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S
Hugsar í verkefnum
Sigríður Ásdís Snævarr 70 ára

S
igríður fæddist 23. júní
1952 og ólst upp í Vestur-
bænum í Reykjavík. Hún
lauk stúdentsprófi frá
MR 1972 en var í Berlín

tveimur árum áður þegar múrinn að-
skildi fólk og fjölskyldur og hafði það
djúpstæð áhrif á Sigríði sem þá var
nýorðin 18 ára. „Það var gaddavír
allt í kring og yfir hús sem notuð
voru í múrinn. Þetta var ógeðslegt.
Ég fann mikinn sársauka við að vera
þarna. Það gleymist að tala um þetta
í sagnfræðinni, þennan sársauka ein-
staklinganna. Báðum megin múrsins
stóð fólk í von um að finna einhverja
glufu. Fólk í leit að fjölskyldu sinni í
sömu borg í þeirri trú að múrinn
stæði þarna til æviloka. Utanríkismál
varða þig sem einstakling. Þú bara
hugsar ekkert út í það vegna þess að
fókusinn er annars staðar.“

Sigríður tók diplóma í ítölsku frá
Universitá per gli Stranieri í Perugia
á Ítalíu, B.Sc.Econ.-próf frá London
School of Economics 1977, MA-próf
frá Fletcher School of Law and
Diplomacy 1978 og var styrkþegi við
Harvard Russian Research Center
1987.

Með menntaskóla- og háskólanámi
var Sigríður í átta sumur leiðsögu-
maður á Íslandi og hjá Útsýn í Lign-
ano á Ítalíu.

„Ég hóf störf í utanríkisþjónust-
unni 1978 og hef unnið í utanríkis-
ráðuneytinu og sendiráðum Íslands í
Sovétríkjunum, Moskvu, Vestur-
Þýskalandi, Bonn og frá 1991 sem
sendiherra Íslands í Stokkhólmi og
síðar í París til 2004. Ég bjó erlendis í
aldarfjórðung þegar saman eru talin
námsárin og starfsárin. Umdæmis-
ríki og stofnanir fylgdu sendiherra-
starfinu í báðum borgum og ég hef
tvisvar verið heimasendiherra. Árin
1996-1999 var ég prótókollstjóri og
jafnframt heimasendiherra í Suður-
Afríku, Namibíu og Mósambik og
síðustu ár í Singapúr, Malasíu, Ástr-
alíu og við Páfastól. Samtals hef ég
afhent trúnaðarbréf 21 sinni, hið
fyrsta í febrúar 1991 og hið síðasta
með fjarafhendingu frá utanríkis-
ráðuneytinu í mars síðastliðnum.
Eitt trúnaðarbréf var tilbúið til af-
hendingar og ég tilbúin til að afhenda

það í Malasíu, en þurfti frá að hverfa
vegna heimsfaraldursins. Ég var um
skeið í tímabundnu leyfi frá utanrík-
isráðuneytinu eftir að sonur okkar

fæddist 2007.“ Árið 2008 stofnaði
Sigríður, ásamt Maríu Björk Óskars-
dóttur, fyrirtækið Nýttu kraftinn
sem þær starfræktu í fimm ár og

þjálfuðu á þeim tíma 1.100 atvinnu-
leitendur. Árið 2013 gáfu þær út bók-
ina Nýttu kraftinn sem út kom hjá
Forlaginu og hlaut Sigríður þakk-
arviðurkenningu FKA árið 2019.

Sigríður starfar nú sem heima-
sendiherra en lætur af störfum um
mánaðamótin. Umdæmisríki hennar
eru Ástralía, Malasía, Singapúr og
Páfastóll (Vatikanborgríkið). Sigríð-
ur hefur undanfarin ár beitt sér fyrir
samstarfi milli Íslands og Singapúr.
„Bestu rannsóknarstofurnar eru í
Singapúr og vil ég vitaskuld að við
sendum skiptinema okkar og pró-
fessora þangað til að fá aðgengi að
þessum rannsóknarstofum. Ég er
fyrst og fremst í Suðaustur-Asíu og
Ástralíu til þess að efla viðskipti og
mynda tengingar. Það sem skiptir
máli er að diplómasían búi til leiða-
kerfi fyrir framtíðina sem getur orðið
þannig að hver maður nær sínum
markmiðum og með því eflist þjóðar-
búið. Þetta er grundvallaratriði fyrir
framtíðina. Okkur vantar sérfræð-
inga. Okkur vantar forritara og fólk
sem kann gervigreind. Singapúr er á
undan öllum í öllu og ég hef verið
með þeim í framtíðinni frá árinu
2018.“ Utanríkisráðuneytið stóð ný-
verið, ásamt Íslandsstofu, fyrir fjar-
ráðstefnu í samstarfi við fulltrúa frá
Singapúr um framtíð matvæla í
heiminum. Ráðstefnan var haldin í
Hörpu í september síðastliðnum og
streymt út á við en streymið er hægt
að nálgast á viðskiptavef Íslands.
„Þetta er eitt það sem ég er stoltust
af.“

Sigríður hefur mikinn áhuga á ný-
sköpun og þörungarækt er henni
ofarlega í huga þessa dagana og vill
hún leggja fram frumvarp þess efnis
á Íslandi. Vinkona hennar, Áslaug
Magnúsdóttir, á fyrirtækið Kötlu
sem beitir sér fyrir vistvænum fata-
iðnaði með nýtingu þörunga í stað
plasts. Sigríður hefur alltaf verið
með mörg járn í eldinum og segist
alltaf vera í vinnu. „Ég bý til verkefni
og hugsa í verkefnum. Ég held að
framtíðin verði verkefnamiðuð. Í stað
þess að fólk sendi ferilskrána sína
hingað og þangað þá sendir það verk-
efnin sín. Strákurinn minn sagði við
vin sinn um daginn: „Mamma kann

Samstarf Utanríkisráðuneytið og Íslandsstofa héldu ráðstefnu, Future of
Food, í samstarfi við Singapúr. Jarþrúður Ásmundsdóttir hjá Íslandsstofu
og Sigríður sjást hér á mynd á ráðstefnunni sem haldin var í Hörpu.

Kynntust í menntaskóla Hjónin
Sigríður og Kjartan kynntust fyrst í
Menntaskólanum í Reykjavík en
gengu í hjónaband 1985. Hér eru
þau í Saurbæ á Rauðasandi.

Næsta kynslóð Sigríður ásamt syni
sínum Kjartani Gunnsteini sem hef-
ur mikinn áhuga á geimflaugum og
hefur tekist að smita foreldra sína
af áhuga á geimnum.
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ekki að vera gömul. Hún dansar eftir
útvarpinu og er alltaf eitthvað að
bauka og bramla. Pabbi er miklu
betri að haga sér eftir aldri,“ sagði
hann. Kjartan Gunnsteinn dregur
ekki úr áhuga mínum á næstu kyn-
slóð. Ég vil auðvitað sjá hann
blómstra. Hann er vitlaus í geim-
flaugar og fyrir bragðið erum við
komin með mikinn áhuga á geimn-
um.“

Fjölskylda

Eiginmaður Sigríðar er Kjartan
Gunnarsson, f. 4.10. 1951, lögfræð-
ingur og fv. framkvæmdastjóri Sjálf-
stæðisflokksins. Hann er sonur
Gunnars Axels Pálssonar, f. 31.8.
1909, d. 15.4. 1991, lögfræðings í
Reykjavík, og Guðrúnar Jónsdóttur,
f. 9.6. 1922, d. 3.7. 1980, skrifstofu-
manns og ritara.

Sonur Sigríðar og Kjartans er
Kjartan Gunnsteinn, f. 5.7. 2007.

Systkini Sigríðar eru Stefán
Valdemar Snævarr, f. 25.10. 1953,
ljóðskáld, doktor og prófessor í heim-
speki í Lillehammer í Noregi; Sig-
urður Ármann Snævarr, f. 6.4. 1955,
sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs
hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
í Reykjavík, Valborg Þóra Snævarr,
f. 10.8. 1960, leikskólakennari og
hæstaréttarlögmaður í Reykjavík,
Árni Þorvaldur Snævarr, f. 4.3. 1962,
sagnfræðingur og upplýsingafulltrúi
hjá Sameinuðu þjóðunum í Brussel.

Foreldrar Sigríðar voru dr. Ár-
mann Snævarr, f. 18.9. 1919, d. 15.2.
2010, prófessor í lögum við Háskóla
Íslands, háskólarektor og hæstarétt-
ardómari, búsettur á Aragötu 8 í
Vesturbænum í Reykjavík, og dr.
Valborg Sigurðardóttir, f. 1.2. 1922,
d. 25.11 2012, MA frá Smith College,
skólastjóri Fósturskóla Íslands, bú-
sett á Aragötunni. Þau gengu í
hjónaband 11.11. 1950.

Sigríður Ásdís
Snævarr

Guðrún Guðmundsdóttir
húsfreyja á Kárastöðum

Þorgrímur Jónatansson
bóndi á Kárastöðum

Ásdís Margrét Þorgrímsdóttir
húsfreyja á Hvítárvöllum

Sigurður Þórólfsson
skólastjóri á Hvítárvöllum

Valborg Sigurðardóttir
skólastjóri Fósturskóla

Íslands

Margrét Guðmundsdóttir
húsfreyja á Skriðufelli

Þórólfur Einarsson
bóndi á Skriðufelli

Stefanía Stefánsdóttir
húsfreyja í Hellisfirði

Erlendur Árnason
útgerðarmaður í Hellisfirði

Stefanía Erlendsdóttir
húsfreyja á Húsavík

Valdemar Valvesson Snævarr
skólastjóri á Húsavík og Norðfirði

Guðrún Sigurðardóttir
húsfreyja á Þórisstöðum

Valves Finnbogason
hákarlasjómaður á Þórisstöðum

Ætt Sigríðar Ásdísar Snævarr

Gunnsteinn Ármann Snævarr
prófessor, rektor HÍ og
hæstaréttardómari


