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Ágrip 

Hugsunin stjórnar heiminum er heiti á bók eftir Pál Skúlason sem ásamt kveri Roberts 

K. Greenleaf, Servant as Leader, voru kveikjan að nálgun þessarar rannsóknar. Tekist 

er á við þetta fyrirbæri, hugsun mannsins, með vitund og veruleika höfundar að vopni. 

Rannsóknin er fræðileg aðleiðsla að svari við rannsóknarspurningunni „Hvernig birtist 

Þjónandi forysta í sjónvarpsþáttunum Baráttan um Bessastaði í júní 2016?“ Til að 

nálgast svar við spurningunni er leitað í fræðin um Þjónandi forystu, heimspeki 

Sókratesar í túlkun Platons, Hönnu Arendt og Friedrich Nietzsche og kenningu 

Sigmund Freud um eðlishvatir. Á grundvelli þessara hugsuða, ásamt vitund og 

veruleika höfundar, er rannsóknarspurningunni svarað á þann veg að Þjónandi forysta 

birtist í Leo og hjúkrunarfræðingi McMurphy í sjónvarpsþáttunum Baráttan um 

Bessastaði í júní 2016.  

 

Abstract 

The mind controls the world is a name of a book by the Icelandic Philosopher Páll 

Skúlason. That book together with the essay Servant as Leader by Robert K. Greenleaf, 

awakened the idea behind this reseach. The research is done by the mind and reality of 

the author where he tries get closer picture of human mind by readings from the old 

masters. The question asked is: “How does Servant Leadership appear in the program 

episodes Baráttan um Bessastaði in June 2016?” To find the answer, author uses 

findings about Servant Leadership, Philosophy by Sokrates, Hanna Arendt and 

Friedrich Nietzsche together with Sigmund Freud. Based on this old wisdom, author 

comes to the conclusion that Servant Leadership appeares in Leo and McMurphys nurse 

in the program episodes Baráttan um Bessastaði in June 2016.  
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Inngangur 

 

Þjónandi forysta er kennd í Viðskiptafræði á Bifröst. Grundvöllurinn að áfanganum er 

lítið kver upp á 48 blaðsíður eftir Robert K. Greenleaf og  heitir Servant as Leader. Um 

hvað fjallar kverið? Og þar af leiðandi áfanginn sem kenndur er í Viðskiptafræði á 

Bifröst? Hvað er Robert K. Greenleaf að fara? Hvað er Þjónandi forysta?  

 

Þessar spurningar eru undirliggjandi þeirri rannsókn sem hér fer í hönd og stýra nálgun 

hennar. Kver Greenleafs Servant as a Leader er sú undirstaða sem áfanginn byggir á. 

Á grundvelli þess og á grundvelli hugtaksins Þjónandi forysta er búið að gera og er 

verið að gera ótal rannsóknir. Flestar sem komið hafa fyrir sjónir undirritaðrar 

megindlegar rannsóknir. Rannsóknir þar sem leitast er við að gera mælingar á líðan 

mannsins. Mælingar á líðan hans á vinnustað. Þróuð hafa verið mælitæki í þessum 

tilgangi, þ.e. spurningalistar sem hafa það markmið að mæla líðan. Dæmi eru SLS 

mælitækið Servant Leadership Survey (van Dierendonck & Nuijten, 2011) og OLA. 

(Laub J. A., 1999) Bæði mælitækin eru spurningalistar sem þróaðir hafa verið á 

grundvelli hugmyndafræðinnar sem aftur er til á grundvelli kvers Greenleaf og hafa 

þann tilgang að mæla líðan, hvort með sína áherslur. (Guðjón Ingi Guðjónsson og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2014) 

 

Ekki stendur til að gera grein fyrir þessum megindlegu rannsóknum. Íslendingar hafa 

löngum mælst með hamingjusömustu þjóðum í heimi (Helliwell, Layard og Sachs, 

2016) og það er fínt út af fyrir sig. Það sem vekur áhuga er innihaldið, dýptin. Að skilja 

kver Robert K. Greenleaf Servant as Leader á dýptina. Það er markmið rannsóknar 

þessarar og það sem ætlunin er að sé rauður þráður í gegnum alla rannsóknina sem 

áreiðanlega kemur einhverjum fyrir sjónir sem hrein vitleysa. Það er nefnilega ekki 

heiglum hent að varpa ljósi á eitthvað sem snýst um manninn. En um það 

grundvallaratriði er ekki hægt að efast að kver Greenleaf snýst. Það snýst um manninn, 

líðan hans. „How do we get the right things done?“ will be the watchword of the day, 

every day. And the context of those who bring it off will be: men...“  (Greenleaf, 2008, 

bls. 47) Að menn vaxi, eflist, þroskist, verði vitrari, sterkari og sjálfstæðari er markmið 

Greenleaf alveg eins og það var markmið Hermans Hesse, höfundarins að Journey to 

the East þaðan sem þjónninn Leó kemur. (Hesse, 2007) Hvernig fer maður að því? Að 
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verða vitrari? Heilli? Sterkari? Og stuðlar að því að aðrir verði það líka?  Hvernig getur 

Þjónandi forysta komið þar að liði?  

 

Þetta er undirliggjandi útgangspunktur rannsóknarinnar. Að fara í skilningsleit með 

hjálp kvers Robert K. Greenleaf Servant as Leader og hugtaksins Þjónandi forystu. 

Leiðarljósið eru ummæli Sókratesar „Að gagnrýna eigin samtíma í ljósi hugsjóna 

hagnýtrar skynsemi.“ (Páll Skúlason, 2014, bls. 73) Ofangreindum spurningum verður 

ekki svarað, liggur í hlutarins eðli og stendur ekki til. Við vitum vonandi að við getum 

aldrei komist að einum sannleika til að svara svo stórum spurningum og það veit Robert 

K. Greenleaf mætavel þegar hann tekur sér orð rabbíans í munn og segir: „There is no 

way!“ (Greenleaf, bls. 43) Við erum nefnilega manneskjur. Að vera manneskja er 

nafnið á þessari rannsókn, við erum manneskjur, það er tilvitnun í Elísabetu 

Jökulsdóttur forsetaframbjóðenda í þáttunum sem tekist er á við í þessari rannsókn en 

á sér jafnframt djúpa merkingu og vísan í það hvernig þessi rannsókn er unnin. Það að 

vera manneskja felur nefnilega í sér svo margt. Svo margt sem erfitt er festa hönd á og 

verður aldrei hægt að festa hönd á. En er á sama tíma viðfangsefni kvers Greenleaf og 

þar með hugtaksins Þjónandi forysta eins og rakið var hér að ofan og þar með er það 

viðfangsefnið sem þessi rannsókn snýst um. Sú staðreynd að við erum manneskjur. 

Hvað skyldi það fela í sér sem kemur þessari rannsókn við? Rannsóknarspurningin er 

„Hvernig birtist Þjónandi forysta í sjónvarpsþáttunum Baráttan um Bessastaði 

3ja og 24. júní 2016?“ Það hvernig spurt er lýsir því sem er áhugasvið rannsakandans. 

Það er leitin sjálf sem skiptir máli. Skilningsleitin á hugtakinu Þjónandi forysta sem er 

til orðið á grundvelli kvers Roberts K. Greenleaf Servant as Leader.  

 

Það er samspil þessara fyrirbæra1 kvers Greenleafs Servant as Leader, hugtaksins 

Þjónandi forystu sem orðið hefur til á grundvelli þess og vitundar rannsakanda sem býr 

afurðina til að öllu leyti. Afurðina sem er þessi rannsókn, aðleiðslan að svari við 

rannsóknarspurningunni.  

 

Það að sjónvarpsþættirnir Baráttan um Bessastaði séu notaðir sem undirstaða til að 

takast á við rannsóknarspurninguna ber ekki að taka þannig að þeir, sjónvarpsþættirnir, 

séu þar með orðnir aðalviðfangsefni rannsóknarinnar. Í raun koma þeir lítið við sögu. 

                                                 
1 Vísa með þessu orði til fyrirbærafræði í heimspeki.  
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Þeir eru undirliggjandi, aðleiðslan að svari við rannsóknarspurningunni byggir á þeim 

en þar með er hlutverk þeirra upptalið. Þeir eru valdir sem viðfang vegna sérstöðunnar. 

Sjónvarpsþættir þar sem fram koma frambjóðendur til æðsta embættis íslensku 

þjóðarinnar forseta Íslands. Það er áhugavert að skoða hugtakið Þjónandi forystu út frá 

þeim. Fyrir rannsakanda vakir að leita skilnings á kveri Greenleafs og þar með 

hugtakinu Þjónandi forysta, það er markmiðið sem allt snýst um. Viðfangið er 

aukaatriði en um leið nauðsynlegt til að geta náð markmiðinu. Þetta verður að biðja 

lesandann um að hafa í huga því þetta hefur grundvallaráhrif á uppsetningu 

rannsóknarinnar. Nálgun hennar og uppbygging er persónuleg og byggir á skynjun 

rannsakanda á kveri Greenleafs.  

 

Kjarni þjónsins Leó í kveri Greenleafs og það sem aðgreinir hann frá annars konar 

forystu er að þjóna fyrst. (Greenleaf, 2008, bls. 11, 15) Hvernig þjónar maður fyrst? 

Hvernig birtist þessi eiginleiki að þjóna fyrst? Með því að hlusta. Hlusta til þess að 

kynnast þörfum. Greenleaf segir jafnframt að hlustun sé engin í hans samtíma. Þá segir 

hann að allt byrji með innsæi einstaklingsins. „Everything begins with the initiative of 

an individual“ (Greenleaf, 2008, bls. 16)  

 

Innsæi einstaklingsins, næmi hans á samtíma sinn, meðvitund um fortíð og sýn um 

framtíð er rauður þráður í kveri Greenleaf. Innsæi, næmi og þroskuð vitund til að skynja 

samfélag sitt er Þjónninn Leó holdi klæddur. „I did not get the notion of the servant as 

leader from conscious logic. Rather it came to me as an intuitive insight as I 

contemplated Leo.“ (Greenleaf, 2008, bls. 14) Þessi rannsókn er byggð upp með sama 

hætti, á grundvelli innsæis, næmis rannsakanda og ber að lesa í því ljósi.  

 

Byrjað er á hugleiðingu um hugsunina, þessa sem stjórnar heiminum. Þá er gerð grein 

fyrir kveri Greenleafs og hugmyndafræðinni um Þjónandi forystu og og þeim 

rannsóknum sem taldar eru eiga við.  Næst kemur lítill kafli um heimspekina, 

viskuástina, líkamann og sálina, vitundina, opna vitund og lokaða vitund, undrun og 

hlýðni. Þá lítill kafli “skemmda dýrið”, skilyrta dýrið manninn sem Hanna Arendt talar 

um og alræðishyggjuna. Í framhaldi kafli um kenningar Sigmund Freuds um 

eðlishvatir. Að síðustu niðurstöður, umræður og ályktanir.  

 



 

9 

 

Nálgun rannsóknar þessarar er þríþætt. Í fyrsta lagi byggir hún á – kveri Roberts K. 

Greenleaf um Þjónandi forystu The Servant as Leader. Í öðru lagi byggir hún á 

heimspeki og í þriðja lagi byggir hún á kenningu Sigmund Freud um sálkönnun. Allt 

þetta þrennt sameinast í sjálfi höfundar. Ég tek mér það bessaleyfi að hafa sjálfstæði til 

að túlka og greina hugtakið Þjónandi forysta út frá mínu eigin sjálfi, reynslu og 

þekkingu og því hvernig ég skynja veruleikann. Þessi útgáfa er önnur útgáfa af tveimur. 

Rannsóknin er þroskaferli einstaklings sem tekst á við samtíma sinn og sjálfan sig í 

leiðinni með hugmyndafræði Þjónandi forystu að vopni. Fyrri útgáfan er óopinber og 

einungis tiltæk þeim leiðbeinanda þar sem hún skiptir máli í heildarferlinu. Eitt verður 

að ítreka með miklum þunga að þessi afurð er manns sem með opnum huga heldur af 

stað í skilningsleit. Niðurstöðurnar í lokin eru hennar og eingöngu hennar og byggja á 

hennar lífssögu, reynslu, þroska og vanþroska eftir atvikum. Fræðin sem liggja til 

grundvallar eru ekki á hennar sviði og því er nálgunin eflaust barnsleg á stundum. 

Vonandi vekur þó aðleiðslan áhuga einhverra að skoða málið nánar og þá er 

tilganginum náð.  

 

Hugsunin stjórnar heiminum  

Í kveri sínu segir Greenleaf „Men once lived in communities and, in the developing 

world, many still do.“ (Greenleaf, 2008, bls. 38) Þessi litla setning hefur djúpa 

merkingu, að einu sinni hafi menn búið í samfélagi og að í þróunarlöndum geri margir 

það enn. Í þessari setningu felst sú fullyrðing að við búum ekki lengur í samfélagi. Hann 

segir jafnframt að þar sem sé ekki samfélag sé erfitt fyrir hinn unga að nema og fyrir 

hinn aldna að lifa. (Greenleaf, 2008, bls. 38-40) Það er ekki hægt að fara í grafgötur 

með að Greenleaf hefur áhyggjur af þróun samfélagsins sem hann lifir í, það er eins og 

rauður þráður í ritgerð hans. Páll Skúlason heimspekingur gerir það sama að  umtalsefni 

í bók sinni Hugsunin stjórnar heiminum en þar segir hann m.a. „Hver hugsandi 

manneskja spyr sig: Hvert stefnir heimurinn eiginlega í dag?“ (Páll Skúlason, 2014, bls. 

41) Höfundur þessa verkefnis deilir þessari skoðun með þessum tveimur herramönnum. 

Hvert stefnir heimur þar sem Donald Trump hefur verið kjörinn forseti Bandaríkjanna?  

 

Páll Skúlason spyr þeirrar spurningar hvort að heimspekin sé kannski alvaran sjálf? 

Dauðans alvara? (Páll Skúlason, 2014, bls. 8-9) Hvað á hann við með þessari 

spurningu? Og hvað á hann við með þessu nafni á bók sinni „Hugsunin stjórnar 
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heiminum“? Ef að það er hugsunin sem stjórnar heiminum viljum við þá ekki vita allt 

um hana? Ef að það er markmið Greenleafs og kvers hans að við verðum öll vitrari, 

heilli, sterkari og sjálfstæðari, og höfum áhrif á aðra í þá átt þurfum við þá ekki að vita 

eitthvað um þessa hugsun? Þessa sem stjórnar heiminum? Hvernig kynnumst við 

henni? Hugsuninni?  

Greenleaf segir á einum stað: „Much depends on whether those who stir the ferment 

will come to grips with the ageold problems of how to live in a human society.“ 

(Greenleaf, 2008, bls. 12)  

 

Þjónandi forysta  

Þjónandi forysta er hugmyndafræði í stjórnunar- og leiðtogafræðum þar sem 

mælikvarðinn er einn og aðeins einn, maðurinn sjálfur. Höfundur hugmyndafræðinnar, 

Robert K. Greenleaf orðar það svo: 

The best test, and difficult to administer, is: do those served grow as persons; do they, 

while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely 

themselves to become servants? And, what is the effect on the least privilieged in 

society will they benefit, or at least, will they not be further depreived?  

(Greenleaf, 2008, bls. 15) 

 

Hugmyndafræðin byggir á kveri Roberts K. Greenleaf The Servant as Leader.  

Tilgangurinn er skýr, sá „að heila“, búa til heild. Orðið sem Greenleaf notar er „healing“ 

eða að græða (Greenleaf, 2008, bls. 37). Sögnin að græða í því samhengi að hún græði 

sár. Þú græðir sár í þeim tilgangi að búa aftur til heild. Það er markmiðið með þjónandi 

forystu. Að sameina, búa til heild, í stað þess að sundra. Allir sem viðhafa þjónandi 

forystu eiga þetta atriði sameiginlegt og það er viljinn til að sameina, heila, sem keyrir 

hugmyndafræðina áfram. (Greenleaf, 2008, bls. 37) 

Kærleikurinn  

Kærleikur, skilyrðislaus kærleikur er rauður þráður í ritgerð Greenleaf og kjarni 

hugmyndafræðinnar (van Dierendonck og Patterson, 2015). Það er ástin til náungans 

sem allt byggir á og sú ást er óskilyrt. „Love is an undefinable, term, and its 

manifestations are both subtle and infinite.  ...As soon as one´s liability for another is 

qualified to any degree, love is diminshed by that much.“ (Greenleaf, 2008, bls. 39) 

Eins og segir í síðari setningunni felur þessi skilyrðislausa ást í sér takmarkalausa 

ábyrgð okkar allra hvert á öðru. Um leið og við skilyrðum kærleikann, hefur 

kærleikurinn sem stærð í heiminum minnkað jafnmikið.  
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Kærleikurinn birtist í þjóninum Leó, sem þjónar fyrst. Það er skilyrði þess að hægt sé að 

tala um þjónandi forystu að þjóna fyrst, þannig birtist kærleikurinn. Sá einn getur kallast 

þjónandi leiðtogi sem hlustar fyrst á fylgjendur sína til að vita hverjar þarfir þeirra eru. 

Með hlustun sýnirðu vilja til að hlusta á hverjar þarfirnar eru. Með þjónshlutverkinu 

svarar hann þörfum og býr þannig til traust. „...this story clearly says – the great leader 

is seen as servant first, and that simple fact is the key to his greatness.“ (Greenleaf, 

2008, bls. 9) (van Dierendonck og Patterson, 2015) 

 

Þjónandi forysta er þannig forysta sem hefur það að markmiði að fylgjendurnir, hverjir 

sem þeir eru, eflist, styrkist og líði betur persónulega. Hinn þjónandi leiðtogi er þjónn 

fyrst og í því liggur djúp merking. Hann hlustar til að greina þarfir (þeirra sem hann 

ætlar að þjóna) og sýnir með því kærleika, skilyrðislausan kærleika. Samfélagið nýtur 

góðs af, því afleiðingin verður sú að öllum líður betur. (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011) 

(Shaw og Newton, 2014) (van Dierendonck og Patterson, 2015) Þetta er í fáum orðum 

það sem hugmyndafræði þjónandi forystu gengur út á og það sem allar rannsóknir um 

þjónandi forystu eru að fást við í mismunandi myndum. Það getur ekki kallast þjónandi 

forysta nema þeir sem þjónað er verði heilli, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og líklegri 

sjálfir til að verða þjónar, svo vitnað sé aftur í Greenleaf hér í upphafi. Það er eini 

mælikvarðinn á hvort um ræðir þjónandi forystu eða ekki. Eins og Greenleaf segir líka 

þá er það ekki einfalt. Við erum nefnilega menn. „This is part of the human dilemma; 

one cannot know for sure.“  (Greenleaf, 2008, bls. 15) 

 

Skilyrðislaus kærleikur til fylgjendenna birtist í því að þjónandi foringi samþykkir alla, 

hann fer ekki í manngreinarálit. „The servant always accepts and empathizes, never 

rejects.“ (Greenleaf, 2008, bls. 21) Þetta er undirstaðan að öllu sem á eftir kemur. 

Skilyrðislaus kærleikur. Greenleaf ítrekar þetta og segir: „An educator may be rejected 

by his students and he must not object to this. But he may never, under any 

circumstances, regardless og what they do, reject a single student.“ (Greenleaf, 2008, 

bls. 21) Þetta er ekki það sama og að samþykkja hvaða vitleysu sem er, aldeilis ekki, 

því þjónandi leiðtogi er engin já manneskja. „Awareness is not a giver solace-it is just 

the opposite. It is a disturber and an awakener.“ (Greenleaf, 2008, bls. 29) Þetta þýðir 

einmitt að þú flokkar ekki fólk í jákvætt og neikvætt fólk, gott eða vont fólk eða ýtir 

undir flokkun fólks í mannheimum yfirleitt. Fólk er fólk, ófullkomið og mannlegt og 
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sem þjónandi leiðtogi veistu það og gengur út frá því. „Acceptance of the person, 

through, requires a tolerance of imperfection. Anybody could lead perfect people-if 

there were any. But there aren´t any perfect people.“ (Greenleaf, 2008, bls. 22)  

Áhersluþættir og fræðimenn 

Hver og einn sem les kver Roberts K. Greenleaf um þjónandi forystu les sínar áherslur 

- hvaða atriði eru dregin út sem aðalatriði hugmyndafræðinnar, þar er enginn einn 

sannleikur á ferð. Það skiptir máli að halda því á lofti og sú vísa verður aldrei of oft 

kveðin. Það væri ekki í anda Greenleaf að bera á borð “eina rétta túlkun” eða “einn 

réttan skilning” á því sem lesa má út úr kveri hans en kjarna hugmyndafræðinnar og 

tilgang hennar er ekkert hægt að fara í grafgötur með. Grundvöllurinn er þjóninn Leó 

sem með því að hlusta sýnir kærleika, og kynnist með því þörfum þeirra sem hann á 

samskipti við og getur svarað þeim. (Greenleaf, 2008) (van Dierendonck og Patterson, 

2015) Fræðileg nálgun að viðfangsefninu snýr með einum eða öðrum hætti að því að 

rannsaka “heilunarmátt” hugmyndafræðinnar sem felst í þessum kjarna.  

 

Russel og Stone 

Russel og Stone tóku saman yfirlit yfir rannsóknir nokkurra fræðimanna á kjarna- og 

áhrifaþáttum Þjónandi forystu árið 2002 og settu upp í tvö líkön. (Russell & Stone, 

2002) Tilgangur fræðigreinar þeirra og þess að setja þetta upp í líkön var að búa til 

vinnulíkan fyrir aðra fræðimenn til að takast á við Þjónandi forystu. Taka saman 

niðurstöður margra fræðimanna á fyrirbærinu Þjónandi forysta og setja myndrænt upp 

þar sem hægt er sjá hvernig hvað hefur áhrif á annað. Athygli vekur að í upphafi 

fræðigreinarinnar tala þeir um að því miður sé Þjónandi forysta enn of heimspekileg og 

því sé þetta tilraun þeirra til að stilla henni upp með hætti sem geri mönnum auðveldara 

um vik að sanna hana. (Russell & Stone, 2002) 
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Mynd 1. (Russell og Stone, 2002, bls. 154) Þýðing á ábyrgð höfundar.  

 

Óþarft er að fara djúpt ofan í skilgreiningar á því sem blasir við á þessum myndum.  

Jákvæð uppbyggileg áhrif Þjónandi forystu. Ef forystan er ekki uppbyggileg er hún ekki 

Þjónandi forysta. Því er áskorun allra sem rannsaka þetta fyrirbæri að rannsaka líðan 

manna. Hvernig það er gert, er útfærsla þeirra sem það gera.  

 

Dirk van Dierendonck 

Dierendonck hefur birt margar rannsóknir á Þjónandi forystu og er m.a. meðhöfundur 

að mælitæki, spurningalista fyrir megindlegar rannsóknir, sem ætlað er að mæla hvort 
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að Þjónandi forysta er viðhöfð í fyrirtækjum eða stofnunum eða ekki, svokallað SLS – 

Servant Leadership Survey. Þetta mælitæki einblínir á einstaklinginn, líðan hans. 

Megintilgangur rannsóknar þeirra Dierendonck og Nuijten var að búa til áreiðanlegt 

mælitæki fyrir Þjónandi forystu. (van Dierendonck og Nuijten,  2011)  

 

Við þróun mælitækisins voru þættir Þjónandi forystu flokkaðir í 8 undirþætti eins og 

Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir gera grein fyrir í fræðigrein sinni um 

rannsóknir þeirra á Þjónandi forystu: Efling (empowerment), ábyrgð (accountability) 

falsleysi (authenticity), hugrekki (courage) forgangsraða í þágu annarra (standing 

back), auðmýkt (humility), fyrirgefning (forgiveness) og ráðsmennska (stewardship). Í 

þessari fræðigrein eru birtar niðurstöður rannsóknar með SLS mælitækinu á 8 

þjónustufyrirtækjum hér á landi og niðurstaða þeirrar rannsóknar var að íslenskir 

stjórnendur hefðu í allnokkrum mæli tileinkað sér hugmyndafræði Þjónandi forystu. 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013)  

D. van Dierendonck og L. Asag-Gau  

L. Asag-Gau og D. van Dierendonck gerðu stóra rannsókn árið 2011 þar sem 

meginmarkmiðið var að öðlast dýpri skilning á tengslum Þjónandi forystu á starfsmenn 

og niðurstaðan sýndi sterka jákvæða fylgni Þjónandi forystu á starfsumhverfi: 

 

Mynd 2. (Asag-Gau & van Dierendonck, 2011, bls. 466) Þýðing á ábyrgð höf.  
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Mynd 3. (Asag-Gau & van Dierendonck, 2011, bls. 476) Þýðing á ábyrgð höf. 

 

Myndirnar tala sínu máli. Þjónandi forysta hefur jákvæð áhrif á starfsumhverfi og þar 

af leiðandi á samband starfsmannsins við fyrirtækið. Hér er rétt að taka fram að ef það 

væri ekki þannig væri það ekki Þjónandi forysta. Þjónandi forysta er ekki Þjónandi 

forysta nema að hún hafi jákvæð og uppbyggileg áhrif sbr. skilgreiningin um að 

mælikvarðinn er einn og aðeins einn, maðurinn sjálfur. Að hann verði vitrari, heilli, 

sterkari og sjálfstæðari eins og vitnað er í Greenleaf í upphafi.    

Dirk van Dierendonck og Kathleen Parsons 

Dirk van Dierendonck og Kathleen Parsons hafa tekið saman helstu atriði sem gera 

kærleikann að kjarna í kveri Greenleaf og þau freista þess að setja það upp í mynd en 

hún er tekin úr grein þeirra undir fræðiheitinu Compassionate Love as a Cornerstone 

of Servant Leadership: An Integration of Previous Theorizing and Research:  

 

Mynd 4. (van Dierendonck og Patterson, 2015, bls. 120) Þýðing á ábyrgð höfundar.  

 

Kærleikur hins þjónandi foringja, eiginleikar, viðhorf og hegðun hefur jákvæð og 

uppbyggileg áhrif á einstaklinginn, fyrirtækið eða stofnunina ef um það er að ræða og 

samfélagið sem heild. Þjónandi forysta er þannig jákvætt hreyfiafl sem leiðir til vaxtar 

og þroska þeirra sem hennar njóta. Og það er mælikvarðinn. Eini mælikvarðinn. 
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Jákvæðu áhrifin á einstaklingana og þar með á samfélagið. Þau áhrif og tengslin milli 

áhrifaþáttanna sjást vel á næstu mynd sem Dirck van Dierendonck setti upp í sögulegu 

yfirliti sem hann tók saman og birti árið 2011:  

 

Mynd 5. (van Dierendonck, 2011, bls. 1233) Þýðing á ábyrgð höfundar.  

 

Yfirlit úr sömu grein, sögulegri yfirlitsgrein sem birt var 2011 yfir nokkrar rannsóknir 

á Þjónandi forystu og þá þætti sem mældir voru í viðkomandi rannsóknum: 

Mynd 6. (van Dierendonck, 2011, bls. 1241) Þýðing á ábyrgð höfundar.  
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Sigrún Gunnarsdóttir og íslenskar rannsóknir 

Sigrún Gunnarsdóttir lítur svo á að hugmyndafræði Greenleaf birtist í samspili 

grundvallaratriða í viðhorfum og lífsháttum og talar um 3 meginþætti þjónandi forystu: 

Einlægan áhuga á högum annarra, sjálfsþekkingu, innri styrk og framsýni (hafa skýra 

sýn, hugsjón, sjá til framtíðar)  (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011) (Guðjón Ingi Guðjónsson 

og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014) Sigrún setur þetta upp í mynd, þríhyrning þar sem 

sjálfsþekking annars vegar og einlægur áhugi á hag annarra hvílir á stoðinni um 

hugsjón, framtíðarsýn, ábyrgð. Annars vegar skapar þetta jafningabrag og hins vegar 

auðmýkt gagnvart fylgjendunum, (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 

2013) sjá mynd hér að neðan sem tekin er upp af vefsíðu um Þjónandi forystu:  

 

Mynd 7. (Sigrún Gunnarsdóttir, Þjónandi forysta, 2016) 

 

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir hefur haft umsjón með  rannsóknum á Þjónandi forystu á 

Íslandi, en þær eru orðnar þónokkrar, og er rétthafi íslenskrar útgáfu SLS mælitækisins. 

(Sigrún Gunnarsdóttir, Þjónandi forysta, 2016) 

 

Þekkingarsetur um Þjónandi forystu 

Hér á landi er starfandi Þekkingarsetur um Þjónandi forystu skv. samningi við 

Greenleaf Center Indianapolis og haldið er úti vefsíðu um allt er viðkemur rannsóknum 

og öðru er viðkemur Þjónandi forystu hér á landi. Verður ekki farið nánar út í það hér 

en bent á vefsíðuna http://thjonandiforysta.is/ þar sem er að finna allar frekari 

upplýsingar. (Sigrún Gunnarsdóttir, Þjónandi forysta, 2016) 

Ritrýndar fræðigreinar um Þjónandi forystu á Íslandi 

Sigrún Gunnarsdóttir hefur í samstarfi við aðra birt í það minnsta  fjórar ritrýndar 

fræðigreinar um rannsóknir sínar á Þjónandi forystu hér á landi. Allar megindlegar og 

því er ekki farið nánar út í lýsingu á þeim hér en þær er allar að finna í heimildaskrá.  

http://thjonandiforysta.is/
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Hugleiðing um vísindi 

Það vekur athygli þessi mikla áhersla á megindlegar rannsóknir á Þjónandi forystu. Eins 

og komið var inn á upphafi kaflans um fræðimenn var það drifkraftur Russel og Stone 

að fræðigrein þeirra árið 2002 að gera hugtakið að viðfangsefni „vísinda“ að setja það 

upp í skilgreinda kassa. Að þeirra áliti var það galli hvað Þjónandi forysta var 

heimspekileg og þeir voru með greininni að reyna að brjóta hugtakið og 

hugmyndafræðina út úr þeim viðjum svo vitnað sé beint í þá sjálfa í upphafi 

greinarinnar. (Russell og Stone, 2002) Er það svo? Erum við miklu nær um Þjónandi 

forystu, hvað hún þýðir og hvað hún merkir þegar búið er að sundra henni? Er 

maðurinn, líðan hans „mælanleg“ með spurningalistum? Eru það vísindi? Er það vísindi 

ef að ég er spurð með skriflegum hætti hvernig mér líður og ég svara því skriflega en 

það eru ekki vísindi ef ég segi það sjálf hvernig mér líður? Er þetta lærdómur og 

sjálfsþekking 21. aldar manna um tegundina maður? Þessum spurningum er ekki svarað 

hér en haldið áfram með þá viðleitni að leita skilnings á því hvað Greenleaf er að fara 

með kveri sínu. Leita skilnings á merkingunni.  

Leo og hjúkrunarfræðingur McMurphy 

Kent M. Keith  

Einn fræðimaður um Þjónandi forystu Kent M. Keith hefur gert andstæðurnar þjóninn 

Leó og hjúkrunarfræðing sjúklingsins MacMurphy í kvikmyndinni Gaukshreiðrið, One 

Flew Over the Cuckoo´s Nest að aðalatriði, en Greenleaf segir á einum stað í lok kvers 

síns: „If one will study the two characters, Leo and MacMurphy, one will get a measure 

of the range of possibilities in the role of servant as leader.“ (Greenleaf, 2008, bls. 44) 

Þessi litla yfirlætislausa setning er grundvöllur þessarar litlu rannsóknar til BS í 

Viðskiptafræði í Háskólanum á Bifröst. Að varpa ljósi á þessar andstæður í kveri 

Greenleaf; Leó og hjúkrunarfræðing McMurphy og tengja þau við hugmyndir Sigmund 

Freud um eðlishvatir mannsins í bland við hugmyndir  heimspekinga fyrri alda og leita 

svars við rannsóknarspurningunni á grundvelli þeirra fræða. Hvernig Þjónandi forysta 

birtist í sjónvarpsþáttunum Baráttan um Bessastaði sumarið 2016.  

Greenleaf notar listina óspart í kveri sínu og hvetur lesendur sína til að „skapa 

hættulega“ vísar þannig í orð Albers Camus „Create dangerously“ (það eru til að mynda 

lokaorð kversins Servant as Leader) Hann bendir á að það sé ákveðin hætta fólgin í því 

að hlusta of mikið á greinandann og of lítið á listamanninn „...then the danger, perhaps, 
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is to hear the analyst too much and the artist too little...“2  (Greenleaf, 2008, bls. 13) 

Þessi hvatning Greenleaf til hugrekkis og sköpunar má finna út í gegnum allt kver hans 

og á því byggir nálgun þessa verkefnis ekki síst.  

Áður en fjallað er nánar um þvingunarvaldið er rétt að taka tvær aðrar tilvitnanir í 

Greenleaf því þær skipta verulega miklu máli í nálgun rannsóknarinnar. Annars vegar 

spyr hann hver er óvinurinn? Og hann svarar:  

Not evil people. Not stupid People. Not apathetic people. Not the „system.“ Not the 

protesters, the disrupters, the revolutionaries, the reactionaries...  

Liquidate the offending people, radically alter or destroy the system, and in less than a 

generation they will all be back. It is not the nature of things that a society can be 

cleaned up once and for all according to an ideal plan. (Greenleaf, 2008, bls. 45) 

Kent M. Keith stillir Leó og hjúkrunarfræðingi MacMurphy upp sem andstæðum fyrir 

tvenns konar leiðtoga. Annars vegar er það Leó, þjónandi leiðtoginn sem sýnir 

fylgjendum sínum skilyrðislausan kærleika og vill efla þá og styrkja með öllum ráðum 

og hins vegar er það sá sem viðhefur þvingunarvald (coercive power) eins og 

hjúkrunarfræðingur MacMurphy gerir. Þessir tveir verða þannig fulltrúar fyrir sitt hvora 

tegundina af forystu; Þjónandi forystu og þvingunarforystu.  

 

Þvingunarforystuna eða þvingunarvaldið eins og þýðandi Kent M. Keith Gunnbjörg 

Óladóttir hefur þýtt coercive power hefur valdið sem markmið í sjálfu sér. Sá sem hefur 

valdið sem markmið þarf ekki að hlusta á þarfir, hann veit þær. Allt er skilgreint út frá 

valdinu en ekki útfrá því hverjar eru þarfir þess sem um ræðir, hvort sem það er 

fyrirtæki,  stofnun eða samfélag. Sá sem hefur valdið sem markmið í sjálfu sér stuðlar 

að átökum, það er óhjákvæmilegt því það að hafa valdið er það sem skiptir máli. Og 

valdið spillir, smám saman, spillir það meir og meir. Kent M. Keith tekur Macbeth 

Shakespeare sem lýsandi dæmi fyrir þvingunarvald. Mann sem varð friðlaus, 

vænissjúkur morðingi sem drap og drap til þess eins að halda völdum. (Keith, 2008, 

bls. 2) Það þarf ekki sögupersónu til, við eigum mörg ýkt dæmi í sögunni t.d. Hitler. 

Einkaritari Hitlers gerir grein fyrir ósköp venjulegum manni sem hún borðar kvöldverð 

með á hverju kvöldi. Grænmetisætu sem minntist sjaldan á stríðið og talaði lítið sem 

ekkert um stjórnmál. (Junge og Müller, 2004, bls. 111) Hjúkrunarfræðingurinn í 

kvikmyndinni Gaukshreiðrið (One Flew Over the Cuckoo´s Nest) var m.a. sterk, ráðrík 

                                                 
2 Áhugavert að Greenleaf notar þetta orðalag í samhengi við skort á þjónandi leiðtogum þegar skrifar 

ritgerðina, sem birt er árið 1970. Hvað má þá segja núna þegar Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig 

Donald Trump?  
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yfirráðasjúk, stjórnsöm og tækifærissinnuð, niðurlægði fólk og braut það niður í 

bókstaflegri merkingu og McMurphy sjúklingurinn deyr þegar hún nær yfirhöndinni. 

(Keith, 2008, bls. 3) Að síðustu nefnir Keith Machiavelli sem dæmi um mann sem í 

upphafi hafði góðar fyrirætlanir en verður þvingunarvaldinu að bráð. Keith vitnar í 

fræðimanninn Max Lerner er hann segir að bók Maciavellis Prinsinn, „í hópi örfárra 

bóka sem mótað hafa vestæna hugsun hvað mest“. (Keith, 2008, bls. 3) Áhugavert í 

ljósi þess að Lerner heldur því fram að Machiavelli hafi haldið á lofti „pólitískri 

raunhyggju“ á kostnað guðfræði og hugsjónastefnu. Machiavelli taldi tilganginn helga 

meðalið og hvatti til kænsku og óheiðarleika, jafnvel að ýta undir fjandskap til að auka 

á mikilleik sinn. En það er óþarft að fara langt aftur. Aðdáun á þvingunarvaldi hlýtur 

að vera okkur nærtæk eða hvað með kjör Donald Trump til forseta í Bandaríkjunum? 

Er hann ekki skýrt dæmi um fulltrúa þvingunarvalds? Hefur hann gert mikið af því að 

hlusta? Hefur hann vílað fyrir sér að ljúga? Eða niðurlægja aðra til þess eins að ná sínu 

fram?  

Við þurfum samt líklega ekki að benda á svo ýkt dæmi. Kannski er lærdómurinn einmitt 

í því falinn að taka eftir því að Hitler var grænmetisæta sem talaði lítið sem ekkert um 

stjórnmál við kvöldverðarborðið. Hitler var manneskja. Alveg eins og Donald Trump 

er manneskja og ég og þú erum manneskjur. Kannski er það lærdómurinn sem 

Greenleaf vill benda okkur á þegar hann segir: „Most of us are more coerced then we 

know.“ (Greenleaf, 2008, bls. 43) Í kveri sínu leggur hann áherslu á að þessar tvær 

tegundir af valdi hafi fylgt manninum lengi og að það sé manninum hollast að vera 

meðvitaður um það. Þvingunarvaldið endist ekki, það varir einungis á meðan það varir 

og veldur átökum. Þjónandi forysta eins og Robert K. Greenleaf boðar er andstæða þess. 

Áhrif hennar vara og afleiðingin er vellíðan og traust. (Greenleaf, 2008, bls. 43) 

Áhrif Leó og hjúkrunarfræðings McMurphy 

Eins og þegar hefur komið fram er skilyrðislaus kærleikur kjarninn í Þjónandi forystu. 

Þjónninn hlustar á fylgjandann eða fylgjendurna til að mæta þörfum þeirra en 

þvingunarvaldið er andstæða þess, veit svörin, þarf ekki að hlusta. Þjónninn vill kynnast 

þér, þvinungarvaldið vill segja þér. Þjónninn leitar, þvingunarvaldið veit. Þjónandi 

foringinn leitast við að greina og mæta þörfum, þvingunarforinginn vill þvinga sínar 

hugmyndir fram. Þjónninn vill kynnast þörfum, þvingunarvaldið krefst hlýðni við sína 

rödd. Þjónandi leiðtogar hafa ekki áhyggjur af persónulegri stöðu sinni eða 

mannvirðingum. (Keith, 2008, bls. 8) Stjórnendur sem nota þvingunarvaldið hafa 
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valdið sem markmið, staða þeirra sjálfra er aðalatriði. Þjónandi forysta snýst um að 

skapa heild, heill alls hópsins hvort sem hann er fyrirtæki, stofnun eða samfélag. Hann 

veit að vald hans er aðeins tæki til að vinna að þessu eina markmiði, að búa til heild. 

Þeir sem beita þvingunarvaldi láta fólk gera hluti. Krefjast hlýðni. (Keith, 2008, bls. 

26) 

 

Viskuást 

Heimspekin sem fag snýst um eitt og aðeins eitt: að hugtaka heiminn, hinn sundraða veruleika 

í heild sinni. Að þessu leyti er hún frábrugðin læknisfræði eða landafræði, tónlist eða 

pípulögnum sem alltaf beinist með miklu afmarkaðri hætti að tilteknum viðfangsefnum og 

verkefnum.“ (Páll Skúlason, 2014, bls. 39-40) 

 

Gríska orðið yfir heimspeki, fílosófía eða viskuást. (Páll Skúlason, Hugsunin stjórnar 

heiminum, 2014, bls. 39) Íslendingar völdu orðið heimspeki þegar þeir þýddu það yfir 

á okkar tungumál. Viskuást er gagnsætt, ber kærleikann í sér ást á visku. Liggur því 

beint við að nota hana í leitinni að skilningi á Þjónandi forystu þar sem kærleikurinn er 

kjarninn. Heimspekin snýst auk þess um hugtaka heiminn (Páll Skúlason, 2014, bls. 39) 

og því við hæfi þegar tekist á við hugtak sem er okkur ekki tamt.3  

 

„En það skuluð þér vita, að ég mun segja yður allan sannleikann. Ég hef í raun og veru, 

Aþenumenn, fengið þetta nafn fyrir eins konar vizku. En hver er þá sú vizka? Það mætti 

ef til vill kalla hana mannvit...“ (Platon, 2006, bls. 35) Svo mælist Sókratesi eftir því 

sem Platon hefur eftir honum. Heimspeki byggir á því að spyrja. Spyrja til þess að 

skilja. Ekki til þess að svara heldur til þess að skilja. (Björn Þorsteinsson, 2001) 

Heimspekin hjálpar í því verkefni að fást við veruleikann, merkingu hans. Varpa ljósi 

á hann. (Páll Skúlason, 2014, bls. 39) Til þess að nálgast sannleikann sem mest við 

getum, ekki til þess að höndla hann, því það gerum við aldrei frekar en Sókrates sem 

tók því fjarri að vera vitur. (Platon, 2006, bls. 36) 

 

Sókrates var auðmýktin uppmáluð og vissi að mannleg viska væri mjög lítils, jafnvel 

einskis virði. (Platon, 2006, bls. 39) Sókrates dó fyrir sannleikann. En hver var hann 

þessi sannleikur sem hann dó fyrir? Og hvernig er mögulegt að leita þessa sama 

sannleika  með lítilli BS ritgerð í Viðskiptafræði?  

                                                 
3 Hér verður að setja þann fyrirvara að auðvitað er höfundur ekki að takast á við þetta verkefni eins og 

heimspekingur myndi gera. Þetta er barnsleg nálgun hrifnæms einstaklings.  
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Líkaminn og sálin  

Sókrates segir að líkaminn þvælist fyrir skynjuninni. Að rökrétt hugsun sé sálinni ljós 

en líkaminn veiti ekkert tóm til að hugsa. „Og líkaminn og girndir hans eiga sök á 

styrjöldum, flokkaróstum og bardögum“. (Platon, bls. 114) Hvað á Sókrates við með 

þessu? Að til að öðlast hreina þekkingu verðum við að segja skilið við líkamann og 

skoða hlutina með sálinni sjálfri? Og að það sé ekki fyrr en með dauðanum sem sálin 

sé loksins í þessari stöðu? Laus við líkamann og þá fyrst verði til hrein þekking til, laus 

við ástríður? „Og þegar við erum hreinir og frjálsir undan fíflsku líkamans munum við 

njóta samvista við aðra eins, ef að líkum lætur og öðlast fulla þekkingu á hreinum 

sannleika.“ (Platon, bls. 114-115) 

Er mögulegt að Sókrates sé hér að vísa til mannkynsins? Að það sé nálgunin sem við 

þörfnumst hér? Að skilja þessa rökræður hans sem skilaboð sem hann vill koma áfram 

til okkar mannanna, hver sem „hann“ nú er í þessu tilfelli, hvort heldur það er Sókrates 

eða Platon? Að sá sem kemur textanum í orð óski okkur þess að skilja þessi ummæli 

vítt en ekki þröngt?  

„Sannleikurinn er sá Simmías minn“ mælti hann, „að hinir sönnu heimspekingar temja 

sér að deyja og þeim stendur allra sízt ógn af dauðanum.“ (Platon, 2006, bls. 116) Gæti 

þetta ekki verið lýsing á þjóninum Leó í kveri Greenleaf? Hinn góði maður sem 

æðrulaus og auðmjúkur tekur hverju því sem að höndum ber með jafnaðargeði og hvílir 

sáttur í sjálfum sér? Svo æðrulaus er hann að hann tekur æðrulaus á móti dauðanum. 

Vizkan ein er eftir, sálin. 

 

“Ef þú sérð nú mann búast raunamæddan við dauða sínum,” mælti hann, “sýnir það þá 

annað, en að hann er ekki heimspekingur, ekki vinur vizkunnar, heldur líkamans. Og 

þá legði hann að líkindum einnig ást á peninga eða mannvirðingar eða hvort tveggja í 

senn.” (Platon, 2006, bls. 117)  Segir okkur að sálin og líkaminn eru andstæður. Sálin 

er fulltrúi hins góða. Líkaminn hins illa. Sálin ber lífið í sér, líkaminn andstæðuna 

dauðann. Sálin sem Sókrates sannfærir um að muni lifa um eilífð því ef hún dæi væri 

ekkert líf. „Sama yrði að segja, Kebes minn, ef allt dæi sem lifir, og yrði síðan dautt 

eftir dauðann og lifnaði ekki á ný. Þá hlyti allt að lokum að vera dautt, og ekkert lifði.“ 

(Platon, 2006, bls. 125)  

Hvaða skilaboð liggja í þessum orðum Sókratesar frá því fyrir 2.500 árum? Er svo 

fráleitt að Robert Greenleaf sé að árétta mikilvægi heimspekinnar fyrir heill mannsins? 
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Að rækta hið góða en afneita hinu illa? Að hvetja okkur til að ástunda að vera góðar 

manneskjur með því að rækta viskuna. Sálina. Nota líkamann til þess en upphefja hann 

ekki, því upphafning hans ber sundrungina í sér, ber ábyrgð á girndum, flokkaróstum 

og bardögum. Þroska okkur sjálf í því að vera góðar manneskjur með því að leita 

sannleikans sem Sókrates sjálfur var tilbúinn að deyja fyrir.  

 

Sálin sé hugsunin sem er þess verð að flytja áfram milli kynslóða. Áunninn þekking 

sem varðar allt mannkyn. Sannleikurinn. Eða hvað? Viljum við ekki að það sé þannig? 

Viljum við flytja dauðann á milli kynslóða? Viljum við að okkar sé minnst fyrir atburði 

eins og nasismann? Nú eða okkar samtíma? Græðgina? Hvað er Donald Trump 

nýkjörinn forseti Bandaríkjanna fulltrúi fyrir? Visku? Guðina í formi stjórnenda 

fyrirtækjanna og kulnaðann lýðinn eins og dönsku sjónvarpsþættirnir Lykke (Lundblad 

og Thorsboe, 2011) og kanadíska bíómyndin Age of ignorance (Arcand, 2007) lýsa svo 

vel? Hvað skilur það eftir fyrir framtíðarkynslóðir? Eitthvað sem verður þeim til gagns? 

Er það ekki það sem Sókrates er að segja? Og það sem Greenleaf er að minna okkur á 

með sögu Hermans Hesse um þjóninn Leo?  

 

Erum við þá ekki komin að kjarna málsins? Þurfum við ekki að skilja þetta eina sem 

skiptir máli að skilja eftir? Sálina? Hugsunina? Sem við viljum flytja til næstu 

kynslóðar? Gæti verið að það sé vænlegri leið að einbeita sér þá að sálinni frekar en 

líkamanum? Ef að líkaminn er dauðinn en sálin lífið? Gæti verið að Sigmund Freud 

væri líklegri hugsuður til þess að verða okkur til gagns í því en Frederick Winslow 

Taylor sem boðaði „The one best way“4 Sigmund Freud helgaði ævi sína því að hlusta 

á manninn. Frederick Winslow Taylor er höfundur vísindalegrar stjórnunar sem sagði 

manninum hvað hann á að gera og hvernig hann á að gera það. Freud getur verið 

fyrirmynd Leó, hlustar til að kynnast þörfum og markmiðið er sannleikurinn. Að leita 

sannleikans um hugsun mannsins.  

                                                 
4 Sjá í viðauka 1 stutta kynningu á Frederick Winslow Taylor en um ræðir gamalt verkerni úr 

áfanganum Skipulagsmál og félagsfræði vinnustaða haustið 2001 á Bifröst. Er svo fráleitt að líta á hann 

sem einn helsta hugmyndafræðing Viðskiptafræðinnar? Sem alltaf leitar að einni rétti lausn sem hægt 

er að sanna sbr. Russel & Stone í nálgun sinni að Þjónandi forystu í fræðigrein 2002? „One best way“ 

ein rétt aðferð, „eitt rétt svar“ sem allir eru að leita að, alltaf í öllu, sbr. t.d. kennslubókin í 

Vinnusálfræði á haustönn 2016 Work in the 21st Century e. Frank J. Landy & Jeffrey M. Conte. Er ekki 

Greenleaf andstæða þess? 
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Vitundin 

Heimspekingurinn leitar sannleikans. Sannleikans í og með sjálfum sér. „Hver maður 

býr yfir sínu doxa, eigin aðgangi að heiminum og því verður Sókrates ávallt að byrja á 

því að spyrja enda getur hann ekki vitað hvers konar dokei moi hinn hefur, hvað honum 

virðist vera.“ Segir Hanna Arendt í fyrirlestraröð sinni um Heimspeki og stjórnmál sem 

birt er í þýðingu Egils Arnarsonar í bók ritstýrðri af Sigríði Þorgeirsdóttur undir því 

áhugaverða nafni Af ást til heimsins. (Arendt, 2011, bls. 97) 

Hreinsunin er þá í því fólgin, eins og við höfum lengi rætt, að skilja sálina frá 

líkamanum eftir megni og temja henni að draga sig og safna sér saman hvaðanæva að, 

svo að hún verði ein og óbundin svo sem unnt er, bæði nú og síðar, og losni úr 

líkamanum eins og úr fjötrum. (Platon, 2006, bls. 115) 

 

Tilvitnun úr Síðustu dögum Sókratesar eftir Platon og virðist mega heimfæra upp á hinn 

Þjónandi foringja í kveri Greenleafs sem eins og Sigrún Gunnarsdóttir bendir á að til 

að geta sinnt verkefnum sínum þarf að draga sig í hlé til að ígrunda. (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011, bls. 250) Það er mikilvægur hluti þess að vera Þjónandi foringi, 

að draga sig í hlé. Ígrunda til að komast að kjarnanum. Átta sig á kjarna máls, hvað það 

er sem skiptir máli.  (Greenleaf, 2008, bls. 20) Grunnhugmyndin – þekktu sjálfan þig. 

Vertu samkvæmur sjálfum þér. Leitaðu sannleikans með sjálfum þér. Eins og Hanna 

Arendt bendir á að hafi verið grunnhugmynd Sókratesar og að hann hafi trúað að hægt 

væri að kenna og læra. „Fyrir dauðlegum mönnum getur algild þekking ekki verið til 

enda væri hún hin sama fyrir þá alla og því ótengd og óskyld tilvist hvers og eins 

þeirra.“ (Arendt, 2011, bls. 100) Er það ekki þetta sem Robert Greenleaf ítrekar aftur 

og aftur og aftur í gegnum kver sitt? Að við leitumst við að þekkja okkur sjálf, veita 

okkur næði til ígrundunar til að komast að kjarna máls? Gefa okkur næði til að þroskast? 

Þroska innsæi okkar hvers og eins? Næmi. Skynjun. Í samfélagi sem hann gengur svo 

langt að kalla að sé ekki lengur samfélag? (Greenleaf, 2008, bls. 38) Nietzsche spurði 

að því 1886 hvort hans nútími gæfi færi á mikilleika.  

Sá skal vera mestur sem helst getur farið einförum, sem helst getur verið í leynum og sem er 

frábrugðnastur öllum. Sá sem er vellauðugur að vilja er húsbóndi dyggða sinna, maðurinn 

handan góðs og ills. Einmitt þetta á að kalla mikilleika: að gera verið margfaldur og heill í senn 

og samtímis bæði víður og þéttur.“ Og svo enn sé spurt: gefur nútíminn færi á mikilleika? 

(Nietzsche, 1994, bls. 273) 

 

Spurning sem á vel við nú 130 árum seinna. Þroski mannsins, skilningur hans og að 

hann einbeiti sér að viskunni er það ekki hið eina sem skiptir máli? „Og heitir ekki þetta 

sálarástand skilningur?“ (Platon, 2006, bls. 139) Hver maður býr yfir sinni 

einstaklingsbundnu hugsun og hann verður að brjóta þá hugsun til mergjar því hún 
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liggur ekki á lausu. Það sem sýnist er ekki það sem er. Sókrates nefndi þetta 

fæðingarhjálp eða ljósmóðurlist skv. þýðingu Egils Arnarsonar í fyrrnefndri bók Hönnu 

Arendt Af ást til heimsins. Og mælikvarðinn er einn og aðeins einn: hinn góði maður.  

(Arendt, 2011, bls. 97-105) Hinn góði maður. Er það ekki hann sem Greenleaf er að 

kalla eftir í kveri sínu? Að fyrir honum vaki að búa til nýtt hugtak til að sameina 

sundraðan veruleika sem við lifum í núna? Að þjónandi forysta sé dæmi um hugtak 

sem sé staðfesting á þeirri skoðun Hegels og Páls að heimspekin komi ævinlega eftirá 

og þjóni þeim tilgangi að búa til merkingu úr merkingaróreiðunni? (Páll Skúlason, 

2014, bls. 41) Skilningur á hugsun mannsins, sálinni sem við virðumst vera búin að 

úthýsa? (Ársæll Már Arnarsson, 2016) Til að við skiljum eitthvað eftir sem skiptir máli 

til framtíðar? Með öðrum orðum, gæðakvarðinn sé það sem menn eru sjálfir. Eins og 

Sókrates benti á fyrir 2.500 árum síðan.  

 

Hvað erum við að gera? Vísindi dagsins í dag hvert beina þau okkur? Hvar er pláss fyrir 

sjálfið í þeim eða skilning sjálfsins? Er sjálfið ekki einmitt stórhættulegt í vísindum 

dagsins í dag? Hvað líta Russell og Stone á sem meginverkefni í grein sinni um 

Þjónandi forystu árið 2002? Að Greenleaf látnum. Að sundra kverinu, sundra Þjónandi 

forystu í einingar. Það var meginmarkmið þeirra með fræðigreininni. Að þeirra sögn 

var það nauðsynlegt svo hægt væri að sanna fyrirbærið. Hvað þarf að sanna? Að það að 

vera góður maður hafi uppbyggileg áhrif? Hvert var meginmarkmið Þjónandi forystu 

skv. Greenleaf? Að heila var það ekki? Græða til að búa til heild. Það var drifkrafturinn 

sem keyrði hugmyndafræðina áfram. Heila og búa aftur til samfélag. Getur verið að 

framlagið sem hann færir okkur fyrst og fremst sé heimspekin í kverinu í heild? Að 

framlag hans sé kærleikur í formi ástar á viskunni?  

 

Hvert er viðfang vísindanna í dag til að skilja manninn? Kemur sálin þar einhvers staðar 

við sögu? Nafn nýútkominnar bókar Ársæls Más Arnarssonar prófessors í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri, Síðustu ár sálarinnar, virðist benda til að svo sé ekki. (Ársæll 

Már Arnarsson, 2016) Þegar betur er að gáð kemur í ljós að það er hegðun, breytni sem 

er viðfangsefni sálfræðinnar í nútímanum. Til vitnis um það er m.a. lokakaflinn í 

fyrrgreindri bók Ársæls (Ársæll Már Arnarsson, 2016) og bókin sem kennd er í 

vinnusálfræði á Bifröst þetta haustmisserið Work in the 21st century (Landy & Conte, 

2013, bls. 156) Gæti það þýtt að það er líkaminn sem er viðfangsefni vísindanna í dag 

fremur en sálin? Hverju skilar það framtíðarkynslóðum? Hvert er helsta viðfangsefni 
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vinnuverndarmála í heiminum í dag? Það sem veldur mestum áhyggjum? Streita. 

(Shavitt, o.fl., 2016) (Marcatto, o.fl., 2016) (Lings, Durden, Lee, og Cadogan, 2014)   

Kulnun. (Halla Harðardóttir, 2016) (Maslach, Schaufeli, og Leiter, 2001) (Schaufeli, 

Leiter, og Maslach, 2009) (Shoji, Lesnierowska, Smoktunowicz, Bock, og Luszcynska, 

2015) Staða nútímannsins sem birtist okkur í kanadísku kvikmyndinni Age of 

Ignorance (Arcand, 2007) og í dönsku sjónvarpsþáttunum um Lykke sem sýndir voru á 

RÚV í sumar (Lundblad og Thorsboe, 2011) Hvernig kemur veruleikinn fyrir sjónir í 

þessum tveimur sköpunarverkum samtímans? Er kærleikur áberandi í þessum verkum? 

Viska? Hlustun?  

 

Er það ekki eins og Greenleaf ítrekar aftur og aftur í kveri sínu listin í samtímanum sem 

er líklegust til að hjálpa okkur til að skilja okkur sjálf? Greenleef notar listina aftur og 

aftur í kveri sínu til að dýpka skilninginn. Albert Camus, Herman Hesse, Sheakspeare 

svo einhverjir séu taldir. (Greenleaf, 2008) Því er vel við hæfi að gera það sama í 

fræðilegri nálgun að skilningi á Þjónandi forystu í lokaritgerð í Viðskiptafræði. Listin 

er afurð sköpunargleði mannsins og kver Greenleafs gengur út á upphafningu hennar 

frá A til Ö. Sköpunargleði mannsins sem kemur innan frá, ekki að utan. “So it is with 

joy. Joy is inward, it is generated inside. It is not found outside and brought in.” 

(Greenleaf, 2008, bls. 45) 

Opna vitundin  

The servant by definition, is fully human. The servant-leader is functionally superior 

because he is closer to the ground – he hears things, sees things, knows things, and his 

intuitive insight is exceptional. Because of this he is dependable and trusted. 
(Greenleaf, 2008)  

 

Þjónninn Leó er fulltrúi hennar. Innsæi, skynjun, næmi á það sem er var og verður. Á 

grundvelli þess ávinnur hann sér traust. „Serving and leading are still mostly intuition-

based concepts in my thinking.“ (Greenleaf, 2008, bls. 14) Skilyrðislaus kærleikur 

okkar í garð hvers annars. Við ættum að þekkja boðorðið: „Elska skaltu náunga þinn 

eins og sjálfan þig“. (Freud, 1997, bls. 50) Kærleikurinn felur í sér ábyrgðarskylduna. 

Takmarkalausa ábyrgð okkar hvert á öðru. Hlustunin er grundvallaratriði og sýnir 

kærleikann í verki til að kynnast þörfum, hvort heldur um er að ræða stjórnun fyrirtækis, 

samfélags eða samskipti við aðra menn. Þjónshlutverkið birtist í hlustuninni og það er 

þar sem skilur á milli þessarar tegundar stjórnunar og annarrar tegundar stjórnunar. Í 

þjóninum. Hann er mælikvarðinn. Þjónninn sýnir kærleika með opinni vitund og kallar 
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fram styrk þess sem kærleikurinn er sýndur. Sjálf þess sem kærleikurinn beinist að fær 

heimild til að vera hann sjálfur og segja það sem honum finnst. Segja hvers hann 

þarfnast. Hlustunin leiðir af sér meðvitund um hverjar þarfirnar eru og gefur færi á að 

svara þeim. Þjóna þeim hópi sem um ræðir hvort sem hann er, fjölskylda, fyrirtæki eða 

samfélag. (Greenleaf, 2008) 

 

Einstaklingurinn þroski vitund sína. Leitist við að þroska skynjun sína, næmi sitt, 

sjálfsþekkingu sína, innsæi sitt. Leiti sannleikans innra með sjálfum sér. Allt byrjar með 

einstaklingnum eins og Greenleaf bendir á í gegnum allt kverið. (Greenleaf, 2008)  

Undrunin 

Leikur stórt hlutverk í kveri Greenleaf og er undirstaða. „But if one really believes that 

the „word“ has been given for all time, how can one be a seeker?“ (Greenleaf, 2008, 

bls. 11) Ef við höldum að við höfum svarið – þurfum við ekki að leita meir. Þá höfum 

við svarið og málinu er lokið „case closed“. Í hvaða tilfellum gæti slíkt átt við? Er 

mannvit nokkru sinni  klárt? Í eitt skipti fyrir öll? Ekki að mati Sókratesar sem sagði að 

mannvitið væri lítils, jafnvel einskis virði. Hann vissi það fyrir 2.500 árum að það að 

undrast var manninum mikilvægt.  

Undrunin er kannski lykillinn að muninum á Leó og hjúkrunarfræðingi McMurphy. 

Hlustun Leó þýðir að hann spyr. Sýnir auðmýkt og trú: „Faith,“ Dean Inge has said „is 

the choice of the nobler hypothesesis.“ (Greenleaf, 2008, bls. 11) Greenleaf trúir ekki á 

„one best way“.  Sókrates gerði það ekki heldur eða Hanna Arendt. Hanna Arendt gerir 

grein fyrir þeirri staðhæfingu Platons að undrunin sjálf  hafi mest áhrif á heimspeking, 

heimspekin eigi sér upphaf í undruninni. (Arendt, 2011, bls. 113) Kafli í bók Þorsteins 

Gylfasonar frá 1970 Tilraun um manninn heitir „Margt er undrið“. Þar er þetta „undur“ 

mannsins meginstefið og Þorsteinn segir frá bók Aristótelesar um sálina sem segi m.a. 

frá því að undrunin sé upphaf allrar þekkingar og hún sé án alls tillits til nytsamlegra 

hluta. Hún, undrunin, er skv. Þorsteini undarleg. (Þorsteinn Gylfason, 1970, bls. 133-

134) Hvað þýðir þetta að undrunin sé upphaf allrar þekkingar og að undrunin sjálf hafi 

svona mikil áhrif? Hvað myndi Þórbergur Þórðarson segja ef við hann væri uppi núna? 

Maður sem átti sér þann æðsta draum að komast í skóla frá barnsárum fram á 

fullorðinsár og upplifði svo lærdóm í Musteri vizkunnar (eins og hann sjálfur kallaði 

Kennaraskólann) í þá veru að í Sheffield væru smíðaðir hnífar og í Nottingham væru 

prjónuð prjónaföt? (Þórbergur Þórðarson, 1940, bls. 33) Kannski er undrunin hið eina 
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sem við þurfum að upphefja? Undrun án þess að krefjast svars? Undrun undruninnar 

vegna? Næra og upphefja visku-ástina? Er svo ólíklegt að fyrrnefndur Þórbergur mundi 

verða sammála þeirri ályktun? 

Lokuð vitund 

Er andstæða opinnar vitundar, liggur í hlutarins eðli. Greenleaf gefur okkur dæmið um 

hjúkrunarfræðing McMurphy. Þvingunarvald, sjálfmiðuð valdstjórn gerir hið 

gagnstæða við opna vitund sem heilar með hlustun sinni. Þvingunarvaldið sundrar og 

býr til andstöðu. „The trouble with coercive power is that it only strengthens resistance. 

And, if successful, its controlling effect lasts only as long as the force is strong. It is not 

organic.“ (Greenleaf, 2008, bls. 43) Hún þarf ekki að undrast eða spyrja um sannleikann 

því hann skiptir ekki máli. Sannleikurinn. Markmiðið er sjálfmiðað vald, að hafa vald 

valdsins vegna og öll meðul eru notuð til að ná því markmiði. Lygin virkaði vel til að 

þagga niður í Sókratesi og hefur í gegnum sögu mannsins reynst vel í þeirri viðleitni að 

halda völdum. Hvort heldur til að þagga niður í öðrum, nú eða bara til að fá réttlætingu 

fyrir því að drepa aðra. Hér er handhægast að týna til dæmi úr sögunni með því að nefna 

bókmenntaverk sem lýsa því sem við er átt: Öreigarnir í Lódz (Sandberg, 2011). Hinum 

megin við fallegt að eilífu. (Boo, 2014) Veröld sem var. (Zweig, 1996) 

Hlýðni 

Hanna Arendt var drifin áfram af skilningsþrá alveg eins og Sókrates í skilningi Platons. 

„Það sem skiptir mig meginmáli er að skilja. Að skrifa er fyrir mér leið til að skilja 

hlutina, hluti af því ferli að leita skilnings“ er tilvitnun í Arendt í inngangi bókarinnar 

Af ást til heimsins sem fyrr er getið. Hanna Arendt er stjórnspekingur og þýskur 

gyðingur og skrifaði um kreppu stjórnmálanna á öld öfganna – eins og hún var kölluð 

- síðasta öld. Arendt leitaði orsaka og áhrifavalda illsku alræðisins sem þá réði ríkjum 

og breiddist út eins og sveppur um yfirborð jarðar eins og Sigríður Þorgeirsdóttir hefur 

eftir henni. (Arendt, 2011, bls. 9)  

 

Arendt upplifði ekki ósvipaða stöðu og Sókrates þó ekki væri hún drepin fyrir afstöðu 

sína en hún skrifaði um réttarhöldin yfir Adolf Eichmann þegar hann var dæmdur til 

dauða fyrir þátt sinn í helförinni. Fyrir afstöðu sína gagnvart honum var henni hafnað 

af samfélagi gyðinga en þessi afstaða hennar gagnvart Eichmann einkenndist af 

hugarfari hins auðmjúka fræðimanns. Þess sem nálgast viðfangsefnið af auðmýkt en er 

ekki með svörin fyrirfram. Sjálf hafði Arendt verið fangi í útrýmingarbúðum nasista og 
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því haft nægar ástæður til að hatast út í Eichman en hún gerir það ekki heldur tekst að 

komast að þeirri niðurstöðu að  

Vandinn við Eichmann var einmitt hve margir voru eins og hann, hvorki afbrigðilegir 

né hneigðir til illra verka. Þetta fólk var og er enn alveg hræðilega venjulegt. Frá 

sjónarhóli laga og siðferðilegs gildismats okkar samfélags var þessi hversdagslegi 

eiginleiki mun ógnvænlegri en öll ódæðisverkin samanlögð... (Arendt, 2011, bls. 225)  

 

Eichmann var ekki skrímsli. Sem hefði einfaldað málið svo mjög og verið svo 

kærkomið fyrir gyðingasamfélagið, sem krafðist sökudólgs, einhvers til að fá útrás fyrir 

löngunina til hefndar. En það var ekki það sem Hanna komst að. Illskan fólst í hlýðni 

við yfirboðara en ekki því að Eichman væri skrímsli. Það flækir óneitanlega málin mjög 

þegar svo er komið. Það er svo miklu einfaldara að afgreiða menn sem vonda menn 

heldur en þurfa að eiga við venjulegt fólk. Að takast á við þá tilveru að það sé venjulegt 

fólk eins ég og þú sem geti orðið gerendur að slíkum glæp eins og glæpir nasista í síðari 

heimsstyrjöldinni báru vitni um krefst allt annarrar nálgunar en þeirrar að hengja 

sökudólga. Greenleaf bendir á að það að benda á sökudólga sé andstæða hlustunar 

(Greenleaf, 2008, bls. 18) hann er lítt hrifinn af þeim skilningi að það að benda á „óvin“ 

sé líklegt til árangurs í því að búa til gott samfélag. „Liquidate the offending people, 

radically alter or destroy the system, and in less than a generation they will all be back.“ 

(Greenleaf2008, bls. 45) Og í lok sama kafla segir hann að hinn raunverulegi óvinur sé 

„fuzzy thinking“. Of lítill vilji og of lítið hugrekki til að takast á við raunveruleikann 

eins og hann er. (Greenleaf, 2008, bls. 46)  

 

Skilyrðing mannsins 

Markmiðið með alræðishyggju er að breyta sjálfu eðli mannsins. „Strengjabrúður sem 

gera ekkert annað en bregðast við. Þetta er hinn raunverulegi sigur kerfisins.“ Segir í 

þýðingu Ólafar Emblu Eyjólfsdóttur á kafla undir heitinu Alger yfirráð í bókinni Af ást 

til heimsins. (Arendt, 2011, bls. 196-197) Hanna Arendt bendir á að það séu ekki 

gaddavírsgirðingarnar sem skapa hina hamslausu grimmd heldur vandlega skapaður 

óraunveruleiki. Óraunveruleikinn gerir manninum innan girðingar kleift að að líta svo 

á að útrýmingin virðist ósköp eðlileg ráðstöfun. Með búðunum og það sem gerðist innan 

þeirra er búið að holdgera það sem þar gerðist í raunveruleikanum. Hvaða þýðingu 

hefur það? Fyrir okkur mannkyn? Það sem meira er það er búið eyða formfestu 

afleiðinga og ábyrgðar sem einkenndi veruleikann áður. Veran í fangabúðunum verður 

bara samansafn óskiljanlegra skynjana (Arendt, 2011, bls. 176)  
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Enn og aftur er ástæða til að vitna í kanadísku bíómyndina Age of ignorance. (Arcand, 

2007) Hvað eru manneskjurnar í þeirri bíómynd dæmi um? Skilyrðingu alræðisins? Í 

breskum sjónvarpsþætti frá BBC, The Great Japanese Retirement sem sýndur var á 

RÚV í sumar var tekið viðtal við japanska karlmenn sem áttu „kærusturnar“ sínar í 

símanum og voru alsælir með það. (BBC, 2013) Þessar kærustur voru eins og 

holdgerving kvennanna í Stepford Wifes (Forbes, 1975) (Oz, 2004), átti bara eftir að 

framleiða þær í líkama kvenna. Konurnar í Stepford, eru þær ekki dæmi um fullkomlega 

skilyrtar verur af kvenkyni? Hegðun þeirra fullkomin? Hvað með sálina?  

 

Hanna Arendt skýrir með skilmerkilegum hætti mikilvægi þess að efla 

einstaklingsframtakið og skilning einstaklingsins því án hans sé; ekkert. Hanna Arendt 

kemst að þessari niðurstöðu við rannsóknir sínar á alræðistilburðum nasista og annarra 

hliðstæðra afla í heiminum.  

 

Er markmiðið kannski að tortíma hugsuninni? Gera okkur öll að fullkomnum 

strengjabrúðum í takt við þær í fangabúðunum?  

Heimspekin er hættuleg vegna þess að hún stangast á við almenna skynsemi heimsins. 

„Þegar þeir snúa til baka og reyna að segja hellisbúanum frá því sem fyrir augu bar utan 

hellisins virðast þeir ekki vera með réttu ráði. (Arendt, 2011, bls. 111)  
og... 

Ætti það að liggja fyrir manninum að tapa gáfunni til þess að spyrja 

grundvallarspurninga þá hefði hann um leið glatað hæfileikanum til þess að spyrja 

ósvaranlegra spurninga. Honum væri þar með lokið sem verunni er spyr spurninga og 

það markar ekki aðeins endalok heimspekinnar heldur einnig vísindanna. (Arendt, 

2011, bls. 115) 

Karlarnir í Stepford væru áreiðanlega ánægðir með það, en hvað með okkur? Er ekki 

óhætt að álykta skv. þessu að hugsunin skipti máli? Er eitthvað í húfi?  

 

“Skemmt dýr” 

Að mati Arendt var hundur Pavlovs skemmt dýr. Er maðurinn í dag kannski „skemmt 

dýr“? Hugtakið kulnun – sem er afleiðing andstæðu þjónandi forystu – gæti það verið 

dæmi um það? Manneskja sem hefur verið skilyrt til hlýðni?  

 

Með því að eyða sérstæði einstaklinga er framtakssemi einnig drepin niður„...og 

séreinkenni einstaklinga eru ævinlega fyrir hendi og minnir þannig á það svið sem 
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maðurinn getur ekki breytt og stjórnað og hneigist þess í stað til að eyðileggja.“ (Arendt, 

2011, bls. 246)  

 

Hanna Arendt bendir okkur á að breytni kemur hvergi fyrir í sögu Platons um 

hellisbúana, er það ekki merkilegt? Hegðan sem við höfum gert að aðalatriði er ekki 

nefnd í þessu riti? Gæti verið að með því hafi þessir hugsuðir fyrir 2.500 vilja segja 

okkur eitthvað? Eitthvað sem skipti máli?  

Veruleiki mannsins  

Vísindin eru ekki inni í höfði einstaklingsins og geta ómögulega komist þangað. 

Sigmund Freud gerði sér fulla grein fyrir þessum veruleika mannsins en lét það ekki 

stoppa sig og vann að rannsóknum sínum á hugsunum mannsins til dauðadags. Hann 

nálgaðist skilning með því að hlusta. Hlusta á einstaklinginn og læra um hann út frá 

því sem hann sjálfur hafði að segja. (Freud, 1995) (Freud, 1997) (Freud, Ritgerðir, 

2002) (Freud, 1993) (Freud, 2004) Þess vegna er vel við hæfi að fjalla um kenningar 

hans þegar fjallað er um Þjónandi forystu, hugmyndafræði sem hefur það 

grundvallarforsendu að hlusta fyrst.  

Skrif hans einkennast af varfærni og auðmýkt og hann er aldrei yfirlýsingaglaður. En 

hann var hættulegur. Alveg eins og Sókrates og Hanna Arendt, stórhættulegur og nú er 

svo komið að fræðum hans er svo að segja úthýst úr Háskóla Íslands. (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2016)5 Hvað segir það okkur um okkur sjálf – nútímamenn? Er til 

skýrari yfirlýsing um afneitun sjálfsþekkingar í númtímasamfélagi? Af hverju er 

sálgreiningu ekki gert jafn hátt undir höfði og öðrum sálfræðikenningum? Hvað getur 

legið þar að baki? Er ekki augljós yfirlýsing í því falin að afneita kenningunni? Hvaða 

merking liggur í þeirri yfirlýsingu? Gæti verið að við höfum afneitað því að skilja 

hugsunina? Afneitað því að skilja þetta eina sem stjórnar heiminum? Þetta sem 

Sókrates og Platon bentu okkur á að væri það eina sem skipti máli. Þetta sem við skiljum 

eftir okkur þegar líkaminn er dáinn og arfleifðin ein er eftir. Viljum við láta minnast 

okkar fyrir „líkamann“? Efnið? Þetta sem fyrirgerir heiminum og felur dauðann í sér 

ein og Sókrates benti á. Viljum við láta minnast okkar fyrir sjálfhverfuna eina og leiða 

mannkynið í áttina til sjálfstortímingar? Í breska heimildaþættinum sem fyrr er getið 

um Japan á dögunum kynntumst við karlmönnum á miðjum aldri sem áttu kærusturnar 

                                                 
5 Hef staðfestingu á því sem Sæunn Kjartansdóttir segir frá ónefndum heimildamanni sem nýlega hefur 

lokið réttindanámi í Sálfræði frá Háskóla Íslands.  
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sínar í símanum og voru alsælir með það. Nefndu sérstaklega að þessar kærustur væru 

mjög meðfærilegar, rifust aldrei við þá og voru ekki með neinar aðfinnslur af einu eða 

neinu tagi, fullkomnar strengjabrúður og ekki var hægt að skynja hjá þeim neina þörf 

eða söknuð eftir raunverulegri fullnægingu kynhvatar. (BBC, 2013) Fækkun íbúa Japan 

var þegar orðið vandamál á vissum svæðum sem heimsótt voru. Gefur þetta 

vísbendingu um á hvaða leið við gætum verið? 

Ljósberar hugsunarinnar 

 

Sannleikur, réttlæti, fegurð og ást... Má ég líka nefna skynsemi, og frelsi og fáein önnur 

nytsamleg verkfæri hugans: möguleiki og ómöguleiki, nauðsyn og tilviljun, vera og neind? Þessi 

ólíku hugtök eða hugsýnir, eða hvað við viljum kalla þau, eru okkur ómissandi, án þeirra 

myndum við lifa í andlega myrkri, ekki geta hugsað nokkra heila hugsun, ekki fellt neina dóma, 

ekki tekið neinar ákvarðanir vitandi vits um hvað við værum að gera. Ég held að heimspekin 

eigi umfram allt að gæta þessara ljósbera hugsunarinnar. (Páll Skúlason, 2014, bls. 36) 

 

Ljósberar hugsunarinnar. Gæti það ekki verið ágætt samheiti yfir það góða sem 

Þjónandi forysta boðar? Opin vitund (spyrja spurninga, undrun (forvitni), skynjun, 

næmi, framsýni, meðvitund um fortíð og þar með áunnið siðferði, að þjóna, hlustun, trú 

(faith), traust, heild, sköpun, auðmýkt, ábyrgð, draumur, sýn, merking, tilgangur og 

hvað þetta nú allt saman er sem Robert K. Greenleaf talar um og við öll skynjum með 

mismunandi hætti út úr kveri hans? (Greenleaf, 2008) Gætu þetta ekki allt saman verið 

„ljósberar hugsunarinnar“? Hið platónska í eðli sínu? (Páll Skúlason, 2014, bls. 49-62) 

Það sé visku-ástin sjálf, sjálf heimspekin sem liggur fyrir Robert Greenleaf að færa 

okkur á ný í sundruðum tæknihyggjuheimi nútímans? 

Að Leo – þjónninn í bók Hermanns Hesse sé heimspekingurinn? „There he discovers 

that Leo, whom he had known first as servant, was in fact the titular head of the Order, 

its guiding spirit, a great and noble leader.“ (Greenleaf, The Servant as Leader, 2008, 

bls. 9) Ef við höldum að við séum komin með svarið forheimskumst við, ef við höldum 

áfram að leita erum við í ljósinu? Að eins og Sókrates sagði sé mannvitið lítils eða 

einskis virði? 

 

Sálkönnun - Sigmund Freud  

Sigmund Freud helgaði sig því viðfangsefni, hugsun mannsins, alla starfsævi sína en 

hann fæddist árið 1856. Hann dó í Bretlandi árið 1939, útlægur frá sínu föðurlandi 

Austurríki, 83ja ára gamall. Sæunn Kjartansdóttir greinir frá því í bók sinni „Hvað 

gengur fólki til“ að Freud hafi lagt fyrir sig lækningar til þess að svala forvitni sinni um 
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eðli mannsins. (Sæunn Kjartansdóttir, 1999, bls. 15). Hann helgaði líf sitt því að svala 

forvitninni og því að hlusta. Hlusta til þess að skilja. Og lækningaaðferð hans 

sálgreining hafði það markmið að afla sjálfsþekkingar til þess að lækna – græða sár 

einstaklingsins með hugsun hans sjálfs. Sigmund Freud helgaði sig þannig líðan 

mannsins í siðmenntuðu samfélagi. (Freud, 1997, bls. 8) Því eiga fræði hans vel við hér 

í umfjöllun um  Þjónandi forystu.  

 

Sálgreiningu Sigmund Freud er hafnað í musteri þekkingarinnar í samfélagi okkar 

Háskóla Íslands  (Sæunn Kjartansdóttir, 1999, bls. 10) (Sæunn Kjartansdóttir, 2016) og 

það sama á við um bandaríska kennslubók í vinnusálfræði sem kennd er í viðskiptafræði 

þetta haustmisserið. Kennslubók undir heitinu Work in the 21st century. Í sögulegu 

yfirliti um vinnusálfræði er nafn Freuds nefnt á einum stað en kenningum hans eru ekki 

gerð nokkur skil að öðru leyti. (Landy & Conte, 2013, bls. 17-28)  

Það er ekkert nýtt að kenningar Sigmund Freud séu álitnar hættulegar. (Freud, 1995, 

bls. 23-26) (Freud, 1997, bls. 11) Þannig var það á sínum tíma á meðan hann lifði og 

það varð til þess að hann sjálfur, auðmjúkur og ástríðufullur fræðimaðurinn reyndi að 

aðlaga kenningar sínar samtímanum. Dró úr skýrleika þeirra með því að endurskíra 

eðlishvatirnar. (Freud, 2002, bls. 13-15) Hann gerði það af nauðsyn. Honum var meira 

í mun að fá kollega til þess að hlusta og taka mark á sér en að kenningar hans yrðu 

dæmdar ómerkar og ættu þar með á hættu að gleymast og týnast. Með því gerði hann 

okkur kynslóðinni sem á eftir kemur mikinn greiða. Kenningar hans eru lifandi út um 

allan heim þó að þær séu það ekki í Háskóla Íslands. (Freud, 1995, bls. 17-26) (Freud, 

1997, bls. 5-12) (Sæunn Kjartansdóttir, 2016) 

Kenning Sigmund Freud um eðlishvatir 

Byrjum á því að gefa þýðanda verka hans Sigurjóni Björnssyni orðið: „...fjallað er um 

tvö grundvallarlögmál sálarlífsins, vellíðunarlögmál og raunveruleikalögmál og í 

samræmi við það vellíðunarsjálf og raunveruleikasjálf.“ (Freud, 2002, bls. 13) Freud 

hafði mótað kenningar sínar um sálkönnun og grunnur þeirra byggir á því að tilvera 

manneskjunnar byggi á tveimur eðlishvötum. Annars vegar kynhvöt sem sér um 

viðhald lífsins og hins vegar sjálfsvarðveisluhvöt sem hann kallar „dauðahvöt“. (Freud, 

2002, bls. 9) (Freud, 1997) Þessar tvær hvatir eru skv. hans kenningu alltaf til staðar í 

manninum og eftir því sem tíminn leið fram frá því að hann setti kenninguna fram því 

sannfærðari varð hann um réttmæti hennar.  
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Vellíðunarlögmálið 

Vellíðunarlögmálið lýsir því hvernig sjálf manneskjunnar verður til og þróast frá 

umheiminum. „Brjóstmylkingurinn lærir að greina sjálf sitt frá umheimnum á 

grundvelli vellíðunarkenndar.“ Barnið uppgötvar að vellíðanin sem það finnur til á 

upptök sín í líkama þess sjálfs og það uppgötvar smám saman að „viðfangið“ stendur 

fyrir utan er ekki hluti af því sjálfu. Þannig lærir barnið smám saman að að aðgreina 

sjálft sig frá móðurbrjóstinu. (Freud, 1997, bls. 15) 

Vellíðunarlögmálið sem Freud kallar svo gengur þá út á þann lærdóm barnsins að vilja 

bara halda í það sem viðheldur vellíðan en um leið forðast það sem veldur sársauka og 

vanlíðan. Það vill varpa út fyrir öllu því sem veldur vanlíðan sem það lærir að er hinn 

ógnvekjandi umheimur um leið og það vill halda í vellíðanina.6 (Freud, 1997, bls. 16) 

Raunveruleikalögmálið 

Smám saman lærist að greina á milli þess innra og hins ytra. Þannig verður 

raunveruleikalögmálið til. Raunveruleikalögmálið stýrir þróun sjálfsins „Þegar sjálfið 

þarf að forðast utan að komandi óþægindi, kann það engar aðrar aðferðir til varnar en 

þær, sem það beitir við vanlíðan, sem frá því sjálfu er komin. Í þessu er að finna 

upphaf mikilvægra sálrænna truflana, sjúklegs eðlis.“ (Freud, 1997, bls. 16) 

(feitletrun á ábyrgð höfundar). 

Endurtekningin 

Sálkönnun leiddi í ljós að sálin virðist varðveita allt. Alla mannkynssöguna. Auðvitað 

ekki atburði – heldur skynjun manneskjunnar, lærdóm sálarinnar. Þannig byggir 

kenning Freuds á því að við manneskjurnar í dag séum búnt lærdóms genginna 

kynslóða. Að margt af því sem við skiljum ekki megi rekja allt aftur til frummannsins. 

(Freud, 1997, bls. 17) Hann virðist því sammála Sókratesi þegar hann segir að nám sé 

í rauninni ekki annað en upprifjun, „...en af henni virðist leiða, að það sem við 

minnumst nú, höfum við lært einhvern tíma áður.“ (Platon, 2006, bls. 125) Freud leikur 

sér að því að gefa okkur dæmisögu:  

Látum nú hugarflugið leika sér, og ímyndum okkur að Rómaborg sé ekki bústaður 

manna, heldur sálarlíf, sem á sér ámóta langa og fjölskrúðuga fortíð, sál þar sem ekkert 

                                                 
6 Það þarf vart að taka fram að Freud komst að þessari ályktun með vísindalegum hætti... með því að 

beita sálgreiningu og hlusta á sjálfan sig og drauma sína og sjúklinga sína - venjulegt fólk sem hafði 

orðið taugaveiklun eða geðveiki að bráð og þarfnaðist lækningar. Fólk eins og þig og mig árum og 

áratugum saman... Þó að ég hafi ekki lesið frumgögn Freuds þá hef ég lesið ritgerðir hans fleiri en eina 

og fleiri en tvær og ég trúi honum. Svo einfalt er það. Trúi honum staðfastlega. Þó auðvitað haldi ég 

ekki að hann haldi á hinum endanlega sannleika. Það gerir hann ekki frekar en Sókrates, en vísindi eru 

þetta. Vísindi sem eiga erindi við okkur nú. Mikið erindi.  
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það, sem einu sinni hefur orðið til, er horfið og því heldur það allt áfram að geymast 

ásamt því, sem síðar er til komið. (Freud, 1997, bls. 18)   

 

Og svo telur hann upp menjar frá mismunandi tímabilum aldanna þar til við blasir 

hversu fráleit upptalningin verður og segir loks „Það þjónar bersýnilega engum tilgangi 

að láta hugann reika víðar, því að það leiðir einungis til þess sem er óhugsandi eða 

jafnvel fáránlegt.“ (Freud, 1997, bls. 18) Með þessu vill hann sýna fram á hversu fjarri 

lagi það er að ætla að tjá sérkenni sálarlífsins með myndrænum hætti. Hann vill gera 

okkur ljóst með ótvíræðum hætti að: Maðurinn er djúp vera. Mjög djúp. Og það duga 

engar einfaldar skýringar eða einföld svör til að varpa ljósi á hann. Heimspekingurinn 

Michel Foucault leitast við að gera skynjun mannsins skil á einu málverki í ritgerð sinni 

um lagsmeyjarnar „Les suivantes“ eftir  Velázques. Í þýðingu Garðars Baldvinssonar 

er þessi kafli upp á 15 blaðsíður og er þó ekki tæmandi um það hvað hægt er skynja út 

úr verkinu. (Foucault, 2005) Á ágætlega við sem dæmi um það hversu flókið fyrirbæri 

þetta er, skynjun manns og hversu viðurhlutamikið og flókið verkefni Freuds var. Að 

reyna að kynnast þessu fyrirbæri.  

„Sú staðreynd stendur ein, að það er einungis í sálarlífinu, sem geymd allra eldri áfanga 

ásamt endanlegri gerð er möguleg, og við getum með engu móti tjáð slíkt fyrirbæri á 

myndmáli.“ En Freud er auðmýktin uppmáluð eins og ávallt og segir „Vera má að hér 

sé þó full sterkt að orði kveðið. Ef til vill er hyggilegra að láta sér nægja að segja, að 

fortíð sálarlífsins kunni að vera varðveitt og sé ekki óhjákvæmilega glötuð. Við getum 

einungis haldið fast í þá staðreynd, að það er fremur regla en undantekning að hið liðna 

geymist í mannshuganum.“ (Freud, 1997, bls. 19) 

Hinn algóði faðir 

Endurtekningunni til sönnunar segir Freud m.a. gríðarsterka þörf mannsins fyrir 

algóðan föður.7 (Freud, Tótem og tabú og Móse og eingyðistrúin, 2004, bls. 21) Og 

vísar þannig til trúarbragðanna. Þarf ekki að koma neinum á óvart að þeir sem hafa 

legið á legubekknum hjá honum hafa væntanlega talað mikið um Guð og Guð í 

                                                 
7 Tilgáta hans og ályktanir um „algóðan föður“ frummannsins eru byggðar á ýmsum fornum 

heimildum, þjóðsögnum, goðsögnum, ævintýrum og eldfornum hugsunarhætti. (Freud, Tótem og tabú 

og Móse og eingyðistrúin, 2004, bls. 19) Eðli málsins samkvæmt. Darwin varð að nota hliðstæðar 

aðferðir nema í hans tilfelli var það sem leitað var eftir áþreifanlegt á endanum. Skynjun mannsins 

verður aldrei áþreifanleg og getur aldrei orðið það. Skynjun mín er ekki áþreifanleg fyrir neinn nema 

mig. Það gefur auga leið að það er ekki hægt að fara neina auðvelda leið að skilningi á þessu fyrirbæri 

sem hann er að leita að – sem er ekki einu sinni fyrirbæri. Það sem er í rauninni „ekkert“ en er samt 

„allt“. Vil með þessu hvetja lesandann til skilnings á því hvers eðlis það er sem Freud er að leita 

skilnings á og hversu mjög það þarfnast skilnings okkar.  
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mannsmynd; Jesú Krist t.d. Þarf vart að segja okkur það – við vitum það af því að við 

þekkjum vel mikilvægi Guðsins í lífi okkar, hver sem hann er. Þessi hugmynd umlykur 

hún okkur ekki alla daga alltaf – um algóðan föður? Lifir hún ekki góðu lífi í okkar 

samfélagi dagsins í dag? Eru ekki Guðirnir skapaðir af okkur sjálfum núna og lifa með 

okkur á jörðinni? Eru vísindin kannski Guð í nútímanum? Þessi ofsi manna í Háskóla 

Íslands að afneita vísindastarfi Sigmund Freud, á það kannski rót sína í slíkri trú? Eðli 

málsins samkvæmt verður spurningunni ekki svarað hér en dugar ágætlega til að styðja 

þá varfærnu ábendingu að kannski sé ástæðulaust að henda áratuga vísindastarfi 

Sigmund Freud si svona í stofnun þeirri sem vill vera boðberi þekkingarinnar. 

Vísindastarfi sem augljóslega á mikið erindi við okkur með þeirri undirstöðuþekkingu 

á manneskjunni sem það býður upp á. Það er ábyrgðarhluti sem erfitt er að átta sig á 

hvernig er hægt að rökstyðja með öðru en einhverju sem líkja má við trúarbrögð.  

Kynhvötin 

Freud er sjálfur maður, karlmaður, og kynhvötin fer því ekkert framhjá honum. 

Sálgreining sjúklinga hans leggur svo grunn að kenningum hans. Sú áminning verður 

aldrei of oft kveðin. Því það er ekki þannig að kenningar Freuds verði til í tómarúmi og 

byggi á engu. Allt sem frá honum kemur byggir á hlustun og engu öðru. Hlustun á 

sjálfan sig og aðra. Legubekkurinn var hans tæki til að skapa traust. Sjúklingur með 

sefasýki eða taugaveiklun af einhverju tagi þarf á öryggi að halda. Þessi aðferð að fá 

öruggt umhverfi til að tjá sig í þar sem sá sem tekur við dæmir ekki. Er þarna bara til 

að hlusta. Er þjónn þinn eins og Leo í Þjónandi forystu.  

Við sem erum manneskjur skyldum ætla að allir vissu af mikilvægi kynhvatarinnar í 

eigin lífi. Það er þó ekki svo og sú ályktun Freuds kemur ekki svo mjög á óvart heldur. 

Hann áttar sig á því að bæling kynhvatarinnar er öflugt stjórntæki í hugsun mannsins. 

Og kenningar sínar um hana setur hann ekki fram fyrr en eftir margra ára rannsóknir. 

Bókin sem er undirstaða þessarar litlu umfjöllunar hér er skrifuð árið 1927 en þá er 

Freud búinn að stunda rannsóknir í 42 ár og þróa þær áfram og breyta ótal sinnum.  

Mér virðist liggja beint við að að telja trúarþarfir sprottnar af hjálparleysi barnsins og 

þrá þess eftir föður, sér í lagi þegar á það er litið að þessi þrá er ekki einungis 

eftirstöðvar frá bernskudögum heldur nærist hún stöðugt og er haldið við af ótta við 

ægivald örlaganna (Freud, 1997, bls. 20)  
 

og „Almúgi manna getur ekki gert sér aðra mynd af þessari forsjón, en að hún sé 

almáttugur og algóður faðir.“ (Freud, 1997, bls. 21) Freud ályktar sem svo að þessi 

sterka trú einstaklinganna liggi í kynhvötinni, eða öllu heldur að kynhvötin sé 
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drifkrafturinn að trúnni. Kynhvötinni sé beint í þennan farveg – trúarbrögðin, og að sú 

hvöt hafi þróast með þessum hætti í þúsundir ára. Kenning Freuds byggir á því að 

maðurinn sé þróuð tegund þar sem hver einstaklingur sem fæðist tilheyri 

„mannskynsfjölskyldunni“ og eiginleikar okkar séu uppsafnaðir í öll þessi árþúsund. 

Við séum safnverur semsagt. Safnverur mannlegra eiginleika sem hafa þróast frá 

öndverðu. Og kynhvötin er lífshvötin. Það sem allt líf veltur á. Og það í bókstaflegri 

merkingu. Svo engan skyldi undra að hún sé drifkraftur í lífi okkar.  

Það að hlusta á sjúklinga sína og vera þannig í nánum tengslum við þá gefur Freud 

skilning og dýpt sem þú færð ekki með öðrum hætti. Hann áttar sig á þetta afl kynhvötin 

er ekki eitthvað léttvægt í lífi mannsins heldur, aflið, beinlínis það sem allt veltur á og 

snýst um þó það birtist undir nafni einhvers annars eins og t.d. trúar. Þetta verður ekki 

afgreitt með fáeinum orðum og einföldum hætti – hér verður að leiða áfram til að efla 

skilninginn.  

Lífið, eins og það kemur okkur fyrir sjónir, er okkur of erfitt. Það er of sársaukafullt. 

Það hefur í för með sér vonbrigði og leggur okkur þungbærar skyldur á herðar. Við 

getum ekki lifað því án einhvers, sem gerir það léttbærara. (Freud, 1997, bls. 22)  
 

Og Freud ályktar að maðurinn skipti þessum sársauka í þrennt: kröftuga afneitun 

uppbótarfullnægingu eða deyfilyf. Vísindastarf fellur undir afneitunina, listir undir 

uppbótarfullnæginguna og deyfilyfin skýra sig sjálf.  

Trúin er svo mikilvæg í lífi sjúklinga hans að hann getur ekki annað en byrjað þar „Enn 

á ný verður það einungis trúin, sem getur svarað til um tilgang lífsins“ (Freud, 1997, 

bls. 22). Tilgangur lífsins er augljóslega að vera hamingjusamur, kemur okkur 

væntanlega ekki á óvart að það sé drifkraftur okkar mannanna og það sem við stefnum 

á: Að verða hamingjusamir. Á þessari viðleitni að verða hamingjusamur eru tvær hliðar, 

önnur jákvæð, hin neikvæð. Kannski er ágætt til skýringar að setja þetta upp í mynd:
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Mynd 8. (Freud, Undir oki siðmenningar, 1997, bls. 23). Uppsetning ábyrgð höf.  

 

„Þegar vellíðan verður um lengri tíma, veitir það tilþrifalitla ánægju. Við erum þannig 

gerð, að við getum aðeins fundið ríka gleði við andstæður, en mjög litla við varanlegt 

ástand.“ (Freud, 1997, bls. 23) Eðlisgerð mannsins hefur þannig skert möguleika hans 

til að öðlast hamingju. Að verða sér úti um óhamingju er mun auðveldara. Þannig 

ályktar Freud sem svo að líf okkar gangi út á að halda þjáningunni í skefjum. 

Þjáningunni sem maðurinn leitast við að lágmarka, skiptir Freud í þrennt og nú kemur 

önnur mynd sem sýnir hvaðan hún kemur að hans mati:  

    

  

Mynd 9. (Freud, Undir oki siðmenningar, 1997, bls. 24) Uppsetn. á ábyrgð höf.  

 

Það sem mögulega getur valdið okkur þjáningu er skv. Freud þetta þrennt; líkaminn, 

umheimurinn og mannleg samskipti. Maðurinn hefur lært: Að ef hann sleppur við 

óhamingju er hann glaður. Sókn í ánægju víkur fyrir því fyrir ályktun hans um að 

forðast þjáningu. Það að forðast þjáningu má greina eftir upptökum vanlíðunarinnar 

sem athyglin beinist að: 

 

Mynd 10. (Freud, Undir oki siðmenningar, 1997, bls. 24) Uppsetn. á ábyrgð höf.  

 

„Vísasta leiðin til að komast hjá þjáningu í mannlegum samskiptum er að einangra sig 

sjálfviljunglega, draga sig í hlé frá öðrum.“ (Freud, 1997, bls. 24) Þjáning er ekkert 

annað en skynjun. „Hún er því aðeins til, að við finnum til hennar og tilfinningin er 

afleiðing þess hvernig líkami okkar er gerður. (Freud, 1997, bls. 24) 

 

Fullnæging kynhvatarinnar veitir hamingju, vellíðan, og á sama hátt er það okkur erfitt 

þegar hún er svelt eða okkur neitað um fullnægingu, leiðir af eðli máls. Freud álítur að 
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þjáningin ætti að verða minni ef hægt væri hafa áhrif á eðlishvatirnar sjálfar – breyta 

eðlishvötunum, (en hann mælir þó ekki með þeirri leið). Breyta sjálfum innri upptökum 

þarfanna. Gera okkur að viljalausum manneskjum í alvörunni. Að áliti Freuds gengur 

yoga beinlínis út á að drepa eðlishvatirnar, ná þeirri algjöru ró þar sem eðlishvatir gera 

engar kröfur. (Freud, 1997, bls. 25)   

Göfgun eðlishneigðar 

Algengasta aðferð mannsins til að svala kynhvötinni með því að draga úr þjáningu 

kallar Freud „göfgun“. (Skv. athugasemd þýðanda á bók Nietsche Handan góðs og ills 

er þessi merking frá honum komin upprunalega (Nietzsche, 1994, bls. 217)) Þetta 

orðasamband hefur mikla merkingu í öllum skrifum Freuds og verður fljótt tamt 

„göfgun eðlishneigða“. Út á það gengur líf okkar vesturlandabúa. Göfgun eðlishneigða 

= tilfærsla kynhneigðar. Mestan ávinning fær maðurinn með því að auka gleðina af 

andlegu og vitsmunalegu starfi. Fullnæging kynhvatarinnar með vinnu eða listsköpun 

er væg sé hún miðuð við raunverulega fullnægingu kynhvatar en hún veitir lífsfyllingu 

og er skv. Freud gríðarlega mikilvæg manninum. Engin lífsstefna tengir einstaklinginn 

betur raunveruleikanum eða gefur honum traustari sess í veruleikanum. (Freud, 1997, 

bls. 26) Þessi ályktun vísindastarfs Freuds er í fullkomnu samræmi við Þjónandi 

forystu. Þeim mun meiri lífsfylling sem starfsánægjan er meiri í því starfi sem innt er 

af hendi.  

 

Listin að lifa, Þjónandi forysta, Visku-ást, göfgun kynhvatar 

Freud talar um „listina að lifa“ og lýsir manneskjunni sem það gerir þannig að hún leitist 

við að notfæra sér tilfærsluhæfni hvataorkunnar og sæki sér hamingju í að halla sér sem 

mest að því sem þessa heims er og mynda tilfinningatengsl við það. (Freud, 1997, bls. 

28) Má heimfæra upp á að sé sami hlutur og þegar Sókrates talar um að heimspekin sé 

í því falin að búa sig undir hægt andlát.  (Platon, 2006, bls. 141) Og samræmist 

lýsingunni á þjóninum í Þjónandi forystu Roberts K. Greenleaf. Manneskja sem leitast 

við að skynja heiminn eins og hann er með þekkingu á honum eins og hann er. Sókn 

eftir meiri þroska mannsins. Þroska til að skila til kynslóðanna sem á eftir koma. Visku-

ást. Að það að leyfa vitundinni að blómstra með því að takast á við stóru spurningarnar, 

stóra samhengið, sé í raun það sama og næra sjálfa lífshvötina.  

Eða eins og Sókrates kemst að orði í túlkun Platons:  

Og þegar heimspekin tekur sálina að sér svo á sig komna, þá talar hún hóglega um fyrir 

henni og reynir að leysa hana, með því að sýna henni fram á, að með augunum sjáum 
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við tálsýnir og eyrun og önnur skilningarvit eru líka villuskyn: hún telur sálina á að 

beita þeim ekki, nema brýna nauðsyn beri til, og hvetur hana til að draga sig og safna 

sér saman og trúa engum nema sjálfri sér um það, sem hún hugsar ein og út af fyrir sig 

um allt sem er, en álita ekkert satt af því, sem hún hugsar og skynjar með atbeina 

einhvers annars, enda er það síbreytilegt... en hitt er skiljanlegt og ósýnilegt, sem sálin 

sér sjálf. (Platon, 2006, bls. 145)  

 

Er hægt að orða skilning á Þjónandi forystu betur en þetta? Innsæi, sjálfsskilningur og 

sjálfsþekking.  

Hamingjan í þeirri skertu mynd sem hún virðist höndlanleg er komin undir nýtingu 

hvataorku einstaklingsins. Enginn gullinn meðalvegur er til, sem öllum hentar. Hver og 

einn verður að finna sjálfur það sem hjálparráð sem honum hæfir. Og mjög margt er 

það, sem hefur áhrif á val hans. Það er um það að ræða, hversu mikla raunverulega 

fullnægingu hann getur búist við að fá frá umheiminum, hversu mikið kapp hann leggur 

á að að verða honum óháður og loks hversu mikinn styrk honum finnst hann hafa til að 

breyta heiminum í samræmi við óskir sínar. (Freud, 1997, bls. 29) 

 

Kulnun – gæti hún stafað að hluta til af því að einstaklingurinn fær ekki styrk til að 

breyta heiminum í samræmi við óskir sínar? Er það ekki einmitt það sem rannsóknir 

um Þjónandi forystu hafa gefið vísbendingar um? (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015) Í það minnsta virðist ljóst að Þjónandi forysta hafi verulega 

jákvæð áhrif á manneskjuna í starfsumhverfi hennar. (Asag-Gau og van Dierendonck, 

2011) (Cerit, 2016) Gæti það ekki einmitt verið vegna þess að einstaklingurinn fær styrk 

til að starfa í samræmi við óskir sínar 

 

 

Mynd 11. (Freud, Undir oki siðmenningar, 1997, bls. 29) Uppsetning á ábyrgð höf.  

 

Skynvillur - birtingarmyndir „göfgunarinnar“ 

Við höfum nú rakið okkur eftir Freud frá upptökum kynhvatarinnar til þjáningarinnar 

og þess að draga úr þjáningunni með afneitun í formi vísinda eða gervifullnægingar í 

formi lista. En það eru aðrar leiðir til að draga úr þjáningunni en að fá útrás með með 

listum eða vísindum,  eins og að stjórna líkamanum (hvað erum við að gera í dag? Hver 

eru “trúarbrögð” nútímans?), einangra sig frá öðrum eða snúa baki við umheiminum 
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(velja geðveiki t.d.). Allar þessar aðgerðir eru til þess fallnar að draga úr þjáningu og 

svala þannig kynhvötinni skv. kenningum Freud en auðvitað er þetta allt saman 

blekkingar. Skynvillur. Við notum ímyndunaraflið til að fá fullnægingu kynhvatarinnar 

með tilstyrk blekkingar. Þegar raunveruleikaskyn mannsins þróaðist var þessi þáttur 

sálarlífsins skilinn eftir. (Freud, 1997, bls. 26-27) 

Sköpunargleðin 

Listnautn er að mati Freud fremst í flokki þessarar gervifullnægingar mannsins. Og það 

er nautn sem ekki einungis listamaðurinn sjálfur nýtur heldur einnig þeir sem listar hans 

njóta. Þannig er ávinningurinn margfaldur. Robert Greenleaf leggur áherslu á listina 

með Þjónandi forystu og hvetur einstaklinginn til að hafa hugrekki til að skapa sem 

fellur vel að þessum ályktunum Freuds.  

 

Þá er loks komið að aðalatriðinu, ástæðunni fyrir þessari löngu umfjöllun um kenningu 

Freuds en það er dauðahvötin sem hann kallar svo. Það sem aðgreinir hann frá Jung og 

Adler, lærisveinum hans. 

Dauðahvötin 

Skynsemin er ekki fær um að uppljúka leyndum víddum tilverunnar. Listin ein á aðgang 

að þeim, sú list sem borin er uppi af máttugum andstæðum hins appolloníska og 

díonýsíska.“ (Nietzsche, 1994, bls. 27) 

 

Nietzsche er drottnunarviljinn hugleikinn í bók sinni Handan góðs og ills. Kallast hann 

á við dauðahvötina eins og Freud skilgreinir hana? Og líkamann í skilningi Sókratesar? 

„Og líkaminn og girndir hans eiga sök á styrjöldum, flokkaróstum og bardögum“. 

(Platon, 2006, bls. 114) Sundrungaraflið. Aflið sem stýrir hjúkrunarfræðingi 

McMurphy og leiðir hann til dauða og Greenleaf gerir að fulltrúa þvingunarvaldsins í 

Servant as Leader? 

 

Sem fyrr segir byggir kenning Freuds og skilningur hans á manneskjunni annars vegar 

á vellíðunarlögmálinu og hins vegar á raunveruleikalögmálinu. 

Sjálfsvarðveisluhvatirnar tilheyra raunveruleikalögmálinu þeirri hvöt sem hann kallar 

„dauðahvötina“. Það er hér sem Freud kemst að þeirri niðurstöðu að „Í þessu er að finna 

upphaf mikilvægra sálrænna truflana, sjúklegs eðlis.“ (Freud, 1997, bls. 16) En eins og 

kom fram í umfjöllun um brjóstmylkinginn þá túlkar Freud það svo að skynjun sjálfs 

barnsins verði til þegar það lærir að skynja sjálft sig aðgreint frá umheiminum, lærir að 
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skynja innri veruleika og ytri veruleika. Til verður raunveruleiki. Innri raunveruleiki og 

ytri raunveruleiki. Taugaveiklaður einstaklingur færir úr lagi með skynblekkingum, 

mynd hins raunverulega heims, ýtir skynseminni til hliðar. (Freud, 1997, bls. 30) Í stað 

þess að skynja raunveruleikann eins og hann er – búum við til óraunveruleika. Freud 

vill meina að trúin sé hópsefjun, vörn gegn þjáningu af þessum toga. Þannig séu okkar 

eigin eðlishvatir að verki við að draga úr þroska okkar.  

En þegar við svo hugleiðum, hversu illa okkur hefur gengið að vernda okkur fyrir 

þjáningum einmitt á þessu sviði, hlýtur sá grunur að læðast að okkur, að hér kunni 

einhver hluti hinnar ósigrandi náttúru að vera að verki í leynum, - í þetta sinn hluti af 

sálrænni eðlisgerð okkar.(Freud, 1997, bls. 31) 

 

Það hvað okkur gengur illa að verja okkur fyrir þjáningum ætti kannski að segja okkur 

eitthvað um að mannshugurinn er ekki einfalt mál? Eða hvað? Ef hann væri ekki svona 

flókinn værum við þá bara ekki öll hamingjusöm alltaf og þyrftum ekki að vera vesenast 

þetta? Væri það ekki rökrétt? „En þessar staðreyndir draga ekki úr okkur kjarkinn. Þvert 

á móti. Þær benda til þess, hvert beri að stýra athöfnum okkar.“ (Freud, 1997, bls. 31) 

Ályktar Freud og þar er ég sammála honum. Við hljótum að vilja nýta kraftinn, þennan 

drottnunarvilja (sem Nietzsche kallar svo) okkur til góðs? Og er þá ekki gott að nýta 

hann til að skilja manninn? Er ekki líklegt að það leiði til góðs? Við getum ekki eytt 

allri þjáningu, en við getum kveðið sumar niður og dregið úr öðrum. Það er kannski 

ágætis byrjun.   

 

Vegna þess hversu illa manninum hefur gengið að vera hamingjusamur í siðmenntuðum 

heimi hefur hann ályktað sem svo að það sé eftirsóknarvert að henda siðmenningunni. 

„Af því var sú ályktun dregin, að maðurinn gæti orðið hamingjusamur á ný, ef dregið 

væri úr þessum kröfum eða þær að engu gerðar.“ (Freud, 1997, bls. 31) Siðmenningin 

er afrakstur eðlishvata mannsins eins og rakið hefur verið, göfgun eðlishvatanna birtist 

okkur í siðmenningunni. Því er varla rökrétt að álykta að það að draga úr eðlishvötunum 

verði til þess að gera manninn hamingjusamari eða hvað? Gæti verið að villan í 

ályktunum okkar lægi hér? Að við þurfum að sættast við eðlishvatirnar og læra um þær 

í staðinn fyrir að berjast gegn þeim eða afneita tilvist þeirra? Svo vitnað sé í Greenleaf: 

Since both kinds of power have been around for a long time, an individual will be better 

off if at some point he is close enough to raw coercion to know what it is. One must be 

close to both the bitterness and goodness of life to be fully human. (Greenleaf, 2008, 

bls. 43)  
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Donald Trump hefur verið kjörinn forseti Bandaríkjanna.  Vitum við hvað stjórnarhættir 

hans geta fært heiminum? Áttum við von á því að það myndi gerast? Hvað með Hitler 

á sínum tíma, hefðum við viljað koma í veg fyrir stjórnartíð hans eða það sem hann 

gerði? Hvað með Eichmann sem Arendt kemst að niðurstöðu um að hafi verið 

venjulegur maður. Fyrirlitlegur vissulega en maður. Hlýðinn maður. Gagnrýni okkar 

Íslendinga á það sem gerst hefur í okkar samfélagi á þessari öld? Höfum við viljað læra 

eitthvað af því sem gerðist? Yfir höfuð horfst í augu við hvað gerðist? Eru ekki 

hugmyndirnar sem við heyrum allar í þá veru að henda því sem er og ályktanir í þá veru 

að eitthvað „frábært“ muni koma í staðinn? Hvaðan er sú hugmynd komin? Gæti hún 

átt rót sína í þeirri hugmynd að maðurinn sé einföld vera orsaka og afleiðinga? Til þess 

gerður að lifa í eilífri hamingju? Bara ef?  

 

Gæti verið að það sé raunverulegur tilgangur með þessu öllu saman hér? Að þó um sé 

að ræða litla BS ritgerð í viðskiptafræði sé fótur fyrir því að fjalla um kenningar Freuds 

um eðlishvatir mannsins? Tek undir með Freud þegar hann fyrir 90 árum kemst að þeirri 

niðurstöðu að vestrænar framfarir og siðmenning sé einhvers virði og held því ótrauð 

áfram. Því lifandi manneskja í nútímanum veit ég að það er þarft. Að það er fyrir 

einhverju að berjast.  

 

Siðmenning er skv. Freud allar þær athafnir og úrræði sem gagnast mönnum til að gera 

jörðina nýtilegri, þ.e. til að vernda þá fyrir ofsa náttúruaflanna. Maðurinn sigraðist á 

eðlishvötunum þegar hann kom taumhaldi á eldinn sem Freud lítur á sem gríðarlegt 

afrek í menningarsögu mannsins. Uppruna þessa afreks rekur hann til þess að 

frummaðurinn hafi þegar hann komst í námunda við eld, slökkt eldinn með því að pissa 

á hann. Þetta rekur hann til sagna sem varðveist hafa. Þessi aðgerð karlmannsins segir 

hann að hafi verið eins konar kynmök við karlmann, kynhverf samkeppni milli 

karlmanna og vísar í Gúllíver í Putalandi og Gargantua Rabelais máli sínu til stuðnings. 

Hvernig hann kemst að þessari niðurstöðu skal ósagt látið enda gefst ekki færi á því hér 

að kafa ofan í það hér. Hér vel ég að trúa. Það að hafa unnið í samfélagi með 

karlmönnum alla tíð kveikir áhuga á þessari hugmynd. Annars vegar þessi mikla 

hræðsla karlmanna við samkynhneigð, sem birtist í mörgum myndum og allir sem 

umgangast karlmenn mikið hljóta að kannast við. Og hins vegar þessi að því er virðist 

eðlislæga samkeppni þeirra í milli í öllum aðstæðum.  
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Sá sem fyrstur varð til að standa gegn þessari löngun og hlífa eldinum, gat tekið hann 

með sér og gert hann sér þénustusamlegan. Með því að kæla eld sinnar eigin 

kynferðislegu ástríðu kom hann taumhaldi á afl eldsins. Þannig varð þessi miklu 

menningarlegi sigur að launum fyrir staðfestu hans gegn eðlishvötunum. (Freud, 1997, 

bls. 35) 
 

Konunni var falin varðveisla eldsins af því að hún gat sköpunar sinnar vegna ekki slökkt 

eld með því að pissa á hann. Með þessari aðgerð hafði maðurinn beislað eðlishvatirnar 

mannkyninu til gagns og það hefur hann verið að gera allar götur síðan. „Með hverju 

því verkfæri, sem maðurinn býr til, er hann að fullkomna líffæri sín.“ (Freud, 1997, bls. 

35) Hann hefur lært að nýta eðlishvatirnar sem hreyfiafl til framfara og hann er enn að, 

þó deila megi um hvort allt sem hann nýtir eðlishvatir sínar til séu framfarir. Alla vega 

óhætt að álykta að að baki hreyfiaflinu sé eðlishvöt sem nýtt er til þess sem gert er. 

Ritað orð, myndavélin, samgöngutæki, íbúðarhúsið, almættið, Guðirnir – sem gæddir 

voru öllu því sem maðurinn taldi sér ofvaxið eða forboðið og innihélt menningarlega 

hugsjón þess sem bjó hann til og svo mætti áfram telja. Svo segir Freud „Hann er 

næstum sjálfur orðinn guð“. (Freud, 1997, bls. 36) Það má spyrja sig að því núna 90 

árum síðar hvort að þetta næstum sé ekki dottið út? Erum við ekki á þeim stað núna að 

maðurinn er orðinn Guð? Hvað er forstjórinn í títtnefndum dönskum sjónvarpsþáttum 

um Lykke (Lundblad og Thorsboe, 2011) dæmi um? Er hann ekki skýrt dæmi um Guð? 

Karlarnir okkar í viðskiptalífinu á Íslandi á þessari öld, Kári Stefánsson svo dæmi sé 

tekið – er hann ekki Guð? (Kári Stefánsson, 2016) Er það betra að búa með Guðum í 

samfélagi en að Guð sé almáttugur á himnum? Það gæti verið ágætt að nota þetta 

hreyfiafl mannsins eðlishvötina til að takast á við þá spurningu eins og málum er nú 

háttað. Verður þó ekki gert hér.  

 

Það sem Freud hefur áhuga á árið 1927 er að manninum líður ekki vel þrátt fyrir allar 

þessar framfarir. Það er sú staðreynd sem rekur hann áfram. Ætti að vera okkur hvatning 

því manninum virðist ekki enn líða vel 90 árum síðar þrátt fyrir þær gríðarlegu framfarir 

sem orðið hafa síðan. Eða ættu ekki fréttir af auknum kvíða ungmenna hér á landi (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2016) (Halla Harðardóttir, 2016) svo dæmi sé tekið og aukið 

vantraust til stofnana samfélagsins (Gl rannsóknir ehf., 2016) að segja okkur að það sé 

eitthvað sem við þurfum að skilja betur?  
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Við áttuðum okkur á að fegurðin hafði gildi í sjálfu sér, notuðum hvataorkuna til að búa 

til fegurð. Við gerðum sápuna að mælikvarða á menningu eða með öðrum orðum 

hreinlæti (eitthvað sem Halldór Laxness benti Íslendingum á að mætti bæta hérlendis 

og hefur af einhverjum ekki enn verið fyrirgefið). Og við festum reglufestuna í sessi 

„Regla er eins konar endurtekningarárátta, sem segir til um hvernig og hvenær eitthvað 

skuli gert, þegar reglan er komin á.“ (Freud, 1997, bls. 37) Freud ályktar því að fegurð, 

hreinlæti og reglusemi hafi sérstöðu í samfélagi siðmenningar í hans tíð og auðkenni 

hennar séu virðing og hvatning sem hún hefur á andlega starfsemi; vitsmunalega, 

vísindalega og listræna. Driffjöðrin sé gagnsemi og ánægja og augljóst sé að trúarbrögin 

séu í fyrsta sæti, heimspekin í öðru og hugsjónir í þriðja. (Freud, 1997, bls. 38)  

 

Hvað segjum við? Hvað segir Greenleaf að einkenni þjónandi forystu? „I will go;come 

with me!“ „I will go, follow me!“ „If there is no community for you, young man, young 

man make it yourself.“ „As long as he is leading, he always has a goal.“ (Greenleaf, 

2008, bls. 17) Er það ekki kjarni þjónandi forystu? Draumurinn, hugsjónin sem 

þjónninn hefur? Þessi driffjöður sem Freud talar um að einkenni siðmenninguna í hans 

tíð, gagnsemi og ánægja – gæti verið að kulnun sé dæmi um að við höfum tapað sjónum 

á henni? Þessi gríðar sterka viðleitni mannsins til að veita eðlishvötinni í farveg 

trúarbragða – þurfum við ekki að þekkja hana og vera vel meðvituð um hana? Nú þegar 

sífellt fleiri ganga af trúnni í samfélagi okkar hér á Íslandi. Þurfum við þá ekki að vera 

á varðbergi? Eins og komið er inn á hér að ofan – er mögulegt að við séum að veita 

þeirri þörf fyrir trú á lifandi Guði? Hvað með reglufestuna? Erum við að nota 

eðlishvatirnar til að sundra þeim núna? Hvað með heimspekina? Er svo fráleitt að gera 

hana að aðalatriði hér þegar fjallað er um hugtakið Þjónandi forysta?  

Siðmenning kemur til skjalanna þegar manninum tekst að stjórna mannlegum 

samskiptum, sbr. stjórn hans á eldinum.  Samfélag manna verður til þegar saman er 

kominn meirihluti sem er sterkari en nokkur einn einstaklingur innan þess. (Freud, 

1997, bls. Bls. 39) Samfélagið stendur saman gegn einstaklingnum var stórt skref í átt 

til siðmenningar. Hvað segjum við um Ísland í dag skv. þessu? Er það „samfélag“ skv. 

þessum skilningi? Eða Bandaríkin? Gæti verið eitthvað til í þeim orðum Greenleaf 

þegar hann segir „Men once lived in communities and, in the developing world, many 

still do“ (Greenleaf, 2008, bls. 38) Freud segir árið 1927 „Vald þessa samfélags er þá 

sett fram sem „réttur“ andstætt valdi einstaklingsins, sem er fordæmt sem „hrátt 
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ofbeldi“. Þessi flutningur á valdi einstaklings yfir á vald samfélagsins er stórt skref í átt 

til siðmenningar. (Freud, 1997, bls. 39) 

The real enemy is fuzzy thinking on the part of good, intelligent vital people and their 

failure to lead, and to follow servants as leaders... In short, the enemy is strong natural 

servants who have the potential to lead but do not lead, or who choose to follow a non-

servant. They suffer. Society suffers. (Greenleaf, 2008, bls. 46)  

 

Gæti þetta ekki allt eins verið tilvitnun í Sókrates?   

Freud bendir okkur á árið 1927 að einstaklingsfrelsið sé engin gjöf siðmenningarinnar 

og hann spyr sig þeirrar spurningar þá þegar hvort að þær eftirstöðvar mannlegra 

eðlishvata sem ekki hafa verið tamdar geti orðið kveikjan að fjandskap gegn 

menningunni. (Freud, 1997, bls. 39) Við vitum öll hvað hann átti eftir að upplifa, verða 

útlægur úr landi sínu og deyja í Bretlandi 12 árum síðar, árið 1939 þegar enn voru 6 ár 

eftir af síðari heimsstyrjöldinni. Erum við ekki að upplifa fjandskap gegn menningunni 

þessa dagana? Hvaða öfl eru þar að verki? Gæti meiningin verið alger yfirráð? Af sama 

toga og Hanna Arendt lýsir svo vel í kafla sem ber sama nafn í bókinni Af ást til 

heimsins?  

Heimspekingurinn Michel Foucault gerir grein fyrir svokallaðri alsæishyggju sem svo 

er kölluð í þýðingu Garðars Baldvinssonar í bókinni Alsæi vald og þekking sem kom út 

hjá Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands 2005 og hefur að geyma samantekt 

þýðinga á útgefnu efni eftir hann. Gefst ekki tækifæri hér til að fara ofan í efni kaflans 

en eins og nafnið ber með sér fjallar hún um þróun „alsjáandi valds“ og gæti gefið 

vísbendingar sem hafa má gagn af í þessu samhengi. (Foucault, 2005) 

Freud uppgötvaði það sem hann kallar dauðahvötina í gegnum sadískar og masókískar 

kenndir sjúklinga sinna. (Freud, 1997, bls. 47-56)  

En þegar aðstæður eru grimmdinni í hag eða þegar þau andlegu öfl, sem venjulegast 

halda henni í skefjum, eru úr leik, þá birtist hún einnig af sjálfsdáðum og sýnir manninn 

sem óarga dýr, sem er framandi að sýna sinni eigin tegund nokkra miskunn. (Freud, 

1997, bls. 52)  

 

Við vitum eins og hann vissi að maðurinn er ekki bara „góður“. Aldeilis ekki. Maðurinn 

er oft hræðilega vondur. 

Sannleikskornið að baki alls þessa, - en því afneitar fólk gjarnan – er að menn eru hreint 

engir ljúflingar, sam vilja láta elska sig, og eru í mesta lagi tilbúnir að verja sig, ef á þá 

er ráðist. Þeim er þvert á móti þannig farið, að í áskapaðri eðlisgerð þeirra er að finna 

allvænan skammt af árásargirni. Af því leiðir að náunginn er þeim ekki einungis 

hugsanleg hjálparhella eða kynnautur, heldur einnig sá, sem freistandi er að láta 

árásargirni bitna á, arðræna með því að láta hann vinna kauplaust, nota hann 

kynferðislega án samþykkis hans, ræna hann eignum sínum, auðmýkja, valda honum 



 

47 

 

sársauka, kvelja hann og drepa. Homo homini lupus. Maður er manni úlfur. (Freud, 

1997, bls. 52) 

 

Hvað segjum við? Er þetta ekki aflið sem Greenleaf vísar í og hvetur okkur til að 

þekkja? Má vera að hluta vandræða okkar megi rekja til afneitunar í stað visku. Hroka 

sem rekja má ungrar þjóðar hinum megin við hafið, hroka sem þegar var farinn að gera 

vart við sig og vekja ugg í huga Freuds en hann leyfði sér þó ekki að útlista með dýpri 

hætti en svo að segja:  

Fyrir utan og ofan þá skerðingu á eðlishneigðum, sem við vitum þegar um, beinist 

athyglin að hættunni á því að ástand kunni að skapast, sem nefna mætti „sálræna 

örbyrgð hópa“. Mest er hættan á þessu ástandi, þegar tengsl einstaklinga í samfélagi 

eru einkum byggð á gagnkvæmri samsömum þeirra, en mikilvægi leiðtoga við mótun 

hópgerðar verður minni en skyldi. Núverandi menningarástand í Ameríku ætti að geta 

veitt tækifæri til að athuga það tjón, sem óttast má að siðmenningu sé með þessu móti 

búið. En ég ætla samt að standast freistinguna að hefja gagnrýni á ameríska menningu. 

Ég vil ekki að svo líti út sem mér leiki sjálfum hugur á að nota amerískar 

aðferðir.(Freud, 1997, bls. 57)  

 

Er mögulegt að við höfum notað þennan kraft til að telja okkur trú um að við séum 

einhver allt önnur tegund en við erum? Og afraksturinn gæti orðið sá að við skiljum 

ekkert eftir sem skiptir komandi kynslóðir máli, nema okkur takist í alvörunni að 

tortíma mannlegu lífi á jörðinni sem sannarlega gæti verið annarr möguleiki.  

Er hér ekki komin næg ástæða til að eyða allri þessari umfjöllun í þessa eðlishvöt 

mannsins í verkefni um Þjónandi forystu? Hugtak sem er ætlað að græða sundraða 

veröld? Þurfum við ekki að hafa hugmynd um hvað sundrar henni? Til að geta tekist á 

við það? Eða í það minnsta reynt að nálgast meðvitund um það? 

Það er hálf kjánalegt satt að segja að vera árið 2016 að láta eins og hið góða og hið illa 

sé eitthvað nýtt. Einhver uppgötvun. Auðvitað er það engin uppgötvun. Við höfum 

alltaf vitað af báðum öflum en kannski er runninn upp sá dagur núna að við þurfum að 

viðurkenna bæði þessi öfl? Viðurkenna tilvist þeirra beggja í okkur öllum? 

Manneskjunum? Tilveru þar sem manneskjan sjálf tekst á við sjálfa sig eins og hún er? 

Hvernig hljómar það? Að manneskjan taki ábyrgð á sjálfri sér eins og hún er? Horfist í 

augu við það, meðtaki það og lifi við það? Væri það ekki góður endir á ritgerð þar sem 

tekist er á við hugtakið þjónandi forystu? Að komast að þeirri niðurstöðu að það sé 

kominn tími til að manneskjan beri ábyrgð á sjálfri sér?  

 

Við búum þennan heim og hefur tekist að beisla eðlishvatir okkar í ótrúlegustu myndir 

síðustu 100 ár. Á þessari öld er engu líkara en við höfum tekið ákvörðun um að brjóta 
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allt sem áunnist hefur á bak aftur eða hvers konar siðmenning er það sem  kjör Donald 

Trump í embætti forseta í Bandaríkjunum er dæmi um? Er ekki alla vega sjálfsagt að 

skoða hvaða öfl geta mögulega verið þar að baki? Kenningar Sigmund Freud um 

sálkönnun og eðlishvatir mannsins eru löngu fram komnar og því langt frá því ný 

vísindi sem verið er að fjalla um. En vísindi sem alla jafna er látið eins og séu ekki til 

og að mati höfundar við þörfnumst inn í þann veruleika sem við lifum í. Þess vegna er 

honum gert svo hátt undir höfði hér þó um sé að ræða ritgerð um hugtak í 

viðskiptafræði. Við ætlum að lifa áfram á jörðinni – er það ekki? Verðum við þá ekki 

að taka ábyrgð?  

 

Mælikvarðinn á hvernig til hefur tekist er einn og aðeins einn: „Gæðakvarðinn er það 

sem menn eru sjálfir eins og þeir breyta en ekkert utan við þá, svo sem lögin eða eitthvað 

ofar mönnum á borð við frummyndir.“ (Arendt, 2011, bls. 105) Mælikvarðinn um líf 

okkar kynslóðar á jörðinni er hvaða visku við skiljum eftir fyrir komandi kynslóðir – er 

það ekki? Það sem sálin skilur eftir þegar líkaminn er dauður? Viskan? Er það ekki? 

Við þurfum sannarlega á hreyfiaflinu að halda, lifum ekki án þess frekar en hins en 

þurfum við ekki að vita í hvaða átt við viljum fara? Leitast við að vera góðar manneskjur 

meðvitaðar um að við erum líka vondar? Nýta afl hins illa til góðra verka?  

 

Niðurstöður – svar við rannsóknarspurningunni  

Þá er loksins komið að því að nálgast svar við rannsóknarspurningunni. Hvernig birtist 

Þjónandi forysta í sjónvarpsþáttunum Baráttan um Bessastaði? Er það ekki orðið 

augljóst? Svarið við rannsóknarspurningunni byggir á minni vitund og mínum veruleika 

eins og hann birtist mér. Ég á mér mína lífssögu, reynslu, þroska, vanþroska, sem 

enginn annarr á með nákvæmlega sama hætti. Það kemst enginn inn í höfuðið á mér 

frekar en ég kemst inn í höfuðið á þér. Ég tekst á við kver Roberts Greenleaf um Servant 

as Leader með persónulegum hætti og geri það með hvatningu Greenleaf að leiðarljósi 

sem bæði ítrekar margoft að allt byrji með frumkvæði einstaklingsins og tiltekur orð 

Albert Camus “Create dangerously” jafnoft í kverinu. Það er ekki hægt að komast að 

einni vísindalegri niðurstöðu um það hvernig Þjónandi forysta birtist í þessum þáttum. 

Það sem ákvarðar það er skynjun einstaklingsins og sú skynjun er breytileg eftir því 

hvaða lífssögu viðkomandi einstaklingur á. Þjónandi forysta birtist mér í þáttunum 

Baráttan um Bessastaði sem átök góðs og ills. Átök á milli þessara tveggja eðlishvata í 
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manninum kærleikans sem Leó er fulltrúi fyrir og þvingunarvaldsins, sundrungaraflsins 

sem hjúkrunarfræðingur McMurphy er fulltrúi fyrir. Ég meðtek þekkinguna sem 

Sigmund Freud færir okkur sem mikilvæg vísindi og efast ekki eitt augnablik um að í 

þeim liggur mikil viska. Viska sem við þörfnumst í nútímanum. Þar með er ekki sagt 

að um sannindi sé að ræða eða að ég hyggist troða þessari niðurstöðu minni upp á aðra. 

Ég skynja þetta svona og það stendur hér þó um sé að ræða lokaritgerð í Viðskiptafræði. 

Ég er til og ég er með vitund sem er mín og engra annarra. Þess vegna segi ég 

sannleikann eins og ég skynja hann og hef Sókrates og Hönnu Arendt mér til stuðnings.  

 

Svarið við rannsóknarspurningunni eins og það birtist mér set ég upp myndrænt um leið 

og ég ítreka að það er leikur, sköpun mín sem byggir á mínu innsæi og skynjun á því 

hvað gerist í þessum tveimur þáttum. Það má líta á það sem tilgátu ef einhver vill. Það 

gerir engan skaða. Leitin sem þessi ritgerð er til vitnis um er ekki til þess gerð að afla 

“sannleika”. Hún er gerð til að leita skilnings, sannleika fyrir mig og það hefur hún gert 

svo um munar. Lít svo á að rannsóknarferlið allt sem staðið hefur í hálft ár sé 

birtingarmynd þess hvað kver Greenleafs um Þjónandi forystu er mikilvægt en um leið 

get ég ekki sannað það því það er fullkomlega persónuleg reynsla.  

 

Það sem er svona mikilvægt í því fyrir mig er heimspekin, visku-ástin. Skilyrðislaus 

kærleikur. Viska. Og það á sér samsvörun í grein Dierendonck og Patterson Passionate 

Love as a Cornerstone of Servant Leadership: An Integration of Previous Theorizing 

and Research. Greenleaf færir mér kærleikann til sjálfrar mín, leyfir mér að vera ég, 

hvetur mig til að vera ég. Að hafa hugrekki til að standa upp fyrir sannleikann eins og 

hann birtist mér. Kver Greenleaf “heilaði” sjálf mitt í orðsins fyllstu merkingu en það 

er ekki hægt að sanna með nokkru móti. Ferlið allt, vinnsla þessarar rannsóknar var 

þroskaferli en sú saga er geymd í fyrri útgáfunni og kemur ekki fyrir hér.  

 

Líkanið sem ég leyfi mér að nefna eftir hvatningarorðum Greenleaf  “Create 

dangeroursly” sýnir Leó annars vegar sem fulltrúa kærleikans og hjúkrunarfræðing 

McMurphy hins vegar sem fulltrúa þvingunarvaldsins. Kærleikur Leó birtist í opinni 

vitund, skynjun, næmi, meðvitund um fortíð, framsýni, og fyrst og síðast því að hlusta, 

til að kynnast þörfum. Kærleikur hans er skilyrðislaus. Hann flokkar ekki fólk. Setur 

ekki merkimiða á fólk. Hann tekur fólki eins og það er (og hefur alltaf verið), með 

kostum þess og göllum.  
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Ég leik mér að því að staðsetja sál Sókratesar, heimspekina, viskuástina, hið góða, 

plantonska í eðli sínu, kynhvötina eins og Freud skilgreinir hana sem eðlishvöt með 

Leó. Það hefur merkingu fyrir mig því þannig skynja ég þetta. Að Leó sé fulltrúi þess 

að við nærum lífshvötina. Það sé það sem Greenleaf færir okkur með kveri sínu um 

þjóninn Leó. Hið góða, fagra, sem við eigum að rækta og næra til að vera góðir menn.  

 

Þar undir eru þau orð sem ég dró út úr kveri Greenleaf og öll er að finna með einum 

eða öðrum hætti í rannsóknum sem gerðar hafa verið á Þjónandi forystu. Það leyfi ég 

mér að fullyrða þó auðvitað hafi ég ekki séð þær allar. Hið góða er eitthvað sem við öll 

þekkjum og vitum þó að við látum í hinum skrítna nútíma eins og við gerum það ekki. 

Við vitum að það er gott að treysta. Við vitum að það er gott að sýna heilindi. Við vitum 

að það er gott að vera ábyrg og við vitum að það er gott að sýna hugrekki.  

Þá stafar hugrekki allra nema heimspekinganna af ugg og ótta. En það nær þó engri átt, 

að maður sé hugrakkur af hræðslu og hugleysi.”  

 

Sagði Sókrates við Simmías forðum. Maðurinn sem hafði hugrekki til að deyja fyrir 

sannleikann...  

 

Heldur ber okkur að skipta á öllu þessu og skilningi, sem er hin eina rétta mynt. Það er 

fyrir skilning og með skilningi, sem allt er keypt og selt, og þá öðlumst við jafnt 

hugrekki og hófsemd sem réttlæti. (Platon, 2006, bls. 118)  

 

Við vitum líka að það getur verið mun auðveldara að vera kjarklaus. En það er aldrei 

gott. Er það? Þurfum við að efast um merkingu þessara hugtaka? Læt það lesendum 

eftir að ákvarða það. Ég efast ekki um merkingu þessara hugtaka og það er mér 

jafnmikilvægt og það að lifa. Þegar farið er efast um hvort að traust (Cerna, 2014) sé 

mikilvægt líður mér illa. Þannig er það. Þegar farið er að efast um sjálfan grundvöllinn. 

Þá er vont að vera til. Það er eitthvað til sem er algilt í mínum veruleika og þann 

veruleika hefur nútíminn verið að hamast við að sundra um langa hríð. Það er vont og 

þess vegna er þessi rannsókn til orðin með þeim hætti sem hún er.  

 

Andstæða kærleikans er sundrungaraflið, fulltrúi þess er hjúkrunarfræðingur 

McMurphy. Þeim megin staðset ég líkama Sókratesar (andstæðu sálarinnar), 

drottnunarvilja Nietzsche, dauðahvöt Sigmund Freud. Það merkir að ég trúi því að við 

öll mennirnir í henni veröld, ég líka, hafi þessa eðlishvöt. Eðlishvöt sem við öll vissum 
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einu sinni að við höfðum en höfum verið að reyna að telja okkur trú um í áratugi að við 

höfum ekki. Illskan heitir hún eða þvingunarvaldið eins og það er þýtt af Gunnlaugu 

Óladóttur í heimildum Kent M. Keith. Hún hefur lokaða vitund. Hlustar ekki enda þarf 

hún þess ekki, þarf ekki að leita. Hún veit svörin. Er með lausnirnar. Hún vill kyrrstöðu 

eða afturhvarf. Hjá henni er engin meðvitund um fortíð, bara tóm. Áður var ekkert.  

Þar undir set ég orð sem eru andstæður við hið góða sem Þjónandi forysta boðar.  

 

“Höfum við ekki næga ástæðu til að ætla, að allt verði til með þessum hætti, að 

andstæða verði til úr andstæðu sinni?”  

“Jú það höfum við.” 

“Höldum þá áfram. Getum við ekki ályktað af dæmunum, að hvar sem um tvær 

andstæður er að tefla, geti orðið tvenns konar umskipti, frá einni til annarrar og 

síðan frá henni til hinnar?” 

(Platon, 2006, bls. 122) 

“Ef þetta eru nú andstæður, hljóta þær að verða hvor úr annarri.” 

(Platon, 2006, bls. 123) 

“Ef þessi hringrás, þar sem andstæður verða til í mótvægi hvor við aðra, færi 

ekki fram í sífellu, heldur yrðu allar breytingar í eina átt án afturhvarfs eða 

stefnubreytngar, þá máttu vita, að áður en lyki yrði lögun allra hluta eins og 

ásigkomulag þeirra hið sama, og öll breyting væri úr sögunni.”  

(Platon, 2006, bls. 124) 

 

Er þessi kafli Sókratesar í túlkun Platons ekki nægur rökstuðningur fyrir því að kalla 

fram andstæðurnar? Það virðist ljóst skv. þessu að Sókrates hefði átt bágt með að trúa 

því að við værum bara góð. Andstæðupörin eru þau orð sem ég tel einkennandi fyrir 

þættina Baráttan um Bessastaði og er til greining með þeim í fyrri útgáfu þessarar 

rannsóknar. Það má líta á það sem þroskaferli mitt en ég er jafnsannfærð í dag og ég 

var í sumar að þessi orð eru lýsandi fyrir það sem gerist í þáttunum. Oft eru það 

andstæðurnar. Andstæðurnar við orðin sem fella má undir Þjónandi forystu sem birtast 

í þáttunum. Á til að mynda við um kjarkleysi, óábyrgð, sakbendingar (kalla það 

sökudólga eins og Greenleaf bendir á að sé andstæða við hlustun á bls. 18), dramb, 

töfralausnir (sjá Greenleaf bls. 12), afturhvarf, kyrrstöðu (andstæðu draums, sýnar), 

merkingarleysi andstæðu merkingar (sjá Greenleaf bls. 19 „Nothing is meaningful until 

it is related to hearer´s own experience“), vantrú, vantraust, skrifræði andstæðu 

sköpunar. Orðin sem eru andstæða við áhrifaþætti Þjónandi forystu staðset ég undir 

hjúkrunarfræðingi McMurphy, sjálfmiðuðu þvingunarvaldi, dauðahvöt Freuds, 

drottnunarvilja Nietzsche. Það geri ég vegna þess að þannig birtist þetta mér, minni 

vitund og veruleika. Það er ekki gert vegna þess að það sé sannleikur eða ég telji mig 

hafa komist að vísindalegu niðurstöðu. Myndin sýnir skilning minn á því hvernig 
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Þjónandi forysta birtist mér í þáttunum Baráttan um Bessastaði og er leikur. Sköpun í 

anda Greenleaf.  

 

Þá er líkanið tilbúið. Líkanið sem er svar mitt við rannsóknarspurningunni. Hvernig 

Þjónandi forysta birtist mér í sjónvarpsþáttunum Baráttan um Bessastaði 3ja og 24. júní 

2016. Hún birtist mér í formi kærleika og andstæðu hans þvingunarvalds. Hún birtist 

mér í eðlishvötum mannsins hinu góða og hinu illa. Fulltrúar eðlishvatanna eru 

mennirnir á vellinum, konur og karlar, blaðamenn og frambjóðendur. Leó og 

McMurphy koma fyrir í þeim öllum, annað hlutverkið skýrara í einum en öðrum.  

Frekari umfjöllun fer hér á eftir.  
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Mynd 12 Sjá heimildaskrá en þetta samhengi sem hér sést er höfundar og byggir á lestri 

heimildanna sem þar eru tilteknar.  
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Að síðustu er ítrekað að höfundur er hjartanlega sammála Sigmund Freud um að það sé 

fráleitt að hægt sé að búa til mynd af manninum, vitund hans, hugsun og skynjun. 

Ástæða þess að rannsóknarspurningunni er svarað með þessum ábyrgðarlausa hætti er 

að staða mála kallar á frumleika. Full heilindi að baki. Ég skynja þetta svona. 

Nákvæmlega svona eins og myndin er sett upp en á sama tíma veit ég að þessi mynd er 

mín og eingöngu mín. Að baki myndinni er mín lífssaga, reynsla, þroski og vanþroski 

eftir atvikum. Það samhengi, nákvæmlega það samhengi á enginn annarr en ég. 

Merking hlutanna fyrir mér er ekki sú sama og merking hlutanna fyrir einhvern annan. 

Þjónandi forysta er jákvætt og uppbyggilegt afl, það liggur fyrir en hvernig það jákvæða 

uppbyggilega afl birtist í sjónvarpsþáttum er hæpið að komast að einni vísindalegri 

niðurstöðu um. Við komumst ekki inn í höfuðið á þeim sem tóku þátt í þáttunum og 

heldur ekki inn í höfuðið á þeim sem horfðu á þá. Við getum ályktað á grundvelli þess 

sem við vitum um Þjónandi forystu og þess sem við skynjum hvert og eitt en lengra 

nær það ekki. Mælikvarðinn er einn og aðeins einn: Maðurinn sjálfur.  

 

Baráttan um Bessastaði – umræður og ályktanir 

„Við reynum að skilja sálfræðina sem lá að baki hegðun fanganna og SS-liðsmannanna, 

þegar það eina sem við þurftum að átta okkur á er að það er hægt að eyðileggja 

mannshugann án þess að eyðileggja líkamann“. (Arendt, 2011, bls. 169) 

 

Sókrates, Hanna Arendt, Nietzsche, Sigmund Freud hafa haldið í höndina á mér í 

gegnum þetta verkefni, hjálpað mér að finna sannleikann innra með sjálfri mér. 

Hliðstæðurnar við það sem birtist mér í þáttunum Baráttan um Bessastaði finn ég í 

skrifum þessara merku hugsuða, Robert K. Greenleaf leiddi mig til þeirra og Páll 

Skúlason í kjölfar hans.  

 

Kannski liggur svarið við spurninginni strax í nafni þáttanna, „Baráttan um 

Bessastaði“. Baráttan um vald...8 Það sem umlykur þættina er aldrei talað um, það er 

ósýnilegt og þar af leiðandi ekki til eins og nútímamaðurinn horfir á það. Það er samt 

þarna í stærsta hlutverkinu og hjúpar alla viðstadda. Hvað er það? Ég held að það eigi 

                                                 
8 Sjá viðauka 2, 3 og 4. Þar eru þættirnir Baráttan um Bessastaði ritaðir upp orðrétt. Textinn segir þó 

ekki helminginn af því hvað fram fer. Til að átta sig á því verður vitundin að vera opin. Sjón og heyrn 

dugar ekki, þar þarf meira til eða gera eins og Sókrates ráðleggur okkur. Draga sálina saman þar til hún 

ein skilur og skynjar sannleikann. Þættirnir eru ekki aðgengilegir á netinu lengur en hægt að nálgast þá 

hjá RÚV.  
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sér skýringar utan þáttanna og sé þar af leiðandi ekki viðfangsefni þessa verkefnis. Ég 

skynja það svo að það sem ég horfi á sé óraunveruleiki, eða sýndarveruleiki, veit ekki 

hvort orðið á betur við. Einhvers konar útgáfa af Truman Show (Weir, 1998). Ég finn 

hliðstæður við það sem gerist á vellinum í frásögn Sókratesar, og í skrifum Hönnu 

Arendt en ég kann ekki að festa hönd á það. Vil ekki festa hönd á það. Til þess þyrfti 

ég að gera aðra rannsókn.  

 

Þjónandi forysta er uppbyggilegt jákvætt afl sem hefur góð áhrif á manneskjur. Aflið 

sem er ríkjandi á þessum velli Baráttan um Bessastaði er neikvætt afl sem hefur 

gagnstæð áhrif. Er það lygi? Er það hlýðni? Hvorutveggja kannski? Það er einhvers 

konar vald, þvingunarvald. Vald sem stjórnar manneskjunum á vellinum, flestum,  

hvort sem þeim líkar það betur eða verr. Manneskjunum á vellinum líður ekki vel þó 

að þeim sé uppálagt að líða vel og geri sitt besta til þess að sýnast líða vel, þá er það 

ekki þau skilaboð sem þau senda frá sér. Á því eru þó undantekningar og það hefur 

gríðarlega mikil áhrif á þættina í heild. Jákvæða hreyfiaflið, þjónandi forysta, óskilyrtur 

kærleikur kemur inn á völlinn í líki Elísabetar Jökulsdóttur og það hefur 

grundvallaráhrif á alla viðstadda. Slaknar á öllum og hjúpurinn hverfur. Sjálfmiðaða 

valdið verður hjákátlegt, kærleikurinn sigrar.  

 

Elísabet Jökulsdóttir kemur inn á völinn sem hinn skapandi listamaður. Hún sýnir 

hugrekki, traust og trú þegar hún opinberar sjálfa sig og kemur fram eins og hún er 

klædd. Reynir ekki að þykjast vera neinn annarr heldur er hún sjálf. Hún óhlýðnast 

valdinu og neitar að gangast undir það. Við það verður valdið hjákátlegt og virkar ekki. 

Hún er manneskja og þorir að segja það sem henni býr í brjósti. Það beinlínis sést í fyrri 

þættinum hvernig innkoma hennar verður til þess að það slaknar á öllum viðstöddum. 

Þannig virkar kærleikurinn. Óskilyrtur kærleikur.  

 

Það sem gerist í þáttunum gæti verið efni í margar, margar, margar rannsóknir. Baráttan 

um Bessastaði er stútfullt af efni, svo flæðir út um allt. Hver og einn 

forsetaframbjóðandi hefur gríðarmiklu hlutverki að gegna. Og má segja að í heild séu 

þættirnir tveir Þjónandi forysta. Þó að það sé engum vafa undirorpið í skynjun þeirrar 

sem hér hefur legið yfir þáttunum að það er sjálfmiðaða valdstjórnunin sem hefur 

vinninginn heilt yfir þá eru skýr dæmi um Þjónandi forystu í þáttunum, svo skýr að þeir 

gætu verið fyrirtaks kennsluefni um hvernig Þjónandi forysta virkar.  
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Þeir geyma raundæmi um hvaða áhrif það hefur á manninn þegar sköpunargleði hans 

er kæfð. Þeir geyma dæmi um hvaða áhrif það hefur að vera rændur gleðinni. Hvaða 

áhrif það hefur að vera vændur um óheiðarleika. Að fá á sig merkimiða sem á sér ekki 

endilega stoð en er svo dæmalaust hentugt valdatæki. Þeir geyma dæmi um það hvernig 

hlustun virkar til góðs. Síðari þátturinn 24. júní, bæði fyrri og seinni hluti eru skýrt 

dæmi um það. Hlustunin er áhrifamikil og býr til kærleika í garð annarra sem aftur 

skapar traust. Síðari þátturinn er líka dæmi um skilyrtan kærleika og hvaða áhrif hann 

hefur. Þættinum er skipt upp og þar með búið að ákveða úrslitin fyrirfram eins og 

Elísabet Jökulsdóttir er svo hugrökk að benda á. Þannig gera ekki Þjónandi foringjar. 

Þeir fara ekki í manngreinarálit. Þættirnir geyma raundæmi um hreina illsku, skýrari 

illsku en við eigum alla jafna að venjast að sjá með þessum hætti í sjónvarpi. Næstum 

eins og frummaðurinn sé mættur á völlinn aftur og aftur og aftur. Og sem fyrr segir 

geyma þeir dæmi um mátt kærleikans, þessa óskilyrta kærleika sem ekkert jafnast á við. 

Þeir geyma ótal dæmi sem eiga beina tilvísun í kenningar Freuds sem ekki gefst 

tækifæri til að fara ofan í hér en væri sannarlega ástæða til að gera. Bara til að nefna eitt 

dæmi, ofsi blaðamanns sem ræðst á einn forsetaframbjóðandann á þeirri forsendu að 

hún hefði leyft sér að rengja vísindin. Og hver eru vísindin sem um ræðir? Að fjarlægja 

brjóst af konum sem forvarnaraðgerð gegn krabbameini. Fleiri hliðstæð áhugaverð 

dæmi er að finna í þáttunum sem sannarlega væri áhugavert að kafa frekar ofan í en 

verður ekki gert hér.  

 

Þættirnir Baráttan um Bessastaði eru fyrir mér skýrt dæmi um baráttu góðs og ills. 

Dæmi um niðurbrot siðmenningarinnar um leið og þeir eru dæmi um hvað 

siðmenningin hefur að bjóða.  

 

Það er forskeytið „raun...“ sem ég sakna á undan veruleika í þessum þáttum. Það er 

leikrit í gangi. Það skortir hugrekki, sem er eitt grundvallaratriða Þjónandi forystu. 

Kjarkleysi er einkennandi fyrir flesta á vellinum, ekki alla en flesta. Og maður sýnir því 

fullan skilning hvers vegna. Maður veit að það er ekki hægt að sýna fullt hugrekki og 

brjótast fyllilega undan sjálfmiðaða valdinu sem er á vellinum, því það er svo sterkt. 

Svo óendanlega sterkt.  
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Er skilyrðing hluti af því sem við sjáum? “Skemmd dýr” eins og Hanna Arendt kallar 

það? Getur það verið hluti af árásargirninni sem ber fyrir augu? Hvaðan kemur þessi 

augljósa árásarhneigð blaðamanna gagnvart frambjóðendum? Skilyrðislaus kærleikur 

er svo sannarlega ekki lýsandi fyrir hegðun þeirra í þessum þáttum, hrein árásarhneigð 

virðist eiga miklu betur við. Kveður svo sterkt að þeim þætti að ítrekað hrekkur maður 

við og hugsar hvaðan kemur þetta? Þessi vilji til að sundra? Að sýna vald sitt? 

Niðurlægja? Skýrist hegðun þeirra í þessum þáttum af einhverju öðru? Skýrist hún 

kannski af því samfélagi sem þeir eru hluti af? Eru þeir birtingarmynd samfélagsins 

sem við búum í?  

 

Hér kvikna miklu fleiri spurningar en svör. Viðfangsefni þessarar rannsóknar 

afmarkaðist við þessa tvo sjónvarpsþætti og því verður ekki farið út fyrir þá. Það er 

takmarkandi því þættirnir verða ekki til í tómarúmi. Ekkert af því sem gerist í þáttunum, 

þátttaka frambjóðenda eða blaðamanna verður auðveldlega skýrð án tenginga í aðra 

atburði. Allt sem gerist á sér vísan í eitthvað annað og meira.  

 

Það sem eftir stendur og það sem er viðfangsefni þessa verkefnis er að allir þátttakendur 

á vellinum eru manneskjur. Hafa sem slíkar allar val um hvaða þætti í sjálfum sér þau 

kjósa að rækta og næra. Það þarf ekki að velkjast í vafa um hvað Greenleaf hvetur okkur 

til að gera, hann hvetur okkur til að rækta og næra okkar innra sjálf og verða þannig 

betri manneskjur. Að vera sjálfum okkur samkvæm og leita kjarnans hið innra. Hann 

trúir því að þannig sköpum við traust. Ég er sammála honum. Valið er þó langt frá því 

að vera auðvelt. Það er aldeilis engin trygging fyrir því að það þýði að fjöldinn fylgi 

þér. Um það eru allir hugsuðirnir sem leiða þetta verkefni skýrt dæmi. Sókrates dó fyrir 

sannleikann. Neitaði að gerast þræll lyginnar. Sigmund Freud varð útlægur frá landi 

sínu, ekki á grundvelli kenninga sinna heldur á grundvelli uppruna síns. Dó útlægur í 

öðru landi fyrir 77 árum. Einsemd virðist hafa orðið hlutskipti Nietszhe. (Nietzsche, 

1994, bls. 68) Og Hanna Arendt mátti þola útskúfun úr samfélagi Gyðinga fyrir að 

ganga sannleikanum á hönd og neita að gangast undir hjarðhegðun. (Arendt, 2011, bls. 

9-44)  

 

Að vera góður maður eins og Robert K. Greenleaf boðar með kveri sínu um Þjónandi 

forystu snýst ekki um að sýnast vera góður maður heldur að vera góður maður. Góður 

maður í raun. Sýna öðrum virðingu og hlusta á aðra. Leitast við að svara þörfum þeirra 



 

58 

 

og hafa sýn um framtíð sem byggir jafnframt á skýrri meðvitund um fortíð og veruleika 

nútíðar. Að komast þangað krefst þess að maður þroski sjálfan sig þangað og það gerist 

ekki í einu vetfangi. Það virkar ekki að skipa sjálfum sér fyrir að vera góður maður eða 

aðrir skipi svo fyrir. Hver og einn hefur „sinn djöful að draga...“ „Most of us are more 

coerced then we know.“ (Greenleaf, 2008, bls. 43) Nelson Mandela er fyrir mér 

fyrirmynd hins Þjónandi foringja, maður sem náði að þroska sig í fullkomna sátt og 

æðruleysi og hvíldi sáttur í sjálfum sér og gaf og gaf kærleika í allar áttir svo það hafði 

áhrif á allan heiminn. Þangað kemst maður ekki nema vinna sig þangað og þá er stórt 

skref að viðurkenna tilvist þess sem maður ætlar ekki að rækta og næra. Það var 

drifkraftur þessa verkefnis. Að öðlast skilning á því að það er vera góður er ekki 

endilega sjálfgefið, að sjálf manns geti verið hreinasti harðstjóri. Merking fyrir einn er 

ekki það sama og merking fyrir annan. Merking fyrir einn er ekki einu sinni alltaf eins. 

„Nothing is meaningful until it is related to the hearer´s own experience.“ (Greenleaf, 

2008, bls. 19)  

 

Það er orðið augljóst af þessari löngu umfjöllun að ég mun ekki takast á við eindirnar í 

myndinni, svari mínu við rannsóknarspurningunni. Orðin sem ég tek út og nota sem 

lýsandi fyrir Þjónandi forystu eða andstæðu hennar. Fyrir mér er það aukaatriði. Ég er 

búin að gera grein fyrir kjarna máls og það er hann sem skiptir máli. Það er í samræmi 

við Þjónandi forystu og þaðan fæ ég kjarkinn til að leyfa mér að gera þetta svona. Ég 

er að takast á við rosalega stórar spurningar en um leið þrengi ég þær með því að nota 

vitund mína og eitt afmarkað viðfangsefni til að gera það en samt er það sem tekist er 

á við rosalega stórt. Of stórt, allt of stórt til að hægt sé að gera því tæmandi skil með 

lítilli BS ritgerð. Merking, hlustun, hugrekki, trú, traust, sköpun, auðmýkt, ábyrgð, sýn 

(draumur), tilgangur. Andstæðurnar: Merkingarleysi, sakbendingar, kjarkleysi, vantrú, 

vantraust, skrifræði, dramb, óábyrgð, afturhvarf (kyrrstaða), tilgangsleysi. Hvert og eitt 

þesssara orða í samhengi við þættina gæti verið sérstakt viðfangsefni í heila rannsókn. 

Á bak við þessa rannsókn er hringferli, þroskaferli einstaklings þar sem þættirnir eru 

greindir með hjálp þessara orða og sú greining er til en látin tilheyra sögunni hér. 

Kannski verður ástæða til að taka upp þráðinn síðar. Bara þetta eina par orða „merking“ 

og andstæða þess „merkingarleysi“ gætu verið tilefni í stóra rannsókn sem ætti mikið 

erindi. Sama má segja um traust og vantraust, hlustun og sakbendingar, sköpun og 

skrifræði, ábyrgð og óábyrgð, tilgang og tilgangsleysi og þannig gæti ég haldið áfram. 
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Það sem eftir stendur eru orðin heild og sundrung. Þau ná utan um 

rannsóknarspurninguna og nálgun þessa verkefnis.  

Sundrung – heild 

 Þjónandi forysta hefur þann tilgang að skapa heild, heila sundraða veröld. Það er 

leiðarljós allra sem vilja viðhafa Þjónandi forystu. Það má til sanns vegar færa að 

sjónvarpsþættirnir Baráttan um Bessastaði séu til þess fallnir að græða og skapa heild 

þó að sundrung sé um leið mjög áberandi þáttur í þeim. Þannig er viðfangsefnið 

birtingarmynd þess verkefnis sem lífið er. Það er ekki einfalt og við því er ekki til eitt 

einfalt svar. „...there would be no human dilemma and life would have no meaning.“ 

(Greenleaf, 2008, bls. 44) Þannig á það að vera. Kannski er mikilvægast af öllu að veita 

því athygli að það sem öllu stjórnar er ósýnilegt, er allt en samt ekkert. Alveg eins og 

vitund manns. Og látum það verða lokaorð þessa verkefnis. 
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Viðauki 1 

 

Verkefni rannsakanda um Frederick Winslow Taylor frá 

haustönn 2001 í Viðskiptaháskólanum á Bifröst - óbreytt 

Þegar Frederick Taylor dó árið 1915 hafði hann áunnið sér það vafasama orðspor að 

vera kallaður “höfuðóvinur hins vinnandi manns”.  Hverjar eru ástæður þess að hann 

fékk þessi eftirmæli hjá sumum?  Hver er þessi maður Frederick Winslow Taylor og 

hvað gerði hann sem leiddi til svo sterkra eftirmæla? 

 

Frederick Winslow Taylor er höfundur svokallaðaðrar vísindalegrar stjórnunar eða 

“scientific management”, byltingarkenndrar hugmyndafræði um stjórnun fyrirtækja 

sem fram kom í upphafi síðustu aldar.  Hugmynd hans gekk út á það nota vísindalegar 

aðferðir til að finna “the one best way” til að vinna ákveðið verk9   

 

Þessi byltingarkennda hugmynd hans gekk út á það að m.a. að færa alla ábyrgð á starfi 

viðkomandi verkamanns frá honum sjálfum til stjórnanda hans.  Að nota vísindalegar 

aðferðir til að finna bestu aðferðina til að vinna verkið, og í kjölfarið að hanna 

nákvæmlega hvernig það væri gert.  Að velja besta starfsmanninn til að sinna 

viðkomandi verki og að þjálfa hann til að ná settu marki.  Að síðustu að hafa eftirlit 

með því að starfsmaðurinn sinnti starfi sínu eins og til var ætlast.10  Markmiðið - að 

hver og einn starfsmaður kæmist eins nálægt fullkominni framleiðni og mögulegt væri 

á hverjum tíma við viðkomandi aðstæður.  En hugmyndin var ekki eingöngu að ná því 

mesta út úr hverjum starfsmanni, starfsmaðurinn fékk hærri laun fyrir aukna framleiðni.  

Þannig átti þetta kerfi ekki einungis að tryggja betri afkomu fyrirtækisins heldur einnig 

starfsmannsins.11  Um grundvallarbreytingu var að ræða, í stað þess að borga 

starfsmanninum laun fyrir það starf sem hann innti af hendi átti hann að fá greitt eftir 

                                                 
9 Robbins, Stephen P..  Organizational behaviour.   (2001).  Bls. 583. 
10 Morgan, Gareth.  Images of Organization.  (1997).  Bls.  23. 
11 Robbins, Stephen P..  Organizational behaviour.   (2001).  Bls. 583-584. 
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því hverju hann afkastaði “Taylor´s system of managing … consists in paying men and not 

positions…”
12   

 

En hvað var svona slæmt við þessa hugmyndafræði að hann varð af sumum kallaður 

“höfuðóvinur hins vinnandi manns”?  Þessi hugmyndafræði Taylors var úthugsuð og 

þaulskipulögð, raunar útreiknuð í þaula!  Hvert starf var niðurbrotið í smæstu einingar 

og fundið út hvernig hagkvæmast væri að bera sig að.  Hann var ekki að reikna út 

framleiðni véla heldur manna og þar liggur hundurinn grafinn.  Skortur á mannúð er 

það atriði sem hann var og er gagnrýndur fyrir og það sem gerði hann að “höfuðóvini 

hins vinnandi manns” að sumra áliti.  Verkamenn voru sviptir sjálfstæði, dómgreind, 

hugsunum13, “As Taylor was fond of telling his workers, “you are not supposed to think.  There are 

other people paid for thinking around here.”14  Þessi hugmyndafræði Taylors leit á 

verkamanninn eins og vél, hann átti ekki að hugsa, hreyfingar hans við tiltekið verk áttu 

að vera samkvæmt “bestu mögulegu aðferðinni”.  Hann átti ekki að framkvæma neitt 

að eigin frumkvæði – allt var fyrirfram lagt fyrir hann eftir þeim fyrirmælum sem 

stjórnandi hans lagði fyrir hann og búið var að reikna út að var hagkvæmasta leiðin.   

“the enonomical lifts, pushes, jumps, steps, stoops and bends, the quickest looks and thinks, the most 

dexterous fingering, the most supple wrist-play, the finest elbow work…”  Allar hreyfingar, allt sem 

verkamaðurinn innti af hendi var tímamælt og úthugsað.  Allt kerfið miðaði að því að 

gera höfuð verkamannsins óþarft.  “The scheme tends to wipe out all the manhood and genius of 

the American workman and make him a mere machine, to be driven at a high speed until he breaks down, 

and then to be thrown into the scrap heap”.
15

 

 

Hver getur orðið niðurstaða slíks verkefnis?  Hér er einungis til umræðu tiltekið atriði 

í sögu hugmyndafræðings sem hefur haft ótrúleg áhrif á gang sögunnar.  Vissulega hafa 

þeir sem kalla hann “höfuðóvin hins vinnandi manns” eitthvað til síns máls.  Það er í 

raun ótrúlegt að ímynda sér að það hafi verið hægt að aðskilja svo algjörlega sem raun 

ber vitni hugsun og framkvæmd manneskjunnar.  Að það hafi í raun verið og sé í raun 

enn hægt að fá fólk til að vinna störf algjörlega eftir skipunum að ofan, jafnvel að taka 

                                                 
12 Murrel, Hywell.  (1976). Motivation at work . Bls. 21 

 
13 Kanigel, Robert.  (1997).  The one best way – Frederick Winslow Taylor and the Enigma of 

Efficiency.  Bls. 444 
14 Morgan, Gareth.  Images of Organization.  (1997).  Bls.  25. 
15 Kanigel, Robert.  (1997).  The one best way – Frederick Winslow Taylor and the Enigma of 

Efficiency.  Bls. 448-449 
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skref eftir fyrirfram ákveðnum reglum!  Það er þó allt of mikil einföldun afgreiða þessa 

hugmyndafræði hans sem eingöngu af hinu vonda.  Til þess hefur hún haft allt of mikil 

áhrif á líf okkar vesturlandabúa.  Framleiðniaukningin sem aðferð hans náði að kalla 

fram er ótrúleg eiginlega lygileg og kannski hefur hún gert okkur kleif að lifa því lífi 

sem við lifum í dag.  Það er auðvelt að sitja í vellystingum praktuglega í dag og dæma 

það sem gert var á allt öðrum tíma sem “tabú”, en það er ekki sannfærandi.  Það sem 

okkur finnst ómannúðlegt í dag, var það kannski ekki að sama skapi fyrir 100 árum 

síðan.  
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Baráttan um Bessastaði 

RÚV – 3. júní 2016 
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Baráttan um Bessastaði         

3. júní 2016  

http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/barattan-um-bessastadi-umraeduthattur/20160603 

Blaðamenn: 

Komið þið sæl og verið velkomin í þennan fyrsta umræðuþátt þar sem allir 

forsetaframbjóðendur koma og mætast í beinni útsendingu í sjónvarpi. Í kvöld ætlum 

við að ræða við þau um forsetaembættið, kosningabaráttuna og eflaust margt fleira. Það 

eru 3 vikur í kosningar og baráttan er rétt að hefjast. En áður en við hefjum umræðurnar 

hérna í sjónvarpssal skulum við heyra hvað kjósendum liggur helst á hjarta. Spurningar 

almennings: 

1. Já mig langar til að spyrja forsetaframbjóðendur: Hvaða völd heldur þú að 

forsetaembættið hafi á Íslandi? 

2. Ég mundi vilja fá að vita hver er afstaða þeirra til nýrrar stjórnarskrár. 

3. Hvort þeir séu feministar. Mér fyndist það gaman að fá svar við því.  

4. Hefðir þú kannski hug á að opna Bessastaði frekar fyrir almenningi? Mér finnst þetta 

vera bara dálítið lokað fyrir öllum. 

5. Ég myndi vilja spyrja þá að því hvort að þeir telji að þeir séu með því að verða forseti 

að stíga inn í mjög valdamikið embætti? 

6. Mig mundi langa til að vita hvað mundi veita þeim svona sérstöðu í embætti forsetans? 

7. Hvað var það sem fékk þau til að fara í framboð?  

8. Ætla þeir að gera embættið meira hlutlaust eða vilja þeir kannski hafa meiri áhrif á 

íslensk stjórnmál eins og Ólafur Ragnar gerði í ákveðnum tilvikum? 

9. Hvar standa þeir í varðandi trúmálin okkar á Íslandi? 

10. Af hverju þeir vilji verða forsetar og hvað þeir leggja fram þú veist fyrir samfélagið? 

 

...Já þetta eru á meðal þeirra spurninga sem brenna á kjósendum og við vonumst til þess 

að þeir verði margs vísari hér í kvöld. Já við hvetjum ykkur til að vera virk á 

samfélagsmiðlunum, taka þátt í umræðunni þar. Þar er myllumerkið forseti. Við 

vonumst eftir líflegum umræðum þar og að sjálfsögðu líka hér í sjónvarpssal.  

Við sáum í fréttunum hérna áðan að það er komin ný Gallupkönnun á fylgi ykkar 

frambjóðendanna. Við skulum renna örsnöggt yfir hana. Guðni Th. Jóhannesson er með 

56, 7% samkvæmt þessari könnun, Davíð Oddsson er með 20,3%, Andri Snær 

Magnason er með 10,6%, Halla Tómasdóttir er með 7,5%, Sturla Jónsson er með 3%, 

Ástþór er með 0,8%, Guðrún Margrét Pálsdóttir er með 0,6%, Elísabet Kristín 

Jökulsdóttir er með 0,4% og Hildur Þórðardóttir með 0,2%. Við ætlum ekkert að biðja 

um nein sérstök viðbrögð við þessum tölum pr se þetta er á sömu nótum og verið hefur. 

Guðni er enn langefstur þótt fylgið hafi sigið aðeins. Davíð þú ert kominn yfir 20% og 

Halla sækir í sig veðrið. Við skulum vinda okkur í umræðurnar... 

Guðni þú ert með langmesta fylgið ennþá en sumir segja að þú hafir fengið ósanngjarnt 

forskot. Þú hefur sagt í viðtölum núna nýlega að strax eftir áramót þegar Ólafur Ragnar 

hafði gefið svar um það hvort hann hygðist halda áfram. Hann sagðist ætla að hætta. Þá 

hafi fólk komið til þín og skorað á þig að gefa kost á þér til embættis forseta. Varstu þá 

þegar farinn að íhuga það að bjóða þig fram og þá áður en þú komst hingað í 

sjónvarpssal og varðst frægur í umfjölluninni fréttastofunnar hér um Panamaskjölin? 

http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/barattan-um-bessastadi-umraeduthattur/20160603
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Guðni:  

Nei ég var nú ekki búinn að komast að þeirri niðurstöðu að ég myndi bjóða mig fram 

frekar á hinn veginn. Ég sagði fólki að þótt ég mæti mikils þennan áhuga á því að ég 

gæfi kost á mér þá teldi ég að það væri ekki rétt af mér að bjóða mig fram að þessu 

sinni eins og staðan væri. Og það er hægt að finna dæmi um það að fólk hafi þakkað 

fyrir þau svör. En það var reyndar fyrir áramót líka sem fólk hafði áhuga á þessu en svo 

breytast hlutirnir. Og maður tekur ákvarðanir í því ljósi. Maður fær bylgju áskorana og 

þá breytist staðan þótt sannfæringin hafi verið söm. Að maður gæti þetta ef maður vildi. 

Blaðamaður: Þú varst kallaður til hérna sem óháður álitsgjafi ásamt öðrum samt var 

byrjað að skora á þig. Þú sást enga ástæðu til þess að gefa þetta upp? Guðni: Að það 

hafi verið skorað á mig? Ja það var gert á Facebook þannig að Facebook er náttúrulega 

aðgengilegt ykkur eins og mér. Blaðamaður: Þannig að þér finnst alveg að þú hafir 

komið heiðarlega fram gagnvart kjósendum og gagnvart áhorfendum? Guðni: Alveg 

um leið um leið og ég ákvað að ég myndi fara í framboð þá hvarf ég af skjám 

landsmanna sem álitsgjafi það liggur alveg fyrir.   

 

Blaðamaður: 

Hildur þú hefur beint sjónum þínum að Guðna. Gerðir það fyrstur frambjóðenda hér. 

Skrifaðir harðorða grein í garð hans. Sagðir að hann væri fulltrúi valdsins skapaður af 

fjölmiðlum. Peysufræðimaður sem væri dreginn fram en á sama tíma þá ert þú að boða 

það að í þínu framboði að fólk eigi að vera jákvætt og gott við hvert annað. Ertu ánægð 

með að hafa leitt framboðsorðræðu þína inn á þessar brautir?  

Hildur: 

Ég var ekki að gagnrýna Guðna sjálfan. Ég var að vekja athygli á þeim völdum sem eru 

á bak við þá sem vilja halda völdum hérna. Það sem já hvernig samfélagið virkar. Ég 

var að beina athyglinni að því. Að hvetja kjósendur til að sjá í gegnum kerfið.  

Blaðamaður: Og hvernig virkar það?  

Hildur: Tökum t.d. bara nýju stjórnarskrána. Hverjir vilja fá hana í gegn og hverjir vilja 

ekki? Ég meina. Hún minnkar völd stjórnmálaflokkanna. Ráðherrarnir fara út af þingi 

og þess vegna vilja ráðherrar og þeir stjórnarflokkar sem að eru núna við völd ekki vilja 

fá hana inn vegna þess að þetta minnkar völdin þeirra og kannski með forseta. Hann 

vill kannski ekki fá hana núna vegna þess að hún minnkar völdin hans. Og fyrsta leiðin 

til, eða fyrsta skrefið til bata er að sjá vandamálið þannig að ef við ætlum að breyta 

kerfinu þá verðum við að gera okkur grein fyrir því hvernig kerfið virkar. Og ég var 

alls ekkert að beina þessu gegn Guðna eins og ég hef margoft sagt. Heldur bara kerfinu. 

  

 

Blaðamaður: 

Davíð Oddsson þú hefur haft uppi svona svipaðar ásakanir og Hildur og reyndar Ástþór 

líka, beint spjótum þínum að Guðna. Reyndar hefur kosningabarátta þín snúist kannski 

meira um Guðna Th. Jóhannesson heldur en um sjálfan þig. Þú hefur talað meira um 
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hann. Finnst þér það vænlegra til árangurs að gagnrýna aðra frambjóðendur heldur en 

að tala um sjálfan þig? 

Davíð: 

Þetta held ég að sé nú ekki rétt mælt hjá ykkur. Og fjarri því. Og sennilega hefur nú 

ekki gagnrýni fallið meira á nokkurn mann heldur en mig býst ég við. Og rógurinn hefur 

gengið og ég hef verið þýfgaður um allt 30 ár aftur í tímann og ekki fundið að því. 

Þannig að þetta var nú ekki góð byrjun held ég þessi mæling ykkar en það var hins 

vegar auðvitað ekki rétt það sem Guðni var að segja að hann hefði ekki verið búinn að 

tala um það og hugsa um það að fara í framboð og auðvitað átti hann að láta útvarpið 

vita af því eða útvarpið að átta sig á því og spyrja að því til þess að það væri full heilindi. 

Ég hef hins vegar verið tilbúinn til að svara öllum spurningum. Og ég hef held ég 

kannski verið sá sem hefur rætt um mesta breytingu á þessu embætti og lýst því. 

Blaðamaður: Hvernig þá? Davíð: Ja ég hef lýst því að ég vildi breyta eðli embættisins 

að því leyti til að ég vildi fara ð hugsa heim. Ég vildi einbeita mér að því að byggja upp 

innviðina hér heima. Að sjálfsögðu ber að tala máli Íslands út á við og ég hef auðvitað 

vakið athygli á því að sennilega hefði ég betri forsendur til þess heldur en flestir aðrir. 

Bæði vegna minna sambanda og fyrri reynslu. En engu að síður þá teldi ég að forsetinn 

ætti að vera heima svona helmingi lengur heldur en hann hefur verið og sinna fólkinu 

sínu heima. það veitir ekki af.  

Blaðamaður: 

Þú hefur sagt að fólk viti að hverju það gangi með þínu framboð. Það þekkir þig á 

valdastóli. Þú hefur gengt ýmsum ólíkum hlutverkum. Þú hefur verið borgarstjóri, þú 

hefur verið forsætisráðherra, þú hefur verið seðlabankastjóri og nú síðast hefurðu verið 

ritstjóri Morgunblaðsins. Hver þessara umdeildu persóna verður það sem sest í 

forsetasætið ef af verður?  

Davíð: 

Ja ég held nú reyndar að allir sem að séu kosnir hingað til hafi verið umdeildir. Ég 

meina þeir hafa ekki nema Kristján Eldjárn einn fengið 65%. Meira að segja sú ágæta 

frú Vigdís fékk 33% og ég er þeirrar skoðunar reyndar að stjórnmálamaður sem er ekki 

umdeildur það er nú ekki mikill veigur í honum. Og þannig ég hef ekki áhyggjur af því 

og ég held að þessir forsetar okkar hafi sýnt að þeir hafi þegar þeir voru komnir í starfið 

sérstaklega ef þeir höfðu góða og mikla reynslu þá hafi þeir breyst í það að vera 

leiðtogar allrar þjóðarinnar en ég tel líka að það sé nýjung hér á landi að menn sem 

aldrei hafi gengt neinu leiðtogahlutverki nokkurs staðar, nokkurs staðar, aldrei farið 

með fyrirsvar fyrir fólki, aldrei, aldrei hafa tekið ákvörðun sem varða aðra miklu að 

þeir teljist upplagðir til að vera forsetar en það getur vel verið að svo sé og ekkert hefði 

ég á móti því og mundi bara taka því vel.  En valdamenn eru misumdeildir og þú 

hefur seint verið talinn maður málamiðlanasem hlýtur að vera hluti af þessu embætti.  

Blaðamaður: 

Hvernig sérðu sjálfan þig fyrir þér í þessu embætti?  

Davíð: 
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Ég var að lesa um það að Franklín Roosevelt hefði verið talinn umdeildasti forseti 

Bandaríkjanna. Það kom mér mjög á óvart. En ástæðan er sjálfsagt sú að hann braut 

gamla reglu um að sitja aðeins í tvö kjörtímabil en hann var talinn umdeildasti forseti 

Bandaríkjanna en í okkar hugum margra t.d. mín þá var hann merkilegur leiðtogi vegna 

þess að hann átti góðan þátt í því að ljúka heimsstyrjöldinni síðari.  

Blaðamaður: 

Halla framboð þitt hefur farið svona frekar hægt af stað ef við miðum við kannanir en 

þú ert nú svona heldur að auka það. Ert komin upp í 7,5% sýndist mér í kvöldfréttunum. 

Þú hefur m.a. Lgt áherslu á það sem þú kallar kvenleg gildi en hvar eru konurnar? Af 

hverju styðja þær þig ekki? 

Halla: 

Ja það er góð spurning. Ég held kannski að þær þurfi bara að fá að kynnast mér og þeim 

hefur nú fjölgað mjög bara undanfarna daga og ég fagna og er þakklát fyrir aukið fylgi. 

Amma mín sagði nú alltaf: Sígandi lukka er best og ég held að það sé svona svolítið 

mottó sem að alla vega eftir að ég eltist og þroskaðist að ég kann ágætlega við. En það 

er nú ekki alveg rétt hjá Davíð að hanni hafi verið eini sem hafi talað fyrir annarri sýn 

á embættið því að ég steig strax fram og sagðist vilja fara að horfa til framtíðar og fara 

einmitt að huga að sárinu sem er til staðar í samfélaginu og sinna því og ég vil m.a. 

virkja þjóðina með í að ræða og móta sína framtíð.  

 

Blaðamaður: Þú hefur fengið mörg tækifæri til þess að kynna þig núna að undanförnu 

samt sem áður er fylgið bara 7,5%. Hvernig, af hverju nærðu ekki betur til fólks en 

þetta?  

Halla: Ég held að þetta sé allt saman að koma. Og ég var nálægt 10% í annarri könnun 

sem birtist frá Félagsvísindastofnun í dag þannig að ég er ennþá bara bjartsýn og ég 

held að við eigum ekki að vera að horfa svona mikið til skoðanakannana þegar að við 

erum rétt að byrja að tala saman. Þetta er í fyrsta skipti sem við erum öll að tala saman 

og þökk sé ykkur fyrir það. Og ég held að miðað við þær móttökur sem ég fæ á fundum 

og hvernig fólk bregst við því þegar það kynnist mér. Ég var lítið þekkt þegar ég fór af 

stað og hvað margir eru óákveðnir ennþá að þá held ég að margt eigi eftir að gerast 

ennþá og ég er bara bjartsýn og held áfram að tala fyrir því sem skiptir máli sem er m.a. 

jafnréttismál og ég tel að það skipti ofboðslega miklu máli á Íslandi sé jafnrétti. Ekki 

bara kynjajafnrétti heldur jafnrétti fyrir alla. Og ég finn að það á hljómgrunn með 

Íslendingum að við höfum aðeins misst það í okkar samfélagi og fjárhagsleg staða og 

búseta og aðrir þættir eru farnir að ráða för um þau tækifæri sem Íslendingar hafa. Ég 

er ekki sátt við það samfélag.   

Blaðamaður 

Andri - þú ert kominn á fullan skrið. Og það er hlaupið kapp í marga. Fjölmiðlar hafa 

verið uppfullir af fréttum af Guðna og Davíð og því sem á milli þeirra hefur gerst. Sumir 

segja að þeir séu að ráðast eitthvað hvor á annan og við sjáum stuðningsmenn og fólk 

hér úti að taka þátt í samfélagsumræðunni og hún snýst mjög mikið um þá tvo. Það er 

ekkert verið að ráðst á þig. Er það veikleikamerki eða svona ef þú horfir á fylgið. Þú 

varst í 10% rúmum. Hvað er það? 
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Andri:   

Það er kannski styrkleikamerki, veikleikamerki. Mér finnst veikleikamerki kannski á 

kosningunum að þær hafa hingað til snúist um ICESAVE og þorskastríðin þegar maður 

er kannski aðeins á hliðarlínunni að bíða eftir að við förum að tala aðeins um framtíðina. 

Og hvaða verkefni blasa við forseta Íslands á næstu 4 árum. Hvaða afstöðu forsetinn 

hefur eða hvaða reynslu hann hefur og innsýn í loftslagsmál, menningarmál. Hvaða 

verkefni hann vill standa fyrir þannig að kannski er þetta tækifæri til þess að fara 

virkilega að ræða framtíðina sem ég er kannski meiri sérfræðingur í heldur en fortíðinni.

  

Blaðamaður: 

Fylgi þitt er nokkuð stöðugt í 10% - ertu kannski bara búinn að finna þinn svona 

kjósendahóp?  

Andri: 

Ég hef heyrt mjög víða að það að það liggur mjög strategísk bylgja ennþá í loftinu. 

Þ.e.a.s. Fólk er að kjósa einhvern veginn taktískt eða velja taktískt og síðan er mjög stór 

hluti þjóðarinnar ennþá óákveðin og svo eru þetta fyrstu kappræðurnar þar sem allir fá 

að koma fram í sjónvarpi allra landsmanna þannig að mér finnst óþarfi að vera horfa 

eitthvað á skoðanakannanir. Ég held að þetta eigi allt eftir að fara á fleygiferð.  

Blaðamaður: 

Ástþór kosningabarátta þín hún hefur verið ja fjörleg til þessa þó fylgið sé kannski ekki 

mikið. Þú ert enginn nýgræðingur í forsetaframboði. Hvernig leggjast þessar kosningar 

og þessi barátta í þig miðað við fyrri reynslu þína? 

Ástþór: 

 

Ja ég get nú ekki orða bundist þegar að sá sem að þið kynnið sem mælist hæst í 

könnunum segir ekki sannleikann um sitt framboð. Vegna þess að hann nefndi hérna 

sérstaklega að það hefði komið Facebooksíða þar sem var skorað á hann. Það var keypt 

með keyptum auglýsingum. Hann hlýtur að vita það. Það voru keyptar auglýsingar. 

Þetta var ekki sjálfsprottið. Svo kom þessi kosningavél og á bak við hana stendur 

kosningastjórinn fyrir hana er fyrrverandi fréttamaður hérna á RÚV og sá sem er 

umboðsmaður hans hjá kjörstjórnum er lögmaður bandarískra vogunarsjóða og ég held 

að það þurfi nú bara að leggja spilin á borðið þessi maður og gera hreint fyrir sínum 

dyrum því að það er náttúrulega ekki gott ef að þjóðin kýs einhvern úlf í sauðagæru inn 

á Bessastaði. Mér finnst það náttúrulega bara, það þurfi að gera bara, þetta þurfi bara 

að koma allt upp á yfirborðið. Við vitum að það er verið að segja ósatt.  

Blaðamaður segir: "Guðni, vilt þú svara þessu?" Sem þýðir þá að blaðamaður lítur svo 

á að Ástþór hafi rétt fyrir sér og þannig illskunni, sundrungunni, tortryggninni gefinn 

byr undir báða vængi.   

Guðni verst og segir: "Umboðsmaður minn heitir Þorgerður Anna Arnardóttir og er 

kennari, framkvæmdastjóri Friðjón Friðjónsson hann hefur ekki verið fréttamaður hér 

er það krakkar? Ástþór svarar: Hann var aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar. Svo 
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ertu að gleyma að segja frá honum Pétri Erni Sverrissyni lögmanni sem er Guðni grípur 

inn í og segir: "hann er ekki umboðsmaður minn",  

Ástþór aftur:  

sem ég hitti þegar hann var að leggja fram fyrir þig lista hjá kjörstjórnum. Þetta er sá 

maður sem hefur verið að vinna fyrir bandaríska vogunarsjóði til að finna út með 

klækjum hvernig hann getur bara tekið sem flesta mörg hundruð milljarðana hérna út 

úr, út úr landinu, út úr föllnu bönkunum.   

Blaðamaður: 

Bara rétt aðeins af því að ég veit að ég og Sigríður erum forvitin hvaða fyrrverandi 

fréttamaður er það sem að er starfsmaður?   

Ástþór: 

Það er hérna Magnús Lyngdal Magnússon. Guðni "Hann er ekki framkvæmdastjóri" 

Ástþór: "Hann er kosningastjóri, hann er hann starfar í framboðinu, hann kann 

náttúrulega alla klæki, hvernig hann smyglar manni hérna inn hjá ykkur og býr til svona 

umfjöllun og þessi umfjöllun öll saman og við skulum taka bara, bara t.d. háskólann. 

Það var fyrirlestur þar. Ég fékk hérna heimsþekktan mann í friðarmálum og það var gert 

að skilyrði að nafn mitt mætti hvergi koma nálægt þessum fyrirlestri hvorki í kynningu 

ég mætti ekki koma fram þarna svo...  

Blaðamaður: "Er þetta eitt stórt samsæri? Sérðu þetta þannig fyrir þér?"  

Ástþór aftur:  

"Ég sé þetta bara mjög alvarlegt mál ef það er verið að spila svona með forsetakosningar 

í lýðræðisríki. Það er bara ekki hægt. Og eins og þessi úrdráttur ykkar um röð 

frambjóðenda. Það er nú myndband á netinu sem gengur út þetta svona eins og t.d. 

fosetakosningar.is sem fólk getur séð það bara hvernig er staðið að þessu og þetta er 

bara ekki til fyrirmyndar og við getum aldrei átt gott lýðræði eða tekið mál í 

þjóðaratkvæðagrieðslu ef það er hægt að valsa með skoðanir fólks svona eins og þið 

gerið. Þið eruð hér í gær með stjórnmálafræðing. Blaðamaður grípur inn í: "Ástþór má 

ekki bjóða þér að ræða um sjálfan þig?" Ástþór aftur: "Fyrirgefðu leyfðu mér að klára: 

Þið komuð með stjórnmálafræðing í gær sem að segir raunverulega við fólk ef þið ekki 

kjósið turnana okkar þá eruð þið að kasta atkvæðinu ykkar á glæ. Þetta er fyrsta 

útsendingin. Þetta getur birst daginn áður en við mætum hér í útsendingu. Blaðamaður: 

Viltu ekkert tala um þín stefnumál?  

Ástþór:  

Jú, Jú, jú. Mitt stefnumál er að virkja Bessastaði til friðarmála. Og hér er nú maður sem 

ég hef nú deilt mikið á í gegnum árin. Hann er ekki úlfur í sauðagæru - hann er bara 

úlfur skilurðu. Þannig að það er, það þarf ekki sauðagæru þarna hann er bara heiðarlegur 

úlfur að því leyti en hann er náttúrulega alveg óhæfur til að gegna embættinu. Sko ég 

ætlaði bara að draga hérna upp. Hérna er bréf, ég fann þetta bara í skjölum sem 

utanríkisráðuneytið var að birta á netinu og þar er bréf frá 17. september 2001 þar sem 

ég vara við afleiðingum af þessum hernaðaraðgerðum í Írak. Blaðamaður: "Við 

verðum að leyfa Davíð að svara þessum ásökunum þínum. Ástþór: Og annað bréf hérna 
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17. september 2002 og ég segi í þessum bréfum alveg beinum orðum að þetta muni 

leiða til mikilla aukninga hryðjuverka, blóðugra styrjalda til margra ára, ég spái 

nákvæmlega í þessum bréfum það sem gerist Blaðamenn spyrja: Davíð viltu svara 

þessu? Samþykkja þannig allt sem Ástþór hefur sagt sem er dæmi um kjarkleysi.  

Davíð: Nei ég ætla aðeins að nefna það sem að Andri Snær sagði hérna áðan að menn 

ættu ekki að vera tala um Icesave og þess háttar nokkuð. En það er reyndar þannig að 

menn eru ekki að tala um Icesave of þess háttar nokkuð menn eru að tala um 

trúverðugleika. Það hlýtur að vera held ég mjög þýðingarmikið fyrir íslenska kjósendur 

að vita hvort að treysta megi mönnum eða hvort að þeir segja ekki satt. Það hlýtur að 

vera mjög þýðingarmikið og það eru bara svo mörg dæmi um það að það eru ekki allir 

að segja satt. Og það er auðvitað mjög vont, mjög óheppilegt.  

Hildur: 

Ég ætla að bæta aðeins við það sem ég sagði áðan að þar sem ég var að gagnrýna valdið 

er að í gömlu stjórnarskránni er vald forseta svo mikið. Að þess vegna eins og ég sagði 

í greininni þá skiptir svo miklu máli að í embættið komi einhver eftirgefanlegur maður. 

Einhver sem er hliðhollur þessum flokkum sem að halda völdum í landinu eða vilja 

halda völdunum. Og það er þess vegna líka sem þeir velja einhvern ákveðinn 

frambjóðanda og hrúga sér á bak við hann og beita náttúrulega öllum ráðum sem þeir 

gera hvort sem það er Guðni eða einhver annarr. Við kjósendur þurfum að sjá í gegnum 

þetta og skoða hverjir eru í kosninganefnd hvers og eins og skoða hvaða aðilar eru á 

bak við hvernig og einn og svo metum við út frá því og tökum sjálfstæða ákvörðun og 

ekki hlusta á fjölmiðla af því skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Þannig að ég 

treysti því að það er helmingur þjóðarinnar sem á eftir að ákveða sig og ég treysti því 

að þetta fólk taki upplýsta og sjálfstæða ákvörðun um hvernig það mun kjósa og kannski 

eftir þennan þátt hérna í kvöld   

Blaðamaður:  

Elísabet þú segist stundum vilja gera ekkert ef að þú yrðir kosin forystu... forseti en svo 

segirðu líka að sú yfirlýsing sé grín. Þú segir að grínið sé gott til að brjóta niður valdið. 

Lausn við valdinu. Ertu að bjóða þig fram í fullri alvöru eða ertu að grínast með 

forsetavaldið?  

Elísabet: 

Ég er að bjóða mig fram í fullri alvöru og ég nota bara þau meðul sem að mér eru tiltæk 

í minni verkfæratösku. Ég nota einlægni, ég nota hreinskilni, ég nota líkamann, ég nota 

listamanninn í mér og ég nota grínið. Af því það er mjög gott og þetta "gerum ekkert" 

það er ekki grín, ég nota þetta stundum þegar ég er að farast úr stressi að þá sest ég 

niður og já ok þá geri ég ekkert og þá venjulega kviknar eitthvað. Þannig að já.  

Blaðamaður grípur inn í: "En hvers vegna..." Þetta verða svona heimsyfirráð: gerum 

ekkert. En hvers vegna ertu að bjóða þig fram?  

Elísabet: 

Það er vegna þess að ég vil verða svona forseti sem að er forseti skáldskaparins. Og ég 

vil að skáldskapurinn fái sinn sess í þessu þjóðfélagi og við erum búin að tala núna um 
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Icesave, um hrunið, um peninga, um skuldir, og um húsin okkar og ekki húsin okkar og 

um pólitíkina við erum búin að tala um þetta núna í 20-30 ár og við erum skáldlegar 

verur Íslendingar. Við fluttum hingað á sínum tíma til að geta skrifað í friði og 

skrifuðum heimsbókmenntir og ég vil að þessi skáldskapur fái að blómstra og vera til. 

Það er nauðsynlegt fyrir okkur að finna annað nafn yfir hlutina. Finna annað nafn yfir 

sorgina. Ef við erum með kökk í hálsinum að spyrja þá kökkinn hvað hann myndi segja 

ef hann gæti talað og þessi tjáning sem að fylgir skáldskapnum. Sem er nauðsynlegt og 

síðast en ekki síst að frelsið. Vinur minn sem er dáinn núna, skipstjóri, kvótagreifi og 

togaraskipstjóri Óskar Þórarinssonar á Frá frá Vestmannaeyjum hann var hættur að 

njóta þess að fiska af því að kvótakerfið er eins og lögregluríki. Þetta sagði hann. Hér 

áður fyrr þá var þetta frelsi. Ég var bara í brúnni að spila jass og þetta var frelsi nú er 

þetta lögregluríki. Þarna sér hann, sjómenn eru einmitt mjög skáldlegir, hann sér þetta 

á skáldlegan hátt. Og það er nauðsynlegt fyrir manneskjuna til að lyfta lífi sínu og fá 

fyllingu í líf sitt og hætta þessum skurðgreftri sem við erum búin að vera í undanfarin 

20-30 ár.   

Blaðamaður: 

Finnurðu hljómgrunn við þennan málflutning?  Maður skynjar frá honum hroka þó það 

sé ekki merkjanlegt í orðunum. Það felst í raddbeitingunni. Blaðamanninum finnst hún 

ótrúverðugur frambjóðandi og lætur okkur vita af því með dulvituðum hætti.  

Elísabet: Ég var bara að fatta þetta í gær. Hvernig líst ykkur á þetta?  

Blaðamaður:  

Þú fórst á puttanum hringinn í kringum landið og þú til að safna undirskriftum. Það stóð 

tæpt að það tækist - er þetta þess virði?  

Elísabet:  

Já það er það þannig að þetta er bara ótrúlegt ævintýri og ótrúlega mikið að gera þó ég 

sé bara með 0,4% þannig að eins og ég segi. Það getur alltaf snúist við, kannski verða 

þau öll með 0,2 í lokin og maður veit ekkert það eru svo miklar sviptingar í þessum 

skoðanakönnunum.  

Blaðamaður: 

Guðrún þú hefur rætt mikið um góðgerðarmál og kristna trú í þínu framboði. Þarftu 

endilega að bjóða þig fram til forseta til að koma þessum málum áfram? Væri ekki 

nærtækara bara að gera það í gegnum góðgerðarfélög eða í gegnum kirkjuna?  

Guðrún: 

Ég er náttúrulega búin að starfa í gegnum góðgerðarfélag. Og er búin að vera í kirkju 

en ég held að sko forseti hafi miklu meiri áhrif og það séu miklu fleiri tækifæri til að 

verða til góðs. Blaðamaður: Þú sagðist hafa tekið þessa ákvörðun um að bjóða þig 

fram með því að stinga fingrinum í Biblíuna og fundið svarið - mundirðu taka aðrar 

ákvarðanir sem að væru þá á sviði forseta með sama hætti? Guðrún: Nei. Ég mundi 

ekki gera það. En að sjálfsögðu myndi ég biðja Guð að hjálpa mér að finna eða taka 

rétta ákvörðun. Elísabet: "Mig langaði nú bara, ég ætlaði ekki að grípa frammí mig 

langar bara til að segja hérna til stuðnings henni Guðrúnu að það er búið að hálfpartinn 

svona djóka með þetta fingurinn og Biblíuna en ég get bara upplýst það hér og nú að 
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flestar konur draga einhver spil áður en að ákvörðun er tekin hvort sem það er Tarrot, 

Biblían eða bara einhver spil englaspil og þetta er bara, spil eru bara í tísku og svona 

alls konar þannig að fólk gerir þetta bara. Þá spyr blaðamaður: Drógst þú eitthvað spil? 

Elísabet: Ha Blaðamaður aftur: Drógst þú eitthvað spil? Elísabet: Já heyrðu ég dróg 

spil The Beauty and the Beast. Já. Ekki núna. Ekki fyrir. En bara nýlega dróg ég þetta 

spil.  

 

Blaðamaður: Sturla þetta er ekki í fyrsta skipti sem að þú býður þig fram, Sturla grípur 

fram í: "jú til forseta" Blaðamaður aftur: Já til forseta en þú hefur boðið þig fram í 

öðrum tilgangi. Þú varst frægur hér eftir vörubílamótmælin uppi við Rauðavatn, fékkst 

mikla umfjöllun þar, hefur boðið þig fram áður og ert með svona þennan málstað - þú 

ert að berjast fyrir heimilin í landinu, fyrir þá sem standa höllum fæti fjárhagslega. 

Hverju breytir það fyrir fólk sem berst í bökkum að þú yrðir forseti?  

Sturla: 

Það er svo sem, mig langar að koma að af því að allir hinir fengu skoðanakannanirnar 

og það er svo skemmt1ilegt að það er ein skoðanakönnun sem að menn vilja nú bara 

alls ekkert minnast á og þá er ég nú bara efstur sko þá er ég með 51,4% Davíð með 32%  

og Guðni með 26%. Blaðamaður: "Hvaða skoðanakönnun var það? Sturla: "Það var 

náttúrulega á Útvarp Sögu allra landsmanna þar sem menn geta fengið að hringja inn 

og engin höft, þannig að ég er sko klárlega "leaderinn" í hópnum en hins vegar. En hins 

vegar, já þú nefnir að ég byrjaði hérna 2008. Blaðamaður grípur fram í: "Má ég aðeins, 

ertu að segja þetta í gríni eða ertu að segja þetta í alvöru?" Sturla: Ég er náttúrulega að 

segja þetta í alvöru í rauninni það sem að menn eru að halda fram. Blaðamaður: 

"Þannig að aðferðafræðilega á bak við, aðferðafræðin á bak við þessa könnun á Útvarpi 

Sögu, finnst þér hún betri en þær sem Gallup gerir og aðrar stofnanir sem að selja þessar 

kannir og..." Sturla grípur fram í: þetta eru í raun og veru að selja Blaðamaður grípur 

fram í: gera þær aðferðafræðilega réttar? Sturla: "það er marktækt það er það sem ég 

er að segja". Heyrðu en hins vegar að þá skulum við halda áfram með málefnin. Ég 

byrjaði hérna 2008 að láta heyra í mér, það er satt og ég fer svo bara af landi brott hérna 

2009 til þess að reyna að sjá mér farborða og minni familíu. Og svo byrjar þetta bara 

Darraðadansinn vorið 2011 að það er verið að ráðast á mitt heimili eins og hjá 

þúsundum annarra og þá leggst ég bara í lögfræði eins og þér er, þið lentuð í mér hérna, 

sællar minningar í þessu stúdíóí sem var náttúrulega alveg frábært og var mikið umtal 

um það viðtal hvernig ég kom verulega keikur frá því. Og að komast inn á Bessastaði 

er í rauninni bara partur af þessu. Ég stend upp frá þessu í febrúar, mars og fer að velta 

þessu fyrir mér og svo bara stóð ég upp úr sófanum og fór bara og safnaði undirskriftum 

og til þess að athuga hvort að það væri raunverulegur möguleiki að gera þetta. Datt 

aldrei í hug að segja ég ætla að fara í framboð fyrr en ég væri búinn að safna þessu. Og 

ég horfi á þetta sem bara framhald af því ferli og öllum þeim lærdómi sem ég er búin 

að ná í hér síðastliðinn 8 ár að við eigum engan málsvara í kerfinu okkar.  

Blaðamaður:  

En af hverju forsetaembættið? Sturla svarar: Það er réttilega. Við tökum bara, alltaf 

gaman að minnast á þegar að Ólafur Ragnar er kosinn hér 96 og hann fer í heimsókn 

hér um Vestfirðina og honum verður á að tjá sig um vegakerfið, þá ætluðu stjórnvöld 

að ganga af göflunum - hvern fjandann forsetinn væri að skipta sér af þessu - þetta væri 
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nú ekki hans verkahring. Hins vegar er þetta í hans verkahring. Hann skipar ráðherrana 

og þá spyr ég: hvers konar vanvirðing var það hjá þeim ráðherra sem hann skipaði að 

segja að honum kæmi þetta ekkert við? Hann er æðsti maður landsins. Það fara engin 

lög í gegnum Alþingi nema að forsetinn undirriti þau. Blaðamaður: "þetta er formlegt 

vald." Sturla: þetta er ekkert formlegt því við vitum að ef hann ekki skrifar undir þá 

fer það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þetta formlega vald sem er alltaf verið að 

segja okkur og þið eruð að benda á statt og stöðugt hér í sjónvarpi. Við vitum það og 

erum farin að vera fleiri sem lesum Stjórnarskrána og þið vitið það sjálf og þú ert búin 

í lögfræði (bendir á blaðamann) blaðamaður svarar: "nei reyndar ekki" Sturla: Var 

það hinn sem var í lögfræðinni? Annar hvor ykkar var í lögfræðinni, Stjórnarskráin er 

grunnurinn að lagasetningu landsins. Blaðamaður: Eitt, þetta mál sem þú berð svo 

mikið fyrir brjósti að rétta hag heimilanna, það eru eflaust margir í fjárhagsþrengingum 

eins og alltaf á hverjum tíma, hvort er það vegna þess að fylgi þitt samkvæmt þeim 

könnunum sem við höfum miðað við þá er það ekki mikið hvort er það það að menn. 

Það er að segja - af hverju eru ekki fleiri sem að styðja þig? Getur verið að fólki sem er 

í fjárhagsþrengingum telji þig ekki trúverðugan frambjóðanda? 

Sturla: 

Ég held að ég bara mjög trúverðugur. Ég hef staðið alveg einurðlega að því sem ég hef 

verið að gera síðastliðin 8 ár og hvergi hnikað og það hefur enginn hnýtt í mig neins 

staðar og hérna en hins vegar þá getum við nefnt þessar skoðanakannanir einu sinni enn 

og þetta minnir mig á bíómynd með Eddie Murphy sem hét Trading Places og það er 

nefnilega ekkert vandamál að klæða menn í föt og rífa hann upp með skoðanakönnunum 

og peningum en hins vegar að þá eru bara miðlarninr svo uppteknir af því eins og ég 

hef nefndi nú inn á Facebookinu mínu um daginn þeir virðast ekki ráða við mikið meira 

en skoðanakannanir. Og láta málefni alls þessa góða fólks liggja á milli hluta. Réttilega 

eins og þið byrjuðuð þáttinn, þá byrjuðuð þið á skoðanakönnun í staðinn fyrir að byrja 

á því að spyrja bara hvaða málefni hafið þið fram að færa? Hvað hafið þið þjóðinni upp 

á að bjóða? Hvernig ætlið þið að taka á málum fyrir almenning? O.s.frv. og ég hef ekki 

bara mál heimilanna, það eru hér öryrkjar og eldri borgarar, sjúklingar. Það eru hér 

afkomendur okkar, börnin okkar og þau eru ekki að komast á góðan spöl út í lífið vegna 

þess að það er búið að - lagasetningarnar sem hafa átt sér stað á Alþingi þær eru allar 

búnar að vera smíðaðar þannig að fólk ungt getur ekki keypt sér þak yfir höfuðið.  

Blaðamaður: Takk fyrir þetta Sturla. Nú þurfum við aðeins. Nú ætlum við aðeins að 

skipta um takt. Við ætlum að fara hraðaspurningar. Við ætlum að bera það undir ykkur 

spurningu hérna sem Þórður Jóhannsson, hann talaði hérna í upphafi þáttar, var einn 

þeirra kjósenda sem við ræddum við og hann spurði um afstöðu ykkar gagnvart 

stjórnarskrárbreytingum og spurning okkar er þá þessi, Ef þú verður forseti, munt þú 

beita þér gegn því að Stjórnarskránni verði breytt? 

Andri Snær:  

Nei síður en svo. Ég tel að það stjórnarskrárferli sem hófst með þjóðfundi og 

stjórnarskrárnefndinni, þessi drög þau séu klárlega eitthvað sem við eigum að ljúka við 

og standa með með sóma. Ástþór: Ég myndi standa með því að stjórnarskráin verði 

uppfærð í nútímahorf en það sem mér finnst mikilvægast er að við förum eftir 

stjórnarskránni. Davíð: Ég hef nú staðið að því að breyta stjórnarskránni meira en 
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nokkur annarr hér inni eins og menn vita. Og að sjálfsögðu er það þannig að það mundi 

enginn forseti beita sér gegn því að menn færu að hugleiða breytingar á stjórnarskrá en 

hann getur svo sem haft skoðun á því þegar að verkið liggur fyrir og á sjálfsagt að hafa 

það. Elísabet: Já ég vil nýju stjórnarskrána. Það sem Davíð er að segja að hann hafi 

manna mest verið að semja stjórnarskrá þetta eru meira en 20 ára gömul lög sem að 

hann var að setja þar inn og þau eru of gömul nú er kominn nýr tími, nútímalýðræði og 

það verður að setja þessa nýju stjórnarskrá í lög sem fyrst.  

Blaðamaður: Guðni? Guðni: Nei ég mundi ekki beita mér gegn því en það er fólkið í 

landinu sem breytir stjórnarskránni og fulltrúarnir á þingi sem fólkið kýs. Elísabet 

grípur fram í: "Við erum að tala um að beita, þú veist. Þú munt tala við þjóðina er það 

ekki? Ég skil þig þannig. Guðni: Jú ég mundi nú gera það. Já, já EN grunnhugsunin er 

sú að það er fólkið í landinu sem breytir stjórnarskránni og fulltrúarnir sem fólkið kýs 

á þingið. Guðrún: Nei ég mundi ekki beita mér gegn því enda er það ekki hlutverk 

forseta heldur hlutverk Alþingis að beita sér fyrir breytingum á Stjórnarskrá og síðan 

fólksins að kjósa um þær breytingar. Halla: Nei síður en svo. Ég er mjög hrifin af því 

ferli sem fór af stað eins og Andri nefndi á þjóðfundi og var ein af þeim sem kom að 

fyrsta þjóðfundinum þannig að ég mundi alls ekki beita mér gegn því. En þetta er 

verkefni Alþingis og ég held að það sé brýnt að það sé klárað og sett í farveg til 

þjóðarinnar því við þurfum skýrar leikreglur í samfélagið. Hildur: Hér er verið að tala 

um gömlu stjórnarskrána, núverandi, þannig að ég er ekki hrifin af því að sé verið að 

breyta henni. Vera að plokka úr þessari nýju til að setja í hana og réttlæta hana eitthvað 

áfram. Bara hendum þessari gömlu og tökum þessa nýju inn, það segi ég. Sturla: 

Heyrðu já þið talið um að forsetinn hafi geti ekki haft áhrif á breytingar á einu eða neinu 

það er mjög auðvelt ef þið skylduð lesa bara 25. greinina Blaðamaður: Sturla þetta er 

hraðaspurning. Sturla: Já þetta er hraðaspurning og hún kemur. Forseti lýðveldisins 

getur látið leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga (blaðamaður reynir að grípa inn í en 

mistekst) og annarra samþykkta Sannarlega mundi ég gera það sem þarf að gera þá legg 

ég fram frumvarp, læt leggja það fram og það er kannski að eitthvað ykkur verði 

ráðherrar hjá mér að varðandi það að breyta því svona sem að þarf en það er brjálæði 

að kollvarpa henni það að það myndar kaos í samfélaginu. En við þurfum sannarlega 

að fara yfir hana.  Heyrðu já þið talið um að forsetinn hafi geti ekki haft áhrif á 

breytingar á einu eða neinu það er mjög auðvelt ef þið skylduð lesa bara 25. greinina 

Blaðamaður: Sturla þetta er hraðaspurning.  

Sturla: Já þetta er hraðaspurning og hún kemur. Forseti lýðveldisins getur látið leggja 

fyrir Alþingi frumvarp til laga (blaðamaður reynir að grípa inn í en mistekst) og annarra 

samþykkta Sannarlega mundi ég það sem þarf að gera þá legg ég fram frumvarp, læt 

leggja það fram og það er kannski að eitthvað ykkur verði ráðherrar hjá mér að varðandi 

það að breyta því svona sem að þarf en það er brjálæði að kollvarpa henni það að það 

myndar kaos í samfélaginu. En við þurfum sannarlega að fara yfir hana.  

Blaðamaður: Tökum aðra hraðaspurningu og við byrjum aftur hjá þér Andri, það er 

ósanngjarnt en við byrjum á hinum endanum á eftir en þessi spurning er svona: Ef þú 

verður forseti munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn 

fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? 

Andri: Ég held að forsetinn mundi sjaldnast tjá sig um sína persónulegu skoðun á 

lögunum. Það er klárlega vilji fólksins til þess að fá að ákveða stærri mál í 
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þjóðaratkvæði. Og mér finnst langbrýnast að þessi ákvæði séu lögfest í stjórnarskrá 

frekar heldur en að það sé háð duttlungum forsetans.  

Ástþór: Hvort að ég myndi vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég hef margsagt það 

en það er eitt mál sem ég vil bara vekja athygli á sem að er spurning hvort að þarf ekki 

að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu akkúrat núna það er útlendingalögin því í þeim er 

kveðið á um að það sé skylda að leggja til húsnæði og framfærslu til útlendinga sem 

koma hérna raunverulega er það ekkert skilyrt í frumvarpinu eða lögunum sem eru 

komin núna til forsetans til undirritunar og ég ætla bara að minna á það að það er fullt 

af fólki hérna í landinu sem er að berjast í bökkum og hefur ekki aðgang að 

heilbrigðisþjónustu án þess að eiga peninga fyrir henni. Ekki aðgang að húsnæði og 

ekki lágmarksframfærslu og hvernig getum við ætlað að samþykkja það að fólk sem 

flytur hingað inn til landsins fái þetta bara automatískt frá ríkinu meðan að Íslendingar 

hafa ekki þessi sömu réttindi? Svona mismunur finnst mér ekki í lagi og ég mundi sem 

forseti núna fara fram til ykkar og leggja fyrir þjóðina að skoða þetta og hugsa... næ 

ekki síðasta orðinu. Blaðamaður var búinn að reyna að taka fram í fyrir honum lengi...

  

Davíð: Stjórnarskráin gerir ráð fyrir því að forsetinn taki sjálfur afstöðu. Stjórnarskráin 

nefnir ekki neinar tölur um undirskriftalista enda hefur núverandi forseti sá eini sem 

beitt hefur ákvæðinu hann hefur stundum miðað við 20. þúsund en ekki miðað við 55. 

þúsund og svo fram eftir götunum þannig að það er ekki hægt að gefa einhlítt svar við 

þessu. Blaðamaður: En þú hvað myndir þú gera? Davíð: Ég var að lýsa þessu forsetinn 

hlýtur að taka afstöðu um það var spurt. Elísabet: Ég mundi semsagt vísa þessu til 

þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi óskar þess en ég vil líka að sé tekið tillit til 

minnihluta. Minnihlutalýðræði. Að við förum aðeins að skoða það hérna á Íslandi. 

  

Guðni: Já ég mundi ætla það. En forseti má ekki láta stilla sér upp við vegg. Hann á 

ekki að segja fyrirfram hvaða afstöðu hann tekur eða tekur ekki til laga sem Alþingi 

hefur til umræðu og farsælast væri að fá í stjórnarskrá það ákvæði að tilskilinn fjöldi 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðis. Það væri mjög skynsamlegt og það væri í anda 

þess beina lýðræðis sem við viljum fá á 21. öld. Guðrún: Já ég er sammála þessari 

síðustu orðræðu en ég mundi semsagt ekki vísa málum til þjóðaratkvæðagreiðslu nema 

að það væri brýn þörf og í algjörum undantekningartilfellum. Ef það væru óafturkræfar 

breytingar á högum lands og þjóðar. Halla: Já ég lít á málsskotsréttinn sem þjóðarinnar 

og ég vildi helst að þetta væri skýrt í stjórnarskrá sem allra fyrst þannig að leikreglurnar 

væru skýrar en þangað til myndi ég setja mér vinnureglur og miða við þær tillögur sem 

nú liggja á borðinu og virðast vera þverpólitísk sátt um þ.e.a.s. 15% undirskrifta og mín 

persónulega skoðun á ekki að skipta máli þar en það er þó eitt sem ég myndi beita mér 

fyrir og það er að fram færi upplýst umræða þar sem tryggt væri að fólkið sem gengi til 

kosninga fengi að kynna sér málið sem verið væri að kjósa um frá öllum hliðum og 

óháð hagsmunaöflum sem kannski hafa mismunandi sýn á það hvers konar áróðri er 

haldið á lofti.  

Hildur:  

Svarið mitt er já og ég vil miða við 10%-in eins og það er í nýju stjórnarskránni og líka 

þessi lög sem eru tiltekin í nýju stjórnarskránni sem ekki er hægt að skjóta til 
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þjóðarinnar eins og með skattalög og hvað varðar minnihlutahópa. Og ég vil bara að 

við förum að koma þessari nýju stjórnarskrá í gegn og þar er þetta bara. Alveg skýrt. 

Þurfum ekkert að vera að rökræða þetta hér. Sturla: Soldið merkilegt að hlusta á 

kollega mína. Þeir eru að tala um beint lýðræði en ætla samt að vera með afturhald á 

því. Ég er búinn að og tek og stend þá við þá ákvörðun að fái ég 25.000 undirskriftir þá 

fer bara fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég ætla ekkert að vera að setja mig upp á móti því 

því hér í umræðunum og fjölmiðlunum hjá ykkur þá er verið að tala um beint lýðræði 

eins og stjórnarskráin okkar er sett upp að þá er ekki gert ráð fyrir því að forseti þurfi 

að hlusta á fólkið. En hins vegar þá ætla ég að gera það og komi bara 25.000 

undirskriftir þá ætla ég ekkert að meta það hvort það verður þjóðaratkvæðagreiðsla. Við 

erum að sýsla með peninga fólksins í landinu og að foseti ætli eitthvað að fara að taka 

afstöðu um það hvort að almenningur sem borgar í ríkissjóðinn og borgar launin hans 

að hann eigi að taka það eitthvað persónulega til sín að "nei þið fáið ekki að greiða 

atkvæði um þetta í dag". Mér líður þannig. 

Blaðamaður: 

Við ætlum að tala um forsetann núna sem sameiningartákn og leiðtoga. Ástþór reynir 

að grípa fram í en hefur ekki erindi sem erfiði. Það eru flestir sammála um það að 

forsetaembættið að forseti þurfi að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi 

þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera 

leiðtogi en það eru ekki allir sammála um það hvernig leiðtogi hann eigi að vera 

Blaðamaður: Davíð þú hefur verið leiðtogi Sjálfstæðismanna. Þú varst 

forsætisráðherra og ert hokinn af reynslu í stjórnmálunum en líka markeraður af 

hvarðvítugum deilum og skylmingum við fyrrverandi pólitíska andstæðinga. Það er 

ljóst að eins og þú vísaðir til áðan - þú ert umdeildur maður. Davíð: Nei það var ekki 

ég sem að sagði það Blaðamaður: "Nú jæja, þá gerði ég það. En, en, en Elísabet grípur 

fram í: Getum við fengið svona einræðu um okkur? Blaðamaður: já, já. En þá veltir 

maður fyrir sér þeim ákvörðunum sem að þú stæðir frammi fyrir sem forseti til að 

mynda þegar þú þyrftir að veita stjórnarmyndunarumboð. Geta leiðtogar flokkanna sem 

þú jafnvel hefur átt í skylmingum við, forverar þeirra, treyst því að þú takir þær 

ákvarðanir sem að forsetinn tæki en ekki gengir erinda jafnvel Sjálfstæðisflokks eða 

hugsanlega Framsóknarflokks eða einhverjum pólitískum erindum?    

Davíð: 

Þú talar um skylmingar og ég væri sár eftir þær og svo framvegis. Ég kannast nú ekki 

við það. Blaðamaður: Nei, nei ég sagði að þú værir markeraður af þeim. Davíð: Það 

er nokkurn veginn það sama ekki satt. Það er auðvitað þannig að í nútímanum þá hafa 

menn talað mjög um það að við Ólafur Ragnar höfum pólitískt slegist. Ekki hafði ég 

neinar áhyggjur af því þó að hann væri forseti. Nýbúinn að vera formaður hálfu ári fyrr 

að hann myndi beita sér pólitískt gagnvart mér. Hann gerði það aldrei. Ekki í 

stjórnarmyndunarviðræðum og hver myndi gera það? Ef þetta væri svona eins og þú ert 

að reyna að lýsa að þá hefði verið mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að lifa hér í 70 

ár. Ég hef aldrei heyrt Sjálfstæðisflokkinn kvarta yfir því að forsetarnir hafi allir verið 

frekar fráhverfir Sjálfstæðisflokknum. Þeir létu það aldrei bitna á Sjálfstæðismönnum 

því skyldi ég 11 árum eftir að ég er hættur í pólitík gera það? Af hverju eru menn að 

gera því skóna? Ef það væru einhver dæmi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefði þá verið 
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í miklum vandræðum. Aldrei með forseta sem er úr hans röðum. Bíddu þá mundi maður 

skilja spurninguna en var hann í einhverjum vandræðum Sjálfstæðisflokkurinn? Ég 

kannast ekki við það. Ástþór: Það er auðvitað alveg ljóst að þú hefur gengið 

bandarískra hergagnaframleiðenda og sem forseti þá er náttúrulega stórhætta á því að 

þú myndir leiða þessa þjóð inn í styrjöld. Það er að byggjast upp styrjöld í Evrópu og 

það er verið að reyna að draga Íslendinga inn í þetta. Opna hérna herstöð, draga NATO 

inn í þetta. Afleiðing af því sem þú gerðir síðast er 1,3 milljón manns hefur verið drepið. 

Davíð: "Það er ekkert annað." Ástþór: 1,3 milljónir, þetta er skýrsla síðan í fyrra. Davíð: 

"Síðan í fyrra já" Ástþór: Hvað finnst þér um það? Davíð: Ég ætla ekkert að tala á 

þessum nótum góði minn. Ástþór: Þú vilt ekki tala um þetta. Nei. Það er nefnilega það.  

Blaðamaður: Guðni það eru flestir sammála um að forsetinn þurfi að geta tekið forystu. 

Þú hefur reynslu af fræðimennsku og framkomu í fjölmiðlum en hefur þú einhvern tíma 

tekið forystu? Hefurðu einhvern tíma haft forystu um eitthvað mál og haft yfir fólki að 

segja?  

Guðni: 

Já það mundi ég nú segja, því vil ég halda fram. Sko reynsla birtist í ýmsum myndum 

og þegar maður er að nálgast fimmtugt 5 barna faðir þá hefur maður nú haft forystu. Ég 

hef haft forystu um ýmiss mál í mínum störfum. Fræði, kennsla, rannsóknir, þetta snýst 

um að leiða fólk. Þetta snýst um að koma fólki saman, stjórna umræðum, mynda hópa, 

ná niðurstöðu. Þannig að ég kvíði því nú ekki að þurfa að gera það sama þótt 

vettvangurinn sé öllu stærri. Og forseti Íslands sem sameiningartákn er einmitt að gera 

þetta. Hann er að leiða fólk saman. Hann er að leiða ólík sjónarmið saman. Hann er að 

hlusta á ólíka hópa. Það er það sem ég hef verið að gera og hefur gengið vel. Og fylgis 

núna hvað svo sem verður á kjördag. Og ég finn þetta. Fólk treystir mér. Þannig að ég 

hef ekki áhyggjur af þessu. Blamaður: Þú hefur verið gagnrýndur fyrir að tala niður til 

alþýðu manna. Guðni: hver gerði það? Blaðamaður: Ja t.d. að tala um fávísan lýð. Það 

hafa komið fram gagnrýni á Guðni: Já en eigum við að gera þetta? Blaðamaður: Er 

erfitt, ég ætla að fá að taka þetta annað. Er erfitt fyrir þig sem fræðimann sem starfar 

beinlínis við það að hvað eigum við að segja endurskoða viðteknar söguskýringar, 

svona þjóðernislegar söguskýringar um afrek þjóðarinnar. Er erfitt fyrir þig að bregða 

þér í hlutverk forsetaframbjóðanda og tala af stolti um það að vera Íslendingur? Guðni: 

Nei. Myndlíkingin "fávís lýður" var sögð nánast í sömu andrá og ég talaði um 

fræðimenn í fílabeinsturni og þá átti ég ekki við turn úr fílabeini. Þetta var sterk 

myndlíking. Alveg eins og Davíð talaði um fávísan almenning þegar hann var að ræða 

um það að Þjóðhagsstofnun var lögð niður á Alþingi 2002. En við eigum ekki að slíta 

svona úr samhengi. Vissulega er það svo að gagnrýnin hugsun er aðalsmerki 

fræðimanna og gagnrýnin hugsun á líka að vera aðalsmerki þeirra sem eru í forystu. 

Við eigum að vera stolt af sögu lands og þjóðar en við eigum ekki að vera drambsöm. 

Blaðamaður: 

Andri. Þú hefur verið líka umdeildur og skiptar skoðanir um þig fyrir ummæli sem þú 

hefur látið falla. Þú sagðir þegar Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur mynduðu 

ríkisstjórn eftir kosningar að það að vera Íslendingur væri eins og að eiga þroskaheftan 

síamstvíbura og þar vísarðu væntanlega til þeirra sem ekki kusu alveg eins og þú. Berðu 

nægilega virðingu fyrir þeim sem ekki eru á sömu skoðun og þú?  
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Andri Snær:   

Ég myndi segja að sá sem fer í gegnum íslenska sögu síðustu 10 ára án þess að missa 

úr sér ein óvarleg ummæli á Facebook með það vopn fyrir framan sig Guðni grípur inn 

í: "Heyr heyr!" Andri: Hvað sagðirðu Guðni: "Heyr, heyr" Andri: Sá sem fer í gegnum 

þennan tíma án þess að einu sinni að skjóta fram gáleysislegum ummælum að hann 

hefur kannski ekki verið algjörlega með fulla meðvitund vegna þess að. Ég baðst 

afsökunar á þessum ummælum ca. 5 mínútum eftir að þau voru látin falla og eyddi þeim 

en þau komust inn á DV forsíðu. Þetta var bara galgopi á Facebook og á þessum tíma 

ef við horfum á hvað... Blaðamaður: Þú baðst fólk með fötlun afsökunar en ekki 

kjósendur. Ekki Sjálfstæðismenn eða Framsóknarmenn. Er slíkur maður fær um að 

sameina þjóðina? Andri: Ég á mjög góða vini í öllum flokkum. Og þetta hefði mátt 

vera kannski "drykkfelldan símastvíbura" vegna þess að annarr þeirra hann fer á fyllirí 

og maður neyðist til þess að sigla með og þetta er þá tilvísun í einhvers konar: að vera 

fangi einhvers hóps og þá á ég ekki við fangi Framsóknarmanna og Sjálfstæðismanna 

heldur þú ert kannski búin að setja þér mjög vel inn í orkumál og þá er allt í einu verið 

að reisa risavaxið álver kannski eins og í Helguvík og maður segir afsakið það er ekki 

til orka í þetta. En samt rís þetta bara. Þannig að mér finnst í rauninni veruleikinn 

alvarlegur. Það er að segja - að horfa upp á vitleysisgang eftir að hafa sett sig inn í mál 

þá kannski skellir maður inn einum óvarlegum ummælum um þá sem standa fyrir þá 

framkvæmdinni. En almennt séð á mínum 20 ára ritferli hef ég verið mjög 

dagfarsprúður og þægur og ég hef mikla stjórnunarreynslu og ég hef hitt annað hvert 

barn á landinu án þess að bölva eða blóta. Og ömmur mínar eru í alls konar flokkum og 

það sem skiptir máli er að hefur maður reynslu af því að leiða saman hópa og það hef 

ég. Mjög ólíka hópa. 

Blaðamaður:  

Guðrún Margrét, mig langar til að spyrja þig. Það hefur komið fram að trúi leikur stóran 

þátt í þínu lífi og þú segir á heimasíðu þinni að kristin trú sé ein af grunnstoðum 

samfélagsins en að á undanförnum árum hafi hún átt í vök að verjast. Hvað áttu við? 

  

Guðrún: 

Já það hefur verið svona, uhm, það hefur verið tilhneiging eða, nú finn ég ekki orðið. 

Það hefur komið fram í könnunum að kristin trú hefur eða bara trú landsmanna hefur 

farið minnkandi og kristin trú þar með. Kirkjusókn t.d. Það hefur verið tekið t.d. Nýja 

testamentið úr skólum. Það hefur verið svona markvisst verið að svona fjarlægja trúna 

frá börnum t.d. og unga fólkið er sérstaklega núna orðið svolítið rótlóst varðandi trúna.  

Blaðamaður: Ertu þá andvíg trúfrelsi í landinu?  

Guðrún Margrét:  

Alls ekki. Það er náttúrulega bara mannréttindi. Það er í stjórnarskrá og það eru 

sjálfsögð mannréttindi að fá að trúa því sem að maður vill en hins vegar er kristin trú 

hluti af okkar rótum og við þurfum að rækta þessar rætur. Hlú að þeim. Blaðamaður: 

Yrðir þú forseti þeirra sem ekki trúa? Eða trúa öðruvísi en þú? Yrðir þú forseti múslima 

og hindúa og trúleysingja? Guðrún: Að sjálfsögðu yrði ég forseti allra landsmanna. 
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Það er náttúrulega bara sem sameiningartákn. Það eru allir jafnir. Blaðamaður: 

Hvernig myndir þú sem forseti sem hefur þetta svona ofarlega á stefnuskránni nálgast 

hópa eins og t.d. múslima. Hvernig myndurðu nálgast þá? Guðrún: Ég mundi bara 

nálgast þá eins og hvert annað fólk og það eru allir jafnir og hafa allir jafnan rétt. Þetta 

er rétt eins og við hérna erum Íslendingar og við höldum íslenskunni okkar en við getum 

alveg umgengist fólk sem talar önnur tungumál  eða hefur aðra menningu.  

Blaðamaður: Halla, þú svona virðist alltaf ætla að standa þar sem gerjunin er mest 

hverju sinni. Fyrir hrun varstu áberandi í viiðskipta- og fjármálalífinu. Þú varst 

framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs en strax eftir hrun varstu komin einhvern veginn alveg 

yfir í hinn hópinn. Hópinn sem stóð fyrir þjóðfundinum og vildir svona siðbót, krafðist 

siðbótar í þjóðfélaginu. Hefur þú svona ákveðna tilhneigingu til að fylgja straumnum 

og vera sammála þeim sem hefur hæst hverju sinni og heldurðu að það hugsanlega skaði 

trúverðugleika þinn?  

Halla: 

Nei ég held að það sé bara reyndar rangar hugmyndir um það. Ég var vissulega 

framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs frá 2006 - 2007. Það eru hagsmunasamtök og ég sinnti 

því eftir bestu getu sem fyrsta konan í því embætti en ég sagði upp störfum þar vorið 

2007 til að fara gegn straumnum og standa með mínum gildum stofnaði þá Auði sem 

fór tjónlaus í gegnum hrunið og olli engum skaða og það geta kannski ekki margir sagt 

þá sögu. En ég er þeirrar skoðunar að það hafi haft mest með grunngildin í samfélaginu 

að gera. Það hefur alltaf verið áhugamál mitt og ég hef þar af leiðandi alltaf sem kennari 

áður en ég varð framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og alls staðar talað fyrir því að við 

eigum að vinna út frá góðum grunngildum og það er ég er frumkvöðull í því á mörgum 

sviðum samfélagsins. Hef víðtæka reynslu bæði erlendis og hérlendis af því að innleiða 

gildi og það er verkefnið sem er óunnið frá þjóðfundi þegar þjóðin kom svona fallega 

saman og var sammála um hvers konar samfélag hún vill.  

Blaðamaður:  

"Heldurðu að þessi áherslubreyting hjá þér, þ.e.a.s. fyrir hrun og síðan eftir hrun þar 

sem þú varst í Viðskiptaráði og talaðir fyrir mjög frjálslyndum gildum nýfrjálshyggju 

og síðan þegar þú ferð yfir í alveg hinn hópinn fólkinu sem jafnvel stóð á Austurvelli í 

búsáhaldabyltingunni og fólkið sem vildi taka þátt í því að byggja upp nýtt Ísland. 

Heldur þú að, getur verið að þessi áherslubreyting hjá þér geri það að verkum að fólk 

viti ekki alveg hvar það hefur þig? 

Halla: 

Ég held að það geti verið að margir þekki mig bara ekki og þá grípa þeir kannski þarna 

eitt ár úr minni starfsævi en þeir sem þekkja mig vita að ég hef talað með sama hætti 

og geri það alltaf. Og það sem ég vildi kannski segja líka. Að við sem einstaklingar og 

við sem samfélag við eigum að draga lærdóm af reynslunni. Ef við drögum ekki lærdóm 

af efnahagshruninu og hruninu á traustinu og samfélagssáttmálanum sem var og 

reynum að gera eitthvað í því bretta upp ermar og búa til eitthvað sem að gengur betur 

upp fyrir fólkið í landinu þá held ég að það sé varla trúverðugleiki að hanga í fortíðinni 

og halda áfram að gera eitthvað sem gengur ekki upp. Einstein kallaði þetta sturlun á 

sínum tíma og ég er bara þeirrar skoðunar að fjármálakerfið okkar og viðskiptalífið og 
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margt annað í okkar samfélagi þarf að breytast. Við þurfum að vinna út frá öðrum 

gildum. Og ég hef talað fyrir því mjög lengi. Og ég hef dregið lærdóma af öllum mínum 

starfsreynslum og reyni að nýta það allt til að vaxa sem manneskja og ég vildi óska þess 

að við hættum að velta okkur upp úr fortíðinni, færum að horfa til framtíðar og ræða 

meira um hvers konar samfélag við viljum sjá heldur en hvers konar samfélagi við erum 

að koma úr. Því við getum ekki öll verið stolt af því.   

Blaðamaður: Sturla ég ætla að fá að spyrja þig, þú svona, það sem er mest áberandi í 

þínum málflutningi það er baráttan fyrir því að bæta kjör fólks sem stendur höllum fæti 

fjárhagslega. Getur öll þjóðin sameinast um þetta mál? Gætir þú sameinað alla þjóðina? 

Líka þá sem ekki berjast í bökkum og þá sem hafa ekki bara hreinlega mikinn áhuga á 

þessum málum?   

Sturla: 

Já, já það er ekkert flókið. Því að þeir sem hafa ekki áhuga á þessum málum eiga 

klárlega ættingja eða vini sem eða þekkja aðra sem hafa lent í þessum málum. Og við 

erum að tapa ennþá fólki úr landi og það er ekki búið að gera upp hrunið. Það þarf að 

snúa sér að þessu og réttlætið sem ég er að sækjast eftir það er Við eigum náttúrulega 

þessi fallegu gildi í stjórnarskránni okkar sem segir: allir jafnir fyrir lögum óháð 

efnahag. Þá geturðu komið bara inn á þá sem eru að fara hér inn á spítala og annað slíkt. 

Það er verið að rukka fólk fyrir sjúkrahúskostnaði og öðru og ef við setjum þetta svo 

yfir í 77. grein. þá segja menn að það eiga allir að vera tryggðir með rétt í lögum fyrir 

sjúkleika, örorku, atvinnumissi o.s.frv. en það er ekkert gert ráð fyrir þessu á fjárlögum. 

Það er gert ráð fyrir í fjárlögum öllu öðru heldur en réttindum okkar. Það náttúrulega 

það sem forseti getur komið að og talað um o.s.frv. og það er kannski það sem við 

ættum öll að ræða hérna um. Ég er hlynntur hérna náttúruverndinni o.s.frv. hef gaman 

að því að ferðast hér í jeppum upp um hálendið og það er ekkert gagn að því að vernda 

náttúruna hjá okkar ef allt fólkið er farið. Við erum búin að missa hérna yfir 30.000 

manns úr landinu og þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að snúa okkur að.  

Blaðamaður: Hildur þú hefur verið gagnrýnd fyrir það að setja fram umdeildar 

kenningar t.d. um læknavísindin og ráðleggur fólki frá því að fylgja læknisráði hvað 

varðar brjóstakrabbamein og í raun og veru má kannski segja að þú að einhverju leyti 

hafnir þessari vísindalegu aðferð sem að menn eru nú kannski sammála um að styðjast 

við. Ert þú einhvers konar kuklari eða hvað er á seyði?  

Hildur: 

Sko í fyrsta lagi þá er ég ekki að hvetja fólk til að fara ekki að læknisráði. Alls ekki. Ég 

er bara að segja að vísindin hafa ekki alltaf rétt fyrir sér og vísindi eru ekki hafin yfir 

gagnrýni og án gagnrýni væri engin framþróun í heiminum. Væri engin framþróun í 

vísindunum. Blaðamaður grípur fram í: Hvað ertu þá að predika? Hildur? Hildur: 

Sko það sem ég var að segja það sem ég var að gagnrýna nákvæmlega þarna var að 

verið væri að hvetja konur til að fjarlægja heilbrigð brjóst. Þó að væri búið að finna 

genið sem ylli brjóstakrabbameini. Blaðamaður grípur fram í: Þannig þú ert að hvetja 

konur til þess að fylgja ekki Hildur: Nei, nei. Það sem ég er að segja á við um heilbrigð 

brjóst. Að sjálfsögðu fara allar konur í brjóstaleitarstöðina og kanna hvort að sé eitthvað 

byrjað en ekki vera að fjarlægja heilbrigða líkamshluta áður en eitthvað byrjar. Og mig 
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langar að spyrja. Þegar að verður búið að finna genið fyrir blöðruhálskirtilskrabbameini 

á þá að hvetja karlmenn til að til að fjarlægja blöðruhálskirtilinn og setja sílikon í 

staðinn? Það er verið að setja sílikonbrjóst í staðinn sem er hættulegt efni og hvað viljið 

þið fá sílikon í blöðruhálskirtil í staðinn og hvað með eins og plastbarkann hérna í 

hálsinum þú veist. Hvar ætlum við að enda? Af því að það er búið að finna genið fyrir 

krabbameini í lungum ætlum við þá öll að fá plastlungu? Blaðamaður: En þurfum við 

ekki bara að treysta læknunum fyrir þessu? Hildur: Sko vísindamenn, alvöru 

vísindamenn sem eru að rannsaka þeir lesa alls konar bækur. Þeir lesa bækur eins og 

mínar og hugsa já sko er eitthvað þarna sem ég get fengið hugmyndir að? Þeir sem eru 

að verja vísindin og tala gegn þessu sem ég var að segja að þetta er fólk sem er ekki 

vísindalega menntað heldur fólk sem telur sig vera að gæta hagsmuna vísindanna. 

Blaðamaður: En getur forseti fólk sameinast, af því að við erum nú að tala hérna um 

sameiningartákn. Getur fólk sameinast um manneskju sem heldur einhverju fram sem 

að læknavísindin styðja ekki og flestir læknar myndu segja að væru bara algjört bull? 

Hildur: Þú skalt nú bara hvað er verið að rannsaka eða semsagt hvaða breytingar eru í 

meðförum brjóstakrabbameins t.d. Það eru læknar úti í heimi sem að hætta að skera. 

Það eru alls konar rannsóknir. Ég er enginn sérstakur fylgismaður, hef ekkert verið að 

kynna mér þetta neitt mikið, mér bara blöskraði þetta og þetta er fyrir nokkrum árum. 

Þetta er ekki það sem ég stend fyrir í framboðinu. Hins vegar er miklu meira um 

óhefðbundnar aðferðir heldur en að fólk gerir sér grein fyrir vegna þess að inn á öllum 

spítölum og sjúkrastofnunum er fólk sjúkraliðar, hjúkrunarfólk meira að segja jafnvel 

læknar sem að eru að nota þessar aðferðir. Það fer bara svo leynt vegna þess að það má 

ekki tala um þetta. Og þess vegna segi ég þú veist Tölum um þetta, þetta er allt í lagi, 

þetta er ekkert kukl, þetta er ekkert að óttast og ég sé í framtíðinni að við munum blanda 

þessu saman og þess vegna er ég einmitt sameiningartákn. Vegna þess að við tökum 

það besta úr vísindunum og við tökum það besta úr þessu og ég hef oft nefnt hérna að í 

mayo-klíníkk þar gera þeir krabbameinsmeðferðirnar efnakemíska meðferð og allt og 

nota heilun með. Því það læknar eða hjálpar með aukaverkanirnar.  

Blaðamaður: Takk fyrir þetta. Þú vildir bregðast við. Elísabet...  

Elísabet: Já ég vildi bregðast við af því þið áttuð eftir að spyrja mig um 

sameiningartáknið. Blaðamaður: Við vorum að koma að því. Þú varst næst í röðinni. 

Já ok, ok. Blaðamaður: En ef þú vildir bregðast við þessu eitthvað sérstaklega? 

Elísabet: Nei ég meina þetta er sko goðsagan hún er búin til úr list, trú og vísindum og 

við erum stundum að taka einn partinn úr og þá fer allt til fjandans og stundum verða 

vísindin Guð og stundum verður trúin vísindi og maðurinn er bara á þessari vegferð og 

um að gera að skoða allt og. Blaðamaður: Tölum aðeins um þína vegferð. Þú hefur 

talað mjög opinskátt um alla þína persónulegu reynslu. Elísabet: Já. Blaðamaður: Og 

við sjáum það á Facebooksíðu þinni að þú ert þar með þarna segir frá mörgu. Þú nefnir 

að þú sért öryrki. Þú glímir við alkóhólisma, Elísabet: Ég er óvirkur alkóhólisti. 

Blaðamaður: Já Þú ert óvirkur alkahólisti. Þú hefur talað opinskátt um reynslu þína af 

kynlífsfíkn. Af ofbeldissamböndum og geðhvarfasýki. Þú nefnir þessi atriði fyrir 

kjósendum sem styrkleika, sem reynslu sem geti nýst þér á Bessastöðum. En sérðu fyrir 

þér að þetta gæti orðið þér líka fjötur um fót?  

Já, já vissulega segir Elísabet: Að vísu er núna, það eru þessar breytingar. Ég geri þetta 

vegna þess að hið persónulega er hið almenna og því persónulegri sem ég er því 
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almennari er ég og ég geri þetta bæði til að hjálpa sjálfri mér og öðrum og til þess að 

gera þetta. Þetta verði ekki svona eitthvað upphafið hérna uppi á háalofti og við þurfum 

að reisa stiga til þess að tala um það. Að þetta sé bara eðlilegt. Hvað eru margir öryrkjar? 

Hvað eru margir með geðhvörf? Og bara að hérna, ég er bara svona með smá 

jesúkomplex þarna sko. En hérna Blaðamaður grípur inn í: Finnst þér Elísabet grípur 

orðið aftur: Þetta er oft mjög töff sko. Þú veist. Ég þarf oft að sýna hugrekki til að skrifa 

um þetta. En ég veit að aðrir hafa eins og einhvern tíma las ég bók um geðhvörf eftir 

hana K. Redfield Jameson og það hjálpaði mér alveg óskaplega þegar Héðinn 

Unnsteinsson fór að tala um geðhvörf. Og þú veist að við hjálpum bara hvort öðru með 

því að gera það sem að við getum ekki læknað og það sem við getum ekki tekist á við 

það viljum við bara læsa inni í skáp. Með því að taka þetta út úr skápnum og segja bara: 

Hérna er þetta. Þá er alla vega fyrsta skrefið að tala um þetta. Hvað sem við gerum svo. 

Blaðamaður: Akkúrat.  

Elísabet: Við verðum bara að halda áfram og þetta getur tekið langan tíma en þetta er 

bara það eina sem við eigum og við erum búin til úr þessu landi líka en mig langar að 

segja. En ég ætlaði líka af því að þið voruð að tala um forystu, Ég hef unnið sem 

forystuhundur í Kárahnjúkabaráttunni 2002 stóð þar á hverjum degi niður á Austurvelli 

og þar var stundum bara 20 konur og stundum 100 manns og það varð til þessi 

grasrótarhreyfing. Við erum ekki að byrja á því að berjast fyrir náttúrunni í dag. Síður 

en svo, Sigríður í Brattholti, Gunnar á Hlíðarenda þetta var allt saman fólk sem var að 

berjast fyrir náttúrunni en við erum bara að halda áfram og þetta getur tekið mjög langan 

tíma. En þetta er bara það eina sem við eigum og við erum búin til úr þessu landi líka. 

En mig langar að segja að ég hérna þú veist ég gerði það alltaf, ég var þannig hérna 

foringi að ég dreifði völdum. Fólk var alltaf að koma til mín og segja hérna: ég var að 

hugsa um búa til barmmerki eða gera þetta eða gera hitt og ég sagði ok gerð þú þá það 

og þannig varð þessi valddreifing og eitt í viðbót.  

Blaðamaður: Nei þú ta... Ástþór. Þú hefur boðað frið í 2 áratugi. Það er hugsjón sem 

margir geta sameinast um, hvers vegna fylkir fólk sér ekki um þig?  

Ástþór: 

Já þetta er mjög merkileg spurning. Það er yfir 93% af fólki sem var á móti aðild Íslands 

að styrjöldinni í Írak eða pólitískum stuðningi Íslands við styrjöldina í Írak og ég held 

að það sé komið líka núna með þessu sem er að gerast í Evrópu að þá eru núna svona 

flestir Íslendingar farnir að sjá í gegnum áróðursvélina frá Bandaríkjunum. Hvernig að 

þeir hafa dreift yfir okkur sínum áróðri um hernað. Það er búið að fara inn í hvert landið 

á fætur öðru Írak, Líbýíu, Sýrland og það flæða yfir okkur flóttamennirnir. Nú tala menn 

um að það geti brotist út borgarastyrjöld í Evrópu sem afleiðing af þessu.  

Blaðamaður grípur fram í: En nú hefur þú talað líka um þetta en af hverju safnast fólk 

ekki í kringum þig? Ástþór: "Já ég er að koma að þessu öllu saman. Og menn eru að 

tala um það að það sé að myndast styrjöld jafnvel við Rússa. Þaðn hefur ekki sést eins 

mikil hernaðaruppbygging við landamæri Rússlands síðan 1941 og ég held að fólk þurfi 

að átta sig á því sem er að gerast núna. Hvort það nær að gera það á þessum þremur 

vikum fyrir kosningar . Ein af ástæðunum fyrir því að fólk hefur ekki áttað sig er það 

að þið hjá Ríkisfjölmiðlunum hafið alls ekki gengið fram með góðu fordæmi og t.d. 
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talið um skoðanakannanir og flokkið frambjóðendur niður áður en að fyrstu 

útsendingarnar hefjast.  

Blaðamaður: Ætlarðu okkur ekki meira vald en við höfum? Ástþór: Þannig að ég hef 

tekið t.d. þetta er fyrsta aðkoma mín í þátt og þetta er margir frambjóðendur og fáar 

mínútur og þið eruð sífellt að reyna að stoppa mig hérna. Blaðamaður: Þú hefur farið 

í fjölmarga útvarpsþætti hér í þessu húsi, þú hefur bæði í Spegilinn, morgunútvarpið, 

síðdegisútvarpið, Ástþór: Ég er að tala um sjónvarp, blaðamaður grípur fram í: en þú 

hefur fenigð sömu meðferð og allir aðrir frambjóðendur Ástþór. Ástþór: Já ég er ekkert 

að tala bara um mig ég er að tala um fleiri frambjóðendur. Og inn á milli hafði hann 

sagt: ég er að tala um sjónvarp. Blaðamaður grípur fram í: Þú varst með myndband í 

sjónvarpi allra landsmanna bara í gærkvöld síðast. Það er annarr frambjóðandi hérna 

sem hefur tekið undir, blaðamaður grípur frammí: en þú færð sömu umfjöllun hérna og 

allir aðrir Ástþór: Já, já Blaðamaður: sömu umfjöllun og allir aðrir í þessu 

kosningasjónvarpi  

Ástþór: Já ég er bara að tala um það að það eru ekki byrjaðar þessar útsendingar sem 

að hefðu þurft að vera til að kynna framboðin og ég hef oft deilt á eins og í Speglinum 

þar fór hálfur tíminn í að tala um einhverjar skoðanakannanir sumar 12 ára gamlar í 

stað þess að tala um málefnin. Og þetta er eitthvað sem að þið þurfið að skoða ef við 

eigum að eiga lýðræði á Íslandi í framtíðinni og ef að við eigum að geta þróað okkur 

inn í beint lýðræði eins og flestir eru sammála um að gera því að hvar er beint lýðræði 

ef að fjölmiðlar geta farið út og suður með þau málefni sem eru til umræðu?  Eins og 

þið reynduð að gera áðan og benir á blaðamenn.  

Blaðamaður: Þetta er góð ábending.  

Ástþór: Þið voruð að benda á þetta með útlendingalögin sem voru samþykkt í fyrrinótt 

á Alþingi , þetta er eitthvað sem fólk á að skoða. Það er þar verið að mismuna fólki eftir 

því hvort það er Íslendingar eða útlendingar.  

Blaðamaður: Þetta er ekki til umræðu. Þetta er ekki vettvangurinn fyrir umræðu um 

útlendingamál. Annarr blaðamaður: Við erum... Ástþór: Af hverju eiga Íslendingar 

ekki að sitja við sama borð og útlendingar í landinu?  

Blaðamaður: Við þurfum að fara í hraðaspurningar núna Við þurfum að fara í 

hraðaspurningar núna. Við ætlum að taka aðra atrennu af þeim. Við ætlum að byrja 

hægra megin núna. Ég ætla að byrja hérna á þér Sturla. Ég ætla að spyrja þig: "Á forseti 

að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð um mannréttindabrot af 

samtökum eins og Human Right Watch t.d.?  

Sturla: Það fer náttúrulega eftir efni fundarins og vettvangi og það er oft á tíðum er það 

náttúrulega ekki hægt að blanda málum saman þegar verið er að ræða utanríkismál og 

annað og slíkt. Ef að þjóðhöfðingjar koma sér saman um að hittast til þess að ræða þau 

mál að þá er það efni fundarins en ég tel það ekki vera við hæfi að ætla að stökkva í 

eitthvað annað heldur en það sem fundurinn boðar til. Þannig að þannig á að taka á því 

held ég. Hildur: Já það finnst mér. Halla: Já nema að þú teljir þig geta haft áhrif til 

góðs. Guðrún Margrét: Mér finnst ekki rétt að einangra þjóðarleiðtoga eða þjóðir af 

því að það eru þjóðir á bak við þessa umdeildu leiðtoga sem líða.  
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Guðni: Nei ég mundi ekki útiloka það fyrirfram. Elísabet: Ég mundi útiloka það. Þetta 

er ofbeldi og það á ekki að líðast þannig að... Davíð: Ja. Það er ekki kostur að útiloka 

það fyrirfram. Við eigum samskipti við þess háttar leiðtoga hjá SÞ og þar gefst jú eins 

og bent hefur verið á tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast. Sjálfsagt að setja sér 

það skilyrði að eiga ekki slíka fundi án þess að taka slík mál upp. Ástþór: Ja alls ekki. 

Það má náttúrulega ekki útiloka að ræða við neinn því að það er alveg undirstaðan undir 

friði á jörðinni að við ræðum saman eins og ein fjölskylda. Mannfólkið er bara ein 

fjölskylda og við þurfum að átta okkur á því. Andri Snær: Við hljótum að hitta þessa 

leiðtoga og koma skýrum skilaboðum til skila um þau gildi sem við stöndum fyrir.  

Blaðamaður: Akkúrat, ég ætla að taka aðra spurningu, Sturla við byrjum á þér aftur 

alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema að forsætisráðherra leggi fram beiðni 

um þingrof til forseta . Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti 

þingsflokks er andvígur kosningum í haust þó forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Ég 

ætla að spyrja já eða nei. Munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust 

undir þessum kringumstæðum? Sturla: Undir þessum kringumstæðum þar sem menn 

eru búnir að tala um þetta að þá mun ég sjálfur beita 24. greininni og rjúfa þingið ef 

menn geta ekki staðið við það sem þeir segja. Blaðamaður: Jahá, Hildur? Hildur: Já 

algjörlega, ég mun undirrita af því fólkið vill kosningar.   

Halla: Já ég geri ráð fyrir að fólk vilji standa við gefin loforð um þetta en ég mundi 

líklega kalla formenn beggja flokka til samtals áður en ég tæki endanlega ákvörðun. 

Guðrún Margrét: Já ég mundi gera það af því að það er hlutverk forseta að verða við 

beiðni forsætisráðherra og það er rétt að gera það nema að það eitthvert neyðarástand í 

gangi. Guðni: Já ég mundi ætla það enda sýnist mér á þessu tilbúna dæmi að það væri 

ríflegur meirihluti fyrir því á Alþingi og vilji forsætisráðherra skýr. Elísabet: Já ég 

mundi samþykkja þingrofsbeiðni og svo mundi ég bara poppa handa öllum. Davíð: já 

ég mundi ekki poppa en ég mundi samþykkja það já. Ástþór: Já ég myndi samþykkja 

slíka þingrofsbeiðni en ef hún kæmi ekki eins og búið er að lofa þá mundi ég boða til 

kaffiboðs á Bessastöðum með stjórnmálaleiðtogana og reyna að ná samningi um það 

að halda friðinn í þjóðfélaginu menn verða því að standa við orð sín. Andri Snær: Ég 

mundi staðfesta ef það væri meirihluti á þingi og samþykkja.  

Blaðamaður: Tökum eina spurningu - það eru líflegar umræður hér á Twitter: 

Hafsteinn Hannesson hann spyr, bætum bara við einni hraðaspurningu: Hvað finnst 

frambjóðendum um að leggja niður forsetaembættið? 

Sturla: Ja ég einhvern veginn vil bara varpa spurningu til hans, horfum bara yfir 

dýraríkið hvar getum við fundið í dýraríkinu þar sem menn eru ekki með foringja? Og 

jafnvel niður í mauraþúfuna þar eru þeir með foringja þannig að ég er að velta því fyrir 

mér ef að við ætlum ekki að vera með foringja og maurarnir geta það ekki, hvernig 

verður samfélagið þá?  

Hildur: Nei ég mundi ekki vilja leggja það niður vegna þess að forseti hefur mikilvægt 

hlutverk í landinu. Hann er talsmaður friðar í heiminum og málsvari fólksins og 

sameiningartákn hann er bara mjög mikilvægur og með mjög mikilvægt hlutverk. 

Halla: Forseti er eina manneskjan sem að við fáum að kjósa allir Íslendingar og lætur 

sig varða alla þannig að ég tel þetta skipta mjög miklu máli. Ekki síst á meðan traust á 

Alþingi er jafnlágt og raun ber vitni. Guðrún Margrét: Já ég mundi alls ekki vilja láta 
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leggja það niður. Ég mundi ekki vilja sjá að forsætisráðherra væri æðsti 

þjóðarleiðtoginn. Guðni: Nei ekki eins og sakir standa en hins vegar finnst mér samt 

að það þurfi að vera stöðug umræða um þetta. Það á ekki að taka neinu sem gefnu í 

þessu eða öðru sem lítur að æðstu stjórnskipan landsins. Elísabet: Já mjög vel mælt hjá 

Guðna og hérna mér finnst þetta alveg spurning hvort að við höfum eitthvað að gera 

við þetta embætti. Við erum ekki maurar og við erum manneskjur og það er verið að 

tala um hérna eins og í gær að forsetinn væri svona eins og höfuð þjóðarinnar. Það má 

alveg spyrja: Er hann ekki bara limur þjóðarinnar og lafir þar?  Og hefur forseti einhvern 

tíma breytt einhverju? Og mér datt í hug að hérna ég. Ég segi stundum ég skal fara á 

Bessastaði og kenna ykkur að hugsa öðruvísi. Það er náttúrulega svolítil mikilmennska 

en mér finnst það ákjósanlegt en síðan kom ég með þá hugmynd sem að, blaðamaður 

grípur fram í: Elísabet áttar sig og segir beint: Heyrðu 18 konur á Bessastöðum, 

bara jafnmargar og drukknuðu í Drekkingarhyl að þær verði forsetar, 18. Davíð: Það er 

ekki nein krafa uppi í þjóðfélaginu um þetta. Þetta er orðað en engin krafa uppi þannig 

að meðan svo er ekki þá held ég að forsetaembættið eigi að lifa. Ástþór: Nei, mér finnst 

að það væru mistök að leggja niður forsetaembættið því ég lít svo á að það er óvirkjaður 

kraftur í forsetaembættinu, það má virkja embættið með áhrifamætti sínum og laða 

hérna heim starfsemi tengdum friðarmálum og slíku og þetta eru þjóðarverðmæti svo 

hægt væri að skapa a.m.k. 6 milljarðar á ári. Þetta væri svona eins og að skrúfa fyrir 

Gullfoss. Andri Snær: Ég tel tvímælalaust að það megi ræða málin en hins vegar er 

tveir síðustu forsetar hafa sýnt ótvírætt að forsetinn getur komið mörgu góðu til leiðar 

og hann ætti að geta gert það áfram    

Blaðamaður: Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír. Tala um Ísland og 

umheiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti um forsetaembættið í gær að 

forsetinn geti ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri 

sú að forsetinn fer um heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit 

þjóðarinnar út á við. Davíð þú hefur talað á eim nótunum að þú ætlar ekki að vera mikið 

á faraldsfæti, þú ætlar að opna Bessastaði fyrir þjóðinni og fækka utanlandsferðum 

forseta. Þú notaðir held ég orðið "tildurferðir" Davíð: "nei það gerði ég ekki". 

Blaðamaður: jæja, eitthvað í þá áttina. Ólafur Ragnar segir að það gangi hreinlega ekki 

upp eðli starfsins hafi breyst það mikið það sé orðið miklu viðameira á 

alþjóðavettvangi. Værir þú... samræmist þessi stefna þín í raun og veru eðli embættisins 

að sitja heima? 

Davíð: Ég hef aldrei sagt að ég mundi sitja heima. Ég hef sagt að 130 daga á ári t.d. 

væru of mikil vera erlendis, nema þá kæmu upp einhver sérstök dæmi, eins og Icesave 

þó menn vilji ekki heyra Icesave nefnt að þá var mjög mikilvægt að forsetinn skyldi 

tala máli þjóðarinnar þar. Og þá gera menn undantekningar en ég tel að menn geti mjög 

vel sinnt nákvæmlega þessu sem Ólafur Ragnar nefnir með helmingi meiri viðveru hér 

heima og helmingi minni kostnaði erlendis. Ég held að sé hægt að gera það svo vel 

dugi. Blaðamaður: En er þetta ekki breyttur heimur? Er ekki, þurfum við ekki að vera 

svolítið á útopnu? Þurfum við ekki að vera, fara um heiminn og tala máli landsins? 

Davíð: Heimurinn er auðvitað breyttur frá því að forsetinn fór í eina ferð kannski annað 

hvert ár eða fór út með Gullfossi og allir fóru að kveðja hann og taka svo á móti. Það 

er breytt frá þeim tíma. En ættum við þá ekki að hafa hann erlendis allan tímann? Ég 

segi það ætlum við ekki að gera. Forsetinn á að vera heima og hugsa um mál sem að 
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varða okkur miklu og ég tel að helmingur, helmingsniðurskurður á utanlandsferðum 

mundi ekki breyta neinu fyrir heiminn. Ég held að það sé nú ekki svo mikil eftirspurn 

eftir íslenskum forseta að... Blaðamaður grípur fram í: en það gæti alveg verið Davíð: 

með fullri virðingu blaðamaður aftur: fyrir Ísland hins vegar. Davíð: Ekki er ég viss um 

það heldur. Ég held að þessi takmörkun sem ég er að nefna hún væri skynsamleg, 

eðlileg heppileg og ódýrari.  

Blaðamaður: Þú hefur talað um þín fyrri störf. Þú hefur víðtækt tengslanet á erlendri 

grundu. Hefðir þú meiri áhuga á því að rækta það erlendis heldur en að sitja heima á 

Bessastöðum?  

Halla: Ég tel brýnasta verkið vera að græða sárin í samfélaginu og byggja upp traust. 

Og innleiða þessi gildi sem að við viljum byggja þetta samfélag á það er stærsta 

verkefnið og mikilvægasta. En ég vil vera duglegur forseti sem myndi gera gagn fyrir 

okkar menntastofnanir, fyrir okkar menningarlíf og okkar atvinnulíf og ekki síst 

frumkvöðla og ég tel gríðarlega mikilvægt að nýta þetta embætti vel en bæði til sóknar 

og varnar. Geta talað tungumál og geta leitt fólk saman til að bæði búa til verðmæti og 

líka byggja upp okkar samfélag og ég held að við getum lært af öðrum þjóðum þannig 

að ég hef alltaf séð ákveðið tækifæri fyrir Ísland til að vera fundarstað friðar. Ég var í 

Bandaríkjunum á afmælisdaginn minn þegar Reagan og Gorbatsjov hittust hér því 

skyldum við ekki vera fundarstaður fyrir fleiri sóknarmál í heiminum hér á Íslandi? 

Þannig að það er líka hægt að sinna alþjóðlegum samskiptum hér heima.  

Andri. Þín helstu baráttumál eru verndun íslenskrar náttúru og íslenskrar tungu og þú 

ferð fram undir orðunum land, þjóð og tunga. Það er svona frekar þjóðernislegur bragur 

á þessu. Hefur þú einhvern áhuga á starfsskyldum forseta á erlendri grundu? Andri 

Snær: Ég eyði talsverðum tíma erlendis. Kannski ekki alveg 130 dögum á ári en stór 

hluti af mínu starfi er að breiða út boðskapinn erlendis um læsi og, bókmenntir og ég 

hef fjallað um Ísland mjög mikið á erlendri grundu. Þjóðernislegi bragurinn var nú það 

er ekki þjóðernislegt mál ef að 30% skólapilta t.d. geta ekki lesið sér til gagns. Og það 

er eitt af þeim málum sem ég hef viljað vekja máls á og það er eitt af þeim málum sem 

forsetaembættið getur klárlega beitt sér fyrir vegna þess að ef að 30% íslenskra 

skólapilta geta ekki lesið sér til gagns? Hvernig er þá ástandið á meðal þeirra sem flytja 

hingað? Og þar er fólk sem lendir í málagildru, þ.e.a.s. það gleymir sínu tungumáli eða 

það nær ekki tökum á sínu eigin móðurmáli og nær ekki tökum á íslenskunni heldur. 

Þarna lagði ég áherslu á að við þyrftum að taka utan um móðurmálin (mitt innslag: með 

ákveðnum greini) vegna þess að við Íslendingar tölum núna 100 móðurmál og það er 

brýnt að nýta þann kraft sem kemur hingað og þá forgjöf sem krakkar fá. Ég hef verið 

í mörgum skólum. Og þar segja t.d. kennarar að barn er kannski fellt í dönsku og er 

altalandi á pólsku, það er fellt í íslensku, það er fellt í dönsku en síðan er það altalandi 

á pólsku og það kemur hvergi fyrir að barnið er þá alla vega klárt í einhverju. Þannig 

að forseti Íslands getur klárlega ef að 30% drengja getur ekki lesið sér til gagns þá á 

forseti Íslands að safna saman liði og efna í þjóðarátak vegna þess að við eigum að geta 

klárað þetta mál á tveimur árum. Blaðamaður: En er ekki svolítið sýn þín á stöðu 

Íslands í umheiminum og á ja bara á þetta samband  dálítið óljóst? Er það ekki fjötur 

um fót gagnvart kjósendum? Andri Snær: Óljóst samband við umheiminn? 

Blaðamaður: Hvert er erindi þitt, hvert telur þú aðerindi forsetans  gagnvart 

umheiminum sé? Andri Snær: Talar klárlega fyrir hagsmunum Íslendinga. Ísland á allt 
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sitt undir náttúru landsins. Íslendingar við veiðum 1% af öllum fiski í heiminum. Sem 

þýðir að landhelgi Íslands hún er 7 sinnum stærri heldur en Ísland sjálft. Íslendingar 

eiga allt sitt undir verndun hafsins. Og forseti Íslands á klárlega að vera rödd á 

alþjóðavettvangi hvað varðar verndun hafsins. Og það er mjög mikilvægt og jafnvel 

þótt hann þyrfti að skeppa til útlanda þá er það mjög mikilvægt að koma þessum 

skilaboðum áleiðis en líka að koma svona skilaboðum áleiðis innanlands vegna þess að 

við tölum aldrei um t.d. að börnin okkar séu að fara að erfa haf. Börnin okkar eru að 

fara að erfa haf sem er 7 sinnum stærra en landið þar erum við búin að nýta kannski 1% 

af þeim tækifærum sem búa í hafinu. Þannig að forseti Íslands hann á líka að beita sér 

t.d. vegna þess að Ísland er suðupunktur hnattrænnar hlýnunar, hérna bráðna jöklarnir 

fyrir framan okkur. Og við erum með menn hérna sem eru jafnvel afneitunarsinnar í 

sambndi við hnattræna hlýnun. Síðustu 5 mánuðir hafa verið hlýjustu mánuðir 

sögunnar. Og þar klárlega Íslendingar geta lagt eitthvað á vogarskálarnar. 

Blaðamaður: En hvað áttu við þar? Hver er afneitunarsinninn? Andri Snær: Kannski 

var það nafnlaust. Ég las þetta í Morgunblaðinu.  

Blaðamaður: Davíð - viltu svara þessu?  

Davíð: Nei, þetta er bara firra.  

Blaðamaður: Ert þú afneitunarsinni eins og hann kallar þig? Davíð: Nei. Blaðamaður: 

Í þessum málum? Davíð: Nei. Þetta er nú gamalt frá gamla Nixon, "let him denay it". 

Eigum við að fara í þann leikinn? Auðvitað er það þannig að það getur enginn maður 

efast um það að það er vísindalega sannað sem eru reikniverk að meginstofni til séu 

réttar. Það getur enginn efast um það. Einu efasemdirnar sem komið hafa fram hjá fólki 

eru hversu áhrifaríkar eru þessar aðferðir sem menn eru að reyna að beita? Þegar að 

Bandaríkin, Indland og Kína eru ekki með. Það er ekkert sem bannar mönnum að ræða 

það. En að ætla sér að neita reiknireglunum og vísindatækjunum það gengur ekki upp 

og trúi varla að þetta hafi staðið í Morgunblaðinu.  

Blaðamaður: Guðni þú talar um að forsetinn eigi að kynna land og þjóð erlendis en 

hann þurfi að gæta hógværðar. Hagsmunir Íslands eru litlir úti í hinum stóra heimi og 

mig langar til að spyrja þig. Hver á að tala fyrir þeim sem svona af miklum 

sannfæringarkrafti og stolti ef að forsetinn er þar ekki í fararbroddi? Þú talar um að 

forsetinn eigi ekki að vera drambsamur - ertu þá að vísa í einhver sérstök fordæmi?

  

Guðni: Nei, ekki sérstök. Hins vegar var það svo í aðdraganda hrunsins að við fórum 

of langt í lofi um landsins gagn og nauðsynjar. Um útrásarvíkinga og athafnamenn sem 

áttu að vera öðrum snjallari á alþjóðavettvangi. Og reynslan sýndi okkur að svo var ekki 

þannig að lærum af þeirri reynslu og göngum hægt um gleðinnar dyr.  

Blaðamaður: En hvernig myndir þú þá, nú er krafa frá viðskiptamönnum og íslenskum 

hagsmunaaðilum að forsetinn beiti sér á erlendri grundu í þeirra þágu, myndir þú gera 

það? Guðni: Ekki fyrir einstaka athafnamenn eða einstaka fyrirtæki. Ég mundi ekki 

klippa á borða við opnun skrifstofu einhvers banka t.d. Blaðamaður: Hvers vegna 

ekki? Guðni: Af því að það er ekki í verkahring forseta. Forseti er yfir það hafinn. Ég 

man að Kristján Eldjárn þegar hann var nýorðinn forseti þá fannst honum allt í lagi að 

vígja Búrfellsvirkjun. 1970 stóð hann upp á hverfli og ýtti á hnapp. Svo reyndar varð 
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Heklugos tveimur dögum síðar þannig að hann óttaðist að hann hefði ýtt of fast á 

hnappinn. Hann vildi ekki vígja álverið í Straumsvík því að það var einkafyrirtæki sagði 

hann. Þarna er stór munur á.  

Blaðamaður: Elísabet, þú hefur ekki talað svona mikið um kannski samband Íslands 

við umheiminn. Ætlar þú að halda þig heima á Bessastöðum eða ætlarðu að fara um 

heiminn og tala máli Íslands og hvernig yrði þá þín landkynning?   

Elísabet: Já ég hef nú bæði sagt að ég mundi vilja hafa Bessastaði bara svona opið fyrir 

börn og lýðveldisskóla þar. Það er hefð fyrir skóla á Bessastöðum. Ég mundi vilja hafa 

lýðveldisskóla og ég vil líka skoða þessi 6.000 semsagt fátæktina það eru 6.000 sem að 

líða fátækt það er með öllu ólíðandi, algjörlega og það eru ungar stúlkur. Þær eru fullar 

af kvíða og þráhyggju út af útliti sínu og það er komið árið 2016 og ég mundi vilja hafa 

Bessastaði svona og ég mundi bara búa þú veist heima hjá mér á Framnesveginum en 

ég hef... 

Blaðamaður: En hvernig myndir þú haga sambandi þínu við umheiminn?  

Elísabet: Ég hef skrifað um umheiminn og ég hef t.d. viljað að við hefðum hérna mikil 

samskipti við útlönd. Við erum einangruð hérna norður í höfum þrátt fyrir alla tækni. 

Tækni er ekki samskipti þannig að ég vil hafa samskipti þetta er reyndar hugmynd 

Hrafns bróður míns það er Norðurálfan, það er Grænland, Ísland og Færeyjar og síðan 

hefur verið talað um Kanada líka að bæta þarna við og það eru þessi þarna Norðurálfu. 

Ég hef verið mjög hlynnt Evrópusambandinu. Ekkert endilega öllu þar heldur vegna 

þess að bara til þess að rjúfa einangrun en núna í ljósi þess að flóttamenn eru lokaðir 

inni í flóttamannabúðum í Makedóníu og Grikklandi og mér finnst það skelfilegt og 

mér finnst það líka skelfilegt og smánarlegt að íslensk stjórnvöld skuli ekki hafa farið 

með flugvélar og skip og náð í þessi börn og þessa flóttamenn þannig að ég vil hafa 

sem mest sambönd við útlönd. 

Blaðamaður: Guðrún Margrét mig langar til að spyrja þig. Þú hefur reynslu af 

alþjóðlegu hjálparstarfi og vilt leggja áherslu á það. Elísabet talar um flóttamennina og 

það er kannski mest aðkallandi mannúðarmálið í heiminum, flóttamannastraumurinn 

frá Sýrlandi, myndir þú beita þér fyrir því að fleiri flóttamenn kæmu hingað til Íslands 

til dæmis?  

Guðrún Margrét: Nei ég mundi ekki gera það. Ég mundi frekar styðja það að það yrði 

hlúð að þeim á landamærunum þar sem þeir eru þeir koma til og frekar þá já taka vel á 

móti þeim þar. Leggja fé í að taka vel á móti þeim þannig að þeir hafi þá möguleika að 

snúa til baka þegar ástand lagast í landinu þeirra. Ég hefði frekar viljað það.  

Blaðamaður: Ástþór þú ert nú kannski alþjóðasinnaðastur af þessum frambjóðendum 

hérna. Þú hefur talað mjög mikið um það að, þitt aðalstefnumál að eða eitt af þeim að 

höfuðstöðvar SÞ verði á Íslandi. Barátta þín snýst mjög um þessi alþjóðamál. Hefurðu 

áhuga á hlutverki forsetans á Íslandi?   

Ástþór: Já. En ég held að það verði mjög dýr forseti sem ætli að sitja bara á 

Bessastöðum með köttinn sinn og skrifa einhverjar bækur t.d. Af því það var nefnt hérna 

að það væri ódýrara að vera ekki í útlöndum. Ég ætla náttúrulega að byggja upp hérna 

upp atvinnuveg. Ég fer í þetta með þeim huga að þetta verður ströng og mikil vinna. Og 
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þar með er ég að tala um að laða til landsins starfsemi, byrja á t.d. friðarfundum. Við 

getum byrjað á að halda þetta í Hörpunni í ástandinu sem er núna. Leiða saman t.d. í 

sambandi við Júkraníudeiluna. Leysa úr henni. Fá þessa aðila hingað heim. Í sambandi 

við þá deilu sem er að núna brjótast út milli Bandaríkjanna og Rússa. Afstýra þessu og 

síðan byggja upp. Ég sé fyrir mér landið milli Hafnarfjarðar og Keflavíkurflugvallar 

sem í framtíðinni sem land SÞ þar sem mun rísa upp byggingar eins og 

Allsherjarþinginu, friðargæslunni, og svona stjórnstöð friðarmála í heiminum og þetta 

held ég að gæti orðið okkar stærsti atvinnuvegur. Við þurfum að átta okkur á því það 

þyrfti ekki nema eitt, tvö mesta lagi þrjú hryðjuverk gagnvart flugumferð í Evrópu til 

þess að ferðamannaiðnaðurinn sem er orðinn okkar stærsti atvinnuvegur gæti hrunið á 

einni nóttu. Og við þurfum að fá eitthvað á móti því, því annars verður hérna bara 

hrikalegt ástand í efnahagsmálum ef þetta mundi gerast því þetta mundi gerast mjög 

hratt ef þetta gerist og þetta getur gerst þess vegna á næstu mánuðum. Rétt að búa okkur 

undir að þetta gæri gerst.  

Blaðamaður: Mig langar aðeins til að fá svar við spurningunni, þín sýn á hlutverk 

forsetans hér innanlands. Gagnvart fólki hérna heima? Ástþór: Já ég vil að forsetinn sé 

öryggisventill á Bessastöðum. Ég vil að hann stuðli að þjóðaratkvæðagreiðslum þegar 

að það þarf og ég var að nefna hérna mál og lög frá Alþingi sem voru samþykkt í 

fyrrinótt sem að ég tel full ástæða til að þjóðin skoði og þar er ég að tala um það eigi að 

vera jafnrétti milli, það á ekki að skipta máli hvort þú ert Íslendingur eða útlendingur 

þú átt að hafa sama aðgengi að húsnæði og framfærslu og slíku.  

Blaðamaður: Takk fyrir það. Hildur þú hefur tekið dálítið undir þennan boðskap 

Ástþórs um friðar, svona þennan friðarboðskap. Þú hefur talað um að Ísland geti orðið 

miðstöð friðar í heiminum. Geturðu skýrt það?   

Hildur: 

Já ég tel að embætti forseta sé sóun ef þar er ekki einstaklingur sem talar fyrir friði í 

heiminum. Því að fyrst þurfum við náttúrulega að koma á friði en jafnframt þurfum við 

að koma á friði hérna í samfélaginu og finna leiðir til að vinna saman. Og svo geta aðrar 

þjóðir þá horft til okkar og séð hvernig við gerum þetta. Við erum lítið ríki. Boðleiðir 

eru stuttar. Breytingar eru miklu fljótari hér en annars staðar. En ég sé að forseti fari 

mikið til útlanda og taki þátt í friðarráðstefnum og við höldum friðarráðstefnur hérna 

heima og að þetta verði svona hérna eins og ég segi já fyrirmynd að friðarríki þar sem 

að lýðræði er virkt þar sem að fólkið hefur mikil völd, þar sem við erum með 

borgaraþing og virkilega allir fá útrás fyrir reiðina í staðinn fyrir að reiðin beinist inn 

að fólki að við notum reiðina til að byggja upp samfélagið. Og bara tala fyrir friði í 

heiminum og forseti hefur aðgang að öllum þjóðarleiðtogum heimsins og að sjálfsögðu 

á hann að nota þau sambönd og heyra öll sjónarmið og líka af því við erum lítil þá eru 

miklu meiri líkur á að þjóðarleiðtoginn myndi segja okkur eitthvað sem hann myndi 

kannski ekki segja í landi þar sem hann er í togstreitu við. Þarna að þarna getum við 

komið sem svona litlu milliliðurinn  

Ástþór: Ef ég má bæta aðeins við hjá þér bara örlítið. Blaðamaður: já. Ástþór: Að 

sko mitt annað stefnumál hefur líka verið það að þessi lýðræðisþróun á Íslandi og ég er 

með vissar hugmyndir um það hvernig við getum gert Alþingi mun skilvirkara í 

samspili forstaembættisins og Alþingi Þannig að ég talaði um það að nota t.d. 
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bankakerfið semsagt hraðbankakerfið sem kjörklefa í svona lýðræði þar sem við getum 

fært okkur nær Sviss þar sem fólkið í landinu tekur meiri þátt í stjórnmálunum og 

ákvarðanatökunni og það held ég að muni leiða til friðar í samfélaginu.  

 

Blaðamaður: Takk fyrir þetta Andri vildir þú bregðast við þessu? Andri: Nei   

Blaðamaður: Þá er það Sturla. Hvernig sérð þú fyrir þér Ísland í samfélagi þjóðanna?

  

Sturla: Það er ekkert flókið. Það er bara ritað í Stjórnarskrána okkar að forsetinn geri 

samninga við önnur ríki. Og við erum með einstakling sem er hér notaður sem 

utanríkisráðherra, hann getur bara verið í einhverjum innanlandsstörfum og forsetinn 

farið í þetta verkefni sem að stjórnarskráin kveður á um. Og séð um þá samninga sem 

þarf að gera og um þá leið kynninguna sem þarf að gera á erlendum vettvangi og þá 

eins og Davíð segir réttilega þá getur hann verið meira innanlands svo hann hefur ekkert 

meira að 30-40 dagar á ári er alveg yfirdrifið til þess að vera að kynna okkur víðsvegar 

og svo vil ég taka undir það að forsetinn hefur ekki að gera með það að hleypa hér út 

um allar trissur með einkafyrirtækjum og klippa á borða hjá þeim því hann klippti ekki 

á borða þegar ég stofnaði mitt fyrirtæki. Svo við gætum jafnræðisreglunnar í 

stjórnarskránni.  

Halla: Hún Guðrún óskaði eftir orðinu og hún er svo hógvær þannig að... Blaðamaður: 

Já. Gjörðu svo vel Guðrún. Guðrún: Mig langaði aðeins að bæta við varðandi sko 

hælisleitendur og flóttamenn. Mér finnst öðru máli gegna um hælisleitendur sem hafa 

komið hingað og eru kannski, börnin komin í skóla, búin að læra íslensku. Fólk búið að 

leggja mikið á sig. Og svo er verið að vísa þeim úr landi og það finnst mér ófært.  

Blaðamaður: Tökum aðeins upp boltann sem að þú kastaðir upp hérna eða grípum 

hann Sturla og við komum reyndar aðeins inn á það hér áðan við þig Guðni hlutverk 

forseta gagnvart viðskiptalífinu og íslenskum viðskiptahagsmunum. Á hann að ferðast 

um heiminn með viðskiptamönnum? Og jafnvel í boði þeirra til að efla viðskiptatengsl 

Andri? 

Andri: 

Það hefur verið hlutverk forseta í gegnum tíðina og það er hlutverk þjóðarleiðtoga. Við 

sjáum hvað Norðmenn gera þá eru þeir alltaf að flagga laxi einhvers staðar í Kína. Og 

það er klárlega eitt af hlutverkum forsetans er að liðka fyrir viðskiptum erlendis og það 

tilheyrir en það þarf náttúrulega að gera það í stærri sendinefndum og með formlegri 

hætti heldur en það tengist beint. Útflutningur á jarðvarma, útflutningur á menningu, 

listum, útflutningur á sjávarafurðum. Þetta er allt saman á borði forseta nú þegar. Og 

verður það klárlega í framtíðinni. Aðallega í viðskiptasendinefndum og slíku.   

Davíð: Það er kannski smámisskilningur í þessu öllu saman. Vegna þess að það er nú 

svo eins og nútíminn er vaxinn að viðskiptamenn geta sjálfir komið sér á framfæri 

víðast hvar. Þetta með opinbert forsvar ráðherra eða forseta. Þar gildir bara þar sem er 

mikil ríkiseinokun á allri tilverunni til að mynda í löndum eins og Kína. En að öðru 

jöfnu þá eru íslenskir viðskiptaaðilar fullfærir að mynda tengsl og sambönd án þess að 

forsetinn sé í fararbroddi. Og þetta hefur svona aðeins farið úr böndunum að mínu viti. 
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Það er ekki bara forsetinn einn sem er á ferðinni. Ráðherrarnir mörgum, mörgum 

sinnum hver til útlanda á ári hverju að tala þar máli Íslands. Og kynna 

viðskiptasambönd. En í meginstofni til þá hafa áhrif forsetans eða þau eru mest í þessum 

efnum þar sem er um að ræða ríki þar sem boðskapurinn kemur að ofan. Þannig er það. 

Blaðamaður: Þannig að þú myndir ekki vilja yrðir þú forseti fara til Kína og tala fyrir 

íslenskan viðskiptamann? Davíð: Ég er einmitt að segja það að það getur þurft í slíkum 

löndum. En víðast Blaðamaður: Þú værir sáttur við að gera það semsagt? Davíð: Ja 

mér finnst að það gæti komið til greina já. Því að viðskiptaþátturinn er mikilvægur. En 

viðskiptamennirnir eru fullfærir víðast hvar í heiminum. Í Bandaríkjunum og Evrópu, 

víðast hvar. Að sjá um sig sjálfir.   

Guðni:  

Ja það er eitt í þessu sem ég held við ættum að hafa í huga. Það er við ættum að horfa 

til þess sem Vigdís Finnbogadóttir hefur gert eftir að hún hvarf frá Bessastöðum. Hún 

hefur lyft grettistaki í málefnum íslenskrar tungu og erlendra tungumála hér heima. Hún 

hefur skapað sér farveg og vettvang. Ólafur Ragnar Grímsson sem nú lætur af embætti 

senn eftir 20 ár er í fullu fjöri og ég held að næsti forseti hver sem það verður ætti að 

veita honum svigrúm til þess að sinna því sem hann hefur gert svo vel til dæmis í 

málefnum Norðurslóða, í málefnum endurnýtanlegrar orku og nýta þannig þann kraft 

sem er í Ólafi Ragnari og verður enn alveg eins og við njótum krafta Vigdísar. Ég vildi 

bara koma þessu að.  

Ástþór:  

Má ég koma einu inn hérna í sambandi við viðskiptin. Það er eitt mál t.d. sem að ég 

mundi telja mjög brýnt að forseti mundi beita sér í núna og það eru þessar 

viðskiptaþvinganir gagnvart Rússum. Þar eru 5 milljarðar að mér skilst undir hjá heilli 

starfsgrein hérna. Og í viðskiptabanni sem orkar mjög mikið tvímælis ef maður skoðar 

bakgrunninn hvað hefur gerst þarna í Úkraínu þó ég fari nú ekki að fara ofan í það hér 

en Blaðamaður: það er reyndar Rússland sem hefur sett viðskiptabann á okkur Ástþór: 

Já en það er út af refsiaðgerðum sem sem Ísland tekur þátt í gagnvart þeim. Út af 

ástandinu í Júkraníu en svo eru bara komnar fram staðreyndir um að Bandaríkjamenn 

hafa raunverulega efnt til uppreisnar inn í Júkraníu gegn löglega kjörnum forseta 

landsins og sett í þetta 5 milljarða bandaríkjadala það er nærri þúsund milljarðar 

íslenskra króna og þetta var forseti sem vildi ekki ganga í Evrópusambandið og vildi 

frekar skoða möguleika á samstarfi við Rússa og þá var hann bara settur af. Og nú eru 

komnar fram þannig upplýsingar að nú er tímabært fyrir forseta Íslands að beita sér í 

þessum máli og reyna að leysa það. Vegna þess að þetta kostar okkur allt of mikið. 

Þannig að forseti á að blanda sér í viðskiptamál þegar er svona um heila starfsgrein að 

ræða. Takk. 

Blaðamaður: Ég verð að fá að spyrja Höllu þessarar sömu spurningar: Mundir þú ganga 

erinda viðskiptalífins erlendis?  

Halla:  

Ég tel að forseti eigi að styðja alla Íslendinga til góðra verka en gera það á grunni 

siðareglna sem ég mundi leggja til að Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík kæmu 

saman til að mynda fyrir embættið eða fulltrúar þaðan. Ég held það skipti máli um 
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gagnsæi hvernig það er gert. Og hvað er gert og hvað er ekki gert. Ég ætla sjálf að mæta 

á EM, ég vil hvetja Íslendinga til góðra verka hvar sem þeir eru verði ég forseti og ég 

geri það bara almennt og ég held að það sé jákvætt. En við þurfum bara að vita hvar 

línan er og sjálf vil ég setja jafnrétti á oddinn og mig langar í því sjónarmiði að óska 

stelpunum okkar til hamingju með sigurinn í kvöld.  

Blaðamaður: Nú fer að líða að lokum hjá okkur. Við erum eiginlega búin með tímann. 

Við ætlum að fara núna í lokaspurninguna. Við ætlum að leyfa Rakel Róbertsdóttur 

sem er níu ára og við hittum í Mjóddinni í gær að eiga síðustu spurninguna hjá okkur í 

kvöld. Hvað heldurðu að sé skemmtilegast við að vera forseti? Hvað haldið þið að sé 

skemmtilegast við það að vera forseti?  

Andri Snær: Já ég var búin að lofa í krakkaRÚV að ég myndi halda framtíðarþing með 

börnum landsins. Það yrði mitt fyrsta verk og síðan myndi ég miðla hugmyndum 

barnanna til þjóðarinnar. Og ég geri ráð fyrir að það yrði skemmtilegasta verkið þar 

sem það verður fyrsta verkið.  

Blaðamaður: Ástþór hvað heldur þú að yrði skemmtilegast?  

Ástþór: Það er að beita sér fyrir því að bægja því myrkri frá sem er að fara að umlykja 

okkur í sambandi við styrjaldarástand, flóttamannastrauminn og koma fram með nýja 

hugmyndafræði friðar og ljóss sem að getur leitt betri og bjartari tíma framtíðarinnar. 

Davíð: Ég mundi halda það að geta beitt sínu áhrifavaldi til þess að ekki aðeins þeir 

háværu fái orðið í þjóðfélaginu heldur einnig þeir sem lágværir eru. 

Elísabet: Já ég er náttúrulega skemmtilegasti frambjóðandinn það er eina 

skoðanakönnunin með viti eitthvað 40% sem sagði að ég væri skemmtileg þannig að 

ég bara væri gaman að hitta hana Rakel og við myndum fara á trampólín og gera 

eitthvað skemmtilegt og ég er mjög góð í að tala við börn eða ég hef heyrt það. Ég á 

átta ömmustelpur ef ekki kannski fleiri sem ég man ekki eftir. 

Guðni: Já þegar stórt er spurt. Ætli það sé ekki bara það að vakna bjartsýnn og glaður 

á morgnana og reyna svo að gera gagn.  

Guðrún Margrét: Ég held að það væri að hitta börn sem eru búin að gera eitthvað 

frábært t.d. safna fé fyrir börn sem líða í öðrum löndum. Halla: Já mig langar að bjóða 

börnin velkomin á Bessastaði og ég held að þaðan komi frjóu hugmyndirnar en svo 

finnst mér líka alveg ótrúlega skemmtilegt í þessu framboði og ég mundi vilja halda því 

áfram að hitta eldri borgara og fá frá þeim visku og sögur sem að bara ylja manni um 

hjartarætur. Hildur: Já tvímælalaust hjá mér að hitta fólkið í landinu. Mér fannst 

æðislega gaman þegar ég var að safna undirskriftunum. Og svo gaman að heimsækja 

alls konar vinnustaði. Og heimsækja alls konar fólk og spjalla við fólk. Það er það sem 

ég hlakka mest til verði ég kosin. Sturla: Heyrðu það er það sem brennur á mér og allri 

þjóðinni. Og ég held á því hérna í höndunum. Og það er frumvarp um afnám á 

verðtryggingunni og það er það fyrsta verk sem ég skyldi gera og það er að láta ráðherra 

leggja þetta frumvarp fyrir þingið um afnám á verðtryggingunni.  

Blaðamaður:  
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Já. Þessi umræðuþáttur hann er senn á enda. Frambjóðendur okkur langar að þakka 

ykkur fyrir líflegar umræður hér í kvöld og öllum þeim sem að horfðu á þáttinn. En 

kosningaumfjöllunin hún heldur áfram hérna næstu vikur á RÚV. Í næstu viku hefjast 

viðtalsþættir við hvern frambjóðanda og föstudaginn 24. júní verður síðari 

umræðuþátturinn þar sem frambjóðendur mætast í sjónvarpssal. Og kosningavakan 

verður síðan að sjálfsögðu á sínum stað að kvöldi kjördags 25. júní. Við þökkum 

frambjóðendum og ykkur áhorfendum samfylgdina í kvöld. Verið þið sæl.  
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Baráttan um Bessastaði 

RÚV – 24. júní 2016 – fyrri hluti 

 

Texti orðréttur skrifaður upp  
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24. júní 2016  

Baráttan um Bessastaði 

Fyrri hluti 

http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/barattan-um-bessastadi-umraeduthattur/20160624 

Kjósendur voru spurðir: „Hvað réði vali þeirra á næsta forseta?“ 

Sá fyrsti vill „ferskleika og eitthvað nýtt“  

Annarr: Það er að hann sé víðsýnn og hvernig hann kemur fram við fólkið í landinu.  

Þriðji: Bakgrunnurinn. Sterkur bakgrunnur. Þetta sé manneskja sem að kannski á 

auðvelt með mannleg samskipti og að ég viti að þetta sé manneskja sem er með bein í 

nefinu.  

Fjórði: T.d. reynsla og fræðimennska og annað slíkt.  

Fimmti: Aðallega þau sem hugsa í náttúra ég held að þau vilja góð fyrir þjóðin og þau 

gefa líka góð fyrir þjóðin og þau gefa líka rödd af okkur útlendingar sem búum á Íslandi  

Sjötti: Ja það ég hef nú ekkert viss um að ég velji neitt því að ég vil nú bara ekkert hafa 

þetta embætti. Væri best að leggja þetta niður og leysa það bara með öðrum hætti.  

Sjöundi: Það er eiginlega bara traustið 

Áttundi: Ég vil frambjóðanda með þekkingu og reynslu í Bessastaði 

Níundi: Heiðarleiki númer eitt, tvö og þrjú og hann má ekki vera pólitískur.  

Tíundi:Og bara koma kjörum öryrkja og þeim sem minna mega sín á Íslandi þú veist á 

réttan stað. Ellefti: Það er hugsun mín um framtíð og núið. Hverju hann stendur fyrir 

svona almennt. Bara viðhorf hans til landsins og þjóðarinnar.  

Tólfti: Ja það er bara reynsla úr stjórnmálunum og koma fram eins og menn eru.  

Þrettándi: Það er svona viss trúverðugleiki sem verður að vera og eitthvað svona 

sameiningartákn fyrir okkur.  

Fjórtándi: Ég vil forseta sem er fulltrúi minnar kynslóðar, fulltrúi nýrra tíma, ég vil ekki 

gamla Ísland. Þannig að það ræður mínu vali. 

Fimmtándi: Ætli það sé ekki bara hvað hann stendur fyrir? Og hvað hann ætlar að þú 

veist í rauninni hvernig hann kemur fram og mér finnst framkoman alveg skipta svolítið 

miklu máli. 

Nú er hálfur sólarhringur í kosningar og maður hefur heyrt ykkur tala um stefnumálin 

undanfarinn mánuð en okkur langar til þess að spyrja ykkur meira út í kannski sýnina 

ykkar á íslenskt þjóðfélag. Mig langar til að byrja á því að spyrja þig Halla - hvað finnst 

þér að þurfi að bæta í íslensku þjóðfélagi?  

Halla: 

http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/barattan-um-bessastadi-umraeduthattur/20160624
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Það er margt sem þarf að bæta í íslensku (mismælir sig fyrst og ætlar að segja samfélagi 

en hættir við og stoppar í sam...) þjóðfélagi og það brennur á fólki að fara þangað. Búa 

hérna til samfélag þar sem allir fá að blómstra. Þar sem við sinnum öldruðum 

almennilega, tryggjum að það séu ekki til fátæk börn, tryggjum að það sé hérna jafnrétti 

fyrir alla óháð kyni, fjárhagslegri stöðu, óháð uppruna og búsetu. Þetta er það sem að 

fólk vill horfa til. En fyrst og fremst er það andrúmsloftið. Fólkið í landinu er að kalla 

eftir því að við horfum til framtíðar, lærum að reynslunni, verðum bjartsýn og jákvæð 

og stöndum saman eins og við erum að gera í kringum EM, því þá gengur allt betur og 

við verðum miklu sterkari og náum miklu meiri árangri þegar við stöndum saman á 

grunni góðra gilda.  

Blaðamaður: 

En hvernig getur þú gert það sem forseti? 

Halla: 

Ég held að það skipti miklu máli hvernig við tölum í ræðu og riti og séum til 

fyrirmyndar sjálf, við sem erum í forystustörfum hvar sem við erum. En mig langar að 

ganga lengra og mig langar að virkja þjóðina saman í að móta sína framtíð. Ég held að 

það þurfi að gera þetta til að byggja upp traust. Og ég held það þurfi að gera þetta til 

þess að við náum að búa til það samfélag sem við verðskuldum og viljum sjá.  

Blaðamaður: 

En hvernig getur forsetinn stuðlað að þessu? 

Halla: 

Með samtali við þjóðina ár árlegum þjóðfundum og sett mál á dagskrá þar sem þjóðin 

fær að horfa til langs tíma og ræða saman um að móta þá sýn sem við höfum á þetta 

samfélag. Og ræða um þau grunngildi sem eiga að varða þá vegferð. Þetta er svona 

hugmyndafræðileg forysta sem ég sé forseta fara fyrir.  

Blaðamaður: 

Við ætlum að velta þessari spurningu á ykkur hina líka. Guðni. Hvað telur þú að þurfi 

að bæta í íslensku samfélagi?  

Guðni: 

Margt má bæta en margt hefur verið gert mjög vel hér á landi, blessunarlega. Við búum 

í góðu samfélagi. Við þurfum aukinn jöfnuð, aukna mannúð. Ég held að við ættum að 

huga vel að því að hjálpa betur þeim sem eru hjálpar þurfi því það er hagur okkar allra. 

Við getum gert það á marga vegu en það er fyrst og fremst í verkahring samfélagsins 

alls og svo þeirra fulltrúa sem við veljum til starfa á Alþingi, í sveitarstjórnum, í 

bæjarstjórnum en forseti Íslands hann getur líka verið í fararbroddi. Hann getur lagt 

línur, hvar sem forseti fer er hann með ósýnilegt eða sýnilegt ræðupúlt, hvar sem forseti 

fer er á hann hlustað og hann getur látið mál á dagskrá. Þetta hef ég fundið svo vel á 

fundum mínum um landið. Fólk vill að forseti setji mál á dagskrá en geri sér grein fyrir 

um leið að hann breytir ekki heiminum. Hann ræður ekki öllu, hann setur ekki lögin. 

Þetta held ég að forseti eigi að gera. Horfa bjartsýnum augum fram á veg, sjá það sem 
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betur má fara en líka benda á það sem við gerum mjög vel því þrátt fyrir allt búum við 

í mjög góðu samfélagi.  

Blaðamaður: 

En er nóg að forsetinn tali? Þarf hann ekki að ja ganga fram af festu og hafa frumkvæði?  

Guðni: 

Jú hann þarf að ganga á undan með góðu fordæmi auðvitað. Og hann þarf að leggja 

línur eins og ég sagði. Þyki honum að stjórnmálamenn t.d. séu ekki að hlusta á fólkið í 

landinu sem forseti einmitt þarf að vera í mjög nánum tengslum við. Við finnum það 

sem höfum verið á þessum í þessu framboðs, þessari framboðsvinnu hversu gaman það 

er að hitta fólk um landið, ná þessum nánu tengslum. Það á forseti að gera og finni hann 

að stjórnmálamennirnir eru ekki að hlusta eins vel og honum þyki nauðsyn krefja þá 

tekur hann frumkvæðið.  

Blaðamaður: 

Davíð hvað finnst þér að þurfi að bæta í íslensku þjóðfélagi? 

Davíð: 

Ég held í augnablikinu þá sé það helst samkennd og sanngirni og samheldni. Ég held 

að við þurfum með einhverjum hætti að tryggja það að þjóðin verði samstíga, horfi í 

eina átt þegar mikið liggur við, lúti fjölbreytileikanum þegar að lausar er um. Ég held 

við eigum góða möguleika. Ég held hins vegar að forseti eða forsetaefnin eigi ekki að 

þykjast geta meira heldur en að forseti getur gert. Það sem er í hans valdi er hluti af því 

að vera heill maður og heill í starfi og aðeins með þeim hætti getur forseti verið 

samferða þjóð sinni ef að forsetinn er samferða þjóð sinni ekki bara leiðtogi heldur 

samferða henni um leið þá held ég að þessir tveir aðilar þjóð og forseti geti átt góða tíð.  

Blaðamaður: 

En getur forsetinn beitt sér á einhvern hátt til þess að bæta samfélagið? 

Davíð: 

Já, já. Forsetinn getur það. Ekki endilega innan valdarammans. Heldur miklu frekar 

vegna þess að persóna hans er þannig að hún kemur fram af sannfæringu. Hún er 

óhrædd við goluþytinn í þjóðfélaginu, hún hleypur ekki á undan þó á móti blási. Ég 

held að ef að forsetinn er manngerð af því tagi. Öflug manngerð. Heil manngerð. Traust 

manngerð. Manngerð sem að þjóðin veit að fer ekki undan í flæmingi þá getur hann 

margt.  

Blaðamaður: 

Andri Snær. Telur þú að þurfi að eða hvað telur þú að þurfi að bæta í íslensku 

þjóðfélagi? Við gerum ráð fyrir því að eitthvað megi bæta. 

Andri Snær: 

Á ferðalögum mínum síðustu tvo mánuði sér maður auðvitað margt fallegt. Og hittir 

margt skemmtilegt og merkilegt fólk sem er að gera magnaða hluti en síðan heyrir 
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maður alls konar brennandi mál sem að brenna á fólki um allt land. Víða á 

landsbyggðinni eru það sérstaklega byggðamálin og þá hvort að unga fólkið komist 

aftur heim. Það eru heilbrigðismálin sem að mæða á fólki, það eru samgöngumálin og 

síðan almennt á landsvísu eru það húsnæðismál ungs fólks og einmitt þetta líka hvort 

að unga fólkið okkar komist aftur heim úr námi? Hvort að það hafi verið skapaður 

grundvöllur fyrir það? Ég sé fyrir mér að geti sett mikilvæg mál á dagskrá. Hann getur 

tengt saman hópa í málum sem varða þar sem forsetaembættið getur verið eins og 

framlenging á innviðum samfélagsins. Eiginlega eins og stuðningur við samfélagið, 

ekki endilega heldur andstaðan við Alþingi heldur jafnvel innblástur fyrir Alþingi. Við 

sjáum t.d. eins og þegar Ævar vísindamaður um daginn er búinn að vera með lestrarátak 

og honum finnst ekki vera nægur stuðningur við sig. Forseti Íslands gæti verið 

stuðningur við Ævar vísindamann í læsisátaki á landsvísu. Forsetinn getur stutt við hópa 

sem vilja bæta lýðræði vegna þess að það er einn af þeim þáttum sem að fólk vill bæta. 

Fólk vill hafa sterkari rödd og vill hafa tilfinningu fyrir því að við ráðum einhverju í 

þessu samfélagi. Og síðan getur forsetinn sett mikilvæg umhverfismál á dagskrá og þar 

sem við getum klárlega komið mörgu góðu til leiðar.  

Blaðamaður: 

Hvernig sérðu fyrir þér að hann mundi gera það? 

Farið fram á ábyrgð orðanna. 

Andri: 

Ja hann gerir það með því að ræða málin. Með því að kalla fólk til fundar. Hann getur 

búið til vettvang og hann getur tekið þátt í vettvangi. En hann getur líka greint tækifærið 

til að lyfta ákveðnum hópum, koma þeim saman það eru yfirleitt hópar sem að koma 

stórum hlutum til leiðar.  

Blaðamaður: 

Við óskuðum á Twitter eftir því að menn myndu senda inn hraðaspurningar og við 

ætlum að hlusta á fólkið þarna úti eins og þið hafið verið að gera núna undanfarinn 

mánuð í ykkar kosningabaráttu. Við fengum spurningu hér frá Gerði Gestsdóttur og við 

skulum byrja á því að spyrja þig Halla: Spurningin er þessi: Telja 

forsetaframbjóðendurnir að þeir höfði til innflytjenda og þá hvernig? 

Halla: 

Já ég held að þeir geri það en við getum örugglega gert betur þar. En ég held að það 

skipti innflytjendur máli að hafa aðgengilegt efni á ensku. Ég hef lagt mig fram um að 

gera það. Af því að þeir eru ekki allir búnir að læra fullt tungumál. Ég hef ekki náð að 

bjóða upp á mitt efni á pólsku en við höfum líka reynt að bjóða upp á táknmál og textun 

og verið eins aðgengileg og við getum en ég held að stóra málið sem að innflytjendur 

vilja sjá er að við viljum búa í samfélagi þar sem að er jafnrétti fyrir alla. Óháð uppruna. 

Vilja búa í landi þar sem að við reynum að hjálpa þeim að læra okkar tungumál, aðlagast 

okkar menningu og þar sem að allir geta gert gagn. Þetta er það sem að skiptir fólk af 

erlendum uppruna máli. Blaðamaður: Þurfum að biðja ykkur um að stytta mál ykkar, 

Guðni - þú ert næstur... 
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Guðni: 

Elísa konan mín er innflytjandi og gegnum hana og okkar vini marga úr þeim röðum 

þekki ég hvað það getur verið erfitt að komast inn í íslenskt samfélag. Við getum gert 

betur. Ég náði að láta setja á pólsku, litháísku jafnvel fleiri tungumál, ensku auðvitað 

efni á heimasíðunni. Ég held að það hafi skipt máli en ég finn líka á fundum okkar um 

landið að þar koma ekki margir því miður úr heimi innflytjenda. Úr heimi fólks sem 

fæddist erlendis hér er verk að vinna líka.  

Davíð: 

Ég held raunar á þessum ferðalögum eins og hér var nefnt þá hafi nú á mörgum stöðum 

þar sem ég kom á stærri hluti eða stór hluti þeirra sem þar störfuðu verið innflytjendur 

með yngri hætti heldur en við sem komum hér frá landnámstíð en innflytjendur vorum 

við líka. Það gladdi mig mjög að finna það hvað þetta fólk var þó orðið mjög íslenskt 

um leið og það var tryggt sínum uppruna og stolt af sínum uppruna þá var það samt 

mjög fallega íslenskt þegar maður talaði við það og hafði áhuga á því sem að við vorum 

að tala um. Og það hafði sama áhugann fyrir því að Ísland mundi vinna fótboltaleikinn 

nema kannski þeim einstöku tilvikum ef að landar þeirra áttu í hlut.  

Andri Snær: 

Já á ferðum mínum um landið, segi það aftur og hlær... Ég var t.d. Í Reykjanesbæ þar 

eru töluð 60 tungumál og eitt af því sem ég lagði fram var að við þyrftum að greina 

þetta sem styrk Íslands. Við Íslendingar tölum núna 100 tungumál. Og þegar þessi börn 

eru orðin eldri og ef þau hafa náð fullum tökum á íslenskunni og hafa ekki gleymt sínu 

móðurmáli, þá verður Ísland sterkara sem aldrei fyrr og sem barnabókahöfundur hef ég 

alltaf reynt að skilja eftir bók á pólsku, litháísku eða kínversku skólum þar sem að börn 

tala þessi tungumál vegna þess að oft hefur ekki verið aðgengi að bókum á móðurmáli 

barnanna í grunnskólum hérlendis. Og þetta er eitt af þeim málum sem ég hef ágætis 

innsýn í og hef lagt mikla áherslu á.  

Blaðamaður 

Mig langar til að spyrja þig Guðni, hvers vegna ætti fólk að kjósa þig en ekki einhvern 

hinna sem forseta? 

Guðni: 

Hinir meðframbjóðendurnir hafa margt gott fram að færa. Fólk á að kjósa eftir eigin 

sannfæringu og samvisku en það væri gott ef það liti fyrst á það sem við höfum fram 

að færa. Ég fór í framboð vegna þess að ég hef ákveðna sýn og sannfæringu um þetta 

embætti og mér finnst að ég hafi notið fylgis frá upphafi. Vil samt ekki þvinga fólk til 

að kjósa mig. Mér finnst mín sýn á embættið vera í hnotskurn sú að forseti eigi að 

sameina frekar en sundra. Hann eigi að vera bjartsýnn og glaður, horfa björtum augum 

fram á veg og standa utan fylkinga því að það er svo oft þannig í okkar ágæta samfélagi 

okkur greinir á að sjálfsögðu og þá sé gott að þessu embætti eina embættinu sem við 

kjósum í beinni lýðræðislegri kosningu sé fulltrúi okkar sem að fólkið í landinu finnur 

að er ekki búinn að skipa sér í fylkingar.  

Blaðamaður 
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Halla af hverju ætti fólk að kjósa þig frekar en einhvern þeirra? 

Halla 

Ég held að það sé alltaf best að tala bara fyrir sig. Mér þykir óskaplega vænt um þetta 

land og þá þjóð sem hér býr. Og ég vil að við fáum að búa í því samfélagi sem við 

verðskuldum og þar sem allir fá að blómstra. Ég vil vinna þessu landi og þessari þjóð 

gagn. Ég mun leggja mig alla fram. Ég hef víðtæka reynslu og búið í þremur ólíkum 

löndum. Talað tungumál. Er með öflugt tengslanet. Mig langar að beita þessu í þágu 

þjóðar. En mig langar að horfa inn á við og hjálpa okkur sjálfum að lækna sárin sem 

eru til staðar í samfélaginu. Horfa til framtíðar og vera samstíga í því að verða sú þjóð 

sem ég veit að við getum orðið. Ég trúi á framtíðina og ég trúi á fólkið í þessu landi.  

Blaðamaður: 

Andri hvers vegna ættir þú að verða fyrir valinu? 

Andri: 

Já ég steig fram með ákveðna framtíðarsýn og ákveðin málefni eða hugsjónir sem ég 

vildi leggja fram. Og stuttu eftir að ég steig fram þá stigu reyndar margir fram og sögðu 

þessar hugsjónir eiga heima á Alþingi en ég er algjörlega ósammála því. Forseti Íslands 

á að standa fyrir ákveðin gildi. Hann á að reynslu af því að vera í fylkingum. Þ.e.a.s. 

hann á að hafa reynslu af því að setja mál á dagskrá sem eru kannski á jaðrinum og færa 

þau inn í miðjuna. Sameiningartákn er ekki sameingingartákn af sjálfu sér 

sameiningartákn eru hugmyndir sem við sameinumst um. Páll Óskar var t.d. ekki 

sameiningartákn í upphafi en núna er hann sameiningartákn. Að sama skapi voru 

Þjórsárver umdeilt mál en Þjórsárver eru núna sameiningartákn. Ég vil að Íslendingar 

standi fyrir náttúruvernd, tungumálið okkar, lýðræðishefðina og við eigum hópa og við 

eigum samfélag sem getur lyft þessum málum upp á miklu hærra plan. Við erum á 

tímamótum í öllum þessum málum og það er gerjun og það er gróska og það er 

sköpunarkraftur. Við eigum frábæra vísindamenn í loftslagsmálum, forseti Íslands á að 

miðla rödd þeirra til heimsins, við eigum frábærar bókmenntir og listamenn sem við 

miðlum til heimsins og síðan erum við á gerjunarpunkti hvað varðar lýðræðið, beina 

þátttöku almennings og þar langar mig mikið til að taka þátt og lyfta upp hopum og þett 

er leiðin til þess að koma okkur saman sem þjóð.  

Blaðamaður 

Davíð: Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig frekar en eitthvert hinna? 

Davíð 

Vonandi út af mörgum ástæðum en kannski gæti ein verið sú að ég hef yfirleitt efnt það 

sem ég hef lofað. Ég lofaði að byggja ráðhús. Margir andmæltu því. Ég byggði það. Ég 

lofaði að tryggja að hér yrðu keyptar þyrlur og varðskip, mönnum fannst það ofrausn. 

Ég efndi það. Ég lofaði að láta gera jarðgöng víða um land til að tryggja stöðu 

byggðanna, ég efndi það. Ég lofaði því að láta ekki hlunnfara íslenska bændur. Ég efndi 

það. Þannig gæti ég nefnt fjölda hluta. Ég lofaði að lækka skatta verulega og ég efndi 

það. Ég held að fólki líki við fólk, annað fólk sem að efnir loforð sín til að mynda þannig 

að ég held að þetta mætti nefna og auðvitað eitthvað fleira.  
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Blaðamaður 

Við skulum vinda okkur í aðra hraðaspurningu. Þetta er aðeins styttri tími en síðast af 

því að hér eru ekki allir frambjóðendur, við þurfum að koma þeim að í þættinum hér á 

eftir og ætlum að halda okkur innan tímamarka. Við skulum byrja á því að spyrja þig 

Andri. Þessi spurning hún fjallar um kostnaðinn við kosningabaráttuna, hvað hefur hún 

kostað hjá þér? 

Andri: 

Kosningabaráttan mín, stærsti bakhjarlinn minn er væntanlega Edda Heiðrún 

Bachmann sem stóð fyrir málverkauppboði þar sem við náðum að safna kannski upp 

undir 2 milljónum. Væntanlega myndi barátta af þessu tagi fara hugsanlega upp í 5. 

Davíð 

Ja ég veit ekki annað en við séum mjög vel innan áætlunar langt undir þeim mörkum 

sem lögin setja Ég var mjög ánægður með tvo fyrstu styrktaraðilana sem lögðu inn á 

okkar reikning. Sá fyrri var Ástríður konan mín og sá seinni var ég. Og ég vona að aðrir 

hafi lagt svipaðar upphæðir þetta var reyndar hámarksupphæðir  sem leggja má inn 

400.000 krónur. Blaðamaður: En geturðu nefnt einhverja upphæð? Heildarupphæð? Ja 

það er ekki búið að taka það saman. Ég gæti giskað á 6-7 milljónir væri komið en það 

gæti átt eftir að hækka.  

Guðni: 

U.þ.b. 1.000 manns hafa styrkt framboðið með fjárframlögum og það eru yfir 2.000 

stuðningsmenn, sjálfboðaliðar sem vinna við framboðið  en þessi upphæð sem safnast 

hefur er vel á annan tug milljóna og ég veit ekki lokatöluna en að minnsta kosti það. Og 

fyrir það er ég mjög þakklátur. 

Halla: 

Já við erum líklega með einhverjar milljónir undir og líklega eitthvað meira en við 

vonuðum. Við höfum lagt bæði sjálf til hjónin en margir vinir komið að með lítil 

framlög. En vænst þykir mér um alla sjálfboðaliðana sem gefa vinnuna sína og t.d. 

Dæmi um það er ljósmóðirin sem tók á móti mér þegar ég fæddist og börnunum mínum. 

Hún hefur verið að baka færa mér bakkelsi og maðurinn hennar keypti fyrir mig litla 

auglýsingu í Hafnarfirði. Þetta eru framlög sem á alveg eftir að setjast yfir og það verður 

fullt gagnsæi um það þetta eru framlögin sem mér þykir vænst um þegar vinir og 

vandamenn koma og leggja til. Blaðamaður: Og upphæðin? Halla: Það eru einhverjar 

milljónir en ég er ekki með nákvæma tölu en það eru einhverjar milljónir sem við höfum 

lagt í þetta.  

Blaðamaður: 

Davíð þú auglýsir núna í sjónvarpi og víða. Þú hefur auglýst þig undir merkjum 

reynslunnar. Kjósendur eins og þú nefndir áðan þeir hafa langa reynslu af þér og 

stjórnarháttum þínum. Nú mæla síðustu þrjár skoðanakannanir þig með 12-16% fylgi. 

Þú vonaðist væntanlega til að vera aðeins ofar. Eru kjósendur að hafna þér vegna þess 

að þeir hafa þessa reynslu af þér? 
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Davíð: 

Ja það er kannski þitt mat. Ekki er það nú fallegt mat reyndar en þú getur haft það. En 

ég held samt sem áður að við eigum að bíða eftir lokakönnuninni sem kemur á morgun 

frekar en að vera að velta okkur upp úr liðnum könnunum. Ég geri það a.m.k. ekki. 

Blaðamaður: Þú tekur nefnilega... Þú segir þú efnir þín loforð eins og þú nefnir hér 

áðan en hvað er það sem að skýrir það að fólk launar þér þá ekki þessar efndir? 

Davíð: 

Við skulum sjá hvað setur. Ég tel reyndar ekki að ég eigi neina kröfu til fólks jafnvel 

þó að það hafi verið þannig að ég hafi efnt öll mín loforð gagnvart einstaklingum eða 

fólkinu sem heild. Ég á enga kröfu til eins eða neins. Ég hef ekki beðið einn einasta 

mann um að kjósa mig. Ég hef ekki hringt í gamla vini og beðið þá um að kjósa mig. 

Ekki einn einasta mann. Vegna þess að ég tel að gamlir vinir mínir ef þeir vilja kjósa 

mig þá gera þeir það. Og ég vil ekki gera þeim það erfitt ef af einhverjum ástæðum þeir 

vilja kjósa eitthvað annað. Þannig að ég hef ekki fengið neinar skýringar því ég hef ekki 

beðið nokkurn mann um að kjósa mig.  

Blaðamaður: 

Þú hefur talað um róg og illmælgi gegn þér í þessari kosningabaráttu. Finnst þér þú hart 

leikinn? Og geturðu sagt okkur hver ber út þennan róg? 

Davíð: 

Nei ég ætla ekki að gera það. Þið getið farið nærri um það sjálf. Blaðamaður: Nei. 

Hver er það? Davíð: Ég ætla ekki að segja ykkur það. Þið getið farið nærri um það sjálf. 

Þetta liggur allt fyrir á netinu. Það liggur líka fyrir viðurkennt hverjir það voru sem 

kostuðu það. Og... það liggur allt saman fyrir. Blaðamaður: Nú þarftu að útskýra málið 

fyrir áhorfendur sem eru að horfa á þessa útsendingu Davíð: Þetta liggur allt saman 

fyrir og ætla ekki að fara... Blaðamaður: Það liggur ekki fyrir hér í þessum þætti. Ég 

bið þig um að benda einfaldlega á það hver, við hvern þú átt? Davíð: Það eru stórir 

hópar manna. Ég var í þætti hjá Sigmundi Erni í gær eða dag Blaðamaður: En hver fer 

fyrir þeim? Davíð: Bíddu rólegur elsku vinur. Sýndu mér nú aðeins sanngirni. Þinn 

frambjóðandi kemst að á eftir. Blaðamaður: Gjörðu svo vel. Minn frambjóðandi? 

Davíð: Ég var í þætti hjá Sigmundi Erni Blaðamaður: Fyrirgefðu. Davíð: Af hverju 

ertu að taka allan minn tíma í þetta? Blaðamaður: Nei ég bara heyrði ekki hvað þú 

sagðir, ég vildi heyra hvað þú segðir. Davíð: Ég var í þætti hjá Sigmundi Erni í dag sem 

spilaður var á Hringbrautinni. Hann sagði: Þú ert sá maður sem mest hefur verið rægður 

á Íslandi. Ég get ekki talið allt þetta fólk upp. Eins og þú getur ímyndað þér. 

Blaðamaður: En þarf ekki sterkur og umdeildur leiðtogi að þola harða og óvægna 

gagnrýni. Davíð: Ég þoli hana mjög vel og geri ekki athugasemdir við það en þetta er 

staðreynd. Hún má gjarna liggja fyrir. Það hafa aðrir þolað verr að fá spurningar. Það 

eru aðrir sem vilja koma framfæri eins og beint af fæðingardeildinni. Ég hef ekki beðið 

um það. Blaðamaður: Telur þú að ef ég heyrði rétt sagðir þú að og bentir á Guðna að 

hann væri minn frambjóðandi. Davíð: Ég meinti Ríkisútvarpsins. Blaðamaður: 

Ríkisútvarpsins? Hvað áttu við með því? Davíð, (skjálfraddaður): Ja það náttúrulega 

var þannig að þið stóðuð ykkur best í framboðsmálum. Eins og þið vitið áður en að 

framboðsfrestur rann út. Þegar var verið að kynna þennan ágæta frambjóðanda. Og 
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hann náttúrulega hafði eins og hann hefur sjálfur viðurkennt ákveðið að fara í framboð 

um áramótin. Og samt sem áður lét hann ekki ykkur vita. Það er búið að segja frá því. 

Blaðamaður: Vilt þú svara þessu Guðni? 

Davíð:  

Ég spurði Óðinn Jónsson að því og hann sagði að þú hefðir ekki látið þau vita að þú 

værir að spekúlera í framboði. Þú sagðir reyndar að það hefði legið fyrir á heimasíðunni 

þannig að þau hefðu kannski getað vita þetta það er kannski rétt.  

Guðni:  

Nei, nú er málum aðeins hallað. Ef ég má taka við núna eða? Það var þannig góðir 

Íslendingar að þegar Ólafur Ragnar Grímsson tilkynnti að hann hygðist ekki gefa kost 

á sér til endurkjörs þá hófst sá ágæti samkvæmisleikur sem hefst alltaf við þær 

kringumstæður að nefnt er við fólk hvort að það hafi hug á framboði. Það er ekkert 

leyndarmál sumir nefndu þetta við mig. Það kom fram í ýmsum fjölmiðlum. En er 

maður þá: "orðaður við forsetaframboð?" og þar með búinn að segja já við því? Þvert á 

móti. Það er hægt að finna dæmi þess. Margsstaðar sem er sönnu næst að ég vildi ekki 

fara í forsetaframboð fyrst eftir áramót. Og ég skil þetta bara ekki. Ég skil ekki hvernig 

er hægt að snúa hlutum svona á hvolf.  

Blaðamaður: Má ég þá bara spyrja þig og biðja þig um heiðarlegt svar? Guðni: Já að 

sjálfsögðu! Blaðamaður: Varst þú farinn að máta þig við forsetaembættið þegar þú 

komst hingað í sjónvarpssal? Guðni: Nei. Blaðamaður: Og fórst að tala um 

Panamaskjölin. Guðni: Alls ekki. Ég gat ekki ímyndað mér að þessi Wintrisleikur 

þróaðist með þeim hætti sem raun bar vitni. Ég var að koma úr kennslu hér í 

eftirmiðdegi þegar mín biði 10 eða 15 skilaboð í símanum komdu upp í tiltekinn 

fjölmiðil og svo hófst þessi atburðarás og eftir það var ég í kastljósi fjölmiðlanna og 

það hófst þessi bylgja. Áskoranir héðan og þaðan. Og þá auðvitað hugsar maður sinn 

gang. Því að maður hefur sannfæringu eins og maður segir. Ég þekki þessa sögu þessa 

embættis. Ég vil láta gott af mér leiða. Og þá valdi ég frekar en öryggi vanans að taka 

áskoruninni. Ekkert flóknara en það. Enginn glæpur hefur verið framinn. Gott fólk.  

Blaðamaður: 

Mig langar til að spyrja þig Guðni. Fylgið það var mikið í upphafi en það er farið að 

minnka. Getur verið að kjósendur hafi minni áhuga á þér eftir því sem þeir kynnast þér 

betur?  

Guðni: 

Það verða aðrir að dæma um en ég. Ég held að við byrjum öll í núlli þegar þessi leikur 

hefst. Það voru mjög sérstakar kringumstæður sem réðu því að ég fór með 

himinskautum í skoðanakönnunum  hér á tímabili. Yfir 60%. Þá var Ólafur Ragnar 

Grímsson að hverfa á braut. Davíð Oddsson minn ágæti meðframbjóðandi var ekki 

kominn að fullu til leiks. Svo hefur það líka gerst að Halla Tómasdóttir hér á mína 

vinstri hönd hefur náð að koma sér betur á framfæri skulum við segja, er með góðar 

hugmyndir, frambærileg á marga lund og þá er það þannig að fylgið vill fara af þeim 

sem mest hefur og þetta sætti ég mig við. Og kvíði engu um dóm kjósenda á morgun. 

Ég á ekkert fylgi. Það kemur til mín ef að kjósendur ákveða sem svo. Blaðamaður: 
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Mig langar bíddu fyrirgefðu mig langar til þess að spyrja þig: þið komið eins og þú 

segir fram á svipuðum tíma. Fyrst Ólafur Ragnar og svo þið Davíð. Þú fékkst strax 

mesta fylgið í skoðanakönnunum. Getur verið að það hafi verið vegna þess að fólki 

fannst þú líklegastur til að skáka þeim? Getur verið að þetta hafi verið hræðslufylgi en 

ekki persónufylgi við þig? 

Guðni: 

Ja nú er ég ekki álitsgjafinn sko. Ef ég væri ekki í framboði þá gæti ég kannski frekar 

svarað þessari spurningu. Ég vil ekki vera að leggja mat á það hvernig okkar ágætu 

meðborgarar ákveða að greiða atkvæði. Ég er hér í framboði. Ég býð krafta mína fram. 

Og svo sjáum við til. Mig langar ekki til þess að spekúlera hér sem hver annarr álitsgjafi 

um það hvers vegna fólk kýs mig eða kýs mig ekki. Er það ekki í lagi?  

Blaðamaður: 

Andri, þú hefur gagnrýnt það undanfarna daga að hafa ekki fengið að fara í 

sjónvarpsumræður fyrr en mánuði fyrir kjördag. Nú hefurðu verið í ýmsum þáttum. 

Bæði á þessari stöð og á öðrum stöðvum og á vefnum líka. En fylgið það breytist ekki 

mikið. Höfðarðu til einfaldlega fámenns kjósendahóps? Hvað skýrir þetta? 

Andri: 

Það sem ég gagnrýndi var að. Gagnrýndi raunverulega gagnvart öllum frambjóðendum 

- ekki bara gagnvart mér að lýðræðislega og gagnvart þjóðinni þá er þetta öflugasti 

miðillinn. Ég vil nú helst ekki þurfa að fara í RÚV kórinn. Þ.e.a.s. þá sem að gagnrýna 

þessa mikilvægu stofnun en hins vegar þegar maður fer fram 11. apríl og fer í fyrsta 

skipti í kappræður hér 3. júní og síðan eru seinni kappræður hér í sjónvarpi daginn fyrir 

kjördag þá þykir mér það of lítið gagnvart hinum breiða almenningi og gagnvart 

lýðræðinu upp á að kynna fólk sem kannski er ekki þekkt áður og ég tók sérstaklega 

fram að í mínu tilfelli var ég ofsalega kynntur áður en þeir sem eru frambærilegir og 

góðir og eiga erindi að þetta fólk á erfitt með að kynna sig fyrir þjóðinni nema í þessum 

miðli og til þess þarf annað hvort margar, margar milljónir eða fleiri þætti. 

Blaðamaður: Þess má geta að áður en að framboðsfrestur rann út og við hófum 

sjónvarpsumræður þá voru tekin 21 viðtal við fólk sem boðaði framboð. Haldið þið að 

þáttur með 21 frambjóðanda hefði skilað árangri eða meira fylgi fyrir ykkur? Andri: Ja 

ég held að það hefði mátt hafa fleiri þætti áður. Ég ætla ekki að fara út í dagskrárgerð 

hérna. En það má líka breyta kosningalögunum. Og það má breyta hvernig 

forsetakosningar fara fram. Með því að hafa forkosningar. Eða þrengri skilyrði upp á 

framboði með undirskriftir. Blaðamaður: Þú hefur talað fyrir umhverfismálum og 

ætlar að setja það á oddinn að berjast gegn hálendisvirkjunum og stóriðju m.a. Fá mál 

hafa klofið þjóðina eins mikið og nákvæmlega þessi mál er það bara í lagi að forsetinn 

sé í liði með hluta þjóðarinnar gegn öðrum hluta hennar? 

Andri: 

Eins og ég sagði ykkur áðan þá var ég með í því liði sem barðist fyrir verndun 

Þjórsárvera. Og ég tel ekki að það sé neikvætt í mínu framboði að ég hafi brýnt mig í 

slíkum málaflokki gagnvart stórum fyrirtækjum, stórum hagsmunaaðilum og fært rök 

fyrir máli sem hugsanlega núna er "sameign þjóðarinnar". Flestir landsmenn vilja 
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hálendisþjóðgarð en það sem skiptir mestu máli líka það sem ég setti fram þegar ég fór 

í framboðið var hnattræna sýnin og hlutverk Íslands í umheiminum. Við getum tekið 

dæmi að nú eru 5 mánuðir af þessu ári þar sem að hitamet hafa verið slegin á hnattvísu. 

Blaðamaður: 

Halla, jákvæðni og bjartsýni hafa verið leiðarstef í þinni kosningabaráttu en er jákvæðni 

alltaf viðeigandi? Halla: "Já" Blaðamaður aftur: Mig langar að spyrja, hvernig forseti 

yrðir þú þegar syrtir í álinn og þjóðin þarf virkilega á alvöru og áræðni að halda? 

Halla: 

Já ég held að það sé ekki þannig að alvara sé andstaða við að vera jákvæður eða 

bjartsýnn. Ég held bara að við þurfum meira samtal og minna rifrildi og ég ætla bara að 

vísa hér í þessar síðastliðnu mínútur hér í þessum þætti. Ég held að við þurfum að tala 

meira um framtíðina og minna um fortíðina. Ef við ætlum fram á við þá getum við ekki 

bara verið í baksýnisspeglinum. Og ég held að við þurfum meira jafnvægi og minni 

öfgar. Þannig að ég vil bara vera þannig forseti sem að leiðir fólk saman. Leiðir samtal. 

Hvetur okkur til þess að koma vel fram við hvort annað. Og ég vil lifa þessi gildi sem 

ég er að tala fyrir og þjóðin valdi sér: Heiðarleika, réttlæti, jafnrétti og virðingu hvert 

fyrir öðru. Jákvæðni, sko, það er ekki alltaf hægt að vera jákvæður. Það eru erfiðleikar 

hérna í samfélaginu. En okkur líður betur ef við erum jákvæð og bjartsýn. Og þjóðinni 

líður ekki vel. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að segja að það sé að skila mér fylgi 

að ég er jákvæð og bjartsýn og leyfi mér að sýna öðrum virðingu og jafnframt sjálfri 

mér. Ég hef ekki alltaf á þessari vegferð hins vegar forðast það að tala um alla 

erfiðleikana sem hér eru. Við eigum auðvitað að horfa í þau og ég er raunagóð... 

ráðagóð á raunastund og treysti mér vel til að vera það. En ég ætla að leyfa mér að segja 

að við eigum að horfa á glasið hálffullt en ekki hálftómt. Og hvetja okkur  til þess að 

hugsa þannig og það gerir mig ekki minna alvarlega heldur en einhvern annan 

frambjóðanda. Það gerir mig bara meira bjartsýna, meira hvetjandi, og vonandi get ég 

veitt öðrum innblástur með því að ganga þannig fram.  

Blaðamaður: 

Þú hefur talað mikið um gildi. En er nóg að forsetinn hafi gildi þarf hann ekki líka að 

hafa skoðanir og sannfæringu? 

Halla: 

Engin spurning. Það skortir ekki á skoðanir eða sannfæringu hjá mér. En ég vil að 

þjóðin fái að taka þátt í að þeirra skoðanir og þeirra sannfæring nái fram að ganga og 

það er gjá á milli þess raunveruleika sem við búum í og þess sem þjóðin óskar eftir en 

það er allt til staðar til að búa hér til samfélag sem allir eru sáttir við. Við erum rík þjóð. 

En við erum kannski ekki réttlát þjóð.  

Blaðamaður: 

Við skulum skipta aðeins um takt og að málum, stjórnmálum líðandi stundar þ.e.a.s. 

það sem gerðist í gær. Bretar samþykktu í gær að ganga úr Evrópusambandinu. Hvað 

finnst þér Guðni um það og hvaða áhrif heldurðu að það hafi á Ísland? Og stöðu Íslands? 

Guðni: 
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Já. Þar fékk þjóðin að ráða í þessu stóra máli og það ætti að vera okkur til eftirbreytni. 

Að í svona risavöxnu máli sem varðar samtíð og framtíð þjóðar eigi fólkið allt síðasta 

orðið. Það lærum við af Bretum núna. Fyrir okkur Íslendinga held ég að þetta breyti 

miklu og til betri vegar. Við sjáum núna aukin tækifæri til þess að rýna í framtíðina. 

Velja okkur leiðir. Fyrir Brexit getum við sagt að málið hafi snúist um annars vegar það 

að vera þar sem við erum eða hugsanlega leita eftir aðild. Núna eru miklu fleiri leiðir 

opnar. Nú eru tækifæri framundan. Mörg tækifæri. Nú reynir á stjórnmálamennina. 

Blaðamaður: Hvaða tækifæri? Guðni: t.d. aukin samvinna á N-Atlantshafi. T.d. aukin 

samvinna við N-Ameríku. Hugsanlega vöxtur og viðgangur EFTA fríverslunarsamtaka 

Evrópu þar sem Bretar voru á sinni tíð. Kannski vilja þeir fara þangað inn, það á víst að 

bjóða þeim þangað. Svo er nú svo margt annað í þessu. Hvað verður um Stóra Bretland? 

Sameinaða konungsríkið? Skotar vildu vera áfram í ESB. Hvað verður um þá? Hvað 

þýðir þetta fyrir Norðurlöndin? Danir gætu hugsað sér til hreyfings fái Bretar mikinn 

og góðan kjarasamning við Brussel. Þannig að allt er þetta í deiglunni. En skapar eins 

og ég segi tækifæri frekar en ógnir.  

Blaðamaður: 

Davíð, hvað finnst þér um BREXIT og hvaða áhrif heldurðu að þessi ákvörðun hafi á 

Ísland? 

Davíð: 

Þetta var mikil ákvörðun og þýðingarmikil í alla staði. Það var reyndar fyrir okkur 

sláandi að sjá hvernig að hún fór fram. Það var aðallega hræðsluáróður rétt eins og 

þegar að ICESAVE var hér sérstaklega þegar að samningarnir komu, það var 

hræðsluáróður eins og þegar að meira að segja prófessorar við háskóla, kennarar þar 

héldu því fram að við myndum breytast í N-Kóreu ef að ICESAVE yrði ekki samþykkt. 

Ég veit ekki hvort að menn trúi því að það hafi þannig orðið en það var nú ekki þannig. 

Það voru allar stofnanir, allir fræðingar, þúsund hagfræðingar sem komu og sögðu að 

þetta yrði hryllilegt fyrir Bretlandi ef að þjóðin samþykkti að segja sig úr 

Evrópusambandinu. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, forseti Bandaríkjanna, forstjórar 

stærstu fyrirtækjanna þeir skoruðu á fólkið sitt að kjósa ekki, þeir hleyptu þeim út úr 

vinnunni fyrr og allt þetta en þjóðin lét samt ekki bugast fór ekki eftir sérfræðingunum 

frekar en í ICESAVE sem að hótuðu því að við myndum breytast í N-Kóreu. Það er 

afskaplega gott að breska þjóðin tók þessa afstöðu. Hún átti erfitt með þetta. En þó er 

hún þannig að hún er ekki eins illa sett og margar aðrar Evrópuþjóðir því hún er með 

sinn eigin gjaldmiðil og hún er ekki í Schengen en engu að síður þá er ég viss um það 

að þetta skapar líka um hríð óróleika því að Evrópusambandið er í algjöru uppnámi eftir 

þessa atburði eins og við sjáum. Ítalía er á barmi þess að fara burtu og Danir Svíar og 

fleiri fara með þessu að fara burtu. Þetta skapar auðvitað vissan viðskiptalegan óróleika 

meðan á þessu stendur en í framhaldinu mun það fara vel en þetta segir manni líka það 

að Ísland kunni að bregðast við þessum aðstæðum. Við erum að fara í þingkosningar í 

haust. Það lítur nú ekki þannig út að menn sterka stjórn út úr þeim kosningum og ég tel 

þess vegna að þetta undirstriki það að að minnsta kosti á Bessastöðum verði að vera 

haldgóð stjórn þegar svona miklir atburðir geta gerst eins og þarna eru að gerast. Það 

er mikil óvissa sem þessu fylgir.  

Blaðamaður 
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Þú settir Ísland á lista hinna viljugu þjóða árið 2003 án þess að bera það undir 

utanríkismálanefnd Alþingis. Ef að þú verður forseti munt þú þá fara framhjá 

utanríkisráðherra og reka þína eigin utanríkismálastefnu? 

Davíð: 

Auðvitað var það þannig. Það er nú mjög merkilegt hvað menn skipulega tala um þetta 

atvik frá því 2003. Sem var síðan afgreitt í kosningum. Það er mjög merkilegt hvað 

menn gera það. Þarna var um það að ræða hvort við tækjum afstöðu með hefðbundnum 

bandamönnum okkar Bandaríkjamönnum og Bretum eða Saddam Hussein og ég held 

að þjóðin í kosningum eftir að þetta var gert, þetta var rætt í sjónvarpi og útvarpi og 

mánuði eftir að þetta var gert þá ákvað þjóðin að sama stjórn skyldi fá umboð til að 

mynda nýja ríkisstjórn þar með var þetta af þjóðarinnar hálfu afgreitt. Menn eiga þá að 

ræða þætti. Menn eiga þá að ræða líka það ríkisstjórn þar sem forsetaefnið sem allir 

tóku vel Katrín formaður Vinstri grænna hafði tekið þátt í að samþykkja árás á Líbýíu. 

Sú árás hefði ekki farið fram nema að ríkisstjórnin hefði samþykkt að það var NATO 

árás. Hið pólitíska samþykki sem er svona mikið gert úr með þessum hætti núna og þið 

takið upp sem er mjög sérstakt Blaðamaður: Spurningin var reyndar Davíð: Þetta er 

mjög sérstakt. Blaðamaður: Spurningin var reyndar: Munt þú halda úti sjálfstæðri 

utanríkismálastefnu? Davíð: Ég verð nú að fá að klára þetta fyrst. Því þú kemur með 

þessa fullyrðingu. Verður að leyfa mér að svara henni, ekki satt? En þarna var eingöngu 

um pólitíska ákvörðun að ræða eftir að ákvörðun um styrjöld eða það að setja Saddam 

Hussein frá hafði verið tekin. Forsetinn, ég þekki það mjög vel bæði sem 

utanríkisráðherra og forsætisráðherra að forseti og utanríkisráðherra eiga mjög náið og 

gott samstarf og því verður að sjálfsögðu haldið áfram. Blaðamaður Já. Það var akkúrat 

spurningin. Og þá 

Blaðamaður: 

Nú förum við yfir á Andra. Hvaða áhrif hefur þetta á stöðu Íslands og hvað finnst þér 

um BREXIT? 

Andri: 

Þetta hefur auðvitrað mikil áhrif á umræður hér heima. Ég hef ákveðnar áhyggjur af 

þessu. Vegna þess að við vitum ekkert hvaða dómínóáhrif þetta hefur og hvaða öfl 

leysast úr læðingi. Ég hef alltaf verið á því að Íslendingar eigi almennt að tala vel um 

Evrópu. Að það sé okkar stærsta gæfa að hafa lifað friðartíma í Evrópu, ekki á síðustu 

70 árum, já á síðustu 70 árum og það er mikilvægt að Evrópa standi saman og að 

sundurlyndisöfl kannski verði ekki svo róttæk  eða herská að við förum að sjá 

landamæri og hugsanlega vígbúnað í Evrópu. Þess vegna getur þetta verið jákvætt. 

Hugsanlega verður eitthvað norrænt samstarf eftir 10 ár. Það getur allskonar, ýmsir 

hlutir geta gerst en í sjálfu sér vitum við ekkert núna hvaða dómínóáhrif verða  

Blaðamaður: 

Á forsetinn að taka forystu hvað þetta varðar? 

Andri: 



 

xlix 

 

Ja forseti Íslands t.d. á síðastu árum hefur verið frekar neikvæður í garð Evrópu frekar 

en jákvæður. Og þá er ég ekki að tala um hvort við eigum að ganga í sambandið eða 

ekki sem ég hef verið á báðum áttum með en hins vegar á forsetinn að tala jákvætt og 

tala upp og tala upp samvinnu Evrópu í stað þess að vera kannski að eiga meiri 

samskipti við öfl sem að hafa ekki sömu grundvallargildi í mannréttindum.  

Davíð: 

Má ég gera tvær athugasemdir? Það er náttúrulega ekki rétt að í 70 ár hafi verð friður í 

Evrópu. Fyrrum Júgóslavía er svo sannarlega í Evrópu. Þar voru drepnir tugir þúsunda 

manna ef ekki hundruð þúsunda manna og það er heldur ekki rétt af því að forsetinn 

núverandi er ekki hér. Það er heldur ekki rétt að hann sé tala niðrandi um Evrópu þó 

hann tali um Evrópusambandið. Ég fyrir mitt leiti elska Evrópu. Tel Evrópu 

stórkostlega merkilega menningarheild og merkilegar þjóðir þó að ég sé ekki hlynntur 

því að Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að það gildi sama og núverandi 

forsta.  

Blaðamaður 

Við ætlum að skipta um umræðuefni? Viltu örstutt andsvar? Blaðamaður grípur inní: 

Halla á eftir að svara. Blaðamaður: Afsakaðu. Halla grípur inn í: Á að gleyma konunni 

en hérna... 

Halla: 

Ég er þeirrar skoðunar að til skamms tíma skapi þetta ákveðinn óróa og ótta en til lengri 

tíma litið vona ég að þetta leysi þá staðreynd að það hefur ekki verið samstaða og vona 

að þetta leiði til þess að Evrópa geti farið í gegnum sín mál og annað hvort tekið þá 

þéttara samstarf þjóða sem að þá í raun standa saman því að Bretar voru alltaf með aðra 

löppina út úr Evrópusambandinu og hina löppina inni. Þeir völdu í rauninni aldrei alveg 

að ganga inn að mínu mati. Hvað okkur varðar að þá held ég það væri áhugavert í 

þessari stöðu að taka samtal. Og horfa til langs tíma um samstarf okkar á alþjóða 

vettvangi og hvar það á að vera og þar hef ég persónulega alltaf verið þeirrar skoðunar 

að við ættum að horfa til nágrannaþjóða og okkar og gætum átt enn öflugra samstarf á 

t.d. vettvangi Norðurlandanna 

Blaðamaður: 

Hvaða tækifæri sérðu í þessu og hvaða leið á forseti Íslands að velja þar? 

Halla: 

Ég held að forseti Íslands geti beitt sér fyrir því að við eigum gott samstarf sem víðast. 

Það er nú kosturinn við að vera lítið Ísland sem ekki er með her og verður ekki að taka 

afstöðu að geta átt samstarf við sem flesta. En forseti á að beita sér fyrir því að við sem 

þjóð eigum samtalið um hvaða stöðu við ætlum að taka í samfélagi þjóða og ég myndi 

sjá fyrir mér ja t.d. samtal á einhvers konar þjóðfundi um það því núna opnast á 

samninga tel ég alla vega sem að kannski styðja betur við samninga sem við höfum haft 

vegna þess að Bretland mun fara í það ferli gagnvart Brussel. Þannig að ég held kannski 

að áhætta sem að margir töldu að og eiga hagfellda viðskiptasamninga við Evrópulönd 

sé minni núna og það sé betra tækifæri fyrir okkur að semja. 
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Blaðamaður: 

Við skulum vinda okkur í eina örstutta hraðaspurningu og það er bara einfalt svar það 

eru tvö nöfn sem við ætlum að spyrja ykkur um. Við skulum byrja á þér Davíð: Ef þú 

hefðir kosningarétt í Bandaríkjunum hvort myndirðu kjósa Hillary Clinton eða Donald 

Trump? 

Svör allra: 

Davíð: Ja ég myndi nú bara kjósa Hillary af því ég þekki hana svolítið vel og ég lít á 

hana sem gamlan og góðan vin. Trump þekki ég ekki og mér líkar ekki sumt af því sem 

hann hefur fram að færa en hann kann að vera ágætur þó ég þekki það ekki. Guðni: Ég 

kysi Hillary eins og Davíð. Halla: Ég var dálítið skotin í Bernie ég ætla alveg að 

viðurkenna það en ég myndi kjósa Hillary að sjálfsögðu. Ég get ekki hugsað mér að 

heimurinn fái Trump og þekki hana líka aðeins og marga sem eru að vinna með henni 

og trúi því og treysti að hún verði næsti forseti og það sendi góð skilaboð um heiminn. 

Andri: Já ég var að vonast eftir Bernie en ég mundi kjósa Hillary, alveg tvímælalaust. 

Blaðamaður: Akkúrat. 

Blaðamaður: 

Við ætlum að fara út í dálítið aðra sálma og spyrja ykkur: Eru einhverjir hópar í 

samfélaginu sem þurfa sérstaklega á stuðningi forseta að halda að ykkar mati? Davíð 

hverjum myndir þú leggja lið sérstaklega ef þú verður forseti? 

Davíð: 

Það er hægt að nefna marga en í örstuttu máli þá myndi ég telja að það hafi verið 

alvarleg mistök og röng skilaboð þegar að lægstu laun voru hækkuð dálitið myndarlega 

og afturvirk að þá skyldu eldri borgarar og þeir sem fylgja þeim, bótaþegar verið skyldir 

eftir um langa hríð og þurft að bíða lengi þó það muni kannski öllu um peningana þá 

voru þetta röng skilaboð því menn höfðu leitast við að gera þetta ekki með þessum 

hætti.  Þannig að ég myndi vilja láta bæta úr þessu. Blaðamaður: Takk. 

Blaðamaður: 

Tíminn er að renna frá okkur þannig að ég bið ykkur um að stytta málið. Guðni: 

Guðni: 

Það eru svo margir hóparnir. En ég skal segja ykkur eitt. Ég var mjög feiminn sem 

unglingur mér fannst það há mér. Svo setti ég mér markmið og náði þeim. Ég mundi 

vilja geta sagt við krakka og unglinga: Það getur allt gerst. Þið getið látið drauma ykkar 

rætast.  

Halla: 

Já ég er dóttir, pabbi minn var húsvörður eldri borgara og hann er fallinn frá og ég lofaði 

honum áður en hann fór að ég ætlaði að láta mig þau mál varða og samtöl mín við eldri 

borgara sitja sannarlega í mér eftir ferðir mínar um landið. Ég er líka dóttir þroskaþjálfa 

þannig að ég hugsa mikið til fatlaðra og þeirra sem hafa ekki sama aðgengi og ég myndi 

vilja láta mig þau mál varða og svo hugsa náttúrulega síðast en ekki síst til stelpna. 
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Ungra stúlkna og stráka og mig langar til þess að þau fái þau skilaboð að þetta samfélag 

verði áfram í forystu og geri enn betur í jafnréttismálum. Og það skiptir mig máli. 

Andri: 

Ja við vorum á fundi með öryrkjum um daginn sem að, þar sem við fengum margar 

nokkuð sláandi upplýsingar. Og aldraðir hafa oft komið að máli við mann og þeim 

finnst að þeirra að þau sem byggðu upp þetta samfélag fái ekki notið sín. En þar sem 

ég hef kannski verið sterkastur á velli er í menntun barna og framtíðarsýn og skapandi 

umhverfi og allt sem varðar börn læsi og skapandi hugsun. Þar hef ég mestan áhuga. 

Blaðamaður: Takk fyrir þetta 

Blaðamaður: 

Nú er komið að lokum þessa fyrri hluta þáttarins en í gær þá báðum við ykkur um að 

undirbúa lokaorð. Þið hafið mínútu til þess að ávarpa  þjóðina í síðasta skipti áður en 

að kjörstaðir opna í fyrramálið. Já við ætlum að stöðva ykkur eftir eina mínútu. Bara 

svo þið vitið það. Við spyrjum ykkur í öfugri röð. Við upphagsspurningu þáttarins. Og 

ætlum að byrja á þér Andri gjörðu svo vel: 

Andri: 

Já góðir Íslendingar. Ég bíð fram krafta mína. Ég er fjögurra barna faðir. Ég þekki börn 

landsins. Ég hef unnið að læsisverkefnum, ég hef mikinn áhuga á umhverfismálum 

hérlendis og á heimsvísu. Ég hef brennandi áhuga á lýðræði og ég hef brennandi ást á 

íslenskri tungu, landinu okkar og ég hef alveg gríðarlegan áhuga á framtíðinni. Vegna 

þess að framtíðin er það sem skiptir öllu máli og framtíðin er eitthvað sem hefur aldrei 

komið áður en framtíðin er líka það sem að við sem þjóð þurfum að glíma við í 

sambandi við loftslagsbreytingar í sambandi við nýsköpun í sambandi við atvinnulíf. 

Þetta er það sem er langmikilvægast á næstu árum það er framtíðin.  

Davíð: 

Ef að menn eru velta fyrir sér hvað menn vilja kjósa þá gæti verið ágæt leiðbeining að 

kjósa þann sem að orðljótustu mennirnir á netinu og útrásaroffarar, fjárglæframenn 

myndu aldrei kjósa. Það getur verið góð leiðbeining eða þá númer tvö að kjósa manninn 

hennar Ástríðar hjúkku.  

Guðni: 

Kæru vinir og góðir Íslendingar. Síðustu vikur hafa verið ógleymanlegar. Ég er innilega 

þakklátur og verð það ætíð fyrir þá fundi sem ég hef átt með fólkinu í landinu. Fyrir 

þann meðbyr sem ég hef notið og fyrir þann stuðning sem ég hef fundið við mína sýn 

og sannfæringu um embætti forseta Íslands. Ég vil að forseti Íslands sé bjartsýnn. Horfi 

glaður fram á veg. Hann sameini okkar frekar en sundri. Hann sé maður mannúðar, 

menningar, jafnréttis, menntunar, umhverfis. Leitist við að gera okkar ágæta samfélag 

betra í dag en það var í gær. Forseti er andlit okkar á alþjóðavettvangi. Hann á að vera 

í öllum sínum málflutningi hógvær en stoltur. Hann á að leitast við að vera forseti okkar 

allra.  

Halla: 
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Já góðir Íslendingar. Ég bauð mig fram til að gera gagn og láta gott af mér leiða. Ég 

brenn fyrir það að við förum í þær umbreytingar sem að við í þessu samfélagi þráum. 

Og ég vil vera þannig forseti að ég sé meðal samfélagsins að móta þá framtíð og láta 

þessi gildi; heiðarleika, réttlæti, jafnrétti og virðingu verða okkur að leiðarljósi í þeirri 

vegferð. Ég vil búa í jafnréttissamfélagi. Ég vil að við finnum til okkar fyrir þá stöðu 

meðal annarra þjóða. Ég vil setja loftslagsmálin á dagskrá og ég trúi því að ég geti gert 

þetta en samt er ég dóttir pípara og þroskaþjálfa úr Kópavoginum sem fékk að mennta 

sig og búa út um allan heim og ég vil búa í því landi þar sem að skiptir ekki máli inn í 

hvaða aðstæður þú fæðist, hvaða fjárhagslegu stöðu þú hefur, hvaðan þú kemur að þú 

fáir að blómsta í okkar samfélagi. Það er þannig forseti sem ég vil vera og ef þið viljið 

það þá skal ég vera dugleg og vinna nótt sem nýtan dag fyrir ykkur.  
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24. júní 2016  

Baráttan um Bessastaði 

Síðari hluti 

Fyrrverandi staðarhaldari: 

Fæstir þeirra sem eru í framboði þurfa að hitta svona margt fólk eins og forseti gerir. 

Forseti þjóðarinnar þarf að vera opin persóna. Þarf að vera tilbúinn til þess að hitta fólk 

og hafa áhuga á fólki. Og kynna sér allskonar verkefni sem hann jafnvel hefur ekki haft 

áhuga á fyrir. Nennti ekki að skrifa allt upp sem hann hafði að segja en það var 

áhugavert allt saman og gagnlegt. Hann vildi að forsetinn byggði á sögunni og andaði 

svolítið að sér andanum á staðnum og markaði sér prinsipp fyrir veru sína þar.  

Blaðamaður 

Já og þar með er hann hafinn síðari hluti þessa þáttar. Síðasta umræðuþáttarins fyrir 

forsetakosningarnar á morgun. Ástþór, Elísabet, Guðrún, Hildur og Sturla; við bjóðum 

ykkur hjartanlega velkomin og hvetjum áhorfendur til að senda okkur hraðaspurningar 

á Twitter og myllumerkið er forseti. En við skulum vinda okkur í þetta. Nú er hálfur 

sólarhringur í kosningar. Við höfum heyrt ykkur tala um stefnumálin undanfarinn 

mánuð og reyndar aðeins lengur hjá ykkur sumum kannski. Okkur langar að vita aðeins 

meira um sýn ykkar á íslenskt samfélag og við ætlum að spyrja ykkur fyrst. Hvað teljið 

þið að þurfi að bæta í íslensku samfélagi? Ef við byrjum á þér Ástþór?  

Ástþór: 

Ja ég held að það er eitt sem ég held að við þurfum að huga mjög vel að í íslensku 

samfélagi. Það er að útrýma fordómum. Útrýma einelti. Og ég var mjög hugsi reyndar 

sem gerðist núna í vikunni þar sem að einn forsetaframbjóðandi sem að studdi innrásina 

í Írak var að hlæja að því þegar ég benti honum á að væri komin út skýrsla sem sýndi 

að 1,3 milljón manns hefði verið drepið í kjölfar þessara atgerða sem hann veitti 

pólitískan stuðning við. Og það sem sjokkeraði mig enn meira er að allur salurinn hló 

með. Og það, þetta bara ég. Það lá við að ég kastaði upp þegar ég sá þetta. Ég verð bara 

að segja eins og er.  

Blaðamaður: Að hverju var hlegið? 

Ástþór: 

Það var hlegið. Það var verið að grínast með fórnarlömbin sem létust í Írakstríðinu. Og 

í kjölfar þessara stríðsaðgerða sem að Ísland studdi þegar að studdi innrásina í Írak þá 

fylgdu því fleiri innrásir í kjölfarið. Þetta var aðgerðir sem að... Það er komin út skýrsla, 

ábyrg skýrsla sem sýnir það að 1,3 milljón manns hefur verið drepið og svona aðgerð 

eins og þessi stríðsaðgerð. Þetta var stríðsglæpur því þetta var ekki samþykkt af 

Sameinuðu þjóðunum og svona aðgerðir þær byrja með pólitískum stuðningi. Þess 

vegna hef ég verið að tala um mikilvægi þess að Ísland lýsi sig friðarríki og að forseti 

Íslands tali fyrir friði í heiminum og tali gegn því að styðja svona hernaðaraðgerðir.  

Elísabet: 

Já. Sko ef ég er samfélag þá er ýmislegt sem þarf að bæta í mér. Ég get náttúrulega 

ómögulega verið að segja öðrum hvernig þeir eiga að bæta sig og mér finnst hérna... 
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Fólk mun gera það. Fólk gerir það, fólk er allan tímann að bæta sig. Við erum 

náttúrulega bara á ákveðinni leið og við erum alltaf til góðs, til kærleikans og til þess 

að verða betri manneskjur. Þannig að hérna. Blaðamaður: Hvernig gætir þú gert það 

sem forseti? Elísabet: Sem forseti? Ég held að það væri bara hérna að ganga á undan 

með góðu fordæmi og sýna það að ég hafi áhuga á mér og áhuga á að bæta mig þannig 

og svo hef ég mjög mikinn áhuga á fólki. Og ég held að einhvern veginn mín aðferð er 

að svona tala við fólk og það er líka aðferð Íslendinga að tala saman og. Ekki svona 

vera að segja hver öðrum hvernig við eigum að hafa þetta heldur við höfum mikinn 

áhuga á að tala saman. En ég held að líka fyrst að ég er hérna og fyrst að... Ég held t.d. 

að sjónvarpið er mjög stórt samfélag. Sjónvarpið og ég hef kynnst því núna betur heldur 

en ella. Og ég hef verið ofboðslega ánægð með þetta en mér finnst t.d. nú er ég mjög 

glöð að vera hérna með vinum mínum í kvöld og sakna hinna. Ég var að hugsa um að 

koma með mynd af þeim svo ég gæti haft þær svona eins og á náttborðinu mínu. En 

mér finnst að þið hjá Sjónvarpinu getið ekki ákveðið úrslit kosninganna áður en það er 

búð að kjósa af því að þið eruð að fara eftir skoðanakönnun. Það hefði verið mjög 

sniðugt að þið hefðuð t.d. látið okkur taka vítaspyrnu og það hefði verið ákveðið eftir 

því hverjir væru saman. Heldur en að...Blaðamaður "við gerum það bara kannski 

næst".  Elísabet: Já Blaðamaður: Þetta er góð hugmynd. Guðrún Margrét 

Guðrún Margrét: 

Ég trúi því að við þurfum að bæta hvernig við tölum við hvert annað. Og hvernig við 

tölum um hvert annað. Ég vil að fólki lyft upp, heiðrað í stað þess að rífa það niður. Ég 

vil bæta já hvernig  eða sko það sem að hefur virkilega snert við mér það er hvað fólki 

líður illa. Eins og t.d. stúlkum sem að eru með kvíða, sem eru að skera sig og unga 

fólkinu okkar sem er að rauninni margt hvert í fjötrum fíkna og eiturlyfja og ég tel að 

við með því að í rauninni rækta þessar rætur okkar snúa okkur til Guðs í meira mæli. 

Af því að hann getur hjálpað. Og þannig held ég að við gætum bætt samfélagið. 

Blaðamaður: Þannig að þú sem forseti þá myndir þú reyna að snúa þér og Íslendingum 

til Guðs til þess að bæta úr þessum vandamálum sem þú nefnir? Guðrún Margrét: Ég 

mundi já hvetja til þess að við ræktum rætur okkar og ein af þessum rótum er kristni 

þjóðararfurinn og já ég mundi vilja sjá bæn fyrir þjóðinni í Bessastaðakirkju. Mér finnst 

það sko táknrænt það komi frá æðsta manni þjóðarinnar að við svona yfirlýsing í 

rauninni: Við viljum Guð í þessu landi. Blaðamaður: Mundir þú stýra þeirri bæn eða 

hvernig sæjirðu þetta fyrir þér? Guðrún: Ég mundi mjög gjarna vilja taka þátt í því.  

Hildur: 

Mér finnst klárlega að það þurfi meiri jöfnuð. Meira virkt lýðræði. Og valdeflingu alls 

fólksins. Og þannig að við þurfum að efla með hverjum og einum traust og hugrekki í 

því að þeir geti lagt sitt af mörkum til að bæta samfélagið. Og til þess þurfum við a 

hjálpa fólki eða hjálpa öllum, hjálpa okkur sem samfélagi að losna við óttann. Það er 

ótti sem varnar því að við rísum og segjum hérna: Bætum samfélagið. Ótti við útskúfun. 

Ótti við að verða að athlægi. Ótti við að fjölmiðlar ráðist á... eins og þeir hafa soldið 

gert. Ég er ekkert að segja neitt um ákveðinn fjölmiðil. Ég er bara að segja samfélagið. 

Samfélagið ræðst svolítið á þá sem rísa upp og segja: Breytum og bætum. Og það er 

þessi ótti við að vera öðruvísi. Við þurfum að alla vega hver og einn vinna með sinn 

ótta. Fjarlægja óttann. Eflir sjálfan sig, finni sjálfstraust og finni að hver og einn skipti 
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máli í samfélaginu. Og þannig getum við öll lagst á eitt við að búa til betra samfélag. 

Og þannig verði lýðræðið virkt og þannig taka allir þátt. Blaðamaður: En hvernig getur 

þú sem forseti breytt þessu? Hildur: Ég get heimsótt alla landsmenn og sagt: Það skipta 

allir máli. Allir eru mikilvægir. Allir eru dýrmætir. Samfélagið er bara jafngott eins og 

sá sem hefur það verst. Og ég get sagt þú veist: þú ert líka dýrmætur. Þú skiptir máli. 

Þú veist. Finndu. Hugrekkið. Þú þarft ekki að vera hræddur við valdið eða hræddur við 

fjármálaöflin. Þú veist ef við erum hrædd við valdið þá þorum við ekki að rísa upp. 

Þannig að við þurfum að hætta að vera hrædd og rísa upp.  

Sturla: 

Það væri nú ágætt ef þetta væri nú svona 2ja tíma þáttur! Það er nú alveg eitt og annað 

sem að hér þarf á að taka. Við getum svo sem byrjað á: það er dómskerfið. Taka það 

svolítið hraustlega í gegn. Þar getur forseti farið niður skipunarstigann því hann skipar 

ráðherra sem fer yfir er með innanríkismálin og sem að heyrir svo aftur yfir 

dómskerfinu. Því það er ekki fjallað um í fjölmiðlum að það er staðreynd að í íslensku 

dómskerfi þar eru aðstoðarmenn dómara að dæma fólk í fangelsi. Þar er einn partur. 

Sýslumannsembættin. Eins og fólk er búið að heyra í mér í gegnum tíðina og sjá videó 

þar sem ég hef tekið upp af aðgerðum sýslumanna. Hvernig þeir hreinlega aðstoða 

banka við að taka eignir af fólki. Þarna getur forsetur komið inn í. Ég leitaði til Ólafs 

um að og ræddi þessi mál við hann og kom að þessum málum að ræða við ráðherra og 

ég átti nú 12 fundi með Ögmundi Jónassyni þáverandi innanríkis- og 

dómsmálaráðherra. Það virtist ekki vera mikill áhugi í stjórnkerfinu að sinna okkar 

réttindum og þá enn og aftur: stjórnarskrárvörðum réttindum. Fólk er borið hér út á 

götu, eignir teknar af þeim og annað og lánasamningar ólöglegir og annað slíkt. Svo 

sem búinn að fara í gegnum það hér oft með ykkur. Já forseti getur haft gríðarleg áhrif 

bæði í gjörðum og svo bara í ummælum og tjá sig um það sem er að gerast. Við getum 

tekið t.d. bara það sem vitað er um hér JL húsið. Þar er mikið af útigangsfólki sem að 

er mjög illa sett. Logar í slagsmálum og það eru samantekin ráð hjá lögreglu og 

Reykjavíkurborg að þegja þetta í hel. Ástandið sem þar er í gangi. Það er alveg eitt og 

annað sem að forseti getur tjáð sig um og bent á það sem er að gerast. Hann er kosinn 

til þess að láta sig varða íslenskst samfélag. 

Blaðamaður  

Má ég spyrja þig Sturla hvers vegna ætti fólk að kjósa þig frekar en einhvern hinna 

frambjóðendanna? 

Sturla: 

Það er svo sem. Við getum sagt bara síðastliðin 8 ár. Menn töluðum um mig bara sem 

einhvern mann stoppaði hér allt í Ártúnsbrekkunni en þetta er búið að vera gríðarlegur 

lærdómur síðastliðin 8 ár. Að takast á við stjórnkerfið, bankakerfið, sýslumenn 

alþingismenn ríkisstjórnir. Það er enginn í sitjandi ríkisstjórn sem ég hef ekki átt fundi 

með og heldur ekki þar síðustu ríkisstjórn. Ég er búinn að eiga fundi við allt þetta fólk 

og það sem að blasir við mér sem venjulegum Íslending og þau réttindi sem við eigum 

að það hefur ekki einn einasti einstaklingur af þessu fólki staðið upp til þess að bæta 

kjör fólksins í landinu; eldri borgara, öryrkja, fatlaðra. Við getum leitað svo víða. grípur 

Blaðamaður fram í: Ef maður skoðar stefnuskrár stjórnmálaflokkanna fyrir 
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alþingiskosningar í hverjum kosningunum ætur öðrum þá eru öll þessi mál á dagskrá. 

Sturla: Já það er sko ekkert Blaðamaður: Þú ert ekki eini maðurinn sem hefur barist 

fyrir þessum málum. Sturla: Nei, nei. Aðeins að koma inn á þetta. Ég sem einstaklingur 

í forsetaembættinu þá get ég tjáð mig um þetta. En hins vegar þá verðum við alveg að 

átta okkur á því að þingið hér í gegnum áraraðir ef það hefði snefil af áhuga á því að 

vinna fyrir okkur. Tökum bara verðtrygginguna Jóhanna Sigurðardóttir byrjaði að tala 

um hana 199 Blaðamaður grípur fram í aftur: En þú ert ekki að segja af hverju fólk 

ætti að kjósa þig... Sturla: Bíðið aðeins, bíðið aðeins. Jú ég er að koma að því. 

Blaðamaður: Við skulum ekki fara í aðra ræðu um verðtrygginguna. Við höfum heyrt 

hana og hún er vel kunn. En við spurðum þig um það af hverju þeir ættu að kjósa þig 

og ljúkum þessu með stuttu svari af því að við þurfum að gefa hinum tækifæri til þess 

að tala líka. Sturla: Ég ætlaði að segja það frá 94 þá hafa þingmenn talað um að afnema 

þetta og ég ætla að beita mér fyrir því sem forseti. Ég sýndi ykkur frumvarpið hérna um 

daginn. Og þetta verður eitt af þeim fyrstu verkum sem verður barist fyrir fyrir fólkið í 

landinu. Blaðamaður: Takk 

Blaðamaður: 

Hildur. Hvers vegna ættu kjósendur að kjósa þig frekar heldur en einhvern hinna sem 

eru hér og hin sem voru hér áðan? 

Hildur: 

Vegna þess að mér er annt um þjóðina. Og ég vil að hún eflist. Og styrkist og þroskist. 

Og við búum hér til frábært samfélag. Þar sem öllum líður vel þar sem allir ná að 

blómstra og að við búum hérna til gott samfélag. Þar sem virkilega ríkir jöfnuður. 

Blaðamaður: En hvað er það við þig sem að ætti, af hverju ætti fólk að velja þig frekar? 

Hildur: Af því ég er hugsjónamanneskja með risastórt hjarta. Mér þykir mjög vænt um 

fólk og ég elska að fara út á meðal fólksins og hlusta á það og spjalla við það og vera 

rödd fólksins. Það er ég.  

Blaðamaður: Guðrún Margrét. Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig fremur en aðra 

frambjóðendur?  

Guðrún Margrét:  

Ég myndi segja, vegna stefnumála minna. Ég stend fyrir því að rækta þessar rætur sem 

að ég hef svo margoft talað um. Ég stend fyrir kristninni í landinu. Ég stend fyrir 

skógrækt og að við ræktum landið okkar. Ég stend fyrir góðgerðarmálum. Og ég stend 

fyrir því að við stöndum saman og hjálpumst að. Og ég vil sjá þessa þjóð blómstra. Ég 

hef alveg brennandi áhuga á að sjá hana blómstra og verða öðrum þjóðum til blessunar.  

Blaðamaður: Elísabet. Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig frekar en aðra 

frambjóðendur? 

Elísabet: Já það er vegna þess að ég sýni sjálfri mér og öðrum þá virðingu að vera ég 

sjálf.  

Blaðamaður: Stutt og laggott. 

Ástþór: 
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Ja það er þannig að forsetaembættið kostar þjóðina í dag ef ég man rétt á 2. milljarð á 

ári á annað þúsund milljónir á kjörtímabili. Og ég er eini maðurinn sem tala fyrir því að 

forseti Íslands beiti sér fyrir því að byggja hér upp nýjan atvinnuveg sem getur skilað 

600 milljörðum í þjóðarbúið. Þarna er ég að tala um það að lýsa Ísland sem friðarríki, 

laða hingað heim starfsemi tengda Sameinuðu þjóðunum og öðrum stofnunum sem 

tengist friðarmálum, umhverfisvernd, náttúruvernd og lýðræðisþróun. Og þetta eru 

hugmyndir sem hafa fengið hljómgrunn erlendis hjá eins og ráðgjöfum við Sameinuðu 

þjóðirnar hjá nóbelsverðlaunahöfum. Þannig að ég tel að við höfum þarna mikilvægt 

tækifæri. Og ef að kysi mig þá myndi það ekki lengur fá reikning í gegnum skattinn 

sinn fyrir veislurnar á Bessastöðum. Það fengi hreinlega tekjuaukningu. Við gætum 

byrjað á því að gera heilbrigðiskerfið ókeypis. Blaðamaður grípur fram í en ég heyri 

ekki hvað hann segir... Ástþór: Líta inn á við bara. Eins og sumir hafa talað um. Það 

skapar ekki tekjur og velsæld í landinu. Við þurfum að auka tekjurnar og það getum við 

gert með þessu. Blaðamaður: En ertu ekkert að lofa upp í ermina? Ástþór: Nei ég tel 

alls ekki að ég sé að lofa upp í ermina. Þetta er hugmynd sem hefur fengið stuðning. 

Það er ekki spurning hvort þessi starfsemi eins og friðargæsla Sameinuðu þjóðanna 

flytur frá Bandaríkjunum heldur bara hvenær. Og Ísland er alveg kjörið land og það var 

engin tilviljun að leiðtogafundur var haldinn á Íslandi fyrir 30 árum. Það er vegna þess 

að Ísland liggur mitt á milli austurs og vesturs og gæti þess vegna verið alveg kjörinn 

miðpunktur fyrir þessa starfsemi og þetta gæti komið sem viðbót eða mótvægi við 

ferðamannaiðnaðinn sem að ég er mjög hræddur um að geti verið í stórhættu út af 

hryðjuverkaaukningu og átökum sem eru að skapast í Evrópu. Blaðamaður: Akkúrat.  

Blaðamaður: 

Við ætlum að venda okkar kvæði í kross og fara í hraðaspurningar, tvær núna. Ég ætla 

að byrja á því að spyrja þig Guðrún. Hvert yrði þitt fyrsta verk í embætti forseta? 

Svör allra, Guðrún fyrst: Já ég hef sagt að það væri að þakka traustið. Og síðan opna 

Bessastaðakirkju. Koma þar á reglulegum bænastundum fyrir þjóðina sem að ég held 

að sé mjög mikilvægt. Hildur: Ég hef sagt að mitt fyrsta verk yrði að setja siðareglur 

fyrir embættið. Sturla: Það er bara það sem ég er að boða. Það er að koma því á dagskrá 

að ráðherrarnir, fá þá til þess að leggja þetta frumvarp fyrir þingið og svo er bara annað 

sem að lífið réttir okkur í hendurnar þegar að stjórnun er komið og það er nóg af að taka 

eins og ég nefndi áðan. Þannig að það brennur líka mikið á mér dómsmálin og þau eru 

óréttlætismál sem renna þar í gegn. Blaðamaður: Akkúrat. Ástþór, hvað yrði fyrsta 

embættisverk þitt? Ástþór: Ja það yrði það að setja reglur hjá embætti forseta Íslands 

hvað þyrfti til til þess að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Þannig að þjóðin myndi 

vita það og síðan að setja saman málefnaskrá sem ég myndi nota í samningum við 

ríkisstjórnarmyndum, þar þannig að ég myndi reyna að knýja fram helstu baráttumál 

eins og Sturla hefur talað um að leggja fram frumvarp í sambandi við verðtrygginguna. 

Ég myndi reyna að nota þann vettvang í stjórnarmyndunarviðræðum að knýja það fram 

og fleiri mál til þess að rétta hag þeirra sem að minna mega sín í þjóðfélaginu eins og 

t.d. í sambandi við heilbrigðiskerfið og svo auðvitað í sambandi við það að Ísland muni 

ekki styðja hernaðarbrölt. Og þetta mundu vera mín fyrstu verk og ef að þeir sem yrðu 

kjörnir eftir að þeir fengju stjórnarmyndunarumboð frá mér myndu ekki standa við 

kosningaloforðin sem þeir gæfu þá yrði ég fljótur að kalla þá í kaffi og ræða málin. 

Blaðamaður: Elísabet: Já ég myndi fara upp á unglingageðdeild og tala við unglingana 
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og ég myndi segja þeim að ég væri hérna náttúrulega forsetinn og réði öllu þannig að 

þau yrðu að hlusta á mig. En þetta er náttúrulega kannski ekki alveg orða það svona en 

ég mundi fara upp á unglingageðdeild og ég mundi útskýra það fyrir þeim þetta að þegar 

þau eru að skera sig út af því að þau þjást andlega að þegar þau skera sig í líkamann að 

þá framkallast endorfín í heilanum sem slær á sársaukann. Og við þurfum svona fræðslu 

og þekkingu og upplýsingu. Ég hef verið inn á geðdeild þar sem unglingar eru að skera 

sig og það er hræðilegt. Og ég hef sjálf einu sinni þurft að leita til tannlæknis og farið í 

rosalega stóra aðgerð hjá tannlækni og mátti ekki hreyfa mig í 3 vikur og þá fann ég 

þetta sama. Að sársaukinn var svo mikill bæði að missa tennur og upplifa svona 

líkamlegan sársauka og andlegan að ég upplifði þetta einmitt. Ef ég get skorið með 

rakvélablaði, þá myndi þetta hverfa, þá myndi þetta fara. Þetta er bara eitthvað sem 

heilinn býr til. Í staðinn fyrir að ég vissi ekkert að mann langar til að gera þetta til að 

framkalla endorfín í heilanum. Og það kemur líka endorfín bara við að tala við 

manneskju. Þannig að ég mundi fara og tala við krakkana og þetta er einn aðalstaðurinn 

á Íslandi. Unglingageðdeildin. Blaðamaður: Takk fyrir þetta.  

Blaðamaður: 

Hildur ég ætla að spyrja þig annarrar spurningar. Hvað hefur kosningabaráttan þín 

kostað? 

Svör allra:  

Hildur: hún hefur kostað eitthvað 700. þúsund eitthvað svoleiðis. Guðrún: Já.Hún er 

alla vega innan við milljón held ég eitthvað svoleiðis. Elísabet: Í peningum held ég að 

hún kostað svona á milli 2 og 3 kannski 4 ég á bara eftir að telja þetta saman. 

Blaðamaður: hundrað þúsund? Elísabet: Alla vega 2-300 hundruð þúsund. Svo hef ég 

fengið gjafir. Mér var gefin veisla áðan fyrir 150 manns. Kjötlæri bara fyrir 150 og 

áfengir drykkir og bara voða fjör. Og þetta var svona eiginlega kosningavakan 

fyrirfram. Ástþór: Hún hefur kostað mjög litla peninga. Ég er ekki að eyða neinum 

peningum í þetta sem heitið getur. Þetta er aðallega vinna og ég er að vinna mest sjálfur. 

Ég kann að gera videómyndbönd og svona. Þannig að ég geri þetta allt sjálfur. En 

eitthvað hafa sjálfboðaliðar hjálpað mér svona með einstök verkefni. Blaðamaður: 

Geturðu slegið á einhverja upphæð? Ástþór: Nei. Ég treysti mér ekki til þess. Þetta er 

bara eitthvað alveg minni háttar upphæð. Sturla: Já heyrðu hérna kveikja ljósin á 

vélunum. Já ég er hérna mjög þakklátur það sem að ég fékk í gær. Maður yfir nírætt 

lagði inn á reikninginn minn 200. þúsund krónur. Ég fór og keypti náttúrulega ný 

jakkaföt til þess að líta vel út og. Þetta er svona að öllu gamni slepptu þá er þetta 350 - 

þetta geta verið að verða svona 400 þúsund krónur eða eitthvað svoleiðis. Blaðamaður: 

haldið þið að það myndi skila miklu að eyða meiri pening?  

Sturla: Ja súluritin segja það. Elísabet: Það sýnir sig náttúrulega að þeirra efstu. Það 

kom í ljós í kappræðum um daginn að þeir sem eru efstir hafa eytt mestum peningum. 

Hildur: Já og það hefði verið gott að hafa svona almannatengil með sér sem hefði bara 

getað borgað fjölmiðlunum fyrir að fá að koma í viðtöl og svona. Það hefði verið mjög 

sniðugt.  

Blaðamaður: Útskýrðu það. Blaðamaður: Hvað áttu við? Hildur: Ég á við bara að ég 

hefði borgað almannatengli fyrir að koma mér að hjá öllum fjölmiðlum þá hefði ég 
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fengið greiðari aðgang. Guðrún: Heldurðu að framboð þitt hefði haft gagn af því að 

verja meiri peningum? Guðrún: Já örugglega. Já sko t.d. bara að tengjast 

auglýsingastofu og hafa almannatengil og kosningastjóra. Það hefði örugglega verið 

vænlegra til árangurs heldur en þegar maður spilar þetta allt sjálfur eftir eyranu. 

Blaðamaður: En þú Ástþór? Hvað heldur þú? Ástþór: Sko ég tel raunverulega að. Ég 

sagði þetta 96 þegar ég eyddi mjög miklum peningum í kosningabaráttu að þá talaði ég 

jafnframt fyrir því að ætti að banna raunverulega að kaupa auglýsingar og svona í 

kosningabaráttu. Það ætti að vera unnið með plássið sem að fjölmiðlar mundu skaffa 

jafnt fyrir alla. Og það er nú komið hjá ykkur smávísir að þessu náttúrulega get ekkert 

nándar nærri nóg. En ég tel þetta eigi bara að vera partur af fjölmiðlalögunum. Þannig 

að allir frambjóðendur geti kynnt sig á jafnréttisgrundvelli. Og það finnst mér vanta. 

Mér finnst líka vanta eins og hefur komið fram hérna áðan. Meiri umræðu í sjónvarpi. 

Fleiri þætti og mér fyndist mjög röng kosningabarátta eins og þið voruð með hérna 

einhverja betri stofu hérna áðan þar sem allir þeir frambjóðendur þeir tengjast 

fjármálafólki. Þeir tengjast margir Panamapeningum og þetta er ekki gott í lýðræðisríki. 

Í litlu þjóðfélagi eins og Íslandi. Ef við ætlum að hafa heilbrigt lýðræði þá viljum við 

ekki svona kosningar.  

Blaðamaður: En hverjir tengjast Panamapeningum? Ástþór: Ég held að flestir þessir 

aðilar tengist því. Ég ætla ekkert að fara nánar út í það. Ég held að fólk geti nú bara 

skoðað það sjálft. Það er bara, Elísabet: Dylgjur. Ástþór: Sko við skulum bara líta á 

það þannig þá að það eru þarna 3 frambjóðendur. Einn þeirra tengist það sem var áður 

stærsta dagblað landsins og það dagblað hefur verið duglegt að birta um hann efni og 

greinar og aðilar þar á bak við eru að fjármagna ýmislegt í hans framboði. Og svo eru 

hinir 3 og þeir t.d. eru reglulegir gestir í Fréttablaðinu með greinar og þeirra 

stuðningsmenn eru með greinar. Blaðamaður: En er það nóg til þess að tengja þá við 

Panama? Ástþór: Leyfðu mér  að klára. Blaðamaður: Gjörðu svo vel. Ástþór: Og 

hérna mér hefur verið hafnað. Ég hef ekki fengið greinar birtar í Fréttablaðinu. Því hefur 

bara verið synjað og líka frá mínum stuðningsmönnum. Þannig að þetta sýnir bara 

mismuninn. Blaðamaður: En fyrirgefðu að ég trufli þig en þú sagðir að þessir 

frambjóðendur sem voru þarna áðan að þeir tengdust Panamamálinu og peningum en 

þú Ástþór: Ég sagði ekki að þeir tengdust Panamamálinu Blaðamaður: 

Panamapeningum. Ástþór: Já ég sagði t.d. að Fréttablaðið Blaðamaður: Hvernig 

tengist það því að fá ekki greinar birtar í Fréttablaðinu, hvernig tengist þetta Panama? 

Ástþór: Ja þetta blað t.d. það er fjármagnað af fyrirtækjum sem eru í Panama.  

Blaðamaður: ok þá erum við komin með það. Rétt aðeins Hildur af því að þú sagðir 

áðan að það hefði verið gott að vera með almannatengil sem gæti borgað fjölmiðlum 

fyrir að fá umfjöllun. Semsagt greiða fjölmiðli fyrir að fjalla um frambjóðanda. Við 

hvað áttu? Hvaða fjölmiðill er það sem að hefur fengið greitt fyrir að fjalla um 

frambjóðanda? Og hvaða frambjóðanda? Hildur: Ég hef heimildir eða ég hef heyrt það 

að á Eyjuveldið hafi þarna að Eyjuveldinu hafi verið borgað fyrir að fjalla um ákveðinn 

frambjóðanda. Og ég komst aldrei þangað inn t.d. Blaðamaður: Hvaða frambjóðanda? 

Hvaða frambjóðandi er það? Hildur: Einkareknir fjölmiðlar eru bara lokaðir. Mikið. 

Blaðamaður: En bíddu  þú verður að tala skýrt fyrir fólk að horfa á. Það vill vita hvaða 

frambjóðandi keypti sér umfjöllun hjá Eyjunni. Ástþór: Ef ég má grípa fram í... 
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Hildur: Nei veistu það ég þarna vil helst ekki segja það vegna þess að þetta eru ekki 

áreiðanlegar heimildir.  

Blaðamaður: Ok þannig að þetta er bara eitthvað sem að þú heldur eða hefur heyrt? 

Hildur: Já eitthvað sem ég hef heyrt. Eitthvað sem ég hef heyrt. Ástþór: Bíddu nú 

hægur - ekki áreiðanlegar heimildir? Það þarf ekki annað en að skoða landsmálablöð 

þessa fjölmiðilafyrirtækis sem hún er að vísa til og þá sérðu það að það hefur bara þar 

verið fjallað um tvo frambjóðendur. Blaðamaður: Og þið teljið að það hafi verið greitt 

fyrir það? Þið eruð ekki með neinar staðfestingar á þessu? Ástþór: Ég hef líka 

upplýsingar um þetta. Hildur: En af hverju tala þeir ekki við alla? Ég spyr. Af hverju 

vilja þeir ekki sinna lýðræðinu þessir einkareknu fjölmiðlar? Blaðamaður: Það er ekki 

okkar að svara því. Við erum að tala við ykkur öll. Hildur: En ég varpa þessari 

spurningu fram. Þetta er samfélagsins. Ástþór: Það hefði verið eðlilegra í þessum þætti 

þá væru þessir frambjóðendur hér ef að við eigum að fjalla um þá og nefna þá með 

nöfnum þá væri skemmtilegra. Blaðamaður: Eigið þið samt ekki fyrst og fremst að 

fjalla um ykkur sjálf? Ástþór: þá væri skemmtilegra að gera það með þá á staðnum. 

Betra en að gera það að þeim fjarverandi. Hildur: En má ég bæta einu við. Ég sagði að 

ég hefði kannski svona eftir á átt að hafa almannatengil og ég íhugaði það alveg áður 

en ég steig fram. En svona eftir á að hyggja þá finnst mér það hreinna að hafa ekki verið 

með það vegna þess að ég er algjört grasrótarframboð. Og ég er algjörlega frambjóðandi 

fólksins og þess vegna er svo gott að ég skuli ekki vera með almannatengil á bak við 

mig skiljið þið. Því þar með kem ég bara algjörlega fram úr mínu eldhúsborði og mínum 

14 ára gamla bíl eða hvað hann er gamall.  

Blaðamaður:  Hildur þú hefur kvartað undan þinni meðferð. Ekki bara magni 

umfjöllunarinnar heldur líka bara þá gagnrýni eða þær spurningar sem að þú hefur 

fengið á þig í fjölmiðlum. Þarf ekki fólk sem býður sig fram til æðstu metorða í 

þjóðfélaginu að þola gagnrýna umræðu og spurningar?  

Hildur: Jú algjörlega. Það sem ég er að spyrja er, hvert er hlutverk fjölmiðla? Er 

hlutverk fjölmiðla að sinna fólkinu í landinu og lýðræði eða er hlutverk fjölmiðla að 

ganga erinda valdsins og skjóta niður hvern þann sem rís upp og breyta samfélaginu? 

Þetta er svona ríkjandi ótti í samfélaginu eða ég vil segja að fjölmiðlar stjórni svolítið 

með ótta þannig að hver sá sem rís upp er skotinn í kaf þannig að aðrir þori ekki að 

koma í kjölfarið. Og þetta er það sem mér fannst svolítið ég upplifa. Þannig steig ég 

fram og sagði breytum samfélaginu og ég var dæmd hérna óvinur vísindanna og þetta 

var eina spurningin sem ég fékk í marga mánuði í staðinn fyrir að... Blaðamaður: En 

er ekki eðlilegt svo við víkjum aftur að sömu spurningunni. Er ekki eðlilegt að þegar 

þú heldur einhverju fram sem að vísindamenn segja að sé mjög umdeilt að þú þurfir að 

svara því?  

Hildur: Jú, jú en ég er ekki óvinur vísindanna eins og ég var stimpluð af samfélaginu. 

Og þetta er ég að segja. Fjölmiðlar. Ekkert endilega RÚV. Ég var mjög ánægð með 

hvað RÚV var ekki í þessari umræðu framan af. Að aðrir fjölmiðlar. Það var ekki fjallað 

um mig nema að skjóta mig þarna í þessu. Fjölmiðlar stjórna eða halda fólki niðri með 

því að skjóta hvern þann í kaf sem að rís upp úr meðalmennskunni og vill bæta 

samfélagið. Þeir geta líka stjórnað með ótta á tvo aðra vegu ef að ég má en ég þarf 

ekkert að fara í það. Elísabet: Ég held að maður bæti aldrei samfélagið. Ég held að 
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maður bæti bara sjálfan sig. Og ef maður byrjar að bæta sjálfan sig þá er svona sjens að 

maðurinn á móti bætist eitthvað. En að bæta samfélagið það er einhvern veginn svona. 

Karlaveldishugtak sem að við erum orðin vön. Að við eigum að vera að breyta 

samfélaginu. Þetta er held ég bara hættulegur hugsunarháttur. Hildur: Mér finnst ég 

vera að bæta samfélagið með því að benda fólki á Elísabet: Þú þarft kannski að bæta 

þig. Hildur: Hvernig einhverjir fjölmiðlar eru að stjórna. 

Blaðamaður: 

Elísabet þú sagðir, hvernig finnst þér þessi barátta? Þú sagðir um daginn þegar þú varst 

með RÚV snappið. Snapchat RÚV sem heitir RÚV snap að ef einhver myndi spyrja þig 

um málsskotsréttinn þá hefði hann verra af. Elísabet: Já. Blaðamaður: Var þér alvara? 

Elísabet: Já eiginlega sko. Blaðamaður: Þetta er ekki spurning um málsskotsréttinn, 

þetta er spurning um. Elísabet: Ég er orðin bara svolítið leið á þessu. Mér finnst ég 

búin að vera að svara þessu svo oft. Um málsskotsréttinn. Blaðamaður: Já Elísabet: 

Og hérna. Mér finnst þetta svolítið vera. Ég kannast við að vera með þráhyggju en þetta 

svona liggur við að þetta sé svona þráhyggjuspurning af blaðamanna hálfu. 

Blaðamaður: Finnst þér ekki alveg eðlilegt að þetta sé rætt? Þetta nú eitt af þessum 

stóru átakamálum í sambandi við emættið. Elísabet: jú, jú. Endilega. Mér finnst líka 

eðlilegt að ég fái leið á því og hérna af því að það er ýmislegt annað heldur en 

málsskotsrétturinn af því þetta er eins og ég segi. Þessi Nú erum við með hérna nýja 

stjórnarskrá í farvatninu eða frumvarp eins og það er kallað. En eins og ég segi mér. 

Mér fannst þetta vera Ekki bara blaðamann heldur líka bara allir voru að spyrja mig ef 

þeir vissu að ég var í framboði. Hvað finnst þér með málsskotsréttinn? Blaðamaður: 

En þetta er nú varla svona mjög forsetalegt að hóta fólki því að það hafi verra af ef að 

það Elísabet: Nei ég hótaði ekki að það hefði verra af. Hvað sagði ég? Ég sagði bara. 

Blaðamaður: Ja það er á netinu. Við skoðum það eftir þáttinn.  

Blaðamaður: 

Ástþór. Þú hefur líka gagnrýnt fjölmiðla harðlega og farið mikinn. Við skulum segja 

það. Er ekki ótrúverðugt að tala fyrir friði og gera það með svona róttækum og jafnvel 

ófriðlegum hætti?  

Ástþór: Ég vil nú ekki segja að ég hafi gert það með ófriðlegum hætti því að mitt sverð 

er mín tunga. Og ég hef bara notað hana og ég get sagt ykkur frá því að ég hef aldrei á 

ævinni lent í slagsmálum. Ég hef verið sleginn niður, ég sló ekki til baka. Aldrei gera 

það. Og ef við tölum t.d. um þáttinn sem að var Spegillinn sem að frambjóðendur voru 

saman þá var ég alveg pollrólegur en þáttastjórnendurnir æstu sig mjög mikið. Ég hélt 

að hann ætlaði bara upp úr þakinu annarr þeirra þegar ég byrjaði að tala um viss mál. 

Og það er nú þannig að friðarboðið getur ekki verið bara einhver hljóðlát dúfa á staur. 

Hún þarf að geta látið í sér heyra. Þannig breytum við hlutunum. Og við t.d. ef við 

tökum bara þetta baráttumál sem ég hef verið með með NATÓ að við styðjum ekki 

hernaðarbröltið í A-Evrópu sem að ég tel að geti stefnt framtíð okkar í voða þá gerum 

við það ekki með því að vera þegjandi og hljóð og sitja bara og éta kleinur á NATÓ 

fundum. Blaðamaður: En munt þú sitja á friðarstóli á Bessastöðum? Ástþór: Já ég 

mundi náttúrulega að sjálfsögðu reyna það. Og ég mundi reyna sættir. T.d. þegar að 

vandamálið kom upp með Wintris málið og forsetinn kom þarna fram með 

blaðamannafundinn strax eftir að forsætisráðherra kom til hans. Ég hefði aldrei gert 
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þetta svona. Ég hefði boðað þessa aðila alla, báða stjórnmálaflokkana og jafnvel fleiri 

þingmenn á fundi inn á Bessastöðum. Og reynt að ná samkomulagi þannig að það hefði 

ekki verið mótmæli niður á Austurvelli. Ég hefði aldrei gengið fram svona eins og hann.  

Blaðamaður: 

Guðrún Margrét hvernig hefur þér fundist þessi kosningabarátta? Þú ferð fram og setur 

efst á þinn lista þessi kristilegu gildi. Talar um ræturnar og í þessu veraldlega samfélagi 

þar sem að. Einhver myndi kannski kalla þetta svona dálítið, ja kalla þetta tímaskekkju 

að fara fram með Jesú Krist svona á öxlinni einhvern veginn. Hvernig upplifir þú þessa 

umræðu og kosningabaráttuna?  

Guðrún Margrét: Ja, já ég alveg viss um að ég átti að gera þetta og ég er mjög glöð 

að hafa þorað og tekið þennan slag. Blaðamaður: Það er, það er t.d. sumt sem kannski 

rímar illa í nútímasamfélagi við þennan hefðbundna kristilega boðskap t.d. eins og 

hjónabönd samkynhneigðra, styður þú þau? Sko, ég set mig ekki upp á móti 

hjónaböndum samkynhneigðra en hérna, já. Blaðamaður: En hvað? Guðrún 

Margrét: En eins og ég sagði sko hérna mér finnst samt sko hérna út frá Biblíunni að 

þá er sko, já þá er bara af virðingu við Guðs orð að þá er spurning hvort að það ætti að 

vera í kirkju og en að sjálfsögðu er kirkjan búin að samþykkja það. Og hérna 

Blaðamaður: Þannig að þú yrðir líka forseti samkynhneigðra para? Guðrún Margrét: 

Að sjálfsögðu. Blaðamaður: Þetta er nú ekki mjög sannfærandi málfutningur hjá þér. 

Guðrún Margrét: Nei Blaðamaður: Þú stamar í hverju orði og ert alveg að kafna á 

því að útskýra það af hverju þú styður hjónabönd samkynhneigðra. Geturðu ekki fært 

betri rökstuðning fyrir því? Guðrún: Jú, jú allir hafa sama rétt. Og allir eru samkvæmt 

stjórnarskránni hafa rétt á sínum mannréttindum. Það er bara hluti af mannréttindum. 

Að fá að gifta sig. Blaðamaður: Við þekkjum lögin en við erum að spyrja um þína 

skoðun,  

Blaðamaður: Má ég spyrja bara að einu t.d. eins og lög um fóstureyðingar. Nú er verið 

að... liggur fyrir að það á að breyta lögum um fóstureyðingar og veita konum meira 

frelsi til þess að fara í fóstureyðingu. Mundir þú sem forseti undirrita slík lög eða 

mundirðu senda þau í þjóðaratkvæðagreiðslu? Guðrún Margrét: Ég hugsa að ég 

mundi senda þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. Af því að ég ég sé sko bara að okkar hlutverk 

er að vernda lífið. Og það er ekkert um það í stjórnarskránni sem slíkri. En í þessum 

drögum sem að eru að nýrri stjórnarskrá þar er ákvæði: allir hafa meðfæddan rétt til lífs. 

Blaðamaður: En nú greinir marga á um það hvar þessi mörk liggja. Er ekki rétt að láta 

bara læknana um það að draga þessa línu? Guðrún Margrét: Þetta er bara... Elísabet: 

Það er nú frekar konurnar sem hafa meðfæddan rétt til lífs þannig að þær geti ráðið 

þessu sjálfar. Guðrún Margrét: Já en ég sé sko það er verið að tala um sko rétt yfir 

eigin líkama en ég sé sko barn eða fóstur sem sjálfstætt líf. Sem að okkur ber að vernda. 

Blaðamaður: Ertu þá andsnúin því að fóstureyðingar séu heimilar? Guðrún Margrét: 

Nei ég er ekki andsnúin því. Blaðamaður: Í hvaða tilvikum ertu með einhverja 

meginlínu í þessu? Guðrún Margrét: ja bara eins og lögin hafa verið. Sko ef að það 

stefnir lífi eða heilsu móður í hættu. Ef að aðstæður eru hræðilegar en sko ég trúi því 

að það er ekkert alltaf gott jafnvel þó að kona hafi ætlað í fóstureyðingu að hún getur 

séð eftir því kannski allt lífið. Og situr uppi með þú veist hérna pakka en ef hún hefði 

látið sig hafa það, fætt barnið að þá nýtur hún kannski barnsins allt lífið. Blaðamaður: 
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Ég held að það sé erfitt að tala fyrir allar konur með þessum hætti, við verðum að... 

Guðrún Margrét: Já ég veit það. Þetta er viðkvæmt mál. Blaðamaður: Við verðum 

að halda áfram. Elísabet: Hefur þú farið í fóstureyðingu? Guðrún Margrét: Nei ég 

hef ekki gert það. Elísabet: Mundirðu fara í fóstureyðingu? Guðrún Margrét: Nei ég 

mundi aldrei gera það. 

Blaðamaður: 

Sturla við verðum að spyrja þig, þú telur að forsetinn hafi raunverulegt 

framkvæmdavald. Geti valið ráðherra og lagt fram frumvörp. Þú lítur hins vegar 

eiginlega alveg framhjá þeim greinum stjórnarskrárinnar þar sem kemur fram að forseti 

láti ráðherra framkvæma vald sitt og hann sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum. Velurðu 

ekki bara það sem þér hentar úr stjórnarskránni?  

Sturla:  

Nei. Það er nefnilega svolítið merkilegt með þetta. Til þess að forseti geti látið ráðherra 

skipa vald sitt. Nei fyrirgefðu, látið ráðherra framkvæma vald sitt þarf þá ekki að byrja 

á því að skipa hann? Ekki satt? Blaðamaður: Ja Sturla: Textinn segir það er það ekki? 

Blaðamaður: Venjulega það er litið þannig á að forseta Sturla: já við erum nefnilega. 

Það er nefnilega svo magnað Sigríður, við lítum á það hérna í stjórnkerfinu, það er litið 

svo á og svo á en textinn segir hins vegar að það verður að byrja á því að skipa einhvern 

til þess að geta látið hann framkvæma vald sitt. Þetta er eins og skipstjóri bara með skip. 

Hann verður að byrja á því að ráða stýrimann, skipa stýrimann til þess að geta látið 

hann ráða einhverju yfir dekkinu á skipinu. Blaðamaður: En það eru svipuð ákvæði 

t.d. í dönsku stjórnarskránni Sturla: Nú skulum við bara Blaðamaður: Nei ég ætla bara 

að segja það. Það eru svipuð ákvæði í dö, af því hún er nú móðir okkar stjórnarskrár, 

þessi danska og þar eru t.d. hefur Sturla inn á milli: já, já Blaðamaður: drottningin 

algjört neitunarvald. Hún vísar þessu ekki einu sinni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það 

dettur ekki nokkrum einasta manni í hug að danska drottningin hafi raunverulegt vald 

til þess að vísa málum til þess að hafna lögum hreinlega. Er þetta ekki bara dauður 

lagabókstafur?  

Sturla: Jú það er eins og Ólafur Ragnar skrifaði með 26. greinina, þetta er bara alveg 

handónýtur bókstafur en þú náttúrulega er það ekki að við verðum hérna 

einstaklingarnir sem fara í framboð, við verðum að vera 35 ára, þú trúir því? Er það 

ekki? Þú trúir því líka að við verðum að safna undirskriftum. Og þú trúir því líka að 

engin lög öðlast gildi nema forseti skrifi undir það með ráðherra? Þú trúir því? Þú trúir 

því líka að við eigum rétt stjórnarskrárvarinn rétt með eignarréttinn á heimilinu okkar 

o.s.frv. Þú trúir því líka að þingmenn geta ekki boðið sig fram nema að þeir séu búnir 

að ná kosningarétti en af hverju dettur ykkur ekki í hug að nefna það að aðrar greinar 

gildi ekki í stjórnarskránni? Blaðamaður: Vegna þess að það eru aðrar nýrri greinar 

sem að taka þennan Sturla: Nýrri? Blaðamaður: Sem að takmarka þessi völd. Sturla: 

Hvar sérðu það? Blaðamaður: T.d. eins og 13. greinin Sturla: Já þú verður að byrja á 

því að skipa mann til þess að láta framkvæma 13. greinina Svo tala þeir um að hann 

væri ábyrgðarlaus af öllum stjórnarathöfnum. Blaðamaður: Eru þetta bara völd án 

ábyrgðar þá? Sturla: Nei, nei þetta er ekkert flókið. Vegna þess að forseti getur ekki 

látið ráðherra framkvæma neitt nema að lögin segja til um og bíddu aðeins vina mín 

þetta kemur allt saman... Að löggjafarvaldið setur reglurnar fyrir framkvæmdavaldið 
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og forsetinn og ráðherrar eru framkvæmdavaldið og þeir verða að hlíta þeim en 

forsetinn getur ekkert ábyrgst það ef að ráðherra fer út fyrir lagasviðið og byrjar að 

brjóta af sér og ráðherra ætlar að segja að það sé partur af stjórnarathöfninni þá getur 

forseti ekki borið ábyrgð á lögbrotum. Þið verðið aðeins að gefa mér smá Blaðamaður: 

Við höfum gefið þér langan tíma við þurfum að skipta um topic Sturla: Aðeins af því 

að við verðum að gæta jafnræðis... Blaðamaður: já þú ert búinn að tala talsvert mikið 

meira en aðrir, alla vega um þetta efni. Við skulum halda áfram. Takk fyrir þetta. 

Blaðamaður: 

Bretar samþykktu í gær að ganga úr Evrópusambandinu, Ástþór hvaða staða er þá 

komin upp fyrir Ísland og hvaða hlutverki gegnir forseti að þínu mati í þessu máli?  

Ástþór: 

Í þessu máli held ég að það sé nú ríkisstjórnin og utanríkisráðherra sem að fara með 

forystu í það að ná samningum við Breta. Um sambærileg viðskipti eins og við höfum 

verið með. Semsagt að við séum ekki tolluð eitthvað galið á okkar fiskútflutning til 

Bretlands eð annað. Þetta er ekki beint undir valdi forseta sýnist mér. En Blaðamaður: 

En hvernig líst þér á þróunina? Ástþór: Þó forsetinn geti talað fallega til bresku 

þjóðarinnar og skapað velvilja til okkar Íslendinga. Það myndi ég að sjálfsögðu gera 

sem forseti. Blaðamaður: Finnst þér þetta ógna friði t.d.? Ástþór: Ja menn eru að tala 

um það. Það geti verið. Það er nefnilega sko uppruni Evrópusambandsins er 

raunverulega rakinn til svona áhrifa frá Bandaríkjunum í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar og þeir höfðu mikinn áhuga á að byggja upp þetta veldi og það 

hefur verið talað mikið fyrir því að byggja upp Evrópuher undanfarið og þetta 

náttúrulega getur breytt þeirri mynd. Menn hafa talað um tvo þætti sem geta orsakað 

styrjöld við t.d. Rússa og það er einmitt þetta að Evrópusambandið leysist upp og svo 

hitt að ef að Clinton verður kosinn forseti Bandaríkjanna þá talar t.d. Pútín um það - þá 

verður styrjöld. Og hann er búinn að setja herinn í viðbragðsstöðu að ef að það gerist.  

Blaðamaður: Elísabet. Hvað finnst þér um þessa ákvörðun Breta og hvaða áhrif 

heldurðu að það hafi hér á Ísland?  

Elísabet: Ja Evrópusambandið er náttúrulega fer svona bráðum að verða svona einhver 

tilraun sem að hefur verið gerð undanfarin ár og ég held að þetta sé ekkert nein endanleg 

ákvörðun hjá Bretum. Þeir eru þannig þjóð að þeir eru það gömul þjóð að þeir að þetta 

er örugglega þeir byrja samræðuna örugglega upp á nýtt áður en... á einhverjum nýjum 

fosendum annað hvort þessar gömlu þjóðir eða nýjar þjóðir ég spái því. En eins og ég 

segi þetta er búið að vera svona allt mjög tilraunakennt þessi ár. Grikkland, Portúgal, 

England og hérna eða Bretland og þetta er ekkert svona komin niðurstaða það er bara 

verið að reyna að þreifa sig áfram. Þetta er náttúrulega risastórt mál að sameina öll 

þessu sjálfstæðu ríki og ég hugsa að það taki bara næstu 100 árin í viðbót og eins og 

Blaðamaður: Er það markmiðið heldurðu? Elísabet: Ha Blaðamaður: Finnst þér að 

það ætti að vera markmiðið? Að sameina þessi sjálfstæðu ríki? Elísabet: Ja sko ég held 

að öll sameining sé alltaf af hinu góða og semsagt sé. Þú ferð ekki í stríð við vini þína 

og ef þú ert að rífast við vini þína þá leitarðu frekar eftir því að sættast. Blaðamaður: 

Takk  

Elísabet heldur áfram: 
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Hérna já ég held það að þetta sé að við eigum að vera í sambandi og í sameiningum en 

auðvitað verður að gera það bara á þannig hátt að allir séu sáttir og það er ekkert oft 

neitt smámál að Blaðamaður: Nei við þekkjum dæmi um það.  

Blaðamaður: BREXIT hvað finnst þér um það? Guðrún Margrét: 

Guðrún Margrét: Já ég held að þetta kannski skapi okkur ákveðin tækifæri að Bretar 

komi þá frekar í einhver viðskiptasambönd með Íslendingum og þeim sem standa fyrir 

utan. Ég held að þetta gæti veikt Evrópusambandið mikið. Þessi brottför Breta, fleiri 

þjóðir gætu fylgt í kjölfarið. Og kannski verður meiri óróleiki í álfunni. Ég bara veit 

það ekki. 

Blaðamaður: Hvað finnst þér um þessa ákvörðun Breta? Að ganga úr 

Evrópusambandinu?  

Hildur:  

Mér finnst þetta allt í lagi og ég sé að í framtíðinni þá muni einingar verða smærri af 

því að það er miklu auðveldara að hafa smærri einingar og halda utan um heldur en að 

vera í risastórum einingum og það er líka eykur jafnvægi í heiminum held ég. Ég hef 

ekki áhyggjur af það komi stríð eða og ég sé alveg að Skotland eigi eftir að brjóta sig 

frá og N-Írland jafnvel þeir eru farnir að ræða það. Og ég meina ég skil það mjög vel. 

Og eins og N-Spánn og þú veist það er alveg tilhneiging til að ráða sér sjálfur og vera í 

smærri einingum og ég sé alveg að það verði þannig eftir ég veit ekki hvað það tekur 

100 ár eða 30 ár eða 50 ár eða 10. Ég veit ekki alveg en þetta sé ég vera þróunina alveg 

eins og hér á Íslandi þá munum við flytja meira út á land. Við viljum búa í smærri 

samfélögum. Til að þurfa ekki að keyra í hálftíma. Mig langar svo að tala um þarna hún 

Elísabet tók af mér orðið áðan þegar að ég var að segja að ég vildi bæta samfélagið. 

Hún segir: maður bætir ekki samfélagið maður bætir bara sjálfan sig. En hún var einmitt 

að segja að hún ætlaði að fara inn á BUGL og tala við krakkana þar. Það er nákvæmlega 

þannig sem að maður bætir samfélag. Ef að allir sitja bara heima í sófanum og bæta 

sjálfa sig þá gerist ekki neitt í samfélaginu. Blaðamaður: Þetta er ekki það sem við erum 

að ræða núna. Við erum að tala um þessa ákvörðun Breta að ganga úr 

Evrópusambandinu  

Blaðamaður: Sturla, hvað finnst þér um þetta og hvaða áhrif heldurðu að þetta hafi á 

Íslandi?  

Sturla: Ég er bara hlynntur þeim í þessu og hvað varðar áhrifin á okkur þá það er 

náttúrulega hlutur sem við getum ekki held ég gert okkur alveg strax í hugarlund hér 

inni í þessu stúdíói en það eru alveg sannarlega hlutir sem maður þarf bara að spekúlera 

í núna á næstu vikum og mánuðum sem að þetta þróast bara út í og við verðum bara að 

aðlaga okkur að því sem að kemur. Og þetta held ég að styrki bara okkur fólkið í landinu 

sem höfum ekki áhuga á því að ganga inn í Evrópusambandið. Og þetta gæti jafnvel 

minnkað aðeins reglugerðarfarganið sem við höfum verið að fá hérna yfir landið sem 

við höfum bara hreinlega ekkert við að gera.  

Blaðamaður: Við ætlum að spyrja ykkur einnar bara hraðaspurningar, bara örstutt svar 

við þessu: ef að þið væruð bandarískir þegnar eða borgarar og væruð að fara að kjósa 

forsta núna í ár. Ástþór mundir þú kjósa Hillary Clinton eða Donand Trump?  
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Svör allra: 

Ástþór: Hverjir eru hinir frambjóðendurnir? Blaðamaður: Það er alveg hárrétt 

athugað. Hvern mundir þú kjósa? Ástþór: Getur það verið að það sé sama vandamál í 

Bandaríkjunum eins og á Íslandi að sumum frambjóðendum er haldið niðri og öðrum 

lyft upp í fjölmiðlunum? Þannig að við vitum ekki hverjir hinir eru? Gæti það verið 

skýringin á að þú Blaðamaður: Þetta er hraðaspurning, viltu svara? Ástþór: vitir ekki, 

þú veist ekki hverjir hinir frambjóðendurnir eru Blaðamaður: Reyndar ekki, það er rétt 

hjá þér. Blaðamaður: Það er kannski almennt viðurkennt að þessir tveir eru svona þeir 

sem eiga mesta möguleika. Ástþór: Er búið að kjósa? Blaðamaður: það er reyndar 

alveg hárrrétt hjá þér. Já en viltu gefa okkur svar? Ástþór: Nei ég held að þetta sé svarið 

nefnilega. Ég held að það komi þarna í ljós að það er galli í lýðræðinu að. Það er ekki 

heilsteypt. Blaðamaður: Flott er. Elísabet. Hvað mundir þú kjósa? Elísabet: Ég mundi 

kjósa Abraham Lincoln. Blaðamaður: Ég held að hann sé ekki í framboði lengur. Þá 

mundi ég kjósa Hillary af tvennu illu. 

Blaðamaður: En þú Guðrún? Guðrún: Ég hefði kosið Bernie Sanders en mér finnst 

eiginlega hvorugur kosturinn góður þannig að ég mundi kannski skila bara auðu. 

Blaðamaður: Hildur: Ja ég hefði klárlega kosið Bernie Sanders. Hann er svona eins og 

ég. Maður fólksins. Blaðamaður: En af þessum tveimur: Já. Fyrst var ég mjög hlynnt 

Hillary þannig ætli ég mundi ekki kjósa hana. Blaðamaður: Sturla: Heyrðu það er 

Bernie Sanders og hann er að standa upp með fólkinu og það er það sem að þarf. Og 

kannski ekki eins mikið með stríðsrekstrinum eins og hinir tveir þannig að ég mundi 

skila auðu ef þeir væru eingöngu í boði. En Bernie Sanders hann stendur upp úr held 

ég. 

Blaðamaður: 

Við þurfum aðeins að það er farið að líða að lokum hjá okkur. Ég ætla að spyrja þig 

Elísabet: Eru einhverjir hópar í samfélaginu sem þurfa sérstaklega á stuðningi forseta 

að halda? Hverjum mundir þú leggja lið?  

Elísabet 

Heyrðu ég var bara, þessi spurning kemur eins og kölluð vegna þess að ég var um 

daginn á fundi Þroskahjálpar og hérna hjá öryrkjum. Á Grandhótel og við vorum þar í 

pallborði ægilega fínar manneskjur, við frambjóðendur og salurinn var fullur af fötluðu 

fólki í hjólastólum og göngugrindum með downs syndrome og ég held að þetta. Við 

komumst ekki í hálfkvisti við, okkar barátta kemst ekki í hálfkvisti við þá baráttu sem 

að þau eru að heyja og sem að þau hafa háð og þangað sem þau hafa komist. Bara það 

að komast út í bíl. Ég var svo agndofa að ég fékk svona mjög sérstaka tilfinningu. Ég 

leit svona yfir salinn. Og þetta var mjög vel skipulagt og mjög vel gert og bara svona 

alveg eins og hjá ykkur. Sjónvarp og spyrlar og allt hvaðeina og ég sé einhverja svona 

bylgju. Ég skynja bara eitthvað svona eins og maður gerir stundum. Skynja Einhverja 

bylgju og ég skynja að Ísland muni rísa upp og kjósa sér þann forseta sem að það þarf 

á að halda. Það gerist eitthvað svona óvænt. Þetta upplifði ég einmitt hjá fólki sem að 

var kannski bara stundum bundið niður. Hálfpartinn sko og hver er ég að standa hér og, 

ég get verið alveg eins svona bundinn einhvern veginn í huganum alla vega. Ég held að 
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þau hérna geti stutt forsetann skilurðu. Ég held að forsetinn geti voða lítið hjálpað þeim. 

En þau gætu stutt forsetann.  

Blaðamaður: Guðrún. Hvern myndir þú styðja? Hvaða hóp myndir þú styðja?  

Guðrún: Sko ég var líka á þessum fundi og þetta er svona, snerti verulega við mér. 

Sérstaklega það að frétta að öryrkjar eru í stórum stíl að taka líf sitt vegna fátæktar. Og 

okkur var einmitt afhent hérna svarta slaufan. En það sem að ég, hjarta mitt hefur slegið 

fyrir er fólk sem er í vanda út af börnunum sínum. Æskunni sem er í vanlíðan sem er 

bundið í allskonar hérna fíknir og fjötra og þunglyndi og kvíða og bara samstaða með 

mæðrum og foreldrum sem að vita ekki hvert þau eiga að snúa sér og þessari æsku 

landsins. Blaðamaður: Takk fyrir það, Hildur.  

Blaðamaður: Tíminn er alveg að hlaupa frá okkur. Já en við ætlum að koma öllum að 

hér með þessa spurningu áður en við fáum lokaorðin  

Hildur:  

Klárlega öllum þeim sem minna mega sín og það eru fátækir og fatlaðir og geðfatlaðir 

ekki síður og allir bara sem að þurfa að rísa upp og fá stuðning ofan frá. Forsetinn á 

einmitt að tala fyrir þeim sem minnst mega sín.  

Sturla 

Heyrðu þetta kemur aftur að jafnræðisreglunni og stjórnarskrárvörðum rétti að allir séu 

jafnir hérna í landinu og peningum sem að deilt er úr ríkissjóði til okkar fólksins. Hann 

á að deilast jafnt þannig að það sem við erum búin að vera ræða hérna þetta á að gæta 

að jöfnuði í samfélaginu og það er í rauninni það sem að forsetinn þarf að ræða líka. 

Bara réttilega eins og Ólafur talaði um fátæktina í Keflavík, holótta vegi hérna á 

Vestfjörðum 96 og það eru fullt af fleiri málum sem að forseti þarf að koma að.  

Blaðamaður: Ástþór. Hverjum mundir þú leggja lið?  

Ástþór:  

Það er eitt sem að ég held að forseti hver sem hann verður þurfi að skoða og það er 

vandamál með einelti í skólum. Og hvernig unga fólkið því að það er sjálfsmorðstíðni 

hjá ungu fólki hef ég heyrt hérna. Það er mjög alvarlegt. Það smitar mjög út í 

þjóðfélagið. Þannig að við þurfum að uppræta svona einelti. Uppræta fordóma og svo 

þurfum við auðvitað að gæta þess að allir Íslendingar hafi þennan stjórnarskrárbundna 

rétt sem er í stjórnarskránni Hafa ókeypis heilbrigðisþjónustu fyrir alla. Allir séu þar 

jafnir. Það fari ekki eftir hvort fólk á pening eða ekki hvort hann leiti læknis Þetta er 

vandamál sem á að útrýma hérna og svo er þetta vandamál að það er talað um að 6.000 

börn lifi á Íslandi undir fátæktarmörkum. Svona hlutum eigum við að útrýma. Við erum 

ríkt þjóðfélag og höfum nóg tækifæri til þess að útrýma þessu. Það þarf bara viljann til. 

Blaðamaður: Takk fyrir þetta.  

Blaðamaður: 

Nú er komið að lokaorðunum. Þetta er ykkar síðasta tækifæri til þess að ávarpa þjóðina 

áður en að kosningar hefjast. Ekki að eilífu nei. Við skulum vona að við komumst lífs 

af héðan út. Blaðamaður: Já við ætlum að stöðva ykkur eftir eina mínútu. Þetta er 



 

lxix 

 

undirbúið þannig að við ætlum að gera það. Og við spyrjum ykkur í öfugri röð við 

upphafsspurninguna þannig að við ætlum að byrja á þér Sturla. Hver eru þín lokaorð? 

Sturla: 

Heyrðu þetta snýst um það að ég vil verða forseti fólksins. Gæta að réttindum 

heimilanna. Barnanna okkar í landinu. Öryrkja. Eldri borgara, vinnuna okkar. 

Samfélagsins í heild, auðæfum okkar að þeim verði skipt á milli okkar og þau öfl sem 

að eru hér í landinu að forsetinn ræði um þau mál hvernig að það eru teknir hér segjum 

teknir hér þúsundir eða hundruðir milljarða sem að örfáir einstaklingar taka hérna úr 

samfélaginu sem að gerir það að verkum að heilbrigðisþjónusta og annað slíkt rýrnar 

hjá okkur. Vegakerfið er orðið lélegt, skólabyggingar víðsvegar um landið. Sveitir hér 

víða og bæir þetta er að hrynja niður og þetta eru hlutir sem ég vil ræða um og gæta að. 

Það er af því að ég á 7 sekúndur eftir þá bara vil ég óska þess kæru landsmenn að þið 

sjáið ykkur fært til þess að kjósa mig. Takk. 

Hildur: 

Ég óska þess að sá forseti verður valinn verði til heilla fyrir land og þjóð. Ég hvet hvern 

einasta að líta inn á við og spyrja hver frambjóðendanna mun starfa fyrir fólkið. Hver 

er málsvari lýðræðis í landinu? Hver mun virkilega tala fyrir fólkinu? Gagnvart 

valdhöfum? Hver mun taka málstað fólksins? Hver stendur fyrir jöfnuð? Virkt lýðræði? 

Ég er boðberi friðar í, ég vil vera boðberi friðar í heiminum. Ég vil vera sameiningartákn 

þjóðarinnar. Málsvari lýðræðis. Öryggisventill Alþingis, gagnvart Alþingi. Ég elska 

fólk og ég elska að heimsækja fólk og heyra sögur ykkar og taka þátt í gleði og sorgum 

og draumum og löngunum og þrám og hvetja ykkur til að leggja ykkur af mörkum til 

að búa til betra samfélag. Allir leggjast á eitt. Allir skipta máli. Allir eru dýrmætir og 

saman byggjum við betra samfélag og hvað á ég margar... og bara kjósið þið mig ef þið 

viljið fá betra samfélag ef þið viljið fá hjarta á Bessastaði Blaðamaður: Flott er. Guðrún 

Guðrún Margrét:  

Já ég vil segja við ykkur sem eigið erfitt: ekki gefast upp. Það skiptast á skin og skúrir 

í lífinu en Guð er alltaf til staðar fyrir okkur og hann er í liði öllum þeim sem að biðja 

hann um það. Ég vil segja við ykkur sem eruð aflögufær: finnið ykkur farveg. Og 

blessið frá ykkur. Af því að hamingjan felst í að gefa en ekki að fá. Og ég vil segja við 

ykkur kæru Íslendingar: Ekki tapa rótum ykkar. Ekki leita langt yfir skammt. Lesið þið 

Biblíuna. Biðjið til Guðs. Og það er sko hann sem að þjóð okkar þarf fyrst og fremst á 

að halda. Og ég vil skora á þann forseta sem verður að opna Bessastaðakirkju og leyfa 

bæn fyrir þjóðinni. 

Elísabet 

Ég vil þakka þeim og þakka ykkur öllum fyrir að vera búin að trúa á mig og segja og 

gefa mér svona fallegt þannig að ég hef aftur einmitt fengið þessa trú að ég geti og vilji 

vera forseti. Og það er forseti sem kristallar þjóðina og ég er þessi kristall ég fór áðan í 

hérna samkvæmi sem að var haldið mér til heiðurs alveg bara svona já ok... en það voru 

150 manns og ég sá það voru allir forsetar þar þannig að vertu bara forseti í þínu eigin 

lífi - kjóstu það sem þú vilt ef þú kýst mig þá lofa ég bara að sitja ekki lengur en í 4 ár 
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og það sem að mér finnst forsetinn það er þjóðin sem að hann eða hún sem hann hefur 

áhuga á 

Ástþór: 

Forseti Íslands getur gerst boðberi friðar í heiminum. Ísland gæti líka tekið forystu. Ekki 

bara í fótboltanum, líka í friðarmálum sem að leiðandi rödd. Og um leið getum við 

byggt upp nýjan atvinnuveg á Íslandi sem að getur fært þjóðinni fleiri hundruð milljarða 

og þannig getum við skapað meiri velferð í landinu Við getum þannig hugað að þeim 

sjúku með því að bæta heilbrigðiskerfið. Það eina sem þarf er viljann og trúna, bjartsýni, 

við getum þetta. Og ég tel að það eru raunverulega bara tveir kostir á kjörseðlinum: Það 

er annað hvort ég eða því ég er að boða þetta að fólkið fái aukna velsæld ef að ég verð 

forseti. Allir hinir frambjóðendurnir eru að horfa inn á við og munu kosta þjóðina 

áframhaldandi eins og fyrrverandi forseti hefur kostað, þetta embætti kostar á 2. 

milljarð á kjörtímabilinu. Þannig að ég vil skora á ykkur að hugsa með hjartanu á 

kjörseðlinum og láta ekki blekkjast til þess að kasta atkvæðinu á glæ. Það skiptir engu 

máli hvernig að þið kjósið. 

Blaðamaður: 

Flott. Ástþór, Elísabet, Guðrún, Hildur og Sturla við þökkum ykkur samfylgdina núna 

í kvöld og undanfarnar vikur og óskum ykkur velfarnaðar á morgun. Já þessum þætti er 

lokið Við þökkum áhorfendum og öllum kjósendum samfylgdina líka og minnum á 

kosningavökuna okkar sem hefst kl. 10 annað kvöld. Og munið að kjósa. Verið þið sæl. 

 

 

 

 

  

 

 


