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„Ég vissi ekkert, ég gat ekkert.“ Bankahrunið á Íslandi og vægi valdhafa í 

þungum straumi sögunnar. 

Guðni Th. Jóhannesson 

 

 

 

„Mennirnir skapa sjálfir sögu sína, en þeir skapa hana ekki að vild sinni, ekki við skilyrði sem þeir 

hafa sjálfir valið, heldur við þau skilyrði sem þeir hitta fyrir sér, þeim eru fengin, þeir hljóta í arf.“  

Karl Marx, 1852.1 

 

„Stjórnmál eru hin fullkomnu heimkynni tilviljana og svigrúms af þeim sökum.“  

François Furet, 1982.2 

 

„„Ég vissi ekkert, ég gat ekkert gert, ég mátti ekkert gera,“ var tónninn hjá flestum þeim sem báru 

vitni.“ Þannig lýsti Birgir Hermannsson stjórnmálafræðingur vitnaleiðslum fyrir Landsdómi í máli 

Alþingis gegn Geir H. Haarde. 3  En var bankahrunið á Íslandi 2008 óumflýjanlegt eins og 

stundum er haldið fram? Var það svo að einstaklingum í áhrifastöðum var ofviða að afstýra því? 

Og hafi sú verið raunin verður jafnframt að spyrja hvenær menn hættu þá að geta mótað söguna 

og urðu í staðinn leiksoppar hennar.4 

                                                             
1 Karl Marx (Sigfús Daðason þýddi), „Átjándi brumaire Lúðvíks Bónaparte“, Karl Max og Friedrich Engels, Úrvalsrit 
II (Reykjavík: Heimskringla, 1968). 
2 François Furet (Jonathan Mandelbaum þýddi), In the workshop of history (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 
bls. 9. Á ensku er tilvitnunin svona: „Politics is the quintessential realm of chance, and so of freedom.“ 
3 Birgir Hermannsson, „Um sannleiksnefnd“, Fréttablaðið 26 mars 2012, http://www.visir.is/um-
sannleiksnefnd/article/2012703269952.  
4 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis er ítarlegasta heimildin um orsakir bankahrunsins á Íslandi. Sjá 

Rannsóknarnefnd Alþingis (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir ritstj.), Aðdragandi og 

orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir (Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Skýrslan er 

jafnframt á Netinu: http://www.rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/. Í þessari 

grein verður vitnað til vefútgáfunnar. Vitnaleiðslur fyrir Landsdómi og dómur hans koma einnig að gagni. Sjá 

http://www.xn--landsdmur-b7a.is/. Aðrar helstu heimildir um aðdraganda og orsakir bankahrunsins eru þessar (í 

stafrófsröð): Robert Z. Aliber and Gylfi Zoëga (ritstj.), Preludes to the Icelandic Financial Crisis (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2011), Ármann Þorvaldsson (Svanborg Sigmarsdóttir þýddi úr ensku), Ævintýraeyjan. Uppgangur og endalok 

fjármálaveldis (Reykjavík: Bókafélagið, 2009), Ásgeir Jónsson, Why Iceland? How One of the World’s Smallest Countries 

Became the Meltdown’s Biggest Casualty (New York: McGraw-Hill, 2009), Roger Boyes, Meltdown Iceland. How the Global 

Financial Crisis Bankrupted and Entire Country (London: Bloomsbury, 2009), Daniel Chartier, The End of Iceland’s Innocence. 

The Image of Iceland in the Foreign Media During the Crisis (London: Citizen Press, 2010), Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið. 

Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar (Reykjavík: JPV, 2009), Ingimundur Friðriksson, „Aðdragandi bankahrunsins í 

október 2008“, http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6794, 6. febrúar 2009. 

Kaarlo Jännäri, „Report on Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and future“, 

http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf, 30. mars 2009, Jón Daníelsson og Gylfi 

http://www.visir.is/um-sannleiksnefnd/article/2012703269952
http://www.visir.is/um-sannleiksnefnd/article/2012703269952
http://www.rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/
http://www.landsdómur.is/
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6794
http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf
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 Þetta eru meginspurningar þegar orsaka hrunsins er leitað. Við leit að svörum þarf að 

huga að kenningum um vægi einstaklinga og einstakra ákvarðana í sögulegri þróun. Þar takast á 

þær hugmyndir að einstaklingar og ákvarðanir þeirra skipti sköpum um rás viðburða og hins 

vegar sú skoðun að sögunni vindi fram til lengra tíma án þess að einstaklingar hafi þar úrslitaáhrif. 

Með vísun í tvö orðtök sem tengjast hruninu mætti jafnvel segja að hér takist á það sjónarmið 

annars vegar sem býr á bak við kjörorðið „Ekki gera ekki neitt“ – að athafnir eða athafnaleysi 

fólks geti skipt sköpum – og hins vegar sú hugmynd að fólk skuli „ekki persónugera vandann“ – 

að það sé ekki við einstaklinga að sakast að svo fór sem fór.5 Sömuleiðis hlýtur leitin að orsökum 

bankahrunsins að vekja upp spurningar um ramma í tíma og rúmi. Hversu langt aftur og hve víða 

skal sækja útskýringar á óförunum? Þau svör sem koma til greina ættu að vekja hugleiðingar um 

vægi tilviljana í sögulegri þróun og allt það sem gæti hafa gerst. Loks ættu þau að varpa ljósi á 

þann vanda að skrifa um nýliðna atburði, þar á meðal þá freistingu að vera vitur eftir á. 

 Greinin er byggð á erindi á Söguþingi 2012. Hún er ekki ritrýnd og í henni er ekki að 

finna fullunna úttekt á viðfangsefninu. Greininni er ætlað að vekja spurningar frekar en svör og 

skapa grunn fyrir frekari rannsóknir og umræður um afar flókin og umfangsmikin álitamál. Skrifin 

verður að skoða í því ljósi. 

Fall bankanna haustið 2008  

Fimmtudaginn 9. október 2008 voru stóru bankarnir þrír á Íslandi, Glitnir, Landsbanki og 

Kaupþing, allir komnir í umsjá ríkisins, rústir einar. Minnstu munaði að íslenska ríkið færi í 

greiðsluþrot. Hvað hafði gerst? Hver bar ábyrgð? Þær spurningar brunnu á vörum margra. 

Nokkrum dögum síðar sagði Geir H. Haarde, forsætisráðherra frá árinu 2006, að þótt brýnt væri 

að rannsaka hvað hefði farið úrskeiðis þyrfti að horfa fram á veg og ekki mætti „persónugera“ 

viðfangsefnin. Þetta ítrekaði Geir við ýmis tækifæri.6 

                                                                                                                                                                                              
Zoëga, „Hagkerfi bíður skipbrot“, http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfib____ur_skipbrot.pdf, 9. 

febr. 2009, Jón Fjörnir Thoroddsen, On Thin Ice. A Modern Viking Saga about Corruption, Deception & the Collapse of a 

Nation (Reykjavík: Brúðuleikur, 2011), Sigríður Benediktsdóttir, Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga, „Lessons from a 

collapse of a financial system“, Economic Policy 66 (2011), bls. 183‒231, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0327.2011.00260.x/full, Styrmir Gunnarsson, Umsátrið. Fall 

Íslands og endurreisn (Reykjavík: Veröld, 2009), Styrmir Gunnarsson, Hrunadans og horfið fé. Skýrslan á 160 síðum 

(Reykjavík: Veröld, 2010), Robert Wade, „Iceland as Icarus“, Challenge 52/3 (2009), bls. 5‒33, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=38604339&site=ehost-live. 

5 „Ekki gera ekki neitt,“ var kjörorð innheimtufyrirtækisins Intrum sem nú heitir Motus. Sjá 
https://ekkigeraekkineitt.is. Haustið 2008 lét Geir H. Haarde forsætisráðherra þau orð falla að ekki mætti 
„persónugera vandann“ eins og að verður vikið. 
6 „Ekki persónugera viðfangsefnin“, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/10/15/ekki_personugera_vidfangsefnin/. „Kastljós“, Ríkissjónvarpinu 22. 
okt. 2008 (viðtal við Geir H. Haarde). 

http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfib____ur_skipbrot.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0327.2011.00260.x/full
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=38604339&site=ehost-live
https://ekkigeraekkineitt.is/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/10/15/ekki_personugera_vidfangsefnin/
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Áminning forsætisráðherra fékk ekki hljómgrunn. Almenningur virtist vilja að ákveðnir 

einstaklingar öxluðu eigin ábyrgð. Þeir hefðu gert mistök, tekið rangar ákvarðanir, og þess vegna 

hefði bankahrunið orðið – það hefði ekki bara dunið yfir sisona. Hinar röngu ákvarðanir virtust í 

fljótu bragði mýmargar en í fyrstu horfðu margir einkum til nýliðinna atburða, einkum 

Glitnisleiðarinnar svonefndu, neyðarlaganna 6. október 2008 og eftirtektarverðs viðtals við Davíð 

Oddsson í Kastljósi Ríkissjónvarpsins degi síðar. 

Glitnisleiðin var farin mánudaginn 29. september 2008 þegar ljóst var að bankinn yrði að 

fá aðstoð til að standa við skuldbindingar sínar.7 Ríkisvaldið eignaðist þrjá fjórðu hlutabréfa í 

Glitni gegn fjárframlagi til hans og var ætlunin að þannig efldist traust á bankanum. Svo fór alls 

ekki og samtímis heyrðist því fleygt að réttara hefði reynst að veita honum neyðarlán eins og 

stjórnendur hans fóru fram á, jafnvel þótt upphæðin hafi verið geysihá. Um miðjan október 2008 

velti einn hagfræðingurinn því fyrir sér að kannski hefði „önnur afgreiðsla“ á máli Glitnis gefið 

öllum bönkunum svigrúm „til að komast í það skjól sem vænta má af samræmdum alþjóðlegum 

aðgerðum til stuðnings fjármálakerfinu. Kannski var þetta spurning um tvær eða þrjár vikur.“8 

Skömmu síðar staðhæfði Hreiðar Már Sigurðsson, bankastjóri Kaupþings árin fyrir hrun, að sú 

ákvörðun ríkisvaldsins „að taka Glitni yfir“ væri „versta ákvörðun lýðveldissögunnar“.9 

Neyðarlögin sem samþykkt voru á Alþingi 6. október 2008 heimiluðu eignarhald ríkisins á 

öllum bönkunum þremur. Í hita leiksins orkuðu þau tvímælis eins og Glitnisleiðin. Ýmsir 

lögfræðingar efuðust um lögmæti laganna – eða í það minnsta sumra þátta þeirra. Úr forystusveit 

Landsbankans heyrðist svo það sjónarmið að lögin væru „mestu fjármálamistök allra tíma“ og 

þannig yrði ritað um þau í hagfræði- og sögubókum framtíðarinnar. Ríkisvaldið hefði einfaldlega 

átt að halda að sér höndum fyrst það gat ekki veitt bönkunum nauðsynleg neyðarlán og erlendir 

kröfuhafar þeirra hefðu væntanlega séð sér hag í að reka þá áfram.10  

Degi eftir samþykkt neyðarlaganna var rætt við Davíð Oddsson seðlabankastjóra í 

Kastljósi Ríkissjónvarpsins. Lýsti hann þá yfir því að skuldir íslensku bankanna í útlöndum yrðu 

ekki greiddar. Varla hafði hann sleppt þeim orðum þegar fjölmargir andstæðingar hans fullyrtu að 

þau hefðu heldur betur gert illt verra. „Sjaldan hafa orð valdið jafnmiklum skaða í íslensku 

                                                             
7 Ítarlegasta lýsingin á Glitnisleiðinni er í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Sjá http://rna.is/eldri-
nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-7/20.-kafli/.  
8 Ólafur Ísleifsson, „Hvernig gat þetta gerst?“ Markaðurinn 15. okt. 2008, 
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf. 
9 Fyrir orð Hreiðars Más, sjá Styrmir Gunnarsson, Umsátrið, bls. 124. Sjá einnig Ólafur Arnarson, Sofandi að feigðarósi 

(Reykjavík: JPV, 2009), bls. 49‒62, og Ármann Þorvaldsson, Ævintýraeyjan, bls. 215‒222. 
10 „Þetta snýst um neyðarlögin“, http://blogg.visir.is/markadurinn/2008/11/18/%C3%BEetta-snyst-um-
ney%C3%B0arlogin/, 18. nóv. 2008. Sjá einnig Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 137–141. 

http://rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-7/20.-kafli/
http://rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-7/20.-kafli/
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf
http://blogg.visir.is/markadurinn/2008/11/18/%C3%BEetta-snyst-um-ney%C3%B0arlogin/
http://blogg.visir.is/markadurinn/2008/11/18/%C3%BEetta-snyst-um-ney%C3%B0arlogin/
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samfélagi en hann hleypur á þúsundum milljarða króna,“ skrifaði Skúli Helgason, 

framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.11 

Rétt eins og unnt var að beina kastljósinu að meintum örlagaríkum viðburðum hlutu 

ákveðnir einstaklingar þess vegna líka að lenda í því. Þar var Davíð Oddsson fremstur í flokki. 

Degi eftir Kastljósviðtalið skrifaði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra og formaður 

Samfylkingarinnar, Geir H. Haarde að Davíð væri „ekki réttur maður á réttum stað á réttum 

tíma. Hann verði að fara.“12 Sjálfur gat Davíð Oddsson hæglega svarað fyrir sig. Vinur hans og 

aðdáandi, Hannes Hólmsteinn Gissurarson fullyrti jafnframt þá og síðar að seðlabankastjórinn 

hefði, nánast einn manna, varað við því að í óefni stefndi og hann hefði betur setið í stóli 

forsætisráðherra þegar ósköpin dundu yfir.13 

Að sama skapi hlaut Geir H. Haarde hlaut að vera veginn og metinn. Davíð Oddssyni 

fannst hann haldinn ákvörðunarfælni þó að hann segði það ekki opinberlega.14 Fyrr um árið 2008 

höfðu gárungarnir sagt að nýtt orð væri komið í íslenskt mál, sögnin að „haardera“ sem þýddi að 

sitja með hendur í skauti hvað sem á bjáti.15 Geir var ýmsum kostum búinn en hann líktist ekki 

bardagakappa sem efldist við hverja raun.16 Hefði önnur manngerð kannski breytt einhverju á 

örlagastundu? 

Sú spurning varð áleitin eftir hrun bankanna. Sjálfur beindi Geir H. Haarde spjótum 

sínum fljótlega að stjórnendum og eigendum bankanna. Sama gerðu Davíð Oddsson og aðrir 

stjórnmálamenn og embættismenn sömuleiðis. Þá hnigu fyrstu ítarlegu úttektirnar á orsökum 

bankahrunsins í sömu átt. „Þeir einir bera ábyrgð á því hvernig fór fyrir bönkunum,“ sagði Mats 

Josefsson, ráðgjafi stjórnvalda við endurreisn fjármálakerfisins, um bankamennina. 

Fjármálasérfræðingurinn Kaarlo Jännäri komst að svipaðri niðurstöðu.17 

Þannig vísuðu valdhafar og embættismenn ábyrgðinni á aðra. Um leið gátu þeir varið sig 

með því að segja að þeir hefðu því miður ekkert getað gert, að bankahrunið hefði verið 

                                                             
11 Skúli Helgason, „Orð eru dýr“, http://www2.samfylking.is/Forsida/Umraedan/Leidarinn/nanar/2513, 10. okt. 
2008. Sjá einnig „Davíð talaði Kaupþing í kaf“, DV 9. okt. 2008. 
12 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 175. Í bók Ólafs Arnarsonar um orsakir bankahrunsins, sem kom út snemma 
árs 2009, er Davíð Oddsson dreginn til ábyrgðar, framar öðrum mönnum. Sjá Ólafur Arnarson, Sofandi að feigðarósi, 
einkum bls. 183–220. 
13 „Hannes: Steingrímur á að biðjast afsökunar“, http://visir.is/article/20090824/FRETTIR01/660803379, 24. ág. 
2009. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Sprengisandur“, http://hannesgi.blog.is/blog/hannesgi/entry/955473/, 
27. sept. 2011.  
14 Frásagnir heimildarmanna. 
15 Sjá t.d. Jóhann Hauksson, „Sögnin að haardera“, http://www.dv.is/blogg/johann-hauksson/2008/4/15/sognin-
ad-haardera/, 15. apr. 2008. 
16 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 197–198. 
17 „Bankastjórarnir bera ábyrgðina á hruninu“, http://www.visir.is/bankastjorarnir-bera-abyrgdina-a-
hruninu/article/2009735950503, 11. febr. 2009, og Kaarlo Jännäri, „Report on Banking Regulation and Supervision 
in Iceland: past, present and future“, http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf, 30. 
mars 2009. Sjá einnig Gylfi Zoëga og Jón Daníelsson, „Hagkerfi bíður skipbrot“, 
http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfi_b____ur_skipbrot1.pdf, 9. febr. 2009. 

http://www2.samfylking.is/Forsida/Umraedan/Leidarinn/nanar/2513
http://visir.is/article/20090824/FRETTIR01/660803379
http://hannesgi.blog.is/blog/hannesgi/entry/955473/
http://www.dv.is/blogg/johann-hauksson/2008/4/15/sognin-ad-haardera/
http://www.dv.is/blogg/johann-hauksson/2008/4/15/sognin-ad-haardera/
http://www.visir.is/bankastjorarnir-bera-abyrgdina-a-hruninu/article/2009735950503
http://www.visir.is/bankastjorarnir-bera-abyrgdina-a-hruninu/article/2009735950503
http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/KaarloJannari__2009.pdf
http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Hagkerfi_b____ur_skipbrot1.pdf
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óumflýjanlegt, eða því sem næst. Í lok mars 2009 sagði Geir H. Haarde á landsfundi 

Sjálfstæðisflokksins að eftir mitt ár 2007 hefðu íslensk stjórnvöld líklega ekki getað gert neitt „til 

að koma í veg fyrir að íslensku bankarnir yrðu kreppunni að bráð“. 18  Á landsfundi 

samfylkingarfólks kvað við sama tón hjá Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem benti jafnframt á 

hinn skaðsama ofvöxt bankanna: „Flest bendir hins vegar til að þegar komið var fram á árið 

2007/2008 hafi fjármálakerfið þegar verið vaxið landinu yfir höfuð og engar aðgerðir hefðu 

dugað nema neyðaraðgerðir með tilheyrandi áföllum.“19 

Alþjóðakreppan, sem komst í algleyming haustið 2008, varð einnig haldreipi bankamanna 

og „útrásarvíkinganna“ svokölluðu. „Það er ekki hægt að vera bara reiður af því bara,“ sagði Jón 

Ásgeir Jóhannesson, helsti eigandi Glitnis uns ríkið eignaðist ráðandi hlut í bankanum , „og ég 

held það sé gert allt of mikið [úr því] að þetta sé útrásinni að kenna; þetta er því að kenna að það 

myndast á fjármálamarkaði í heiminum alveg ótrúlegar aðstæður, erfiðar aðstæður sem menn hafa 

bara aldrei kynnst.“ 20  Ármann Þorvaldsson, bankastjóri Kaupthing Singer & Friedlander í 

London, sem féll með móðurbankanum Kaupþingi í október 2008, tók í sama streng og sagði 

engu líkar en „Belsebúb sjálfur hafi lagt á ráðin um að koma íslensku þjóðinni á vonarvöl.“ En 

svo bætti Ármann við: „þó ekki sé verið að draga úr ábyrgð einstaklinganna.“21 Sömu tvíhyggju 

gætti hjá Jónasi Fr. Jónssyni, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, í blaðaviðtali um miðjan október 2008, 

þótt hann gerði jafnvel enn meira úr holskeflunni að utan: „Auðvitað hvílir ábyrgðin á rekstri 

einstakra fyrirtækja alltaf á stjórnendum þeirra. Og ég held að þeir hafi verið að vinna vinnuna 

sína og í sjálfu sér gert það alveg ágætlega. En eins og ég segi, þegar ríður yfir þig svona fárviðri er 

fátt um varnir.“22 

Á sama hátt töldu sumir þekktir fræðimenn að íslensku bankamennirnir hefðu rekið 

fyrirtæki sín vel en þeir hefðu því miður orðið „hrikalega óheppnir“.23 Slík rök dugðu þeim þó lítt 

þegar á reyndi. Stjórnendur föllnu bankanna hurfu úr embættum sínum og „útrásarvíkingar“ 

misstu mestan hluta síns viðskiptaveldis, auk mannorðsins í augum margra Íslendinga. Í 

Fjármálaeftirlitinu var Jónas Fr. Jónsson knúinn til að láta af embætti, Davíð Oddssyni var sagt 

                                                             
18 „Hyggilegast hefði verið að mynda þjóðstjórn síðastliðið haust“, http://www.amx.is/stjornmal/5779/, 26. mars 
2009. 
19 „Forystan sem Ísland þarf“, http://www.samfylkingin.is/Frettir/ID/138/Forystan_sem_Island_arf, 27. mars 
2009. 
20 „Ísland í dag“, Stöð tvö 30. sept. 2008 (viðtal við Jón Ásgeir Jóhannesson). 
21 Ármann Þorvaldsson, „Áætlun djöfulsins“, http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Armann/-aaetlun-
djofulsins, 4. des. 2009. Sjá einnig önnur skrif Ármanns á sama vef: 
http://www.pressan.is/pressupennar/ArmannThorvaldsson. 
22 „Eigum að reyna að halda þjóðfélagskerfinu óbreyttu“, Markaðurinn 15. okt. 2008, 
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf. 
23 „Iceland teeters on the brink of bankruptcy“, http://www.msnbc.msn.com/id/27065178/ns/business-
world_business/t/iceland-teeters-brink-bankruptcy/#.ULSk1Ycj7nh. Vitnað er til orða Richards Porters, prófessors 
við London Business School. Orð hans um íslensku bankana voru svohljóðandi á ensku: „I believe it is absolutely 
wrong to say these banks were reckless. Quite the contrary. They were hugely unlucky.“ 

http://www.amx.is/stjornmal/5779/
http://www.samfylkingin.is/Frettir/ID/138/Forystan_sem_Island_arf
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Armann/-aaetlun-djofulsins
http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Armann/-aaetlun-djofulsins
http://www.pressan.is/pressupennar/ArmannThorvaldsson
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/mark/M081015.pdf
http://www.msnbc.msn.com/id/27065178/ns/business-world_business/t/iceland-teeters-brink-bankruptcy/#.ULSk1Ycj7nh
http://www.msnbc.msn.com/id/27065178/ns/business-world_business/t/iceland-teeters-brink-bankruptcy/#.ULSk1Ycj7nh
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upp störfum í Seðlabanka Íslands, líkt og hinum bankastjórunum tveimur, og Geir H. Haarde 

hvarf úr heimi íslenskra stjórnmála. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sagði líka af sér 

embætti rétt áður en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hrökklaðist frá völdum í 

ársbyrjun 2009. Um leið hélt leitin að ástæðum hrunsins þó áfram. Ekki dugði að nokkrir 

bankamenn, embættismenn og stjórnmálamenn létu af störfum sínum. 

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 

Þegar í desember 2008 tók Alþingi tvær tímamótaákvarðanir í rannsóknum á orsökum 

bankahrunsins. Embætti sérstaks saksóknara var stofnað og var því ætlað að „rannsaka grun um 

refsiverða háttsemi í aðdraganda, tengslum við og í kjölfar atburða er leiddu til bankahrunsins, 

hvort sem grunur tengist starfsemi fjármálafyrirtækja, annarra lögaðila eða einstaklinga“. 24 

Jafnframt var ákveðið að stofna sérstaka rannsóknarnefnd til þess að leita „sannleikans um 

aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða“. 25  Þá skyldi nefndin 

einkum meta hvort mistök hefðu verið gerð eða vanræksla hafi átt sér stað, og jafnframt hverjir 

hefðu gerst sekir um þannig handvömm. Sérstaklega var tekið fram að kæmi fram við 

rannsóknina grunur um refsiverða háttsemi yrði ríkissaksóknara tilkynnt um það. Einnig var 

áréttað að mistök eða vanræksla þyrftu ekki að vera refsiverð í skilningi laga.26 

 Enn má því segja að vandinn hafi verið „persónugerður“, enda sögðu þremenningarnir 

sem skipaðir voru í nefndina að „[m]eð þessu færist sjónarhorn rannsóknarinnar þannig að 

einstaklingum og þætti þeirra í töku einstakra ákvarðana.“27 Skemmst er frá því að segja að í 

skýrslu rannsóknarnefndarinnar, sem var birt í apríl 2010, var tekið undir sumt af því sem þegar 

hafði verið vakið máls á. 

 Glitnisleiðin svonefnda var ekki gagnrýnd sem slík en verklag bankastjórnar Seðlabanka 

Íslands þótti óboðlegt og falla undir vanrækslu í skilningi laga.28 Aðdragandi neyðarlaganna var 

rakinn og fundið að því að skort hefði á undirbúning við gerð þeirra.29 Þá tók rannsóknarnefndin 

ekki undir þær ásakanir að Davíð Oddsson hefði látið stórkostlega ógætileg orð falla í Kastljósi 

ríkissjónvarpsins þegar bankarnir voru að hrynja. Sú söguskýring er fallin því að hún stenst ekki 

                                                             
24 „Embætti sérstaks saksóknara“, http://www.serstakursaksoknari.is/um-embaettid; lög um embætti sérstaks 
saksóknara, http://www.althingi.is/lagas/136a/2008135.html.  
25 Sjá 1. grein laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008142.html. Sjá einnig 1. kafla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/1kafli.htm. 
26 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 21.5, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 
27 Sama heimild. 
28 Sama heimild, kafli 21.5.4.7, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 
29 Sama heimild, kafli 21.3.5, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. 

http://www.serstakursaksoknari.is/um-embaettid
http://www.althingi.is/lagas/136a/2008135.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008142.html
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html
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kröfur um orsakasamhengi. 30  Á hinn bóginn þótti nefndinni ekki að einstaklingurinn Davíð 

Oddsson væri sýkn saka. Nefndin rakti ágætlega að ráðamenn Samfylkingar tortryggðu hann og 

ráðamenn Sjálfstæðisflokksins báru of mikla virðingu fyrir honum, jafnvel óttablandna. Í þessu 

sambandi var þá vitaskuld ekki við Davíð einan að sakast en staðreyndin varð sú, eins og 

nefndarmenn sögðu, „að fyrri störf Davíðs Oddssonar sem stjórnmálamanns höfðu samkvæmt 

lýsingu ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem tók við völdum í maí 2007 áhrif á það hvernig ráðherrar 

brugðust við þeim upplýsingum sem embættismaðurinn, formaður bankastjórnar Seðlabanka 

Íslands, lét þeim í té í aðdraganda að falli bankanna“.31 

 Rannsóknarnefndin féllst þannig á þá skoðun Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem hún 

lét í ljós við Geir H. Haarde í október 2008, að Davíð Oddsson væri einfaldlega of 

fyrirferðarmikill og mistækur. Með sínum formlega hætti tók nefndin einnig undir þau orð að 

Geir hefði sýnt af sér vanrækslu í stað þess að leita allra leiða til að leysa yfirvofandi vanda. Sama 

var sagt um Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra.32 Í 

heildarniðurstöðum sínum var rannsóknarnefndin því harðorð: „Getuleysi ríkisstjórnar og 

stjórnvalda til að draga úr stærð fjármálakerfisins í tæka tíð áður en til fjármálaáfalls kom sker í 

augu.“33 

 Margt fleira fannst nefndinni þó ámælisvert. Einstaklingar í valdastöðum hefðu brugðist 

en ekki mætti líta framhjá hinum dýpri orsökum hrunsins, fyrst og fremst of örum vexti 

bankanna. Ágrip um meginniðurstöður skýrslu rannsóknarnefndarinnar hefst á lykilsetningu: 

„Skýringar á falli Glitnis banka hf., Kaupþings banka hf. og Landsbanka Íslands hf. er fyrst og 

fremst að finna í örum vexti þeirra og þar með stærð þeirra þegar þeir féllu í október 2008.“ Þar 

að auki var ein meginniðurstaða nefndarinnar sú að löngu fyrir byrjun þess árs hafi verið fokið í 

flest skjól: „Grípa hefði þurft til aðgerða í síðasta lagi á árinu 2006 til þess að eiga möguleika á að 

koma í veg fyrir fall bankanna án þess að það kæmi verulega niður á verðmæti eigna þeirra.“34 

Í grófum dráttum var niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis því blanda hinna tveggja 

andstæðna um mikilvægi einstaklinga og ákvarðana þeirra í umhverfi og atburðarás sem þeir gátu 

vart breytt svo sköpum skipti. Í sérstakri úttekt á siðferði og starfsháttum í tengslum við fall 

íslensku bankanna var jafnframt vikið að „ábyrgð í stærra samhengi“ með þeim orðum að 

tíðarandi, „félagslegt kerfi“ og alþjóðleg fjármálakreppa hefðu vitaskuld ráðið miklu um hið mikla 

                                                             
30 Sjá t.d. sömu heimild, kafla 20, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/20kafli.html. Í ítarlegri lýsingu á rás 
viðburða er hvergi minnst á sjónvarpsviðtalið við Davíð Oddsson og meint mikilvægi þess. 
31 Sama heimild, kafli 21.4.3, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html. Þessi skoðun heyrðist auðvitað 
víðar. Sjá t.d. Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga, „Hagkerfi bíður skipbrot“, 9. 
32 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 21.5.4.7, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html.  
33 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 2, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/2kafli.html 
34 Sama heimild. 

http://www.rannsoknarnefnd.is/html/20kafli.html
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/21kafli.html
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áfall haustið 2008. Þessar staðreyndir gætu hins vegar ekki leidd til þeirrar ályktunar „að enginn 

tiltekinn beri ábyrgð“.35 

Með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis fékkst rökstudd staðfesting á þeim sannindum, 

sem nú mega heita viðtekin, að ráðamenn í valdastöðum báru ábyrgð og hefðu getað gert betur í 

aðdraganda bankahrunsins þótt þeir ættu sér málsbætur og fráleitt væri við þá eina að sakast. En 

eftir stóð sú spurning hvort vanræksla þeirra hafi verið refisverð. 

Ákæra á Alþingi  

Um leið og rannsóknarskýrsla Alþingis kom út vöknuðu þær spurningar hvort sækja ætti 

stjórnmálamenn til saka fyrir meinta vanrækslu þeirra og mistök. Sérstakur saksóknari myndi 

áfram einbeita sér að fólki í fjármálaheiminum og í júní 2010 tilkynnti settur ríkissaksóknari að 

„umfjöllunarefni og ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis“ gæfu ekki „að svo stöddu ... sérstakt 

tilefni“ til sakamálarannsókna á hendur þremur bankastjórum Seðlabankans fyrir hrun eða 

fyrrverandi forstöðumanni Fjármálaeftirlitsins.36 

 Í 14. grein stjórnarskrár Íslands segir að Alþingi geti kært ráðherra fyrir embættisrekstur 

þeirra og dæmi landsdómur þau mál. Lög nr. 3/1963 fjalla nánar um landsdóm og lög nr. 4/1963 

um ráðherraábyrgð. 37  Á þingi var skipuð nefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis og í byrjun september 2010 voru lagðar fram tvær þingsályktunartillögur um málshöfðun 

gegn ráðherrum. Sakarefnin þóttu liggja fyrir í skýrslunni, grundvallarforsendu þess að 

þingmannanefndin lét málið til sín taka. Í annarri tillögunni var þess vænst að sakamál yrði 

höfðað á hendur Geir H. Haarde, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Árna Mathiesen og Björgvin 

G. Sigurðssyni, í hinni var hinum síðastnefnda sleppt. Í báðum tillögunum voru ráðherrarnir 

fyrrverandi sakaðir um vanrækslu eða athafnaleysi sem hefði gert illt verra síðustu misseri fyrir 

hrun bankanna.38 

 Áfram var vandinn því „persónugerður“. Innan þings og utan heyrðust þó þær raddir að 

rangt væri að einblína á þrjá til fjóra ráðherra. Í lokaumræðum um þingsályktunartillögurnar tvær 

á þingi, 28. sept. 2010, kvaðst Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar, sætta sig við þær útskýringar 

þingmannanefndarinnar að lög leyfðu ekki annað ‒ í 14. grein laga um ráðherraábyrgð segir að 

                                                             
35 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, „Siferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku 
bankanna 2008“. Viðauki við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/vidauki1.html.  
36 Björn L. Bergsson, settur ríkissaksóknari, til Atla Gíslasonar, formanns þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis, 7. júní 210, http://www.althingi.is/pdf/138/oe-138-107.pdf.  
37 Sjá nánar í Sigurður Líndal, „Um ráðherraábyrgð og landsdóm“, Skírnir 184 (haust 2010), bls. 522‒532.  
38 „Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis“, 705. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=705. „Málshöfðun gegn ráðherrum“, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=706. „Málshöfðun gegn ráðherrum“, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=707. 
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málshöfðun geti ekki átt sér stað ef þrjú ár líða frá því að brot var framið án þess að Alþingi hefði 

samþykkt ályktun um málshöfðinina. Þór hefði samt kosið að mun fleiri ráðherrar og fjölmargir 

þingmenn svöruðu til saka. 39  Óneitanlega skaut það einmitt skökku við að í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis var ein meginniðurstaðan sú að hinn mikli vandi – ofvöxtur 

bankanna – var orðinn illviðráðanlegur árið 2006. Málshöfðunin á grundvelli skýrslunnar laut hins 

vegar að meintum afbrotum mun síðar. Að sögn Björgvins G. Sigurðssonar fannst mörgum í 

þingflokki Samfylkingarinnar „undarlegt réttlæti í því að höfða refsimál á hendur fjórum 

einstaklingum vegna þess sem gerðist mánuðina áður en kreppan skall á, en hafa ekki til 

hliðsjónar atburðarásina alla, alveg frá einkavæðingu bankanna til falls fjármálakerfisins“.40 Þetta 

var ugglaust rétt og átti ekki aðeins við þingmenn þess flokks. 

 Þeir þingmenn sem studdu málshöfðun komu úr Framsóknarflokki, Hreyfingunni, 

Samfylkingunni og Vinstri hreyfingunni – grænu framboði. Þeir sögðu sakarefnin skýr og 

nauðsynlegt væru að einhverjir ráðamenn sættu ábyrgð fyrir bankahrunið, líkt og lög leyfðu. Í 

Framsóknarflokki og Samfylkingu mátti þó líka finna þingmenn sem voru á móti málshöfðun og 

töldu grundvöll hennar óskýran, lög um ráðherraábyrgð og landsdóm úrelt, og jafnvel að pólitísk 

sjónarmið réðu för.41 Þessi afstaða var eindregin í þingflokki Sjálfstæðisflokks sem var allur á móti 

málarekstri á hendur ráðherrunum. 

Sá grunur hlaut vissulega að vakna að sumir þingmenn Samfylkingarinnar myndu freistast 

til þess að greiða atvæði um málshöfðun eftir pólitískum línum, hlífa samherjum en kjósa að 

draga ráðherra Sjálfstæðisflokksins fyrir dóm. Grunurinn fékkst að mestu staðfestur í 

atkvæðagreiðslunni á Alþingi 28. sept. 2010. Þrír ráðherranna sluppu með skrekkinn – 

sjálfstæðismaðurinn Árni M. Mathiesen með minnstum mun ‒ en málshöfðun gegn Geir H. 

Haarde var samþykkt með 33 atkvæðum gegn 30. 

Þingmönnum Sjálfstæðisflokks hafði verið í lófa lagið að tryggja að Geir sæti aldrei einn á 

sakabekk með því að láta þau boð út ganga að yrði samþykkt að draga hann til ábyrgðar myndu 

sjálfstæðismenn greiða atkvæði með því að ráðherrar Samfylkingarinnar yrðu líka dregnir til 

ábyrgðar. Formaður flokksins, Bjarni Benediktsson, sagði vissulega „órökrétt“ að Björgvin G. 

Sigurðsson, viðskiptaráðherra og yfirmaður bankamála í landinu í aðdraganda hrunsins, slyppi við 

                                                             
39 Þór Saari, 168. fundi Alþingis 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T134522.html. 
40 Björgvin G. Sigurðsson, Stormurinn. Reynslusaga ráðherra (Reykjavík: Nýtt land, 2010), bls. 7. Sjá einnig ræðu Önnu 
Margrétar Guðjónsdóttur, þingmanns flokksins, þegar atkvæði voru greidd um málshöfðunina. Anna Margrét 
Guðjónsdóttir, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T162032.html. 
41 Sjá t.d. „Áfall að ekki náðist samstaða“, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/11/afall_ad_ekki_nadist_samstada/, 11. sept. 2010, og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T163043.html.  

http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T134522.html
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T162032.html
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/11/afall_ad_ekki_nadist_samstada/
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T163043.html
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ákæru en forsætisráðherrann ekki. Samt sem áður yrði réttlætinu „ekki frekar fullnægt í þessu máli 

með enn frekara óréttlæti en orðið er“.42 Sú afstaða Bjarna var sjálfsögð, vildu menn vera sjálfum 

sér samkvæmir, en gagnrýnd af þeim sem töldu „drengskap“ af þessu tagi til „barnslegrar 

einfeldni“, svo vitnað sé til orða Davíðs Oddssonar, ritstjóra Morgunblaðsins frá hausti 2009.43 

Eindregnir stuðningsmenn málshöfðunar viðurkenndu að „það hefði í sjálfu sér verið 

eðlilegra að eitt ætti við um alla“, eins og Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og formaður 

Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, komst að orði um leið og lyktir lágu fyrir.44 Síðar sagði 

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra, sem greiddi atkvæði gegn málshöfðun á hendur 

ráðherrunum fjórum, sömuleiðis að fulltrúar þingflokka hefðu átt að ráða ráðum sínum þegar 

ljóst mátti vera að Geir H. Haarde yrði einn ákærður – væntanlega til þess að fá þeirri niðurstöðu 

breytt með einhverjum hætti.45 

Alls er óvíst að það hefði tekist. Hinn pólitíski meirihluti á Alþingi réð. Í meðförum hans 

varð ábyrgð stjórnmálamanna á bankahruninu „persónugerð“ í einni persónu. Auk þess voru 

væntanleg réttarhöld auðvitað pólitísk vegna þess að til þeirra var stofnað af pólitískt kjörnum 

fulltrúum á pólitískri samkomu.46 

Landsdómur  

Í fyrsta sinni í sögunni skyldi landsdómur koma saman og dæma um embættisfærslu ráðherra. Í 

október 2010 var Sigríður J. Friðjónsdóttir kjörin saksóknari Alþingis. Í maí 2011 lagði hún fram 

ákæru í sex liðum á hendur Geir H. Haarde, „fyrir brot framin af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi í embættisfærslu hans sem forsætisráðherra á tímabilinu frá febrúar 2008 og fram í 

októberbyrjun sama ár, allt eins og hér greinir“:47 

 

1. 

1.1. Fyrir að hafa sýnt af sér alvarlega vanrækslu á starfsskyldum sínum sem 

forsætisráðherra andspænis stórfelldri hættu sem vofði yfir íslenskum fjármálastofnunum 

og ríkissjóði, hættu sem honum var eða mátti vera kunnugt um og hefði getað brugðist 

                                                             
42 Bjarni Benediktsson, 169. fundi Alþingis, 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/raeda/138/rad20100928T165422.html. 
43 „Reykjavíkurbréf“, Morgunblaðið 29. apríl 2012, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1419893. Hér er gengið að 
því sem gefnu að Davíð hafi ritað bréfið. 
44 „Eitt hefði átt að ná yfir alla“, http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/28/eitt_hefdi_att_ad_na_yfir_alla/, 28. 
sept. 2010.  
45 „Hefði átt að biðja um fundarhlé“, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/04/23/hefdi_att_ad_bidja_um_fundarhle/, 23. apríl 2012.  
46 Fyrir aðra umfjöllun um pólitískt eðli málshöfðurinnar sjá t.d. Valur Ingimundarson, „The Politics of Justice: The 
Aftermath of the Financial Collapse in Iceland“, http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120627_iceland.pdf, 

einkum bls. 8‒10. 
47 „Ákæra“, 10. maí 2011, http://sakal.is/media/skjol/Akaera-10.5.2011.pdf.  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1419893
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/09/28/eitt_hefdi_att_ad_na_yfir_alla/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/04/23/hefdi_att_ad_bidja_um_fundarhle/
http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20120627_iceland.pdf
http://sakal.is/media/skjol/Akaera-10.5.2011.pdf
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við með því að beita sér fyrir aðgerðum, löggjöf, útgáfu almennra stjórnvaldsfyrirmæla 

eða töku stjórnvaldsákvarðana á grundvelli gildandi laga í því skyni að afstýra 

fyrirsjáanlegri hættu fyrir heill ríkisins. 

1.2. Fyrir að hafa látið undir höfuð leggjast að hafa frumkvæði að því, annaðhvort með 

eigin aðgerðum eða tillögum um þær til annarra ráðherra, að innan stjórnkerfisins væri 

unnin heildstæð og fagleg greining á fjárhagslegri áhættu sem ríkið stóð frammi fyrir 

vegna hættu á fjármálaáfalli. 

1.3. Fyrir að hafa vanrækt að gæta þess að störf og áherslur samráðshóps stjórnvalda um 

fjármálastöðugleika og viðbúnað sem stofnað var til á árinu 2006, væru markvissar og 

skiluðu tilætluðum árangri. 

1.4. Fyrir að hafa vanrækt að hafa frumkvæði að virkum aðgerðum af hálfu ríkisvaldsins 

til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins með því til að mynda að stuðla að því að 

bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn eða einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar 

úr landi. 

1.5. Fyrir að hafa ekki fylgt því eftir og fullvissað sig um að unnið væri með virkum hætti 

að flutningi Icesave-reikninga Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi yfir í dótturfélag og 

síðan leitað leiða til að stuðla að framgangi þessa með virkri aðkomu ríkisvaldsins. 

2. 

Fyrir að hafa á framangreindu tímabili látið farast fyrir að framkvæma það sem fyrirskipað 

er í 17. gr. stjórnarskrár lýðveldisins um skyldu til að halda ráðherrafundi um mikilvæg 

stjórnarmálefni. Á þessu tímabili var lítið fjallað á ráðherrafundum um hinn yfirvofandi 

háska, ekki var fjallað um hann á ráðherrafundum og ekkert skráð um þau efni á 

fundunum.  

 

Vanræksla og ábyrgð voru lykilorðin í ákæru saksóknara. Í október 2011 vísaði 

landsdómur frá fyrstu tveimur ákæruliðunum. 48 Sú tillaga Bjarna Benediktssonar að afturkalla 

ákæruna alla fékk hins vegar ekki brautargengi á Alþingi. 49  Í mars 2012 hófst aðalmeðferð 

málsins. Saksóknari Alþingis rakti þá liði ákærunnar sem eftir stóðu, kappkostaði að sýna fram á 

sekt sakborningsins eins og vera bar og lét sig því engu varða hugleiðingar um réttmæti þess að 

Geir H. Haarde svaraði einn til saka.50 Það var utan verkahringsins. 

                                                             
48 „Úrskurður í máli nr. 3/2011. Alþingi gegn Geir Hilmari H. Haarde“, 3. okt. 2011, http://landsdómur.is/domar-
og-urskurdir/nr/8.  
49 Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra. 403. mál, 140. lögþ., 
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=140&mnr=403.  
50 Sjá munnlegan málflutning Sigríðar J. Friðjónsdóttur, saksóknara Alþingis, 15. mars 2012 og andmæli degi síðar, 
http://www.xn--landsdmur-b7a.is/adalmedferd/nr/69. Sjá einnig „Dómur 23.04.2012 í landsdómsmálinu nr. 

http://landsdómur.is/domar-og-urskurdir/nr/8
http://landsdómur.is/domar-og-urskurdir/nr/8
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=140&mnr=403
http://www.landsdómur.is/adalmedferd/nr/69
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 Við vitnaleiðslur kom ýmislegt fram sem virtist réttlæta málshöfðunina. Steingrímur J. 

Sigfússon rifjaði upp að allt árið 2008 hafi hann talið hætt við því að „Ísland stefndi í þrot“ vegna 

skuldasöfnunar hvarvetna og ofvaxtar bankakerfisins. Steingrími fannst „óskiljanlegt“ að 

stjórnvöld hefðu ekkert gert til að draga úr stærð bankanna. Um leið benti hann þó á „að sem 

leikmaður á þessu sviði væri hann ekki dómbær um hversu raunhæft væri að aðgerðir hefðu getað 

skilað árangri“.51 Tryggvi Pálsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Seðlabanka Íslands, taldi að 

sumarið 2008, þegar mál voru komin á „alvarlegt stig“, hefði þurft að skipa sérstakan aðgerðahóp 

í stað samráðshóps um fjármálastöðugleika og viðbúnað sem var skipaður embættismönnum og 

gat því ekki tekið veigamiklar ákvarðanir. Að mati Tryggva hefði þurft „eins konar herforingja“ til 

að stýra því starfi og mátti lesa úr þeim orðum að kannski hafi forsætisráðherrann ekki þótt 

hæfastur í slíkt verk.52 

 Vitnisburður manna var samt nær allur á þann veg að Geir H. Haarde hefði verið nær 

ómögulegt að taka í taumana þegar komið var fram á árið 2008. Í fyrsta lagi hefði vandinn orðið 

til fyrir hans tíð á stóli forsætisráðherra. Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðalhagfræðingur 

Seðlabankans, gekk meira að segja svo langt að telja að ef koma hefði átt í verk fyrir fall bankanna 

þriggja hefði líklega þurft að grípa til aðgerða árið 2005. 53  Sérstaklega tóku vitni fram að 

bönkunum hefði verið erfitt eða ómögulegt að selja eignir árið 2008 og slík örþrifaráð hefðu 

líklega leitt til falls þeirra fyrr en ella. 54  Sömuleiðis kvaðst Jón Sigurðsson, fyrrverandi 

stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins, hafa heyrt frá forstjóra þess og lögfræðingum að bannað 

hefði verið samkvæmt lögum að takmarka innlánasöfnun Landsbanka Íslands erlendis. Loks kom 

fram að fjármálakreppan mikla haustið 2008 hefði skollið á öllum að óvörum og Össur 

Skarphéðinsson dró orð margra vitna saman þegar hann kvaðst „ekki enn [hafa] hitt mann sem 

gæti bent á hvað hefði verið hægt að gera á þessum tíma“. 55  Enn skýrar kvað Jóhanna 

Sigurðardóttir forsætisráðherra að orði: „Ég held að Geir H. Haarde hafi gert allt sem í hans valdi 

stóð á þessu tímabili sem þú nefnir til að takast á við þennan vanda.“56 

                                                                                                                                                                                              
3/2011: Alþingi gegn Geir Hilmari H. Haarde“, http://xn--landsdmur-b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-

vef.pdf, bls. 289‒308. 
51 Sama heimild, bls. 193. 
52 Sama heimild, bls. 244. 
53 Sama heimild, bls. 248‒249. Sjá einnig vitnisburð Árna M. Mathiesens, og Tryggva Þórs Herbertssonar, bls. 154 og 
189. 
54 Vitnisburður Árna M. Mathiesens, Björgvins G. Sigurðssonar, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, Tryggva Þórs 
Herbertssonar, Davíðs Oddssonar, Ingimundar Friðrikssonar, og Arnórs Sighvatssonar. Sjá sömu heimild, bls. 156, 
164, 173, 189, 228, 235 og 250. 
55 Sama heimild, bls. 183. Sjá einnig vitnisburð Jóns Sigurgeirssonar, framkvæmdastjóra skrifstofu bankastjórnar 
Seðlabanka Íslands, bls. 251. 
56 Sjá „Örlög Geirs H. Haarde ráðast í dag“, http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/04/23/orlog-geirs-h-haarde-radast-
i-dag-thetta-sogdu-thau-fyrir-domi/, 23. apríl 2012. 

http://landsdómur.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf
http://landsdómur.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf
http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/04/23/orlog-geirs-h-haarde-radast-i-dag-thetta-sogdu-thau-fyrir-domi/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/04/23/orlog-geirs-h-haarde-radast-i-dag-thetta-sogdu-thau-fyrir-domi/
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 Undir allt þetta tók vitaskuld verjandi Geirs, Andri Árnason. Í vörn sinni benti hann líka á 

þau skilaboð hvaðanæva að fyrir hrun að bankarnir stæðu sæmilega eða vel. Um þetta vitnuðu 

reikningar þeirra og árshlutauppgjör og skýrslur erlendra greiningardeilda, Fjármálaeftirlitsins og 

Seðlabankans. Þá hefði ákæruvaldið ekki fært fram neinar sannanir fyrir því að þær athafnir sem 

forsætisráðherra hefði samkvæmt ákæru átt að grípa til „hefðu getað afstýrt hugsanlegu 

fjármálaáfalli eða dregið úr afleiðingum þess svo að teljandi máli skipti“.57 

 Landsdómur kvað upp sinn dóm 23. apríl 2012. Í dómnum sagði meðal annars að frá 

febrúar 2008 hlyti ákærða að hafa verið ljóst að „stórfelld hætta“ stafaði að íslenskum bönkum og 

„heill ríkisins“. Sömuleiðis varð niðurstaðan sú að Geir H. Haarde hefði ekki, „þótt honum hafi 

verið það skylt og unnt hefði verið að beita ýmsum valdheimildum, haft frumkvæði að virkum 

aðgerðum af hálfu ríkisins til að leitast við að dregið yrði úr stærð íslenska bankakerfisins“. Á 

hinn bóginn féllst dómurinn ekki á það mat saksóknara að Geir hefði vanrækt að gæta þess að 

störf samráðshóps um fjármálastöðugleika og viðbúnað væru markviss. Þar að auki var því 

hafnað að hann hefði getað krafist flutnings Icesave reikninga úr útibúi Landsbankans í London 

til dótturfélags, eins og tiltekið var í ákæru saksóknara. Ákvörðunarvald í þeim efnum lá allt eins 

ytra og of mörg ljón voru í veginum þegar komið var fram á árið 2008. Loks benti dómurinn á að 

hefði ríkisstjórnin, með forsætisráðherra í broddi fylkingar, neytt íslensku bankana með 

einhverjum hætti til að selja eignir og draga saman seglin hefði slík þvingun – sem hefði víða 

vakið athygli, áhyggjur og jafnvel ótta – hæglega getað leitt til falls þeirra fyrr en ella. Ekki yrði 

sannað að það hefði reynst affarasælla fyrir hið opinbera. Geir H. Haarde var því sýknaður af 

fyrri hluta ákæru saksóknara.58 

Það sakarefni sem eftir stóð var mun veigaminna. „Í málinu er ákærði sýknaður af 

alvarlegustu brotunum sem hann var borinn sökum um,“ segir í sjálfu dómsorðinu. 59 

Forsætisráðherra var fundinn sekur um að hafa ekki rætt vanda bankanna á skipulegan og 

formlegan hátt, í samræmi við það ákvæði stjórnarskrár að ráðherrafundi skuli halda um 

„mikilvæg stjórnarmálefni“. Að mati dómsins gat það ekki leitt til sýknu að ákvæðinu hafði ekki 

alltaf verið hlýtt áður, og ekki heldur að á ríkisstjórnarfundum kunni málefni bankanna „að hafa 

borið á góma af og til í öðru samhengi“, eins og ýmis vitni báru fyrir dómi.60 Hefði Geir H. 

Haarde gætt „að því einu“ að taka þessi málefni formlega upp innan ríkisstjórnar hefði ekki 

komið til sakfellingar, sagði í dómsorðinu. Hún byggðist þó ekki á því einu að brotin væri 

                                                             
57 „Dómur 23.04.2012 í landsdómsmálinu nr. 3/2011: Alþingi gegn Geir Hilmari H. Haarde“, http://xn--landsdmur-

b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf, bls. 311. Sjá einnig bls. 136‒138. 
58 Sama heimild, bls. 330‒367. 
59 Sama heimild, bls. 385. 
60 Sama heimild, bls. 377‒379. 

http://landsdómur.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf
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„formregla“. Dómurinn taldi víst að hefði forsætisráðherra rætt vanda hinna íslensku banka með 

formlegum hætti hefði farið betur haustið 2008 en raun bar vitni. Athafnaleysið stuðlaði að því  

 

... að ekki var á vettvangi ríkisstjórnarinnar mörkuð pólitísk stefna til að takast á við þann 

mikla vanda, sem ákærða hlaut að vera ljós í febrúar 2008. Ef slík stefna hefði verið 

mörkuð og henni síðan fylgt eftir á skipulegan hátt, þar á meðal af Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitinu, má leiða að því rök að draga hefði mátt úr því tjóni, sem hlaust af falli 

bankanna í byrjun október 2008. Enn fremur er líklegt að stjórnvöld hefðu þá verið betur 

undir það búin að taka afstöðu til beiðni Glitnis banka hf. um fjárhagsaðstoð í lok 

september 2008 þannig að greiða hefði mátt úr vanda þess banka á yfirvegaðri hátt en 

gert var.61 

 

 Enn var því fundið að Glitnisleiðinni svonefndu og hin almenna ályktun landsdóms var 

sú að forsætisráðherra hefði átt að vera á verði. Óneitanlega var þó ekki kveðið fast að orði um 

það sem þá hefði gerst. Orðalagið „má leiða af því rök“, og „enn fremur er líklegt“ segir sína 

sögu. Sakfelling á þessum grundvelli stingur í stúf við sýknu í öðrum ákæruliðum þar sem sök 

taldist ekki sönnuð þótt rök væru leidd að því að forsætisráðherra hefði getað brugðist betur við 

aðsteðjandi vá.  

 Hvernig gat landsdómur sannað að ákvarðanir eins manns á stuttu tímabili hefðu breytt 

gangi sögunnar? Í lagalegu ljósi varð landsdómi ekki líkt við sjópróf þar sem unnt er að færa 

sönnur á – svo einfaldara dæmi sé tekið – að hefði skipstjóri ekki sofnað í brúnni hefði skip ekki 

steytt á skeri. Atburðarásin var miklu flóknari og sönnunarbyrðin erfiðari eftir því. Og sama má 

segja ef litið er á ábyrgð valdhafa og rás viðburða í aðdraganda hrunsins út frá hugmyndum 

sagnfræðinga um orsök og afleiðingu og vægi einstaklinga í sögulegri þróun. Er í raun nokkur leið 

að kveða upp „dóm sögunnar“ svo að vitnað sé til vinsæls hugtaks um seinni tíma sýn á liðnar 

ákvarðanir?62 

„Eftir á að hyggja ...“ 

Í átta binda skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið kemur orðtakið „eftir á að 

hyggja“ 23 sinnum fyrir. Oft eru þessi orð höfð eftir fólki sem átti hlut að máli og fannst, í ljósi 

                                                             
61 Sama heimild, bls. 383. 
62 Fyrir umræðu um „dóm sögunnar“ og ábyrgð sjá t.d. Jonathan Haslam, Vices of Integrity: E. H. Carr, 1892‒1982 
(London: Verso, 2000), bls. 79. Sjá einnig verk eftir hina vinsælu alþýðusagnfræðinga Will og Ariel Durant, The 
Lessons of History (London: Simon & Schuster, 2012 útg.), og Michael Howard, „The Lessons of History“, The History 

Teacher 15/4 (1982), bls. 489‒501. Fyrir nýleg verk sjá t.d. Robert Sparrow, „History and collective responsibility“, 

Australian Journal of Philosophy, 78/3 (2000), bls. 346‒359, og François Hartog og Jacques Revel, „Historians and the 

Present Conjuncture“, Mediterranean Historical Review 16/1 (2001), bls. 1‒12.  
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þeirrar vitneskju sem lá síðar fyrir, að það sjálft eða aðrir hefðu átt að taka skynsamlegri 

ákvarðanir en raun var á. Sömu sjónarmiða gætir einnig í vitnaleiðslum sem vitnað er til í dómi 

landsdóms yfir Geir H. Haarde. Þar sést orðtakið 12 sinnum, eins og hér greinir: 

 

„Bankinn [Landsbanki Íslands] hafi tilkynnt Fjármálaeftirlitinu um áform sín og hafið 

þessa starfsemi [söfnun Icesave-reikninga] í kjölfarið, en hvorki hafi þetta verið borið 

undir ákærða né rætt við hann hvort ástæða væri til að beita sér gegn þessari starfsemi, 

sem hann hafi síðar séð að væri meingölluð. Slík afskipti hefðu verið á verksviði 

Fjármálaeftirlitsins, þótt valdheimildir hafi ekki staðið til að leggja bann við þessu, en eftir 

á að hyggja hefði það verið eina vitið.“ Vitnisburður Geirs H. Haarde (bls.143).  

„Hann hafi gert sér grein fyrir því að hvorki Landsbanki Íslands hf. né Fjármálaeftirlitið 

gæti ákveðið þetta einhliða og hafi breska fjármálaeftirlitið, FSA, [breska fjármálaeftirlitið, 

Financial Services Authority] þar mest að segja, en eftir á að hyggja mætti ef til vill efast um 

að FSA hafi viljað samþykkja að [Icesave] reikningarnir yrðu fluttir til bresks 

dótturfélags.“ Vitnisburður Geirs H. Haarde (bls.144‒145). 

„Þótt segja mætti eftir á að hyggja að fráleitt hafi verið að hafa svo stórt bankakerfi í jafn 

litlu hagkerfi með örmynt, þá hafi það ekki valdið áhyggjum á þessum tíma og hafi engin 

umræða verið um það fyrir alþingiskosningar 2007.“ Vitnisburður Ingibjargar Sólrúnar 

Gísladóttur (bls. 169). 

„Eftir á að hyggja væri sérkennilegt að tiltekin gögn, sem hópurinn hafi fjallað um, hafi ekki 

verið lögð fram í ríkisstjórn, en það kynni að stafa af því að efni þeirra hafi þótt svo 

viðkvæm.“ Vitnisburður Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur (bls. 170). 

„Aðspurður kvaðst Tryggvi kannast við að hafa sagt fyrir rannsóknarnefnd Alþingis að 

unnt hefði verið að knýja fram markvissari og meiri aðgerðir til sölu á eignum ef 

stjórnvöld hefðu sett bönkunum stólinn fyrir dyrnar, en eftir á að hyggja teldi hann að þetta 

hefði þurft að gera á árunum 2003 eða 2004 til að stöðva stækkun bankanna.“ 

Vitnisburður Tryggva Pálssonar (bls. 246). 

„Eftir á að hyggja hefði skipt miklu að setja strangar reglur um tímamismun skulda og eigna 

í erlendum gjaldeyri, en þær hafi ekki verið fyrir hendi þá [2008].“ Vitnisburður Arnórs 

Sighvatssonar (bls. 250). 

„Jón kvaðst ekki hafa átt hlut að gerð þessarar skýrslu [Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í apríl 

2008 um viðunandi stöðu íslensku bankanna], en eftir á að hyggja hafi hún verið full jákvæð, 

því sendinefndin hafi líkt og aðrir talið að hér væri við lausafjárvanda að etja.“ 

Vitnisburður Jóns Þ. Sigurgeirssonar (bls. 251). 
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„Framan af hafi verið litið á þetta sem jákvæða leið til fjármögnunar úr því að bankarnir 

hafi ekki haft aðgang að erlendum lánamörkuðum, en eftir á að hyggja mætti segja að þessi 

starfsemi hafi að einhverju leyti haldið lífi í bönkunum og hefði því verið erfitt að taka 

fyrir hana, enda hefði allt bankakerfið hrunið við fall Landsbanka Íslands hf.“ 

Vitnisburður Sigurðar Sturlu Pálssonar, fv. setts framkvæmdastjóra alþjóða- og 

markaðssviðs Seðlabanka Íslands (bls. 255). 

„Eftir á að hyggja teldi hann að stjórnvöld hafi haft allt of lítið samráð við Kaupþing banka 

hf., sérstaklega í ljósi stærðar bankans, og hafi stjórnendur hans átt sárafáa fundi með 

Seðlabanka Íslands, þótt hann kynni ekki að greina frá fjölda þeirra.“ Vitnisburður 

Sigurðar Einarssonar, fv. stjórnarformanns Kaupþings (bls. 268). 

„Breska fjármálaeftirlitið hafi ekki fengist til þess og virtist eftir á að hyggja eins og 

stofnunin hafi ekki viljað flytja starfsemina nema henni myndi fylgja einhver ríkisábyrgð.“ 

Vitnisburður Sigurjóns Þ. Árnasonar, fv. bankastjóra Landsbanka Íslands (bls. 285). 

„Ákærði hafi lýst því að hann hafi ekki gefið samráðshópnum fyrirmæli, en teldi eftir á að 

hyggja að hugsanlega hefði hann átt að gera það og ráðherrar að hitta hópinn.“ 

Vitnisburður Geirs H. Haarde (bls. 296). 

„Þótt halda mætti því fram eftir á að hyggja að heppilegt hefði verið að marka 

samráðshópnum að einhverju leyti skýrara hlutverk og verkefni verði því ekki jafnað til 

þess að ákærði hafi af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi sýnt af sér refsiverða 

vanrækslu ...“ Sýknukrafa Geirs H. Haarde (bls. 317).63 

 

Tilvísanir í orðtakið „eftir á að hyggja“ sýna þau kunnu sannindi að fólk á oft auðveldara með að 

sjá síðar hvað réttast hefði verið að gera hverju sinni. Bandaríski sagnfræðingurinn John Lewis 

Gaddis hefur því vikið að þeim vanda í fræðunum „að vita hvað gerist næst“ (e. the tyranny of 

knowing what came next).64 Ólíkt leikendum á sviði sögunnar vitum við hvernig henni vatt fram. Mat 

okkar á ákvörðunum þeirra og ábyrgð verður að taka mið af þeim yfirburðum. Þeir sem komu 

við sögu á sínum tíma mættu líka hafa í huga þá reglu sem Winston Churchills nefndi í upphafi 

stríðsárasögu sinnar að gagnrýna aldrei mikilvægar ákvarðanir eftir á nema það hafi líka verið gert 

áður en þær voru teknar.65 

                                                             
63 „Dómur 23.04.2012 í landsdómsmálinu nr. 3/2011: Alþingi gegn Geir Hilmari H. Haarde“, http://xn--landsdmur-

b7a.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf, bls. 143‒145, 169‒170, 246, 250‒251, 255, 268, 285, 296 og 
317. Áhersla mín. 
64 John Lewis Gaddis, „A Time of Confrontation and Confusion“ (ritdómur), The Times Literary Supplement, 8. maí 
1987, bls. 480. 
65 Winston Churchill, The Second World War I. The Gathering Storm (London: Cassell, 1949), bls. iv. Á ensku eru orð 
hans svona: „I have adhered to my rule of never criticising any measure of war or policy after the event unless I had 
before expressed publicly or formally my opinion or warning about it.“ 

http://landsdómur.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf
http://landsdómur.is/media/skyrslur/nr.-3-2011-Domur-a-vef.pdf
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Einstaklingar verða ekki fríaðir ábyrgð á þessum forsendum en ályktanir um mistök og 

vanrækslu verða sanngjarnari. Það er svo auðvelt að vera vitur eftir á. Í lokaorðum upphafskafla 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis var þessi fyrirvari settur við það sem á eftir kæmi: 

 

Stundum er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á. Aðstaðan er vissulega önnur þegar 

horft er til baka og tóm hefur gefist til að draga saman og vega og meta gögn og 

upplýsingar í ljósi þess sem síðar gerðist. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða 

afdrifaríkar ákvarðanir sem teknar hafa verið við erfiðar aðstæður í kapphlaupi við 

tímann. Víst er að engin mannanna verk eru fullkomin. Öll erum við í þeirri stöðu að geta 

séð betur eftir á hvernig rétt hefði verið að bregðast við þegar afleiðingar slíkra ákvarðana 

eru fram komnar. Við rannsókn eins og þá sem rannsóknarnefnd Alþingis er ætlað að 

sinna skiptir hins vegar miklu að upplýsingar sem birtar eru og ályktanir sem af þeim eru 

dregnar taki sanngjarnt og eðlilegt tillit til þess hverjar voru aðstæður á hverjum tíma og 

hvað þeir sem að ákvörðunum komu eða sýndu af sér athafnaleysi þekktu til aðstæðnanna 

og fyrirliggjandi upplýsinga. Til að gæta sanngirni verður að hafa þetta í huga varðandi 

efnistök í skýrslunni og þegar sú gagnrýni, sem þar kemur fram, er lesin.66 

Hvað ef?  

Um leið og menn viðurkenna að „eftir á að hyggja“ hefði vissulega verið réttara eða skárra að 

taka aðrar ákvarðanir en raun bar vitni staðfesta þeir að fleiri kostir voru fyrir hendi. Illmögulegt 

er aftur á móti að staðhæfa hvað hefði gerst hefði önnur leið verið farin nema kostirnir hafi verið 

skýrir og afleiðingarnar sömuleiðis – og má þá aftur nefna sem dæmi skipstjóra sem er vakandi og 

fley hans á öruggri siglingu, eða sofandi og fljótandi að feigðarósi. En þar sem rás viðburða er 

einatt flóknari má líka segja að sagnfræði sé ekki eins og rannsókn á tilraunastofu þar sem efnum 

er blandað saman í glas og athugað hvað gerist ef innihaldinu er breytt; eitt efni tekið út og annað 

sett í staðinn. Ekki er heldur hægt að bera sagnfræðirannsókn saman við útreikninga í stærðfræði 

þar sem ein stærð í jöfnu er föst en annarri breytt að vild til að sjá hvernig útkoman breytist.  

Engu að síður er það ómaksins vert að íhuga hvað hefði getað gerst ef rás viðburða hefði 

breyst á ákveðnum tímapunkti. Á ensku eru slíkar hugleiðingar þekktar undir hugtökunum 

counterfactual history, virtual history eða hálfkveðnu vísuninni what if... 67 Á íslensku mætti kalla 

                                                             
66 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, kafli 1.8, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/1kafli.html. 
67 Fyrir yfirlit um efsögu sjá Niall Ferguson (ritstj.), Virtual History: Alternatives and Counterfactuals (London: Papermac, 
1998), Alexander Demandt (Colin D. Thomas þýddi úr ensku), History That Never Happened: A Treatise on the Question, 
What Would Have Happend If...? (London: McFarland & Company, 3. útg. 1993), „Historien der ikke blev til noget“ 
(sérhefti), Den jyske historiker (jólahefti 2001), Martin Bunzl, „Counterfactual History: A User’s Guide“, American 

http://www.rannsoknarnefnd.is/html/1kafli.html
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aðferðina efsögu. Ytra hafa styrjaldir og örlög eða áhrifavald leiðtoga löngum verið vinsælustu 

yrkisefnin: Hvað hefði gerst ef innrásarlið Persa hefði unnið sigur á herjum Grikkja til forna; 

hvað ef suðurríkin hefðu haft betur í bandaríska borgarastríðinu; hvað ef Hitler hefði fallið í fyrri 

heimsstyrjöld; hvað ef forseti sem aðhylltist einangrunarstefnu hefði verið við völd í Washington 

þegar seinni heimsstyrjöldin geisaði; hvað ef Khrústsjov hefði hafnað úrslitakostum 

Bandaríkjastjórnar í Kúbudeilunni 1962? 

Vangaveltur af þessu tagi hafa skemmtanagildi en akademískum sagnfræðingum hefur 

löngum þótt lítið til þeirra koma. Þeir hafa þá gjarnan sagt að vissulega geti óteljandi margt gerst 

hverju sinni en fræðin snúist um að greina frá því sem gerðist – eða að söguskoðun undir þessum 

formerkjum missi marks því að söguleg þróun verði þá ekkert annað en samansafn 

tilviljunarkenndra atburða, samhengislítil og kaótísk. 68  Þrátt fyrir þessa gagnrýni, sem hér er 

eingöngu tæpt á, má verja efsögu á þeirri forsendu að sagnfræðingar horfi oft til þess sem hefði 

getað gerst til að útskýra hvers vegna svo fór sem fór eða hve litlu munaði að betur færi eða verr. 

Þá má nefna lýsingar um að hurð hafi skollið nærri hælum, friður hangið á bláþræði og þar fram 

eftir götunum. Efsaga getur því verið fyrirtaks aðferð til þess að greina hvers vegna rás viðburða 

varð eins og raun varð á, hve miklur líkur voru á því að hún hefði orðið á annan veg og hvað 

hefði þá þurft að vera öðruvísi. 

Við skulum þess vegna ímynda okkur að ráðamenn, með Geir H. Haarde forsætisráðherra 

í broddi fylkingar, hefðu komið í veg fyrir fall bankanna þriggja haustið 2008. Þetta hefðu þeir 

gert með því að sjá síðla árs 2006 að vöxturinn öri undanfarin ár bæri feigðina í sér, með 

hrikalegum afleiðingum fyrir íslenskt samfélag yrði ekkert að gert. Forsætisráðherra hefði þess 

vegna sagt eigendum bankanna og stjórnendum, með dyggri liðveislu Davíðs Oddssonar og 

annarra háttsettra embættismanna, að seldu þeir ekki erlendar eignir og rifuðu seglin, myndi 

ríkisvaldið neyða þá til þess með öllum tiltækum ráðum. Kaupþingsmenn hefðu í framhaldinu 

ákveðið að færa höfuðstöðvar sínar til útlanda, Landsbankinn hefði ekki þorað að safna innlánum 

á Icesave-reikninga og Glitnir hefði hugsanlega runnið inn í annan hvorn hinna bankanna. 

Íslensku bankarnir hefðu fundið fyrir alþjóðakreppunni miklu haustið 2008 en ekki hefði legið 

við þjóðargjaldþroti. Forsætisráðherra og formaður bankastjórnar Seðlabankans hefðu getað lýst 

yfir að hefði ekki verið gripið til hinna róttæku varnaraðgerða hefði allt farið í kalda kol og eina 

ráðið í rústunum hefði falist í því að biðja guð að blessa Ísland. 

                                                                                                                                                                                              
Historical Review, 109/3, (2004), bls. 845–858, og Aviezer Tucker, „Historiographical Counterfactuals and Historical 
Contingency“ (ritrýni), History and Theory 38/2 (2002), bls. 264–276.  
68 Sjá t.d. E. H. Carr, What is History? (Harmondsworth: Penguin, 1964), bls. 97‒98, John Tosh, The Pursuit of History. 

Aims, methods and New Directions in the Study of Modern History (London: Longman, 1984), bls. 164‒165, E. P. 
Thompson, The Poverty of Theory and other Essays (London: Merlin, 1978), bls. 108, og Björn Þorsteinsson, Á fornum 
slóðum og nýjum. Greinasafn gefið út í tilefni sextugsafmælis höfundar 20. mars 1978 (Reykjavík: Sögufélag, 1978), bls. 135. 
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 Hefði þetta getað gerst? Hefði fólk trúað málsvörn af þessum toga? Ekki hefðu menn 

getað fullsannað þau orð sín að illskárra væri að taka skellinn frekar en að bíða mun verri örlaga. 

Þótt hugleiðingar um tímaferðalög séu enn fjær hefðbundnum sagnfræðilegum skilningi en efsaga 

má benda á tvær skáldsögur þar sem fólk ferðast aftur í tímann til þess að bæta heiminn en gerir 

hann í raun mun verri. Í annarri er komið í veg fyrir fæðingu Hitlers. Í stað hans kemst hins vegar 

til valda í Þýskalandi einræðisherra sem er jafn miskunnarlaus en mun klókari svo að honum tekst 

að sölsa undir sig Evrópu til frambúðar.69 Í hinu verkinu ákveður söguhetjan að koma í veg fyrir 

Víetnamstríðið með því að afstýra morðinu á John F. Kennedy Bandaríkjaforseta. Það tekst en 

hann deyr samt skömmu seinna og aðrar og mun verri hörmungar dynja yfir.70 

 Kannski hefði allt farið á versta veg með íhlutun ríkisvaldsins árið 2006, að mati þeirra 

sem hefðu þurft að dæma um hana. Ekki gátu þeir séð fram í tímann hver rás viðburðanna hefði 

orðið ef bönkunum hefði verið leyft að vaxa þannig að þeir hefðu hrunið með braki og brestum 

haustið 2008. Vænta má að ráðamenn bankanna þriggja hefðu brugðist ókvæða við hótunum og 

þvingunum ríkisvaldsins. Þeir hefðu sagt þær skjóta skökku við í ljósi þess að þeim hefði verið 

gefið laus taumur undanfarin ár og vöxtur bankanna oft hafður til marks um kraftinn í íslensku 

efnahagslífi. Bankamennirnir hefðu jafnframt fullyrt að þvinganir ríkisvaldsins stæðust ekki lög og 

þeim yrði því mótmælt af hörku. Sumir fjölmiðlar hefðu snúist á sveif með bönkunum og 

álitsgjafar sömuleiðis. Geir H. Haarde og félagar hefðu svo sannarlega átt á brattann að sækja. 

Kannski hefði reynt verulega á samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í ríkisstjórn. 

Kosningarnar í maí 2007 (eða jafnvel fyrr) hefðu getað snúist um það hverjir styddu í raun 

„útrásina“ og fjölbreyttara atvinnulíf þar sem öflug fjármálastarfsemi skyldi í hávegum höfð. Og 

kannski hefði Geir H. Haarde þurft að svara til saka fyrir að hafa stórskaðað íslenskt atvinnulíf. Í 

því sambandi má nefna að í umræðum á Alþingi um málshöfðun gegn Geir í september 2010 

sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra að áður en skellurinn varð haustið 2008 hefðu flestar 

mögulegar aðgerðir getað orkað tvímælis „og allt eins líklegt að við sætum hér og ræddum ákærur 

fyrir athafnir sem hefðu átt þátt í að koma hruninu af stað“.71 

 Nú heyrðist því vissulega fleygt að kannski hefði verið illskárra að bankarnir hefðu hrunið 

fyrr, og þá fyrir tilstilli ríkisvaldsins. Á þetta hefur verið bent hér og til viðbótar má nefna að 

þessarar skoðunar var Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar sem lagði til að ráðherrar 

yrðu dregnir fyrir landsdóm. Aldrei verður þó sannað að þessi leið hefði reynst heillavænlegri en 

sú sem var farin og ráðherrunum fannst það auðvitað fráleitt.72 

                                                             
69 Stephen Fry, Making History (London: Hutchinson, 1996). 
70 Stephen King, 11.22.63. A Novel (London: Hodder & Stoughton, 2011). 
71 Katrín Júlíusdóttir, 168. fundi Alþingis 28. sept. 2010. Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, 138. lögþ., 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100928T144849.html. 
72 Sjá t.d. Björgvin G. Sigurðsson, Stormurinn, bls. 10. 
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Kannski hefðu tilraunir til að stemma stigu við vexti bankanna einfaldlega leitt til 

stjórnarskipta og aðrir ráðherrar hefðu fengið að glíma við fjármálakreppuna haustið 2008. 

Kannski hefðu alþingismenn því getað setið og rætt ákærur yfir einhverjum öðrum 

stjórnmálamönnum en þeim sem meirihluti Alþingis leysti undan ábyrgð eða dró fyrir dóm í 

september 2010. Lærðar hugleiðingar um efsögu hafa einmitt leitt til þeirrar niðurstöðu að jafnvel 

þótt rás viðburða hefði orðið önnur til skamms tíma hefði langtímaþróunin orðið svipuð. Þannig 

hefur Gunnar Þór Bjarnason sagnfræðingur ályktað að líklega hefði leið Íslendinga til sjálfstæðis 

orðið keimlík því sem raun bar vitni jafnvel þótt „uppkastið“ frá 1908 um samband Íslands og 

Danmerkur hefði verið samþykkt en ekki fellt.73 Í löngu máli hafa rök líka verið færð að því að 

forseti Bandaríkjanna hefði ákveðið innrás í Írak eftir árásina á tvíburnaturnanna í september 

2001 jafnvel þótt demókratinn Al Gore hefði náð kjöri ári fyrr í stað George W. Bush – eins og 

hefði svo hæglega getað gerst.74 Ein breyting á jöfnunni eða efnablöndunni hefði tæplega breytt 

lokaútkomunni til muna. Samt sem áður væri rangt að draga þá ályktun að þess vegna skipti 

einstaklingar og ákvarðanir þeirra ekki máli. Í fyrsta lagi má hæglega leiða rök á hinn veginn, að 

rás viðburða hefði orðið allt önnur til langframa ef tiltekinn einstaklingur hefði tekið aðra 

ákvörðun en raun varð á örlagastundu, einhver annar verið í áhrifastöðu eða styrjöld lyktað 

öðruvísi en sagan segir. Þetta er oftast meginniðurstaða efsögunnar frekar en sú kenning að þótt 

eitthvað eitt í sögulegri þróun hefði farið á annan veg hefði það litlu breytt.75 Jafnframt er þessi 

áhersla á einstaklinga og tilviljanir nánast trúaratriði þeirra sagnfræðinga sem neita að fallast á þá 

nauðhyggju að allt hlyti að hafa farið eins og það fór og einstaklingar móti ekki langtímaþróun 

sögunnar. Sem dæmi mætti nefna sýn sagnfræðinganna François Furets og Simons Schama á 

frönsku stjórnarbyltinguna 1789. Í skrifum þeirra verður hún ekki nær óumflýjanleg og ákvarðanir 

fjölmargra einstaklinga ráða öllu um hina kaótísku framvindu mála sem hefði alltaf getað orðið 

allt önnur en raun bar vitni.76 Ekkert er þá óumflýjanlegt og valdhöfum er öðrum fremur lagið að 

stýra gangi sögunnar. Fólk verður í fyrirrúmi, ekki „þróun“ eða „strúktúrar“. 

                                                             
73 Gunnar Þór Bjarnason, Upp með fánann! Baráttan um uppkastið 1908 og sjálfstæðisbarátta Íslendinga (Reykjavík: Mál og 

menning, 2012), bls. 299‒303. 
74 Frank P. Harvey, Explaining the Iraq War: Counterfactual Theory, Logic and Evidence (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012). 
75 Sjá t.d. þau rit sem vitnað er til í nmgr. 66. Sjá einnig netsíður um efsögu, http://www.uchronia.net og 
http://www.alternatehistory.com/.  
76 Fyrir gagnrýna samantekt um þetta, sjá t.d. Lennart Berntsson, „Illuisionen som försvann. François Furet om den 
europeiska kommunismen“. Í Lennart Berntsson og Svante Nordin (ritstj.), I historiens skruvstäd: berättelser om Europas 

1900-tal (Stokkhólmi: Atlantis, 2008), bls. 181‒205, einkum 182‒185, og Mike Haynes og Jim Wolfreys, 
„Introduction“. Í Mike Haynes og Jim Wolfreys, History and Revolution. Refuting Revisionism (London: Verso, 2007), bls. 

1‒24. Sjá einnig François Furet (Elborg Forster þýddi), Interpreting the French Revolution (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981), og Simon Schama, Citizens. A Chronicle of the French Revolution (Harmondsworth: Penguin, 
1989). 
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 „Langtíminn“ 

Fræg eru ummæli Johns Maynards Keynes: „Við deyjum öll, til lengri tíma litið“77 Með þeim 

orðum gagnrýndi hagfræðingurinn þá starfsbræður sína sem vildu sjá rás viðburða í stóru 

samhengi frekar en að kynna sér skammtímaáhrif ákvarðana. Í heimi sagnfræðinnar eru eins þekkt 

efnistök franska sagnfræðingsins Fernands Braudels sem lagði áherslu á „longue durée“ 

(„langtímann“) í rannsóknum á liðinni tíð frekar en „atburðasögu“ − „histoire événementielle“. 

Að mati Braudels yrði orsakasamhengi í sögulegri þróun samfélaga aðeins útskýrt með því að líta 

til lengri tíma (a.m.k. nokkurra alda) og horfa vítt yfir mikið svið (t.d. löndin við Miðjarðarhaf). 

Tilteknir einstaklingar verða þá örsmáir og ákvarðanir þeirra skipta engu máli eins og Braudel 

viðurkenndi fúslega. 78  Mörgum er enda minnisstæð sú samlíking hans að einstakir atburðir 

liðinnar tíðar líktust glampa af ljósflugum sem blossuðu upp og ryfu myrkrið eitt andartak, hyrfu 

en birtust svo aftur án þess að lýsa nóttina raunverulegri birtu.79 

 Fernand Braudel og fleiri sem aðhylltust svipuð sjónarmið þurftu einatt að svara 

ásökunum um nauðhyggju í sögulegri þróun, að allt hlyti að hafa farið eins og það fór og 

mannlegur máttur breytti engu þar um. Sama gilti um Karl Marx sem hélt því fram að félagsleg 

staða fólks ákvæði meðvitund þess og skilning og sögu mannsins yndi fram eftir 

efnahagslögmálum sem ekkert fengi breytt. Um leið vildi Marx þó ekki fallast á að einstaklingar 

væru ofurseldir örlögum sínum heldur hlyti umhverfið hverju sinni að setja þeim skorður sem 

takmörkuðu athafnafrelsi þeirra og möguleika til að stjórna eigin lífi.80 Engu að síður verður það 

svo í marxískri söguskoðun og hjá þeim sem vilja líta til lengri tíma að einstakir valdhafar og 

atburðir skipta ekki sköpum. Sagan verður ekki lengur „persónugerð“. 

 Mætti þá ekki segja það sama um bankahrunið á Íslandi? Væri réttast að líta á það sem 

hluta af óralöngu ferli? Stuttu eftir fall bankanna sagði Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 

erfðagreiningar, að kannski hefðu Íslendingar „enn einu sinni lent í vanda vegna þess að við sem 

þjóð eigum erfitt með að fara að reglum sem aðrir setja okkur“, og þennan genetíska galla í 

                                                             
77 Sjá t.d. http://en.wikiquote.org/wiki/John_Maynard_Keynes. Þar er tilvitnunin á ensku og í lengra samhengi: 
„The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too 
easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat 
again.“ Orðin birtust upphaflega í riti Keynes, A Tract on Monetary Reform, sem kom út 1923. 
78 Sjá t.d. Fernand Braudel (Sarah Matthews þýddi), On History (London: Weidenfeld, 1980), einkum bls. 3‒5 og 33‒
35. Sjá einnig Neville Morley, Theories, Models and Concepts in Ancient History (London and New York: Routledge 2004), 

bls. 54‒57. 
79 Breski sagnfræðingurinn Stuart Clark kallaði þau orð t.d. „sérlega minnisstæð“ (á ensku „an especially memorable 
passage“). Stuart Clark, „The Annales historians“. Í Quentin Skinner (ritstj.), The Return of Grand Theory in the Human 

Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1990 útg.), bls. 177‒198, hér bls. 184. Sjá einnig Einar Már Jónsson, 
Örlagaborgin. Brotabrot úr afrekasögu frjálshyggjunnar. Fyrri hluti (Reykjavík: Ormstunga, 2012), bls. 62. 
80 Sjá einkum upphafsorðin í „Átjándi brumaire Lúðvíks Bónaparte“ sem vitnað var í við upphaf þessarar greinar. Sjá 

einnig John Lewis, The marxism of Marx (London: Lawrence & Wishart, 1972), bls. 167‒186. 
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þjóðarsálinni væri unnt að rekja til þeirra sem hingað komu á landnámsöld.81 Jafnframt er hægt að 

bera bankahrunið saman við fyrri efnahagskreppur á Íslandi, allt aftur til seinni hluta nítjándu 

aldar og finna aðdraganda þess í vondri hagstjórn um árabil.82 Sértækari orsakir mætti finna þegar 

nær dregur samtímanum; áform um aukið viðskiptafrelsi og minni ríkisafskipti sem hófust þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn hóf 18 ára samfellda setu í ríkisstjórn árið 1991, þátttöku í Evrópska 

efnahagssvæðinu með frelsi til athafna án þess öryggis sem hefði að sögn fylgt aðild að 

Evrópusambandinu, auðsöfnun með framsalsheimildum í kvótakerfi sjávarútvegsins, 

einkavæðingu bankanna umhverfis aldamótin og efnahagsþenslu sem birtist einna skýrast með 

gerð Kárahnjúkavirkjunar sem hófst árið 2003.83 Sé litið út fyrir landsteinanna mætti horfa til 

kenninga um að alþjóðlega fjármálakreppan haustið 2008 hafi verið óumflýjanlegur fylgifiskur 

kapítalísks hagkerfis.84 

 Í hinu víða samhengi verður bankahrunið óeftirtektarverður atburður, glampi af ljósflugu 

í óravídd. Og þá þarf ekki aðeins að líta um öxl heldur einnig fram á veg. Einungis nokkrum árum 

eftir hrunið þóttust virtir erlendir fræðimenn sjá merki þess að íslenska hagkerfið hefði tekið við 

sér og mætti vera öðrum til eftirbreytni. 85  Landið hefði því orðið fyrir litlum sem engum 

langtímaskaða. Allt væri að verða eins og áður. Hrun? Hvaða hrun? 

Niðurstöður 

Í rannsóknum á orsökum bankahrunsins á Íslandi 2008 og aðdraganda þess vegast á tvær 

meginskoðanir; að hrunið hafi verið nær óumflýjanlegt og valdhafar hafi í raun verið leiksoppar 

örlaganna, eða að atburðarásin hafi ætíð verið tilviljunum háð og ráðamönnum hafi hverju sinni 

verið í lófa lagið að breyta gangi sögunnar. 

 Bæði þessi sjónarmið vöknuðu þegar bankarnir voru að hrynja og þau settu mark sitt á 

rannsóknarskýrslu Alþingis. Þótt sú væri niðurstaðan þar að tilteknum valdhöfum hefðu verið 

mislagðar hendur í embættum sínum var um leið viðurkennt að þeim var erfitt um vik að breyta 

                                                             
81 Sjá Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, bls. 365. 
82 Sjá t.d. Guðmundur Jónsson, „Efnahagskreppur á Íslandi 1870‒2000“, Saga 47/1 (2009), bls. 45‒74, og „Spurning 
Sögu. Hvaða lærdóm má draga af hagþróun og hagstjórn á Íslandi á 20. öld? Sérfræðingar á sviði hagsögu svara 

Sveini Agnarssyni“, Saga 47/2 (2009), bls. 11‒37. 
83 Áhrif einkavæðingar bankanna og aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu voru tekin til umfjöllunar í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. Sjá kafla 6.6, http://www.rannsoknarnefnd.is/html/6kafli.html, og kafla 15.7, 
http://www.rannsoknarnefnd.is/html/15kafli.html. Fullyrðingar um að kvótakerfið og framkvæmdir við Kárahnjúka 
hafi valdið miklu um hrunið eru nefndar – og þeim fyrri hafnað – í Jón Sigurðsson, „Kosningadagar 2007“, Stjórnmál 
og stjórnsýsla 6/1 (2010), http://hdl.handle.net/10802/830, bls. 9. 
84 Sjá t.d. Richard D. Wolff, Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do About It 
(Northampton, MA: Olive Branch Press, 2010), einkum kafla II, og Richard A. Posner, A Failure of Capitalism: The 
Crisis of ´08 and the Descent Into Depression (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009). 
85 Sjá t.d. „ In European Crisis, Iceland Emerges as an Island of 
Recovery“,http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304203604577396171007652042.html, 21. maí 2012, 
og „Fighting Recession the Icelandic Way“, http://www.bloomberg.com/news/2012-09-26/is-remedy-for-next-
crisis-buried-in-iceland-view-correct-.html, 26. sept. 2012. 
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miklu um gang mála. Það breytti því ekki að meirihluti alþingismanna ákvað að ákæra einn 

ráðherra fyrir afglöp í aðdraganda hrunsins. Umræður um þá ákvörðun sýndu að mörgum 

þingmönnum var ljóst óréttlætið sem í því fólst. Sama má í raun segja um málarekstur fyrir 

landsdómi og nær algeran sýknudóm hans. 

 Kenningar um vægi einstaklinga og tilviljana í sögulegri þróun koma því hiklaust að gagni 

þegar bankahrunið og orsakir þess eru til skoðunar. Einkum á þetta við um efsögu, counterfactual 

history. Á hinn bóginn verður einnig að líta til kenninga um máttleysi einstaklinga í hinum þunga 

strauma sögunnar þar sem eitt hlýtur að leiða af öðru og athafnafrelsi fólks eru settar þröngar 

skorður. Hér skiptir sjónarhorn líka lykilmáli. Sjálfur gat ég skrifað rúmlega 400 blaðsíðna bók um 

rás viðburða í bankahruninu og mögulegar orsakir þess. Í 160 síðna riti mínu um sögu Íslands frá 

upphafi til okkar daga fyllir frásögn af bankahruninu aðeins þrjár blaðsíður. 86  Hvorugt 

sjónarhornið er „réttara“ í sagnfræðilegum skilningi. Annað er vítt, hitt er þröngt. 

 Að mínu mati breytist eitt ekki, sama frá hvaða sjónarhorni litið er á hrunið: Aðdragandi 

þess og atburðarásin öll sýnir okkur bresti í frjálsu markaðskerfi og vestrænu lýðræði, þeim 

tveimur meginstoðum nútímasamfélags sem eiga að tryggja hagsæld og réttindi fólks, mun betur 

en aðrir stjórnarhættir. 87  Þrengra sjónarmiðið færir okkur einnig heim sanninn um mikilvægi 

einstaklinga og ákvarðana þeirra í sögulegri þróun. Fólk á alltaf val, áhrifamenn eru ekki 

áhrifalausir. Um leið setja fortíðin, umhverfið og aðrir einstaklingar þeim vissulega settar skorður, 

þar hitti Karl Marx naglann svo sannarlega á höfuðið ef út í það er farið. Og það er svo auðvelt 

að vera eftir á. 

 Er þá hægt að segja þessa sögu svo vel sé? Er hægt að ná utan um svona flókið fyrirbæri 

liðinnar tíðar? Er hægt að fella dóma um sekt og sýknu? Dómarar landsdóms treystu sér ekki til 

sakfellingar yfir forsætisráðherra landsins, nema hvað varðaði þrönga túlkun á formsatriði. Því 

síður getur „dómur sögunnar“ orðið ótvíræður. Saga hrunsins getur fyllt fólk svartsýni á mannlegt 

eðli og fylgifiska vestræns þjóðskipulags sem á víst að vera það besta eða illskásta sem býðst í 

heiminum. En atburðirnir, eins og við þekkjum þá úr fréttum, rannsóknarskýrslum, dómsmálum 

og öðrum heimildum, geta líka fyllt mann svartsýni um möguleika okkar til að segja frá því sem 

gerðist. Stutt er í þá freistingu að telja álit hvers og eins jafnrétthátt, að sagan sé ekki meira en 

texti og sjónarmið hvers og eins. Þessa freistni verða sagnfræðingar og aðrir sem láta sig fortíðina 

varða hins vegar að standast. Saga hrunsins er einstaklega flókin og hún verður að vera full 

                                                             
86 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið, og History of Iceland (Santa Barbara, CA: Greenwood, 2013), bls. 144‒147. 
87 Fullvissa um ágæti og yfirburði markaðshagkerfis og lýðræðis náði líklega hámarki á okkar dögum við fall 
kommúnismans í Austur-Evrópu og Sovétríkjunum. Sjá þá einkum frægt rit Francis Fukuyama, The End of History and 
the Last Man (London: Hamish Hamilton, 1992). 
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fyrirvara og ólíkra túlkana. Engu að síður er unnt að segja hana. Það er líka hægt að kalla eina 

skoðun ósannindi og segja að önnur sé sannleikanum samkvæmt. Sagan er ekki bara sjónarmið. 

 


