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Úrdráttur 

 Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð, er bók sem skrifuð er af Andra Snæ 

Magnasyni. Bók þessi vakti mikla athygli þegar hún kom út árið 2006 og síðan hefur hún og 

höfundur hennar vakið sífellt meiri athygli. Kvikmynd hefur verið gerð eftir Draumalandinu og 

naut hún mikilla vinsælda hér á landi. Þó verður aðeins smávægilega fjallað um þá kvikmynd í 

þessari ritgerð. 

 

 Í byrjun ritgerðarinnar verður fjallað um feril Andra Snæs og farið yfir önnur verk hans 

og þau verðlaun og þær viðurkenningar sem hann hefur hlotið. 

 Í öðrum hluta verður farið yfir Draumalandið í stórum dráttum, þ.e. farið verður yfir 

nokkrar umsagnir um bókina sem birtust í Fréttablaðinu skömmu eftir að bókin kom út 

árið 2006. 

 Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður farið yfir nokkra ritdóma sem bókin hlaut skömmu 

eftir að hún kom út. Ritdómar þessir eru úr hinum ýmsu tímaritum. 

 Í fjórða hluta ritgerðarinnar verður farið yfir gagnrýni sem Draumalandið og höfundur 

hafa hlotið af höndum einstaklinga eða samtaka. Gagnrýnin er margsvegar og kemur að 

ýmsum staðhæfingum bókarinnar, jafnt sem og tölum og tölfræði sem lagðar eru fram í 

Draumalandinu. 

 Í lok ritgerðarinnar verða settar fram skoðanir höfundar ritgerðarinnar, um Draumalandið 

og þá gagnrýni sem dregin verður fram hér í ritgerðinni. 
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Andri Snær Magnason 

 Andri Snær Magnason er fæddur í Reykjavík, 14. júlí 1973. Hann fluttist ungur til 

Seyðisfjarðar og þaðan til Bandaríkjanna. Þar stundaði hann nám í sex ár. Við níu ára aldur 

fluttist hann í Árbæjarhverfið í Reykjavík og varð síðan stúdent af eðlisfræðibraut 

Menntaskólans við Sund. Andri Snær skráði sig því næst í læknadeild Háskóla Íslands, en þar 

komst hann ekki í gegnum numerus clausus, eftir það féll hann á persónuleikaprófi 

flugumferðarstjórnar. Að lokum skráði Andri Snær sig í Íslenskudeild Háskóla Íslands. Árið 

1997 lauk Andri Snær BA prófi. Lokaritgerðin hans fjallaði um trú í ljóðum Ísaks Ísaks 

Harðarsonar, en ritgerðin kom út endurskrifuð árið 1999 undir heitinu: ,,Maður undir himni“.
1
 

 Andri Snær hefur gefið út mörg verk, árið 1995 kom út hjá Nykri, bókin ,,Ljóðasmygl og 

skáldarán.“ En hún innihélt æskuverk Andra Snæs. Svo haustið 1996 komu út smásögur hans, 

,,Engar smá sögur“ hjá Máli og menningu og ,,Bónusljóð“. En Bónusljóð vakti mikla athygli og 

er ein söluhæsta ljóðabók síðari tíma á Íslandi.
2
 Árið 1999 gaf hann út bókina: ,,Sagan af bláa 

hnettinum“. Árið 2002 var gefin út bókin: ,,Bók í mannahafið“, einnig á árinu 2002 kom út 

bókin: ,,Lovestar“ og árið 2003 kom svo út bókin: ,,Bónusljóð 33% meira“.
3
 Einnig hafa verið 

sýnd þó nokkur leikrit sem Andri Snær hefur samið. ,,Náttúruóperan“ var sýnt árið 1999 af 

leikfélagi MH, ,,Blái hnötturinn“ var sýnt í þjóðleikhúsinu árið 2001, ,,Hlauptu náttúrubarn!“ var 

útvarpsleikrit á RÚV sem spilað var fyrst árið 2002, en ,,Blái hnötturinn varð einnig að 

útvarpsleikriti sem spilað var 2003 og síðast er það ,,úlfhams saga“ sem sýnt var í 

hafnafjarðarleikhúsinu árið 2004. Árið 2006 kom síðan út bókin: ,,Draumalandið“ sem gerð var 

heimildarmynd eftir sem einnig ber nafnið ,,Draumalandið: Sjálfshjálparbók handa hræddri 

þjóð“.
4
 

 Andri Snær og verk hans, hafa unnið til margra innlendra og alþjóðlegra verðlauna og 

hlotið margar viðurkenningar. Bókin hans, ,,Sagan af bláa hnettinum“ hlaut Íslensku 

bókmenntaverðlaunin árið 1999, vestnorrænu barnabókaverðlaunin 2002 og Janusz Korkzak 

heiðursverðlaunin í Póllandi árið 2000. Bókin ,,LoveStar“ sem var ein mest selda skáldsaga 

                                                
1 http://www.andrisnaer.is/um-andra/ (sótt 07.07.09) 
2 Sama heimild (sótt 07.07.09) 
3 http://www.simnet.is/andri/islenska/skaldverk.php (sótt 07.07.09) 
4
 http://www.simnet.is/andri/islenska/leikrit.php (sótt 07.07.09) 

http://www.andrisnaer.is/um-andra/
http://www.simnet.is/andri/islenska/skaldverk.php
http://www.simnet.is/andri/islenska/leikrit.php
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ársins 2002, var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna, hlaut menningarverðlaun DV í 

bókmenntum og var valin skáldsaga ársins af íslenskum bóksölum. Nýsköpunarsjóðsverkefni 

sem hann vann að árið 1997, var tilnefnt til nýsköpunarverðlauna forseta Íslands. leikritið ,,Blái 

hnötturinn“ fékk þriðju verðlaun í leikritasamkeppni þjóðleikshússins.
5
 

 Nú er Andri Snær varaformaður Rithöfundasambands Íslands, jafnt sem hann situr í 

stjórn Þjóðmenningarhússins.
6
 

  

                                                
5 http://www.andrisnaer.is/um-andra/ (sótt 07.07.09) 
6
 Sama heimild 

http://www.andrisnaer.is/um-andra/
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Draumalandið í stórum dráttum 

Bergsteinn Sigurðsson, Fréttablaðið 

 Maður að nafni Bergsteinn Sigurðsson tók viðtal við Andra Snæ og ræddi bók hans,  

Draumalandið í grein sem birtist í Fréttablaðinu 11. mars 2006.
7
 

 Andri Snær segir að bókin Draumalandið sé nokkurs konar loftárás á orð, hugmyndir og 

hugarfar sem hafi legið allt of lengi í loftinu án þess að vera skotin almennilega niður. Andri 

segir að fyrst og fremst hafi hann viljað fjalla um ástandið á Íslandi sem honum finnst hafa 

einkennst af vanmati á möguleikum mannsins til að skapa sín eigin tækifæri. Þau orð sem liggja í 

loftinu eru hönnuð og búin til af stjórnmálamönnum og hagfræðingum.
8
 

 ,,Mig langaði til að skrifa spennandi bók um samtímann og ég held að menn hafi beðið 

lengi eftir því að einhver tæki sig til og skrifaði bók af þessu tagi. Þetta er bók fyrir fólk sem vill 

átta sig á heiminum og ég lagði mikið á mig til að gera hana aðgengilega.“ –Andri Snær, 2006. 

Bergsteinn segir að Draumalandið sé ekki skáldsaga, heimspekirit né sagnfræðirit, hún sé kanski 

,,hálfspekirit“. Bergsteinn telur að lýsa megi bókinni sem samfélagslegri ádeilu og segir að Andri 

Snær beini spjótunum ekki síður að þeim aragrúa af tækifærum sem bíða þess að einhver grípi 

sig og geri að raunveruleika. Einnig nefnir hann að Andri Snær velti upp þeim Íslöndum sem 

hefðu getað orðið og spegli í þeim skynjun okkar á veruleikanum. Hvernig hægt sé að njörva 

sjóndeildarhring fólks eða beina því í átt sem það hefði aldrei valið af sjálfsdáðum.
9
 

 Andri Snær bendir Bergsteini á að framtíðin sé og verði alltaf óskrifað blað. Að 

Íslendingar séu alltaf að leita eftir einhverju fjölbreyttu til að komast af. Hver fimm ára áætlunin 

sé samin á eftir annari til að halda fólki uppteknu, það valdi því að fólk missi af ótal tækifærum 

sem það gæti fengið. Andri Snær telur að hæfileiki mannsins til sköpunar og að laga sig að 

breytingum sé ótrúlegur, en það sé sömuleiðis viljinn til að halda í breytingar.
10

 Í ljósi þess lítur 

Andri Snær á stóriðjustefnuna, þar sem honum finnst koma upp skemmtilegt mynstur.  Andri 

                                                
7http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271617&pageId=3888597&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 11.07.09)  

Bergsteinn Sigurðsson 2006. Þegar friðurinn vofir yfir. Fréttablaðið, 69 : 26 
8 Sama heimild 
9 Sama heimild 
10

 Sama heimild 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271617&pageId=3888597&lang=is&q=draumalandi%F0
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Snær telur að samkvæmt stóriðjunni, sé ál rómantískt og tengist hreinni orku. Að náttúran sé 

óskynsemi sem stóriðjan ætlar að bjarga okkur frá. 

 Bergsteinn talar einnig um að Andri Snær bendi á hve furðulegt og þversagnakennt það 

sé þegar friður sé orðinn vágestur. ,,Þegar kalda stríðinu lauk var það persónulegt áfall fyrir fólk 

á suðurnesjum sem vann á herstöðinni miðnesheiði, því ef herinn fer blasir ekkert við. Ímyndum 

okkur þetta ástand í stærra samhengi; ef þorra vopnaverksmiðja í Bandaríkjunum væri lokað 

myndu jafnvel brjótast út óeirðir í þeim landshlutum sem yrðu verst úti. ,,Friður vofir yfir!“ Fólk 

treystir á einhverja vél án þess að gera sér grein fyrir að það heldur vélinni uppi, en ekki öfugt.“ 

–Andri Snær 2006.
11

 

 Hann Bergsteinn segir Andra Snæ telja að undanfarin ár hafi stjórnvöld alið á sundrung í 

samfélaginu. ,,Það hefur verið höggvið svo nærri fólki, fyrst fyrir austan og á meðan það sár er 

ennþá opið er höggvið aftur á Húsavík. Þetta er ekki hagvöxtur. Hagvöxtur snýst um samskipti, 

þar sem fólk vinnur saman að því að ná settu marki, ekki þegar sigur eins merkir ósigur annars. 

Það versta sem hægt er að gera samfélagi er að ala á sundrung.“ –Andri Snær 2006.
12

 Andri segir 

titil bókarinnar vísa í mörg draumalönd. ,,Ég man að þegar ég bjó í Bandaríkjunum hafði ég 

ákveðna ímynd af Íslandi sem gerði að verkum að mig langaði alltaf að fara aftur heim. Landið 

stóð líka alveg undir væntingum þegar ég sneri aftur og frelsið og gildin sem Ísland stóð fyrir 

voru nokkuð skýr. En mér hefur fundist þessi gildi vera komin á dálítið flot, sem getur jafnvel 

endað með því að heimurinn fer að skilja landið og þjóðina að; að Ísland verði tákn fegurðar en 

Íslendingur er það sem ógnar henni. Þetta verða ekki aðeins aðskilin hugtök heldur hreinar 

andstæður. Ég held að tími sé kominn til þess að við ræðum hvað við erum orðin og hvað við 

viljum vera.“ –Andri Snær 2006.
13

 

Halldór Guðmundsson, Fréttablaðið 

 Maður að nafni Halldór Guðmundsson skrifar umfjöllun um bókina ,,Draumalandið: 

Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð“ í Fréttablaðið 10. apríl 2006.
14

 Þar byrjar Halldór á því að 

                                                
11Bergsteinn Sigurðsson 2006. Þegar friðurinn vofir yfir. Fréttablaðið, 69 : 26 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271617&pageId=3888597&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 11.07.09) 
12 Sama heimild 
13 Sama heimild 
14 Halldór Guðmundsson 2006. Úr vonarstræti í skuggasund. Fréttablaðið, 98: 74 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 09.07.09) 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271617&pageId=3888597&lang=is&q=draumalandi%F0
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0
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nefna hið íslenska sönglag ,,Draumalandið“ og að Andri Snær fari vel á því að sækja titil 

bókarinnar í þetta kvæði, þar sem það sé varnarrit fyrir landsins fjalla heiðar. Sérstaklega þar sem 

Draumalandið sé ekki bók um náttúru Íslands, heldur er hún um orðræðu sem komin sé í 

öngstræti. Halldór segir einnig að um leið sé bókin tilraun til að færa fram önnur viðmið en þau 

sem hafa mótað skoðanir um íslensk atvinnumál í fjóra áratugi. Í undirtitli bókarinnar segir: 

Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð. Halldór segir að hræðslan sem Andri Snær er að vísa til, sé 

óttin við að brjótast út úr ramma hugsunar. Þeirrar hugsunar að boðendur stóriðju séu menn 

framtíðarinnar, hagvaxtar, atvinnulífs og áframhaldandi búsetu í landinu og að andstæðingar 

þeirra séu menn og konur fortíðarinnar sem ganga um heiðar á sauðskinnsskóm, tína fjallagrös 

og skeyta ekki um atvinnumál nýrra kynslóða.
15

 Halldór segir að Andri Snær snúi gegn þessari 

hræðslu, sem stýrt hafi umræðu hér á landi og segi að Íslendingar hafi verið að spila á of litlum 

velli og þess vegna höfum við verið að láta spila með okkur. Andri sundurgreinir ýmis hugtök og 

og bendir á að ekki er allur hagvöxtur af hinu góða. Í fyrri hluta bókarinnar er Andri Snær, 

samkvæmt honum Halldóri, að taka sem dæmi það þegar Bandaríkjamenn óskuðu eftir 

voldugum herstöðvum til 99 ára eftir seinni heimstyrjöld. Þau rök sem mældu með beiðni 

Bandaríkjamannanna eigi mikla samleið með þeim rökum sem mæla með stóriðju. Íslendingar 

höfðu kynnst umsvifunum sem fylgdu hernum en hin framtíðin væri hulin þoku. En leiðtogar 

Íslands og þar á meðal Ólafur Thors hafi vísað beiðni þeirra á bug. En samt var byggt upp öflugt 

atvinnulíf handa næstu kynslóðum. Halldór segir svona óvæntar hliðstæður styrkja bókina sem 

kappræðuverk, því þær opni hug okkar og fái okkur til að sjá fjölbreyttari möguleika 

framtíðarinnar, dragi sem sagt úr ,,hræðslunni“. Halldór bendir á það að margir hafi í mikilli 

einlægni trúað því að hér væri mikil hætta á ferð ef herinn færi. Nú væri herinn á förum og segir 

Halldór að ótal möguleikar hafi opnast, en Íslendingar væru alveg óviðbúnir, vegna ,,óttans“.
16

 

 Halldór segir að meginerindi bókarinnar sé hvöss ádeila á virkjanaviðhorf og 

stóriðjustefnu. Hann segir að Andra Snæ sé mikið niðri fyrir og hann sé rökfastur og skýr. Hann 

nefnir að Andri Snær segir í bókinni að senn geti Faxaflóinn orðið eitt helsta mengunarsvæði á 

norðurlöndum. Í bókinni er einnig nefnd dæmi um útsölustefnu iðnaðarráðuneytisins á vatnsorku 

landsins í bæklingum sem sendir voru út um heim. Hann nefnir að dregið sé fram í bókinni hve 

                                                
15 Halldór Guðmundsson 2006. Úr vonarstræti í skuggasund. Fréttablaðið, 98: 74 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 09.07.09) 
16

 Sama heimild 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0
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fáum stóriðjan veiti í raun atvinnu: ,,Fullvirkjað Ísland með tilheyrandi deilum, áróðri, mengun 

og sorg væri atvinna fyrir innan við 0.69% landsmanna.“
17

 Einnig er nefnt í bókinni, að öll 

heimili og fyrirtæki á landinu noti innan við 10% af þeirri orku sem eindregnustu virkjanasinnar 

hafi viljað selja stóriðjunni. Þau fyrirtæki sem íslenskir ráðamenn hafa verið að reyna að fá t il 

landsins eru skoðuð gaumgæfilega og fæst þeirra eru freistandi félagsskapur.
18

 

 Halldór segir að lesandinn finni að Draumalandið sé skrifað af manni sem hafi það að 

atvinnu að sýslast með orð og nefnir að Andri Snær sé naskur á hallærisleg ummæli ráðamanna. Í 

því samhengi nefnir Halldór þá yfirlýsingu sem haft var eftir Sólveigu Pétursdóttur í 

Morgunblaðinu í tengslum við hryðjuverkin í Madrid, sem einnig er að finna í Draumalandinu, 

að hryðjuverkin: ,,Gætu haft jákvæð áhrif á viðræður um framtíð herstöðvar.“ Halldór nefnir 

einnig að um ákvörðun umhverfisráðuneytisins að affriða friðlandið á Kringilsárrana segi: ,,Það 

var táknrænt að um þetta leyti flutti umhverfisráðunneytið úr vonarstræti í skuggasund.“
19

 

 Halldór telur að margir lesendur muni vera ósammála Andra Snæ og telur að til þess sé 

leikurinn gerður. Líkingar standist misvel, rökfærslur orki tvímælis. En Halldóri segir að í 

bókinni sé eitthvert erindi og sannfæring sem ekki hafi sést í pólitískum skrifum síðan ungir 

frjálshyggjumenn komu fram upptendraðir af óbrotlentum hugsjónum, áður en þá bar af leið í 

segulsviði auðs og valda. Halldór segir að lesandin muni skynja að nú muni 

umræðuvettvangurinn breytast, um leið og ritfærni höfundar lyfti bókinni upp úr safni pólitískra 

boðunarrita. Að líkindi megi finna með Bréfi til Láru Þórbergs og Alþýðubók Halldórs Laxness. 

 Halldór nefnir að lokum að Draumalandið sé holl lesning. Að Andri Snær taki mið af 

fyrri kynslóðum Íslendinga sem rifu sig upp úr margfalt erfiðari aðstæðum án þess að leigja 

landið til 99 ára, eða leggja allt afl þess undir stóriðju. Halldór tekur dæmi af öðrum rithöfundi, 

Gunnari Gunnarssyni og því að hann hafði sem ungur maður ekki efni á því að stunda nám í 

gagnfræðaskólanum á Akureyri, þess í stað hafi hann farið til Kaupmannahafnar og gerst skáld. 

Öll höfum við val. En niðurstaða Halldórs í umfjöllun sinni um Draumalandið: Sjálfhjálparbók 

handa hræddri þjóð er svo hljóðandi: ,,Draumalandið er bók sem hafnar hinu sjálfgefna og 

                                                
17 Andri Snær Magnason 2006. Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð. Bls 251 
18 http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 09.07.09) 

Halldór Guðmundsson 2006. Úr vonarstræti í skuggasund. Fréttablaðið, 98: 74 
19

 Sama heimild 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0


11 

 

breikkar umræðugrundvöllinn. Hún er skrifuð af hita og sannfæringu sem minnir á Alþýðubók 

Halldórs Laxness.“
20

 

 

  

                                                
20 http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271651&pageId=3890828&lang=is&q=draumalandi%F0 (sótt 09.07.09) 

(Halldór Guðmundsson 2006. Úr vonarstræti í skuggasund. Fréttablaðið, 98: 74) 
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Ritdómar 

Þorsteinn Siglaugsson, Þjóðmál 

 Sumarið 2006 birtist ritdómur sem ber nafnið: Virkjanasálfræði, eftir Þorstein 

Siglaugsson, hagfræðing og rekstrarráðgjafa
21

, í tímaritinu Þjóðmál. En ritdómur þessi fjallaði 

um bókina Draumalandið, eftir Andra Snæ. 

 Í fyrstu segir Þorsteinn að Draumalandið: Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð, sé 

ádeilurit og að þessi bókmenntagrein eigi sér langa hefði á vesturlöndum en hafi ekki náð mikilli 

fótfestu hér á landi. Einnig telur Þorsteinn að vel væri ef Draumaland Andra Snæs myndi marka 

tímamót í þeim efnum hér á landi. ,,Þótt hér eigi sér stað kraftmikil samfélagsumræða á síðum 

dagblaðanna gerir bókarformið meiri kröfur til höfunda um stíl, samhengi og rökvísi, auk þess 

sem enginn skrifar of gefur út heila bók í reiðikasti.“
22

 

 Þorsteinn segir inntak Draumalandsins vera gagnrýni á þá uppbyggingu þungaiðnaðar 

með atbeina ríkisvaldsins sem átt hefur sér stað hér á undanförnum árum og áratugum. Þorstein 

segir Andra Snæ nálgast efnið frá þremur sjónarhornum, menningarlegu, siðferðilegu og 

hagrænu.  

 Í fyrsta hluta bókarinnar, sem nefnist ,,Leitin að raunveruleikanum“, veltir Andri Snær 

fyrir sér, samkvæmt Þorsteini, hefðbundinni sýn á skil verðmæta og óþarfa og fjallar einnig um 

afstæði verðmætamatsins á áhugaverðan hátt. Þorsteinn nefnir að Andri Snær tekur ýmis dæmi 

um hvernig hlutir og hugmyndir sem við ákveðnar kringumstæður hafa ekkert verðgildi geta 

öðlast það við aðrar kringumstæður. Þau dæmi sem Andri Snær notar til að sýna fram á gildi 

markaðssetningar og hvernig verðgildi neysluvöru og þjónustu liggur í huglægu mati fremur en 

tilkostnaði við framleiðslu telur Þorsteinn að séu vel valin. En Andri Snær teflir til samanburðar 

við þessa nútímalegu sýn, þar sem verðmæti ráðast af framboði, eftirspurn og snilli 

markaðsfræðinga, hugmyndinni um ,,raunveruleg“ verðmæti, ,,raunverulegar þarfir“. Þorsteinn 

segir Andra Snæ nefna fjölda dæma um það viðhorf, að þjóðin geti ekki lifað af ,,óþarfa“ á borð 

við hönnun, hugbúnaðarframleiðslu eða sms skilaboð og samkvæmt Þorsteini sýnir Andri Snær 

                                                
21 http://tsiglaugsson.blog.is/blog/tsiglaugsson/about/ (sótt 21.07.09) 
22
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með skýrum og hnitmiðuðum hætti fram á þá villu sem liggur því til grundvallar. Til dæmis með 

einföldu dæmi um eigin raunverulegar grundvallarþarfir ,,eftir að hafa tálgað allan óþarfa af 

samfélaginu“.
23

 

 ,,Terror alert“ er nafn annars hluta bókarinnar og fjallar hann um ástandið á Suðurnesjum 

þegar brotthvarf hersins er fyrirsjáanlegt og varpað er upp mynd af mögulegri stöðu ef stjórnvöld 

á sínum tíma hefðu fallist á margfalt meiri umsvif Bandaríkjanna hér en raun varð á. Þorsteinn 

bendir á að Andri Snær notar dæmi af Okinawa í Japan til hliðsjónar, þar segir Andri Snær 

atvinnulíf allt hafa grundvallast á hernaðarumsvifum um áratugaskeið. Andri Snær segir 

efnahagslíf svæðisins veikburða og kennir því um, að það byggist ekki á eigin frumkvæði og 

framtaki íbúanna, heldur frjárveitingum til bandaríska hersins, sem þeir hafa engin áhrif á.
24

 
25

 

 Þorsteinn telur að umfjöllun Andra Snæs í fyrstu tveimur köflum bókarinn minni mikið á 

rökstuðning frjálslyndra hagfræðinga fyrir markaðshagkerfi: ,,Skil óþarfa og verðmæta eru 

huglæg en ekki hlutlæg. Tilraunir til að skipuleggja atvinnulífið renna út í sandinn, ekki vegna 

þeirra sem að þeim standa, heldur vegna þess að þeir hafa aðeins brot af þeim upplýsingum um 

óskir og þarfir sem í frjálsu hagkerfi flæða óhindrað milla framleiðenda og neytenda – hin 

ósýnilega hönd markaðarins að verki. Tilraunir ríkisvaldsins til að efla atvinnu draga á endanum 

úr henni vegna þess að þær gera fólk að ósjálfbjarga þiggjendum.“
26

 

 Þar á eftir segir Þorsteinn að Andri Snær taki fjölmörg dæmi um orðalag ráðamanna og 

annarra og það orðalag bendi til þess að drifkrafturinn á bak við atvinnustefnu stjórnvalda hafi 

lengi verið ótti við efnahagskreppu og frekar örvæntingafull leit að ,,lokalausn“ sem geti hindrað 

hana.Þorsteinn lítur svo á að Andri Snær telji þennann ótta mjög djúpstæðan í hugsunarhætti 

þjóðarinnar og því eigi ýmsar vafasamar heildarlausnir auðvelt uppdráttar hér. En Þorsteinn segir 

að það megi rökræða þessa skýringu.  

 Þorsteinn telur að ekki sé ólíklegt að á sínum tíma hafi óttinn við yfirvofandi kreppu 

haldið íslensku þjóðinni heljartaki, þá má vel spyrja hvort svo sé enn. Þorsteinn segir því næst að 

skoðanakannanir um stóriðjustefnuna gefi til kynna að svo sé ekki. Einnig vekur Þorsteinn 

                                                
23 Þorsteinn Siglaugsson 2006. Virkjanasálfræði. Þjóðmál, Bls 93 
24 Andri Snær Magnason 2006. Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð. Bls 115-116 
25 Þorsteinn Siglaugsson 2006. Virkjanasálfræði. Þjóðmál, Bls 93 
26
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athygli á því séríslenska viðhorfi að allt muni á endanum ,,reddast“. Því næst spyr hann: ,,Gæti 

ekki verið um að ræða djúpstæða vantrú á hina ósýnilegu hönd frjáls markaðar, þekkingarleysi á 

verkum hennar? Er víst, að þegar ráðamenn tala eins og atvinnuuppbygging í krafti ríkisvalds sé 

eina leiðin til hagvaxtar, séu þeir endilega að tala fyrir munn almennings?“
27

 Þorsteinn bendir 

svo á, að ekki megi gleyma því að málflutningur stjórnmálamanna byggi oft á hagsmunum sem 

ekki eru sýnilegir á yfirborðinu og nefnir að almmannavalsfræðin (public choice theory) eigi 

fjölmörg vel rökstudd dæmi um þetta.
28

 

 En þó segir Þorsteinn að ótalmargt styðji skýringu Andra Snær og Þorsteini virðist sumir 

náttúruverndunarsinnar trúa því, að þeim beri skylda til að réttlæta andstöðu sína við ákveðnar 

framkvæmdir ríkisins með því að benda á einhverjar aðrar slíkar. Þorsteinn segir ráðstefnu hafa 

verið haldna, skömmu áður en greinin kom út, í einmitt þeim tilgangi.
29

 

 Nú kemur að þriðja hluta Draumalandsins, ,,Terawöttin í almættinu“. Þorsteinn segir 

þann hluta vera beina umfjöllun um stóriðjustefnuna svokölluðu. Hann segir Andra Snæ beita 

miskilningnum um skil nauðsynjar og óþarfa vel, til að skýra viðhorf einarðra virkjunarsinna. 

Þeir sjái ekki möguleikana sem óspillt náttúra veiti, skilji ekki sköpunarkraftinn í frjálsu 

hagkerfi, heldur horfi aðeins á terawöttin sem virkja megi. Þetta segir Þorsteinn, vera 

skynsamlega skýringu og einnig að hún sé í röklegu samhengi við það sem á undan kemur. 

Þorsteinn segir svo: ,,Höfundur (Andri Snær) lætur hins vegar ekki hér við sitja, heldur dregur 

líka í efa skynbragð þeirra á fegurð, sögu og listir. Þeir séu ,,...eins og Ítali sem sér Colosseum 

aðeins sem hentugt efni í vegfyllingu.““
30

 
31

 Þetta telur Þorsteinn vera harkalegan dóm og segir 

að hann sé ekki endilega sanngjarn. Þorsteinn segir að sá sem ekki skilur gildi frjáls hagkerfis sé 

vís til að álíta í alvöru að naðusynlegt sé að ríkið selji niðurgreidda orku til að tryggja framtíð 

þjóðarinnar. Sá maður þarf ekki að vera menningarsnauður auli fyrir því, heldur gæti hann séð 

umhverfisfórnir sem illa nauðsyn.
32

 

                                                
27 Þorsteinn Siglaugsson 2006. Virkjanasálfræði. Þjóðmál, Bls 93 
28 Sama heimild 
29 Sama heimild 
30 Sama heimild 
31 Andri Snær Magnason 2006. Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð. Bls 166 
32
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 Þorsteinn telur að hvötin til að temja fallvötn sé ekki ill í sjálfu sér, hann telur hana vera 

náskylda hvöt barnsins sem byggir stíflur í læknum eða fjörunni, ekki vegna gagnsemi þessara 

stíflna, heldur vegna þess að það er gaman. Þorsteinn lítur svo á að verðmætamat sé orð 

tilfinningalegs eðlis. Sér til stuðnings nefnir hann að reyndur bóndi sem komi að frjóu en 

óræktuðu landi sjái ræktunarmöguleikana. Orka fallvatnsins verði öðrum uppspretta drauma um 

auðlegð og framfarir. Fjallagrasabreiða á hálendinu gæti vakið sömu tilfinningu hjá einhverjum 

öðrum. Því næst segir Þorsteinn: ,,Tilfinningar eru hvorki góðar né vondar sem slíkar – þær geta 

hins vegar orðið skaðlegar ef menn taka að upplifa þær sem óbreytanleg og hlutlæg sannindi.“
33

 

 Sjálfur telur Þorsteinn að umfjöllun Andra Snæs um siðleysi stórfyrirtækja sem leitast 

hefur verið til að fá hingað til lands jafnt sem og umræðan um umhverfisáhrif álframleiðslu og 

notagildi áls í hernaði vera áróðurskennda. En þó telur hann að hún hefði verið gild sem andsvar 

við jafn áróðurskenndum siðferðis- og umhverfisrökum sumra málsvara virkjunnarstefnunnar, en 

Þorsteinn telur að umræðan sé ekki sett upp í slíku samhengi. Það sem meira er, er að Þorsteinn 

telur Andra Snæ jafnvel leiðast út í mótsögn við sjálfan sig þegar hann tekur að gera lítið úr 

,,óþarfanum“ sem hann talar um sem grunn efnahagslífsins í fyrri hlutum bókarinnar. Einnig 

nefnir Þorsteinn að efasemdir Andra Snær um gildi hagvaxtar, fyrr í bókinni, vera af svipuðum 

toga. Þó játar Þorsteinn, að hagvöxtur sé ekki fullkominn mælikvarði á heill og hamingju, en 

segir þó að það geri hann síður en svo ónothæfan.
34

 

 Þorsteinn nefnir að talsvert sé fjallað um áróður stjórnvalda og fleirri fyrir 

virkjanastefnunni. Hann segir greiningu Andra Snæs á því hvernig merking hugtaka er brengluð 

málstaðarins til stuðningar, til dæmis, bendir Þorsteinn á, það þegar hugtakið ,,virkjunarlón“ er 

notað um Elliðavatn og Þorsteinn segir það vera vel unnið og upplýsandi. Hann nefnir að Andri 

Snær tíundi og gagnrýni notkun opinbers fjár í þágu áróðurs. Andri Snær tekur ýmis dæmi um 

blekkingar og vafasamar fullyrðingar. En Þorsteinn bendir á að áróður og framsetning sem þjóna 

málstaðnum séu ekki aðeins notaðar af virkjunarsinnum. ,,Slíkum meðulum beita fleiri þótt ekki 

sé endilega á kostnað skattgreiðenda.“
35

 

                                                
33 Þorsteinn Siglaugsson 2006. Virkjanasálfræði. Þjóðmál, Bls 94 
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Þorsteinn vegur athygli á því að Andri Snær fjallar lítið um efnahagshlið 

virkjanaframkvæmdanna og að alls ekkert sé fjallað um álitamál varðandi þær framkvæmdir sem 

standa yfir, Þorsteinn telur að ýmsum gæti þótt þetta galli en í senn bendir Þorsteinn á að sú 

umræða sé talsvert tæknilegs eðlis, þó segir hann að greinilegt sé að stærðfræðin leiki í höndum 

Andra Snæs en óvíst sé að arðsemisumræðan eigi heima í Draumalandinu.
36

 

 Niðurstaða Þorsteins um Draumalandið er svo hljóðandi: ,,Draumalandið: 

Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð fjallar um efni sem óneitanlega er ofarlega á baugi í 

þjóðmálaumræðu samtímans. Bókin er einkar vel skrifuð og uppbyggð, þótt það hefði bætt hana 

að sleppa klisjukenndum áróðri gegn hernaði og iðnaði í lokaköflunum. 

 Eftir nokkur ár aukins frelsis og uppbyggingar nýrra atvinnugreina leggur nú ríkisvaldið 

sína dauðu hönd af meiri þunga en fyrr á efnahagslífið. Að því frátöldu, að spilling er oft 

drifkraftur opinberra afskipta af atvinnulífi er líklegt að þrennt búi að baki: Í fyrsta lagi sú 

kjánalega hugmynd að nýting auðlinda sé ávallt nauðsyn, jafnvel þótt hún sé augljóslega 

óhagkvæm og jafnvel skaðleg, í öðru lagi misskilningurinn um greinarmun þarfrar og óþarfrar 

framleiðslu og að lokum djúpstæð og jafnvel ómeðvituð vantrú á getu einstaklinganna til að 

skapa sér framtíð í krafti hugmyndaauðgi og framtaks. Í Dramalandinu ræðst Andri Snær 

Magnason að rótum þessara kennisetninga og rökstyður með frumlegum og auðskiljanlegum 

hætti gagnsleysi ríkisafskipta og gildi frelsis.“
37

 

 

Björn Þorsteinsson, Hugur 

 Árið 2007 birtist grein í Tímaritinu Hugur: Tímarit um heimspeki, grein þessi er ritdómur 

um bók Andra Snæs, Draumalandið. Tímaritið Hugur er gefið út af Félagi áhugamanna um 

heimspeki, en á heimasíðu félagsins segir að Hugur sé eina ,,hreinræktaða“ heimspekitímaritið 

sem komi út á Íslandi.
38
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37 Sama heimild 
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 Ritdómurinn um Draumalandið er skrifaður af Birni Þorsteinssyni, sem er með 

doktorsgráðu í heimspeki frá Université Paris VIII í Frakklandi.
39

 Í byrjun greinarinnar tekur 

Björn það fram að greinin sé ekki hefðbundinn ritdómur um verkið Draumalandið, heldur ætli 

hann að freista þess að draga tiltekin þráð úr heildarmyndinni og skoða hann sérstaklega. Hann 

segir einnig að hægt sé að halda því fram að sá þráður sé nokkurs konar kennilegur grundvöllur 

Draumalandsins. Þar á eftir tekur Björn fram að þó svo að gagnrýnan tón megi finna í 

ritdómnum, eigi ekki að taka því sem allsherjardómi yfir bókinni í heild sinni. Heldur telur Björn 

að ,,hugsandi menn nær og fjær, akademískir eða ekki, hljóti að taka ofan og bugta sig og beygja, 

leynt eða ljóst, fyrir höfundi Draumalandsins.“
40

 Björn segir að víst sé að Andri Snær hafi unnið 

mikið verk, ef ekki kraftverk. Andri Snær hafi einn og óstuddur tekið ímyndarsmíði ráðandi afla 

á heimaslóðum þeirra, með tölfræði og beinharðar staðreyndir að vopni. Að Andri Snær hafi flett 

ofan af skuggalegum kynningarherferðum þar sem Íslandi hafi verið lýst sem Rúmfatalager 

orkugeirans fyrir ,,verstu fyrirtæki í heimi“, að Andri Snær hafi greint orðræðu valdsins sundur 

og saman með stakri hugprýði og kaldri skynsemi.
41

 

 ,,Hver er raunveruleikinn?“ Spyr Björn og fer því næst að rifja upp upphafskafla 

Draumalandsins og frásögn Andra Snær frá því, að leigubílsstjóri hafi tekið hann á beinið fyrir 

að skrifa greinar í blöð og tala máli hálendisins, greinar sem eru sönnun þess að ,,skáldin geti 

kannski skrifað en séu ekki í neinum tengslum við raunveruleikann.“ Samkvæmt Birni fylgir 

með góður skammtur af þeim spurningum sem leigubílstjórar í vondu skapi punda á 

draumóramenn: ,,Hvaðan eiga peningarnir að koma? Viltu kannski að við hverfum aftur inn í 

torfkofanna? Ertu á móti framförum? Ekki getum við öll farið í Háskóla? Eigum við kanski að 

lifa á hönnun?“
42

 

 Því næst byrjar Björn að tala um vinnugildiskenninguna um verðmæti og segir Björn að 

sú kenning sé einn burðarásinn í þeirri merku fræðigrein sem þjóðhagfræðin sé. Björn telur þessa 

kenningu vera mjög einfalda í raun og láta lítið fyrir sér. ,,Verðgildi hlutar ræðst af fjölda þeirra 

vinnustunda sem þarf til að búa hann til. Bóndi er samtals tíu klukkustundir að rækta eitt kíló af 

kartöflum; járnsmiður er samtals tuttugu klukkustundir að smíða sverð. Sverðið er þá jafnvirði 

                                                
39 http://www3.hi.is/~bjorntho/Ferilskra.htm (sótt 29.07.09) 
40 Björn Þorsteinsson 2007. Leitin að draumnum. Hugur: Tímarit um heimspeki, bls 183 
41 Sama heimild 
42
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tveggja kílóa af kartöflum.“
43

 Björn segir það blasa við að þessi kenning sé mikil einföldun og að 

hún sé gagnrýnisverð á ýmsa vegu. Honum virðist líka kenningin hvíli á einfeldningslegum 

skilningi á vinnu. ,,Hvernig má tryggja að, við raunverulegar aðstæður, að klukkustundar vinna 

sé ætíð söm og jöfn? Hvað með óvæntar truflanir eða náttúrulega áhrifaþætti eins og ólíka hæfni, 

styrk eða getu verkamannsins? Og hvernig á að meta þátt sköpunar í vinnunni? Eða með öðrum 

orðum, hvað tekur það langan tíma að fá góða hugmynd eða gera uppfinningu sem mala mun 

ómælt gull?“
44

 

 Björn telur leigubílstjórann hans Andra Snæs vera fulltrúa fyrir einhvers konar hráa 

vinnugildiskenningu af þessum toga, og að andi þessarar kenningar, eða leigubílstjóra, láti hvorki 

höfund né lesenda í friði það sem eftir sé bókar. Björn nefnir að vandi sé að sögumaður nái ekki 

að kveða niður drauginn; að ekki sé ljóst hvort, eða að hve miklu leyti, hann vilji játast þeirri 

eindregnu sýn sem draugurinn stendur fyrir. Birni virðist vera að um leið og leigubíllinn keyrir í 

burtu, þá skerpist málin ögn í huga sögumanns. Raunveruleikinn sem leigubílstjórinn stendur 

fyrir er hvergi sjáanlegur. ,,Enginn í húsinu mínu kemur nálægt raunveruleikanum, enginn í 

næsta húsi, enginn í fjölskyldunni og ekki vinir mínir.“
45

 
46

 ,,Hvar er hann þá?“ Spyr Björn. 

Björn segir því næst að leytin hefjist en standi ekki lengi, því böndin berist strax að tilteknum 

forföður, afanum, sem eigi að hafa verið af hinni síðustu kynslóð sem fæddist inn í hinn 

fullkomna raunveruleika, að hver einasta mínúta hafi verið í beinum tengslum við 

raunveruleikann. ,,Og í hverju er þetta beina samband við raunveruleikan fólgið?“ Spyr Björn og 

svarar á þessa vegu: ,,Fjölskyldan veiddi fisk, tíndi dún, brenndi rekavið, mjólkaði kýr og 

smalaði kindum. Matur var líf“
47

 
48

 Þar telur Björn að Andri sé að ræða ástand þar sem 

vinnugildiskenningin var enn í fullu gildi. ,,Ein kind var rúmur mánuður af mannslífi næsta 

vetur.“
49

 
50
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 Björn telur að glöggir lesendur átti sig á því að strax á fyrstu tveimur síðunum standi 

Andri Snær í glímu sem kallist sterklega á við það verkefni sem Karl Marx tók að sér á sinni tíð. 

,,Hliðstæðurnar liggja í augum uppi.“
51

 Björn segir Karl Marx hafa litið svo á að manninum væri 

á einhvern hátt eðlilegt að standa í ,,beinu sambandi“ við raunveruleikann og að raunveruleikinn 

sé þá hrá náttúran, náttúran sem hráefni. Björn telur að í þessu felist að hið beina samband við 

raunveruleikan sé æskilegt, að maðurinn sé sæll og ánægður þegar hið beina samband komist á. 

En Björn lítur svo á, að Andri Snær og Karl Marx séu sammála hvað þetta snertir og jafnframt 

séu þeir sammála um að í kapítalisku samfélagi nútímans sé samband þetta vandkvæðum bundið 

og það finnist hvergi í ómengaðri mynd. Því samkvæmt Marx  ,,er sá einn algjörlega laus við 

firringu - sem ræktar sjálfur sína spildu, sér sjálfum sér farborða milliliðalaust og stendur í mesta 

lagi í beinum vöruskiptum við náunga sína.“
52

 Málin vandast hins vegar þegar peningar koma 

inn í myndina, segir Björn, því þeir öðlast eigið líf og ,,breiðast yfir veruleikann eins og hula.“
53

 

Venjuleg vöruskipti manna á milli raskast og menn hætta að líta á skipti sem þrjár rjúpur fyrir 

tvö kíló af kartöflum og byrji að sjá allt í fjárhæðum, ,,allt fær verðmiða, tekið er að leggja 

bókstaflega allt á mælistiku peninganna.“
54

 

 Björn sjálfur telur alla vita hvaða lausn Marx hafi fundið á þessu vandamáli, „á 

óréttlætinu, ójafnræðinu, ómennskunni og eymdinni sem samfélag firringarinnar kallaði yfir 

lifandi mennska einstaklinga.“
 55

 Karl Marx vildi bylta þjóðskipulaginu, hann taldi það 

óhjákvæmilegt. Björn telur þó að ekki hafi verið jafnljóst nákvæmlega hvernig þjóðskipulagið, 

sem taka átti við, yrði lagað. Björn segir því næst að, síðan séu liðin mörg ár og að mörg 

misjafnlega gruggug og blóðug vötn hafi runnið til sjávar. Þetta vildi Karl Marx, ,,en hvað þá 

með hálfgildings fulltrúa hans á Fróni við upphaf 21. aldar, Andra Snæ Magnason – hvað vill 

hann?“
56

 Björn telur að einn stærsti galli bókarinnar Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa 

hræddri þjóð, sé sá að engan veginn sé ljóst hvert Andri Snær vilji leiða sína lesendur. Björn 

telur bókina skorta dýpt og þá sérstaklega þolinmæði hugsunarinnar sem nauðsynleg sé til að 
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draga rökréttar ályktanir af þeirri togstreitu sem Andri Snær sé svo laginn við að koma auga á og 

draga fram í dagsljósið.  

 Björn nefnir því næst að Andri Snær bjóði því heim að margt í Draumalandinu sé hægt 

að líta á sem ,,ómeðvituð skilaboð um annmarka greiningarinnar.“
57

 Í frammhaldi af því nefnir 

Björn grein eftir Magnús Þór Snæbjörnsson sem birtist í haustútgáfu Skírnis 2007, en sú grein er 

úttekt á bókinni Draumalandið. En í þeirri grein ræðir Magnús Þór að ,,undirtitill bókarinnar: 

Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð,  beri ekki að skilja sem íróníu eða kaldhæðni (sem þá er 

ætluð til að vekja fólk úr doða) heldur eigi að lesa hana bókstaflega: Bókin er sannarlega ekkert 

annað og meira en meinlaus sjálfshjálparbók handa íslenskri þjóð sem er hnípin af hræðslu við 

þann stóra og grimma heim sem hún hlýtur að teljast óbreyttur hluti af.“
58

 Björn segir svo að 

flestum beri að vita sé það einkenni sjálfshjálparbóka að kenna fólki að sætta sig við það ástand 

sem ríkir, breyta hugarfari sínu þannig að hugsunin varpi ljósi á hlutina þannig að sjálfur grunnur 

vandans komi í ljós
59

 En Björn telur einnig að aðaltitil bókarinnar sé hægt að líta á sama hátt, að 

sá valkostur sem Andri Snær bregði upp gegn stóriðjustefnunni hræðilegu sé ,,býsna loftkennd 

og óraunsæ og má því með fullum rétti kenna við draumalönd og draumóra.“
60

 Björn segir Andra 

Snæ kynna til sögu af miklum hita og þunga, snemma í bókinni, lausnarorðið sjálft. En það er, 

hugmyndir. Þá spyr Björn, ,,hvað er þá hugmynd?“ Björn notar valin hugtök og setningar úr 

Draumalandinu til að svara þeirri spurningu. ,,Það er eitthvað nýtt og ferskt sem verkar innan 

ríkjandi ástands, eitthvað sem svífur um í loftinu og allir geta gripið hvenær sem er, að því gefnu 

að þeir séu á tánum og vakandi fyrir þeim möguleikum sem búa í stöðunni: það er Hey Jude, það 

er að senda lík í geiminn, það er að markaðssetja lambakjöt sem ,,fjallalamb, fjörubeit eða 

sauðakjöt“
61

; það eru listaverk, fyrirtæki og heimsathygli. Hugmynd – það er eitthvað sem maður 

fær og hrindir í framkvæmd, og ef vel tekst til færir hún manni frægð, auð og völd. Var það 

nokkuð fleira?“
62

 

 Björn segir því næst að eins og fyrr megi gagnrýna bókina fyrir það hversu gjarn Andri 

Snær er á að slá úr hvað grundvallaratriði snertir. Björn bendir á að af umfjöllun Andra Snæs 
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megi ráða að allt standi og falli með markaðsetningu, ímyndasköpun og framleiðslu merkingar, 

en einnig segir í Draumalandinu að markaðssetning sé útþvælt orð og eini tilgangur þess sé að 

gefa gildislausum hlutum gildi. „Hvað stendur okkur þá til boða þegar öllu er á botnin hvolft?“ 

Spyr Björn og honum virðist Andri Snær benda á einhvers konar sambræðslu markaðssetningar 

og veruleikatengslum. Að vonin felist í því að hægt sé að ljá lambakjötinu „samhengi eða 

merkingu sem nútíminn hefur slitið fólk úr tengslum við“.
63

 
64

 „Lausnin á firringunni felst í því 

að vita hvar lambið sem lærið er af gekk um grundir, jarmaði og jórtraði.“
65

 

 Björn segir að þar hlaupi Andri Snær eins og „fjölskyldufaðir í flíspeysu og á Toyota 

skutbíl um Laugaveginn á Þorláksmessukvöld, og stutt í lokun. Hvar, ó hvar? Spyr hann: hvar er 

það sem mig vantar til að líf mitt verði aftur heilt, til að það sem ég glataði þegar ég missti 

sambandið við raunveruleikann komi aftur og geri mig heilann, heilbrigðann, heilvita og 

heildrænann? Heildarlausnin á vandanum, firringunni – er það álið? Vandinn er sá að ef við 

ætlum að svara þeirri spurningu alfarið neitandi þurfum við um leið að bæla niður vitundina um 

að auðmagnið leitar annað og reisir sínar verksmiðjur annars staðar en í okkar bakgarði – það er 

að segja, að jafnaði í þriðja heiminum, þ.e. í þeim löndum sem eiga í reynd fárra kosta völ.“
66

 

 Að lokum tekur Björn tvær setningar úr Draumalandinu og spyr tveggja spurninga með 

tilliti til fyrrnefndra setninga: ,“Framtíðin verður flókin og full af firringu.“
67

 Björn spyr: „Hvar 

er þá vonar að leita? Í náttúrunni?
68

 „Orðið náttúra hefur enga merkingu lengur.“
69

 og þá spyr 

Björn: „Er það vegna þess að við markaðssetjum hana ekki rétt?“
70
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Guðmundur Heiðar Frímannsson, Stjórnmál og stjórnsýsla 

 Árið 2006 var birtur í veftímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla, ritdómur eftir Guðmund 

Heiðar Frímannsson. Ritdómur þessi ber titilinn: Hvert er Draumalandið, hinn besti heimur allra 

heima? og hann fjallar um bókina Draumalandið.
71

 

 „Ögurstundir eru sjaldgæfar og það er fágætt að rithöfundur gefi út bók sem hittir á tvær 

slíkar.“ Guðmundur telur Draumalandið fjalla um tvö málefni sem eru mjög mikilvæg hér á 

Íslandi. Tengsl Íslands og her Bandaríkjana eru annað og hitt er orku- og virkjanamál og þar með 

talið náttúruverndarmál almennt. Guðmundur segir að á árinu (2006) hafi bandarísk stjórnvöld 

dregið herlið sitt frá Íslandi og að einnig á árinu 2006 hafi verið lokið við Hálslón við 

Kárahnjúka, Guðmundur segir að í framhaldi af því hafi komið svo umfangsmiklar óskir um 

uppbyggingu stóriðju hér á landi að ekki sé víst að næg orka sé til í landinu fyrir þá uppbygginu. 

Guðmundur segir bókina vera vel skrifaða, skemmtilega og að hún hitti á þessar ögurstundir. En 

Guðmundur tekur fram að það þýði ekki að hún sé rétt í öllu, en jafnframt að það sé vel þess 

virði að hugsa með Andra Snæ um viðfangsefni hans.
72

 

 Guðmundur segir bókina vera skipt í þrjá hluta: Leitin að raunveruleikanum, Terror alert 

og að lokum terawöttin í almættinu. Hann telur einnig að, með tilliti til nafna kaflana þriggja, 

liggi í augum uppi að annar kaflinn er um samband Íslands og Bandaríkjahers og að þriðji 

kaflinn sé um stóriðjustefnu íslenskra stjórnvalda og náttúruvernd. „En fyrsti hlutinn, um hvað er 

hann?“
73

Spyr Guðmundur. Guðmundur sjálfur segir að ekki sé auðvelt að sjá hvað segja skuli 

um fyrsta kaflann. „Hvað þýðir það að leita að raunveruleikanum? Er hann ekki allt í kringum 

okkur?“
74

 Guðmundur segir að honum virðist Andri Snær gera tvennt í fyrsta kafla, að annars 

vegar bendi Andri Snær á þá tilhneigingu þeirra sem ræða íslensk samfélagsmál að líta svo á að 

einn hlutur sé merkilegri en aðrir og segir Guðmundur að það sé sama hvort átt sé við fiska sem 

dregnir séu úr sjó, ál eða mjólk. Að hugmyndin sé þá sú að þessi starfsemi sé skilyrði fyrir því að 

öll önnur störf geti verið til staðar. Guðmundur segir svo að hins vegar sé Andri Snær að sýna 
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lesendanum þá aðferð sem beitt sé í allri bókinni. Að Andri Snær raði saman fjölmörgum hlutum 

úr fjölmiðlum þar sem  „hvað rekur sig á annars horn“
75

 og spyrji því næst hvað sé á seyði. 

Guðmundur segir að við þær vangaveltur dragi Andri Snær fram ýmislegt sem sé bæði 

skemmtilegt og merkilegt í senn.
76

 

 Guðmundur telur að Andri Snær geri lesendum erfitt að draga saman einhver aðalatriði 

með því að fara í margar áttir í bókinni. Þó segir Guðmundur að Draumalandið sé alls ekki 

ruglingsleg né sé hún erfið lesing. En Guðmundi finnst þó að Andri Snær sprengi í sífellu af sér 

þann ramma sem Draumalandið setur honum. 

 Guðmundi finnst að best megi draga kjarna bókarinnar sem eftirfarandi: 

„Raunveruleikinn er framleiðslan sem stendur undir allri annarri efnahagsstarfsemi. Stjórnvöld 

virðast trúa þessu og keyra áfram uppbyggingu stóriðju og virkjanir sem nauðsynlegar eru og 

vilja fá eins mikla stóriðju og mögulegt er. Hann notar síðan söguna um beiðni bandarískra 

stjórnvalda um herstöðvar til 99 ára sem gagndæmi þar sem stjórnvöld þorðu að segja nei, 

leituðust við að takmarka tíma og umfang hersins í landinu en lentu ekki í sama fari og Japanir á 

Okinawa.“ 

 „En hvað á höfundurinn við þegar hann kallar bókina í undirtitli sjálfshjálparbók handa 

hræddri þjóð?“
77

 Spyr Guðmundur og segir að þar sé í raun komið að boðskap Draumalandsins.  

 Guðmundur segir boðskap Draumalandsins vera að sá raunveruleiki sem stöðugt sé 

haldið að okkur sé blekking. Að engin framleiðsla sé undirstaða alls annars sama þó vísað sé til 

fiskjar eða áls. „Eins og höfundurinn (Andri Snær) segir sjálfur á bls 76: „Samfélagið er ekki 

reist á stoðum og varla sett saman úr einingum heldur, það er flókinn vefur, það er frumskógur, 

fólk lifir hvert á öðru en hver lifir á hverjum er ekki augljóst.““
78

 Því næst segir Guðmundur að 

framleiðslukenningunni hafi fylgt að ríkinu bæri að stýra atvinnulífinu jafnt sem og að halda því 

við raunveruleikann, að það sé í raun ógæfan í virkjana- og stóriðjumálunum sem okkur tókst að 
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forðast í samskiptum okkar við stjórnvöld Bandaríkjanna um veru Bandaríkjahers hér á landi. 

Boðskapur Draumalandsins sé sá að Íslendingar þurfi að losa sig við þá blekkingu um 

raunveruleikann og læra að Íslendingar sjálfir móti eigin framtíð og framtíð samfélagsins alls þar 

með, en að ríkið eigi ekki að móta þá framtíð að öðru leyti en að setja sanngjarnar og eðlilegar 

leikreglur. Guðmundur segir að það sé óttinn við að sjá og skilja þessi sannindi sem 

Draumalandið eigi að hjálpa hinni hræddu þjóð Íslendinga að yfirvinna og aðstoða við að skilja 

að veröldin sé flóknari og margræðnari en sagði í gömlu landafræðibókunum um að túlípanar séu 

framleiddir í Hollandi og hnífar í Sheffield.
79

 

 Guðmundur telur að ef skilningur hans á Draumalandinu sé réttur, þá verði ýmislegt 

skiljanlegt í uppbyggingu bókarinnar sjálfrar. Hann segir eðlilegt að spyrja sig um sum 

efnisatriðin sem valin séu í kaflann um sögu hersins, en sé punkturinn upphafleg neitun á 

beiðninni um herstöð til hundrað ára þá telur Guðmundur að skiljanlegt verði af hverju Andri 

Snær skrifar af hlýju um mannvirkin sem skilin voru eftir á Stokksnesi, af hverju hann geri 

töluvert úr ákvæðinu í Sambandslagasamningnum frá 1918 um ævarandi hlutleysi Íslands og af 

hverju hann hæðist að stuðningi ríkisstjórnarinnar við stríðið í Írak og viðleitninni við að halda 

hernum hér á Íslandi. Guðmundur telur einnig að það skýri hvernig Andri Snær nálgist 

náttúruverndina, að hann skuli eyða mestu púðri í að greina stefnu stjórnvalda í virkjanamálum 

út frá margvíslegum gögnum og sýna fram á að stefnan, eins og Andri Snær lýsir henni, standist 

enga skoðun.
80

 

 Guðmundur segir lesanda Draumalandsins geta spurt sig margvíslegra spurninga um 

bókina. „Hvað með samfélagsgreininguna?“ spyr Guðmundur og svarar á þá vegu að honum 

sýnist hún vera rétt í aðalatriðum. „Það er stundum orðað svo að samfélag okkar sé 

þjónustusamfélag en í því starfar stærstur hluti fólks við þjónustu. Í slíku samfélagi er alls ekki 

ljóst að eitt sé undirstaða annars, þjónustan er jafnmikilvæg og framleiðslan. Ég held raunar að 

svo hafi verið áður, en menn einfaldlega ekki hirt um það. Þetta merkir á mæltu máli að það er 

ekki aðalatriðið hvað er framleitt heldur hvað er gert úr því sem framleitt er. Sá ferill er raunar 
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mikilvægari en framleiðslan sjálf. Þar skiptir þjónustan öllu og hún skiptir raunar líka miklu fyrir 

framleiðsluna sjálfa.“
81

 Til að sjá sannleikann í þessu, segir Guðmundur að nóg sé að hugsa út í 

fjármálaþjónustu, Guðmundur segir að hér á Íslandi hafi menn litið fram hjá þessari staðreynd 

sökum þess að nánast alla tuttugust öldina hafi fjármálaþjónusta verið á hendi stjórnmálamanna. 

Svo bætir Guðmundur við að einkennilegt sé hvað íslenskir stjórnmála- og framkvæmdamenn 

hafa verið hallir undir þessa marxísku kenningu um undirstöður og yfirbyggingu 

efnahagslífsins.
82

 

 Guðmundur bendir því næst á að, það sé eins með Draumalandið og margar aðrar bækur, 

lesendur spyrji sig af hverju sumt sé ekki í bókinni sem þeim sjálfum fyndist kannski að ætti 

heima þar. „Af hverju tekur höfundurinn ekki miklu afdráttarlausar til orða í kafla sem heitir „Í 

enn stærra samhengi““? Í þeim kafla nefnir Guðmundur að vikið sé að mörgu og meðal annars 

þeirri viðleitni íslenskra forráðamanna að vilja halda Bandaríkjaher hér á landi og stuðningi 

íslenskra stjórnvalda við innrás Bandaríkjanna í Írak. Guðmundur segir það mikla ógæfu að 

styðja ríkisstjórn sem byrji á því að ljúga því að öllum heiminum að írösk stjórnvöld væru að 

styðja Al-Kaída og að í Írak væru gereyðingarvopn, sem einnig hafi stýrt framgöngu hers síns 

með svo dæmafáum hætti að nú væri heimsbyggðinni allri ljósir kostir Saddams Husseins og 

talíbana í Afganistan. Hann telur að Andri Snær hefði getað gert sér miklu meiri mat úr 

Íraksmálinu í íslensku samhengi og segir að það sé rétt sem Andri Snær skrifar í Draumalandinu 

að meiri reisn hefði verið yfir því að taka sjálf ákvörðun um brottför Bandaríkjahers fremur en að 

bíða þess að „neyðin ræki menn til þess“.
83

 
84

 

 Þegar kemur að umfjöllun Draumalandsins um stóriðju- og virkjunarstefnu stjórnvalda 

Íslands segir Guðmundur að Andri Snær reki sjónarmið Jakobs Björnssonar, fyrrverandi 

orkumálastjóra, og gagnrýni Halldórs Laxness á hernaðinn gegn landinu um leið. Hann segir 
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Andra Snæ einnig reka vandlega margvísleg gögn um stefnuna og að í rökræðunum gegn þessari 

stefnu nýti Andri Snær sér samfélagsgreiningu sína ásamt þeirri staðreynd að áform stjórnvalda 

hafi verið „nokkuð glannaleg svo ekki sé fastar kveðið að orði.“
85

 Guðmundur segir því næst að 

taka megi undir fjöldamargt af því sem Andri Snær segir en að ástæða sé til að nefna tvennt um 

þennan hluta Draumalandsins.  

Í fyrsta lagi finnst honum Guðmundi óþarfi að persónugera virkjanastefnu stjórnvalda í 

Jakobi Björnssyni, þó skilur Guðmundur af hverju Andri Snær gerir svo. Hann Jakob sé líklega 

sá einstaklingur sem mest áhrif hafi haft á virkjunastefnu íslenskra stjórnvalda. En Guðmundi 

finnst þetta, fyrir sinn smekk, vera of líkt því „þegar merkikerti og menningarvitar á tuttugustu 

öldinni töldu að hægt væri að afgreiða samfélagsmál með einni kvikindislegri kjaftasögu og 

kannski vísu og fyllast síðan djúpri gleði yfir eigin ágæti.“
86

 En þó segir Guðmundur að það 

verði aldrei sagt um Andra Snæ, því bók hans sé alvöru viðleytni til að skilja samtímann, sýna 

viðmælendum sanngirni en halda sjónarmiðum sínum samt fast fram. 

Í öðru lagi, telur Guðmundur að það hefði styrkt Draumalandið að eyða einum kafla í það 

að fjalla um stöðu náttúrunnar gagnvart áformum mannsins, jafnt sem og að spyrja um gildi 

náttúrunnar. Hvort hún hafi gildi í sjálfu sér eða hvort gildi hennar væri mennhverft í þeim 

skilningi að á endanum taki gildi hennar mið af hagsmunum manna. Þar segir Guðmundur að 

fyrri hlutinn, sá að náttúran hafi sitt eigið gildi, sé rótækur og virðist kalla á endurskoðun 

margvíslegra sjálfsagðra sjónarmiða. En að sá síðari þýði ekki að menn geti gert það svo þeim 

sýnist, frekar að þeir taki tillit til varanlegra hagsmuna mannsins. Guðmundur segir að einn 

skilningur á slíkum hagsmunum geti verið að hver kynslóð skili náttúrunni af sér eins og hún tók 

við henni.
87

 

Í lokakafla umfjöllunar Guðmunds segir hann að það séu vissulega staðreyndir í 

Draumalandinu sem hann staldraði við og telur að standist tæplega og nefnir þar setninguna: 
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„Vopn kalla á notkun.“
88

 Guðmundur heldur síðan áfram: „En það er miklu meira í bókinni sem 

er ástæða til að gleðjast yfir. Mér sýnist flest af því sem hann segir um menntun vera 

skynsamlegt. Svo áttar hann sig á því að maður bjargar ekki heiminum með bókum en kannski 

okkur sjálfum með því að rekja leið út úr þeim raunveruleika sem ætti að vera horfinn fyrir löngu 

inn í draumalandið. En það draumaland er ekki hinn besti heimur allra heima heldur veruleikinn 

eins og hann er.“
89
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Gagnrýni 

Jakob Björnsson 

 Þann 3. maí 2006 skrifaði maður að nafni Þröstur Helgason grein í Morgunblaðið. Þessi 

grein ber nafnið: Rangfærslur afhjúpaðar og í henni fer Þröstur með tölur og tölfræði úr 

Draumalandinu og lofar bók Andra Snæs mjög og talar um að verra sé hve lítil viðbrögð bókin 

hafi vakið, en þó hafi hún vakið mikla athygli.
90

 

 Jakob Björnsson, fyrverandi orkumálastjóri og stór skotspónn Draumalandsins, svarar 

grein Þrastar með eigin grein sem birtist einnig í Morgunblaðinu 19. maí 2006.
91

 Grein Þessi ber 

nafnið: Athugasemdir við greinina Rangfærslur afhjúpaðar og í þessari grein fer Jakob yfir 

nokkrar tölur sem Þröstur kastar fram úr Draumalandinu og reynir að sýna fram á að þessar tölur 

séu alls rangar.
92

 

 Jakob byrjar á því að hafa eftir Þresti að „Virkjunarsinnar hafa til dæmis haldið því fram 

að með því að virkja fallvötn Íslands sé verið að bjarga orku- og umhverfisvanda heimsins.“ 

Gegn þessari staðhæfingu segir Jakob að hann telji sig vera virkjunarsinna og hafi skrifað um 

þau mál, en hafi aldrei og viti ekki til þess að nokkur annar hafi nokkurn tíman haldið þessu 

fram. Þó segist Jakob hafa haldið því fram og haldi enn fram, að engin önnur leið sé fyrir 

Íslendinga til að leggja stærri skerf af mörkum til slíkrar björgunar en með því að virkja 

orkulindir sínar til álframleiðslu. Hann segir enga eina þjóð geta bjargað orku- og 

umhverfisvanda heimsins og að það verði aðeins gert með sameiginlegu átaki alls mannkyns. 

 Jakob nefnir að í grein Þrastar er haft eftir Andra Snæ að á Íslandi megi virkja 28 

terawattstundir á ári. Því svarar Jakob á þann veg: „Ekki veit ég hvaðan sú tala er fengin en í riti 

iðnaðarráðuneytisins frá 1994, „Innlendar orkulindir til vinnslu raforku", er efnahagslega 

nýtanleg vatnsorka á Íslandi talin 37,1 TWh/a að frátalinni vinnslu þeirra virkjana sem þá voru 

starfandi í landinu (tafla á bls. 39). Að vinnslu þeirra meðtalinni er heildartalan um 40 TWh/a.“ 
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Jakob heldur svo áfram og segir að eftir að Kárahnjúkavirkjun taki til starfa, hafi Íslendinga 

virkjað um 29% af þeirri orku og segir að hann að samsvarandi hlutfall í öðrum iðnríkjum sé á 

bilinu 65%-95% og bætir því við að engin leið sé að segja til um hvert slíkt hlutfall verði hér á 

landi í framtíðinni. Því það sé háð ákvarðanatöku einstakra ráðherra langt út í framtíðina.
93

 

 Því næst bendir hann Jakob á að í grein Þrastar segir að í öllum heiminum séu til um það 

bil 8700 terawattstundir í fallvötnum sem enn eigi eftir að virkja og segir að hér sé átt við árlega 

orku. En Jakob bendir á að í ritinu ,,World Energy Assessment“ sem gefið er út af Þróunaraðstoð 

Sameinuðu þjóðanna (UNDP), Efnahags- og félagsmáladeild Sameinuðu þjóðanna (UNDESA) 

og Alþjóðaorkuráðinu í sameiningu, segir að efnahagslega nýtanleg vatnsorka í heiminum sé 

metin sem 8700 TWh/a og því næst bendir Jakob á að af þeim terawöttum sé búið að virkja, árið 

2003, 2726 TWh/a samkvæmt skýrslum frá Alþjóðaorkumálastofnuninni í París (IEA). Af því 

leiðir að óvirkjuð fallvötn í heiminum geti gefið af sér 5774 en ekki 8700 TWh/a eins og Þröstur 

vísar á úr Draumalandinu.
94

 

 Því næst vill Jakob setja þessar tölur í samhengi og segir að á Íslandi árið 2005 hafi 

raforkunotkun til almennra þarfa, eða með öðrum orðum, öll raforkunotkun nema sú sem notast í 

stóriðju, hafi verið 3285 TWh eða 11000 kílówattstundir á íbúa. Samkvæmt Jakobi er það 

einhver mesta raforkunotkun, á íbúa, sem þekkist í heiminum og að í heiminum séu um 1.5 

milljarður manns án raforku frá rafveitum (Árið 2006). Í raun sé þetta fólk í svipaðri stöðu og 

almenningur í sveitum á Íslandi fyrir árið 1940, nema að auki búi þetta fólk við mun verri lífskjör 

einnig. En til að færa þessu fólki almenna raforkunotkun sem nemi þó ekki nema helmingi af 

orkunotkun okkar Íslendinga eða 5500 kílówattstundir, þyrfti um það bil 8250 TWh/a, eða 43 

prósent meira en alla óvirkjaða efnahagslega vatnsorku í heiminum árið 2003. ,,Meirihlutinn af 

þessari óvirkjuðu vantsorku er einmitt í þessum sömu heimshlutum og þetta fólk. Það yrði því 

ekki mikið eftir þar til stóriðju sem sumir vilja fremur staðsetja þar fremur en á Íslandi.“
95
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 Þröstur heldur því fram að í Norður Ameríku séu 1000 TWh/a af efnahagslegri vatnsorku 

óvirkjaðar.
96

 En Jakob heldur því fastlega fram, að þessi fullyrðing, sé röng. Sér til stuðnings 

bendir hann á að samkvæmt fyrrnefndum heimildum eða ritinu „World Energy Assessment“ og 

skýrslum frá IEA, séu aðeins 270 terawattstundir óvirkjaðar. Jakob bætir því einnig við að hann 

hafi einnig efasemdir um þær tölur sem Þröstur nefnir um Evrópu og aðra heimshluta en tekur 

fram að hann hafi engar tölur sér til stuðnings í þeim efnum.
97

 

 Þar á eftir hefur Jakob eftir grein Þrastar að hann segi: „En hvers vegna er til svona mikil 

óvirkjuð vatnsorka í heiminum? Jú, vegna þess að margar þjóðir heims hafa hafnað slíkum 

virkjunum af umhverfisástæðum.“ En Jakob er, sem fyrr, ósammála þessu og segir að eins og 

fyrr hafi verið bent á sé meirihluti óvirkjaðrar vatnsorku í heiminum í þróunarlöndum eða þriðja 

heiminum og að þar sé sá eini og hálfi milljarður manns sem hafi ekki einu sinni rafmagn til 

almennra heimilisnota. Svo spyr Jakob: „Er það vegna þess að þetta fólk vilji af 

umhverfisástæðum heldur vera án rafmagns en virkja raforku? Trúir Þröstur því sjálfur?“ Þessum 

spurningum sínum, svarar Jakob sjálfur svo: „Nei, það er vegna fátæktar og umkomuleysis.“
98

 

 Að lokum segir Jakob að það sé rétt hjá honum Þresti að öll vatnsorka Íslands sé lítil í 

hlutfalli við vatnsorku jarðarinnar. En bætir við að allt í heiminum sé afstætt. Íslendingar séu 

aðeins 0,0005 prósent jarðarbúa, en efnahagsleg vatnsorka Íslands sé 40 terawattstundir og í 

öllum heiminum 8100 terawattstundir. 0,5 prósent efnahagslegrar vatnsorku í heiminum er á 

Íslandi og að með öðrum orðum sé efnahagsleg vatnsorka á mann á Íslandi hundrað sinnum 

meiri en á hvern jarðarbúa að meðaltali. „Er það hverfandi hlutfall?“ Spyr Jakob. „Er það þá 

óeðlilegt að íbúi í þéttbýlu landi sem á að flytja nauðugur frá heimili sínu sem fer undir 

miðlunarlón vegna virkjunar til stóriðju segi: „Nei ég neita að fara! Þið getið haft þessa stóriðju á 

Íslandi, þar sem enginn þarf að flytja nauðugur!““
99
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Alcoa Fjarðarál 

 Hinn 20. mars barst yfirlýsing frá álfyrirtækinu Alcoa Fjarðaráli, þar sem þeim 

aðdróttunum er alfarið hafnað að fyrirtækið framleiði hergögn. En Andri Snær hafði haldið því 

fram í fréttum sjónvarpsstöðvarinnar NFS, jafnt sem og í Draumalandinu. En Alcoa segir þetta 

vera fjarstæðukennda staðhæfingu. 

 „Alcoa er leiðandi álframleiðandi í heiminum. Ál frá Alcoa er notað til framleiðslu á ótal 

hlutum til notkunar í daglegu lífi, stórra sem smárra. Þar má nefna álpappír til heimilisnota, 

lyfjaumbúðir, gosdósir, alls kyns tæki til byggingaiðnaðar, íhluti í bifreiðar, heimilistæki og 

fleira.“
100

 Í yfirlýsingunni segir einnig að Alcoa framleiði til dæmis íhluti í ýmsar bifreiðar eins 

og Ford og Ferrari en það gerir Alcoa alls ekki að bílaframleiðendum. Einstakir hlutir sem 

notaðir eru í svokölluð Tomahawk flugskeyti, eru framleidd af Alcoa, en eins og fyrr gerir það 

Alcoa varla að vopnaframleiðendum. 

 Í yfirlýsingunni er haft eftir Andra Snæ að Alcoa: „Framleiði til dæmis Tomahawk 

eldflaugarnar og Bradley skriðdreka sem eru svona allra ljótustu djöflarnir sem við sjáum í 

Íraksmyndunum. Við erum hluti af mjög stóru og grimmu samhengi sem að mörgum gæti 

brugðið við að lesa um.“
101

  

 Í lok yfirlýsingarinnar er því haldið fram að með sömu rökum megi halda því fram að 

allir framleiðendur plasts, stáls, gúmmís, hjólbarða, véla og vélahluta, sem selji einhverjar vörur 

sínar til vopnaframleiðenda, séu þar með sagt einnig vopnaframleiðendur.
102

 

 

Tómas Már Sigurðsson, Alcoa Fjarðarál 

 Þann 7. nóvember skrifar Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi
103

 grein í 

fréttablaðið sem ber titilinn „Blekkingar Andra Snæs“. Þessa grein skrifar Tómas Már sem svar 
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gegn grein
104

 sem Andri Snær hafði skrifað í Fréttablaðið hinn 18. október 2008, þar sem Andri 

Snær ræðir meðal annars útflutningstekjur af áli og þá einkum frá álveri Alcoa Fjarðaráls í 

Reyðarfirði. Tómas tekur það mjög snemma fram að þegar Andri Snær ræðir þessar „alvarlegu 

blekkingar“ gerist hann sjálfur sekur um stórfelldar blekkingar í grein sinni og að ekki standi 

steinn fyrir steini í röksemdarfærslu Andar Snæs.
105

 Því næst tekur Tómas Már fram að nú hljóti 

markaðsátak Andra Snæs fyrir kvikmynd hans Draumalandið að vera hafið og óskar Tómas Már, 

Andra Snæs, til hamingju með að hafa tekist að nýta hugmynd sína til hins ýtrasta „um að beita 

aðferðum áróðurstækni til að ráðast gegn einni mikilvægustu atvinnugrein þjóðarinnar.“
106

 

Tómas Már, segir að spunaverkið hafi hafist með útkomu bókarinnar Draumalandið: 

Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð og í kjölfar hennar hafi Andri Snær farið í 

fyrirlestrarherferð, gefið hafi verið út borðspil, leikrit hafi verið samið, bókin hafi verið gefin út 

erlendis, kvikmynd hafi verið gerð og Tómas Már heldur því einnig fram að stjórnmálflokkur 

hafi verið stofnaður. Í kjölfar þess segir Tómas Már: „Því miður hafa íslensk orkufyrirtæki, 

álfyrirtæki, verkfræðistofur og sá mikli fjöldi annara íslenskra fyrirtækja sem hafa tekjur sínar af 

því að þjónusta þennan geira, til þessa ekki andæft málflutningi Andra Snæs af nægjanlegum 

krafti. Þörf er á auknu upplýsingaflæði frá þessum aðilum í framtíðinni.“
107

 

 Nú fer Tómas Már aftur að grein Andra Snæs og byrjar á því að benda á að í grein sinni 

vill Andri Snær ekki tala um útflutningstekjur, því hann telur að þær gefi ranga mynd af þeim 

tekjum sem verða eftir í landinu af útflutningi áls. Tómas Már segir að hugtakið um 

útflutningstekjur hafi ekki verið búið til á skrifstofum Alcoa eða af fjölmiðlum, heldur sé það 

hugtak sem sem notað sé í allri umræðu um efnahagsmál. Einnig bendir Tómas Már á að 

hagstofan safni saman og greini upplýsingar og gögn um útflutningstekjur. Hann segir orðið vera 

mjög lýsandi, því útflutningstekjur séu einfaldlega þær tekjur sem fyrirtæki hafa af því að selja 

vörur sínar og þjónustu til erlendra aðila. „Það er ekki flóknara en svo.“
108

 Þó segir Tómas Már 

að ekki sé einfalt mál að reikna út hvaða áhrif útflutningur einstakra fyrirtækja hefur á 
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þjóðarbúskapinn. En Tómas Már segir að það aftri Andra Snæ ekki, að Andri Snær segir að 

einföld þekking á heimilisbókhaldi nægi.
109

 

 Í grein sinni, gefur Andri Snær sér, að fjögur hundruð manns starfi hjá Alcoa Fjarðarál og 

meðallaun þeirra séu fimm miljónir á ári.
110

 Um fjölda starfsmanna, segir Tómas Már að Andri 

Snær sé ekki fjarri lagi og bætir því við að hjá fyrirtækinu starfi 450 manns með fjölbreytta 

menntun og reynslu og að meðallaun séu nokkuð hærri en Andri Snær gefur sér. Tómas Már 

segir að alvarlegra sé að Andri Snær geri ekki ráð fyrir því að nokkur launatengd gjöld séu 

greidd af þeim launum og að miðað við þær forsendur sem Andri Snær gefur sér, sé 

heildarlaunakostnaður Alcoa Fjarðaráls nærr þrír milljarðar
111

 en ekki tveir eins og Andri Snær 

giskar á.
112

 Tómas Már segir einnig að Andri Snær telji ekki með störf hjá verktökum og öðrum 

aðilum sem þjónusta Alcoa Fjarðarál, einnig bætir Tómas Már við að, við rekstur fyrirtækisins sé 

áhersla lögð á að útvista ýmsa stoðþjónustu. Til að loka því máli bætir Tómas Már við að yfir 

þrjú hundruð verktakar starfi fyrir Alcoa Fjarðarál, á álverslóðinni og að mjög varlega megi 

áætla að fyrirtækið hafi skapað um eitt þúsund störf á landinu. Þar nefnir Tómas Már störf hjá 

verkfræðistofum, skipafélögum, vélsmiðjum, hugbúnaðarfyrirtækjum, endurvinnslufyrirtækjum 

og segir að svo megi lengi telja.
113

 

 Tómas Már bendir því næst á að í grein sinni ályktar Andri Snær að kaup á innlendum 

aðföngum vegna starfsemi Alcoa Fjarðaráls að undanskilinni raforku, nemi einum milljarði.
114
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Þetta segir Tómas Már, vera alveg út í bláinn. Sú tala sé um níu og hálfur milljarður, „Þar skeikar 

átta og hálfum milljarði. Inn í þessari tölu eru greiðslur til fjölmargra verktaka fyrirtækisins.“
115

  

 Í grein sinni í Fréttablaðinu tekur Andri Snær fram, að árið 2007 hafi álfyrirtækin greitt 

aðeins einn og hálfan milljarð í skatta og bætir við að Alcoa greiði aðeins 5% skatt af arði. Svo 

bætir Andri Snær við að Alcoa hafi fengið 2.6 milljarða, eða 3% af stofnkostnaði í styrk frá 

íslenska ríkinu, vegna byggingar álversins í Reyðarfirði.
116

 Ástæða þess að álfyrirtækin borgi 

ekki mikin tekjuskatt, segir Tómas Már vera þá, að þau hafi staðið í miklum fjárfestingum hér á 

landi undanfarin ár og bætir við að fjárfesting Alcoa í álverinu á Reyðarfirði nemi á annað 

hundrað milljörðum króna á síðustu fjórum árum. Þessi fjárfesting er afskrifuð á ákveðnum tíma, 

samkvæmt Tómasi Má og samkvæmt íslenskum skattalögum séu afskriftir taldar með kostnaði. 

Tómas Már bætir við að eins og önnur íslenski fyrirtæki, þá borgar Alcoa Fjarðarál 15% 

tekjuskatt og bendir á að þá staðreynd minnist Andri Snær ekki á í grein sinni. Þó borgi Alcoa 

Fjarðarál aðeins 5% skatta af þeim arði sem greiddur er til hluthafa og Tómas Már segir það vera 

í samræmi við það sem almennt tíðkast um arðgreiðslur til hluthafa í ríkjum sem Ísland hefur 

gert tvísköttunarsamninga við.  

 Næst víkur Tómas Már að þeirri staðhæfingu Andra Snæs að Alcoa hafi hlotið 2.6 

milljarða króna styrk frá íslenska ríkinu, eða 3% af stofnkostnaði álversins í Reyðarfirði. Þá 

fullyrðingu segir Tómas Már vera lífseiga og getur sér til um að Andri Snær sé að vísa til 

útreikninga Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) þar sem talið var að „ákvæði í fjárfestingarsamningi 

um iðnaðarmálagjald, fasteignaskatt, eignaskatt og fleiri atriði, jafngiltu heildarstuðningi við 

verkefnið upp á 34,3 milljóna Bandaríkjadala til fjörutíu ára, sem er um 3% af stofnkostnaði.“
117

 

Þar bætir Tómas Már við að ESA hafi ekkert sett út á þetta fyrirkomulag, enda sé það ljóst að 

mörg önnur lönd bjóði fyirtækjum meiri ívilnanir en Ísland til að laða að sér stórar erlendar 

fjárfestingar.
118

 Einnig telur Tómas Már að vert sé að nefna að frá og með árinu 2008 hafi 

sveitarfélagið Fjarðarbyggð lækkað fasteignakatt allra fyrirtækja niður í eitt prósent og að 

                                                
115 Tómas Már Sigurðsson 2008. Blekkingar Andra Snæs. Fréttablaðið, 305: 22 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s 

(Sótt 18.09.09) 
116 Andri Snær Magnason 2008. Úr einu ruglinu í annað, Fréttablaðið, 285: 16 
http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4008912&issId=278442&lang=is  
117 Tómas Már Sigurðsson 2008. Blekkingar Andra Snæs. Fréttablaðið, 305: 22 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s 

(Sótt 18.09.09) 
118 Sama heimild  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s
http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4008912&issId=278442&lang=is
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s


35 

 

eignarskattur hafi verið laggður niður á öllum atvinnurekstri á Íslandi. Tómas Már segir í grein 

sinn að eftir standi 5,6 milljónir Bandaríkjadala, sem séu um 17 milljónir króna á þáverandi 

gengi (þegar greinin birtist), eða um 0,49% af áætluðum stofnkostnaði árið 2003. En samkvæmt 

byggðareglum ESA hefði slíkur stuðningur mátt nema allt að 17%.
119

 

 Nú fer Tómas Már að tala um það orkuverð sem samið var um milli Landsvirkjunar og 

Fjarðaráls. Tómas Már segir að ekki megi gefa það verð upp vegna viðskiptahagsmuna. Þar vísar 

hann í grein sem birtist í Fréttablaðinu 21. október 2008 og er skrifuð af Jóhannesi Geri 

Sigurgeirssyni.
120

 En þar segir Jóhannes að þær tölur sem Andri Snær notast við séu kolrangar og 

að þó að álverð hafi fallið um 35% frá því um sumarið 2008 fram undir miðjan október 2008, 

megi gera ráð fyrir því að Landsvirkjun muni borga Kárahnjúkavirkjun niður hraðar en gert var 

ráð fyrir í upphafi. Í því samhengi telur Tómas Már að rétt sé að benda einnig á það að þó svo að 

Andri Snær hefði rétt fyrir sér að allar greiðslur til Landsvirkjunar færu beint úr landi í að borga 

skuldir Landsvirkjunar, gleymir Andri Snær að taka fram að á móti kæmi eignamyndun í 

virkjunum hér á landi. Einnig bætir Tómas Már við að fjarstæða sé að halda því fram að allar 

tekjur Landsvirkjunar af orkusölu fari í að greiða erlendar skuldir og telur það vera enn 

fjarstæðukenndara að gera ráð fyrir að sjávarútvegur og ferðaþjónusta séu skuldlausar greinar við 

erlenda lánadrottna. „Þessar greinar eru þó mjög mikilvægar íslensku atvinnulífi, ekki síður en 

áliðnaðurinn.“
121

 

 Greininni lýkur Tómas Már með þessum orðum: „Iðnaðarráðherra svaraði nýlega á 

Alþingi fyrirspurn um framlag áliðnaðarins til þjóðarbúsins. Í svari hans kom fram að áætla megi 

að um þriðjungur tekna álveranna á Íslandi verði eftir í landinu. Óhætt er að fullyrða að það sé 

mjög varlega áætlað. Þær tölur sem Andri Snær heldur fram eru hins vegar meira og minna 

rangar og hann leyfir sér að saka aðra um blekkingar.“
122

 

                                                
119 Tómas Már Sigurðsson 2008. Blekkingar Andra Snæs. Fréttablaðið, 305: 22 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s 

(Sótt 18.09.09) 
120Jóhannes Geir Sigurgerisson 2008. Andri Snær og útflutningurinn. Fréttablaðið, 288: 17 
http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4009065&issId=278445&lang=is  
121 Tómas Már Sigurðsson 2008. Blekkingar Andra Snæs. Fréttablaðið, 305: 22 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s 

(Sótt 18.09.09) 
122 Sama heimild 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s
http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4009065&issId=278445&lang=is
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278465&pageId=4009957&lang=is&q=blekkingar%20andra%20sn%E6s


36 

 

Mín skoðun 

 Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð er skemmtileg lesning. Ég vil byrja á 

því að nefna það. Hugmyndir Andra Snæs eru flestar mjög skemmtilegar og hann er, eins og áður 

sagði, mjög naskur á að finna ummæli og upplýsingar og bókin er vel skrifuð og það er rétt að 

maður tekur eftir því að höfundur vinnur við það að sýsla með orð. Mikið hefur verið skrifað um 

Draumalandið og flest af því gott. Fyrir mér virðist þó mikið af þeirri gagnrýni sem ég rak augun 

í eiga rétt á sér og gagnrýnendur virðast hafa góðar heimildir fyrir gagnrýni sinni. 

En þó finnst mér bókin áróðurskennd á köflum. Andri Snær sagði sjálfur að bókin væri 

eins konar loftárás á hugmyndir sem hefðu legið allt of lengi í loftinu. Eins og áður hefur komið 

fram fer höfundur um víðan völl en virðist ekki vita alveg hvar hann ætlar að enda. Hvað á að 

taka við eftir að þessar hugmyndir hafa verið skotnar úr loftinu. Getum við öll farið í Háskóla og 

lifað á hönnun? 

Einnig er nokkuð greinilegt að ýmsar fullyrðingar og tölfræði sem birtist í 

Draumalandinu, hafa verið teygðar á einhvern hátt, einfaldaðar töluvert eða eru rangar. En það 

er mikið af fullyrðingum og tölfræði í bókinni og flestar þeirra fá mann til að stoppa og hugsa sig 

um. „Getur þetta verið satt? Ef svo er, þá er það fáránlegt!“ 

  



37 

 

Heimildaskrá 

 Andri Snær Magnason 2006. Draumalandið: Sjálfhjálparbók handa hræddri þjóð. Bls 

251. Reykjavík Mál og menning 

 Andri Snær Magnason 2008. Úr einu ruglinu í annað, Fréttablaðið, 285: 16. Reykjavík, 

Ísarfoldarprentsmiðja 

 Bergsteinn Sigurðsson 2006. Þegar friðurinn vofir yfir. Fréttablaðið, 69 : 26. Reykjavík, 

Ísarfoldarprentsmiðja 

 Björn Þorsteinsson 2007. Leitin að draumnum. Hugur: Tímarit um heimspeki, bls 183. 

Reykjavík, Félag áhugamanna um heimspeki. 

 Guðmundur Heiðar Frímannsson 2006. Hvert er Draumalandið, hinn besti heimur allra 

heima? Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit. 

 Halldór Guðmundsson 2006. Úr vonarstræti í skuggasund. Fréttablaðið, 98: 74. 

Reykjavík, Ísarfoldarprentsmiðja 

 Þorsteinn Siglaugsson 2006. Virkjanasálfræði. Þjóðmál, Bls 92. Reykjavík, Ugla 

 Jakob Björnsson 2006. Athugasemdir við greinina ,,Rangfærslur afhjúpaðar“. 

Morgunblaðið. 135. tölublað.Reykjavík, Prentsmiðja Morgunblaðsins 

 Jóhannes Geir Sigurgerisson 2008. Andri Snær og útflutningurinn. Fréttablaðið, 288: 17. 

Reykjavík, Ísarfoldarprentsmiðja 

 Tómas Már Sigurðsson 2008. Höldum ótrauð áfram, Fjarðarálsfréttir. 2 árgangur. Bls 3. 

 Tómas Már Sigurðsson 2008. Blekkingar Andra Snæs. Fréttablaðið, 305: 22. Reykjavík, 

Ísarfoldarprentsmiðja 

 Þröstur Helgason 2006. Rangfærslur afhjúpaðar. Morgunblaðið. 119. tölublað. 

Reykjavík, Prentsmiðja Morgunblaðsins 

 http://www3.hi.is/~bjorntho/Ferilskra.htm - Yfirlit um námsferil og störf Björns 

Þorsteinssonar 

 http://www.alcoa.com – Heimasíða álfyrirtækisins Alcoa 

 http://www.andrisnaer.is – Heimasíða Andra Snæs 

 http://www.heimspeki.hi.is/?fah - Heimasíða Félags áhugamanna um heimspeki 

http://www3.hi.is/~bjorntho/Ferilskra.htm
http://www.alcoa.com/
http://www.andrisnaer.is/
http://www.heimspeki.hi.is/?fah
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 http://www.stjornmalogstjornsysla.is – Heimasíða veftímaritsins Stjórnmál og stjórnsýsla 

 http://www.timarit.is – Stafrænt bókasafn Landsbókasafns Íslands 

 http://www.tsiglaugsson.blog.is – Bloggsíða Þorsteins Siglaugssonar 

 http://www.gegnir.is – Samskrá íslenskra bókasafna 

 http://www.mbl.is – Heimasíða Morgunblaðsins 

 http://visir.is – Heimasíða 365 miðla 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/
http://www.timarit.is/
http://www.tsiglaugsson.blog.is/
http://www.gegnir.is/
http://www.mbl.is/
http://visir.is/

