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Ι. Inngangur 
Þríhliða kjarasamningar á milli verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda og ríkisins sem 

undirritaðir voru 2. febrúar 1990 og kenndir eru við þjóðarsátt hafa fest sig í sessi sem 

efnahagslegt afrek. Með þessum samningum var klippt á áralangar víxlhækkanir launa 

og verðlags og verðbólgudraugurinn kveðinn niður. Þarna var markað upphaf til aukins 

stöðugleika í efnahagsmálum og grunnur var lagður að góðæri tíunda áratugarins. 

Þannig hefur þjóðarsáttin 1990 skipað sér á bekk með merkisatburðum 20. aldar og 

hefur yfir sér goðsagnakennt yfirbragð. 

Þegar frá leið virtist almenn sátt ríkja um sögulega tilurð þjóðarsáttarinnar. Hin 

viðtekna söguskoðun er að þáverandi ríkisstjórn hafi ekki haft styrk til að taka á 

efnahagsvandanum. Aðilar vinnumarkaðarins hafi átt allt frumkvæði að samningunum, 

gerð þeirra og eftirfylgni.1 Ríkisstjórnin var áhugalítill áhorfandi í þessu ferli, sem þó 

reyndist henni himnasending.2 Þremur einstaklingum er þakkað öðrum fremur, 

„bjargvættinum“ Einari Oddi Kristjánssyni, formanni Vinnuveitendasambands Íslands 

(VSÍ), Ásmundi Stefánssyni, forseta Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og Guðmundi J. 

Guðmundssyni, formanni Dagsbrúnar og Verkamannasambands Íslands (VMSÍ).3 

Þessari söguskoðun andæfði forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson í ávarpi 

sem hann flutti á málþingi til heiðurs Steingrími Hermannssyni áttræðum 22. júní 2008. 

Forsetinn hélt því fram að ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar hafi af herkænsku í 

efnahagsmálum, lagt grundvöll að skynsamlegum kjarasamningum og þar með stýrt 

þjóðinni úr ólgusjó verðbólgu inn á lygn mið stöðugleika og hagsældar. Þetta þurfti að 

gerast á bak við tjöldin til að forystumenn stéttarsamtaka fengju svigrúm og sviðsljósið 

og jafnframt heiðurinn.4 Í kjölfarið urðu gríðarlega hörð viðbrögð, bæði leikir og lærðir 

risu upp og mótmæltu meintri sögufölsun forsetans.5 Í dag eru því í gangi tvær afar 

ólíkar söguskoðanir um tilurð þjóðarsáttarinnar. 

Af hverju urðu svo harkaleg viðbrögð við söguskoðun forsetans? Skiptir hún 

einhverju máli? Af hverju vilja allir þessa Lilju kveðið hafa? Tekist er á um hverjum 

þjóðarsáttin er að þakka, hverjir kváðu niður verðbólgu og komu á stöðugleika. Ef betur 

                                                 
1 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“, – Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12., – 
Morgunblaðið 23. júní 2008, bls. 10, – Vef. Andrés Magnússon, „Lærdómur sögunnar.“, 
2 Sama heimild, 
3 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 255–259, – Vef. Guðmundur Magnússon, 
„Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“ 
4 Vef. Ávarp forseta Íslands, 
5 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“, – Guðmundur Magnússon, Frá kreppu 
til þjóðarsáttar, bls. 257, – Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12., – Morgunblaðið 23. júní 2008, bls. 10, 
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er að gáð má sjá að andstæðar söguskoðanir skiptast eftir pólitískum línum. Því má leiða 

líkur að því að um pólitíska hagsmuni er að tefla. Ef vel tekst til er mögulegt að halda á 

lofti ákveðnum pólitískum hugmyndum, sem aftur getur leitt til pólitískra áhrifa og 

valda. 

Í ritgerðinni verður farið ítarlega yfir þróun efnahags– og kjaramála á níunda 

áratugnum og aðdragandi og tilurð þjóðarsáttarinnar rakin. Meginmarkmiðið er að draga 

fram heildstæða mynd af þessari sögu og sýna fram á gildi þjóðarsáttarinnar í 

efnahagslegum og pólitískum skilningi. Skoðað verður samband sögu og minninga og 

hvaða áhrif það hefur á sköpun og varðveislu sögunnar. Að lokum verður kannað hvað 

sé hæft í þeim söguskoðunum sem hér er lýst að ofan. 

Til að ná framangreindum markmiðum verður leitast við að svara ýmsum 

spurningum varðandi tilurð þjóðarsáttarinnar og sköpunarsögu. Af hverju ríkti 

efnahagslegur óstöðugleiki og há verðbólga á níunda áratugnum? Er hægt að finna 

„höfund“ þjóðarsáttarinnar? Hverjum er þjóðarsáttin að þakka? Hver var ávinningur 

þjóðarsáttarinnar? Af hverju var brugðist svo harkalega við skoðun forsetans? Hvaða 

valdastofnanir höfðu áhrif á að ofangreind útgáfa sögunnar varð ríkjandi? Hvaða máli 

skipti bautasteinn Einars Odds Kristjánssonar í sköpun og varðveislu sögunnar? 

Tilurð þjóðarsáttarinnar hefur lítt verið rannsökuð af sagnfræðingum. Einungis 

tveir þeirra hafa fest þessa sögu á blað, Helgi Skúli Kjartansson í yfirlitsriti sínu, Ísland 

á 20. öld, og Guðmundur Magnússon í bók sinni, Frá kreppu til þjóðarsáttar. Rit Helga 

Skúla, Ísland á 20. öld, er yfirlitsrit og því er eðli málsins samkvæmt stiklað á stóru í 

sögu lands og þjóðar á 20. öld. Þeir sem aðhyllast þá söguskoðun að hlutur 

ríkisstjórnarinnar í þjóðarsáttinni hafi verið hverfandi, hafa rökstutt mál sitt með 

tilvísunum í verk Guðmundar Magnússonar, Frá kreppu til þjóðarsáttar. Í bók sinni 

skrifaði Guðmundur 28 blaðsíðna kafla um þjóðarsáttina. Hann segist hafa fengið 

afdráttarlausa niðurstöðu rannsóknar sinnar með því að ræða við stjórnmálamenn, 

embættismenn, og forystumenn í verkalýðshreyfingu og meðal vinnuveitenda á tíma 

þjóðarsáttar.6 Samkvæmt tilvísanaskrá þjóðarsáttarkafla bókarinnar er að finna 

eftirfarandi viðmælendur: Einar Oddur Kristjánsson, formaður VSÍ 1989–1992, 

Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ 1980–1992, Þórarinn V. Þórarinsson, 

framkvæmdastjóri VSÍ 1986–1999 og Arnar Sigurmundsson, formaður Landssambands 

fiskvinnslustöðva.7 Heimildarmenn Guðmundar eru þrír forystumenn atvinnurekenda og 

                                                 
6 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forsetinn og þjóðarsáttin“ 
7 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 330–333. 
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einn forseti ASÍ. Það sem vekur mesta athygli við rannsókn Guðmundar er að lausn 

Þrastar Ólafssonar frá 1985 er hvergi að finna. Guðmundur kemst að þeirri niðurstöðu 

að þjóðarsáttin hafi verið „himnasending fyrir ríkisstjórnina“8 og þakkar Einari Oddi 

Kristjánssyni, Ásmundi Stefánssyni, og Guðmundi J. Guðmundssyni.9 Sér til fulltingis 

vísar Guðmundur í rit Helga Skúla, Ísland á 20. öld, er hann hafnar söguskoðun 

forsetans. 

Þar sem rannsóknir á þjóðarsáttinni eru af skornum skammti, þurfti að leita 

heimilda víða. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er aðallega stuðst við heimildir úr dagblöðum 

og af vefsíðum. Í öðrum köflum er stuðst við Alþingistíðindi, Ársskýrslur Seðlabanka 

Íslands, dagblöð, bók Guðmundar Magnússonar, Frá kreppu til þjóðarsáttar 

Fundargerðabók stjórnar Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, Hagskinnu, rit 

Þjóðhagsstofnunar, Skýrslur forseta um störf Alþýðusambands Íslands, ýmsar 

fræðigreinar hagfræðinga og ævisögur Guðmundar J. Guðmundssonar, Halldórs 

Björnssonar og Steingríms Hermannssonar. Í umfjöllun um sögu og minni er stuðst við 

rit Maurice Halbwachs, On collective Memory, Pierre Nora, Realms of Memory, 

Sigurðar Gylfa Magnússonar, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, og grein 

Guðmundar Hálfdanarson, „Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar.“ 

Einnig er stuðst verulega við munnlegar frásagnir nokkurra þeirra manna er stóðu í 

eldlínu vinnumarkaðar og stjórnmála. Einungis einn þeirra manna sem gengt hafa 

trúnaðarstörfum fyrir ASÍ féllst á að veita viðtal, Grétar Þorsteinsson. Eins féllst 

einungis einn fulltrúi VSÍ á að veita viðtal, Þórarinn V. Þórarinsson. 

Með þessari rannsókn ætlar höfundur að freista þess að fylla upp í eyður fyrri 

rannsókna með nýjum heimildum og sjónarhornum, sem vonandi leiða til spennandi og 

ögrandi niðurstaðna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12. 
9 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forseti Íslands og þjóðarsáttin“, – Guðmundur Magnússon, Frá kreppu 
til þjóðarsáttar, bls. 257. 
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ΙΙ. Þjóðarsáttin í dag 
Forseti ögrar viðtekinni söguskoðun 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson varpaði pólitískri sprengju í ávarpi á málþingi 

til heiðurs Steingrími Hermannssyni áttræðum þann 22. júní 2008. Forsetinn fór yfir 

farinn veg og útlistaði meðal annars efnahagsleg afrek ríkisstjórnar Steingríms á árunum 

1988–1991, þar sem hann sat sjálfur sem fjármálaráðherra: 

Þeirri stjórn tókst að afstýra hruni atvinnuvega, ráða niðurlögum verðbólgunnar 

sem herjað hafði á efnahagslífið í áratugi og skapa víðtæka þjóðarsátt um 

stöðugleika og batnandi lífskjör. Margir hafa á síðari árum reynt að eigna sér 

þessa Lilju, ýmsum skáldum ætlaður kveðskapurinn, en staðreyndirnar tala sínu 

máli. Það var forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson og samráðherrar 

hans sem leiddu Ísland út úr ólgusjó verðbólgunnar og inn á nýjar lendur 

þjóðarsáttar. Auðvitað var atburðarásin hönnuð á þann veg að sviðsljósið 

beindist oft að öðrum þegar áföngum var náð. Í því fólst stjórnviskan og 

Steingrímur átti hana í ríkum mæli. Hann vissi að ef ætti að festa þjóðarsátt í 

sessi yrðu forystumenn stéttarsamtaka að fá sitt svigrúm, jafnvel heiður og 

dýrðarljóma. En leiksviðið sjálft, undirstöðurnar, aðdragandann og umgjörð alla 

smíðaði yfirsmiðurinn við Lækjargötu með sínum mönnum enda löngum laginn 

með sporjárn og hefil, hamar og sög.10 

 

Viðbrögðin létu ekki á sér standa, bæði leikir og lærðir risu upp og mótmæltu meintri 

sögufölsun forsetans. Þar fór fremstur í flokki Guðmundur Magnússon, sagnfræðingur 

er skráði sögu Vinnuveitendasambandsins, Frá kreppu til þjóðarsáttar. Guðmundur dró 

saman niðurstöður rannsóknar sinnar er hann hafnaði alfarið söguskoðun Ólafs Ragnars, 

auk þess vísaði hann sér til fulltingis í kollega sinn Helga Skúla Kjartansson, sem einnig 

ritaði um þjóðarsáttina í yfirlitsriti sínu, Ísland á 20. öld: 

Í ritinu Ísland á 20. öld (Reykjavík 2004) segir Helgi Skúli Kjartansson 

sagnfræðingur að frumkvæðið að þjóðarsáttinni svokölluðu árið 1990 hafi komið 

frá aðilum vinnumarkaðarins; verkalýðshreyfingu og atvinnurekendum: „Þeir 

gengu til samninga og lögðu að vanda fyrir ríkisstjórnina óskalista sinn. En ekki 

um neinn venjulegan félagsmálapakka, heldur víðtækar aðgerðir til að tryggja 

stöðugleikann í efnahagsmálum“, skrifar hann. Þegar ég samdi bók mína Frá 

                                                 
10 Vef. Ávarp forseta Íslands, 
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kreppu til þjóðarsáttar ræddi ég við stjórnmálamenn og embættismenn, og 

forystumenn í verkalýðshreyfingu og meðal vinnuveitenda á tíma þjóðarsáttar. 

Niðurstaðan var afdráttarlaus og kom ekki óvart. Allt frumkvæði að 

samningunum, gerð þeirra og eftirfylgni var verk stéttarsamtakanna.11 

 

Guðmundur Magnússon telur að þeir sem mestan heiður eigi af þjóðarsáttinni séu Einar 

Oddur Kristjánsson, formaður VSÍ, Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ og Guðmundur J. 

Guðmundsson, formaður Verkamannafélagsins Dagsbrúnar og VMSÍ12 sem „var ekki 

gerandi í atburðarásinni, en stuðningur hans við samningana var úrslitaatriði. Það má 

ekki síst þakka þáverandi varaformanni VSÍ, Gunnari Birgissyni, nú bæjarstjóra, að sá 

stuðningur fékkst, en þeir Guðmundur J. voru góðir félagar frá gamalli tíð.“13 

Guðmundur Magnússon bætti um betur í grein sem hann skrifaði í Markaðinum 2. júlí 

2008: „Hún [ríkisstjórnin] hafði ekki styrk til að taka sjálfstætt á efnahagsvandanum, en 

fagnaði eðlilega frumkvæði aðila vinnumarkaðsins. Ef ekkert yrði að gert stefndu 

efnahagsmálin í algjört öngstræti. Fyrir ríkisstjórnina var þjóðarsáttin sem 

himnasending.“14 Morgunblaðið (Staksteinar) sá einnig ástæðu til að koma á framfæri 

leiðréttingu:  

Hún er einkennileg sú árátta stjórnmálamanna, bæði fyrrverandi og núverandi, að 

vilja ætíð hagræða sögunni, sér í hag. ... Staðreynd málsins er sú að það voru 

tveir menn, sem báðir eru látnir, sem áttu langmestan heiður af 

þjóðarsáttarsamningunum, þeir Einar Oddur Kristjánsson, þá formaður 

Vinnuveitendasambands Íslands og Guðmundur J. Guðmundsson, þá formaður 

Verkamannasambands Íslands. ... Það er rétt að halda staðreyndum sem þessum 

til haga, ekki satt?!15 

 

Andrés Magnússon, blaðamaður á Viðskiptablaðinu var svo óvæginn í gagnrýni sinni á 

söguskoðun Ólafs Ragnars Grímssonar, að það er til efs að nokkur sitjandi forseti 

lýðveldisins hafi fengið aðra eins ákúru fyrir ræðustúf: 

En hún [ríkisstjórnin] átti þar ekkert frumkvæði, heldur stóð frammi fyrir 

orðnum hlut og lét til leiðast. Þeir, sem muna þessa tíma eða nenna að rýna í 
                                                 
11 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“ 
12 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 255–259. 
13 Vef. Guðmundur Magnússon, „Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“, – Guðmundur Magnússon, Frá kreppu 
til þjóðarsáttar, bls. 257. 
14 Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12. 
15 Morgunblaðið 23. júní 2008, bls. 10. 
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samtímaheimildir, vita hins vegar að ríkisstjórnin var hreint ekkert áhugasöm um 

þessa tilraun og því má jafnvel halda fram að stjórnin hafi nánast klúðrað henni. 

Allt fór það þó vel að lokum. ... Hann var því aðeins öðrum þræði að skjalla 

Steingrím Hermannsson; fyrst og fremst var hann að baða sjálfan sig í 

dýrðarljóma þjóðarsáttarinnar. Fullkomlega óverðskuldað. Og þó. Gleymum 

ekki því að herra Ólafur Ragnar var sjálfsagt óvinsælasti fjármálaráðherra 

Íslandssögunnar. Sem slíkur átti hann drjúgan þátt í því með Steingrími að í 

þvílíkt óefni var komið, að aðilar vinnumarkaðarins sáu sig knúna til þess að 

fella áratugalangar deilur, taka höndum saman og gera það, sem ríkisstjórnin var 

fullkomlega vanmáttug til. En við hyllum ekki brennuvarginn fyrir lykilhlutverk 

hans í hetjudáð slökkviliðsins.16 

 

Mitt í þessari orrahríð, eða þann 12. júlí 2008, afhjúpuðu Gunnar Birgisson fyrir hönd 

Samtaka atvinnulífsins og Ásmundur Stefánsson fyrir hönd Alþýðusambands Íslands 

bautastein að Sólbakka á Flateyri, sem þakklætisvott fyrir framlag Einars Odds 

Kristjánssonar til þjóðarsáttarsamninganna árið 1990. „Fjölmenni var við athöfnina og 

þar á meðal stór hluti ráðherraliðs ríkisstjórnarinnar. ... Margir þakka Einari Oddi gerð 

þjóðarsáttarsamninganna árið 1990 en hann var þá formaður Vinnuveitendasambands 

Íslands.“17 Geir H. Haarde, forsætisráðherra, ávarpaði gesti og lofaði störf Einars Odds, 

og mikilvægi hans við gerð þjóðarsáttarinnar.18 Fleiri minntust afreks Einars og tóku 

margir í sama streng: Agnes Bragadóttir blaðamaður Morgunblaðsins hafði þetta að 

segja um bautasteininn, „sem reistur er til þess m.a. að þakka Einari Oddi hans mikla 

þátt og frumkvöðlastarf við gerð þjóðarsáttarsamninganna árið 1990. ... hann [forsetinn] 

skreytir sig með lánsfjöðrum, samanber dæmalausa sögufölsunarræðu hans á málþingi 

til heiðurs Steingrími Hermannssyni áttræðum.“19 Þorsteinn Pálsson ritstjóri 

Fréttablaðsins og fyrrverandi forsætisráðherra taldi að mikið þyrfti „til að koma þegar 

allir eru á eitt sáttir um að einn maður hafi átt svo ríkan þátt í að sameina hagsmuni 

umbjóðenda beggja þessara samtaka þegar mikið lá við. ... Vel fer á því að merki þess 

manns sem hafði nógu sterka hugsjón og sannfæringu til að ryðja lokakafla brautarinnar 

skuli risið á Flateyri.“20 Reynir Traustason, ritstjóri DV sagði í leiðara blaðsins: „Einar 

                                                 
16 Vef. Andrés Magnússon, „Lærdómur sögunnar.“, 
17 Fréttablaðið 13. júlí 2008, bls 2. 
18 Morgunblaðið 14. júlí 2008, bls. 9. 
19 Morgunblaðið 15. júlí 2008, bls. 18. 
20 Fréttablaðið 13. júlí 2008, bls. 10. 
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Oddur var virtur og dáður af öllum almenningi vegna framlags síns til þjóðarsáttar árið 

1990 á tímum verðbólgu og ringulreiðar í efnahagsmálum. ... Einars Odds sem af fullri 

innistæðu var kallaður Bjargvætturinn frá Flateyri vegna framlags síns til sáttar í 

atvinnulífinu.“21 Hrafn Jökulsson minntist Einars „fyrir hans ómetanlega þátt í 

þjóðarsáttinni 1990, sem rauf vítahring sjálfkrafa hækkana og lagði grunn að margra ára 

velmegun. Hann fékk þá nafnbót, sem er merkilegri en nokkur aðalstign, að vera 

kallaður bjargvætturinn.22 

 

Andstæð söguskoðun 

Ætla mætti í ljósi þess fjaðrafoks sem ræða forsetans olli að þar væri á ferðinni ný og 

einstök söguskoðun, en svo er ekki. Steingrímur Hermannsson fjallar um tilurð 

þjóðarsáttarinnar í ævisögu sinni. Þar bendir hann á að hlutur ríkisins hafi ekki aðeins 

falist í að greiða fyrir samningum, heldur hafi grundvöllur þjóðarsáttarinnar verið 

rekstrarskilyrðin sem atvinnulífinu voru sköpuð með hægfara aðlögun á árinu 1989. Þar 

sem aðlögunin hafi verið gerð í sátt við verkalýðshreyfinguna, þá var komið í veg fyrir 

kollsteypu og óðaverðbólgu. Til grundvallar þeim markmiðum sem sett voru um þróun 

kaups og verðlags, var efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar. En „mikilvægast var þó ef til 

vill að ríkisvaldið beitti sér fyrir öllu sem að því sneri í lágum hljóðum og á bak við 

tjöldin. Galdurinn fólst í því að aðilar vinnumarkaðarins ættu sviðið.“23 

Þórður Friðjónsson fyrrverandi efnahagsráðgjafi Steingríms, hefur svipaða sögu 

að segja: „Ekki síst skipti máli að leyfa frumkvæðinu að haldast á taflborði 

samningsaðilanna á vinnumarkaði en um leið koma skýrum skilaboðum til þeirra á bak 

við tjöldin um hvað væri raunsætt í kröfugerð þeirra á hendur ríkinu.“24 Guðmundur J. 

minnist í ævisögu sinni, óteljandi viðræðufunda með ráðherrum ríkisstjórnarinnar í 

aðdraganda þjóðarsáttarinnar. „Það hefði verið óhugsandi að gera slíka samninga án 

náins samráðs við ríkisstjórnina. Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra hélt mjög 

vel á málum í þessari samningsgerð allri...25 Frásögn Halldórs Björnssonar, fyrrverandi 

varaformanns og síðar formanns Dagsbrúnar er keimlík söguskoðun Ólafs Ragnars:  

Mér hefur hins vegar alltaf þótt þáttur Ólafs Ragnars Grímssonar vanmetinn 

þegar kemur að tilurð Þjóðarsáttarsamninganna. Það hefur mikið verið gert úr 

                                                 
21 DV 14. júlí 2008, bls. 16. 
22 Vef. Hrafn Jökulsson, „Sú hönd skjálfi ekki“, 
23 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 301–302, – Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
24 Markaðurinn 25. júní 2008, bls. 13. 
25 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 12. 
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þætti Guðmundar J. og Einars Odds og án baráttu þeirra tveggja hefði aldrei 

orðið af þessum samningum. Þeir lögðu nöfn sín og virðingu á vogarskálarnar. 

Hins vegar er jafn ljóst að þjóðarsáttin hefði heldur aldrei orðið til nema fyrir 

tilstilli Ólafs Ragnars í stóli fjármálaráðherra. Hann var vakinn og sofinn að 

koma málum í gegn til að skapa réttu skilyrðin.26 

 

Í dag eru því í gangi tvær afar ólíkar söguskoðanir um tilurð þjóðarsáttarinnar: Hin 

viðtekna söguskoðun, sú sem hefur ratað inn í sagnfræðirit og vísað er í sem sögulega 

staðreynd, er að ríkisstjórnin hafi ekki haft styrk til að taka sjálfstætt á 

efnahagsvandanum. Aðilar vinnumarkaðarins hafi átt allt frumkvæði að samningunum, 

gerð þeirra og eftirfylgni. Ríkisstjórnin var áhorfandi í þessu ferli, sem þó reyndist henni 

himnasending. Þremur einstaklingum er þakkað öðrum fremur, „bjargvættinum“ Einari 

Oddi Kristjánssyni, Ásmundi Stefánssyni og Guðmundi J. Guðmundssyni, sem Gunnari 

Birgissyni tókst að lempa til þátttöku. 

Hin skoðunin, sem Ólafur Ragnar og Steingrímur halda fram er að ríkisstjórnin 

hafi af markvissri herkænsku og stjórnvisku í efnahagsmálum, lagt grundvöll að 

skynsamlegum kjarasamningum og þar með stýrt þjóðinni út úr ólgusjó verðbólgu inn á 

lygn mið stöðugleika og hagsældar. Þetta þurfti að gerast á bak við tjöldin til að 

forystumenn stéttarsamtaka fengju svigrúm, sviðsljósið og jafnframt heiðurinn. 

Skiptir einhverju máli hvernig þessi saga er sögð? Ef betur er að gáð má sjá að 

andstæðar söguskoðanir skiptast eftir pólitískum línum. Það er alkunna að þjóðarsáttin 

hefur fest sig í sessi sem efnahagslegt afrek. Það er því augljóst að um mikla pólitíska 

hagsmuni er að tefla. Tekist er á um hverjum þjóðarsáttin er að þakka, hverjir kváðu 

niður verðbólgu og komu á stöðugleika. Þannig er mögulegt að halda á lofti ákveðinni 

hugmyndafræði, sem aftur getur leitt til pólitískra áhrifa og valda. Til að átta sig á 

mikilvægi þjóðarsáttarinnar, við hvað var að etja og frá hverju var horfið, er 

nauðsynlegt að skoða ítarlega þróun efnahags– og kjaramála á Íslandi á níunda áratug 

síðustu aldar. 

 

 

 

 

                                                 
26 Björn Ingi Hrafnsson, Fram í sviðsljósið, bls. 147–148. 
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ΙΙΙ. Efnahags– og kjaramál á níunda áratugnum 
Verðbólga og upplausn 

„Djöfullinn sjálfur, helvítin hafa hækkað brennivínið aftur!“ hrópaði Gaui grimmi, 

farandverkamaður upp yfir sig er honum varð ljóst að hann átti ekki fyrir póstkröfunni 

frá ÁTVR. Við vinnufélagarnir, sem vorum í sömu erindagjörðum, hlupum undir bagga 

með honum, enda ómögulegt að vera brennivínslaus yfir helgi á Hornafirði. Þetta 

sögubrot sem gerðist á pósthúsinu á Höfn einn haustdag árið 1983, endurspeglar þá 

miklu verðbólgu og óvissu sem almenningur á Íslandi bjó við. Á fyrrihluta þessa árs 

komst verðbólga í sögulegt hámark, eða 130%,27 „og var algjörlega við það að fara úr 

böndunum og fara í suður–amerískar hæðir.“28 Þrátt fyrir hjöðnun verðbólgu seinni 

hluta ársins reyndist hún vera 84,3% á ársgrundvelli, sem gerir árið 1983 að mesta 

verðbólguári í sögu landsins.29 

 
Myndrit Ι. Verðbólga í % á Íslandi 1971–1983 
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Heimild: Hagskinna, bls. 640. 
 

Á þessum tíma höfðu Íslendingar búið við mikla verðbólgu um nokkurt skeið. Þetta 

ástand má rekja til samspils nokkurra þátta: Utanaðkomandi efnahagsáfalla sem 

þjóðarbúið varð fyrir; viðbragða stjórnvalda sem var tilhneiging til gengisfellinga. Mjög 

þröng staða á vinnumarkaði sem endurspeglaði áherslu stjórnvalda á hátt atvinnustig,30 

en atvinnuleysi var undir 1% nánast allt tímabilið 1970–1990.31 Íslenska hagkerfið var 

sérstaklega berskjaldað gagnvart utanaðkomandi efnahagsáföllum, hvort tveggja vegna 

                                                 
27 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1983, bls. 5. 
28 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
29 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1983, bls. 18. 
30 Andersen, Palle S., and Guðmundsson, Már, Inflation and Disinflation in Iceland, bls. 4. 
31 Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, Sveigjanleiki á vinnumarkaði, bls. 24. 
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smæðar og einhæfs atvinnulífs.32 Þau utanaðkomandi efnahagsáföll sem helst höfðu 

áhrif á verðbólgu á þessu tímabili voru olíuverðshækkanir 1974–1975 og 1979–1980, 

ásamt samdrætti í þorskafla 1982.33  

 
Tafla Ι. Utanaðkomandi áföll 1974–1992 

Tímabil Breytingar í % á 
útflutningstekjum 

Árafjöldi frá 
síðasta áfalli 

Verðbólgutoppar 
miðað við ár og 
hámark % 

Verðrýrnun % 

1974–1975 –17,0 6 1975    49,0 50,0 
1979–1980 –4,7 4 1980    58,5 42,0 

1982 –9,7 2 1983    84,3 46,5 
1988–1992 –13,6 6 1988    25,5 12,4 

Heimild: Andersen, Palle S., and Guðmundsson, Már, Inflation and Disinflation in Iceland, bls. 8. 

 

Viðbrögð íslenskra stjórnvalda við efnahagsáföllum voru jafnan gengislækkanir, en 

kosturinn við þær er hversu skjótt áhrif þeirra leiða til lækkunar raunlauna og bæta 

stöðu útflutningsgreina.34 Gengi krónunnar var miðað við þarfir sjávarútvegsins; ef 

einhver hópur samdi um ákveðna launahækkun fengu allir aðrir sömu kjarabót. Gengi 

krónunnar var síðan fellt í samræmi við það sem útgerð og fiskvinnsla voru talin 

þurfa,35 eða svokölluð „núllstilling sjávarútvegsins“, þannig að hækkun nafnlauna fór 

beint út í verðlag.36 Í kjölfarið lækkaði kaupmáttur launa og rekstrarumhverfi 

fyrirtækjanna batnaði; verkalýðsfélögin fóru þá fram á launahækkanir vegna skerts 

kaupmáttar og verðhækkana sem gengislækkunin leiddi til. Hrunadans víxlhækkana 

kaupgjalds og verðlags hélt áfram.37 

Þessi stefna stjórnvalda í gengismálum hafði verið lengi við líði. Gunnar 

Thoroddsen, fyrrverandi forsætisráðherra lýsti stefnu Seðlabankans í gengismálum í 

ræðu á alþingi árið 1974: „Fram hjá þeirri staðreynd er ekki hægt að komast, að gengi 

krónunnar á hverjum tíma hlýtur aðallega að markast af afkomu atvinnuveganna.“38 

Kjarasamningar voru jafnan miðstýrðir sem fól í sér aukna hættu á launaskriði, 

sem tók mið af aðstæðum í sérstökum atvinnugreinum, eða jafnvel fyrirtækjum.39 

Verkalýðshreyfingunni var vandi á höndum þar sem hún stóð jafnan frammi fyrir 

                                                 
32 Andersen, Palle S., and Guðmundsson, Már, Inflation and Disinflation in Iceland, bls. 31. 
33 Sama heimild, bls. 7–8. 
34 Sama heimild, bls. 5. 
35 Sigurður Jóhannesson, „Sátt að eilífu?“, bls. 15. 
36 Gylfi Zoega, „Markðsvæðing og markaðsbrestir“, bls. 133. 
37 Viðtal. Tryggvi Þór Herbertsson, 
38 Alþingistíðindi 1974, B, bls. 38–39. 
39 Þjóðhagsstofnun, Framvindan 1990 og horfur 1991, bls. 20. 
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mörgum óvissuþáttum: Ekki var hægt að ganga að því sem vísu að allir hópar 

launafólks bæru upp sambærilegar kröfur. Óvissa ríkti jafnan varðandi þróun verðlags 

og óljóst var hvort atvinnurekendur myndu bregðast við launahækkunum með 

uppsögnum starfsfólks.40 

Há verðbólga hafði í för með sér að verð á vörum og þjónustu hækkaði ótt og 

títt. Minna fékkst fyrir launin þar sem þau hækkuðu ekki í takt við verðhækkanir, eða 

með öðrum orðum kaupmáttur launa rýrnaði. Vextir voru háir og verðtryggðar skuldir 

hækkuðu stöðugt, þetta þýddi að þrátt fyrir skilvísar greiðslur þá hækkaði upphæð 

höfuðstóls verðtryggðra lána. Fyrirtæki áttu einnig í miklum erfiðleikum vegna 

vaxtakostnaðar og erfiðleika við áætlanir um innkaup sem oft fóru úr skorðum. Stjórnun 

fyrirtækja snerist því í raun um kapphlaup við verðbólguna.41 

 

Rýnt í vandann 

Margir þóttust greina vandann og sitt sýndist hverjum, Benjamín H. J. Eiríksson, 

hagfræðingur, segir í bók sinni Í stormum sinna tíða: 

Efnahagsvandi okkar Íslendingar er fólginn í þeirri fáránlegu skoðun 

launþegasamtakanna og foringja þeirra, að kjarabætur séu fólgnar í miklum 

krónutöluhækkunum. Stefna og baráttuaðferðir launþegasamtakanna, allt frá því 

kommúnistar fóru að láta á sér bera eftir 1930, hafa ekki verið í neinu samræmi 

við staðreyndir lífsins og eðli okkar þjóðfélags. Þessar aðferðir spilla hinum 

sönnu farsældarmálum alþýðu. Þær hvíla á meira en hundrað ára gömlum og 

úreltum hugmyndum um það, að í kapítalísku þjóðfélagi sé þróunin sú, að hinir 

fátæku verði fátækari, þegar aðrir verða ríkari, og að sköpun og skipting 

þjóðartekna séu sitt hvað, að stéttirnar séu aðeins tvær, öreigar og borgarar, og 

þær verði og eigi að berjast. Þessar kenningar eru rangar, óvísindalegar með 

öllu.42 

 

Benjamín er afdráttarlaus og skellir skuldinni á samtök launafólks. Þarna vísar hann í þá 

marxísku nálgun sem einkenndi verkalýðsbaráttu allt frá upphafi. Hagsmunir verkalýðs 

                                                 
40 Gylfi Zoega, „Markðsvæðing og markaðsbrestir“, bls. 133. 
41 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 59. 
42 Benjamín H. J. Eiríksson, Í stormum sinna tíða, bls. 276. 
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og atvinnurekenda geta ekki farið saman og því eru átök tíð og stéttarfélög 

nauðsynleg.43 Gylfi Zoega, hagfræðingur kemst að þeirri niðurstöðu að: 

meginvandi hagstjórnar hafi verið sá að ójafnvægi var í efnahagsmálum sem 

lýsti sér í því að launþegar vildu hækka laun að gefnu verðlagi en 

vinnuveitendur vildu hækka verð að gefnum launum. Friður hélst með því að 

vinnuveitendur gáfu eftir í kjarasamningum en ríkisvald rétti hlut þeirra með 

beinum inngripum, launþegum til stöðugra vonbrigða. Tryggingakerfi 

gengisstefnunnar – það að stjórn peningamála veitti ekki peningalegt akkeri – 

magnaði síðan verðbólgubálið enn meira þegar meiri áhætta var tekin við 

kjarasamninga en ella.44 

 

Í máli Gylfa kemur skýrt fram sú hringavitleysa sem kjarasamningar voru. 

Atvinnurekendur gátu jafnan treyst á öryggisventil ríkisvaldsins, er þeir keyptu 

tímabundinn frið á vinnumarkaði með því að samþykkja jafnvel óraunhæfar kaupkröfur 

verkalýðshreyfingarinnar. Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur beitir kenningum 

tryggingahagfræðinnar, er hann greinir ástæðu víxlhækkana launa og verðlags sem 

freistnivanda (e. moral–hazard problem): 

Vandinn lýsir sér í því að einstaklingar breyta oft hegðun sinni í kjölfar 

tryggingaverndar. Þannig gæti t.d. einstaklingur sem ávallt gætti þess að hús 

hans væri lokað og læst til að verjast þjófum orðið kærulausari eftir að trygging 

hefur verið keypt, þar sem tap hans við þjófnað verður nú bætt af 

tryggingafélaginu. Þessi breyting á hegðun er kölluð freistnivandi. Í samhengi 

við söguna sem hér er sögð, fóru verkalýðsfélögin fram á of stóran hluta af 

kökunni handa umbjóðendum sínum og atvinnurekendur sömdu um hærri laun 

en raunhæft var miðað við óbreytt verðlag afurða. Eins og áður sagði leiddi þetta 

til gengisfellinga, verðbólgu og tilheyrandi óstöðugleika. Freistnivandinn í 

sögunni er að aðilar vinnumarkaðarins notuðu Seðlabankann sem 

tryggingafélag. Ef mistök voru gerð í samningum þá voru raunlaun einfaldlega 

leiðrétt með gengisbreytingum.45 

 

                                                 
43 Vef. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, „Um stéttarfélög í nútíð og framtíð.“, 
44 Gylfi Zoega, „Markaðsvæðing og markaðsbrestir“, bls. 134. 
45 Vef. Tryggvi Þór Herbertsson, „Nýr veruleiki?“, 
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Upp úr 1970 hófu hagfræðingar störf hjá aðilum vinnumarkaðarins. Jafnvel þó að menn 

hafi talið sig greina vandann, þá voru kjarasamningar á árunum 1970–1990 yfirleitt upp 

á tugi prósenta hækkun launa og verðbólgan mjög há árum saman. En hvernig stóð á 

þessu? Ásmundur Stefánsson, fyrrverandi forseti ASÍ svarar því svo: 

Þetta tímabil einkenndist af miklum sveiflum í efnahagslífinu og það má segja 

að aðstæður hafi ekki boðið upp á annað en gagnkvæma hörku. 

Verkalýðshreyfingin knúði fram kauphækkanir og stjórnvöld tóku þær til baka 

með gengisfellingum og verðbólgu. Það skorti traust og samstöðu milli aðila til 

að rjúfa þann vítahring. Það að hagfræðingar komu til starfa hjá samtökunum 

breytti þessu ekki í sviphendingu. ... Ráðning þeirra endurspeglar vilja 

samtakanna til að ná skýrari yfirsýn og styrkja þekkingu samtakanna á stöðu og 

samhengi efnahagsmála.46 

 

Aðrir hafa bent á ábyrgðarleysi stjórnvalda í anda kenningar Williams Nordhaus um 

hentistefnu og skammsýni (e. traditional opportunistic model). Nordhaus telur að 

stjórnmálamenn hugsi um það eitt að ná endurkjöri og hvað falli í kramið hjá 

kjósendum hverju sinni. Stjórnmálamenn reyni því að skapa óvenju góð efnahagsleg 

skilyrði fyrir kosningar.47 Allt fram á tíunda áratuginn gerðu ríki og sveitarfélög jafnan 

kjarasamninga við stéttarfélög í aðdraganda kosninga. Kjarasamningar við slíkar 

aðstæður voru líklega síðast gerðir vorið 1987,48 en í kjölfar þeirra voru raddir um 

gengisfellingu háværar innan Framsóknarflokksins. Í stað óvinsællar gengisfellingar var 

talið hentugra að grípa til aðhaldsaðgerða í tengslum við gerð fjárlaga.49 Segja má að 

stjórnvöld hafi hitað hagkerfið upp í aðdraganda kosninga, en kælt það niður að þeim 

loknum.50  

 

Atlaga að verðbólgunni 

Steingrímur Hermannsson segir að „upp úr ’83 þegar verðbólgan var komin í 80 af 100 

þá var öllum það ljóst að þessar víxlhækkanir gengu ekki lengur, það var búið spil.“ 

Vorið 1983 tók við stjórnartaumum ríkisstjórn Framsóknar– og Sjálfstæðisflokks undir 

forsæti Steingríms Hermannssonar. Ein meginástæðan fyrir stjórnarsamstarfi flokkanna 

                                                 
46 Benedikt Jóhannesson, „Það voru margir vantrúaðir að þjóðarsáttin mundi skila sér“, bls. 33. 
47 Þórunn Klemensdóttir, „Pólitískar hagsveiflur á Íslandi 1945–1998“, bls. 347. 
48 Vef. Hannes G. Sigurðsson, „Fréttir SA“, 
49 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 202–204. 
50 Þórunn Klemensdóttir, „Pólitískar hagsveiflur á Íslandi 1945–1998“, bls. 353. 



 15

var að þeir voru sammála um að afnema verðtryggingu á laun.51 Þessi ríkisstjórn braut 

blað með því að ráðast í róttækustu efnahagsaðgerðir sem nokkur ríkisstjórn hafði gripið 

til. Samkvæmt stjórnarsáttmála var helsta markmið ríkisstjórnarinnar að ráðast í harðar 

aðgerðir í efnahagsmálum. Vandinn sem við blasti var þríþættur: vaxandi verðbólga, 

viðskiptahalli við útlönd og lækkandi þjóðartekjur vegna aflabrests. Stjórnarflokkarnir 

voru sammála um að nauðsynlegt væri að mæta viðskiptahallanum með gengisfellingu. 

Einnig að ef hún ætti að hafa áhrif og ná mætti tökum á verðbólgunni þá væri 

óhjákvæmilegt að afnema vísitölutryggingu launa, takmarka verðhækkanir og herða 

verðlagseftirlit. Stjórnarflokkarnir voru ekki sammála um áherslurnar í efnahags– 

aðgerðunum, framsóknarmenn vildu framlengja kjarasamninga til ársloka 1984 og 

ákveða launahækkanir með lögum.52 Hugmyndin var í raun sú að svipta launafólk 

samningsrétti sínum með því að banna alla nýja samninga um kauphækkanir og verkföll 

þar með. Þessi stefna byggðist á því að ríkisstjórnin nýtti mögulegt valdsvið þar til 

jafnvægi hefði náðst í efnahagsmálum. Sjálfstæðismenn voru trúir hugmyndafræði sinni 

og vildu ekki binda laun með lögum, heldur láta markaðslögmálin ráða þróun launa, 

verðlags og vaxta. Flokkarnir tókust á um málið og náðu að lokum saman, ákveðið var 

að lögbinda launahækkanir til 31. janúar 1984. Strax á fyrsta starfsdegi hinnar nýju 

ríkisstjórnar var gengið fellt um 14,6% og gefin út bráðabirgðalög sem kváðu meðal 

annars á um að óheimilt var að greiða verðbætur á laun í tvö ár. Einnig var óheimilt að 

hækka verð á vörum og þjónustu umfram það sem nauðsynlegt taldist af 

verðlagseftirliti.53 

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar þóttu harkalegar, ekki var einungis um að ræða 

afnám verðtryggingar launa og samningsrétt launafólks, heldur hélt verðtrygging lána 

og skuldbindinga áfram þannig að kaupmáttur launa rýrnaði mikið á skömmum tíma. 

Athygli vakti að stjórnarandstaðan og verkalýðshreyfingin höfðu sig lítt í frammi við 

þessar erfiðu aðstæður. Ekki var strax efnt til verkfalla eða gerð tilraun til að hnekkja 

bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar, sem þó þóttu vægast sagt fjandsamleg launafólki 

og verkalýðshreyfingu. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar voru deigir og vildu 

halda að sér höndum fram yfir áramót. „Forystumenn í Alþýðubandalaginu voru eins og 

lamaðir, engu var líkara en búið væri að afnema verkalýðshreyfinguna haustið 1983.“54 

                                                 
51 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
52 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 27., – Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
53 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1983, bls. 15., – Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 
26–29. 
54 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið, bls. 248. 
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Þröstur Ólafsson, hagfræðingur og fyrrverandi framkvæmdastjóri Dagsbrúnar, tekur 

undir þetta er hann lýsir aðkomu sinni að félaginu. Hann segir að áður en hann hóf störf 

hjá félaginu árið 1983, var „ástandið á Dagsbrún satt að segja alveg skelfilegt ... 

Guðmundur verklaus, þetta var alveg gersamlega að lognast út af, bara algjörlega.“55 

Steingrímur Hermannsson bendir á að þegar þarna var komið skipti viðhorf 

verkalýðshreyfingarinnar minna máli en áður. Steingrímur telur að verkalýðshreyfingin 

hafi staðið í vegi fyrir því að ráðist var í nauðsynlegar aðgerðir í efnahagsmálum á 

árunum 1978 til 1983; þær komust ekki til framkvæmda fyrr en sambandið við 

verkalýðshreyfinguna var rofið. Hann bendir einnig á að flestir forystumenn 

hreyfingarinnar hafi gert sér grein fyrir hinum mikla vanda og nauðsyn þess að hemja 

verðbólguna. „Þetta dró úr þeim þrótt. Ég hygg að þeir hafi verið jafnhræddir við 

ástandið og við.“56 

Hinar róttæku efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar á árinu 1983 skiluðu fljótt 

tilætluðum árangri. Mjög dró úr verðbólgu og afkoma atvinnuveganna batnaði. Um 

haustið 1983 var verðbólgan komin niður fyrir 20% og hafði ekki mælst minni í 

áratug.57 Til að árétta hversu góður þessi árangur var má nefna að verðbólgan á áttunda 

áratugnum var að meðaltali 34% á ári og rúmlega 60% á fyrstu árum níunda áratugarins. 

Alþjóðaefnahagsstofnanir rómuðu einnig þessi umskipti í verðlagsmálum á Íslandi. 

Þannig talaði OECD til að mynda um „dramatískan“ árangur og IMF tók í sama 

streng.58 Mikilvægt var að skapa tiltrú almennings á slíkum efnahagsaðgerðum, 

forsætisráðherra hafði sig í frammi til að kynna þau vandamál sem við þjóðinni blöstu.59 

Almenningur gerði sér grein fyrir alvöru málsins og nutu ráðstafanir ríkisstjórnarinnar 

almenns stuðnings samkvæmt skoðanakönnun DV,60 þrátt fyrir mikla lækkun á 

kaupmætti, en einkaneysla dróst saman í fyrsta skipti frá árinu 1975, og nam 

samdrátturinn 6%.61  

 

 

 

 

                                                 
55 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
56 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 49. 
57 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1983, bls. 5–7. 
58 Markaðurinn 25. júní 2008, bls. 13. 
59 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 40. 
60 DV 18. október 1983, bls. 5. 
61 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1983, bls. 11. 
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Ný leið – skýr viðmið 

Kjarasamningar voru bundnir fram yfir áramót 1983–1984, en um haustið 1983 hófust 

þreifingar milli VSÍ og ASÍ. Umhverfið var breytt því um sumarið hafði verðtrygging 

launa verið afnumin, í kjölfarið var ljóst að erfitt yrði að ná samningum með 

kaupmáttartryggingum.62 Aðilum vinnumarkaðarins var ljóst að ríkissjóði var þröngur 

stakkur búinn og tillit þyrfti að taka til stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi laun og 

verðlag.63 Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 1984 var viðmiðið um 

svigrúm til launahækkana útlistað svo: Miðað við að unnt verði að halda gengi 

krónunnar sem stöðugustu á árinu 1984 og ná settu marki í verðbólgumálum er svigrúm 

til launahækkana ekki meira en 4–6% á árinu.64 Slík stefnumótun að hálfu ríkisstjórnar 

var nýmæli. Sett var fram skýrt viðmið fyrir samningsaðila í komandi kjarasamningum. 

Sú nýbreytni að miða kjarabætur við „hina verst settu“ í stað hinna „hinna lægst 

launuðu“ var sett á oddinn í viðræðunum. Þarna var verið að vísa í niðurstöðu 

Kjararannsóknarnefndar sem bentu til þess að meðal hinna „verst settu“ væru einstæðir 

foreldrar og barnmargar fjölskyldur. Á móti væru „hinir lægst launuðu“ oft einstæðingar 

og unglingar sem þrátt fyrir lágar tekjur ættu auðveldara með að framfleyta sér.65 

Verkalýðshreyfingin gekkst almennt inn á þessa línu nema hvað samningar voru 

felldir hjá Dagsbrún og í Vestmannaeyjum.66 Þessu olli meðal annars ágreiningur innan 

verkalýðshreyfingarinnar, Ásmundur Stefánsson og Guðmundur J. töluðust vart við á 

þessum tíma. Þessir foringjar áttu fátt sameiginlegt og bakgrunnur þeirra afar ólíkur. 

Menntamaðurinn Ásmundur vildi leysa mál á fræðilegum forsendum og var laus við 

tilfinningasemi. Andstætt stóð verkalýðsforinginn Guðmundur jaki sem var búinn að 

standa í þessum slag alveg frá því upp úr 1950. Hann var í „tilfinningalegu sambandi 

við kallana á höfninni ... og fólkið í verkamannabústöðunum.“67 Á þessum tíma talaði 

Guðmundur um „að það þyrfti að fá nýjan mann þarna í stýrishúsið á 

Alþýðusambandinu.“68 ASÍ var í raun klofið þar sem Ásmundur naut stuðnings 

iðnaðarmannafélaganna og Verslunarmannafélags Reykjavíkur (VR), en Guðmundur J., 

VMSÍ. Ennfremur naut Ásmundur ekki stuðnings innan forystu Alþýðubandalagsins, 

                                                 
62 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1991, bls. 39. 
63 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 58. 
64 DV 12. október 1983, bls. 4. 
65 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 59. 
66 Þjóðhagsstofnun, Annáll efnahagsmála 1984, bls. 72. 
67 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
68 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
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sem var andsnúin hugmyndinni um slíka „friðarsamninga.“ Slík innanmein voru 

einkennandi í verkalýðshreyfingunni fram að þjóðarsátt 1990.69 

Eftir talsvert þóf náðist þó samkomulag og kjarasamningar ASÍ og VSÍ til allt að 

15 mánaða voru undirritaðir þann 21. febrúar 1984. Þar með taldi Steingrímur 

Hermannsson, forsætisráðherra að árangur fyrstu efnahagsaðgerða ríkisstjórnarinnar 

hafi verið innsiglaður. „Í friðarsamningunum fólst í raun viðurkenning á réttmæti 

bráðabirgðalaganna og trú á baráttunni gegn verðbólgu.“70 

Nokkur bjartsýni ríkti í kjölfar efnahagsaðgerðanna 1983 og kjarasamninganna í 

febrúar 1984. Fljótlega hrönnuðust þó upp óveðursský, þensla jókst er leið á sumarið 

1984 vegna aukinnar eftirspurnar eftir vinnuafli og launaskriðs. Samhliða þessu 

hækkaði framfærslukostnaður vegna hækkana á búvörum og lyfjum. Óeining ríkti innan 

ASÍ og krafan um nýja kjarasamninga varð æ háværari. Forystumenn VMSÍ og 

Landssambands iðnverkafólks riðu á vaðið og töldu nauðsynlegt að segja upp 

samningum til að leiðrétta kjör umbjóðenda sinna, um helmingur verkalýðsfélaga 

landsins fylgdu á eftir.71 

Þegar þarna var komið hafði ríkisstjórnin lagt til „skattalækkunarleið“ til að bæta 

kjörin án þess að ógna stöðuleikanum. Útfærsla skattalækkunar var rædd á milli VMSÍ 

og VSÍ,72 en þá kom babb í bátinn, BSRB sem hafði átt í harðri kjaradeilu hóf verkfall 

4. október 1984. Forysta BSRB hafði engan áhuga á skattalækkunarleiðinni og stóð fast 

á kröfum um launahækkanir. Eftir tæplega mánaðarlangt verkfall voru kjarasamningar 

sem kváðu á um rúmlega 20% launahækkun samþykktir.73 Forysta BSRB hafði leitað 

eftir því að Dagsbrún færi í samúðarverkfall, en eftir ítarlegar umræður var niðurstaða 

stjórnar Dagsbrúnar að hafna því.74 Enda telur Þröstur Ólafsson að þetta verkfall BSRB, 

hafi verið „vitlausasta verkfall Íslandssögunnar! Þessi barátta þeirra, hún skilaði sér í 

svona fimm daga kauphækkun. Svo var gengisfellt og verðbólgan kemur og gerði meira 

en að éta upp allt það sem þeir börðust fyrir. ... þetta hafði þeim verið sagt á undan, 

bæði af mér og öðrum, að þeir myndu ekki fá neitt út úr þessu.“75 

Eftir þetta var ljóst að raunhæf tilraun til að kveða niður verðbólgudrauginn 

hafði mistekist. Steingrímur Hermannsson telur að yfirlýsingastríð og óeining innan 

                                                 
69 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, – Þórarinn V. Þórarinsson, 
70 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 59–60. 
71 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1984, bls. 23–24. 
72 Þjóðviljinn 28. olktóber 1984, bls. 5. 
73 Þjóðhagsstofnun, Annáll efnahagsmála 1984, bls. 78–79. 
74 Viðtal. Þröstur Ólafsson, – Jón Baldvin Hannibalsson, 
75 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
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Sjálfstæðisflokksins hafi átt stóran þátt í að deilan við BSRB fór í hnút. Einnig hafi 

vinnubrögð ríkisstjórnarinnar við að afla skattalækkunarleiðinni tiltrú og stuðnings verið 

ómarkviss.76 Ólafur Ragnar Grímsson telur að ríkisstjórnina hafi skort markvissa 

pólitíska og samfélagslega stefnumótun. Efnahagsaðgerðirnar hafi verið dæmdar til að 

mistakast þar sem þær voru þvingaðar fram ofan frá. Undirbúningur ríkisstjórnarinnar 

var ófullnægjandi, nauðsynlegt hefði verið að skapa tiltrú félagsmannanna í 

verkalýðshreyfingunni á því að væri hægt að ná stöðuleika í efnahagslífinu.77 

Þó margt hafi gengið miður hjá ríkisstjórninni, þá lét hún eftir sig arfleið sem átti 

eftir að hafa mikil áhrif í samfélaginu. Árið 1983 var verðtrygging launa afnumin,78 í 

janúar 1984 var tekið upp kvótakerfi til fiskveiða, í febrúar var gefið frjálst verðlag á 

flestum verslunarvörum og í ágúst var stigið skref í átt til vaxtafrelsis lánastofnana79 og 

því lokið 1986.80 Þessar aðgerðir áttu eftir að hafa áhrif á kjör almennings, t.d. dró úr 

verðbólgu vegna hærri raunvaxta og sparnaður jókst.81 Afnám verðtryggingar launa 

þýddi að erfitt yrði að ná samningum með kaupmáttartryggingum.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
76 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
77 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
78 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1991, bls. 39. 
79 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1984, bls. 8., 19. 
80 Þjóðhagsstofnun, Annáll efnahagsmála 1977–1988 (1986), bls. 96. 
81 „Markaðshyggja og verðbólga“, bls. 1. 
82 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1991, bls. 39. 
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ΙV. Hugmynd að þjóðarsátt fæðist 
Lausn Þrastar Ólafssonar 

Nú fóru í hönd verðbólgutímar þar sem samið var upp á innistæðulitla kjarasamninga, 

en jafnframt varð krafan um breytingar háværari. Innan verkalýðshreyfingarinnar óx 

þeirri skoðun fylgi að víxlhækkanir launa og verðlags gengu ekki lengur. Grétar 

Þorsteinsson, fyrrverandi forseti ASÍ „sá hvernig þetta hafði verið, maður var alltaf að 

elta skottið á sér, ... það yrði auðvitað að leggja nánast allt í sölurnar til að reyna að 

hemja þetta, þessi umræða verður síðan bara ágengari og ágengari.“83 Jón Baldvin 

Hannibalsson minnist þess að í kjölfar BSRB–verkfallsins 1984, hafi hann orðið var við 

hugarfarsbreytingu hjá forystumönnum í verkalýðshreyfingunni varðandi aðferðafræði í 

kjarasamningum. Þetta hafi hann greint í ítarlegum samtölum við Þröst Ólafsson og 

Guðmund J. Guðmundsson.84 

Á þessum tíma fór Þröstur að velta fyrir sér hvernig haga mætti kröfugerð fyrir 

kjarasamningana 1986. Þröstur ræddi hugmyndir sínar við Guðmund J. og Karl Steinar 

Guðnason, sem þá var formaður Verkalýðs– og sjómannafélags Keflavíkur. Í kjölfarið 

var ákveðið,85 „auðvitað í fullu samráði við Guðmund J.“86 að Þröstur kynnti hugmyndir 

sínar á félagsfundi Dagsbrúnar þann 3. nóvember 1985. 

Á fundinum benti Þröstur á að vísitölukerfið hefði gengið sér til húðar, það væri 

í sjálfu sér ekki orsakavaldur verðhækkana, heldur ylli því að verðbólgan festist í sessi 

og sjálfvirkni kerfisins gerði alla raunhæfa baráttu gegn verðbólgu afar erfiða. 

Niðurstaða Þrastar var að hvorki leið óverðtryggðra kauphækkana, skattalækkunarleið 

eða gamla vísitöluleiðin væri æskileg forskrift að kröfugerð félagsins. Þröstur kynnti til 

sögunnar lausn sem hann nefndi „Lífskjarasamningur“, þar sem takmarkið var að 

umsamdar kjarabætur héldust og kjör bötnuðu án þess að það hafi í för með sér aukna 

verðbólgu. Það þyrfti að semja um launahækkanir í takt við áætlaðar verðbólgu– 

væntingar,87 „það þyrfti að „matcha“ þær út ekkert meira og búa til eitthvert ferli, 

nákvæmlega það sem síðar var gert [þjóðarsáttin 1990].“88 

                                                 
83 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, 
84 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
85 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
86 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
87 Þjóðviljinn 8. nóvember 1985, bls. 13. 
88 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
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Þröstur skrifaði í kjölfarið grein í Þjóðviljann sem byggði á ræðu hans. Þröstur 

sá fyrir sér að eftirtaldir þættir gætu myndað uppistöðu í lífskjarasamning aðila 

vinnumarkaðarins og hins opinbera: 

1. Laun verði hækkuð, samkvæmt ákveðnu ferli sem tengdist kaupmætti. 

Annað hvort mætti hugsa sér þetta beinlínis bundið ákveðnu kaupmáttarstigi 

eða tengja það fyrirfram ákveðnu verðhækkanakerfi nokkurra mikilvægra 

lífsnauðsynja s.s. búvöru, fiskverði, húsaleigu, opinberri þjónustu í víðum 

skilningi og bensíni, svo nokkur atriði séu nefnd. Einhvers konar tilraunatími 

yrði að koma á samninginn fyrst með opnunarmöguleikum ef kaupmáttar– 

markmið nást ekki. 

2. Peningamarkaðurinn verði tekinn til gaumgæfilegrar athugunar og okurlána– 

hluti hans afnuminn. Bönnuð verði öll tenging fjárskuldbindinga við vísitölu 

og öll vísitölutenging hverju nafni sem hún nefnist verði bönnuð með lögum. 

Í þessu sambandi þarf að finna leið til að háir vextir þyngi ekki um of fyrstu 

greiðslur af lánum. 

3. Almannatryggingar skulu haldast óbreyttar og þjónustustig heilsugæslu og 

sjúkrahúsa verði ekki minnkað og engin frekari gjaldtaka leyfð. Sjúkragjald 

verði afnumið eða lækkað verulega. Ríki og sveitarfélög auki framlög sín til 

stofnunar og reksturs barnaheimila verulega umfram það sem nú er. Útgjöld 

þeirra lægst launuðu vegna barnagæslu verði niðurgreidd. 

4. Sameiginlegt átak verði gert í húsnæðismálum af ríki, sveitarfélögum og 

aðilum vinnumarkaðarins s.s. lífeyrissjóðum verkalýðsfélaganna. Markmið 

þessa átaks verði að stytta byggingatíma og lækka byggingarkostnað, þannig 

að allt almennt launafólk geti fengið þak yfir höfuðið án þess að þurfa að 

fórna bæði heilsu og afkomumöguleikum til langs tíma. Um leið verður að 

bjarga tekjulægsta fólkinu undan margföldu gjaldþroti og upplausn heimila 

vegna húsnæðisskulda með ókræfum framlögum. 

5. Tekið verði upp staðgreiðslukerfi skatta svo fljótt sem auðið verði, en 

virðisaukaskatti endanlega ýtt til hliðar. Hann gagnar hvort eð er engum 

nema væntanlegum skattsvikurum. Undanþágum frá núgildandi söluskatti 

má hins vegar fækka að meinalausu.89 

 

                                                 
89 Þjóðviljinn 8. nóvember 1985, bls. 13. 
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Hugmyndir Þrastar byggðu á mikilli ríkisíhlutun (e. corporatism) og vöktu talsverða 

athygli, enda um kúvendingu að ræða.90 Dagsbrún „var náttúrulega erfiðasti 

jarðvegurinn að sitja í... að þeir skyldu hætta þessari baráttu sem þeir voru búnir að vera 

aldir upp við ... að ná allt með hnefanum.“91 Guðmundur J. var afar ánægður með 

þennan nýja tón: „Þetta er aðeins reykurinn af réttunum því að hugmyndir Þrastar eru 

mjög ítarlegar og fjalla um alla þætti sem snúa að kjörum okkar fólks.“92 Þessar 

hugmyndir komu flatt upp á stjórnarmenn Dagsbrúnar. „Þetta er alfarið skoðun 

framkvæmdastjórans,“ sagði Halldór Björnsson, varaformaður Dagsbrúnar, „ég veit 

ekkert um það hvort hann hefur stuðning fyrir henni einhvers staðar í félaginu, en þetta 

mál hefur ekki verið afgreitt í stjórn Dagsbrúnar.“93 Magnús Gunnarsson, 

framkvæmdastjóri VSÍ sagði að hugmyndir Þrastar væru raunhæfar að hluta til. Það 

væri „vel þess virði að hugleiða leiðir til að taka inn í umræðuna um ákvörðun kaups og 

kjara þætti eins og gengi, fiskverð, búvöruverð og verð á opinberri þjónustu. Þannig má 

sjá fyrir feril í efnahagsþróuninni til lengri tíma, sem gæti lækkað verðbólgu og tryggt 

kaupmáttinn.“94 Þorsteinn Pálsson, þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og 

fjármálaráðherra, sagði að hugmyndir Þrastar væru um margt athyglisverðar, en taldi 

það flókið mál að endurskoða peningamarkaðinn og lánakerfið.95 

Guðmundur J. fór reifur á fund Ásmundar Stefánssonar forseta ASÍ til greina 

honum frá ræðu Þrastar, en Ásmundur var þegar búinn að lesa hana í Þjóðviljanum og 

„hann gaf nú ekki mikið fyrir þetta, síðan var þetta rætt inn í stærri hópum [innan ASÍ], 

hvort við ættum að ræða þetta á víðtækari „basis“ en hann sló það allt út af borðinu.“96 

Ásmundur lýsti því yfir að hann væri algjörlega andvígur þeirri hugmynd Þrastar að 

kauptryggingarákvæði væri óþarft og að slíkt kerfi hefði gengið sér til húðar. Jafnframt 

var Ásmundur algjörlega andvígur því að afnema verðtryggingu í heild.97 

 

 

 

 

                                                 
90 DV 6. nóvember 1985, bls. 3., – Morgunblaðið 6. nóvember 1985, bls. 2., – Morgunblaðið 7. nóvember 
1985, bls. 2. 
91 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
92 DV 6. nóvember 1985, bls. 3. 
93 Morgunblaðið 5. nóvember 1985, bls. 2. 
94 Morgunblaðið 7. nóvember 1985, bls. 2. 
95 Morgunblaðið 6. nóvember 1985, bls. 2. 
96 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
97 Morgunblaðið 7. nóvember 1985, bls. 4. 
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„Litla þjóðarsáttin“ 

Upp úr áramótun árið 1986 sköpuðust vænleg skilyrði fyrir skynsamlega kjarasamninga, 

þar sem ytri skilyrði voru hagstæð. Olía lækkaði talsvert í verði og mun hærra verð 

fékkst fyrir mikilvægustu útflutningsafurðir þjóðarinnar.98 Steingrímur Hermannsson, 

forsætisráðherra, vakti athygli á þessu í ræðustól alþingis þann 28. janúar 1986 og vísaði 

meðal annars í hugmyndir Þrastar Ólafssonar sem gætu: 

leitt til lífskjarasamnings sem ég tel að sé mjög athyglisverð hugmynd, sem kom 

fram á s.l. ári og mjög vert er að athuga, því vitanlega er það, það sem um þarf 

að semja en ekki falskar launahækkanir sem renna út í sandinn og leiða til 

aukinnar verðbólgu. … Ég er sannfærður um að unnt er að ná núna umtals– 

verðum árangri í því að lækka verðbólguna, sem er tvímælalaust það sem kemur 

launþegum að mestu gagni og á sama tíma að gera samninga sem tryggja 

einhverja aukningu á kaupmætti og þar með batnandi lífskjör.99  

 

Í fyrstu tóku talsmenn atvinnurekenda þessu fálega og töldu forsætisráðherra ala á of 

mikilli bjartsýni. Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri VSÍ taldi að þessar 

yfirlýsingar forsætisráðherrans myndu skapa óraunhæfa bjartsýni sem torveldaði 

„samninga sem einhver skynsemi er í.“100 Víglundur Þorsteinsson, iðnrekandi sem sat í 

samningaráði VSÍ, sagði að best væri að fá að finna lausnir í friði fyrir yfirlýsingum 

forsætisráðherra.“101 

Fljótlega sáu aðilar vinnumarkaðarins að nú væri lag. ASÍ, VSÍ og 

Vinnumálasamband samvinnufélaga (VMSS) sendu ríkisstjórninni sameiginlegt bréf 

þann 31. janúar 1986, þar sem farið var fram á viðræður um stefnu ríkisstjórnarinnar í 

gengismálum, ríkisfjármálum, vaxta– og peningamálum, húsnæðis– og skattamálum.102 

Af þessu tilefni birtist viðtal við Ásmund Stefánsson í DV, þar sem hann virtist ekki átta 

sig á hugmyndinni á bak við yfirlýsingu forsætisráðherra: „Yfirlýsingar forsætisráðherra 

um að þrátt fyrir batamerki í afkomu þjóðarbúsins sé ekki svigrúm til 

kaupmáttaraukningar, en hins vegar lítist honum vel á þjóðarsátt í kjaramálum, benda til 

þess að hann vilji að við gerum þjóðarsátt til margra ára um ekki neitt.“103 Grétar 

                                                 
98 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1986, bls. 5–7. 
99 Alþingistíðindi, 1985–1986, B2, bls. 2146–2150. 
100 DV 30. janúar 1986, bls. 2. 
101 DV 31. janúar 1986, bls. 7. 
102 Morgunblaðið 1. febrúar 1986, bls. 48. 
103 DV 3. febrúar 1986, bls. 3. 
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Þorsteinsson telur að Ásmundur hafi á þessum tíma ekki verið að kaupa þessa 

hugmyndafræði, en rekur ekki minni til þess að hann hafi beinlínis talað gegn þessu.104 

Í viðræðum stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins kom fram að atvinnurekendur 

töldu fært að halda gengu föstu og fulltrúar launafólks voru reiðubúnir að fallast á litlar 

kauphækkanir, að því tilskyldu að ríkisstjórnin stuðlaði að stöðugleika. Ríkisstjórnin 

hittu einnig að máli fulltrúa opinberra starfsmanna, sem var gert ljóst að samið yrði við 

alla á sömu forsendum. „Þetta var með öðrum orðum hugmyndir að þjóðarsátt.“105 

Ríkisstjórnin ákvað þegar að fara í viðræður á þessum grundvelli og sendi frá sér 

yfirlýsingu þar sem segir meðal annars að „með sameiginlegu átaki aðilanna á 

vinnumarkaðnum og stjórnvalda á að vera unnt að draga verulega úr verðbólgu og 

viðskiptahalla á árinu 1986.“106 

Markmið ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum og framlag til kjarasamninganna 

voru kynnt þann 11. febrúar 1986. Þar var heitið að halda gengi stöðugu og þaki á 

verðbólgu, einnig aðhaldi í ríkisfjármálum, peningamálum og erlendum lántökum. 

Forsendur voru að launakröfum yrði stillt í hóf. Til að svo mætti vera lýsti ríkisstjórnin 

því yfir að gjaldskrár opinberra fyrirtækja yrðu lækkaðar, einnig beinir skattar, 

nafnvextir, olía og bensín.107 

Samninganefndir aðila á almennum vinnumarkaði komust að skilyrtu 

samkomulagi þann 26. febrúar. Fallist var á hugmyndir ríkisstjórnarinnar, en jafnframt 

farið fram á frekari aðgerðir af hennar hálfu, til niðurfærslu verðlags, aðhalds í 

verðlagsmálum og eflingar samkeppnisstöðu útflutnings– og samkeppnisiðnaðar. 

Jafnframt var farið fram á lækkun á verði búvöru, rafmagns, grænmetis, fólksbifreiða, 

hjólbarða og heimilistækja með niðurfellingu eða lækkun tolla og gjalda. Ríkisstjórnin 

féllst á þetta innan sólarhrings, með því skilyrði að önnur heildarsamtök launafólks 

semdi á líkum nótum.108 Gildistími kjarasamningsins var til ársloka 1986 og var hann 

óuppsegjanlegur, en samkomulag kvað á um að ef framfærsluvísitala hækkaði umfram 

ákveðin mörk, gat sameiginleg launanefnd metið aðstæður til launahækkana.109 

Samhliða var samþykkt að taka upp staðgreiðslu tekjuskatts og „þar var mjög stuðst við 

tillögur aðila vinnumarkaðarins. ASÍ átti mikið frumkvæði í þessu; vann mikilvæga 

                                                 
104 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, 
105 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 125. 
106 Morgunblaðið 6. febrúar 1986, bls. 4. 
107 Morgunblaðið 13. febrúar 1986, bls. 31. 
108 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 125–126. 
109 Morgunblaðið 27. febrúar 1986, bls. 1. 
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heimavinnu í að fá menn til að sætta sig við að alls kyns frádrættir féllu niður en í 

staðinn kæmi fastur persónuafsláttur.“110 

Árangur þessa tímamótasamnings reyndist skammgóður vermir, þrátt fyrir að 

þróun efnahagsmála á árinu 1986 hafi verið einstaklega hagstæð. Hagvöxtur varð einn 

sá mesti í vestrænum ríkjum, landsframleiðsla jókst um 6,3%, hið mesta frá árinu 1978. 

Viðskiptakjör bötnuðu talsvert, svo þjóðartekjur jukust um 8,7%, hið mesta frá árinu 

1977 og í utanríkisviðskiptum varð afgangur í fyrsta sinn frá 1978.111 Að mati 

Steingríms Hermannssonar voru þær byrðar sem lagðar voru á ríkissjóð allt of miklar, 

mikið tekjutap varð vegna lækkunar á tollum, sköttum og gjöldum. Lánsþörf ríkissjóðs 

jókst stórlega vegna þessa, sem aftur leiddi til aukinnar verðbólgu og vaxtahækkana. 

Einnig voru samningarnir ekki nógu víðtækir, til að mynda voru bankarnir ekki með.112 

Jón Baldvin telur að í þessum kjarasamningum hafi menn viljað breyta um vinnubrögð, 

en hugmyndir manna voru hálfkaraðar og kringumstæður erfiðar, þannig að þetta „tókst 

ekki af ýmsum ástæðum, meðal annars vegna þess að það skorti á samvinnu við 

ríkisvaldið um að fara þessa leið.“ Einnig taldi hann samningana of dýra fyrir ríkið, „við 

vorum farnir að niðurgreiða bíla og allt hvaðeina til að falsa vísitölu.“113 

Þórarinn V. Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri VSÍ segir: „Þessi tilraun 

mistókst herfilega, fyrst og fremst vegna þess að menn ætluðu efnahagskerfinu um 

of.“114 Hann telur að nýtt húsnæðislánakerfi, húsbréfakerfið sem var félagslegi þáttur 

samningsins, hafi haft skuggaleg áhrif á vaxtaþróun næstu misserin á eftir. Það úrræði 

að ná verbólgunni hratt niður með miklum tollalækkunum gekk ekki upp. 

„Bílasprengjan“ kom 1987 og þá komu líka til áhrif „skattlausa“ ársins, því í raun voru 

aldrei greiddir skattar af tekjum þess árs. Árið 1987 greiddu menn skatt af tekjum ársins 

1986 og svo kom staðgreiðslan til framkvæmda 1. janúar 1988. „En þetta var fyrsta 

alvöru tilraunin til að stilla saman laun og verðlag, það var bara reiknað með of miklum 

kaupmætti og vanmetin þensluáhrifin af húsnæðiskerfi, bílasköttum og skattlausa 

árinu.“115 Grétar Þorsteinson telur að ýmsir hlutaðeigendur hafi ekki áttað sig á 

hugmyndafræðinni sem lá að baki. Það átti sinn þátt í að þetta gekk ekki upp, „en ég 

held að samfélagið allt, hafi ekki verið tilbúið í þetta, en hugmyndin dó ekkert.“116 

                                                 
110 Bréf. Þórarinn V. Þórarinsson, 
111 Seðlabanki Íslands. Ársskýrsla 1986, bls. 5. 
112 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 128. – Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
113 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
114 Bréf. Þórarinn V. Þórarinsson, 
115 Sama heimild, 
116 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, 
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Flotið sofandi að feigðarósi 

Eftir hagstæða þróun í atvinnu– og efnahagsmálum á árinu 1986 komu í ljós hættumerki 

um áramótin og í upphafi árs 1987. Mikil umframeftirspurn var eftir vinnuafli, 

launaskrið vaxandi og í kjölfar þess mikil einkaneysla og þensla sem á sér fáar 

hliðstæður. Kaupmáttur ráðstöfunartekna jókst verulega í þessu góðæri (sjá töflu ΙΙ). 

Árið 1987 var óvenjulegt fyrir þær sakir að allir sem vettlingi gátu valdið unnu sem 

mest þeir máttu, þar sem engir skattar reiknuðust af tekjum þetta ár, en staðgreiðslukerfi 

skatta átti að taka gildi í ársbyrjun1988.117 
 

Tafla ΙΙ. Tekjuþróun. 1980 = 100 

 1980–89 1980–85 1986 1987 1988 1989 

Kaupmáttur greidds tímakaups     96,7    92,5   90,7 108,2 110,0 103,2 

Kaupmáttur atvinnutekna á ársverk     92,2    89,6   87,0 100,2 101,5   95,9 

Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann   105,2    97,9 105,3 127,2 110,3 104,8 

Þjóðartekjur á ársverk   100,5    97,4 101,2 105,9 107,9 106,0 

Heimild: Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 23. 

 

Kosningavorið 1987 leið án þess að samstaða næðist um aðgerðir gegn þenslunni.118 

Stjórnarmyndunarviðræður drógust mjög á langinn, en loks náðist samkomulag um að 

halda stjórnarsamstarfinu áfram með liðsinni Alþýðuflokks. Ný ríkisstjórn, undir forsæti 

Þorsteins Pálssonar tók formlega við stjórnartaumunum þann 8. júlí 1987.119 Þar sem 

ekki náðist samkomulag um langtímastefnu í efnahagsmálum við stjórnarmyndun, hafði 

forsætisráðherra, Þorsteinn Pálsson að „töluverðu leyti frjálsar hendur.“120 Það má 

greina áhrif frjálshyggju í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar: „Ríkisafskipti og 

ríkisrekstur á atvinnufyrirtækjum verði sem minnstur.“121 Varðandi vinnumarkað voru 

skýr skilaboð um að markaðslögmálin skyldu ráða för: „Ríkisstjórnin telur að almennir 

kjarasamningar séu í verkahring og á ábyrgð aðila vinnumarkaðarins.“122 

Til að rétta við efnahagslífið vísaði ríkisstjórnin óljóst í aðgerðir í fjármálum og 

peningamálum „til að hamla gegn verðbólgu og jafnvægisleysi og treysta gengi.“123 

Tekjuöflun ríkissjóðs vegna þessa var hækkun óbeinna skatta og aukinn sparnaður með 

                                                 
117 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1987, bls. 5. 
118 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 202. 
119 Morgunblaðið 9. júlí 1987, bls. 1. og 64. 
120 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 202. 
121 Morgunblaðið 7. júlí 1987, bls. 32–35. 
122 Sama heimild, 
123 Sama heimild, 
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hækkun vaxta spariskírteina ríkissjóðs.124 Sjálfstæðismenn ákváðu í samráði við 

Seðlabankann og með stuðningi Alþýðuflokks að taka upp fastgengisstefnu og 

markaðsvexti til að hagræðingar fyrir sjávarútveg. Fljótlega var ljóst að efnahagskerfi 

Íslands var langt frá því að vera í jafnvægi. Gengi krónunnar var haldið föstu í rúmlega 

20% verðbólgu og við fulla verðtryggingu lána. „Hún [ríkisstjórnin] sat aðgerðalaus 

þótt aðstæður kölluðu á snör handtök. Útflutningsatvinnuvegirnir komust fljótlega á 

vonarvöl. Svo hlaut að fara við þessar aðstæður.“125 
 
Myndrit ΙΙ. Verðbólga í % á Íslandi 1983–1990 
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Heimild: Hagskinna, bls. 640. 
 

Í september 1987 birti Þjóðhagsstofnun endurskoðaða þjóðhagsspá, þar sem því var 

spáð að tímabil samdráttar færi í hönd. Spáin gerði ráð fyrir að verðbólga færi úr 12% í 

20% og þjóðarútgjöld myndu vaxa um 9% í stað 6%.126 Á sama tíma ákvað ASÍ að fara 

fram á hækkun kauptaxta til samræmis við þróun verðlags, en atvinnurekendur bentu á 

að ekki væru forsendur fyrir hækkuninni í atvinnulífinu.127 Raddir um gengisfellingu 

urðu háværar innan Framsóknarflokksins, en þess í stað var gripið til aðhaldsaðgerða í 

tengslum við afgreiðslu fjárlaga. Með þessu átti að undirstrika einbeitta fastgengisstefnu 

stjórnvalda. Stjórnvöld héldu að sér höndum og segir Steingrímur Hermannsson að hann 

hafi viljað bíða til áramóta og sjá hvað forsætisráðherra hygðist gera.“128 Ekki er að 

undra að mönnum hafi nánast fallist hendur. Jón Baldvin segir að erfiðleikarnir í 

efnahagslífinu frá og með haustinu 1987 hafi verið upphafið af dýpstu niðursveiflu í 

                                                 
124 Morgunblaðið 7. júlí 1987, bls. 32–35. 
125 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 203. 
126 Morgunblaðið 18. september 1987, bls. 64. 
127 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 241. 
128 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 204. 
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íslensku efnahagslífi á lýðveldistímanum. Þessi niðursveifla stóð til ársins 1993, með 

miklu „einkaneyslufalli, það er að segja í lífskjaraskerðingu sem við getum sagt.“129 
 

Tafla ΙΙΙ. Hagvöxtur og verðmætaráðstöfun 

Árlegar breytingar í % 

 1971–1980 1981–1990 1988 1989 

Landsframleiðsla       6,3       2,1 –0,8 –2,9 

Þjóðartekjur       6,1       2,2 –1,2 –0,5 

Þjóðartekjur á mann       5,0       1,1 –2,8 –5,0 

Einkaneysla       6,0       2,4 –4,0 –8,0 

Samneysla       7,0       4,6   4,2   2,4 

Fjármunamyndun       7,6       0,9 –1,3 –8,5 

Verðmætaráðstöfun       6,7       2,3 –1,0 –7,1 

Heimild: Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 15–16. 

 

Í kjölfar kjarasamninganna 26. febrúar 1988, greip ríkisstjórnin til umfangsmikilla 

efnahagsaðgerða. Aðgerðirnar miðaðu fyrst og fremst að því að bæta starfsskilyrði 

útflutningsatvinnuveganna og sporna gegn viðskiptahalla. Í aðgerðunum fólust 6% 

gengisfelling, endurgreiðsla söluskatts til fyrirtækja í til fyrirtækja í fiskvinnslu og 

útgerð. Niðurfelling launaskatts hjá fyrirtækjum í sjávarútvegi og samkeppnisgreinum 

iðnaðar. Þá var einnig lengt í lánum sjávarútvegsfyrirtækja. Um miðjan maí ákvað 

ríkisstjórnin að fella gengi krónunnar um 10% og strax í kjölfarið setti ríkisstjórnin 

bráðabirgðalög um aðgerðir í efnahagsmálum. Þar bar hæst að samningsréttur 

stéttarfélaga var afnuminn tæpt ár.130 

Flestum var ljóst að ráðstafanir ríkisstjórnarinnar voru í skötulíki, þær dugðu 

engan veginn til að slá á þenslu og lítil vörn var í ákvæðum um vexti.131 Jón Baldvin var 

fjármálaráðherra í ríkisstjórninni, hann var meðvitaður um að „þegar að komið var fram 

á árið ’88 þá var ljóst við vorum komnir í krísu, komnir í efnahagskreppu.“132 Fyrir utan 

efnahagsmálin, var helsta vandamál ríkisstjórnarinnar, veik staða Þorsteins Pálssonar, 

forsætisráðherra innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins.  

Ekki virtist ganga erfiðlega að fá Þorstein Pálsson forsætisráðherra eða aðra 

ráðherra flokksins til að fallast á þær hugmyndir sem til umræðu voru. Þorsteinn 

virtist hins vegar ekki hafa styrk til að koma þeim í gegnum þingflokk 
                                                 
129 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
130 Þjóðhagsstofnun, Annáll efnahagsmála 1977–1988 (1988), bls. 106–107. 
131 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 218. 
132 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
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sjálfstæðismanna. Það var ekki fyrr en Jón Baldvin kom á fót nokkurs konar 

herráði í húsakynnum fjármálaráðuneytisins að hjólin fóru að snúast.133 

 

Jón Baldvin hafði í mörg horn að líta, hann keyrði í gegn skattkerfisbreytinguna 1987–

1988 sem var þríþætt, allt tollakerfið landsins stokkað upp og samræmt við 

Evrópusambandið. Tekjuskattskerfið stokkað upp og tekinn upp einfaldur tekjuskattur 

með háum persónuafslætti. Lagður var á samræmdur söluskattur, svonefndur 

„matarskattur“ sem átti að vera aðdragandi að virðisaukaskattskerfi. Stefnt var að því að 

hafa 18% virðisaukaskatt með litlum undanþágum. En vegna veikrar stöðu Þorsteins 

Pálssonar þurfti óvenjulegar aðferðir til að koma þessum málum í höfn: 

Þetta höfðu allt verið nánir samstarfsmenn [Víglundur Þorsteinsson og Einar 

Oddur Kristjánsson] mínir við skattkerfisbreytinguna, rétt að nefna það, 

samstarfsmenn mínir í þeim skilningi að þegar ég var að keyra í gegn 

skattkerfisbreytinguna þá kom ég engum málum í gegnum þingflokk 

Sjálfstæðisflokksins af því að Þorsteinn réði ekkert við hann, svo ég varð að leita 

á náðir sjálfstæðismanna utan þings, þar á meðal þessara og Vilhjálms 

Egilssonar. ... þeir nánast settust að hjá mér í fjármálaráðuneytinu í nokkra 

sólarhringa á meðan við vorum að keyra þetta mál í gegnum þingflokk 

Sjálfstæðisflokksins.134 

 

„Forstjórar fella ríkisstjórnina“ 

Fyrir 10 árum þegar Steingrímur varð fimmtugur var hann á leiðinni að mynda 

vinstri stjórn. Nú er hann á villigötum með íhaldi og krötum. Í tilefni dagsins 

legg ég á og mæli um, að áður en langt um líður verður mynduð vinstri stjórn á 

Íslandi undir forystu Steingríms Hermannssonar.135 

 

Svo mælti Svavar Gestsson, fyrir hönd þingflokks Alþýðubandalagsins er hann hyllti 

Steingrím Hermannsson sextugan þann 22. júní 1988. Ummælin vöktu almenna kátínu 

viðstaddra, en þarna lá alvara að baki.136 Á þessum tíma var ljóst að ríkisstjórn Þorsteins 

Pálssonar, „réð ekki við vandann, ástæðan var einfaldlega sú að Þorsteinn réð ekki við 

sinn eigin flokk, Sjálfstæðisflokkinn og þar af leiðandi gat hann ekki ráðið við vandann, 
                                                 
133 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 205. 
134 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
135 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 222. 
136 Sama heimild, 
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það var engin samstaða í Sjálfstæðisflokknum.“137 Brestir í stjórnarsamstarfinu komu 

berlega í ljós er Steingrímur kvað Þorstein hafa „kastað stríðshanska“ er hann varði 

gjaldskrárhækkun Rafmagnsveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar sem fylgdi í 

kjölfarið.138 Þessi hækkun gekk þvert á samkomulag og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar 

þess efnis að sporna við þenslu. Gjaldskrárhækkunin var ákveðin af Davíð Oddssyni, 

þáverandi borgarstjóra, en með henni hundsaði hann ákvarðanir Þorsteins, enda 

skattlagning nauðsynleg til að fjármagna smíði Perlunnar og ráðhúss Reykjavíkur. 

„Þorsteinn hafði enga vígstöðu þegar Davíð var annars vegar.“139 

Þegar þarna var komið ákvað Þorsteinn að koma á fót ráðgjafarnefnd til að gera 

tillögur til lausnar efnahagsvandanum. Í nefndina völdust nokkrir forystumenn úr 

atvinnulífinu, nefndin fékk því óðara viðurnefnið „Forstjóranefndin.“ Fyrir nefndinni 

fór Einar Oddur Kristjánsson, útgerðarmaður frá Flateyri, aðrir nefndarmenn voru Ágúst 

Einarsson, frá Sambandi fiskvinnslustöðva, Guðjón B. Ólafsson, forstjóri SÍS, 

Víglundur Þorsteinsson, formaður Félags íslenskra iðnrekanda, Jón Sigurðarson, 

framkvæmdastjóri140 og Eyjólfur K. Sigurjónsson endurskoðandi.141 Forstjóranefndin 

skilaði niðurstöðum sínum 23. ágúst 1988.142 Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 

gengislækkunarleiðin væri ófær, það yrði að fara svonefnda niðurfærsluleið sem kratar 

höfðu þróað og mælt með. Það þýddi náið samráð og samstöðu ríkisvalds, sveitarfélaga, 

stéttarfélaga og atvinnurekenda til að semja um niðurfærslu á verðlagi vöru og þjónustu, 

vöxtum, framleiðslukostnaði og á launum með samkomulagi innbyrðis. Þorsteinn 

Pálsson lýsti því yfir að Sjálfstæðisflokkurinn gæti ekki farið þá leið, „en til þess að 

vera ekki dreginn til ábyrgðar þá lögðu þeir áherslu á það að fá afstöðu Ásmundar 

Stefánssonar, forseta ASÍ.“143 Ásmundur hafnaði niðurfærsluleiðinni fyrir hönd ASÍ, 

„enda var hún áhættusöm ég viðurkenni það.“144 Afsvar ASÍ þýddi í raun endalok 

þessarar ríkisstjórnar. „Forstjóranefndin sem Þorsteinn Pálsson stofnaði til að bjarga 

málum, varð í raun upphaf vandræða og falls ríkisstjórnarinnar.“145 

Þann 9. september 1988 var haldinn í Stykkishólmi, aðalfundur Sambands 

fiskvinnslustöðva. Þorsteinn, Steingrímur og Jón Baldvin mættu á fundinn til að kynna 

                                                 
137 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
138 Morgunblaðið 28. júní 1986, bls. 64., 5. júlí 1986, bls. 2. 
139 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 222–223. 
140 Morgunblaðið 3. ágúst 1988, bls. 3. 
141 DV 4. ágúst 1988, bls. 2. 
142 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 230. 
143 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
144 Sama heimild. 
145 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
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efnahagsstefnu stjórnvalda.146 Þetta var hálfgerð sneypuför þar sem sjávarútvegurinn 

gerði í raun uppreisn gagnvart stefnu ríkisstjórnarinnar. Það blasti við að grundvallar 

atvinnuvegur þjóðarinnar var við það að fara á hausinn, með tilheyrandi verðbólgu í 

kjölfarið.147 

Áður en að formlegum stjórnarslitum kæmi, reyndi Þorsteinn í örvæntingu að 

byggja upp málstað sem styrkti stöðu hans. Hann kom með það útspil að gera tillögu um 

afnám matarskattsins, sem hafði kostað Jón Baldvin blóð, svita og tár. Þorsteinn taldi 

sig hafa fundið leið til að slíta stjórnarsamsamstarfinu á einhverju sem líklegt væri til 

vinsælda. Jón Baldvin og Steingrímur kröfðust þess að Þorsteinn drægi tillögur sínar til 

baka, en Þorsteinn sat fastur við sinn keip. Þorsteinn Pálsson hafði málað sig út í horn, 

hann baðst því lausnar fyrir sig og ríkisstjórnina þann 17. september 1988.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Morgunblaðið 10. september 1988, bls. 36., 64. 
147 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, Ólafur Ragnar Grímsson, 
148 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 234–239., – DV 19. september 1988, bls. 50. 
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V. Þjóðarsáttin 
Vinstri stjórn til valda haustið 1988 

Ekki þurfti Svavar Gestsson að vera spámannlega vaxinn, þegar hann sá fyrir sér 

möguleika á vinstri stjórn í afmæli Steingríms þann 22. júní 1988. Raunar höfðu 

Alþýðubandalagsmenn ekki setið auðum höndum á meðan líf ríkisstjórnar Þorsteins 

Pálssonar fjaraði út. Þann 9. ágúst kom Ólafur Ragnar Grímsson, þáverandi formaður 

Alþýðubandalagsins að máli við Steingrím og tjáði honum það mat sitt að 

efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar væri gjaldþrota og jafnframt að komið væri að lokum 

stjórnarsamstarfsins. Steingrímur túlkaði heimsókn Ólafs Ragnars þannig að hann teldi 

að pólitískar forsendur hefðu skapast fyrir vinstri stjórn undir forystu Steingríms.149 

Ólafur Ragnar hamraði járnið meðan það var heitt og kynnti hann hugmyndir sínar þann 

12. ágúst í DV. Þar kom fram að eðlilegast væri að ný ríkisstjórn yrði mynduð hið fyrsta 

af Alþýðubandalaginu, Framsóknarflokknum og Kvennalistanum. Alþýðuflokknum yrði 

gefinn kostur á þátttöku að því tilskyldu að þeir hyrfu „frá þeirri frjálshyggjukreddu sem 

hefur einkennt hann of mikið.“150 Í stað frjálshyggju vildi Ólafur Ragnar félagslega 

efnahagsstjórn, þar sem helstu aðgerðir í efnahagsmálum fælust í nýrri stefnu í 

peningastjórn þar sem hámark yrði sett á vexti og vaxtamun, afnám gildandi 

lánskjaravísitölu en jafnframt að tryggja almenningi verðtryggingu sparifjár. Skipa 

þyrfti nýja stjórn í Seðlabankann þar sem bankastjórarnir hefðu skapað öngþveiti með 

frjálsri vaxtastefnu.151 

Með þessum yfirlýsingum vinstri manna voru Steingrími færð tromp á hendi, 

sem hann nýtti sér svo er hann myndaði ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og 

Alþýðubandalags, með liðsinni Stefáns Valgeirssonar, þann 28. september 1988.152 Ekki 

voru allir bjartsýnir fyrir hönd hinnar nýju ríkisstjórnar. Morgunblaðið sagði í leiðara, 

„Vinstri stjórn á veikum grunni.“153 Í leiðara DV gætti svartsýni: 

Ný ríkisstjórn tekur við í dag. Þetta er vinstri stjórn. Hún byggir á lélegum 

þingmeirihluta. Við getum ekki búist við að þessi ríkisstjórn endist lengi. 

Reynslan af vinstri stjórnum hefur verið slæm. ... Helzt má búast við, að hún 

falli strax í vetur ... Við gefum henni bara nokkra mánuði.154 

                                                 
149 DV 12. ágúst 1988, bls. 7. 
150 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 226–227. 
151 Sama heimild, 
152 Morgunblaðið 28. september 1988, bls. 24–25. 
153 Sama heimild, bls. 24. 
154 DV 28. september 1988, bls. 14. 
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Ólafur Ragnar segir að ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin náði svona auðveldlega saman 

á einni viku, hafi verið að „það var svona tiltölulega samhljómur í því hvernig ætti að 

takast á við þennan efnahagsvanda.“155 Efnahagsnefnd Alþýðubandalagsins lagði fram 

tillögur sumarið 1988, sem Jón Baldvin var sammála í meginatriðum. „Ég held að þessi 

vinna og tillögurnar sem miðstjórnin samþykkti síðar hafi orðið til þess að 

Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafi talið það vænlegt að vinna með 

Alþýðubandalaginu í ríkisstjórn.“156 Steingrímur og Jón Baldvin segja að ríkisstjórnin 

hafi verið stofnuð utan um þá hugmynd, að hafna gengislækkunar kollsteypu.157 

Fyrstu efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar var hrint í framkvæmd með 

bráðabirgðalögum 28. september 1988. Markmið þeirra var að fyrirbyggja stöðvun 

útflutningsframleiðslunnar, treysta atvinnu og færa niður vexti og verðbólgu. Til að 

afstýra algjöru hruni var gripið til „einhverra umfangsmestu skuldbreytinga í 

Íslandssögunni.“158 Atvinnuleysistryggingasjóður útflutningsgreina var stofnaður í þeim 

tilgangi að aðstoða lífvænleg fyrirtæki. Hlutabréfasjóður var stofnaður til að bjarga 

fyrirtækjum sem voru illa stödd, en máttarstólpar í sinni heimabyggð. Þessar aðgerðir 

voru til bráðabirgða, því „ekki var ætlunin að reka útflutningsgreinarnar til frambúðar 

með lánum með ríkisábyrgð.“159 

Mikla athygli vakti er Steingrímur lýsti því yfir í stefnuræðu ríkisstjórnarinnar, 

að hefðbundnar vestrænar leiðir í efnahagsmálum, sem fylgt hefði verið síðan 1985 

væru gjaldþrota:  

Ætlað var að skapa jafnvægi með því að takmarka framboð fjármagns og láta 

markaðinn ráða vöxtum. Því verður hins vegar varla á móti mælt að ekki tókst 

að ná því jafnvægi sem að var stefnt. ... Þrátt fyrir mikla bindingu fjármagns og 

strangar kröfur um lausafjárstöðu viðskiptabankanna fór þensla vaxandi. Þrátt 

fyrir mikla hækkun vaxta dró lítið sem ekkert úr eftirspurn eftir fjármagni. ... Í 

stað þess að skapa jafnvægi á peningamarkaðnum leiddi takmörkun eða stjórnun 

á útlánum viðskiptabankanna annars vegar, en hins vegar svonefnt frjálsræði eða 

stjórnleysi á öðrum hluta fjármagnsmarkaðarins til þess að útflutningsgreinarnar 

urðu í fjármagnssvelti, en atvinnurekstur sem telur sig geta velt kostnaðinum yfir 

í verðlagið sótti fjármagnið í verðbréfasölur og kaupleigufyrirtæki á 

                                                 
155 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
156 Bréf. Már Guðmundsson, 
157 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, Jón Baldvin Hannibalsson, 
158 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 261. 
159 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, – Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 261. 



 34

óheyrilegum vöxtum. ... Þetta er stutt lýsing á stjórn efnahagsmála eftir leið 

peningahyggjunnar. Það var gert í nafni frelsis en hefur í raun leitt yfir þjóðina 

meiri höft í viðjum fjármagnsins en við Íslendingar höfum áður.160 

 

Mörgum atvinnurekendum þótti „sem hin nýja ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar 

stefndi raunverulega að því að breyta íslensku hagskipulagi til frambúðar og færa 

klukkuna þrjátíu ár aftur í tímann, fram fyrir viðreisnarárin.“161 VSÍ spáði því að 6000 

manns yrðu atvinnulausir ef óbreyttri stjórnarstefnu yrði fylgt eftir. „Það er auðséð að 

það verður ekki nokkur vegur að komast hjá 5 prósent atvinnuleysi“ sagði Þórarinn V. 

Þórarinsson, framkvæmdastjóri VSÍ.162 Hugmynd ríkisstjórnarinnar var að finna lausn 

sem gerði hvort tveggja, að reyna að forða fjöldaatvinnuleysi sem blasti við haustið 

1988 og hinsvegar að leiðrétta gengið til þess að ná einhverju þolanlegum 

rekstrargrundvelli fyrir útflutningsgreinarnar, „hugsunin var alltaf sú sama, við getum 

ekki farið kollsteypu gengislækkun.“163 

Ríkisstjórnin samþykkti að breyta lögum þannig að Seðlabankinn gæti gripið inn 

í vaxtaþróun. Auk þess var samþykkt að opna landið fyrir fjármagnsflutningum og höft 

á gjaldeyrisviðskiptum afnumin. Jafnframt var einkaaðilum og fyrirtækjum heimilað að 

taka erlend lán á eigin ábyrgð.164 Jón Baldvin segir að á fyrrihluta árs 1989 hafi 

efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar verið þríþætt: 

gengissig á tilteknum tíma í smáum skrefum, skuldbreytingar, lánabreytingar og 

ýmsar aðgerðir aðrar til að lækka framleiðslukostnað, til þess að halda 

atvinnulífinu á floti, af því að við vildum ekki fara í „confrontation“ með 

gengisfellingu og vorum að vonast til að þetta gæti orðið grundvöllur að 

samkomulagi í kjaramálum, ... þetta ræddi ég nýlega við Jón Sigurðsson og við 

minnumst þess báðir að þetta var okkar hugsun á þeim tíma, ... það er að segja 

að finna lausn sem gerði hvort tveggja, að reyna að forða fjöldaatvinnuleysi ... 

haustið ’88 og hugsunin var alltaf sú sama, getum ekki farið kollsteypu 

gengislækkun, verðum hinsvegar að leiðrétta gengið til þess að ná einhverju 

þolanlegum rekstrargrundvelli fyrir útflutningsgreinarnar, allt gengissig þýðir jú 

kjaraskerðingu en við reynum að hafa hana eins litla og við getum af því að 

                                                 
160 Alþingistíðindi 1988–1989, B1, bls. 542–543. 
161 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 245. 
162 DV 8. desember 1988, bls.5. 
163 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
164 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 268. 
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framhaldið hlýtur að ráðast af því hvort við getum náð samkomulagi á 

vinnumarkaðnum eða hvort allt fer í uppnám, þetta var „strategían.“165 

 

Áhrif Guðmundar jaka 

Þrátt fyrir mikinn þrýsting frá atvinnurekendum og Sjálfstæðisflokknum á árinu 1989, 

hafnaði ríkisstjórnin að fara leið gengislækkana. Forsætisráðherra var afdráttarlaus er 

hann varði stefnuna: „Ég get ekki fallist á að leiðrétta eigi stöðu atvinnuveganna með 

því að færa til þeirra einungis frá launþegum. Gengisfelling er ekkert annað en 

tilflutningur á tekjum frá launþegum til atvinnuveganna.“166 

Gengi krónunnar var of hátt skráð og við það gat sjávarútvegurinn ekki lifað til 

lengdar.167 Hinsvegar hafði Steingrímur Hermannsson sannfærst í viðtölum við fulltrúa 

verkalýðshreyfingarinnar að fara yrði nýjar leiðir til að tryggja frið á vinnumarkaði. 

Guðmundur J. var áhrifamestur í þessu sambandi, en þeim Steingrími var vel til vina frá 

fornu fari og hittust reglulega. „Guðmundur var mjög inn á að það yrði að ná 

samkomulagi þar sem allir tæku þátt í og verðbólgumarkmið yrði sett ... svo það var 

farið að tala um þetta allt frá ’85–’86.“168 Einnig sannfærði hann Steingrím algjörlega 

um að gengisfelling væri ávísun á hörð átök á vinnumarkaði.169 Jón Baldvin minnist 

þess að hafa átt náin samskipti við Guðmund J. allt frá 1984–1985, er Guðmundur og 

Þröstur Ólafsson viðruðu hugmyndir sínar í kjölfar verkfalls BSRB. Guðmundar ræddi 

einnig hugmyndir sínar oft við Jón Sigurðsson, viðskiptaráðherra, en þeir voru 

náfrændur og gott var á milli þeirra.170 Hjálmfríður Þórðardóttir, ritari stjórnar 

Dagsbrúnar og hægri hönd Guðmundar til margra ára minnist þess að Ólafur Ragnar 

hafi oft og iðulega snarast ofar í Lindargötuna til hádegisverðar hjá Dagsbrún. Þar ræddi 

hann málin við Guðmund,171 enda var Ólafi Ragnari ljóst mikilvægi Guðmundar innan 

verkalýðshreyfingarinnar:  

Hann var auðvitað búinn að standa í þessum slag alveg síðan frá því upp úr 

1950. ... hann var búinn að fá nóg af þessu, allir þessir samningar væru sprengdir 

í loft upp í einhverjum verðbólgum, gengisfellingum og víxlverkunum ... þetta 

væri bara eins og að moka sandi í botnlausa tunnu. ... þessir leynifundir sem við 

                                                 
165 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
166 DV 27. janúar 1989, bls. 4. 
167 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 262–265. 
168 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
169 Sama heimild, 
170 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
171 Viðtal. Hjálmfríður Þórðardóttir, 
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Steingrímur Hermannsson fórum á í stjórn Dagsbrúnar ... þeir voru náttúrulega 

allir samkvæmt hugmyndum og samráði við Guðmund og við áttum marga fundi 

niður í fjármálaráðuneyti og símtöl um þetta allt saman.172 

 

Guðmundur studdi efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og beitti sér gegn hugmyndum um 

gengisfellingar.173 Hann fór um víðan völl til að ræða efnahagsmálin og mögulega 

lendingu í kjarasamningum. Seinni hluta árs 1989 var hann í góðu sambandi við Jóhann 

Antonsson, viðskiptafræðing og samstarfsmann Ólafs Ragnars og báru þeir saman 

bækur sínar.174 Áhrifa Guðmundar gætti í ályktun VMSÍ fyrir samningana í febrúar 

1989. Þar er kveðið á um að samflot verkalýðsfélaga væri nauðsynlegt og meðal annars 

lögð áhersla á lága verðbólgu og atvinnuöryggi,175 en atvinnuleysi var orðið talsvert 

áhyggjuefni. Þjóðhagsstofnun benti á að þensla á vinnumarkaði væri ekki lengur fyrir 

hendi, því atvinnuleysi í janúar mældist 2,5%, eða um 3000 manns.176 
 
Myndrit ΙΙΙ. Atvinnuleysi 1980–1990 
Hlutfall af mannafla % 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Heimild: Hagskinna, bls. 244. 
 

 

 

 

 

                                                 
172 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
173 DV 2. desember 1988, bls. 5. 
174 Bréf. Már Guðmundsson, 
175 Morgunblaðið 1. febrúar 1989, bls. 3. 
176 Morgunblaðið 14. febrúar 1989, bls. 48. 
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Kjarasamningar í skugga samdráttar 

Á vordögum 1989 var efnahagsástandið erfiðara en menn hafði órað fyrir og ekki 

„ofsagt að íslenskt atvinnulíf hafi verið komið nær bjargbrúninni en áður.“ 177 Ástandið 

fór að segja til sín, gjaldþrotum einstaklinga og fyrirtækja fjölgaði stöðugt um allt 

land.178 Borgarfógetaembættið í Reykjavík tók 512 bú til gjaldþrotaskipta á árinu 1989, 

samanborið við 456 árið 1988 og 351 árið 1987.179 Kaupmáttur launa lækkaði um 8% 

frá árinu áður.180 Guðmundur J. lýsir ástandinu svo: „Ég fékk hvern dag heimsóknir, 

öðrum fremur frá ungu fólki, sem annaðhvort var um það bil að missa íbúðir sínar eða 

búið að því. Venjulegt fólk stóð ekki undir þessum gífurlegu vöxtum. Þetta var undirrót 

margra persónulegra harmleikja.“181 Erfiðleikar í efnahagslífinu með verðbólgu, 

rýrnandi kaupmætti, gjaldþrotum og auknu atvinnuleysi hlutu að segja til sín á 

stjórnarheimilinu. Vorið 1989 mældist fylgi við ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar 

einungis 37,1% í skoðanakönnun DV.182 Samdráttur varð í vergri landsframleiðslu 1989 

og þjóðartekjur minnkuðu um 5,1% á móti 1,7% árið áður. Samdrátturinn átti upptök 

sín í afla og afurðaverðlagi og þar með útflutningstekjum.183 

Kjarasamningar flestra verkalýðsfélaga voru lausir vorið 1989. Erfið afkoma og 

taprekstur atvinnuveganna, tengd aðhaldi hægfara gengisaðlögunar og hárra raunvaxta, 

„girtu nánast fyrir alla úrlausn í almennum kjarasamningum.“184 Fyrsti samningafundur 

ASÍ, VSÍ og VMSS var haldinn þann 13. apríl. Mikið bar á milli og kom fram að 

langtímasamningur væri útilokaður að hálfu VSÍ og VMSS, vegna skilyrða ASÍ um 

kaupmáttartryggingu.185 Óeining ríkti meðal stéttarfélaga, Guðmundur J. hvatti til 

hófsamlegra kjarasamninga og samráðs við ríkisstjórnina, á meðan BHMR og BSRB 

lögðu mikla áherslu á kauphækkanir.186 Það var því nokkuð ljóst að verkalýðsfélög yrði 

ekki samstíga í að semja um litlar, eða jafnvel engar kauphækkanir.187 

Samningar tókust við BSRB þann 7. apríl og samið var um krónutöluhækkun 

sem jafngilti um 10% kauphækkun, við litla hrifningu atvinnurekenda. Gunnar J. 

Friðriksson, formaður VSÍ sagði samninginn of háan „hann raskar öllu hjá okkur, það 

                                                 
177 Alþingistíðindi 1988–1989, B1, bls. 18. 
178 Sama heimild, bls. 18. 
179 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1989, bls. 21–22. 
180 Þjóðhagsstofnun, Framvindan 1989 og horfur 1990, bls. 17. 
181 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 8. 
182 DV 3. apríl 1989, bls. 2. 
183 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1989, bls. 5. 
184 Sama heimild, bls. 9. 
185 DV 14. mars 1989, bls. 2. 
186 Morgunblaðið 6. janúar 1989, bls. 14., – Þjóðviljinn 14. febrúar 1989, bls. 2. 
187 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 275. 
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fer ekki á milli mála.“188 Þessi kjarasamningarnir var sá fyrsti sem Ólafur Ragnar gerði 

sem fjármálaráðherra og Ögmundur Jónasson sem formaður BSRB. Í samningnum var 

einnig tekið á ýmsum mikilvægum velferðar– og réttindamálum, svo sem 

fæðingarorlofi, stöðu lausráðinna og tryggingamálum.189 Með því að koma böndum á 

verðbólgu skyldi reynt að skapa grundvöll til kaupmáttaraukningar í framhaldinu. 

Ólafur Ragnar telur að þessi samningur hafi verið undanfari þjóðarsáttarinnar, að því 

leyti að í þeim var ekki eingöngu horft til launa, „heldur búin til svona ákveðin 

samfélagsleg sýn – ný hugsun sem var dálítið skref á þeim tíma.“190 Ögmundur 

Jónasson, formaður BSRB telur einnig að samningurinn hafi verið undanfari 

þjóðarsáttarsamninganna 1990: 

opinberir starfsmenn höfðu hins vegar fyrst og fremst reist kröfur um 

kauphækkanir. Í þessum samningum vendir BSRB hins vegar sínu kvæði í kross, 

leggur áherslu á jafnlaunasamninga einsog oft áður, með krónutöluhækkunum, 

en tekur nú jafnframt að horfa mjög stíft á verðlagið. Þessi skammtíma– 

samningur sem gerður var í apríl og gilti fram á haustið var með uppsagnar– 

ákvæði tengt verðlagi á matvöru.191 

 

Hinsvegar telur Þórarinn V. Þórarinsson að þessir samningar hafi verið innistæðulausir 

og óábyrgir í ljósi efnahagsaðstæðna, en ekki forstig þjóðarsáttarinnar.192 

ASÍ lýsti þegar yfir vilja til að semja upp á það sama og BSRB, í sama streng 

tóku atvinnurekendur tilneyddir. Sambandsstjórn VSÍ samþykkti harðorða ályktun þar 

sem verk fjármálaráðherra voru fordæmd: 

Sambandsstjórn telur með öllu óeðlilegt að breytingar á launum opinberra 

starfsmanna verði meiri en hjá launafólki á almennum vinnumarkaði. Á hinn 

bóginn á atvinnulífið þess engan kost að ganga til samninga um launabreytingar 

sem skipta milljörðum króna. Að óbreyttri efnahagsstefnu væri það samningar 

um fjöldagjaldþrot fyrirtækja og stórfellt atvinnuleysi.193 

 

Kjarasamningar voru í uppnámi þar sem himinn og haf skildi á milli samningsaðila. 

Ljóst var að aðkoma ríkisins var óumflýjanleg, en markmiðið með henni var að halda 
                                                 
188 DV 8. apríl 1989, bls. 2. 
189 Morgunblaðið 8. apríl 1989, bls. 4. 
190 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
191 Vef. Ögmundur Jónasson, „Hvert stefnir hjá samtökum launafólks innan almannaþjónustunnar?“, 
192 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
193 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 249. 



 39

útflutningsgreinunum gangandi og jafnframt að ná niður verðbólgu án þess að rjúfa frið 

á vinnumarkaði. Samningar tókust á milli ASÍ og VSÍ þann 1. maí 1989 með svipuð 

launaákvæði og samningur BSRB og ríkisins kvað á um, voru „aðilar þokkalega sáttir 

með niðurstöðu samninga.“194 Már Guðmundsson, sem var efnahagsráðgjafi Ólafs 

Ragnars telur að líklega hafi ekki verið hægt að gera þjóðasáttarsamninga vorið 1989, 

vegna þess að gengisaðlögunin var eftir. BSRB–samningarnir voru gerðir án 

verðtryggingar launa og fólu í sér að það myndi verða kjaraskerðing í framhaldinu.195 

Varðandi launakröfur, þá skáru háskólamenn hjá hinu opinbera – BHMR sig 

mjög úr, þeir fóru fram á mun meira en aðrir höfðu samið um.196 Hófu ellefu félög 

þeirra verkfall 6. apríl og það tólfta bættist við 11.apríl.197 Ólafur Ragnar segir að þessi 

samningar hafi verið mjög erfiðir vegna þess að forysta BHMR, var á allt öðru plani, 

„þeir höfðu fundið upp eitthvað reiknilíkan sem átti að afgreiða eitt skipti fyrir öll, alla 

kjarasamninga BHMR og öll aðildarfélög BHMR að falla að.“ Ólafur Ragnar segir að 

hann hafi kallað þessa samninga „smókingsamningana“ „vegna þess að ráðherrar komu 

úr veisluhöldum til þess að fara inn í þetta, ... og mættu smókingklæddir til þess að búa 

til einhverja nýja línu í samvinnu við Þorkel Helgason.“198 Verkfallið dróst á langinn og 

viðræður fóru í hnút, ekki síst vegna þess að það kastaðist í kekki á milli Ólafs Ragnars 

og háskólamanna. Ólafur Ragnar þurfti að segja sig frá samningunum og varð úr að 

Steingrímur Hermannsson og Jón Sigurðsson hlypu í skarðið. Að sama skapi drógu 

háskólamenn suma hörðustu samningamenn sína frá borði.199 Fljótlega náðist 

samkomulag þar sem samið var til fimm ára, Ólafur Ragnar skrifaði undir fyrir hönd 

ríkisins.200 En því fór fjarri að Ólafur Ragnar væri búinn að bíta úr nálinni með þennan 

samning. 

Umhverfi atvinnulífsins hafði breyst til hins betra frá árinu áður. 

Rekstrargrundvöllur útflutningsfyrirtækja var mun betri án þess að aukin verðbólga 

fylgdi í kjölfarið. Hið hægfæra gengissig hafði haft tilætluð áhrif.201 Már Guðmundsson 

segir að stefnan í efnahagsmálum hafi byggst á því að það hafi verið nauðsynlegt að ná 

niður raungengi krónunnar, sem var ekki mögulegt nema að kaupmáttur launa minnkaði 

verulega, enda miklu hærri en þjóðarbúið þoldi. Þetta þurfti hins vegar að gera án þess 
                                                 
194 Morgunblaðið 3. maí 1989, bls. 30–31. 
195 Viðtal. Már Guðmundsson, 
196 Morgunblaðið 29. mars 1989, bls. 60. 
197 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 276. 
198 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
199 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 277. 
200 Morgunblaðið 19. maí 1989, bls. 22–23. 
201 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1989, bls. 20–21. 
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að verðbólga færi á skrið, eins og venjulega hafði gerst þegar gengið var lækkað til að 

leiðrétta misvægi í þjóðarbúskapnum. Af þessum sökum var talið nauðsynlegt að fara 

hægt í lækkun gengis þar til ofþenslan var farinn úr þjóðarbúskapnum og forsendur 

höfðu skapast á vinnumarkaði fyrir að laun myndu ekki elta gengið. Aukinn slaki 

veturinn 1988–1989 annars vegar og BSRB samningarnir hins vegar, sköpuðu þessar 

forsendur, enda var gengissigið hratt eftir samningana og þar til gengið var fest á nýjum 

raunhæfum grundvelli í desember 1989. 

Skuldbreytingar í gegnum Atvinnutryggingarsjóð útflutningsgreina voru 

forsendur fyrir því að hægt var að fresta gengisaðlögun með þessum hætti. Þær voru 

líklega einnig nauðsynlegar til að forða bankakerfinu frá miklum áföllum sem ella hefðu 

getað valdið mun alvarlegri efnahagssamdrætti en varð.202 Ríkisstjórninni hafði orðið 

það ágengt haustið 1989, að í þjóðhagsspá Þjóðhagsstofnunar kom fram, að árangurinn 

væri: 

orðinn það góður að ef náist tiltölulega hóflegir kjarasamningar yfir allan 

vinnumarkaðinn, þá sé auðreiknanlegt að verðbólgan geti farið niður fyrir 10%, 

og jafnvel niður í 6 til 7%. Ég undirstrika þann punkt að efnahagsstefna 

ríkisstjórnarinnar var forsendan fyrir því að þjóðarsáttarleiðin var fær, meira að 

segja að mati óháðra sérfræðinga eins og Þjóðhagsstofnunar.203  

 

Margir lausir endar 

Einar Oddur Kristjánsson var kjörinn formaður VSÍ í byrjun júní 1989. Einar Oddur 

stakk mjög í stúf við forvera sína hvað varðar fas og málfar. Hann var alþýðlegur og var 

fljótur að vinna traust forystumanna verkalýðshreyfingarinnar.204 „Hann var einhvern 

veginn einn af okkur, hann féll inn í hress og skemmtilegur.“205 Einar Oddur náði svo 

góðu sambandi við Guðmund J., að jakinn bauð honum á Verkamannasambandsþing, 

þetta þótti mörgum örgustu helgispjöll.206 Einar Oddur haslaði sér síðar völl í 

stjórnmálum og sat á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í rúman áratug.207 

Útlit fyrir heildarkjarasamninga á vinnumarkaði var raunar ekki gott á 

haustmánuðum 1989. Verkalýðshreyfingin var í klofinn í herðar niður vegna ýmis konar 

ágreinings og djúpstæðrar tortryggni manna á millum. Ásmundur Stefánsson var ekki 
                                                 
202 Bréf. Már Guðmundsson, 
203 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
204 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, – Steingrímur Hermannsson, 
205 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, 
206 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 8–10. 
207 Vef. Alþingi. Æviágrip, 
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allra og að því leyti andstæða Einars Odds. Ásmundur og Guðmundur J. töluðust vart 

við á þessum tíma nema til að deila, en þá um haustið deildu þeir hart um 

vaxtahækkanir Alþýðubankans. Guðmundur gagnrýndi vaxtahækkanirnar harðlega, en 

Ásmundur varði þær að sama skapi. Eftir höfðinu dönsuðu svo limirnir, en innan ASÍ 

naut Ásmundur stuðnings iðnaðarmannafélaganna og VR, en Verkamannasambandið 

studdi Guðmund.208 Einnig tortryggði forysta verkalýðshreyfingarinnar Ólaf Ragnar, en 

það mátti rekja til mikilla átaka innan Alþýðubandalagsins og hina erfiðu samningalotu 

Ólafs Ragnars við BHMR.209 

Ekki verður sagt að þær hugmyndir sem leiddu til þjóðarsáttar hafi verið 

fullmótaðar haustið 1989. Sambandsstjórnarfundur ASÍ var haldinn dagana 27.–28. 

nóvember. Þar reifaði Ásmundur Stefánsson þá þætti sem leggja ætti áherslu á í 

komandi kjarasamningum: 1. Verðtryggingu launa. 2. Niðurfærslu verðlags. 3. 

Sérstakar hækkanir lægstu launa. 4. Ýmis félagsleg atriði. Verðtrygging væri 

frumforsenda að hægt yrði að semja til langs tíma og niðurfærsla verðlags væri 

heppilegasta leiðin til að ná fram auknum kaupmætti. Ásmundur greindi frá fundi með 

ráðherrum þar sem skýrt kom fram að ekki yrðu sóttir miklir fjármunir í ríkissjóð í 

næstu samningum. Einnig greindi Ásmundur frá samtölum við atvinnurekendur, þar 

kom fram að þungt hljóð var í þeim varðandi kaupmáttaraukningu og kauptryggingar.210 

Á sama tíma var engin ákveðin stefna varðandi næstu kjarasamninga að hálfu 

VSÍ. Þann 24. nóvember skýrði Guðmundur J. stjórn Dagsbrúnar frá viðtali sínu við 

Einar Odd Kristjánsson þar sem hótað var gengislækkun á móti hverri kauphækkun.211 

Önundur Ásgeirsson, forstjóri gagnrýndi stefnuleysi VSÍ og ferli kjarasamninga í grein 

sem hann skrifaði í Morgunblaðið 12. desember 1989. Þar gagnrýnir hann VSÍ fyrir að 

hafa um langt árabil fylgt þeirri stefnu að treysta á gengisfellingar í kjölfar 

kjarasamninga. Önundur vísar til fundar í Hagfræðafélaginu nokkrum dögum fyrr, þar 

sem Þórarinn V. Þórarinsson, framkvæmdastjóri VSÍ orðaði þetta svo „að eftir næstu 

áramót myndu verkalýðsfélögin fá sínar kauphækkanir og fyrirtækin sínar 

gengisfellingar. Þetta er stefna VSÍ í hnotskurn.“212 

Allt frá sumarmánuðum 1989 áttu sér stað óformlegar viðræður fulltrúa 

ríkisstjórnarinnar, atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar vegna komandi 

                                                 
208 Viðtal. Þröstur Ólafsson, – Ólafur Ragnar Grímsson, – Steingrímur Hermannsson, 
209 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, – Steingrímur Hermannsson, 
210 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 16. 
211 Fundagerðarbók stjórnar, 
212 Morgunblaðið 12. desember 1989, bls. 53. 
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kjarasamninga.213 Andstaða gegn verðbólgu og vöxtum fór vaxandi og flestir gerðu sér 

ljóst að ekki yrði samið um verðtryggingu launa.214 Verkalýðshreyfingin hafði árum 

saman lagt áherslu á verðtryggingu launa án þess að taka mið af verðbólgunni. Nú varð 

lækkun verðbólgu eitt af forgangsatriðunum og 15.–20. þúsund manns mættu á útifund 

til að mótmæla verðhækkunum.215 Einnig var sá gamli fjandi, atvinnuleysið farið að 

skjóta mönnum skelk í bringu.216 

Fram kom áhugi aðila á kjarasamningum sem tryggðu atvinnuöryggi og leiddu 

til lækkunar verðbólgu. Rauði þráðurinn í samtölum manna var að þríhliða samstillt átak 

þyrfti, ekki ólíkt og reynt hafði verið í kjarasamningunum 1986217 og „umræða um það 

á hvern veg unnt væri að ná niður vaxtakostnaði, bæði fyrirtækja og launafólks. 

Augljóst var að það yrði ekki gert nema verðbólgan kæmi niður og það hratt.“218 Spá 

Þjóðhagsstofnunar í desember 1989, fyrir árið 1990 var dökk hvað varðaði 

landsframleiðslu, kaupmátt og atvinnu. Hinsvegar var spáð lækkandi verðbólgu og 

vöxtum. Ljóst var að skynsamlegir kjarasamningar gátu tryggt að verðbóga lækkaði 

hratt næstu mánuði.219 

Fyrsti formlegi samningafundur ASÍ, VSÍ og VMSS var haldinn þann 30. 

nóvember 1989.220 Er rúm vika var liðinn af desember var hægt að greina stefnu VSÍ. 

Einar Oddur Kristjánsson kvaðst vilja semja um verðstöðvun og fast gengi, gegn því að 

fallið yrði frá öllum hugmyndum um kauphækkanir.221 Áður hafði hann gefið út 

yfirlýsingu þess efnis að verðtrygging launa væri útilokuð að hálfu VSÍ.222 

Forystumenn samningsaðila höfðu áhyggjur af samningamálum opinberra 

starfsmanna. Þeir vildu ekki að frumkvæðið í samningum yrði á milli ríkisins og BSRB, 

heldur á hinum almenna vinnumarkaði. Forsætisráðherra lýsti því yfir í lok nóvember að 

ekki yrði samið við BSRB fyrr en almenni vinnumarkaðurinn hefði sett rammann.223 Í 

byrjun desember var haft samband við ýmsa aðila og leitað álits þeirra á hóflegum 

kjarasamningum með það að markmiði að ná niður verðbólgu, tryggja atvinnu og stöðva 

hrap kaupmáttar. Samhliða gerð kjarasamnings og lækkun verðbólgu var talið brýnt að 

                                                 
213 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, – Ólafur Ragnar Grímsson, 
214 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 297. 
215 Morgunblaðið 2. júní 1989, bls. 4. 
216 Morgunblaðið 2. júlí 1989, bls. 10–11. 
217 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 297. 
218 Bréf. Þórarinn V. Þórarinsson, 
219 Þjóðhagsstofnun, Framvindan 1989 og horfur 1990, bls. 25–28. 
220 Morgunblaðið 1. desember 1989, bls. 2. 
221 Fundagerðarbók stjórnar, 
222 Morgunblaðið 20. október 1989, bls. 16. 
223 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
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búvöruverð yrði stöðugt út árið, opinberar hækkanir minni en ráð var fyrir gert í 

fjárlagafrumvarpi og lækkun vaxta.224 

Aðilar vinnumarkaðarins og almenningur þrýstu á um lækkun búvöruverðs.225 

Lægra búvöruverð hafði lengi verið keppikefli samanber hugmyndir Þrastar Ólafssonar 

frá 1985.226 Landbúnaðarkerfið hafi lotið „vélrænum framreikningi á verði. Það blasti 

því við að ef ekki næðist samkomulag við bændur um það að horfa fram á við um 

kostnað, en ekki aftur, eins og verðlagningarkerfið miðaði við, þá kæmi hækkun 

landbúnaðarverðs illa inn í verðbólgu næstu mánaða.“227 Steingrímur Hermannsson 

gekk í málið og kom á viðræðum milli Hauks Halldórssonar, formanns Stéttarsambands 

bænda og samninganefndanna.228 Jón Baldvin leit svo á „að skeggið væri skyldast 

hökunni og það væri sjálfsögð krafa okkar gagnvart Framsóknarflokknum, að þeir bara 

sæju um það að bændur kæmu með.“229 Steingrímur Sigfússon, landbúnaðarráðherra 

reyndist einnig mjög hvetjandi um endurskoðunarferil búvöruverðs.230 Rætt var við 

fulltrúa Stéttarsambands bænda um búvöruverð og vildu þeir leggja sitt að mörkum til 

að kveða niður verbólgu. Þeir lýstu sig reiðubúna til að sætta sig við að búvörur 

hækkuðu ekki, ef vextir lækkuðu á móti.231 Ljóst var að hærra verð búvara hefði dregið 

úr sölu afurða, einkum kindakjöts. Þetta hefði þýtt hærri útflutningsbætur en ella. Þrátt 

fyrir að niðurgreiðslur til innanlandsmarkaðar hefðu jafnan verið háar, voru 

útflutningsbætur mun hærri.232 Haukur Halldórsson gerði sér grein fyrir að stuðningur 

við gömlu landbúnaðarstefnuna var brostinn. Bændum var því nauðugur einn kostur að 

vera með, ellegar eiga það á hættu að lög yrðu sett á búvöruverð, eða að innflutningur 

erlendra búvara fengi grænt ljós.233 

Guðmundur J. skýrði stjórn Dagsbrúnar frá því að fram hefði komið á fundum 

með fulltrúum bænda að „þeir virðast nú vera farnir að átta sig á að fyrning á allt of 

dýrum kjötbirgðum borgar sig ekki, hvorki fyrir stéttina sjálfa né hennar rándýru 

milliliði. Svokölluð útsala á kjöti sl. haust var illa uppfærður blekkingaleikur.“234 

Guðmundur greinir stjórninni einnig frá því að talað sé um að halda föstu gengi, lækka 

                                                 
224 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 26. 
225 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
226 Viðtal. Þröstur Ólafsson, 
227 Bréf. Þórarinn V. Þórarinsson, 
228 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
229 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
230 Bréf. Þórarinn V. Þórarinsson, 
231 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 301. 
232 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 63. 
233 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 303. 
234 Fundagerðarbók stjórnar, 
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vexti í stigum með dagsetningum, frá 30% niður í 10% nafnvexti. Ríkisstjórn segir að 

komist verðbólga niður fyrir 10% verði vísitala afnumin.235 Á fundi samningsaðila með 

Seðlabankastjóra kom fram að góðar líkur væru á að lækka vexti, ef verðbólga lækkaði í 

upphafi árs.236 

 

Tiltrú sköpuð 

Um áramótin voru samningsaðilar orðnir sammála í aðalatriðum um þær leiðir sem 

taldar voru færar. Í viðræðum ASÍ við atvinnurekendur hafði einkum verið rætt um 

hvernig mætti ná þeim kaupmætti sem um semdist með eins lítilli verðbólgu og hægt 

væri. Tryggja á þann hátt lækkun vaxta, treysta atvinnu og koma á stöðugleika í 

atvinnulífinu. Helstu atriði sem rædd voru til að halda verlagi lágu voru: lækkun vaxta, 

stöðugt gengi, óbreytt búvöruverð, aðhald í verðlagningu á opinberri þjónustu og 

almennt verðlagseftirlit. Til að samningar geti talist ásættanlegir, var talið nauðsynlegt 

að gengið væri tryggilega frá verðbólguspá.237 Hugmyndir voru kynntar um 

samningagerðina og leitað álits félagsmanna ASÍ. Frá fyrstu helgi í janúar og fram yfir 

miðjan mánuðinn héldu forystumenn ASÍ fundi víðs vegar um landið með stjórnum 

aðildarfélaga. Guðmundur J. og Karl Steinar Guðnason fóru saman út á land og voru 

undirtektir jákvæðar, Guðmundur telur þátt Karls Steinars hafa verið drjúgan í 

samningunum, þótt ekki hafi farið hátt.238 

Almennt hafði launafólk takmarkaða trú á að forsendur um lækkun verðbólgu 

héldi, því væri hætta á að kaupmáttur rýrnaði á samningstímanum. Mikilvægt var að 

skapa almenningi tiltrú á þessari leið, að launafólk sameinaðist um niðurfærslu vaxta og 

verðlags. 

Til þess að það sé grundvöllur að félagsmenn í verkalýðshreyfingunni taki á sig 

gerð kjarasamninga eins og í þjóðarsáttinni fólust, þá var búið að vera þarna við 

skulum bara orða það hreint út var aðdragandi verulegrar kjaraskerðingar, vegna 

þess að efnahagsprógrammið sem þarna fór í gang hafði í för með sér verulega 

kjaraskerðingu, rúm 20% sem lífskjörin voru tekin niður á skömmum tíma. Það 

var gert alveg markvisst til þess að undirbúa planið og markvisst halda 

verkalýðshreyfingunni til hlés á þeim tíma til þess að verkalýðsforingjarnir 

þyrfti ekki að taka á sig, það að útskýra fyrir sínu fólki þessa kjaraskerðingu 
                                                 
235 Fundagerðarbók stjórnar, 
236 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 26. 
237 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 27–28. 
238 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 12. 
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heldur gætu komið sæmilega, innan gæsalappa hreinir að borðinu þegar 

ríkisstjórnin væri búin að „sanera“ kerfið og framkalla þessa kjaraskerðingu.239 

 

Engir voru betur til þess fallnir að skapa tiltrú en Guðmundur J. og Einar Oddur.240 Þeir 

voru „prédikararnir, þeir sem unnu þessu fylgi, þeir sem fengu almenning í landinu til 

að taka mark á þessu, koma með og smám saman að fá jafnvel trú á þessu og kveða 

niður svona uppreisnartilraunir sem víða komu.“241 Ásmundur Stefánsson hafði verið 

andsnúin hugmyndum af þessu tagi, nú snerist hann í trúnni og tryggði að lokum tilstyrk 

ASÍ,242 „það var ekki eins og þetta hafi verið einhver hallelújasamkoma, það þurfti út af 

fyrir sig að tala mjög grimmt fyrir þessari hugmyndafræði.“243 Þessi viðsnúningur 

Ásmundar hefur borið brátt að þar sem hann lagði áherslu á verðtryggingu launa á 

sambandsstjórnarfundi ASÍ dagana 27.–28. nóvember 1989.244 Steingrími 

Hermannssyni fannst Ásmundur vera miklu tortryggnari og hikandi heldur en Einar 

Oddur varðandi þessa leið.245  

Einar Oddur Kristjánsson, formaður VSÍ gekk mjög vasklega fram og var 

óþreytandi um allar jarðir að tala fyrir hugmyndunum sem lagðar voru til grundvallar 

samningnum.246 Var hann ólíkur forverum sínum hvað þetta varðaði og ekki að efa að 

oft hafi þetta verið erfitt starf þar sem hann bjó á Flateyri og hélt ekki heimili í 

Reykjavík. „Það að vera formaður Vinnuveitendasambandsins er ekki launað starf 

heldur er ég bara formaður samninganefndarinnar og þetta er allt í sjálfboðavinnu.“247 

Á meðan á fundalotum VSÍ og ASÍ stóð var BHMR algjörlega utangarðs þrátt 

fyrir að oft: 

var reynt að fá þá til að vera með, útskýra fyrir þeim þessa hugsun, en þeir vildu 

bara ekki samþykkja þessa hugsun það var nú að hluta til að þeir voru ofurseldir 

trotskýskum þankagangi sumir vinir mínir í forystu BHMR á þeim tíma, bara hin 

„intellectual“ arfleið sem þeir höfðu fengið.248 

 

                                                 
239 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
240 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, – Steingrímur Hermannsson, – Jón Baldvin Hannibalsson, – Ólafur 
Ragnar Grímsson, 
241 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
242 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, – Þröstur Ólafsson, 
243 Viðtal. Grétar Þorsteinsson, 
244 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 27–28. 
245 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
246 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, – Ólafur Ragnar Grímsson, 
247 Morgunblaðið, 4. febrúar 1990, bls. 10–11. 
248 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
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Hinsvegar var forysta BSRB jákvæð gagnvart þessari hugmyndum og slóst í hópinn. 

Þeir hófu náið samstarf við ASÍ til að samræma sjónarmið.249 ASÍ hafði ítarlegt samráð 

við þá og tóku þeir þátt í þessu ferli af heilum hug þrátt fyrir annan viðsemjanda.250 Er 

samningaviðræður hófust á ný þann 21. janúar 1990 höfðu útlínur komandi 

kjarasamnings verið dregnar.251 Nokkur mikilvæg atriði voru þó enn ófrágengin. Krafa 

ASÍ um verðtryggingu launa féll í grýttan jarðveg hjá atvinnurekendum. Málið var leyst 

með málamiðlun, komið var á fót launanefnd þar sem hvor samningsaðili hafði tvo 

fulltrúa, fulltrúar ASÍ voru Ásmundur Stefánsson og Ari Skúlason, fulltrúar VSÍ voru 

Þórarinn V. Þórarinsson og Hannes G. Sigurðsson. Hlutverk launanefndar var að 

fylgjast með framvindu efnahags–, verðlags– og launamála og beita sér fyrir ná fram 

markmiðum samningsins. Launanefnd átti í þessu skyni leita samstarfs við stjórnvöld. 

Ef kæmi til ágreinings í nefndinni skyldi ASÍ fara með oddaatkvæði, hinsvegar gátu 

atvinnurekendur sagt upp samningi ef þeir töldu úrskurð í andstöðu við forsendur.252 

 

Samningar takast 

Samningahrinunni lauk þann 2. febrúar 1990, er ASÍ, VSÍ og VMSS undirrituðu 

kjarasamning sem gilti til 15. september 1991. Samdægurs var gengið frá keimlíkum 

samningi á milli BSRB og ríkisins. Af því tilefni sagði Ögmundur Jónasson, formaður 

BSRB að samningurinn væri „víðtæk samstaða um þjóðfélagslega tilraun.“253 Hinsvegar 

sagði Páll Halldórsson, formaður BHMR af sama tilefni: „Munum ekki afsala okkur 

hækkunum“ og „Það væri hrein móðgun við fólkið, sem í þeim átökum stóð, að ljá máls 

á að það afsalaði sér þessum hækkunum.“254 

Á samningstímanum hækkuðu laun fimm sinnum, þrisvar á árinu 1990 um 

samtals 5% og tvisvar árinu 1991 um samtals 4,5%. Einnig voru greiddar sérstakar 

launabætur til hinna lægst launuðu og iðnnema. Nýmæli samningsins var að 

verðbólguspár yrðu lagðar til grundvallar kaupmáttarmarkmiðum. Samningarnir voru 

óverðtryggðir, en launanefndin átti að meta hvort þróun verðlags gæfi tilefni til 

launahækkana umfram samninga. Átti launanefndin einnig að taka tillit til breytinga á 

viðskiptakjörum við útlönd. Í nóvembermánuði 1990 skyldi fara fram á vettvangi 

launanefndar, megin endurskoðun samningsforsenda fyrir síðari hluta samnings– 
                                                 
249 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 27. 
250 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 11. 
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252 Sama heimild, bls. 38. 
253 Morgunblaðið 3. febrúar 1990, bls. 16. 
254 Sama heimild, bls. 2. 
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tímans.255 Þórður Friðjónsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar var bjartsýnn á framhaldið: 

„Þessir samningar skapa forsendu til þess að verulegur árangur náist í viðureigninni við 

verðbólguna. Okkar áætlanir benda til þess að verðbólgan verði á forsendum 

kjarasamninganna, 6–7% á þessu ári, sem auðvitað yrði mikill ávinningur.“256 

Sérstaklega í ljósi þeirrar svartsýni sem ríkt hafði varðandi verðbólgu. Stjórnunarfélag 

Íslands efndi til spástefnu um miðjan desember 1989. Í stuttu máli var niðurstaða 

spástefnunnar að verðbólga á árinu 1990 yrði á bilinu 51–60%.257 

Forsendur kjarasamningsins voru viðamiklar og ljóst að fjármögnun ríkisins yrði 

erfið. Fjármálaráðherrann, Ólafur Ragnar Grímsson lagðist gegn fjármögnun 

forsendanna með erlendum lántökum, vegna hættu á þenslu og verðbólgu. Ákveðið var 

að leita fjármagns innanlands. Verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur beittu sér fyrir 

því að lífeyrissjóðir lánuðu ríkissjóði það sem á vantaði með kaupum á spariskírteinum. 

Samhliða var allra leiða leitað til að draga saman í rekstri ríkisins, meðal annars með 

niðurskurði til vegaframkvæmda.258 Sú þjóðarsátt sem náðist var ekki fólgin í launalið 

kjarasamninganna, heldur viðamiklum forsendum þeirra. 

Forsendur kjarasamningsins voru útlistaðar í eftirtöldum 10 liðum: 

 

1. Viðskiptakjör þjóðarinnar án stóriðju þróist sem hér segir frá því sem er í 

janúar 1990. 

 jan. feb. mar. apr. maí. jún. júl. ágú. sep. okt. nóv. des. 

1990: 100 100 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 

1991: 103 104 104 104 104 105 105      

 Markmiðið var að viðskiptakjör bötnuðu um 3% á árinu 1990 og um 5% 

fram til 31. júlí 1991. 

 

2. Landsframleiðsla á mann á árinu 1991 verði a.m.k. sú sama og á árinu 1990. 

Landsframleiðsla á mann er í hagfræðilegum skilningi mælikvarði á 

hagvöxt.259 Þarna er því kveðið á um að hagvöxtur án stóriðju á árinu 1991, 

verði að minnsta kosti sá sami og árið 1990. 
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257 Alþýðublaðið 15. desember 1989, bls. 1. 
258 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 304–305. 
259 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 14–15. 
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3. Gengi krónunnar verði stöðugt á samningstímanum, enda standist forsendur 

samningsins um launa– og verðlagsbreytingar. 

Þetta var metnaðarfull forsenda í ljósi verðbólgu undanfarinna ára og 

gengislækkun árið 1989 upp á 23,6%.260 

 

4. Svigrúm vegna nafnvaxtalækkunar verði þegar nýtt í atvinnurekstrinum til að 

mæta upphafshækkun launa. Að ýtrasta aðhalds verði gætt í verðlagsmálum. 

Lækkun vaxta var ein helsta krafa verkalýðshreyfingarinnar. Háir vextir 

höfðu verið þungir baggi á heimilum og atvinnurekstri, það munaði því um 

minna að í árslok 1990 höfðu vextir lækkað úr nærri 30% niður 22%.261 Þessi 

forsenda miðaði einnig að því að fyrirbyggja að launahækkanir yrði velt út í 

verðlagið eins og jafnan á tímum mikillar verðbólgu.262 Jón Baldvin 

Hannibalsson segir að bankarnir hafi verið tregir í taumi, en „voru píndir til að 

lækka vexti í takt við niðurtröppun verðbólgunnar.“263  

 

5. Verð á búvörum verði óbreytt til 1. desember 1990. 

Samkomulag um málefni landbúnaðar var gert á milli Stéttarsambands 

bænda, ASÍ, BSRB og VSÍ. Bændur féllust á að verð á búvörum héldist óbreytt 

til 1. desember 1990, að því gefnu að forsendur kjarasamninganna héldu. 

Jafnframt var gert samkomulag um að ASÍ og BSRB taki sæti í verðlagsnefnd 

búvara, svonefnd sexmannanefnd, sem færi með verðlagningu búvara. Samhliða 

var samið við ríkisstjórnina um að hún ábyrgðist að verð til verslana hækkaði 

ekki. Þetta skipti heimilin í landinu miklu máli, enda höfðu innlendar búvörur 

jafnan vegið þungt í framfærsluvísitölu.264  

 

6. Ekki komi til frekari hækkana á opinberri þjónustu, en kynntar hafa verið 

samningsaðilum og fram koma á minnisblaði fjármálaráðuneytisins frá 28. 

janúar 1990 um forsendur fjárlaga um gjaldskrárhækkanir og tekjuöflun 

ríkissjóðs. 

                                                 
260 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 8–9. 
261 Sama heimild, bls. 62. 
262 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
263 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
264 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 60. 
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Jafnframt var gert ráð fyrir að sveitarfélög endurskoðuðu gjaldskrár 

sínar. Mjög mikilvægt var að þessi forsenda stæðist í því skyni að koma böndum 

á verðbólgu og áform um að kaupmáttur launa héldi.265 

 

7. Framfærsluvísitala fari ekki umfram neðangreind mörk miðað við efni og 

forsendur samningsins. 

Maí 1990          144,5 

Sep 1990          146,4 

Nóv 1990         147,0 

Maí 1991          150,7 

 

Komi til endurmats á launaforsendum skv. 8. eða 9. gr. breytast ofangreind 

viðmiðunarmörk fyrir síðari tímabil til samræmis við þá verðlagsforsendu sem 

liggur til grundvallar endurmati launaákvæða. 

Í þessum lið er útlistað hver þróun framfærsluvísitala eða „rauð strik“ 

mætti verða án þess að raska forsendum samninganna. Hækkun framfærslu– 

vísitölu fram í nóvember 1990 var áætluð 6,5 stig, þannig að gera mátti ráð fyrir 

6–7% verðbólgu á árinu 1990. Þetta var mikill viðsnúningur frá 25% 

verðbólgu.266 

 

8. Bréf Sambands íslenskra viðskiptabanka til samningsaðila, dags. 28. janúar 

1990 um vaxtalækkanir 

Ríkisstjórnin skipaði starfshóp til sameiginlegrar athugunar og aðgerða 

bankakerfisins og ríkisstjórnarinnar í því skyni að tryggja að vaxtalækkanir til 

samræmis við hjaðnandi verðbólgu fái staðist til frambúðar. Með þessum 

aðgerðum gerði ríkisstjórnin ráð fyrir, að lagður yrði grunnur að frekari lækkun 

raunvaxta.267  

 

9. Launaþróun annarra verði sú sama og gert er ráð fyrir í samningi þessum. 

                                                 
265 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 60–61. 
266 Sama heimild, bls. 60. 
267 Sama heimild, bls. 45. 
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Ein helsta forsenda þjóðarsáttarsamninga fólst í því að allir fengju sömu 

launahækkanir. Átti þetta ákvæði eftir að draga dilk á eftir sér þar sem gildandi 

samningur BHMR og ríkisins gerði ráð fyrir meiri hækkun launa.268 

 

10. Samningi þessum fylgir ennfremur yfirlýsing ríkisstjórnar um búvörur, 

frítekjumark, greiðsluábyrgð ríkissjóðs við gjaldþrot, lækkun framfærsluvísitölu, 

tekjustofna sveitarfélaga, atvinnuleysistryggingabætur, lífeyrismál, rétt íslenskra 

farmanna til almannatrygginga, félagslegt húsnæði, skattlagningu fyrirtækja, 

aflamiðlum og samstarf til að tryggja árangur samninganna.269 

 

Í tíunda lið er vísað til bréfs dagsettu 1. febrúar 1990 sem ríkisstjórnin sendi 

samningsaðilum samhliða samningunum. Þar lýsir ríkisstjórnin yfir stuðningi sínum við 

markmið kjarasamninganna um lækkun verðbólgu og stöðugleika í efnahagsmálum. 

Gefið var vilyrði fyrir samstarfi til að tryggja framgang og árangur samninganna. Þar 

var kveðið á samræmingu skattlagningar og frítekjumarks allra tekna gagnvart 

tekjutryggingu almannatrygginga. Ríkissjóður hét greiðsluábyrgð gagnvart 

lífeyrissjóðum við gjaldþrot fyrirtækja. Ríkisstjórnin ætlaði að beita sér fyrir því að í 

febrúar yrði dregið úr fyrirhuguðum sköttum, jafnframt því að draga úr gjöldum eða 

gjaldskrárbreytingum opinberra fyrirtækja Fyrri yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um að 

samræma skattlagningu á fyrirtæki því sem gerðist í samkeppnislöndunum voru 

áréttaðar. Einnig lýsti hún sig reiðubúna til að gera ráðstafanir til þess að koma í veg 

fyrir hækkun á heildsöluverði hefðbundinna búvara fram til 1. desember 1990. 

Ennfremur var ákveðið að skipa starfshóp til að gera ítarlega athugun á kostnaði við 

framleiðslu, vinnslu og sölu innlendra búvara. Hlutverk nefndarinnar var að gera 

tillögur um stefnumörkun með það að markmiði að búvöruframleiðslan verði 

hagkvæmari. Fulltrúar landbúnaðarins og samtaka launafólks og atvinnurekenda áttu 

meðal annarra sæti í starfshópnum.270 

Til þess að koma svo viðamiklum samningum á koppinn þurfti nána samvinnu 

og samráð aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnar. Til að mynda var Steingrímur 

Hermannsson í stöðugu sambandi við Guðmund J. og Einar Odd og einnig stöku 

sinnum við Ásmund. 

                                                 
268 Morgunblaðið 19. maí 1989, bls. 22–23. 
269 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 34–40. 
270 Sama heimild, bls. 44–46. 
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Guðmundur sagði mér alltaf hreint í mikilli hreinskilni hvað þeir þyrftu að fá, ég 

sagði honum hvað við gætum gert og ég var með Jón Sigurðsson og Ólaf Ragnar 

mér við hlið, svona undirnefnd í ríkisstjórninni og í tvo mánuði eða svo var þetta 

mjög náið samstarf, en alltaf bak við tjöldin, það var ekki að ástæðulausu að við 

gátum samþykkt þetta á einum fundi í febrúar, þá var búið að ganga frá öllu.271 

 

Samningar voru svo samþykktir í öllum félögum innan ASÍ með miklum meirihluta 

atkvæða, en minnsti munurinn var hjá Dagsbrún eða 37 atkvæði. Sama var upp á 

teningnum hjá aðildarfélögum BSRB.272 Mikil tæknileg vinna lá að baki þessum 

samningum, hún hvíldi aðallega á Þórarni V. Þórarinssyni og Ásmundi Stefánssyni. Þeir 

og samstarfsmenn þeirra sáu um útfærsluna, reikningsdæmin og samkomulagið um 

smáatriðin í kjarasamningum.273  

 

Þjóðarsáttin varin 

Nú reið á að forsendurnar stæðust, ríkisstjórn og aðilar vinnumarkaðarins tóku höndum 

saman til að standa vörð um sáttina. Guðmundur J. sagði að „nú tæki við hörku eftirlit 

með ríkisstjórninni, genginu og verðlaginu og guð hjálpi þeim ef þeir standa sig 

ekki.“274 ASÍ, VSÍ og VMSS fóru út í auglýsingaherferð þar sem sagði m.a.: „Gömlu 

reikningsaðferðirnar úreltar! Engar sjálfvirkar hækkanir!“275 Verkalýðshreyfingin kom á 

öflugu verðlagseftirliti og ef fréttist af óeðlilegum hækkunum í fyrirtækjum var þeim 

mótmælt af ASÍ, auk þess sem VSÍ mætti á vettvang og tugtaði til viðkomandi 

atvinnurekanda. Stéttarfélög sem ætluðu að semja um meiri hækkanir en gert var ráð 

fyrir í þjóðarsáttarsamningunum, var gert ljóst að slíkt yrði ekki liðið. Forsætisráðherra 

var jafnvel reiðubúinn að setja lög á slíka samninga ef því væri að skipta.276 

Nú var komið að skuldadögum hjá ríkisstjórninni, en henni hafði verið ljóst frá 

undirskrift samninga BHMR að ákvæði um launahækkanir gætu ekki gengið.277 „Eina 

stílbrotið í þessu öllu saman voru BHMR–samningarnir.“278 Þarna vísar Ólafur Ragnar í 

hið óhefðbundna ákvæði samnings BHMR og ríkisins, sem kvað á um að háskólamenn 

                                                 
271 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
272 Guðmundur J. Guðmundsson, Baráttusaga, bls. 13. 
273 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
274 Morgunblaðið 13. febrúar 1990, bls. 2. 
275 Morgunblaðið 8. febrúar 1990, bls. 16. 
276 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 305–306. 
277 Morgunblaðið 24. september 1989, bls. 6. 
278 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
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skyldu jafnframt fá allar hækkanir annarra launamanna næstu fimm árin.279 

Ríkisstjórninni var ljóst „að BHMR–samningarnir fóru langt út fyrir rammann.“280 En 

þrýstingurinn vegna langvarandi verkfalls BSRB var yfirþyrmandi: „Ef til vill bar það 

feigðina í sér að hafa ákvæði af þessu tagi í samningnum. Ég efast hins vegar um að 

skrifað hefði verið undir ef ekki hefði verið að þessari kröfu gengið.“281 

Forsenda þjóðarsáttarsamninga fólst í því að allir fengju sömu launahækkanir. 

Ríkisstjórninni var því ljóst að ógilda þyrfti samningin við BHMR, annað hvort með 

nýjum samningi eða lögum. Nokkuð ljóst var að samningaleiðin yrði ófær í ljósi fyrri 

yfirlýsinga forystumanna BHMR.282 Mikil óánægja var með samning BHMR innan 

atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar.283 Strax í september 1989 hafði Einar 

Oddur, á aðalfundi Samtaka fiskvinnslustöðva gert alvarlegar athugasemdir við 

launahækkunar ákvæði samnings BHMR, sem hann líkti við tímasprengju.284 Einar 

Oddur ítrekaði þetta í símtali við forsætisráðherra í kjölfar þjóðarsáttarsamningsins: 

„Steingrímur ef þetta verður [óbreyttur kjarasamningur BHMR], þá er búið með 

þjóðarsáttina.“285 

Eðli málsins samkvæmt gat verkalýðshreyfingin ekki farið formlega fram á að 

lög yrði sett á samning BHMR. Verkalýðshreyfingin hafði frjálsan samningsrétt í 

öndvegi; þetta var undirstrikað þegar hún kærði ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar til 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar fyrir að skerða samningsrétt hennar með 

bráðabirgðalögum 20. maí 1988.286 En engum duldist afstaða hennar og þegar 

lagasetning vofði yfir BHMR, kom afstaða hennar berlega í ljós þegar ASÍ og BSRB 

neituðu að styðja BHMR, eftir að háskólamenn leituðu formlega eftir stuðningi við 

málstað sinn.287 

Í júní 1990 ákvað ríkisstjórnin að launahækkunum BHMR yrði frestað. Þessi 

ákvörðun byggðist á ákvæði í 1. grein kjarasamnings BHMR við ríkið, sem útilokaði 

hækkanir sem „yllu röskun á hinu almenna launakerfi í landinu.“ BHMR kærði frestun 

launahækkananna til Félagsdóms, æðsta úrskurðaraðila um kjaradeilur. Félagsdómur 

                                                 
279 Morgunblaðið 19. maí 1989, bls. 22–23. 
280 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
281 Steingrímur Hermannsson, Forsætisráðherrann ΙΙΙ, bls. 278. 
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283 Morgunblaðið 15. maí 2000, bls. 14. 
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285 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
286 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1989, bls. 105–119. 
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úrskurðaði háskólamönnum í vil og taldi frestunina ólögmæta.288 Þetta mál reyndist 

ríkisstjórninni afar erfitt, en sínu erfiðast Ólafi Ragnari sem varð að „ganga svipugöngin 

í að kippa því út með bráðabirgðalögum og þar af leiðandi stóð hann formaður 

Alþýðubandalagsins, verkalýðsflokksins í gæsalöppum, sem svikari við stéttafélagshóp 

sem var mjög sterkur í Alþýðubandalaginu.“289 Ríkisstjórnin setti bráðabirgðalög á 

BHMR þann 3. ágúst 1990. Lögin kváðu á um að launahækkanir sem samið var um í 

samningunum í febrúar skyldu taka til allra gildandi kjarasamninga.290 „Eigi er enn 

sopið kálið þó í ausuna sé komið.“ Lögin áttu eftir að fá staðfestingu á Alþingi. 

Ríkisstjórnin gekk frá samkomulagi við ASÍ og VSÍ í nóvember um 

verðlagsmarkmið fyrir árið 1991. Var þetta liður í endurskoðun forsenda samninganna 

frá því í febrúar, forsendur stóðust og 24. nóvember voru samningar framlengdir.291 Á 

sama tíma voru blikur á lofti varðandi þingmeirihluta til staðfestingar á 

bráðabirgðalögunum. Stjórnarliðarnir, Geir Gunnarsson, Hjörleifur Guttormsson og 

Stefán Valgeirsson lýstu yfir andstöðu við lögin og Guðmundur Ágústsson hafði hætt 

stuðningi við ríkisstjórnina í kjölfar þess að ná ekki kjöri í bankaráð Seðlabankans. Allt 

útlit var því fyrir að bráðabirgðalögin yrðu felld.292 Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins 

gekk hart fram til að fella frumvarpið. Steingrímur Hermannsson segir að Davíð 

Oddsson, þáverandi borgarstjóri, „hefði mætt á þingflokksfundi hjá sjálfstæðismönnum, 

og hvatt mjög eindregið til þess að þeir legðust gegn bráðabirgðalögunum og felldu þau 

þegar þau kæmu til atkvæða.“ Þorsteinn Pálsson fór að ráðum Davíðs þrátt fyrir mikla 

andstöðu atvinnurekenda293 og útlit fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn myndi fara að 

samþykkt þingflokksins um að hafna bráðabirgðalögunum.294 Jón Baldvin segir að 

ráðabrugg Davíðs hafi verið „búhyggindi.“ 

Reykjavíkurborg er talsverður atvinnurekandi og kemur nokkuð við sögu og það 

var rætt við borgarstjórann í Reykjavík og hann kvaddur til viðræðna við 

ríkisstjórnarborðið til þess að tryggja að hún myndi ekki skera sig úr, að borgin 

myndi sum sé taka þátt í þessu samstarfi [þjóðarsáttinni] með öðrum 

vinnuveitendum, ... öfugt við það sem margir bjuggust við þegar þarna er komið 

við sögu þá spilaði Davíð með! ... Og af hverju skyldi Davíð hafa tekið þessa 

                                                 
288 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 74–77. 
289 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
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293 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
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 54

afstöðu, því að hann var nú þekktur af því að hafa verið í stjórnarandstöðu og í 

andstöðu við stjórnina mjög ófyrirleitin. Hann var auðvitað farinn að leggja drög 

að því að hann yrði að taka við, þetta er árið ’90 og ríkisstjórn Þorsteins 

Pálssonar var dauð og tröllum gefinn. Hann er auðvitað farinn að íhuga að taka 

við formennskunni.295 

 

Steingrímur Hermannsson var reiðubúinn að rjúfa þing og boða til kosninga ef lögin 

yrði felld.296 Sjálfstæðismönnum varð hinsvegar ekki kápan úr því klæðinu. Þegar kom 

til atkvæðagreiðslu í þinginu þann 12. desember 1990, sátu fjórir þingmenn þeirra hjá 

og frumvarpið var samþykkt.297 Þjóðarsáttin hafði verið fest í sessi og „satt að segja hef 

ég stundum hugsað það, að það hefði orðið mikið öðruvísi í pólitíkinni ef þeir hefðu 

fellt það og ég rofið þing og boðað til kosninga.“298  

 

Hver var ávinningurinn? 

Það sem gerði þjóðarsáttina 1990 einstaka var að aldrei áður höfðu jafnmargir ólíkir 

hagsmunaaðilar komið að kjarasamningagerð. Aldrei áður höfðu eins viðamiklar 

forsendur legið til grundvallar kjarasamningum. Þar var meðal annars að finna þau 

nýmæli að allir skyldu fá sömu kauphækkanir og að verðbólguspár yrðu lagðar til 

grundvallar kaupmáttarmarkmiðum. Launaliður þjóðarsáttarsamninganna var rýr og 

fyrirséð var að umsamdar kauphækkanir myndu ekki nægja til að mæta verðhækkunum 

á árinu 1990, enda hafði kaupmáttur heildarlauna rýrnað lítillega í lok ársins.299 Skattar 

voru hækkaðir á einstaklinga, en lækkaðir á fyrirtæki með það að markmiði að styrkja 

atvinnulífið.300 Bændur tóku á sig miklar byrðar og var kjaraskerðing þeirra umtalsverð 

vegna óbreytts búvöruverðs. Til draga úr kjaraskerðingu þeirra gaf ríkisstjórnin fyrirheit 

um að hún myndi beita sér fyrir þeim breytingum um tekjustofna sveitarfélaga, að 

útihús á lögbýlum yrðu ekki metin upp með sérstökum fasteignaskattsstuðli. Jafnframt 

gaf ríkisstjórnin fyrirheit um að verðhækkun áburðar yrði ekki umfram 12% við 

verðlagningu vorið 1990.301 Þórarinn V. Þórarinsson og Ólafur Ragnar Grímsson telja 

að ef bændur hefðu ekki verið tilbúnir að breyta um stefnu og taka á sig minnkun 

                                                 
295 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
296 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
297 DV 13. desember 1990, bls. 5. 
298 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, 
299 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 9. 
300 Ágúst Einarsson, „Ný þjóðarsátt?“, bls. 2. 
301 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 49. 
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framleiðslunnar, þá hefði ekki verið hægt að skapa verðlagsskilyrði til þess að 

þjóðarsáttarsamningarnir gætu haldið. Enginn hópur manna í samfélaginu bar eins 

mikinn fórnarkostnað til þess að gera þetta kleift eins og bændur.302 

Hinsvegar komu nafnvaxtalækkanir launafólki vel þar sem greiðslubyrðar 

óverðtryggðra lána minnkaðu talsvert. Einnig var dregið úr fyrirhuguðum hækkunum á 

opinberri þjónustu og eins munaði um óbreytt verð á búvörum; en að óbreyttu hefðu 

búvörur hækkað 7–10% umfram almennar verðhækkanir.303 Hrap kaupmáttar launa 

hafði nánast stöðvast, en kaupmáttur hafði lækkað um 21,6% frá árinu 1987.304 Að sama 

skapi jókst hagur atvinnurekenda þar sem lækkanir á nafnvöxtum fólu í sér töluverða 

lækkun útgjalda í rekstri fyrirtækja. Einnig voru skattaálögur á fyrirtækjum lækkaðar í 

því skyni að samræma skattlagningu á fyrirtæki líkt og í samkeppnislöndunum. 

Ennfremur höfðu atvinnurekendur ávinning af þeim friði sem ríkti á vinnumarkaði 

vegna langra kjarasamninga.305 

Til lengri tíma litið jókst kaupmáttur launa, þannig höfðu laun félagsmanna ASÍ 

hækkað 1994 að meðaltali um 2,1% umfram launavísitölu á tíma þjóðarsáttarinnar.306 

Grundvöllur þessa var að hinar viðamiklu forsendur samninganna stóðust. Er árangur 

þjóðarsáttarinnar var ljós, líkti Ágúst Einarsson þjóðarsáttarferlinu við þrautagöngu og 

bata alkóhólista: 

Drykkjumaðurinn getur aðeins valið á milli þess að hætta að drekka eða deyja, 

og vilji hann hætta þá kostar það mikið persónulegt álag og venjulega sérhæfða 

meðferð. Þannig þurfti íslenskt þjóðarbú að ganga í gegnum harðar aðgerðir á 

síðasta ári og þessu er alls ekki lokið. Það líður ekki öllum vel á meðan á þessu 

stendur en ekki er hætt nauðsynlegri meðferð vegna þess að manni líður illa. 

Þessi meðferð eða þjóðarsáttin hefur skilað árangri en þetta er aðeins upphafið 

að varanlegri lækningu.307 

 

Seðlabankinn staðfesti efnahagslegan ávinning þjóðarsáttar og benti á að verðbólga 

hefði hjaðnað niður í svipað stig og í öðrum iðnríkjum. „Svonefndri þjóðarsátt í kjara– 

og verðlagsmálum er almennt þakkaður þessi árangur, en hann á ljóslega rætur í 

víðtækari skilyrðum efnahagsmála. Reynslan af gengisfestu, samdrætti og lægra 
                                                 
302 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, – Ólafur Ragnar Grímsson, 
303 Morgunblaðið 6. febrúar 1990, bls. 54–55. 
304 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990, bls. 22. 
305 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1990, bls. 60–64. 
306 „„Talnaleikfimi“ í kjaraumræðum.“ , bls. 1. 
307 Ágúst Einarsson, „Horfur í efnahags– og verðlagsmálum.“ bls. 5. 
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atvinnustigi undanfarinna ára hefur haft áhrif í þessu sambandi sem og áframhaldandi 

aðhald í fjármálum og peningamálum með tiltölulega háum raunvöxtum.“308 

Fastgengisstefnan sem mótuð var með þjóðarsáttinni náði að festa sig í sessi og stóð á 

traustum fótum.309 

Í aðdraganda kjarasamninganna í desember 1990 voru atvinnurekendur og 

verkalýðshreyfingin sammála, um að forsendur kjarasamninganna frá því í febrúar 

hefðu staðist og kaupmáttarmarkmið samninganna hefði einnig náðst Viðskiptakjör 

þjóðarbúsins bötnuðu umfram forsendur samninganna, þar til olíuverðshækkanir í 

kjölfar Persaflóadeilunnar fóru að hafa áhrif. Miklar verðhækkanir á útflutningsvörum 

gáfu vonir um jákvæða þróun á árinu 1991.310 Ekkert var því til fyrirstöðu að framlengja 

kjarasamninganna og skrifað var undir 24. nóvember 1990. Laun hækkuðu um 2,83% 1. 

desember, þar af voru 0,83% verðbót vegna hækkunar framfærsluvísitölu umfram rauð 

strik. Sem fyrr var opinber spá um þróun verðlags lögð til grundvallar.311 

Með þjóðarsáttinni var markað upphaf til aukins stöðugleika í efnahagsmálum 

og grunnur var lagður að góðæri tíunda áratugarins. Þjóðarsáttarsamningurinn byggðist 

á tímabundinni skerðingu kaupmáttar og gengisfestu sem leiddi til verðstöðugleika. Í 

kjölfarið varð hér aukinn hagvöxtur og styrkari stoðum var rennt undir atvinnulífið; 

samhliða jókst kaupmáttur umtalsvert.312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Seðlabanki Íslands, Ársskýrsla 1990. Reykjavík, 1991, bls. 9. 
309 „Þjóðhagsstofnun endurskoðar tölur um viðskiptakjör“, 10:25 bls. 4. 
310 Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 1991, bls. 31–32. 
311 Sama heimild, bls. 29–30. 
312 Viðtal. Tryggvi Þór Herbertsson, – Þórarinn V. Þórarinsson, 
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VΙ. Saga og minni 
Sameiginlegt minni 

Mér er minnisstætt þegar Axel Kristjónsson, kennari minn í Melaskóla forðum, sagði 

okkur krökkunum frá Kópavogsfundinum 1662 þungur á brún. Hann var trúr þeirri 

ríkjandi söguskoðun að erfðahyllingin á Kópavogsfundinum 1662 hafi verið þvinguð 

fram með hótunum Henriks Bjelke hirðstjóra undir byssukjöftum soldáta hans. Þessi 

lífsseiga saga er í stuttu máli á þá leið að Brynjólfur biskup Sveinsson hafi í fyrstu 

neitað að skrifa undir eiðskjalið, en Bjelke hafi þá bent á hermenn sína sem stóðu hjá í 

viðbragðsstöðu með brugðnar byssur og spurt hann hvort hann „sæi þessa“. Biskup og 

þingheimur hafi þá brotnað, einnig Árni Oddsson, lögmaður, sem að lokum skrifaði 

undir grátandi.313 

Þessi útgáfa sögunnar rataði í sagnfræðirit og kennslubækur við lægri sem æðri 

skóla landsins sem söguleg staðreynd og oft til hennar vitnað í ræðu og riti. Það sem 

gerir sögu þessa ótrúverðuga er að hennar er hvergi getið í heimildum eða frásögnum. 

Samt sem áður var Henrik Bjelke að ósekju talinn táknrænn fyrir svívirðu og harðræði 

Dana gagnvart Íslendingum.314 

Ofangreint dæmi sýnir hvernig saga getur orðið að sagnfræðilegri staðreynd, 

goðsögn sem varðveitist og er flutt áfram. Slíkar goðsagnir finnast í öllum mannlegum 

samfélögum og eru hluti af sameiginlegu minni (e. collective memory) okkar. En 

hvernig verða minningar þjóða til, hver varðveitir þær og viðheldur? Hvaða 

valdastofnanir samfélagsins ákvarða hvað sé vert að minnast og hvernig? 

Franski félagsfræðingurinn, Maurice Halbwachs setti fram kenningar um minni 

og minningar. Kjarni hugmynda hans er að minningar séu félagslegt, en ekki 

einstaklingsbundið fyrirbæri og minningar séu kallaðar fram í tengslum við hópa. 

Halbwachs taldi því minni byggjast á heild (e. totality); þannig geta hópar munað og þar 

með séu til sameiginlegar minningar sem margir deila. Það sem heldur minningunum 

saman er að þær endurspegli heildarhugsun, slíkar minningar eru miðaðar við þarfir 

samtímans og sannleikshugtakið er aukaatriði.315 Í þessu samhengi má nefna dæmi þar 

sem einn ágætur kennari við Háskóla Íslands vildi meina að Verkamannafélagið 

Dagsbrún hafi verið stofnað að frumkvæði hægrimanna í stjórnmálum. Forvígismenn 

Dagsbrúnar studdu Heimastjórnarflokk Hannesar Hafstein, sem síðar varð Íhalds– 

                                                 
313 Sigurður Ólafsson, Yfir alda haf, bls. 96–97. 
314 Sama heimild, bls. 107. 
315 Halbwachs, Maurice, On collective Memory, bls. 43–52. 
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flokkurinn – Sjálfstæðisflokkurinn. Þessi niðurstaða var fengin út frá „staðreynd“ (e. 

fact), hugtakið virðist einfalt og borðleggjandi, en svo er í raun ekki. Um leið og 

staðreyndinni sleppir taka við túlkanir á aðstæðum. Umfjöllunin breytist frá einfaldri 

staðreynd yfir í flókið orsakasamband milli ólíkra og oft ósamstæðra staðreynda.316 Í 

þessa mynd vantar þá staðreynd að mikill meirihluti Íslendinga voru fylgjandi sjálfstæði 

– markmiði Heimastjórnarflokksins. 

Þjóðir eiga því sameiginlegar minningar og á tímum þjóðernishyggju runnu 

sögulegt minni (e. historical memory) og sameiginlegar minningar þjóða saman, allt 

varð eitt í samfellu sögunnar og sagnfræðingar stunduðu að framleiða sameiginlegar 

minningar þjóða. Íslandssagan sem þannig var framleidd og skilgreind af 

sagnfræðingum fyrri tíma var rituð í pólitískum tilgangi; markmiðið var að byggja upp 

samkennd og samstöðu þjóðarinnar.317 Munurinn á sameiginlegu minni og sögulegu 

minni er þannig talinn liggja á milli upplifunar einstaklinga og varðveislu minningu 

þeirra í stærra samhengi.318 

Halbwachs gagnrýndi sagnfræðinga fyrir að raða atburðum upp í snyrtilega 

tímaröð, eða svonefnda samfellusagnfræði (e. consensus history). Slík 

samfellusagnfræði hefur verið gagnrýnd fyrir að þjóna þeim tilgangi að sameina 

samfélög um hugmyndir og hugsjónir valdhafa, sem reyni að sveigja minningar 

almennings í ákveðna átt.319 Gagnstætt þessu er svonefnt andstöðuminni (e. counter 

memory), það er sú hugmynd Michel Foucault um að andstaða myndist vegna vitundar 

um að valdhafar reyni að sveigja minningar almennings í ákveðna átt.320 Til dæmis má 

nefna tilhneigingu yfirvalda í fyrrum Sovétríkjunum til að ritstýra opinberri og 

skrumskældri sögu, sem síðan hefur verið endurskrifuð. Þannig nýta valdhafar sögulegt 

minni sem stjórntæki til að viðhalda völdum. Aðkoma fræðimanna að þessu valdi 

minninga er mismunandi, en sumir ganga augljóslega „erinda ákveðinna sjónarmiða, 

stjórnmálaskoðana eða valdablokka í samfélaginu. Spor slíkra fræða hræða en þau er 

víða að finna í samfélagi nútímans.“321 

Franski sagnfræðingurinn Pierre Nora ræðir samband sögu og minninga í 

inngangsorðum ritsafnsins Les lieux de mémoire, eða staðir minninga.322 Nora fer í 

                                                 
316 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 350. 
317 Guðmundur Hálfdanarson, „Sameiginlegar minningar“, bls. 306–308. 
318 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 182. 
319 Sama heimild, bls. 341–342. 
320 Sama heimild, bls. 293. 
321 Sama heimild, bls. 197–198. 
322 Nora, Pierre, Realms of Memory, bls. 1–20. 
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saumana á kenningum Halbwachs um minni og minningar. Nora fjallar um staði 

minninga (e. lieux de mémoire), sem geta til dæmis verið söfn, minningarathafnir, 

minnismerki, tákn eða kennslubækur. Með því að skapa staði minninga getur samtíminn 

endurskapað og viðhaldið ákveðinni sögu.323 Þessir staðir verða þannig tákn eða vörður 

sem ákvarða hvað ber að minnast og vaðveita. Í þessu ljósi eru staðir minninga afar 

mikilvægir, þar sem þeir gefa möguleika á að hafa áhrif á hugmyndir og söguskoðanir 

fólks.324 Slíkir staðir geta verið ráðandi (e. dominant sites), þeir þjóna því hlutverki að 

fagna sigrum, og er stjórnað af yfirvöldum eða hagsmunasamtökum. Fólk sækir ekki 

slíka staði heim, því er uppálagt að fara þangað.325 

Svonefndar stofnanagoðsagnir (e. foundational myths /e. institutional myths) eru 

dæmi um endursköpun sögunnar. Þjóð eða þjóðfélagshópur sem menningar– og 

stjórnmálaheild á sér auðvitað sögu og minningar sem valdastofnanir samfélagsins eiga 

stóran þátt í að skapa. En meginhlutverk goðsagna er einmitt að miðla hagsmunum 

ákveðinna hópa og réttlæta, eða verja ákveðna sögu. Valdastofnanir samfélagsins 

endurskapa söguna með það að markmiði að semja sig að ákveðnum hópi og útiloka 

einhvern annan, þannig er verið að breyta þjóðernislegri og pólitískri hugmyndafræði í 

pólitískt vald. Þetta leiðir oft til einræðu (e. monologue) í pólitískri umræðu og 

söguskoðun.326 

 

Markviss sköpun sögu 

Andstæðar söguskoðanir skiptast augljóslega eftir pólitískum línum, hægrimenn halda á 

lofti þeirri söguskoðun að hlutur ríkisstjórnarinnar í þjóðarsáttinni hafi verið 

hverfandi.327 Að sama skapi vilja vinstrimenn hlut sinna manna sem mestan.328 

Söguskoðun hægrimanna varð ofan á og er í dag ríkjandi.329 Leiða má líkur að því að 

markviss endursköpun sögunnar hafi átt sér stað í þeim tilgangi að miðla pólitískum 

hagsmunum. Hægrimenn hafa meðal annars rökstutt mál sitt með tilvísunum í verk 

sagnfræðingsins, Guðmundar Magnússonar, Frá kreppu til þjóðarsáttar. Samtök 

                                                 
323 Nora, Pierre, Realms of Memory, bls. 6–7. 
324 Sama heimild, bls. 12–14. 
325 Sama heimild, bls. 18–19. 
326 Sama heimild, bls. 3–6. 
327 Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til þjóðarsáttar, bls. 245–272., – Vef. Guðmundur Magnússon, 
„Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“, – Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12., – Morgunblaðið 23. júní 2008, 
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„Forseti Íslands og þjóðarsáttin.“, – Markaðurinn 2. júlí 2008, bls. 12., – Morgunblaðið 23. júní 2008, 
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atvinnulífsins gefa út verk Guðmundar og má í því ljósi ganga út frá að um sköpun sögu 

sé að ræða, með það að leiðarljósi að sveigja söguna að ákveðnum markmiðum. 

Guðmundur dregur augljóslega taum hægrimanna í stjórnmálum og markmið hans 

virðist vera að sveigja söguna að hagsmunum atvinnurekenda og Sjálfstæðisflokks með 

því að útiloka ríkisstjórnina frá því efnahagsafreki sem þjóðarsáttin 1990 telst 

óneitanlega vera.330 

Það sem vekur mesta athygli við rannsókn Guðmundar er að lausn Þrastar 

Ólafssonar frá 1985, fyrirmynd þjóðarsáttarinnar er hvergi að finna. Ennfremur er 

furðulegt að Guðmundur skuli ekki koma auga á að efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar 

var forsenda fyrir þjóðarsáttarsamningunum.331 Þetta á ekki geta dulist sagnfræðingi þar 

sem Seðlabankinn staðfesti í Ársskýrslu 1990 að efnahagslegur ávinningur þjóðarsáttar 

hefði byggt á víðtækum skilyrðum efnahagsmála.332 Guðmundur kemst að þeirri 

niðurstöðu að þjóðarsáttin hafi verið „himnasending fyrir ríkisstjórnina“333 og þakkar 

Einari Oddi, Ásmundi og Guðmundi J. sem Gunnari Birgissyni, fyrrverandi 

varaformanni VSÍ tókst að lempa til þátttöku vegna vinskapar frá gamalli tíð.334 

Allir viðmælendur mínir eru á öndverðri skoðun, ríkisstjórnin var mjög 

áhugasöm í öllu þessu ferli og að þjóðarsáttin hefði aldrei getað orðið að veruleika án 

ytri skilyrða sem hún kom á í efnahagsmálum.335 Allir eru sammála um að Einar Oddur 

Kristjánsson hafi verið manna duglegastur að tala fyrir þjóðarsáttinni, en hinsvegar er 

það útbreiddur misskilningur að Einar Oddur hafi fengið viðurnefnið „bjargvætturinn“ 

fyrir þátt sinn í þjóðaráttinni.336 Hið rétta er að hann fékk viðurnefnið þegar 

forstjóranefndin, skilaði ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar tillögum sem leiddu til falls 

hennar,337 „og var svona frekar háðsyrði óbeint á Þorstein heldur en á Einar Odd.“338 En 

hvorki Einar Oddur né VSÍ áttu hugmyndina að þjóðarsáttinni, hins vegar virðast þeir 

hafa áttað sig á því að slíkur samningur væri hagstæður atvinnurekendum.339 
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Guðmundur Magnússon teflir fram Gunnari Birgissyni í því skyni að undirstrika 

enn frekar þátt hægrimanna í þjóðarsáttinni. Hann heldur því fram að Gunnar hafi 

fengið Guðmund J. til þátttöku vegna langvarandi vináttu. „Guðmundur var búinn að 

lýsa fylgi og binda sig við hugmyndafræði þjóðarsáttarinnar miklu fyrr en Ásmundur, 

ég segi strax að minnsta kosti ’85 og vísa þá til ræðu Þrastar.“340 Hjálmfríður 

Þórðardóttir segir að meintur fornvinskapur Guðmundar J. og Gunnars eigi ekki við rök 

að styðjast. Gunnar hafi verið trúnaðarmaður Dagsbrúnar í stuttan tíma sem ungur 

maður, en síðan horfið til náms. Guðmundur J. hittir Gunnar svo aftur er hann var 

orðinn varaformaður VSÍ.341 

Guðmundur Magnússon lítur á þjóðarsáttina sem einstakt og einangrað 

fyrirbæri, en kemur ekki auga á þróunina sem hafði átt sér stað frá 1984.342 Þórarinn V. 

telur að það hafi verið: „þróun sem leiddi til þjóðarsáttarinnar, en ekki snilldarhugmynd 

einstaklinga, aðila vinnumarkaðarins eða ríkisstjórnarinnar. Menn lærðu einfaldlega af 

reynslunni af samningunum frá 1984 og 1986.“343 Einnig bendir hann á að fleiri 

fræðimenn með betri menntun en áður hafi verið innan vébanda hagsmunasamtaka.344 

Morgunblaðið hefur lengi verið vettvangur skoðanabræðra Guðmundar 

Magnússonar í því skyni að festa goðsögnina í sessi. Það var þó ekki svo í kjölfar 

þjóðarsáttarinnar, því fyrst var blaðið vettvangur harðrar gagnrýni þar sem Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson fór mikinn: 

Hvað fer jafnan úrskeiðis í stjórn íslenskra efnahagsmála? Hvers vegna er 

núverandi stjórnarstefna líka dæmd til að mistakast? ... Sú „þjóðarsátt“, sem 

tekist hefur um stund, er ekkert annað en nýtt nafn á gamalli lummu, sem er 

launastefna á vegum stjórnvalda. Í stað þess að láta kjarasamninga afskiptalausa 

reyna stjórnvöld að hafa áhrif á þá, svo að launahækkanir fari ekki úr hófi, 

gjarnan með því að lofa opinberum aðgerðum, skattalækkunum, 

félagsmálapökkum eða öðru slíku. En reynslan hefur sýnt að launastefna 

mistekst fyrr eða síðar.345  

 

Síðar „þakkaði [Hannes Hólmsteinn] Davíð Oddsyni þjóðarsáttina, alveg fáránlegt því 

Davíð nefnilega lagðist gegn þessu. ... Það er hlægilegt að heyra það þegar Mogginn er 
                                                 
340 Viðtal. Jón Baldvin Hannibalsson, 
341 Viðtal. Hjálmfríður Þórðardóttir, 
342 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, – Steingrímur Hermannsson, 
343 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
344 Sama heimild, 
345 Morgunblaðið 3. október 1990, bls. 36–37. 
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að segja, að þeir hefðu lagt úrslitakosti fyrir ríkisstjórnina.“346 Þórarinn V. segir að of 

mikið sé gert úr hlut Einars Odds og „goðsögnin um þjóðarsáttina er röng, hún hefur 

verið framleidd markvisst af Morgunblaðinu.“347 Ólafur Ragnar telur að það hafi verið 

brýn pólitísk nauðsyn fyrir Sjálfstæðisflokkinn að festa þessa goðsögn í sessi. Hetjurnar 

voru aðilar vinnumarkaðarins, Einar Oddur, Ásmundur og Guðmundur J. En „þegar 

menn átta sig á því það hafi tekist að jarða áratuga verðbólguvanda þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn var ekki í ríkisstjórn. ... Það var bara auðvitað hlutur sem var ekki 

hægt fyrir forystu Sjálfstæðisflokksins að láta festast í sessi.“348 Ólafur Ragnar 

undirstrikar einnig þátt Morgunblaðsins í goðsögninni: 

Morgunblaðið var alveg markvisst líka í þessari túlkun, að hluta til af sömu 

ástæðu og forysta Sjálfstæðisflokksins, en líka vegna þess að Morgunblaðið 

vildi svona afpólitíksera sig dálítið, með því að stilla sér upp með aðilum 

vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingunni og ná svona sambandi við þá, gera 

þá jákvæða sem höfðu náttúrulega verið í fjandmannasveit Morgunblaðsins í 

áratugi.349 

 

En hvað um Ásmund Stefánsson og ASÍ? Seint verða þessir aðilar sakaðir um að verja 

málstað atvinnurekenda. Af hverju samþykkja þeir ríkjandi söguskoðun og taka þátt í að 

festa hana í sessi? Í forsetatíð Ásmundar Stefánssonar hafði vægi og áhrif 

verkalýðshreyfingarinnar dvínað verulega.350 Ásmundur var lengst af á móti slíkum 

leiðum, en hann hafði áður hafnað hugmyndum Þrastar Ólafssonar 1985 og 

niðurfærsluleið forstjóranefndarinnar 1988. Hann hafi áttað sig á gildi þessa samnings 

og einfaldlega viljað skilja vel við og lyfta þessu tímabili sínu sem forseta ASÍ, þetta 

hafi verið góð leið út.351  

Mitt í orrahríðinni eftir ræðu forsetans var goðsögnin fest enn frekar í sessi, 

þegar Gunnar Birgisson og Ásmundur Stefánsson afhjúpuðu bautastein sem reistur var 

til minnast framlags Einars Odds Kristjánssonar til þjóðarsáttarsamninganna 1990.352 

Slíkur gjörningur er dæmigerður fyrir þátt valdastofnanna í sköpun og varðveislu 

                                                 
346 Viðtal. Steingrímur Hermannsson, – Morgunblaðið 17. janúar 1998, bls. 32–33. 
347 Viðtal. Þórarinn V. Þórarinsson, 
348 Viðtal. Ólafur Ragnar Grímsson, 
349 Sama heimild, 
350 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið, bls. 248., – Viðtal. Steingrímur Hermannsson, – Ólafur 
Ragnar Grímsson. 
351 Viðtal. Þröstur Ólafsson, – Ólafur Ragnar Grímsson, 
352 Fréttablaðið 13. júlí 2008, bls 2. 
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minninga.353 „Fjölmenni var við athöfnina og þar á meðal stór hluti ráðherraliðs 

ríkisstjórnarinnar.“354 Mikilvægi athafnarinnar var slíkt að Samtök atvinnulífsins höfðu 

samband við ASÍ til að kanna hvort Alþýðusambandið vildi taka þátt í að reisa Einari 

Oddi minnisvarða. ASÍ samþykkti þátttöku, en þegar til kom var athöfnin með allt öðru 

sniði en ASÍ hafði verið gert ljóst, eða hugsað sér.355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
353 Nora, Pierre, Realms of Memory, bls. 6–7. 
354 Fréttablaðið 13. júlí 2008, bls 2. 
355 N.N. við höfund. Viðmælandi óskaði nafnleyndar. 
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VΙΙ .  Niðurstöður 
Allan níunda áratug síðustu aldar ríkti á Íslandi efnahagslegur óstöðugleiki með mikilli 

verðbólgu. Ástæða þessa var hversu berskjaldað hagkerfið var gagnvart utanaðkomandi 

efnahagsáföllum, hvort tveggja vegna smæðar og einhæfs atvinnulífs. Viðbrögð 

íslenskra stjórnvalda við efnahagsáföllum voru jafnan gengislækkanir til að bæta stöðu 

útflutningsgreina. Gengi krónunnar var miðað við þarfir sjávarútvegsins og fellt í 

samræmi við það sem útgerð og fiskvinnsla voru talin þurfa, þannig fór hækkun 

nafnlauna beint út í verðlag. Vextir voru háir og verðtryggðar skuldir hækkuðu stöðugt, 

vaxtakostnaður var að sliga bæði heimili og fyrirtæki. 

Fram að þjóðarsáttinni 1990 ríkti almennt stefnuleysi varðandi vinnumarkað og 

kjarasamninga, nálgun aðila vinnumarkaðarins og ríkisvalds stýrðist af hentistefnu og 

skammsýni. Aðilar vinnumarkaðarins sömdu jafnan kjarasamningapakka þar sem þeir 

fóru fram á aðgerðir sem ríkið átti að inna af hendi. Stjórnmálamenn reyndu að skapa 

óvenju góð efnahagsleg skilyrði fyrir kosningar, því var jafnan samið um haldlitla 

kjarasamninga í aðdraganda kosninga. Kjarasamningar sem gerðir voru við slíkar 

aðstæður fólu í sér háar prósentutölur og gengisfellingu í kjölfarið. Atvinnurekendur 

fylgdu engri ákveðinni stefnu í kjarasamningum. Þeir stóðu fastir fyrir meðan stætt var, 

en gáfu svo eftir og sömdu jafnvel upp óraunhæfa kjarasamninga. Þetta var gert í trausti 

þess að ríkisvaldið rétti hlut þeirra með gengisfellingum, þannig gátu þeir keypt frið 

vinnumarkaði í einhvern tíma. Stefna verkalýðshreyfingarinnar var að berja í gegn 

kauphækkanir upp á tugi prósenta til að vega upp á móti rýrnun kaupmáttar. 

Innan verkalýðshreyfingarinnar ríkti upplausn og óeining, sumir foringjar 

töluðust vart við og viðvarandi tortryggni ríkti á milli starfsgreina innan ASÍ. Einnig 

ríkti tortryggni á milli stéttarfélaga almenna vinnumarkaðarins og hins opinbera. 

Jafnframt stóð verkalýðshreyfingin einatt frammi fyrir óvissuþáttum. Hver var að bauka 

í sínu horni og hópar báru upp mismunandi kröfur. Óvissa ríkti varðandi þróun verðlags 

og ótti var við atvinnuleysi í kjölfar launahækkana. 

Verkalýðshreyfingin virtist lengi að átta sig á breyttu umhverfi efnahagsmála. 

Árið 1983 var verðtrygging launa afnumin og í kjölfarið var erfitt að ná samningum 

með kaupmáttartryggingum. Á árunum 1984–1986 var komið á vaxtafrelsi 

lánastofnana, þetta hafði mikið að segja á tímum mikillar verðbólgu. Auk þessa ríkti 

djúpstæð tortryggni á milli verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda þar sem hagsmunir 

gátu engan vegin farið saman. Átök voru því tíð og lítill hvati til breytinga á þeim 
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óskráðu leikreglum sem ríkt höfðu á vinnumarkaði í áratugi. Hrunadans víxlhækkana 

kaupgjalds og verðlags var því sem lögmál. 

Tvær raunhæfar tilraunir til að kveða niður verðbólgudrauginn voru gerðar á 

níunda áratugnum. Árið 1984 var gerð að mörgu leyti róttæk tilraun til að kveða niður 

verðbólgu með hóflegum kjarasamningum. Tilraunin mistókst þar sem hún var þvinguð 

fram af ríkisvaldinu, án víðtækrar þátttöku og samstöðu samfélagsins. Í ársbyrjun 1986 

var kjörið tækifæri til að kveða niður verðbólguna vegna hagstæðra efnahagslegra 

skilyrði. Þrátt fyrir almenna bjartsýni og góðra skilyrða, mistókst þessi tilraun hrapalega 

vegna þungra byrða sem lagðar voru á ríkissjóð. Með „Litlu þjóðarsátt“ var fyrsta 

raunverulega tilraunin gerð til að stilla saman laun og verðlag. 

Fram að þjóðarsátt var samið var um haldlitla kjarasamninga samkvæmt gömlu 

forskriftinni. Segja má að samningar BSRB 1989 hafi verið undanfari þess sem koma 

skyldi, að því leyti að þeir voru án verðtrygginga launa og með uppsagnarákvæði tengt 

verðlagi á matvöru. Þegar þarna var komið er afar líklegt að rykið hafi verið dustað af 

tillögum Þrastar Ólafssonar frá árinu 1985. Svo líkt er með tillögum Þrastar og 

þjóðarsáttinni 1990, að útilokað er annað en að hugmyndir hans hafi verið hafðar til 

hliðsjónar. Ef hægt er að tala um hugmyndafræðilegan höfund þjóðarsáttarinnar, þá er 

það tvímælalaust Þröstur Ólafsson. 

Það sem gerði þjóðarsáttina 1990 einstaka, var að aldrei áður höfðu jafnmargir 

ólíkir hagsmunaaðilar komið að kjarasamningagerð. Aldrei áður höfðu eins 

umfangsmiklar forsendur legið til grundvallar kjarasamningum. Þar var meðal annars að 

finna þau nýmæli að allir skyldu fá sömu kauphækkanir og að verðbólguspár yrðu 

lagðar til grundvallar kaupmáttarmarkmiðum. Hornsteininn var stöðugt gengi sem kom í 

stað verðtryggingar í eldri kjarasamningum. Fórnarkostnaður til að koma þjóðarsátt á 

koppinn var umtalsverður og segja má að hún hafi verið að nokkru leyti ólýðræðisleg 

handaflsaðgerð. Bændur voru þvingaðir til að sætta sig óbreytt búvöruverð og urðu í 

kjölfarið fyrir verulegri kjaraskerðingu. Löglegum kjarasamningi ríkisins við BHMR 

var rift og launafólk varð fyrir skerðingu kaupmáttar. 

Hinsvegar komu nafnvaxtalækkanir launafólki vel. Einnig var dregið var úr 

fyrirhuguðum hækkunum á opinberri þjónustu og eins munaði um óbreytt verð á 

búvörum. Staðgreiðsla skatta jafnaði tekjusveiflur launafólks, þannig þurfti ekki lengur 

að greiða skatta af tekjum góðæris í hallæri. Ennfremur minnkaði óvissa launafólks 

vegna aukins stöðugleika í efnahagsmálum. Að sama skapi jókst hagur atvinnurekenda 

þar sem nafnvaxtalækkanir fólu í sér töluverða lækkun útgjalda í rekstri fyrirtækja. 
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Samhliða samningunum ákvað ríkisstjórnin skattalækkanir á fyrirtæki til samræmingar 

skattlagningar í samkeppnislöndunum. Einnig ríkti friður á vinnumarkaði vegna 

óvenjulega langra kjarasamninga. Í þessu ljósi var þjóðarsáttin eftirsóknarverð 

atvinnurekendum. Verkalýðshreyfingin átti hins vegar erfitt með að skapa tiltrú 

almennings á samningum sem leiddu til kaupmáttarskerðingar og sjá fyrir og treysta á 

aukinn kaupmátt síðar meir. 

Í kjölfar þjóðarsáttarsamninganna efuðust margir um ágæti þeirra og hægrimenn 

gagnrýndu þá á vettvangi Morgunblaðsins. Gagnrýnin sneri að aðkomu ríkisins, því 

slíkt gengur berhögg við það sjónarmið frjálshyggjunnar að markaðslögmálin skulu ráða 

för og að almennir kjarasamningar séu í verkahring og á ábyrgð aðila vinnumarkaðarins. 

Sjálfstæðisflokkurinn stóð utan ríkisstjórnar og átti þar af leiðandi ekki aðild að 

samningunum. En þegar frá leið sáu menn að þjóðarsáttin hafði verið mikið 

þjóðþrifamál, því rak pólitísk nauðsyn sjálfstæðismenn til að eigna sér hlutdeild í 

afrekinu. Ætla má að á þeim bæ hafi þótt afleitt að vinstri stjórn ætti heiður skilin fyrir 

efnahagslegt afrek. Jafnframt hófst markviss sköpun sögu þjóðarsáttarinnar og úr varð 

hin viðtekna söguskoðun, að ríkisstjórnin hafi ekki haft styrk til að taka sjálfstætt á 

efnahagsvandanum. Aðilar vinnumarkaðarins hafi átt allt frumkvæði að samningunum, 

gerð þeirra og eftirfylgni. Lagt var kapp á að gera mikið úr aðkomu Einars Odds og 

VSÍ, með fulltingi Ásmundar og Guðmundar J. 

Við þessa rannsókn hefur komið í ljós að þessi söguskoðun stenst ekki. 

Ríkisstjórnin var framarlega í öllu þessu ferli og þjóðarsáttin hefði aldrei getað orðið að 

veruleika án náins samráðs og ytri skilyrða í efnahagsmálum. Efnahagsaðgerðirnar 

miðuðust við að ná niður raungengi krónunnar með lækkun kaupmáttar launa, án þess 

að verðbólga færi á skrið. Farið var í hægfara gengissig til að slá á ofþenslu í 

þjóðarbúskapnum, skuldbreytingar, lánabreytingar og ýmsar aðgerðir til að lækka 

framleiðslukostnað. Seðlabankinn staðfesti í ársskýrslu sinni 1989 að hið hægfæra 

gengissig hafði haft tilætluð áhrif og í ársskýrslu fyrir árið 1990 að árangur þjóðarsáttar 

ætti rætur í víðtækum skilyrðum efnahagsmála. 

Ekki verður fallist á að aðilar vinnumarkaðarins hafi einir átt frumkvæði að 

samningunum. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar voru í nánu sambandi við fulltrúa 

atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar allt frá vordögum 1989. Það verður að teljast 

ólíklegt að kjörin efnahagsleg skilyrði fyrir þjóðarsátt hafi verið tilviljun ein. Í ljósi þess 

að ríkisstjórnin samþykkti strax hinar viðamiklu og dýru forsendur samninganna á 

einum fundi, bendir eindregið til að um þetta hafi aðilar samið fyrir fram. 
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Þremur einstaklingum er eignaður heiðurinn af þjóðarsáttinni. Of mikið er gert 

úr hlut Einars Odds Kristjánssonar; það stangast á við heimildir að hann hafi verið 

höfundur eða bjargvættur þjóðarsáttar. Tveimur mánuðum fyrir samninga voru 

hugmyndir hans óljósar og fjarri þjóðarsátt, en þá beitti hann gömlum meðulum og hét 

gengislækkun á móti hverri kauphækkun. Hinsvegar vann Einar Oddur sér traust á 

öllum vígstöðvum og hvatti mjög eindregið til að fara þessa leið. En ástæða kapps 

Einars Odds var sú að þjóðarsáttin var hagstæð atvinnurekendum. Hvað þetta varðar er 

framlag Einars Odds til þjóðarsáttarinnar óumdeilt. 

Einnig er gert of mikið úr hlut Ásmundar Stefánssonar. Hann hafði verið 

andsnúin hugmyndum af þessu tagi og hafnað hugmyndum Þrastar Ólafssonar 1985 og 

niðurfærsluleið forstjóranefndarinnar 1988. Hann var andvígur því að afnema 

kauptryggingarákvæði og var algjörlega andvígur því að afnema verðtryggingu í heild. 

Samkvæmt heimildum var hann tortrygginn gagnvart þjóðarsáttinni og átti skap saman 

við fáa og því mun einangraðri en Einar Oddur og Guðmundur J. Hinsvegar var þáttur 

Ásmundar afgerandi þegar hann féllst á að fara þessa leið, það var hann sem að lokum 

tryggði tilstyrk ASÍ. 

Allar heimildir benda til að hlutur Guðmundar J. í þjóðarsáttinni hafi verið stór. 

Hann var svo sannfærður um ágæti hugmynda Þrastar Ólafssonar að hann fór á svig við 

stjórn Dagsbrúnar til að koma þeim á framfæri. Guðmundur hafði því lengi talað fyrir 

slíkum samningum á vettvangi verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda og ríkisstjórnar. 

Guðmundur studdi efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og beitti sér gegn háværum kröfum 

um gengisfellingar á árinu 1989. Guðmundur var í nánu sambandi við Einar Odd og 

nokkra ráðherra og afar líklegt að hann hafi talað fyrir hugmyndum Þrastar. Það stenst 

ekki við nánari athugun að Gunnar Birgisson hafi fengið Guðmund J. til þátttöku. 

Meintur fornvinskapur Guðmundar og Gunnars á ekki við rök að styðjast. Gunnar var 

trúnaðarmaður Dagsbrúnar í stuttan tíma sem ungur maður, en hvarf síðan til náms. 

Guðmundur hittir Gunnar síðan aftur er hann var orðinn varaformaður VSÍ. 

ASÍ og Ásmundur Stefánsson samþykkja ríkjandi söguskoðun vegna hagsmuna 

er tengjast jákvæðri ímynd. Í forsetatíð Ásmundar Stefánssonar hafði vægi og áhrif 

verkalýðshreyfingarinnar dvínað verulega. ASÍ lætur kyrrt liggja þar sem þjóðarsáttin 

flokkast með helstu afrekum sambandsins á 20. öld. Heimildir herma að Ásmundur sem 

hafði verið forseti í 10 ár, hafi stefnt á annan starfsvettvang. Því má ætla að hann hafi 

viljað skilja vel við og lyfta þessu tímabili sínu sem forseti ASÍ. 
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Bautasteinn sá er reistur var á Flateyri til minnast framlags Einars Odds 

Kristjánssonar til þjóðarsáttarsamninganna er dæmigerður fyrir þátt valdastofnanna í 

sköpun og varðveislu minninga. Með því að skapa slíkan stað minninga getur 

samtíminn í þágu ákveðinna hagsmuna, endurskapað og viðhaldið ákveðinni sögu. Það 

vekur athygli að framlag Einars Odds til þjóðarsáttar varð ekki til þess að hann fengi 

vegtyllur innan Sjálfstæðisflokksins þann rúma áratug sem hann sat á þingi. Er Einar 

Oddur fellur sviplega frá, þá er það nýtt ósmekklega til að festa goðsögnina enn frekar í 

sessi. 

Ríkjandi söguskoðun er afbökuð saga og dæmi um markvissa sköpun sögu með 

það að leiðarljósi að miðla hagsmunum stjórnmálaafls. Markmiðið er að sveigja söguna 

að atvinnurekendum og Sjálfstæðisflokknum með því að útiloka ríkisstjórn Steingríms 

Hermannssonar. Með þessu móti er haldið á lofti ákveðinni hugmyndafræði og stoðum 

rennt undir pólitískt vald. Hetjurnar voru aðilar vinnumarkaðarins sem komu 

ríkisstjórninni til bjargar á ögurstundu. Langt var seilst í þessari sögusköpun er Gunnari 

Birgissyni var þakkaður stuðningur Guðmundar J. Síðar var enn lengra seilst er Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson þakkaði Davíð Oddssyni efnahagslegan ávinning þjóðarsáttar. 

Þjóðarsáttin er dæmigerð stofnanagoðsögn sem valdastofnanirnar, Samtök 

atvinnulífsins, Sjálfstæðisflokkurinn og Morgunblaðið hafa skapað og viðhaldið með 

pólitískri einræðu og stað minninga. ASÍ samþykkir svo þessa goðsögn með því að 

andæfa ekki. 

Fjölmargar heimildir styðja söguskoðun forsetans, en það sem skortir á 

heildarmyndina er þróun kjarasamninga frá 1984. Þessi þróun átti mikinn þátt hvernig 

til tókst við gerð og útfærslu þjóðarsáttarinnar 1990. Kjarasamningarnir 1984 og 1986 

voru metnaðarfullar tilraunir sem menn drógu lærdóm af. Þessi reynsla var síðan nýtt 

við gerð þjóðarsáttarinnar 1990, þar sem korporatískar hugmyndir Þrastar Ólafssonar 

voru efniviðurinn, en grunnurinn voru hin nauðsynlegu efnahagslegu skilyrði sem 

ríkisstjórnin hafði skapað. 

„En hvatki er missagt er í fræðum þessum, þá er skylt að hafa það heldur, er 

sannara reynist.“356 

 

 

 
 
                                                 
356 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskar tilvitnanir, bls. 13. 
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