar frá þessari gildru eru þær 
frásagnir bæði leikmanna og sérfræðinga sem þau listamennirnir setja 
fram á óritskoðaðan og óbreyttan hátt. Þessar beinu frásagnir sprengja 
upp sjónarhornið og skapa rými fyrir ólíka túlkun og ólík tengsl, og 
draga þannig úr prédikunartóninum, sem gjarnan fylgir myndlist af 
þessu tagi. Þetta eru frásagnir sem alla jafna heltast úr lestinni í 
hefðbundnu rannsóknarferli, þar sem þær eru meðhöndlaðar sem 
afskorningar eða aukaafurðir vísindanna. Þær eru í raun affallið sem 
nær ekki inn þekkingarsköpunina og endar aldrei í ritrýndri grein eða 
bók. Dæmi um þetta er verkið Ursus Maritimus Islandia 1880-2016, en 
einnig kemur þetta vel fram mörgum verkum á sýningunni í 
Gerðarsafni, eins og t.d. verkinu You Must Carry Me On og 
myndröðinni í tengslum við rannsóknarverkefnið Beyond Plant 
Blindness, sem þau unnu í samstarfi við Grasagarðinn í Gautaborg. 
Þannig má því segja að verk þeirra Bryndísar og Mark fylli ákveðið 
tómarúm vísindanna. Hér er myndlistin orðin að viðurkenndum 
þekkingarmiðli, um leið og hún er einnig aðferðafræðin sjálf. Á sama 
tíma eru verkin engin endanleg niðurstaða, heldur kalla þau öllu fremur 
á nýjar spurningar og skapa rými fyrir nýja möguleika í samskiptum 
okkar mannfólksins við dýr, eins og umkomulausa hvítabirni.192 
 

Við mannskepnan erum aðeins ein tegund á meðal margra, Bryndís og Mark skoða ekki 

einungis dýrið sjálft heldur tengslin á milli dýrsins og mannskepnunar, og með því ná þau að 

hreyfa við fólki og fá það til að íhuga fleiri sjónarhorn. Það að myndlistin er orðin sjálf 

aðferðafræðin og viðurkenndur þekkingarmiðill gefur færi á öðrvísi sjónarhorni innan 

fræðisamfélagsins. Verk listamannana eru ekki endanleg niðurstaða eins og Ólöf Gerður bendir 

á hér að ofan, heldur varpa þau fram nýjum spurningum og skapa rými fyrir nýja möguleika í 

samskiptum manneskjunnar við dýr.193 Með mörgum af þeirra verkum fá þau fólk til að finna 

fyrir samkend og samlíðan með dýrunum sem þau eru að fjalla um að hverju sinni, vonin er sú 

að þau nái að vekja fólk til umhugsunar um rétt dýra til þess að lifa á meðal okkar en ekki undir 

okkur.  

 
 
 

 
192 Sama heimild. 
193 Sama heimild. 
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6  Niðurstöður 

Dýr hafa frá ómuna tíð verið órjúfanlegur hluti af daglegu lífi mannsins. Listfræðingurinn 

Giovanni Aloi veltir því fyrir sér hvort það sé þess vegna sem manneskjan tekur dýrum sem 

sjálfsögðum hlut og líta í raun á þau sem fylgihluti við mannlegt ástand. Myndlist hefur spilað 

mikilvægt hlutverk í baráttu mannsins fyrir réttindum dýra og mun án efa halda því áfram. Þau 

áhrif sem myndlist hefur haft á réttindi dýra eru marglaga, hún hefur vakið upp ótal vangaveltur, 

skapað nýja orðræðu, margslungnar hugleiðingar og vakið upp áleitnar spurningar.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í ritgerðinni eru tvíþættar: Annars 

vegar er reynt að varpa ljósi á hvort myndlist geti haft samfélagsleg áhrif og unnið að auknum 

réttindum dýra og þá með hvaða hætti? Hins vegar er skoðað hvort það sé tenging á milli 

myndlistar og aktívisma? 

Heimspekingurinn Paul Virilio sagði að myndmál væru máttugra en hið ritaða orð. Því 

mætti einnig álykta að myndlist um dýraréttindi sé máttug og betur til þess fallin að hafa áhrif 

á þá sem eru lokaðir fyrir málstaðnum, fremur en hið ritaða mál. Myndlistarkonan Angela 

Singer telur að fólk þurfi að sjá dýr á nýjan hátt og segir að listamenn séu í stakk búnir til þess 

að skapa „nýtt tungumál“ með sterku myndmáli. Cary Wolfe telur að listamenn gegni 

mikilvægu hlutverki í að breyta hugsunarhætti gagnvart dýrum og að þeir hafi ítrekað rutt 

veginn að breyttu viðhorfi. J. Keri Cronin fullyrðir að sjónmenning hafi ætíð verið mikilvægur 

þáttur í því að koma umræðu um dýravelferð og dýraréttindi á framfæri við almenning. Eins og 

sýnt var fram á í kafla 3.2 Aktívismi, áróður og andóf, þá hafa tengslin á milli myndlistar og 

hópa aktívista alltaf verið viðloðandi. Ákveðnir dýravelferðarhópar á 19. öld áttu sína uppáhalds 

listamenn og listaverk sem þeir notuðu í báráttu sinni fyrir réttindum dýra. 

Myndlist skiptir því gríðarlega miklu máli þegar kemur að málefnum á borð við 

dýraréttindi. Myndlistarmenn koma oftar en ekki með nýtt sjónarhorn, nýjar lausnir, 

vangaveltur, samtal, breytingar og öðrvísi hugsun, eins og sýnt var fram á í umfjöllun um Stefán 

Yngva í kafla 1.3 Veganismi, þar bendir hann á að list hafi vald til að opna hjörtu og huga fólks 

og getur því verið hvati fyrir veruleg breytingar í heiminum. Með verkum sínum vonast hann 

til að geta gefið sjónræna rödd til frekari umhverfis- og félagslegra réttlætismála og sáð fræjum 

fyrir sjálfbærari lífsstíl svo allar tegundir geti átt framtíð á þessari plánetu. Í kafla 3.2 Aktívismi, 

áróður og andóf segir Margrét Weisshappel um verkið sitt Að neita eða neyta – Lætur þú mata 

þig? að ætlunin sé að vekja fólk til umhugsunar um velferð dýra og meðferð á þeim, svo sem 

ræktun, slátrun og hvernig dýrin eru sundurlimuð og skipt niður í mismunandi neyslueiningar. 

Hún bendir á að við þurfum ekki að láta mata okkur, við getum neitað að neyta. Í kafla 4.1 
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Útrýming dýrategunda ræða Bryndís og Mark um Bani Boðberans I og II, þau telja að með því 

að skoða líf hvítabjarna innan ákveðins samhengis, þverfaglega og á ólíkum tímum, megi auka 

skilning á mannlegri  umhyggju og viðnámi gagnvart framtíð hins óþekkta í umhverfinu. Í kafla 

4.2 Minjagripa-veiði segir Britta Jaschinski í tengslum við verkið sitt CRIMES að hún reyni að 

vera rödd fyrir dýrin. Pierre Abensur dregur fram flókin og tilfinningaleg tengsl manna og dýra 

án þess að vegsama eða fordæma veiðina í Subjective Trophies. Í kafla 5 Myndlist og 

dýraréttindi segir Angela Singer að hlutverk listamannsins sé að hneyksla áhorfandann til að 

sjá og hugsa um dýr á nýjan hátt. Í tengslum við New animals, talar Allison Hunter um að með 

því að eyða út manngerðu hlutunum frelsaði hún dýrin og því meira sem hún fjarlægði því 

mikilvægara varð sjálft dýrið.  

Eins og hér hefur verið rakið, þarf myndlist ekki að vera rökrétt, hún getur verið margt og 

það leynist gjarnan ákveðin lausn í rökleysinu. Hún getur verið ákveðinn andi, uppljómun, 

tilfinning, ástríða, ónot, vellíðan, áminning og svo mætti lengi telja. Myndlist getur komið 

öflugum skilaboðum á framfæri, fólk getur fundið sammannlegar tilfinningar í gegnum 

myndlist óháð því hvaða tungumál það talar. Myndlist getur opnað augu fólks sem myndi ef til 

vill ekki líta við málefnum sem þessum, hún getur læðst aftan að fólki, grafist ómeðvitað í huga 

fólks, fengið fólk til þess að velta vöngum sínum um hluti sem þeim hefði aldrei dottið í hug að 

velta fyrir sér.  

Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram ræddu um í greininni „Mannskepnur og önnur 

dýr“ að orðræða og nálgun innan hug- og félagsvísinda hafi verið fremur mannmiðuð. Maðurinn 

hefur fengið að tróna í efsta sæti en umdeilanlegt er hversu vel hefur farnast. Um langt skeið 

hafa vísindamenn, fræðimenn og listamenn bent á þá staðreynd að í raun sé nú komið að 

ákveðnum þolmörkum, nauðsynlegt sé að endurhugsa hina mannhverfu nálgun á sem flestum 

sviðum og leita nýrra leiða. Í tengslum við mannskepnuna talar Mark Wilson um að hann og 

Bryndís Snæbjörnsdóttir séu alltaf að reyna að afmiðjusetja manninn í náttúrunni, því alltof 

lengi hafi maðurinn haft skaðleg áhrif, við gröfum upp og tökum og tökum og það er greinilega 

ekki að ganga upp, að mati Marks.  

Richard D. Ryder benti á að við sem leitumst eftir breytingum megum ekki grípa til 

haturs eða ofbeldis heldur halda áfram herferðum okkar til að fræða og knýja fram ný og betri 

lög. Við viljum að fólk opni augu sín og sjái hin dýrin eins og þau eru í raun og veru, sem 

ættingja okkar og hugsanlega vini, sem við deilum með á þessari dýrmætu plánetu. Peter Singer 

bendir á að nú sé til staðar ný og aukin meðvitund um þörfina á því að færa þá samúð sem við 

höfum gagnvart hundum og köttum yfir á svín, hænur og jafnvel tilraunarottur og að það 

siðferðisleg skylda okkar að ræða dýraréttindi vandlega. Það er ekki nóg að vera góður við dýr, 
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eins og Tom Regan orðaði það. Myndlist getur verið mikilvægur þáttur sem fræðslutól, til að 

auka meðvitund og fræðslu um hverjar raunverulegar aðstæður dýra séu í dag. Eins og Gunnar 

Theodór Eggertsson bendir á þá virðist það vera þannig á yfirborðinu að heimurinn sé betri fyrir 

dýr á 21.öldinni en áður, en þrátt fyrir yfirborðslegt útlit er ofbeldi og ill meðferð á dýrum 

ríkjandi. Dýrin þarfnast þess að við breytum rétt fyrir þau núna, það hefur margt verið löglegt í 

mannkynssögunni sem er það ekki lengur og mörg réttindi áunnist í gegnum söguna, þrælahald 

afnumið, réttindi samkynhneigðra, réttur kvenna svo dæmi séu tekin. Jeremy Bentham talaði 

um árið 1794 að sá dagur gæti runnið upp að dýraríkið í heild sinni fengi þau réttindi sem aldrei 

hefði verið hægt að taka frá þeim nema með harðstjórn. Þessi dagur er ekki enn runninn upp 

árið 2022.  

Heimildamyndin ICELAND Land of 5,000 Blood Mares sem sýnir hreint og beint 

dýraníð á fylfullum merum hér á landi varpar ljósi á hversu stutt við erum í raun og veru komin 

í tengslum við aðbúnað dýra á Íslandi. Í ljósmyndaverkefni sínu fjallar Alastair Philip Wiper 

um sláturhúsið Danish Crown sem er einn af þeim aðilum sem nýta sér PMSG hórmónið sem 

er unnið úr blóði úr fylfullum merum frá Íslandi. Hann ræðir um að það sé mikilvægt að fólk 

sem borðar kjöt meti hvaðan það kemur og hvernig dýrið hefur verið drepið. Hann segir 

ennfremur að fólk sem getur ekki horft á myndir á borð við þær sem hann tók í sláturhúsinu en 

vill samt borða kjöt á ekki að fá að gera það. 

Myndlistarmennirnir Stefán Yngvi Pétursson, Allison Hunter, Sue Coe og Britta 

Jaschinski huga öll að réttindum dýra og með list sinni varpa þau ljósi á sama hlutinn á mjög 

ólíkan hátt. List Hunter og Jaschinski er fagurfræðileg með möguleika á frekari túlkun, þær 

setja það í hendur áhorfandans að spyrja sig spurninga og mynda sér skoðanir. Ólíkt Hunter og 

Jaschinski þá er list Stefáns og Coe blátt áfram. Þau koma sinni túlkun á framfæri án dulúðar, 

áhorfandinn fær hreina og beina ádeilu beint í æð. Þó list Coe sé gríðarlega áhrifarík og það fari 

ekki á milli mála að list hennar sé beinn áróður gegn sláturhúsum, þá má segja að hennar list sé 

áhrifarík í núinu og skilji ekki endilega jafn mikið eftir sig. Hættan er sú að listsköpun hennar 

getur komið út eins og hneykslanleg auglýsing eða annað áróðurstól sem er aðeins frétt dagsins. 

Einnig er til stór hópur fólks sem finnst ekkert athugavert við kjötiðnaðinn og eru því fljót að 

afskrifa slíka list og loka á hana. Það sama má segja um list Stefáns Yngva, hans list er 

fagurfræðilega „fallegur“ áróður og þó að hans list nái ekki að hneyksla eða ofbjóða fólki er 

það þessi sami hópur sem á það frekar til að afskrifa og loka á þess konar list. Tel ég líklegra 

að óræð list nái til breiðari hóps og geti mögulega læðst upp að fólki og haft þannig áhrif til 

lengra tíma litið.  
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Þeir myndlistarmenn sem takast á við útrýmingu dýra í einstaka verkum á borð við: 

Geirfugl, Artic Sailor, Bani Boðberans I og II og sýningin Geirfugl Pinguinus impennis Aldauði 

tegundar – síðustu sýnin velta fyrir sér þeirri mikilvægu ábyrgð sem mannskepnan hefur í 

umgengni við auðlindir náttúrunnar. Í verkunum Bani Boðberans I og II velta Bryndís og Mark 

upp spurningunni hvað muni fylla skarðið þegar ísbjörnin sem er þetta táknræna dýr verður 

ekki lengur til staðar? Spurningin hvort mannskepnan muni læra af mistökum fyrri tíma stendur 

upp úr. Í ljósmyndaverkefninu CRIMES eftir Britta Jaschinski og Subjective Trophies eftir 

Pierre Abensur, taka þau bæði myndir af uppstoppuðum dýrum. Þessi ljósmyndaverkefni ögra 

og vekja upp spurningar í tengslum við dýr í útrýmingarhættu, ásamt vangaveltum um hinar 

hefðbundnu minjagripa-veiðimyndir sem snúast um hefðir og vana. Eru minjagripa-

veiðimyndir ef til vill nokkuð annað en leifar af gamalli og úreltri hefð? 

Ástæðan fyrir valinu á þeim listamönnum sem fjallað er um í ritgerðinni, sumir eru lítið 

þekktir og aðrir heimsfrægir, er sú að sýna fram á þann fjölbreytileika sem er til staðar í myndlist 

í tengslum við dýraréttindi. Verkin og sýningarnar sem fjallað er um eru unnin í ólík listform 

eins og teikningar, ljósmyndir, plaköt, uppstoppuð dýr, tvívíða verk, skúlptúra, rannsóknarlist, 

myndbandsverk o.fl. Þessir listamenn eiga það sameiginlegt að dýraréttindi birtast á einn eða 

annan hátt í verkum þeirra. Birtingarmynd dýraréttinda í verkunum ná að höfða til áhorfandans, 

ýmist á augljósan og aðgengilegan hátt eða á óljósan og óræðan hátt.  

Tengsl myndlistar og aktívista hópa hefur verið til staðar allt frá því að málefni 

dýraréttinda komust í hámæli á 19. öld, sérstaklega á Englandi. Í fyrsta sinn var fjöldi fólks að 

ljá dýrum rödd sína sem að breiddist út um allt samfélagið. Verk eftir listamennina Harrison 

Weir og Sir Edwin Landsser voru í sérstöku uppáhaldi hjá dýraverndunarhópum á 19. öld og 

voru notuð í herferðum aftur og aftur. Styttan af Brúna hundinum var reist árið 1903 fyrir tilstilli 

aktívista sem voru á móti kvikaskurði. Dýraréttindasamtökin PETA og change.org náðu í 

gegnum samfélagsmiðla að stöðva þrjú verk sem áttu að vera til sýnis á sýningunni Art and 

China after 1989: Theater of the World árið 2017. Einnig hefur PETA í gegnum árin verið í 

tengslum við myndlistarmenn sem vinna að verkum tengdum málefnum dýra. 

Myndlist er síbreytileg, ljóst er að það er af nógu að taka í tengslum við myndlist og 

dýraréttindi, enn er margt ókannað sem er vert að skoða í þeim efnum. Hið margslungna 

samband manna og dýra og sú togstreita sem getur átt sér stað getur verið flókin. Myndlistin 

hefur þann möguleika að varpa fram nýjum lausnum í krefjandi málefnum á borð við 

dýraréttindi. Vonin með þessari ritgerð er sú að hún hjálpi lesandanum að sjá hversu mikilvæg 

myndlist getur verið í baráttunni fyrir réttindum dýra, að myndlist geti verið svo miklu meira, 

myndlist getur verið hluti af ákveðinni hugmyndafræði eða ákveðið tól fyrir breytingar.  
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Í dag er auðvelt að koma hugmyndum sínum á framfæri í gegnum samfélagsmiðla. 

Heimurinn í dag er orðinn að miklu leyti glókal þar sem hugtökin „global“ og „local“ sameinast 

í eitt hugtak.194 Við fáum fréttir af öllu í gegnum internetið um leið og það gerist, við erum 

orðin yfirfull af upplýsingum hvaðan af úr heimunum. Mörg okkar eru orðin ónæm og við lítum 

framhjá hryllingi heimsins eða stöldrum við og reynum að breyta því litla sem í okkar valdi býr. 

Í krafti fjöldans er hægt að breyta þessu litla valdi í stærra og róttækara vald sem getur leitt til 

breytinga. Með nýrri kynslóð sem elst upp við hlið samfélagsmiðla, þar sem að allt er látið 

flakka og ekkert er óviðkomandi, koma nýjar áherslur. Einn liður er til að mynda að láta í sér 

heyra þegar að óréttlæti á sér stað og vera sýnilegur fyrir sig og aðra. 

 Allar róttækar breytingar eiga sér stað hjá fólkinu með framtakssemi, þátttöku og 

samtali í gegnum myndlist er von um að það sé hægt að breyta heiminum. Með bjartsýni, vinnu, 

gagnrýni, von og þor að vopni er mögulega hægt að finna lausn í gegnum listina. Með myndlist 

getum við sameinast undir einn og sama hattinn á einn eða annan hátt og skapað okkar útópíu. 

Þetta er lognið á undan storminum, réttindi dýra mun ávinnast. Allt er breytingum háð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
194 Paul O´Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), 53.  
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