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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði við Stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands. Hún gildir 12 ECTS-einingar sem hluti af 180 eininga grunnnámi. Birgir Hermannsson 

leiðbeindi. 

 Áður en lengra er haldið vil ég þó koma á framfæri þökkum. Fyrst og fremst til 

fjölskyldu minnar og þá sérstaklega föður míns, fyrir yfirlestur þessarar ritgerðar. Einnig vil ég 

þakka kærustu minni, Jóhönnu, fyrir hvatningu á meðan skrifunum stóð og loks þakka ég vini 

mínum, Steinari Inga, fyrir samfylgdina í náminu. Án þessa fólks og svo margra annarra, væri 

ég á flæðiskeri staddur bæði í leik og starfi. 
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Útdráttur 
 

Djúpstæð óvissa um sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar og minnimáttarkennd Íslands gagnvart 

stærri þjóðum á alþjóðavettvangi, stýrir mögulega ákvarðanatöku stjórnvalda hverju sinni 

með beinum eða óbeinum hætti, sér í lagi þegar stjórnmálamenn standa frammi fyrir erfiðum 

áskorunum. Ef litið er til aðdraganda íslenska bankahrunsins 2008 og eftirmála þess, 

sérstaklega Icesave-málsins, sést hvernig sjálfsmynd þjóðarinnar vefst fyrir íslenskum 

stjórnmálamönnum þegar þeir þurfa að leysa skyndileg og umfangsmikil verkefni. Með vísan 

til þess hvernig íslenskir ráðamenn og hagsmunaaðilar viðskiptalífsins töluðu um útrás 

íslenskra banka og þá skammvinnu hagsæld sem ríkti á Íslandi eftir einkavæðingu þeirra uppúr 

aldamótum, má sjá að hugmyndir um sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar eru þar 

fyrirferðamiklar. Þessar hugmyndir virðast síðan hafa lamað stjórnvöld á sinn hátt, þegar þau 

stóðu frammi fyrir hruni gervalls íslenska bankakerfisins. Sömu hugmyndir virðast einnig hafa 

verið undirtónn þeirrar orðræðu sem var ríkjandi í íslenskum stjórnmálum eftir hrun, sér í lagi 

í kringum Icesave-málið. Það mál var í raun hörð milliríkjadeila á íslenskan mælikvarða, milli 

Íslands annars vegar og Breta og Hollendinga hins vegar. Í þeirri deilu má segja að djúpstæð 

óvissa um stöðu Íslands á alþjóðavettvangi og sjálfsmynd þjóðarinnar, hafi mögulega haft áhrif 

á hvernig umræða stjórnmálamanna um málið þróaðist. 
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1 Inngangur 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um aðdraganda hruns íslenska bankakerfisins 2008, hrunið sjálft og 

eftirmála þess. Rakið verður hvernig íslenska bankakerfið óx hratt í kjölfar einkavæðingar þess 

um aldamótin síðustu, en hrundi síðan með tilheyrandi áfalli fyrir íslenskan efnahag. 

Sérstaklega verður fjallað um þá orðræðu sem ríkti um íslenska bankakerfið meðal ráðamanna 

þjóðarinnar og frammámanna í íslensku viðskiptalífi fyrir hrun. Þá verður einnig fjallað um þá 

orðræðu sem einkenndi mánuðina og árin eftir hrun, með áherslu á eitt stærsta pólitíska 

deilumál eftirhrunsáranna, Icesave. Orðræðan um íslenska bankakerfið fyrir hrun og íslenska 

efnahagsstjórn eftir hrun verður þannig borin saman og reynt verður að finna hliðstæður 

þarna á milli. 

 Hrunið hafði mikil áhrif á íslensk stjórnmál. Tiltölulega mikið traust ríkti til stofnana á 

Íslandi og stjórnmálanna almennt séð árin og áratugina fyrir bankahrunið. Flokkakerfið var 

stöðugt, ríkisstjórnir voru jafnan langlífar og sviptingar á hinu pólitíska sviði voru fáar og langt 

var á milli þeirra. Árin eftir hrun einkenndust af auknu pólitísku umróti, talsvert minna trausti 

til opinberra stofnana, stofnun nýrra stjórnmálaflokka og óstöðugra flokkakerfi og því má 

segja að bankahrunið hafi haft mælanleg áhrif á íslensk stjórnmál (Eva Heiða Önnudóttir og 

Ólafur Þ. Harðarson, 2011 og Tómas Bjarnason, 2014). Þó hafði þróun til þessa vegar hafist 

um árið 2003, fimm árum fyrir hrunið, þegar endurtekið var stokkað upp í ráðherraliði 

Framsóknar og Sjálfstæðisflokks og formenn flokkanna viku jafnvel úr embættum sínum 

(Stjórnarráðið, 2004). Í ritgerðinni verður þessu pólitíska umróti ekki gerð sérstök skil, en 

orðræða um sjálfsmynd þjóðarinnar eða ímynd hennar erlends nær til bæði efnahagsmála og 

stjórnmála. Í ritgerðinni verður því fjallað sérstaklega um ímyndarsköpun ráðamanna í 

stjórnmálum og atvinnulífi. Aðdragandi hrunsins, hrunið sjálft og afleiðingar þess var túlkað í 

ljósi orðræðu um ímyndir og sjálfsmyndir. Þessi orðræða var notuð til að réttlæta athafnir – 

eða athafnaleysi – og festa í sessi ákveða mynd af þjóðinni og tengslum hennar við útlönd.   

Eiríkur Bergmann (2014a, 2014b) stjórnmálafræðiprófessor hefur rannsakað hlut 

ímyndarsköpunar og sjálfsmyndar þjóðarinnar í hruninu. Í bók sinni, Iceland and the 

International Financial Crisis: Boom, Bust and Recovery, rekur Eiríkur (2014a) hvernig orðræða 

íslenskra stjórnmálamanna og hagsmunaaðila viðskiptalífsins fyrir hrun, snerist að miklu leyti 

um sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar og ímynd hennar útávið. Þannig færir hann rök fyrir því 

að sú umræða hafi að ákveðnu leyti stýrt því hver fyrstu viðbrögð íslenskra stjórnvalda við 
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hruninu voru. Einnig dregur Eiríkur fram dæmi um hvernig orðræða íslenskra 

stjórnmálamanna um ímynd Íslands eftir hrun og sjálfsmynd þjóðarinnar þá, hafði áhrif á 

framvindu Icesave-málsins, sem eins og áður sagði var stærsta pólitíska þrætueplið eftir hrun. 

Eiríkur telur að sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar hafi mótast í sjálfstæðisbaráttunni fyrir 

aldamótin 1900 og að sjálfsmyndin sé jafnan fyrirferðamikil í íslenskum stjórnmálum. Eiríkur 

segir til dæmis að illa megi skilja samband Íslands við Evrópusambandið án þess að hafa 

hugmyndir um sjálfsmynd þjóðarinnar til hliðsjónar.1   

En hvað varðar umræðuna um íslenska bankahrunið og áhrif sjálfsmyndar þjóðarinnar 

á það, þá sækir Eiríkur meðal annars dæmi í orð Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands 

fyrir hrun. Eiríkur segir að forsetinn hafi verið „duglegur við að kynda undir“ hugmyndir um 

„einstaka eiginleika þjóðarinnar“ til þess að færa rök fyrir því að íslenskir kaupsýslumenn 

standi kollegum sínum erlendis skör framar á einhvern hátt. Þá segir Eiríkur einnig að forkólfar 

íslensks viðskiptalífs hafi reynt að nota sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar til þess að skara eld að 

eigin köku og hafa þannig áhrif á umræðuna í þjóðfélaginu um útrás íslenskra banka. Að sama 

skapi rekur Eiríkur hvernig undirtónn umræðu stjórnmálamanna um Icesave-málið eftir hrun, 

var beintengdur hugmyndum um sjálfsmynd þjóðarinnar (Eiríkur Bergmann 2014a, 2014b). 

Í þessari ritgerð verður tekið undir með Eiríki og tiltekin enn fleiri dæmi um hvernig 

orðræða, sem byggist á sjálfsmynd þjóðarinnar og ímynd hennar, getur stýrt aðgerðum 

stjórnvalda hverju sinni með beinum eða óbeinum hætti. Það verður gert með því að rýna í 

hvernig talað var um ímynd Íslands og sjálfsmynd þjóðarinnar á árunum fyrir hrun og á 

árunum á eftir.  

Segja má, að það sem einna helst einkenni orðræðu fyrirhrunsáranna er sú hugmynd 

ráðamanna þjóðarinnar og frammámanna í íslensku viðskiptalífi að Ísland eigi í einhvers konar 

ímyndarvanda, sem bregðast verði við með ímyndarsköpun fyrir landið og sérstaklega 

viðskiptalíf þess. Í allri þeirri orðræðu, sem ítarlega verður gerð skil, má merkja ákveðinn 

undirtón. Færa má rök fyrir því að hann einkennist af minnimáttarkennd eða djúpstæðri 

óvissu um sjálfsmynd þjóðarinnar. Þannig verður reynt að skýra hvernig þessi 

sjálfsmyndaróvissa orsakaði mögulega þróun hugmynda um að Ísland ætti í ímyndarvanda 

fyrir hrun. 

 
1 Sjá einnig Baldur Þórhallsson (2006). 
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 Sömuleiðis verður kannað hvort og þá hvernig þessi sama óvissa um sjálfsmynd 

þjóðarinnar einkenndi þá hugmyndafræði sem átti upp á pallborð eftir hrun, meðal annars 

inni á Alþingi. Sú hugmyndafræði hverfðist um að nágrannaþjóðir Íslands reyndu markvisst að 

bregða fæti fyrir Íslendinga, með því að þvinga þá til undirritunar samninga um Icesave. Öll sú 

atburðarás og umræðan í kringum hana verður rakin nákvæmlega hér á eftir og fundin verða 

dæmi um hvernig það tengist og hefur áhrif á sjálfsmynd þjóðarinnar. 

 Einnig verður rýnt í hvernig sjálfsmynd þjóðarinnar gæti hafa stýrt því að íslenskir 

ráðamenn og forsvarsmenn íslensku bankana litu undan, þegar erlendir fjölmiðlar og 

greiningaraðilar viðruðu gagnrýni sína á íslenska bankakerfið á árunum og mánuðunum fyrir 

bankahrunið. Í stað þess að bregðast efnislega við gagnrýninni er eins og menn hafi frekar 

talið að Ísland ætti í ímyndarkrísu erlendis og að við því ætti heldur að bregðast.  

 Eins og áður sagði verður hér á eftir reynt að finna hliðstæður milli orðræðu 

stjórnmálanna fyrir hrun og eftir hrun, með sérstakri áherslu á sjálfsmynd þjóðarinnar. Færð 

verða rök fyrir því að málflutningur margra Alþingismanna og málsmetandi aðila í íslenskri 

þjóðfélagsumræðu hafi einkennst af sömu minnimáttarkennd og óöryggi bæði fyrir og eftir 

hrun, þó svo að birtingarmynd þessa óöryggis hafi verið mismunandi.  

Finnist hliðstæður milli þess hvernig talað var um ímyndarvanda Íslands fyrir hrun og 

meinta fjandsemi nágrannaþjóða í garð Íslendinga eftir hrun, verður hægt að færa rök fyrir 

því að í sjálfsmynd Íslendinga sé einhvers konar brotalöm. Einnig yrði mögulegt að velta því 

fram hvort slík brotalöm hefði hamlandi áhrif á stjórnarhætti á Íslandi, samstarf við aðrar 

þjóðir, heilbrigð skoðanaskipti innan þjóðfélagsins o.s.frv. 
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2 Íslenska efnahagsundrið 
 

Segja má að einkavæðing íslenskra banka uppúr aldamótunum 2000 sé upphaf þeirrar 

atburðarásar sem hér verða gerð skil. Eftir einkavæðinguna tók við um sex ára langt tímabil 

sem einkenndist af ævintýralegum vexti íslenska bankakerfisins, útrás íslenskra banka til 

annarra landa og almennri hagsæld sem áður var óþekkt hér á landi. Að þessu tímabili loknu 

riðaði kerfið þó til falls með miklum hvelli í bankahruninu haustið 2008. 

Færa má rök fyrir því að bankakerfið hafi riðað til falls vegna þess ótrausta grunns sem 

það byggðist á. Sá ótrausti grunnur var lagður með einkavæðingu Landsbankans og 

Búnaðarbankans skömmu eftir aldamótin 2000. Fjármögnun þeirra aðila sem keyptu hlutafé 

ríkisins í bönkunum tveimur er hægt að segja að hafi verið ámælisverð, svo ekki sé fastar að 

orði kveðið. Eitt af markmiðum einkavæðingar bankanna var að losa um tengsl stjórnmála og 

fjármálakerfis (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi bls. 242). Þeir hópar fjárfesta sem 

keyptu bankana voru þó mjög tengdir stjórnarflokkunum, Sjálfstæðisflokki og 

Framsóknarflokki, og því vafasamt að þetta markmið haf náðst með eðlilegum hætti. 

Sjálfstæðisflokkurinn vildi tryggja að Landsbankinn væri í höndum manna sem hann hefði 

„talsamand“ við, eins og Styrmir Gunnarsson orðaði það (Ólafur Teitur Guðnason og Júlíus 

Hafstein, 2004). Það var því kannski ekki skrýtið að Framsóknarflokkurinn hefði svipaðar 

hugmyndir um tengsl sín við bankakerfið. 

  Í kaflanum hér á eftir verður einkavæðingu Landsbankans annars vegar og 

Búnaðarbankans hins vegar gerð skil og þeim mikla vexti sem einkenndi allt bankahrunið frá 

einkavæðingunni, sérstaklega frá árinu 2004 og fram að falli bankanna 2008. Þá verða 

skoðaðar kenningar um svokallaða helmingaskiptingu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. 

Um allt þetta verður fjallað í tilraun til þess að varpa ljósi á hvort og þá hvers vegna íslenska 

bankakerfið var fallvalt alveg frá einkavæðingu þess og þá pólitísku hagsmuni sem þar kunna 

að hafa ráðið för. 
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2.1 Einkavæðing bankanna  
 

Segja má að á nokkrum árum hafi íslenska ríkið algjörlega dregið sig út af fjármálamarkaði 

hérlendis með sölu á eignarhlutum sínum í íslenskum fjármálastofnunum. Árið 1997 tóku gildi 

lög sem heimiluðu að stofnuð yrðu hlutafélög um Landsbankann og Búnaðarbanka Íslands, 

sem báðir voru í eigu ríkisins. Einnig var stofnaður Fjárfestingabanki atvinnulífsins úr ýmsum 

sjóðum sem lutu umsjón íslenska ríkisins. Í ágúst árið 1998 var svo veitt heimild á Alþingi til 

sölu hlutafjár í þessum þremur bönkum. Fyrst var aðeins veitt heimild til þess að selja því sem 

nam minnihluta í bönkunum en strax eftir lagabreytingar árið 1999 var Fjárfestingabanki 

atvinnulífsins þó seldur að fullu. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 229). Ekki var 

veitt lagaheimild fyrir frekari sölu Búnaðarbankans og Landsbankans fyrr en árið 2001, þegar 

heimild var veitt fyrir ótakmarkaðri sölu hlutafjár í eigu ríkisins í bönkunum tveimur, og voru 

bankarnir seldir í kjölfarið. Sölu á Landsbankanum lauk á gamlársdag árið 2002 og sölunni á 

Búnaðarbankanum lauk í ársbyrjun 2003 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 239). 

Ráðandi hlut í Landsbankanum keypti eignarhaldsfélag að nafni Samson, sem var í eigu 

Björgólfs Guðmundssonar, sonar hans, Björgólfs Thors Björgólfssonar, sem efnast höfðu á  

sölu bruggverksmiðju í Rússlandi, og Magnúsar Þorsteinssonar, viðskiptafélaga þeirra feðga 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 248). Ráðandi hlut í Búnaðarbankanum keyptu 

meðlimir hins svokallaða S-hóps ásamt eignarhaldsfélaginu Kaldbaka. Að baki S-hópsins stóðu 

meðal annars Finnur Ingólfsson, fyrrverandi varaformaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi 

iðnaðarráðherra, Ólafur Ólafsson forstjóri Samskipa auk Kristjáns Loftssonar og fleiri. Ljóst var 

að tengingar við Framsóknarflokkinn voru þar sterkar. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. 

bindi, bls. 254 og Þórður Snær Júlíusson, 2017) 

 Lengi var vonast til þess að einhver hluti bankanna yrði seldur til stöndugra erlendra 

banka, sem kæmu þá inn í íslenskt bankakerfi sem kjölfestufjárfestar með tilheyrandi 

innspýtingu erlends fjármagns inn í kerfið. Í rannsóknarskýrslu Alþingis er vísað til vitnisburðar 

Davíðs Oddssonar, sem var forsætisráðherra þegar bankarnir voru einkavæddir, og segir hann 

að útséð hafi verið um að erlendir aðilar kæmu og keyptu í íslenskum bönkum. Sama hvað 

menn vildu fá erlenda aðila til þess að kaupa hér banka, „...þá var bara ekki áhugi erlendis frá 

að hefja bankastarfsemi hér“ sagði Davíð Oddsson í skýrslu sinni fyrir rannsóknarnefnd 

Alþingis (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 242) Svo fór að bankarnir voru seldir 

innlendum aðilum. Salan á Búnaðarbankanum dró þó heldur meiri dilk á eftir sér en salan á 
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Landsbankanum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 242). Í söluferlinu miðju 

dúkkaði upp franskur banki með víðfeðma alþjóðlega starfsemi, Société Générale, sem S-

hópurinn sagði við framkvæmdanefnd stjórnvalda um einkavæðingu að ætlaði að taka þátt í 

kaupum á hlutafé ríkisins í Búnaðarbankanum ásamt hópnum. Viku áður en samningar um 

söluna voru undirritaðir, þann 9. Janúar 2003, var nefndarmönnum í einkavæðingarnefnd þó 

kunngjört hvaða erlendi banki það væri í raun og veru sem ætlaði að fjárfesta með S-hópnum. 

Það reyndist vera þýski bankinn,  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, sem síðan seldi alla hluti 

sína í Búnaðarbankanum til meðlima S-hópsins skömmu eftir að bankinn var seldur árið 2003. 

Fyrst hafði Société Générale verið veifað framan í framkvæmdanefnd einkavæðingar og síðan 

Hauck & Aufhäuser þegar upp var staðið. Salan gekk í gegn með Hauck & Aufhäuser sem 

meðkaupanda með S-hópnum en fljótlega kom í ljós að þýski bankinn hafði verið yfirvarp til 

þess að gera S-hópinn að álitlegri kaupendum í augum framkvæmdanefndar um 

einkavæðingu (Þórður Snær Júlíusson, 2017).  

Árið 2017 kom út skýrsla, sem Alþingi samþykkti að skyldi gerð árinu áður, um aðkomu 

Hauck & Aufhäuser að einkavæðingu Búnaðarbankans. Í fyrstu málsgrein meginniðurstaðna 

segir að með óyggjandi hætti hafi verið sannað, að blekkingu hafi verið beitt gegn íslenskum 

stjórnvöldum, íslenskum fjölmiðlum og íslenskum almenningi, með aðkomu Hauck & 

Aufhäuser að kaupum Búnaðarbankans (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2017, bls. 153). 

 Áður en skýrslan um Hauck & Aufhäuser var birt árið 2017 hafði þegar verið rætt um 

mögulegar niðurstöður hennar á opinberum vettvangi, eins og til dæmis í fréttaskýringum 

Kjarnans (Þórður Snær Júlíusson, 2016). Jafnvel mörgum árum áður en ákveðið var að ráðast 

í gerð skýrslunnar, fóru menn að lýsa yfir efasemdum um kaup Hauck & Aufhäuser á hlutafé 

ríkisins í Búnaðarbankanum. Fyrst árið 2006 gerði Vilhjálmur Bjarnason, þá aðjúnkt í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands, athugasemd við aðkomu þýska bankans að einkavæðingu 

íslenskra banka. Hann taldi sig hafa sannanir fyrir því, eftir lestur ársreikninga Kaupþings og 

Hauck & Aufhäuser aftur í tímann, að Kaupþing hefði lánað Hauck & Aufhäuser fyrir kaupum 

á hlutafé í Búnaðarbankanum. Vilhjálmur fór á fund Ríkisendurskoðunar árið 2006, vopnaður 

skjölum máli sínu til stuðnings, en fékk ekki hljómgrunn. Ríkisendurskoðun féllst ekki á 

málflutning Vilhjálms og sagði að gögn bentu frekar til hins gagnstæða, að ekkert væri í raun 

athugavert við aðkomu Hauck & Aufhäuser (RÚV, 2017).  

Í áðurnefndri fréttaskýringu Kjarnans frá árinu 2016, sem birtist áður en yfir höfuð var 

greitt atkvæði um gerð Hauck & Aufhäuser-skýrslunnar á Alþingi, var spáð í spilin um 
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niðurstöður hennar. Þórður Snær Júlíusson sagði í fréttaskýringunni að sú útskýring sem gefin 

hafði verið á aðkomu Hauck & Aufhäuser hafi „lengi verið dregin í efa og því oft verið haldið 

fram í opinberri umræðu að bankinn hafi verið leppur fyrir ráðandi aðila í S-hópnum“. Það er 

í reynd það sama og Vilhjálmur Bjarnason hafði haldið fram tíu árum áður. Því næst segir 

Þórður í fréttaskýringu sinni, að sú kenning sé útbreidd að sala ríkisins Búnaðarbankanum og 

Landsbankanum hafi fylgt svokallaðri „helmingaskiptareglu“ Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins (Þórður Snær Júlíusson, 2016).  

„Helmingaskiptareglan“ má segja að sé ákveðin söguskýring sem hverfist um meint 

aðgengi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að hvers kyns verðmætum í íslensku 

samfélagi, oft með aðgengi að ríkisbönkum. Sjálfstæðisflokkur stóð vörð um einkaframtakið 

og Framsóknarflokkurinn um samvinnufélögin og atvinnurekstur þeirra. Flokkarnir skiptu 

ráðuneytum jafnt á milli sín þegar þeir áttu í samstarfi og sáu um fyrirgreiðslu til tengdra aðila.   

Kenningin um hemingaskiptareglu Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er áhugaverð í ljósi þeirra 

ríku pólitísku tengsla sem kaupendur Búnaðarbankans og Landsbankans höfðu (Þórður Snær 

Júlíusson, 2016). Í fréttaskýringu Kjarnans um pólitískar tengingar kaupenda Búnaðarbankans 

og Landsbankans er þessum tengslum lýst svona:  

Samkvæmt þeirri kenningu [um helmingaskiptaregluna] fengu Björgólfsfeðgar, sem 

þóttu Sjálfstæðisflokknum þóknanlegir, að kaupa Landsbankann og Kjartan Gunnars-

son, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins sat áfram í bankaráði hans eftir einkavæð-

ingu. S-hópurinn fékk að kaupa Búnaðarbankann, en hann var leiddur af Ólafi Ólafs-

syni kenndum við Samskip, sem afplánar nú fjögurra og hálfs árs fangelsisdóm vegna 

Al Thani-málsins svokallaða, og Finni Ingólfssyni, þá forstjóra VÍS en áður varaformanni 

og ráðherra Framsóknarflokksins. Finnur var þá tiltölulega nýhættur sem seðlabanka-

stjóri. 

 

(Þórður Snær Júlíusson, 2016) 

 

Auk ríkra pólitískra tenginga kaupendahóps Landsbankans og Búnaðarbankans er 

fjármögnun þessara aðila við kaupin áhugaverð. Ekki aðeins má færa rök fyrir því að kaup 

bankanna hafi í reynd verið e.k. pólitísk hrossakaup, heldur var fjármögnun þeirra mjög svo 

ábótavant. Með birtingu rannsóknarskýrslu Alþingis árið 2010, kom í ljós að kaupendur 

Búnaðarbankans hefðu meðal annars fengið lán fyrir kaupunum í Landsbankanum og öfugt. 

Nánar tiltekið: Samson ehf., sem var í eigu Björgólfsfeðga og Magnúsar Þorsteinssonar, fékk 

lán frá Kaupþingi fyrir kaupum á hlutafé ríkisins í Landsbankanum og S-hópurinn fékk að 
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stórum hluta lán frá Landsbankanum fyrir kaupum á Búnaðarbankanum (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 276 og Þórður Snær Júlíusson, 2016). 

Þegar lokið hafði verið við einkavæðingu Búnaðarbankans og Landsbankans tók við 

mikið vaxtarskeið í íslensku bankakerfi, eins og áður sagði. Stóru íslensku bankarnir voru þá 

orðnir fjórir, Íslandsbanki, Kaupþing, Landsbanki og Búnaðarbanki. Aðeins örfáum mánuðum 

eftir einkavæðingu Búnaðarbankans gekk hann þó inn í Kaupþing og þarmeð voru stóru 

bankarnir orðnir þrír. Lausafjárgnótt og aðgengi að erlendum mörkuðum gerði að verkum að 

íslenskir bankar komust í tæri við mikið og ódýrt lánsfé sem notað var til þess að stækka 

efnahagsreikninga þeirra. Vöxtur bankanna þriggja til ársins 2004 var mikill en mátti þó teljast 

innan eðlilegra marka. Vöxturinn fólst í lántöku en einnig í innlánasöfnun en eigið fé sem lagt 

var til bönkunum jókst þó ekki mikið. Frá árinu 2004 og til falls bankanna 2008 stækkuðu þeir 

þó mun hraðar. Í rannsóknarskýrslu Alþingis er sagt að efnahagsreikningar bankanna hafi 

sjöfaldast að samanlagðri stærð á þessu tímabili, mest með enn frekari lántöku en einnig 

söfnun innlána erlendis, sem færa má rök fyrir að hafi verið afdrifaríkasta fjármögnunarleið 

bankanna eins og rakið verður síðar (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 10). 
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3 Ímynduð ímyndarkrísa 
 

Árin fyrir bankahrunið einkenndust af ævintýralegum gróða íslenskra banka, útrás þeirra til 

annarra landa og mikilli almennri hagsæld. Þetta tímabil einkenndist einnig af orðræðu sem  

réttlætti útrásina og hvatti til þess að ná enn lengra og sækja á enn nýrri mið. Íslenskir 

ráðamenn tóku margir þátt í því að slá taktinn fyrir þetta tímabil, svo að allt þjóðfélagið gekk 

í takt: Útrásin væri af hinu góða og árangur íslenskra kaupsýslumanna væri kraftaverki líkastur.  

Þeir sem viðhöfðu þessa orðræðu tíndu til sitt og hvað úr sögu Íslands og þjóðarímynd 

landsins, til þess að réttlæta útrásina og kynna hana erlendis. Íslendingasögurnar, arfleið 

víkinganna, þjóðveldið gamla og íslenskur skáldskapur frá tólftu öld urðu þannig að 

einkennismerkjum útrásarinnar og  meint ástæða þess að íslenskum kaupsýslumönnum 

vegnaði vel erlendis. Með vísan til þessara ímyndareinkenna íslensku þjóðarinnar reyndu 

ráðamenn hennar að sannfæra aðila erlendis um að Ísland stæði öðrum þjóðum skör framar 

– að við værum á einhvern hátt betri. 

 Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, var stórtækur á þessu sviði og hélt ræður 

erlendis sem og hérlendis, þar sem hann tíundaði hvers vegna Íslendingar stæðu öðrum 

þjóðum framar og vísaði hann gjarnan til víkingaeðlis landsmanna eða hetja Íslendingasagna 

máli sínu til stuðnings. Þó var í þeim málflutningi holur hljómur og óyfirvegaður, eins og raunar 

var bent á þegar forsetinn fór mikinn á árunum fyrir hrun.  

 Viðskiptaráð Íslands var einnig framarlega hvað þetta varðar. Ráðið lét gera skýrslur 

þar sem kom fram að ímynd Íslands erlendis, sú hugmynd sem útlendingar hefðu af landinu, 

væri engin. Það þótti ekki viðunandi og því var markvisst farið í ímyndarsköpun fyrir Ísland og 

íslenskt viðskiptalíf. Afrakstur þessa var fátt annað en opinberun þess óöryggis sem ríkti á 

Íslandi fyrir hrun. Frammámenn í viðskiptalífinu og ráðamenn þjóðarinnar voru svo sannfærðir 

um ágæti landsins og virtust ekki skilja hvers vegna útlendingar dásömuðu okkur ekki og 

lofuðu í hástert, eins og þeir gerðu sjálfir.  

 Úr þessu ástandi spratt eins konar ímynduð ímyndarkrísa, þar sem tekið var til við að 

stoppa í þau göt sem menn töldu að væru á ímynd Íslands erlendis. Fylla átti í götin með 

óræðum vísunum í Íslendingasögur, hvatvísi Íslendinga, kænsku þeirra og víkingaarfleið. 

Ímyndarkrísan er sögð ímynduð, vegna þess að ráðamenn þjóðarinnar og forkólfar íslensk 

viðskiptalífs virðast hafa ímyndað sér að sanngjarnt væri að Íslendingum yrði hampað erlendis 

sem kraftaverkamönnum á sviði viðskipta. Í raun var þó engin krísa til staðar og kannski hefði 
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mátt telja eðlilegt að fámenn þjóð, sem aðeins mjög nýlega var farin að hasla sér völl á 

alþjóðlegum mörkuðum, væri að stórum hluta án einhverrar mikilfenglegrar ímyndar. Þar að 

auki töldu margir greiningaraðilar á fjármálamarkaði erlendis að íslenskt bankakerfi ætti við 

kerfislægan vanda og væri orðið of stórt. Þessari gagnrýni var svo varpað fram í fjölmiðlum 

erlendis og vakti mikla athygli. Svar íslenska viðskiptalífsins og ráðamanna þjóðarinnar við því 

var að ráðast í ímyndarsköpun í stað þess að bregðast við gagnrýninni. Það er eins og menn 

hafi ekki talið vandamál að eitthvað væri að í íslensku bankakerfi, heldur að stór vandi væri 

fólginn í því að einhver benti á þá staðreynd. Þannig fóru íslensk stjórnvöld, í samvinnu við 

hagsmunaaðila viðskiptalífsins hér á landi, af stað við að reyna að bregðast við ímynduðum 

vanda í stað þess að bregðast við hinum raunverulega vanda sem bent hafði verið á.  
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3.1 „You ain´t seen nothing yet!“ 
 

Strax upp úr aldamótunum 2000 var ímyndarsköpun Íslands hafin, óformlega þó, en samt sem 

áður hafin. Eins og rakið var hér að framan hafði einkavæðing íslenskra fármálastofnana þegar 

hafist og það var líkt og orðræðan um íslenskt viðskiptalíf hafi tekið breytingum samhliða því.  

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, var þar einna fremstur í flokki og sagði hann meðal 

annars árið 2000 að 21. öldin yrði mesta blómaskeið íslensks efnahagslífs fyrr og síðar 

(Steingrímur Pálsson, 2000). Það yrði ekki síst að þakka þeim eiginleikum sem Íslendingar 

væru gæddir. Þarna hóf Ólafur Ragnar að réttlæta íslensku útrásina og skapa henni sérstöðu 

vegna uppruna Íslendinga og tengsla þeirra við hugsunarhátt forfeðra þeirra. Íslendingar, og 

þannig íslenskir kaupsýslumenn, voru að hans sögn beintengdir íslenskum landkönnuðum, 

víkingum og uppfinningamönnum og því stæðu þeir öðrum framar á alþjóðasviðinu. 

Þetta sagði forsetinn raunar á viðburði amerísk-íslenska viðskiptafélagsins í Los 

Angeles í Bandaríkjunum og bætti þar við að ömmur okkar Íslendinga hefðu „innrætt okkur 

að við skyldum skara fram úr eins og forfeður okkar, skáld og frumkvöðlar, draumóramenn og 

landkönnuðir, og nota frumkvöðulsandann til að kanna heiminn.“ Einnig sagði forsetinn við 

þetta tilefni að Íslendingar byggju yfir einstakri blöndu amerískrar hugsunar og evrópsks 

siðferðis – við værum sambland beggja og því sérstök á alþjóðasviðinu. Þessu til stuðnings 

umorðaði hann það sem „einn af hátt settari embættismönnum Sameinuðu þjóðanna“ á að 

hafa sagt eftir Íslandsheimsókn sína, þar sem hann hitti fyrir forseta Íslands: „Hann sagði að 

Íslendingar væru „amerískir” - þegar horft væri til frumkvæðis í atvinnurekstri og áræðis en 

„evrópskir“ í menningarlegu tilliti og sjálfsmynd þeirra væri „evrópsk“ - greinilegt væri að þeir 

sameinuðu hið besta úr báðum heimum.“ Þar að auki sagði Ólafur að aðrir, sem hann tæki við 

á Bessastöðum, segðu gjarnan að það hlytu að vera brögð í tafli þegar kæmi að íbúafjölda 

Íslands. Þjóð með um 280 þúsund íbúa gæti hreinlega ekki náð eins langt á sviði viðskipta, 

íþrótta og menningar eins og raun bar vitni, til þess þyrfti að minnsta kosti um fimm milljóna 

þjóð. Sagði forsetinn meðal annars að einhverjir gestir á Bessastöðum teldu að íbúafjöldi 

Íslands væri uppdiktaður af einhverjum almannatengslafyrirtækjum, þetta gæti bara ekki 

staðist. Forsetinn sló einnig um sig með vísunum í landnámsmennina sem fyrst stigu fæti á 

Ísland og stofnuðu þjóðveldi með hinu aldna Alþingi sem miðstöð. Sagði hann að forystusauðir 

íslensku útrásarinnar væru beinlínis undir áhrifum þessara manna og kvenna og það útskýrði 

drifkraft íslensks efnahagslífs. (Ólafur Ragnar Grímsson, 2000). Semsagt, Ólafur vildi meina að 
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Íslendingar næðu langt vegna beinnar tengingar við það hvernig landið sjálft var numið fyrir 

um eitt þúsund árum. Strax þarna, árið 2000 þegar enn átti eftir að einkavæða Landsbankann 

og Búnaðarbankann, var enginn annar en forseti Íslands farinn að lýsa íslenskum 

kaupsýslumönnum eins og hetjum í Íslendingasögum. Í stað þess að rökstyðja sérstöðu 

íslenskra kaupsýslumanna með skírskotun til góðra stjórnsýsluhátta á Íslandi, samráðs 

atvinnulífs og stjórnvalda eða annars sem ef til vill gæti talist eðlilegra, vildi Ólafur Ragnar 

helst vísa til forfeðra Íslendinga, víkinganna og landkönnuðanna sem byggðu landið.  

Þessi orðræða forsetans getur varla talist sérstaklega jarðbundin, nú þegar litið er til 

baka. Það hefur kannski þótt sakleysislegt þarna, árið 2000, að forseti Íslands talaði um 

framtíð þjóðar sinnar með vísunum til fortíðar hennar. Ef til vill gerðu menn sér ekki grein fyrir 

því að þarna væri Ólafur Ragnar farinn að hlaða í mikinn bálköst sem orðræðan um íslenska 

kaupsýslumenn varð síðan á árunum sem fylgdu. Ólafur Ragnar var einna fremstur í flokki, 

eins og áður sagði, við að draga fram hálfloftkenndar tengingar milli þjóðveldisins gamla, 

Íslendingasagnanna og árangurs íslensks viðskiptalífs á árunum fyrir hrun. Í hans spor fylgdu 

þó margir eins og rakið verður hér á eftir.  

Þýðingu ræðunnar, sem forsetinn hélt á fundi íslensk-ameríska viðskiptaráðsins í Los 

Angeles, má finna í grein Steingríms Pálssonar, fyrrverandi starfsmanns fjármálaráðuneytisins, 

í Morgunblaðinu, sem birtist seint í júlí árið 2000. Ólafur hélt ræðuna í Los Angeles í maí sama 

ár. Þar lýsir Steingrímur orðræðu forsetans sem „gelgjuskeiði” og hittir kannski naglann 

sumpart á höfuðið. Hann lýsti einnig áhyggjum yfir því að íslenskir embættismenn töluðu með 

þessum hætti á erlendum vettvangi og sagði að rækileg umræða þyrfti að fara fram um þetta 

innanlands (Steingrímur Pálsson, 2000).2  

 Frægari, fyrir sakir fleygra lokaorða hennar, er ræða forseta Íslands í hinum lokaða 

Walbrook-heldrimannaklúbbi í Lundúnum, 3. maí árið 2005. Í ræðunni rakti Ólafur Ragnar 

þrettán einkenni Íslendinga, sem gerðu þeim kleift að ná árangri í viðskiptum á erlendri 

grundu. Ólafur Ragnar hóf ræðu sína á því að segja að hann væri oft beðinn um að deila 

leyniuppskrift Íslendinga að velgegni þeirra í viðskiptum. Hvað væri það eiginlega sem 

Íslendingar gerðu til að ná svona langt? Þarna hafði enda útrásin hafist og íslenskir 

kaupsýslumenn áttu orðið verðmætar eignir erlendis. Í rannsóknarskýrslu um orsakir 

 
2 Tekið skal fram að ræðu forsetans sjálfa var hvergi að finna nema í grein Steingríms, þar sem hún var þýdd. 

Verður því að taka með fyrirvara því sem í þýðingu hans segir, en  í greininni staðhæfir Steingrímur að ljósrit af 

ræðu forsetans hafi „gengið á milli manna”. 
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bankahrunsins segir að á árunum 2004-2006 hafi íslensku bankarnir vaxið hvað mest 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi bls. 31). Ólafur Ragnar sagði það freistandi að halda 

slíku leyndu, eins og um raunverulega leyniuppskrift væri að ræða, en freistaðist þó til þess 

að uppljóstra um leyndarmál Íslendinga því hann væri nú einu sinni að ávarpa hinn virta 

Walbrook-klúbb. Í fyrsta lagi, sagði Ólafur Ragnar, er það vinnusemi Íslendinga sem gerir þeim 

kleift að skara framúr. Það sagði hann stafa af þeirri vinnusemi sem einkenndi íslenskan 

sjávarútveg frá örófi alda. Í öðru lagi sagði forsetinn að Íslendingar gengju hreint  til verks og 

spyrðu heldur hvenær eitthvað skuli gerast í stað þess að spyrja hvernig það skuli gert. Í þriðja 

lagi sagði Ólafur Ragnar Íslendinga vera áhættusækna. Það kynni að stafa af því hve opið og 

sanngjarnt samfélag Ísland sé, útrásarvíkingar viti að þótt þeim mistakist sé á Íslandi samfélag 

sem tekur þeim opnum örmum. Í fjórða lagi sagði forsetinn að á Íslandi ríkti óþol gegn öllu 

skrifræði og því sé það varla til staðar hér á landi. Í fimmta lagi ríkti á Íslandi mikið og 

gagnkvæmt traust, samkvæmt Ólafi Ragnari, sem sagði að Íslendingar væru menn orða sinna. 

Íslendingar séu aldir upp við að allir þekki alla og úr því umhverfi sprytti einnig það sem Ólafur 

Ragnar sagði að væri sjötta einkenni Íslendinga: nálægðin. Smæð þjóðarinnar gerði að verkum 

að nálægð milli aðila sem vildu ná saman væri minni en annars staðar, boðleiðirnar styttri. 

Forsetinn nefndi svo í sjöunda lagi leiðtogahæfileika, þá tilhneigingu Íslendinga að stjórna 

fyrirtækjum sem leiðtogar, verða andlit fyrirtækja sinna og standa og falla með því sem 

fyrirtækið gerði. Númer átta í upptalningunni var svo arfleið uppgötvunar og landkönnunar, 

sem birtist íslenskum börnum í Íslendingasögunum. Ólafur Ragnar sagði að vegna þessa væri 

þeim fagnað og hampað sem færu ótroðnar slóðir, eins og víkingunum til forna var hampað 

fyrir það sama. Í níunda lagi nefndi forsetinn mikilvægi góðs orðstírs í íslensku samfélagi. Hér 

vísaði Ólafur Ragnar til Eddukvæðanna þar sem segir að fé og frændur deyi en góður orðstír 

deyi aldrei þeim sem hann skapar. Forsetinn sagði einnig að útrásarvíkingar viti að orðstír 

þeirra sé um leið orðstír þjóðarinnar og með þá vitneskju í farteskinu gæti þeir sín alltaf að 

rasa ekki um ráð fram. Í tíunda lagi sagði Ólafur Ragnar að Íslendingum vegni svo vel á 

erlendum mörkuðum vegna þess að samkeppnin á íslenskum markaði sé svo hörð. Þannig sé 

íslenskur markaður frábær skóli fyrir þá sem síðan fara og etja kappi á alþjóðlegum 

mörkuðum. Í ellefta lagi sagði Ólafur að smæð Íslands geri að verkum að erlendar þjóðir séu 

ekki hræddar við okkur. Hann sagði Íslendinga ekki eiga sér langa pólitíska sögu, mikla 

hernaðarlega hagsmuni eða viðkvæm fjármálatengsl víða um heim og því stæðu okkur allar 

dyr opnar. Í tólfta lagi gerði smæð íslensku þjóðarinnar það einnig að verkum að stutt væri á 
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milli ólíkra atvinnugreina í samfélaginu og því væri samstarf hér á landi, þvert á 

atvinnugreinar, sérstaklega auðvelt og það þökk sé fæð skrifræðislegra hindrana. Í þrettánda 

og síðasta lagi nefndi forsetinn sköpunargáfu Íslendinga, sem þeir fengu í vöggugjöf og getur 

nýst til þess að skapa ný tækifæri úti í hinu alþjóðlega hagkerfi (Ólafur Ragnar Grímsson, 2005) 

 Þessi þrettán atriði sagði Forseti Íslands að væru lyklarnir að árangri Íslendinga erlendis 

og forsenda þess að Íslendingar stæðu samkeppnisaðilum sínum framar. Íslenskir 

viðskiptamenn væru, vegna þessara þrettán einkenna Íslands, fljótari til verks og árangurs, 

skilvirkari á sama tíma, frumlegri en einnig sveigjanlegri, áreiðanlegri en aðrir en í sömu svipan 

áhættusæknari (Ólafur Ragnar Grímsson, 2005). Ekki nóg með að forsetinn segði að 

Íslendingar stæðu öðrum framar vegna beinna tenginga við framferði víkinga til forna, 

skáldagleði Snorra Sturlusonar og lífsbaráttu íslenskra sjómanna í aldanna rás, þá sagði hann 

að Íslendingar ættu jafnvel enn meira á tanknum, hvernig sem það gæti nú staðist. Forseti 

Íslands lauk ræðu sinni í heldrimannaklúbbnum í Walbrook þann 3. maí árið 2005 á fleygum 

orðum: „You ain´t seen nothing yet!“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2005) 

Í þessum tveimur ræðum sínum málar forsetinn upp skýrt og greinilegt myndmál: 

íslenskir kaupsýslumenn sverðu sig í ætt við víkingana, sem námu Ísland, reru á miðin og 

könnuðu ókunn lönd. Hugtakið útrásarvíkingur, sem notað var til þess að lýsa stórtækustu 

íslensku kaupsýslumönnunum, er því greinilega ekki úr lausu lofti gripið heldur eðlileg 

framvinda þessarar orðræðu forsetans. Hér áðan sagði að menn hafi ef til vill ekki gert sér 

grein fyrir því hvaða þýðingu þessi tónn hefði, sem Ólafur sló svo fast í sínum málflutningi sem 

hér hefur verið rakinn. Þó má, með vísan til greinar Steingríms Pálssonar, merkja einhverjar 

áhyggjur af þessari orðræðu. Það má einnig gera með vísan til viðbragða við ávarpi forsetans 

hjá Sagfræðingafélaginu, sem stóð fyrir fyrirlestraröð í janúar árið 2006, þar sem hann viðhafði 

meðal annars þessa orðræðu (Guðni Th. Jóhannesson, 2016). Hann gerði svipað og í 

Walbrook-klúbbnum í Lundúnum árið 2005 og taldi upp það sem honum þótti einkenna 

íslenska útrásarvíkinga.  

Sigurður Gylfi Magnússon sagfræðingur skrifaði grein um fyrirlestur forsetans hjá 

Sagnfræðingafélaginu og gaf lítið fyrir það sem þar kom fram. Sigurður sagði að 

minnimáttarkennd hefði einkennt fyrirlestur forsetans og sagði raunar að það hafi verið 

yfirþyrmandi þáttur í málflutningi Ólafs Ragnars – og nefndi hann svo aðra ráðamenn og 

fjölmiðla líka í því sambandi, eins og til þess að undirstrika að hér væri tilkomin einhver 

orðræða sem væri þegar orðin útbreidd. Þarna voru enda ekki nema tæp þrjú ár í að íslenska 
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bankakerfið færi í þrot (Lára Hanna Einarsdóttir, 2008).3 Nú þegar senn verða tveir áratugir 

liðnir frá forseti Íslands sagði „You ain´t seen nothing yet!“ er auðvelt að sjá hve rétt Sigurður 

hefur fyrir sér. Minnimáttarkenndin virðist hafa riðið röftum hér á landi á þessum tíma, eins 

og sjá má á ræðum forsetans. Þeir sem fóru með tögl og hagldir á Íslandi, hvort sem var í 

stjórnsýslu eða í viðskiptum, voru mjög uppteknir af því hvað útlendingar voru áhugalausir í 

garð Íslendinga. Slíkt framferði einkennist af fáu öðru en einmitt minnimáttarkennd og 

þjóðernislegu óöryggi. Forseti Íslands getur ávarpað þjóð sína og sagt henni að vera stolt af 

uppruna sínum, landkönnuðunum sem hingað komu, fornritunum og Íslendingasögunum, 

stjórnmálamönnum sem steyttu hnefann við Dani o.s.frv. Hins vegar getur það ekki talist 

nema óyfirvegað að vísa til þessa á alþjóðavettvangi og reyna með því að sanna hvernig 

Íslendingar eru betri en aðrir. Líklega hefði betur farið á því að forsetinn stærði sig af árangri 

Íslendinga erlendis, með þeim fyrirvara þó, að hér færi fámenn þjóð sem væri að stíga sín 

fyrstu skref á alþjóðamörkuðum. Það hefði verið öllu yfirvegaðri orðræða og jafnvel til þess 

fallin að aðrir Íslendingar og jafnvel aðrir ráðamenn hugsuðu sig tvisvar um áður en þeir tækju 

þátt í að tromma upp íslensku útrásina. Til þess að botna þessa umfjöllun verður síðar fjallað 

um uppgjör forsetans, Ólafs Ragnars, í nýársávarpi til þjóðarinnar eftir hrun og hvernig hann 

játaði þar að hafa farið of geyst í málflutningi sínum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Tekið skal fram að grein Sigurðar Gylfa Magnússonar fannst ekki þrátt fyrir mikla leit, nema í bloggi Láru 

Hönnu Einarsdóttur þýðanda. Þar er greinin sett fram í heild sinni í kjölfar umfjöllunar Láru um orðræðu Ólafs 

Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, fyrir hrun. Einnig fylgir umfjölluninni hlekkur á grein Sigurðar, sem áður 

virðist hafa vísað á réttan stað en vísar þó nú til einhvers, sem er efninu algjörlega óviðkomandi. Því verður að 

taka grein Sigurðar, eins og hún birtist í bloggi Láru, með fyrirvara. 
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3.2 Ísland 2015 
 

„Ímyndunarafl er yfirsterkara þekkingu,“ er haft eftir eðlisfræðingnum og 

nóbelsverðlaunahafanum Albert Einstein í upphafi skýrslu Viðskiptaráðs, Ísland 2015, sem 

gefin var út árið 2006 (Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 5). Þar var á ferð einhvers konar 

framtíðaráætlun Viðskiptaráðs um hvernig Ísland skyldi vera eftir um einn áratug, árið 2015. 

Og því miður fyrir Viðskiptaráð var tilvitnunin í Einstein nokkuð einkennandi fyrir efni 

skýrslunnar. Ímyndunaflið hljóp alveg með ráðið í gönur, eins og það viðurkennir sjálft í 

annarri skýrslu sem gefin var út árið 2011 (Viðskiptaráð Íslands, 2011, bls. 4). Í kafla um 

„ofmetnað í útgáfu“ er því lýst hvernig ráðið fór fram úr sjálfu sér við útgáfu hinna ýmsu 

skýrsla sem margar hverjar hljóta ekki góðan dóm sögunnar og einhverjar voru notaðar 

beinlínis til þess að slá ryki í augu landsmanna. Meira um það síðar.  

 Í stuttu máli var meginboðskapur „framtíðarskýrslunnar“ frá 2006 þrískiptur eins og 

sjá má á efnisyfirliti hennar; í fyrsta lagi að Ísland ætti að verða „samkeppnishæfasta land í 

heimi“, alþjóðleg miðstöð milliríkjaviðskipta, í öðru lagi að Ísland ætti að verða að 

menntaparadís með skólum á heimsmælikvarða á öllum skólastigum og í þriðja lagi að Ísland 

ætti að vera einhvers konar skriffinskuparadís, þar sem hið opinbera reifaði seglin og greiddi 

veg einkaframtaksins (Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 12). Svo virðist sem hugmyndafræði 

Viðskiptaráðs hafi verið sú að hér á Íslandi myndi einkaframtakið skapa umhverfi fyrir 

viðskiptafrelsi þar sem alþjóðaviðskipti blómstra, menntakerfi á heimsmælikvarða sem 

íslenskir jafnt sem erlendir nemendur sækja í og stjórnsýslu sem væri smá í sniðum og valdlítil. 

Síðastnefndi punkturinn er sérstaklega áhugaverður í því ljósi að Viðskiptaráð Íslands stærði 

sig af því árið 2006, sama ár og umrædd skýrsla kom út, að Alþingi færi í 90% tilvika eftir 

fyrirmælum ráðsins við lagasetningu (Viðskiptaráð Íslands, 2006). Af því má skilja að skoðun 

Viðskiptaráðs væri, að sú litla stjórnsýsla sem ætti að fara fram hér á landi skyldi að minnsta 

kosti fara fram með blessun ráðsins.  

 Sú hugmynd að hér á Íslandi skuli skapað umhverfi fyrir menntakerfi á 

heimsmælikvarða má teljast af hinu góða fljótt á litið. Í „aðgerðaáætlun [skýrslunnar] til ársins 

2015“ stendur að ríka og stóraukna áherslu skuli leggja á enskukennslu á fyrstu stigum 

grunnskóla, svo að allir Íslendingar verði jafnvígir bæði á ensku og íslensku. Það rímar hálfilla 

við það stolt sem Íslendingar eiga síðan að sækja í uppruna sinn og móðurmál, eins og forseti 

Íslands hafði þarna boðað að skyldi gert og Viðskiptaráð boðaði sömuleiðis síðar, með skýrslu 
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sem fjallað verður um á eftir. Það að Íslendingar eigi að leggja svo ríka áherslu á ensku sýnir 

ef til vill hversu innantóm orð það eru að íslenskir kaupsýslumenn séu beintengdir skáldunum 

til forna, Íslendingasögunum og sérstöðu íslenskunnar (Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 33).  

 Framarlega í skýrslu Viðskiptaráðs frá árinu 2006 segir að Ísland eigi ekki lengur að 

bera sig saman við Norðurlöndin. „Skattar á Norðurlöndunum er miklu hærri en hér og þeir 

búa við ofvaxin velferðarkerfi sem framleiða bókstaflega vandamál á ýmsum sviðum,“ segir í 

skýrslunni (Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 22). Því næst er stungið upp á því að Ísland beri sig 

saman við önnur ríki sem toppi lista yfir lága skatta og er sett upp tafla því til stuðnings. Þar 

er Kýpur í efsta sæti yfir „skatta á fyrirtæki“, sem sagðir eru nema 10%, því næst er Ísland sagt 

eiga að bera sig saman við hin fjölmörgu lönd sem 0% skatt leggja á allan arð og loks leggur 

Viðskiptaráð til að Ísland leggi niður skatta á þóknanir og skipi sér þannig sess með Sviss og 

Lúxemborg svo dæmi séu nefnd (Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 22)  

Þetta hugarfar Viðskiptaráðs er til marks um það óöryggi sem virðist hafa einkennt 

frammámenn í viðskiptalífinu fyrir hrun. Menn virðast hafa verið svekktir yfir því að hafa lifað 

í skugga annarra og stærri Norðurlandaþjóða í áratugi. Einnig kallast þetta á við orðræðu 

margra íslenskra þingmanna í Icesave-deilunni, þar sem óöryggið gagnvart stóru frændum 

okkar í Skandínavíu virðist hafa ráðið för, eins og fjallað verður um síðar.  
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3.3 Ísland, best í heimi? 
 

Árið 2007 var íslensku viðskiptalífi mjög umhugað um ímynd Íslands og viðhorf útlendinga í 

okkar garð. Svo mjög að viðskiptaþing árið 2007, stærsta samkoma Viðskiptaráðs Íslands og 

þarmeð viðskiptalífsins á ári hverju, var tileinkað þessu viðfangsefni. „Ísland, best í heimi?“ 

var yfirskrift þingsins. Þar komu saman helstu frammámenn íslenska viðskiptalífsis til fundar 

við félagsmenn ráðsins og ráðamenn þjóðarinnar sömuleiðis. Geir H. Haarde, þáverandi 

forsætisráðherra, hélt erindi á þinginu. 

Helsta ástæða þess að menn fóru markvisst að velta ímyndarmálum Íslands fyrir sér 

var lausafjárkreppan sem skall á íslensku bönkunum árið 2006. Samhliða örum vexti íslenskra 

banka á árunum eftir einkavæðingu þeirra, fóru erlend matsfyrirtæki að vantreysta getu 

íslenska bankakerfisins til þess að fjármagna sig eftir því sem það stækkaði. Við þetta jókst 

skuldatryggingarálag íslenskra banka snemma árs 2006 og rauk raunar upp í svipaðar hæðir 

og síðan gerðist í bankahruninu sjálfu haustið 2008. Eins og við mátti búast fluttu erlendir 

miðlar af þessu fréttir, að þekkt matsfyrirtæki á borð við Standard & Poor´s, Fitch Rating og 

Moody´s segðu öll viðvörunarljós blikka þegar litið væri til íslenska bankakerfisins 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. bindi, bls. 73).  

Þessi neikvæða umfjöllun erlendra fjölmiðla kom flatt upp á íslenskt viðskiptalíf og 

talað var um að viðbragðið hafi einkennst af því að menn tækju til varna „hver í sínu horni“ 

eins og Erlendur Hjaltason, þáverandi formaður Viðskiptaráðs, komst að orði í viðtali í Markaði 

Fréttablaðsins í febrúar 2007, daginn sem áðurnefnt viðskiptaþing var haldið (Markaðurinn, 

2007). Þar segir Erlendur, sem ræðir við blaðamann ásamt Höllu Tómasdóttur, þáverandi 

framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, að við þessu þyrfti að bregðast. Koma þyrfti í veg fyrir að 

íslenskt viðskiptalíf biði skaða af neikvæðri umfjöllun vegna samráðsleysis stjórnvalda og 

hagsmunaðila í viðskiptalífinu. Það er því þess vegna sem Viðskiptaráð, í mjög nánu sambandi 

við stjórnvöld, réðst í ímyndarsköpun fyrir íslenskt viðskiptalíf. Og það er engum ofsögnum 

sagt að sambandið hafi verið náið. Í stýrihóp Viðskiptaráðs um ímyndarmál Íslands sátu hvorki 

meira né minna en fjórir ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, forsætisráðherrann Geir þar með 

talinn. Hinir þrír voru Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, Jón Sigurðsson, iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra (Markaðurinn, 

2007). Koma átti í veg fyrir að sagan endurtæki sig frá því að erlendir fjölmiðlar sögðu 

neikvæðar fréttir af íslenskri fjármálastarfsemi í kjölfar lausafjárkreppunnar. 
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Svo virðist sem menn hafi ekki séð skóginn fyrir trjánum. Í stað þess að ráðast í 

kerfisbreytingar hér á landi og auðvelda fjármögnun íslenskra banka, með því til dæmis að 

hægja á örum vexti þeirra, var heldur reynt að skipuleggja viðbragð við neikvæðri umfjöllun 

sem hlaust af kerfisvandanum. Menn reyndu þannig að stöðva innvortis blæðingu með því að 

setja á hana plástur, ef svo má segja. Svar Viðskiptaráðs við neikvæðri umfjöllun erlendis, sem 

hlaust af raunverulegum og augljósum vanda, var að skapa Íslandi ímynd erlendis, sem 

byggðist á því að hér byggju kraftaverkamenn á sviði viðskipta. Hér verður ljóst hve afneitun 

íslenska viðskiptalífsins var mikil. Í stað þess að sjá það sem var, að íslenska bankakerfið væri 

fallvalt, eins og kannski má telja eðlilegt að bankakerfi í örum vexti sé, héldu menn að 

vandamálið mætti leysa með því að sannfæra útlendinga um að þeir hefðu rangt fyrir sér. 

Menn töldu að Ísland væri í ímyndakrísu, að útlendingar sæu ekki þann sannleik að íslenskir 

kaupsýslumenn væru í raun betri en aðrir. Íslenskir ráðamenn og lobbíistar viðskiptalífsins 

töldu að þetta þyrfti bara að útskýra fyrir útlendingum og þá væri krísan úr sögunni.  

Í ársskýrslu Viðskiptaráðs fyrir árin 2006 og 2007 sést vel hversu viðskiptalífið var 

upptekið af ímynd Íslands á alþjóðavettvangi. „Ímynd Íslands er ekki nægjanlega sterk,“ segir 

strax á sjöttu blaðsíðu ársskýrslunnar, þar sem jafnframt er greint frá framvindu 

viðskiptaþings árið 2007 (Viðskiptaráð Íslands, 2007). Þetta eru sagðar vera niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í 30 löndum á tugþúsundum þátttakenda. Einnig segir að Simon 

Anholt, erlendur ímyndarsérfræðingur, hafi haldið erindi á viðskiptaþingi þetta sama ár og 

sagt að ímynd Íslands væri í raun ekki til staðar. Vandamálið væri ekki að ímynd Íslands væri 

slæm á alþjóðavettvangi, heldur væri hún engin (Markaðurinn, 2007). Til þess að bregðast við 

þessu var meðal annars skrifuð skýrsla að beiðni Geirs H. Haarde forsætisráðherra um ímynd 

Íslands. Sú skýrsla telur á um níunda tug blaðsíðna þar sem farið er ofan í kjölinn á því sem má 

betur fara í ímyndamálum Íslands. Um hana verður fjallað hér á eftir. 

 Fyrst er þó réttast að skoða orð þeirra sem fram komu á viðskiptaþingi árið 2007, þingi 

sem helgað var ímyndarsköpun landsins. Ræðu forsætisráðherra á þinginu má finna á vef 

Stjórnarráðsins, en hún er bæði löng og ítarleg. Það er ekki fyrr en undir lok ræðunnar sem 

Geir H. Haarde víkur máli sínu að ímyndarsköpun Íslands. Hann tekur undir áhyggjur 

frammámanna í viðskiptalífinu og segir að Ísland geti „ekki verið sátt við að vera í 19. sæti“ 

eins og sést í skýrslu áðurnefnds Anholts að raunin sé. Því næst segir hann að Íslendingar viti 

vel að þeir hafi það sem til þurfi að vera fremstir meðal Norðurlanda þegar kemur að 

ímyndarmálum, en ekki neðstir eins og raun bar þá vitni (Geir H. Haarde, 2007). Og þar kemur 
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Geir að þeirri þversögn sem hér er meðal annars fjallað um: ímynd Íslands erlendis 

endurspeglaði alls ekki eigin sjálfsmynd frammámanna í íslensku viðskiptalífi á árunum fyrir 

hrun. Það er eins og ráðamenn Íslands og frammáfólk í viðskiptalífinu hafi verið alveg 

steinhissa yfir því hvað alþjóðasamfélaginu fannst Ísland ekki jafnfrábært og þeim. Vegna 

þessa virðist jafnvel hafa skapast eitthvað óöryggisástand meðal Íslendinga, einhver ósvalandi 

þörf til þess að sanna okkur á erlendum vettvangi. Biturð yfir því hvað aðrar þjóðir spáðu lítið 

í okkar meintu velgengni í viðskiptum erlendis, ýtti okkur algjörlega fram af brúninni og einskis 

hófs var gætt í fjárfestingum erlendis og einskis hófs var gætt í tiltrú á kerfið, sem varað var 

við að stæði völtum fótum. Íslendingar voru sannfærðir um að þjóð okkar norður í Atlantshafi 

væri á einhvern máta sérstök, fær um eitthvað sem aðrar þjóðir væru ekki færar. Hvort sem 

var vegna smæðar þjóðarinnar, landfræðilegrar afstöðu hennar eða bara manngerð þeirra 

sem hér búa, þá reyndu helstu fyrirmenni samfélagsins að telja sjálfum sér trú á að þetta væri 

satt, að Íslendingar væru sérstakir, og vonuðust að það myndi smitast út á hinn alþjóðlega 

vettvang. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, var mjög áfram um að breiða út þetta 

sjónarmið erlendis eins og kom fram áðan, en hér innanlands voru önnur öfl sem stóðu 

vaktina.  

 Dæmi um þessi sjónarmið, að Ísland sé á einhvern hátt sérstakt, má meðal annars sjá 

í málflutningi framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs á þeim tíma sem hér er til skoðunar. Halla 

Tómasdóttir, fjárfestir og síðar forsetaframbjóðandi, hélt erindi á viðskiptaþinginu árið 2007 

sem framkvæmdastjóri ráðsins. Ræða hennar virðist ekki hafa varðveist miðað við þær 

heimildir sem sem höfundi tóks að finna, en þó hafa varðveist glærur sem hún notaði erindi 

sínu til stuðnings. Á vef Viðskiptaráðs er að finna „Glærur Höllu“ og var þeim ætlað að vera 

stefnuskrá ráðsins í tilefni af 90 ára afmæli þess (Viðskiptaráð Íslands, 2007). Glærur Höllu 

bera nánast sömu yfirskrift og þingið sem hún ávarpaði, Ísland, best í heimi?, nema Halla spyr 

ekki heldur staðhæfir: „Ísland best í heimi!“ Á glærum sínum virðist Halla leggja til hvað þurfti 

til þess að Ísland geti orðið „best í heimi“ og eins og áður sagði var þessum glærum ætlað að 

verða stefnuskrá Viðskiptaráðs fyrir komandi starfsár, hvorki meira né minna. Á fyrstu glæru 

sinni fer Halla yfir hvað það sé sem einkenni „besta viðskiptaumhverfi í heimi“. Fjórir punktar 

virðast þar duga til: „Langtímaátak í ímyndarmálum. Flatir og lágir skattar. Land frumkvöðla. 

Sjálfsprottnar reglur.“ Svipaða sögu er að segja af hinum þremur glærum Höllu. Á glæru um 

„bestu stjórnsýslu í heimi“ segir Halla að til þurfi „bestu embættismenn í heimi“ svo dæmi sé 

tekið (Halla Tómasdóttir, 2007).  
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Eflaust er óvíða að finna meiri höggstað á málflutningi Viðskiptaráðs fyrir hrun en í 

glærum Höllu. Þetta andsvar framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs við þeim bráða vanda sem 

ráðið taldi Ísland standa í hvað ímyndarmál varðaði, var ansi veikt. Ekki er nóg með að Halla 

hafi boðað lausn á kolröngum og ímynduðum vanda, heldur voru hugmyndirnar um úrbætur 

lausmótaðar svo ekki sé meira sagt. Í stað þess að ráðast að því að laga raunverulega vandann 

sem steðjaði að íslensku fjármálakerfi var heldur horft til ímyndarmála og sagt að ráðast þyrfti 

í „langtímaátak“. Til þess svo að halda íslensku fjármálakerfi á floti og þar með hagsæld 

íslensku þjóðarinnar sagði Halla að þyrfti lága og flata skatta. Án þess að hér verði kveðinn 

upp áfellisdómur yfir hugmyndafræði frjálshyggjunnar, þá skal það sagt að þessi 

hugsunarháttur Höllu (og þarmeð Viðskiptaráðs líka) sé mjög einkennandi fyrir 

frjálshyggjukenningar. Flatir og lágir skattar hafa lengi verið grunnstef íslenskrar frjálshyggju 

og hugmyndir um slíkt fá víða hljómgrunn í íslensku samfélagi. Það má einmitt segja að ef til 

vill hafi frjálshyggja átt sitt blómaskeið á Íslandi einmitt í kjölfar einkavæðingar bankanna og 

á árunum fyrir hrun, menn ræddu mikið um fækkun ráðuneyta, samkeppnishæfni ríkisins og 

að viðskiptalífið setti sér eigin reglur til að fara eftir (Viðskiptaráð Íslands, 2006). Eins og 

kenningar frjálshyggjunnar ráku í rjúkandi stans með bankahruninu sjálfu, þá einkenndist 

orðræða viðskiptalífsins fyrir hrunið mjög af þessari hugmyndafræði. Og það er engum 

ofsögnum sagt að frjálshyggjan hafi beðið afhroð eftir hrun, enda tóku tveir 

félagshyggjuflokkar við stjórnartaumunum í landinu nokkrum mánuðum eftir að bankakerfið 

hrundi.  

Málflutningur Höllu Tómasdóttur, eins og hann birtist á glærum hennar, rímar einnig 

vel við söguskýringar Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar, stjórnmálafræðiprófessors og 

frjálshyggjumanns, sem sagði í frægri grein í Fréttablaðinu 19. september 2007 að Ísland yrði 

að lækka skatta allverulega á einstaklinga og fyrirtæki til þess að halda framsókn íslensku 

útrásarinnar áfram og auka enn á hagsældina sem ríkti þá á Íslandi. Í greininni fjallaði Hannes 

að eigin sögn um „íslenska efnahagsundrið“, sem hann sagði sprottið upp úr því að „víkingar“  

gátu orðið ávaxtað fé sem var „áður óvirkt, af því að það var eigendalaust, óskrásett, óveðhæft 

og óframseljanlegt“ og vísaði hann þar bæði til einkavædds bankakerfis á Íslandi og 

framseljanlegs fiskveiðikvóta. (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Íslenska efnahagsundrið“, 

19. september 2007)  

Auk þess að vera lýsandi fyrir það á hversu miklum villigötum Viðskiptaráð var, með 

átaki sínu í ímyndarmálum þjóðarinnar, þá sýna glærur Höllu svo skýrt hversu mikill munur 
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var á sjálfsmynd þjóðarinnar og þeirri ímynd sem Ísland hafði erlendis, sem menn reyndu svo 

mjög að laga. Íslendingar voru sannfærðir um eigið ágæti en vissu að aðrar þjóðir spáðu lítið 

sem ekkert í þessu meinta ágæti. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs taldi greinilega að Ísland 

væri í dauðafæri á því að verða samkeppnishæfasta land í heimi með bestu embættismenn í 

heimi, besta menntakerfi í heimi, bestu stjórnsýslu í heimi o.s.frv. En ef menn hefðu litið sér 

nær og séð að ímyndaða ímyndarkrísan stafaði helst af óöryggi og minnimáttarkennd, má 

velta fyrir sér hvort sagan af íslenska bankakerfinu og afdrifum þess hefði orðið önnur.  
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3.4 Ímynd Íslands 
 

Annað dæmi um þá ímynduðu ímyndarkrísu sem ráðamenn þjóðarinnar töldu Ísland standa 

frammi fyrir, er að finna í skýrslu sem gerð var að beiðni forsætisráðherrans þáverandi Geirs 

H. Haarde. Hún kom út í mars árið 2008 og bar einfaldlega heitið, Ímynd Íslands. Í ræðu sinni 

á viðskiptaþingi 2007, sem fjallað var um fyrr í kaflanum, sagði Geir að ekki yrði unað við þá 

staðreynd að ímynd Íslands erlendis væri lítil sem engin. Hann sagði margir ynnu gott verk við 

að bæta ímynd Íslands erlendis en að vandinn væri sá að samráð þeirra aðila væri ekkert. 

Hann taldi að með samstilltu átaki mætti gera gott betur. Í ræðu sinni kynnti Geir því til 

sögunnar starfshóp, sem vinna átti að gerð skýrslunnar Ímynd Íslands. „Ég hef því í hyggju að 

setja saman lítinn starfshóp, sem kalla mætti sérsveit, fámennan vinnuhóp með fulltrúum 

stjórnvalda og atvinnulífsins...“ sagði Geir um starfshópinn eins og til að undirstrika mikilvægi 

þessa (Geir H. Haarde, 2007). Sérsveitina skipuðu þau Svafa Grönfeldt, þáverandi rektor við 

Háskólann í Reykjavík, sem jafnframt var formaður nefndarinnar og sat í bankaráði 

Landsbankans, Finnur Oddsson, þáverandi framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, Jón Karl 

Ólafsson, þáverandi forstjóri JetX/Primera Air, Martin Eyjólfsson, þáverandi sviðsstjóri 

viðskiptasviðs í utanríkisráðuneytinu og núverandi ráðuneytisstjóri sama ráðuneytis, 

Svanhildur Konráðsdóttir, þáverandi sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs 

Reykjavíkurborgar og Sverrir Björnsson, þáverandi framkvæmdastjóri hönnunarsviðs 

auglýsingastofunnar Hvíta hússins (Forsætisráðuneytið, 2008).  

Starfshópnum var falið að koma með tillögur að því hvernig markvisst væri hægt að 

byggja upp ímynd Íslands. Víða í skýrslunni er að finna skýringarmyndir sem sýna úr hverju 

ímynd Íslands á alþjóðavettvangi ætti að vera sprottin. Orð eins og kraftur, friður og frelsi sjást 

víða í þessu samhengi, sömuleiðis ímyndarkjarni, þjóðarvörkumerki og ímyndarstefna og fleiri 

álíka óhlutbundin hugtök (Forsætisráðuneytið, 2008). Þó segir einnig í skýrslunni að skömmu 

áður en hún var skrifuð hafi orðspor Íslands beðið hnekki. Enga sérstaka sundurliðun á þessum 

ímyndarhnekkjum er að finna í skýrslunni en þó er á einum stað horft til ákvörðunar 

stjórnvalda árið 2006 um að leyfa hvalveiðar. Gera má ráð fyrir að lausafjárkreppan og 

neikvæð umfjöllun erlendra miðla um Ísland hafi þar einnig átt þátt í máli, eins og rakið var 

hér að framan. Lausafjárkreppan er raunar hvergi nefnd, þrátt fyrir að ári áður en skýrslan 

kom út hafi heilt viðskiptaþing Viðskiptaráðs verið haldið sem viðbragð við umfjöllun í kjölfar 

kreppunnar. Í skýrslunni segir hins vegar hvernig sú ákvörðun að leyfa hvalveiðar hafði áhrif á 
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viðskipti með íslenskar vörur erlendis. Sums staðar hurfu íslenskar vörur úr hillum verslana 

erlendis og áhyggjur voru um að hingað til lands kæmu færri ferðamenn en vant þótti 

(Forsætirsráðuneytið, 2008). Skýrsluhöfundar virðast telja að svarið við þessu sé markviss 

miðstýring ímyndar Íslands út á við, sem bæði ráðamenn hafa aðkomu að í gegnum ráðuneyti 

sín og viðskiptafólk í gegnum hagsmunasamtök viðskipta- og atvinnulífs. Skýrsluhöfundar 

segja að ímyndarsköpun hefði þurft að vera snar þáttur í ákvarðanatöku líkt og þeirri að 

heimila hvalveiðar á Íslandi. Eins og segir í skýrslunni: „Því má segja að með upphafi hvalveiða 

árið 2006 hafi verið um aðgerðir að ræða sem hefði þurft að undir búa betur með samhæfingu 

ákveðinna atvinnugreina og hagsmunaaðila.“ (Forsætisráðuneytið, 2008) 

Niðurstöður skýrsluhöfunda eru síðan ansi einfaldar. Lagt er til að ímynd Íslands 

markist af þremur stikkorðum: kraftur, frelsi og friður. Þessi þrjú orð eru samsuða margra 

einkenna, sem um 130 þátttakendur í hringborðsumræðum komu sér saman um í febrúar árið 

2008. Krafturinn er sprottinn úr íslenskri náttúru og hreinleiki náttúrunnar er sagður leika 

lykilhlutverk í ímynd landsins. Ein birtingarmynd kraftsins sem einkenna á Ísland, er síðan 

dugnaður Íslendinga sem sagður er einkenna „þann einstaka sköpunarkraft býr með 

þjóðinni“. Frelsið stafar síðan af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og almennri frelsisþrá 

þjóðarinnar. „Ísland er í hópi frjálsustu samfélaga heimsins og lýðréttindi eru undirstöðugildi 

samfélagsins. Íslendingar virða einstaklingsfrelsi sitt mikils,“ segir í skýrslunni. Um frið segir 

svo að Íslendingar njóti þess að búa í einu öruggasta samfélagi veraldar, þar sem fólk vill búa 

í sátt og samlyndi við umhverfið, náttúruna og aðrar þjóðir (Forsætisráðuneytið, 2008).  

Ekki má gleyma að allt það umstang sem virðist hafa verið í kringum ímyndarsköpun 

landsins, var ætlað að vera andsvar við þeim ímyndarhnekkjum sem Ísland beið í kjölfar 

lausafjárkreppunnar árið 2006. Í stað þess að bregðast við þeim kerfislæga vanda sem birtist 

í lausafjárkreppunni var heldur ráðist í ímyndarsköpun, sem á endanum var hægt að sjóða 

niður í þrjú orð þegar upp var staðið: Kraftur, frelsi og friður. Þegar þarna er komið við sögu 

er því ekki aðeins Viðskiptaráð á villigötum að bregðast við ímynduðum ímyndarkrísum, 

heldur eru stjórnvöld farin að skrifa skýrslur um viðfangsefnið líka. Um það leyti sem skýrsla 

forsætisráðuneytisins um ímynd Íslands kemur út, á vordögum 2008, styttist í að bankakerfið 

á Íslandi falli fram af bjargbrún með tilheyrandi tjóni fyrir þjóðarbúið. Þrátt fyrir það virtust 

ráðamenn þjóðarinnar og frammámenn í íslensku viðskiptalífi enn vera í algjörri afneitun um 

hvaða vandamál steðjuðu að þjóðinni. Sú afneitun átti eftir að taka á sig fleiri myndir.  
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3.5 Skjaldborg um bankana 
 

Skýrslan um ímynd Íslands sem gerð var að beiðni Geirs H. Haarde, þáverandi 

forsætisráðherra, var ekki það eina sem gert var að hans frumkvæði til þess að bregðast við 

ímyndaðri ímyndarkrísu Íslands. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda og orsakir 

bankahrunsins er því lýst að forsætisráðherra hafi farið af stað í eins konar ímyndarherferð 

fyrir íslensku bankana ásamt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra, en þau tvö voru 

formenn sitjandi ríkisstjórnarflokkanna tveggja á þessum tíma. Í kafla um meginniðurstöður 

rannsóknarskýrslunnar segir að vinna ríkisstjórnarinnar í bankamálum hafi verið ómarkviss 

þegar harðna tók við upphaf árs 2008. Einnig segir að ráðherrar hafi beint sjónum sínum um 

of að ímyndarvanda fjármálafyrirtækja í stað þess að líta á stóru myndina, sem var sú að 

fjármálakerfið var orðið of stórt miðað við íslenska hagkerfið. Því næst segir að ráðherrar í 

ríkisstjórn hafi ekki reynt að bæta ímynd Íslands, sérstaklega erlendis, með því að leggja mat 

á styrk ríkisins og bolmagn til þess að koma bönkunum til aðstoðar (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010, 1. bindi, bls. 39).. Lesa má á milli þeirra lína að Geir og Ingibjörg hafi ekkert haft fyrir sér 

í því að íslenska ríkið hefði bolmagn til þes að aðstoða bankana. Einnig mætti túlka þessi orð 

á þann hátt, að Geir og Ingibjörg hafi ekki vitað í hvers konar ósköp stefndi en sú skýring er 

talsvert ólíklegri þar sem þarna höfðu þau bæði verið vöruð við grafalvarlegri stöðu bankanna. 

Það hafði Davíð Oddsson seðlabankastjóri gert 7. febrúar 2008 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010, 7. bindi, bls. 235). 

Þann 13. febrúar 2008 var haldið viðskiptaþing Viðskiptaráðs Íslands, samskonar því 

sem áður hefur verið fjallað um. Venju samkvæmt ávarpaði þáverandi forsætisráðherra, Geir 

H. Haarde, þingið og sagði að staðreyndavillur kæmu ítrekað fram í fréttaflutningi fjölmiðla 

erlendis um Ísland og málflutningi hinna ýmsu greiningaraðila. Hann sagði það áhyggjuefni að 

slík væri raunin og ýjaði m.a.s. að því að annarlegir hvatar ræðu þar för: „Hér virðast önnur öfl 

ráða ferðinni en leitin að sannleikanum,“ sagði forsætisráðherra. Til þess að bregðast við 

þessu var, samkvæmt forsætisráðherra, brýnt að allir sneru bökum við og vísaði hann þar til 

ríkisstjórnarinnar, hagsmunasamtaka í atvinnulífinu, Viðskiptaráðsins sjálfs eða annarra 

samtaka. Meginmarkmið slíks átak átti að vera að miðla upplýsingum og greiningum um 

íslenskt efnahags- og atvinnulíf til greiningaraðila erlendis sem og fjölmiðla og fjárfesta. Ekki 

nóg með það þá sagði Geir H. Haarde að ráðherrar í ríkisstjórn Ísland yrðu áfram reiðubúnir 

„að mæta ásamt fulltrúum atvinnulífsins á fundi erlendis til að gera grein fyrir stöðu íslensks 
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efnahags- og atvinnulífs og leiðrétta þær rangfærslur sem kunna að vera á ferðinni“ (Geir H. 

Haarde, 2008a). 

Daginn eftir komu saman í Ráðherrabústaðnum í Tjarnargötu Geir H. Haarde og 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, auk Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra, Björgvins G. 

Sigurðssonar viðskiptaráðherra og forsvarsmanna íslensku bankanna þriggja. Í 

rannsóknarskýrslu Alþingis segir að bankamennirnir hafi verið ósáttir við fundinn og síðar lýst 

honum, í skýrslutökum fyrir rannsóknarnefnd Alþingis, sem almannatengslafundi. Hvað sem 

því líður urðu afleiðingar fundarins og ræðu Geirs á viðskiptaþinginu, að ráðherrar fóru að 

sækja viðburði erlendis, þar sem meintan misskilning um stöðu íslenska efnahagskerfisins átti 

að leiðrétta (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 7. bindi, bls. 236). 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra fór í opinbera heimsókn til Danmerkur 

um miðjan mars árið 2008. Á meðan þeirri heimsókn stóð sótti hún meðal annars sérstakt 

þing Viðskiptaráðs og dansk-íslenska viðskiptaráðsins þann 11. mars, þar sem hún hélt ávarp. 

Ljóst er að með ávarpi sínu ætlaði Ingibjörg Sólrún að verja íslenska bankakerfið og bæta 

ímynd Íslands í Danmörku. Höfundi tókst ekki að finna ávarpið, en þó er um það fjallað í 

rannsóknarskýrslu Alþingis auk þess sem skrifað var um heimsókn hennar til Danmerkur í 

Morgunblaðið. Þar er haft eftir Ingibjörgu að fréttaflutningur danskra fjölmiðla af hrakförum 

íslenska bankakerfisins sé stórlega ýktur. Í óbeinni tilvitnun er meira að segja haft eftir 

utanríkisráðherranum að fréttaflutningur danskra miðla væri á skjön við raunveruleikann, 

hvorki meira né minna. Eftir ávarp hennar á þinginu var Ingibjörg Sólrún spurð að því hvernig 

íslenska ríkið gæti brugðist við mögulegum erfiðleikum bankakerfisins og var 

utanríkisráðherrann þá ansi brattur í svörum: „Ég lít á þetta sem algerlega fræðilega spurningu 

vegna þess að bankarnir hafa það ágætt. En ég vil jafnframt benda á, að bæði ríkisstjórnin og 

Seðlabankinn hafa burði til að hindra lausafjárþurrð, verja sparifjáreigendur og koma í veg 

fyrir að peningakerfið raskist...“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 7. bindi, bls. 236 og Rósa 

Erlingsdóttir, 2008). 

Geir H. Haarde forsætisráðherra var í New York á sama tíma og Ingibjörg Sólrún var í 

Kaupmannahöfn. Þann 13. mars hélt Geir ræðu á fundi íslensk-ameríska viðskiptaráðsins í 

New York sem er annað dæmi um skjaldborgina sem ráðherrar slógu um íslenska bankakerfið 

sem sætti mikilli gagnrýni erlendra fjölmiðla og greiningaraðila (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010, 7. bindi, bls.236). Þar byrjaði forsætisráðherrann á því að skýra frá örum vexti íslensks 

bankakerfis síðastliðin áratug, samhliða drjúgum skattalækkunum. Það sagði hann að hafi 
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falið í sér aukna hagsæld, sem forsætisráðherrann tíundaði og vísaði í lífskjarastuðla 

alþjóðastofnana máli sínu til stuðnings. Því næst viðurkenndi hann þó að íslenskt bankakerfi 

hefði flogið hátt undanfarið, en að allur fréttaflutningur um að flogið hafi verið of hátt væri 

rangur. Einnig viðurkenndi Geir að það væri sannleikskorn í því sem alþjóðlegar 

fjármálastofnanir og stærstu matsfyrirtækin höfðu varað við, sem var að í íslensku efnahagslífi 

væri vart við ójafnvægi. Verðbólga væri há og stýrivextir sömuleiðis, en þrátt fyrir það stæði 

atvinnuleysi í 1% og hagnaður væri af rekstri ríkissjóðs, eitthvað sem menn greinilega töldu 

vera ansi skakkt. Geir fylgdi þessu eftir og sagði nokkuð kurteisislega að það væri fullkomlega 

skiljanlegt að einhverjir þyrftu ögn meiri útskýringu á því hvers vegna ekkert væri að óttast. 

„Það sem í ljós kemur þegar þessir vísar eru skoðaðir nánar, er að mörg þessara einkenna eiga 

sér nokkuð augljósar og meinlausar skýringar,“ sagði forsætisráðherrann svo í kjölfarið (Geir 

H. Haarde, 2008b). Geir lét þó ekki nægja að láta í veðri vaka að fjölmiðlar vestanhafs og 

greiningaraðilar væri illa upplýstir, heldur reyndi hann að sanna getu íslensk bankakerfis til 

þess að standa storminn af sér, með vísunum til „eðlis“ þeirra Íslendinga sem ráku bankana. 

Þetta sést glögglega á eftirfarandi orðum Geirs:  

 

Heildarmyndin er skýr: Efnahagurinn er háþróaður, auðugur, sterkur, sveigjanlegur og 

hefur skýr einkenni sem ættu að vekja öfund margra vestrænna ríkja, nefnilega 

hagstæða lýðfræði, fullfjármagnað lífeyrissjóðskerfi sem hefur verið verðmæt 

uppspretta fjármagns fyrir íslensk fyrirtæki bæði heimafyrir og erlendis, sterkan 

ríkissjóð með litlum sem engum skuldum og sannreyndum efnahagslegum 

sveigjanleika. Ég legg einnig áherslu á þann kröftuga og frjálsa frumkvöðulsanda sem 

einkennir bæði atvinnulífið og viðskiptasamfélagið.  (Geir H. Haarde, „The Icelandic 

Economy – A Notable Success Story“, 13. mars 2008) 

 

 Þessi orðræða forsætisráðherrans hélt svo áfram næstu vikurnar. Þann 24. apríl átti 

Geir samtal við Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, og ræddu þeir sín á milli versnandi 

stöðu íslensks bankakerfis. Þegar þarna er komið sögu var traust breskra sparifjáreigenda á 

íslenskum fjármálastofnunum að þverra. Á fundi með forsætisráðherra og utanríkisráðherra 

1. apríl 2008 vakti Davíð Oddsson seðlabankastjóri athygli á því að 193 milljónir punda hafi 

streymt út af Icesave-reikningum Landsbankans í Lundúnum helgina þar áður. Á þeim 

reikningum geymdu breskir sparifjáreigendur peninga, sem síðan voru geymdir í útibúi 

íslenska móðurfélags Landsbankans þar ytra. Sams konar útibú var einnig starfrækt í 

Amsterdam í Hollandi. Það sem breski forsætisráðherrann hafði áhyggjur af, var að íslenska 
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ríkið gæti ekki tryggt innistæður breskra sparifjáreigenda á Icesave-reikningum, ef svo illa færi 

að bankinn yrði gjaldþrota. Geir falaðist eftir því í símtali við forsætisráðherrann breska 24. 

apríl, að Bretar opnuðu á lánalínu til Íslands, þar sem vandi íslenska ríkisins og íslenska 

bankakerfisins væri ekki eins stór og menn hefðu varað við og Ísland gæti því hæglega leitað 

til Breta í stað hins kröfuharða Alþjóðagjaldeyrissjóðs. Sagði Geir þannig að vandinn væri mun 

frekar ímyndarvandi, Ísland hefði verið málað upp í svo neikvæðu ljósi í fjölmiðlum í Bretlandi 

og það útskýrði áhlaupið á Icesave-reikninga Landsbankans í London, sem seðlabankastjóri 

hafði kunngjört honum og utanríkisráðherra 1. apríl (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 7. 

bindi, bls. 241). Sú trú forsætisráðherrans að um ímyndarvanda Íslands væri að ræða, en ekki 

raunverulegan vanda íslensks bankakerfis, var rakin í dómi Landsdóms yfir Geir sem féll eftir 

bankahrunið. Þar er því lýst, að Gordon Brown hafi talið skynsamlegast að eftirláta 

seðlabönkum Íslands og Bretlands að ræða mögulega opnun lánalínu. Í dómi Landsdóms er 

haft eftir Geir H. Haarde forsætisráðherra, að enski seðlabankastjórinn sé „eitthvað tregur í 

taumi“, sem sé miður þar sem vandi Íslands „væri aðallega ímyndarvandi“ (Landsdómur, 

3/2011). 

Að ofan var dregin sú ályktun af umfjöllun rannsóknarnefndar Alþingis, að Geir H. 

Haarde forsætisráðherra og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra hefðu staðið 

öðruvísi að ímyndarsköpun Íslands erlendis en búast hefði mátt við af þeim. Ef til vill hefði 

mátt búast við að þau, sem formenn ríkisstjórnarflokkanna tveggja, myndu fá sérfræðinga til 

þess að greina nákvæmlega hver staða íslenska fjármálakerfisins var og hver geta íslenskra 

stjórnvalda til þess að koma kerfinu til aðstoðar var. Slíkar upplýsingar hefðu þannig getað 

legið einhverri raunverulegri ímyndarsköpun erlendis til grundvallar. Þess í stað réðust Geir 

og Ingibjörg heldur í ímyndarsköpun, sem var aðeins var byggð á innantómum loforðum um 

að íslensk stjórnvöld gætu auðveldlega rennt stoðum undir íslensku bankana, ef svo illa færi 

að þeir misstu undan sér fæturna. Þetta er einmitt það sem hvað mest er gagnrýnt í 

rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem fjallað er um herferð Geirs og Ingibjargar Sólrúnar 

erlendis. Þar segir: „Þegar ráðherrar hugðust bæta ímynd íslenska bankakerfisins með 

þátttöku í opinberri umræðu, einkum erlendis, var það gert án þess að lagt væri mat á 

fjárhagslegan styrk ríkisins til þess að koma bönkunum til aðstoðar og án þess að fyrir lægju 

upplýsingar um kostnað við hugsanlegt fjármálaáfall.“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 7. 

bindi, bls. 236). Þótt orðræða íslenskra stjórnvalda væri farin að taka á sig aðeins jarðbundnari 

búning frá því að forseti Íslands lýsti íslenskum kaupsýslumönnum eins og hetjum í 
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Íslendingasögum, þá var hún samt ekki enn í takti við raunveruleikann. Það er líkt og íslensk 

stjórnvöld væru í afneitun um þá hættu sem þarna steðjaði að íslenska bankakerfinu og fjallað 

hafði verið um í fjölmiðlum erlendis. Síðar má segja að komið hafi í ljós, að þessi afneitun 

stjórnvalda hafi haldið áfram eftir hrun þegar Icesave-málið stóð sem hæst. Þá var eins og 

menn ættu erfitt með að kyngja þeirri staðreynd að nágrannaþjóðir treystu ekki Íslandi, í stað 

þess að viðurkenna að slíkt væri viðbúið vegna þeirra vandræða sem íslenska ríkið hafði bakað 

sjálfu sér. Í næsta kafla verður þráðurinn tekinn upp þar sem hann var látinn enda hér í þessum 

kafla. Þar verður hinu eiginlega hruni, falli íslenska bankakerfisins haustið 2008, gerð skil, áður 

en farið verður yfir hvernig sama óöryggið og minnimáttarkendin og fjallað hefur verið um, 

einkenndi líka orðræðu stjórnmálanna eftir hrun. 
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4 Minnimáttarkennd undir nýjum hatti 
 

Hér að ofan var því haldið fram að svo virðist sem að baki ímyndarvinnu íslenskra stjórnvalda 

og viðskiptalífs fyrir hrun, búi minnimáttarkennd eða djúp óvissa um sjálfsmynd þjóðarinnar. 

Fundin voru dæmi því til stuðnings bæði í orðræðu ýmissa íslenskra ráðamanna sem og 

hagsmunaaðila viðskiptalífsins. Sú ályktun var dregin af þeim dæmum að fyrrnefndir hópar 

samfélagsins neituðu að sætta sig við þá réttmætu gagnrýni, sem komið hafði fram í garð 

íslenska bankakerfisins erlendis. Í stað þess að mæta gagnrýni erlendra fjölmiðla og 

greiningaraðila með úrbótum á íslenskri efnahagsstjórn, var ráðist í markvissa ímyndarsköpun 

fyrir Ísland og bankakerfið hér á landi, sem segja má að hafi verið rangt viðbragð. Djúpstætt 

óöryggi um eigin sjálfsmynd, kallaði fram aðgerðir sem einkenndust af upphlaupskenndu 

drambi frekar en stillingu og auðmýkt. 

Svipað var uppi á teningnum eftir hrun, eins og farið verður yfir í þessum kafla. 

Sérstaklega á það við umræðuna um Icesave-samninga íslenska ríkisins við bresk og hollensk 

stjórnvöld. Sama óöryggið og birtist í ímyndarsköpuninni fyrir hrun virðist hafa kallað fram 

fjandsemi í garð nágrannaþjóða eftir hrun og jafnvel samsæriskenningar um að löndin í 

kringum Ísland hefðu horn í síðu okkar. Það var eins og frammámenn í íslenski 

þjóðfélagsumræðu segðu eftir hrun: „Sjáið hvað útlendingarnir eru vondir við okkur að sauma 

svona að okkur“, þegar raunin var ef til vill sú að íslenskir kaupsýslumenn höfðu málað íslensku 

þjóðina út í horn á alþjóðavettvangi með glannalegum fjárfestingum og lántökum erlendis, og 

það í skjóli íslenskra stjórnvalda. Með öðrum orðum, minnimáttarkennd íslenskra ráðamanna 

virðist hafa verið enn til staðar eftir hrun en þó með nýrri birtingarmynd. Þó má það kannski 

teljast skiljanlegra að óöryggi hafi einkennt orðræðu eftirhrunsáranna heldur en áranna fyrir 

hrun. Eftir hrun var staða þjóðarbúsins mjög slæm og hugmyndir um íslenskt efnahagsundur, 

sem höfðu riðið röftum árin á undan, fengu ekki lengur hljómgrunn. En óöryggi þarf ekki að 

vera andstaða sjálfsöryggis. Þannig má segja að fyrir hrun hafi sjálfsöryggið ef til vill verið 

skrúfað í botn hjá íslensku viðskiptalífi og ráðamönnum þjóðarinnar, en að þó hafi undir niðri 

leynst djúpstætt óöryggi um á hverju það sjálfsöryggi var byggt. Að sama skapi má segja um 

eftirhrunsárin, að íslensk þjóð hafi mögulega lítið haft af sjálfsöryggi en ekkert hafði þó breyst 

um sjálfsmyndaróvisunna – hún var enn jafnmikil og fyrir hrun. 

Dæmi um hvernig greina má sömu minnimáttarkenndina fyrir bankahrunið og eftir 

það er einna helst að finna í ræðum þingmanna á Alþingi og málflutningi stjórnmálamanna 
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almennt. Margar þær ræður og þau rit sem hér verður vísað til hafa sama undirtóninn og 

ímyndaherferðir ráðamanna þjóðanna og viðskiptalífsins fyrir hrun. Fyrir hrun töldu menn að 

Ísland ætti í ímyndarvanda vegna þeirra slæmu fjölmiðlaumfjöllunar sem birtist um íslenska 

bankakerfið erlendis. Eftir hrun var það útbreidd skoðun þingmanna, hvort sem var í stjórn 

eða í stjórnarandstöðu, að erlendar þjóðir væru að svíkja okkur og pretta. Hvoru tveggja lýsir 

því að íslenskir ráðamenn hafi fundið til óöryggis og minnimáttarkenndar gagnvart 

nágrannaþjóðum og alþjóðasamfélaginu. Í raun mætti jafnvel segja að fram hafi farið einhvers 

konar ímyndarsköpun eftir hrun á sinn hátt. Menn virðast hafa kosið að viðurkenna ekki, að 

mögulega væri vantraust nágrannaþjóða í garð Íslendinga réttmætt. Þess í stað virðist hafa 

verið reynt, að bjaga raunveruleikann svo hann yrði auðmeltanlegri fyrir þjóð með sært stolt 

og brostna drauma um efnahagsundur. 

 Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðiprófessor tók listavel saman kafla um þessa 

orðræðu í bók sinni, Sjálfstæð þjóð: Trylltur skríll og landráðalýður, sem gefin var út árið 2011. 

Þar rakti hann orð þingmanna á Alþingi, sem margir hverjir töldu Íslendinga útundan í 

alþjóðasamfélaginu eftir hrun. Þannig vildu margir þingmenn meina að það væru samantekin 

ráð nokkurra nágrannaþjóða Íslendinga, að lokka okkur í gin hins kröfuharða 

Alþjóðagjaldeyrissjóðs og úthýsa landsmönnum úr samfélagi þjóða ellegar við skrifuðum undir 

Icesave-samninga við Breta og Hollendinga. Þessi orðræða, sem nánar verður fjallað um í 

þessum kafla, missir marks á sama hátt og orðræðan fyrir hrun um að Ísland ætti í 

ímyndarkrísu. Allnokkrir alþingismenn virðast hafa að stórum hluta kennt nágrannaþjóðum 

sínum um hvernig komið væri fyrir íslensku þjóðarbúi, í stað þess að viðurkenna að Íslendingar 

hefðu sjálfir komið sér í þá bágu stöðu sem raun bar vitni eftir bankahrunið.  

 Réttast er þó að hefja þessa umfjöllun á stuttu ágripi um atburði bankahrunsins sjálfs. 

Hér á eftir verða aðalatriði bankahrunsins greind frá því sem minna máli skiptir fyrir markmið 

þessarar ritgerðar. Sagan verður því rakin frá falli bankanna og til upphafs Icesave-málsins, 

áður en framvinda þess máls er rakin til hlítar. Aðeins þannig verður hægt að skilja til fulls þá 

umræðu sem skapaðist, meðal annars inni á þingi en einnig víða um íslenskt samfélag, um 

Icesave og aðra eftirmála bankahrunsins. 
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4.1 Icesave 
 

Á aðeins örfáum dögum í lok septembermánaðar og byrjun októbermánaðar ársins 2008 

riðaði íslenska bankakerfið til falls. Hið eiginlega hrun má segja að hafi hafist með tilkynningu 

29. september 2008 um að íslenska ríkið hygðist kaupa allt hlutafé í Glitni, einum þriggja 

íslenskra viðskiptabanka. Þessi tíðindi bárust í kjölfar nokkurra daga tímabils þar sem ljóst 

hafði verið að íslenskt efnahagslíf ætti fyrir höndum miklar þrengingar. Við þetta má þó bæta 

að svo virðist sem ósk íslenskra stjórnvalda og stjórnenda íslenska bankakerfisins hafi verið, 

að íslenska þjóðin vissi sem minnst um þær efnahagslegu hremmingar sem senn færu í hönd 

(Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Mögulega vildu menn þannig reyna til hins allra ítrasta að 

halda draumnum um íslenska efnahagsundrið á lofti – berjast átti til síðasta blóðdropa. Það 

er eins og menn hafi jafnvel talið, fram á síðasta dag, að íslenska efnahagsundrið myndi standa 

storminn af sér og lifa hremmingarnar af og því hafi þótt óþarfi að „stöðva partýið“ ef hægt 

væri að komast hjá því.  

Íslensku þjóðinni mátti þó verða ljóst, mánudaginn 6. október, að líklega væri gamanið 

búið. Þann dag mælti Geir H. Haarde forsætisráðherra fyrir frumvarpi á Alþingi sem síðan 

hefur gjarnan verið vísað til sem „neyðarlaganna“, sem í grófum dráttum kvað á um að innlend 

starfsemi íslensku bankanna yrði tekin yfir af íslenska ríkinu á meðan starfsemi bankanna 

erlendis yrði leyft að fara í þrot. Með neyðarlögunum varð einnig sú stefna stjórnvalda ljós, 

að íslenskar innistæður í bönkunum yrðu tryggðar en innistæður í útibúum eða dótturfélögum 

erlendis yrðu ekki tryggðar (Lög nr. 125/2008). Þetta frumvarp varð til eftir sleitulaus 

fundahöld í Ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu og víðar um helgina, 4. og 5. október. Þá 

fundi, eins og Geir útskýrði í sjónvarpsávarpi til þjóðarinnar að kvöldi mánudagsins sjötta, sátu 

meðal annarra stjórnmálamenn, forsvarsmenn íslenskra lífeyrissjóða og aðilar á vinnumarkaði 

(Geir H. Haarde, 2008c). Glitnir var þarna fallinn og 7. október, daginn eftir sjónvarpsávarp 

forsætisráðherra, þar sem hann lýsti loks fyrir íslensku þjóðinni hver raunveruleg staða 

bankakerfisins var, tók Fjármálaeftirlitið yfir starfsemi Landsbankans. Þá höfðu bæði Glitnir og 

Landsbankinn reynt að fá lán hjá Seðlabanka Íslands, til þess að fjármagna starfsemi sína 

næstu daga, svo afstýra mætti algjöru hruni þeirra. Lánin sem um ræddi hlupu á hundruð 

milljóna evra og hefðu farið langt með að tæma gjaldeyrisvaraforða Seðlabanka Íslands á þeim 

tíma. Seðlabanki Íslands taldi þó að gjaldeyrislán til bankanna myndu duga skammt, vandi 

þeirra væri þegar orðinn svo mikill að útséð var um að bjarga þeim auk þess sem veð gegn 
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lánunum voru talin óásættanleg. Kaupþing fékk, einn íslenskra banka, fyrirgreiðslu frá 

Seðlabankanum, skammtímalán að andvirði 500 milljóna evra meðal annars með veði í danska 

bankanum FIH. Þrátt fyrir lán Seðlabankans hlaut Kaupþing sömu örlög og hinir tveir bankarnir 

þann 9. október 2008, og var þarmeð allt íslenska bankakerfið hrunið (Guðni Th. Jóhannesson, 

2009, og Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

Þrátt fyrir að hrun alls íslenska bankakerfisins hafi, eitt og sér, verið eitthvað mesta 

reiðarslag sem á þjóðinni hafði dunið á lýðveldistímanum, þá voru innlán erlendra 

spairfjáreigenda í íslenskum bönkum það sem fékk mesta pólitíska athygli þegar upp var 

staðið. Innlánasöfnun Landsbankans réði þar mestu, enda var þar sá háttur hafður á að erlend 

innlán, svokallaðir Icesave-reikningar, voru hafðir í móðurfélagi bankans á Íslandi, í stað 

dótturfélags erlendis (eins og Kaupþing hafði gert með sína Edge-reikninga). Þetta varð til þess 

að íslenska ríkið varð að ábyrgjast Icesave-innistæður erlendra sparifjáreiganda í 

Landsbankanum þegar bankinn var þjóðnýttur í hruninu, í stað þess að t.d. breskir eða 

hollenskir sjóðir um innistæðutryggingar gerðu það (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 6. bindi, 

bls. 7). Eins og áður sagði, hafði íslenska ríkið þó sagst ætla að virða þær skyldur að vettugi og, 

gróft á litið, ætlaði það að tryggja innistæður Íslendinga en ekki útlendinga. Úr varð ansi hörð 

milliríkjadeila, að minnsta kosti á íslenskan mælikvarða, milli Íslands og sérstaklega Bretlands, 

þar sem flestir Icesave-reikningar voru opnaðir. Auk milliríkjadeilunnar varð síðan einhvert 

mesta pólitíska bitbein síðari ára hér á Íslandi, þar sem stríðandi fylkingar á Alþingi tókust á 

um hvort og þá með hvaða hætti íslenska ríkið gæti ábyrgst skuldir hins fallna Landsbanka 

gagnvart þeim sem áttu pening á Icesave-reikningum (Eiríkur Bergmann, 2011). 

 Eins og áður sagði, varð það ljóst þegar neyðarlögin svokölluðu voru sett á Alþingi, að 

íslensk stjórnvöld ætluðu ekki að ábyrgjast skuldir föllnu bankanna erlendis. Þetta vakti 

vægast sagt mikla úlfúð víða um Evrópu, þar sem íslenska ríkið var raunar að fara gegn löggjöf 

Evrópska efnahagssvæðisins um innistæðutryggingar (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Gordon 

Brown, forsætisráðherra Bretlands, sagði á blaðamannafundi að morgni 8. október 2008, að 

breska ríkið myndi grípa til lagalegra aðgerða gegn íslenskum stjórnvöldum vegna þessa. Í 

reynd var Brown þar að tilkynna um að hryðjuverkalög yrðu sett á íslenska ríkið og eignir 

Landsbankans í Bretlandi frystar, sem voru eignir íslenska ríkisins þegar þarna var komið sögu. 

Þessum hörðu viðbrögðum breskra stjórnvalda var ætlað að taka á tvennu; annars vegar 

ákvörðun íslenskra stjórnvalda að ábyrgjast ekki Icesave-innistæður þar í landi og hins vegar 
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fjárflutningi íslenskra banka frá útibúum eða dótturfélögum í Bretlandi og til Íslands.  (Guðni 

Th. Jóhannesson, 2009).  

 Hryðjuverkalög Breta á íslensk stjórnvöld má leggja að jöfnu við efnahagslega 

stríðsyfirlýsingu og hafði þeim aldrei verið beitt gegn vestrænu þjóðríki. Með Íslandi á lista yfir 

lönd og samtök sem Bretar höfðu beitt hryðjuverkalögum voru Norður-Kórea og Al Qaeda, 

svo dæmi séu nefnd (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Segja má að hryðjuverkalögunum hafi 

fylgt ákveðin ímyndarherferð út af fyrir sig, þegar Íslendingar, ungir sem aldnir, tóku að birta 

myndir af sér á samfélagsmiðlum undir þeirri yfirskrift að þeir væru ekki hryðjuverkamenn. 

Venjulegir Íslendingar, ef svo má að orði komast, tóku jafnvel þátt í herferðinni sem oftar en 

ekki var beint að Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands. Reynt var að undirstrika að á 

Íslandi byggi friðelskandi og lýðræðissinnað fólk, hvítt á hörund, sem sannarlega gætu þess 

vegna ekki verið hryðjuverkamenn (Guðni Th. Jóhannesson, 2009). Kannski má segja að þessi 

ímyndarherferð sé einhvers konar birtingarmynd þess óöryggis, sem færa má rök fyrir að hafi 

einkennt þjóðarímynd Íslendinga á þessum tíma. Þarna var íslenskur almenningur farinn að 

taka þátt í milliríkjadeilu Breta og Íslendinga, með þeim skilaboðum til Bretanna að þeir væru 

að beita hryðjuverkalögum gegn þjóð, sem gæti ekki mögulega hafa unnið sér það til sektar 

að teljast hryðjuverkamenn í augum nokkurs manns. 

Hvort setning hryðjuverkalaganna af hálfu Breta hafi verið réttlætanlegt viðbragð við 

setningu íslensku neyðarlaganna eða ekki, þá mátti það heita ljóst að hagsmunir  bresks 

almennings í Icesave-málinu voru miklir. Því var kannski ekki nema von að íslensku 

neyðarlögin vektu gríðarleg viðbrögð breskra stjórnvalda, enda varð ljóst með neyðarlögunum 

að þúsundir breskra sparifjáreigenda myndu glata öllum innistæðum sínum, sem samtals 

hlupu á milli eins og tveggja milljarða punda þegar Landsbankinn féll haustið 2008 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 8. bindi).  

Skömmu eftir bankahrunið og setningu neyðarlaganna settust íslensk stjórnvöld að 

samningaborðinu, mót Bretum og Hollendingum, og reyndu að ná sáttum um tryggingu 

innistæðueigenda í löndunum tveimur. Afraksturinn varð ljós um sumar árið 2009 þegar 

samningar milli íslenskra stjórnvalda og breskra og hollenskra stjórnvalda var kynntur (Eiríkur 

Bergmann, 2011). Þeir samningar kváðu á um að íslensk stjórnvöld fengju lán frá breska ríkinu 

og því hollenska fyrir lágmarkstryggingu á innistæðum Icesave-reikninga, sem íslenska ríkið 

þyrfti síðan að borga til baka. Samningarnir voru kynntir á Alþingi þar sem þeir tóku 

breytingum. Breytingarnar voru tvíþættar; annars vegar var ákvæði sett í samningana um að 
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Íslendingum yrði ekki skylt að borga lengur af Icesave-lánum Breta og Hollendinga eftir árið 

2024 og hins vegar var sett þak á árlegar afborganir af láninu, sem tóku mið af vergri 

landsframleiðslu hvert ár (Lög nr. 96/2009). Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, staðfesti 

lög um afborganir af Icesave-lánum Breta og Hollendinga 2. september 2009, sem innihéldu 

þessar breytingatillögur Alþingis (Vísir, 2009). Á téðar breytingar gátu Bretar og Hollendingar 

þó ekki fallist og því felldi Alþingi tímarammaákvæðið úr gildi, sem þá var í daglegu tali gjarnan 

kallað „2024 ákvæðið“ (Fréttablaðið, 2009). Úr varð nýtt frumvarp um afborganirnar af 

lánunum sem samþykkt var á Alþingi en varð aldrei að lögum vegna þess að forseti Íslands 

synjaði um staðfestingu laganna í desember 2010 og skaut þeim þannig til 

þjóðaratkvæðagreiðslu (Morgunblaðið, 2010).  

Í mars árið 2011 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla, sú fyrsta í lýðveldissögunni, þar 

sem kjósendur höfnuðu því að frumvarpið um Icesave-samningana yrði að lögum. 

Niðurstöður kosninganna voru afgerandi, 93% þeirra sem greiddu atkvæði kusu gegn 

frumvarpinu (Morgunblaðið, 2010). Aftur var sest að samningaborðinu og hagstæðari 

samningar náðust við Breta og Hollendinga með betri vaxtakjörum. Samningarnir voru 

samþykktir á Alþingi en forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, neitaði aftur að skrifa undir 

lögin til staðfestingar þeirra. Þannig skaut hann málinu aftur til þjóðarinnar, sem felldi 

frumvarpið með um 58% meirihluta (Morgunblaðið, 2011). 

Þann 11. apríl 2011, í kjölfar síðari þjóðaratkvæðagreiðslunnar, gaf Eftirlitsstofnun 

EFTA út yfirlýsingu þess efnis að ef íslensk stjórnvöld leggðu ekki fram sannfærandi 

rökstuðning um hvers vegna farið var á svig við EES-löggjöf með neyðarlögunum í október 

2008, myndi málið rata fyrir EFTA-dómstólinn (Eftirlitsstofnun EFTA, 2011). Svo fór að málið 

endaði fyrir dómstólnum, sem úrskurðaði Íslandi í vil þann 28. janúar 2013 og var Icesave-

deilan því úr sögunni (Morgunblaðið, 2013). 
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4.2 Umsátur, nýlenduherrar og þumalskrúfur 
 

Í bók Eiríks Bergmanns, Sjálfstæð þjóð: Trylltur skrýll og landráðalýður, segir strax í kjölfar 

reifunar á Icesave-málinu, að fljótlega eftir að málið kom upp hafi sprottið fram kenning um 

að „setið hafi verið um“ Ísland. Eiríkur bendir þá sérstaklega á málflutning Styrmis 

Gunnarssonar, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins, sem gaf árið 2009 út bókina Umsátrið. 

Eiríkur vísar til viðtals við Styrmi í Morgunblaðinu í nóvember það ár, þar sem hann útskýrir 

umsáturskenninguna (Eiríkur Bergmann, 2011). Styrmir segir í viðtalinu að hann hafi séð árið 

2008 eitthvað sem ráðamönnum þjóðarinnar hefði mátt vera ljóst þá, að seðlabankar 

Bandaríkjanna, Bretlands, Hollands, Evrópu, Lúxemborgar og Norðurlandanna væru með 

samantekin ráð um að „loka okkur inni“ og veita Íslandi engar lánalínur. Á meðan hafi síðan 

breska fjármálaeftirlitið hafið sókn á Landsbankann til þess að stöðva innlánasöfnun hans þar 

í landi (Karl Blöndal, 2009). Til viðbótar við þetta sagði Styrmir að með þessum samanteknu 

ráðum hefðu Íslendingar verið reknir í faðm Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þar sem Bretar og 

Hollendingar sætu, með stuðningi Frakka og Norðurlanda, og segðu við Ísland að engin hjálp 

fengist nema Icesave-samningarnir væru undirritaðir (Karl Blöndal, 2009). 

 Eiríkur Bergmann segir í umfjöllun sinni um umsáturskenninguna að hún hafi síðan 

endurómað víða í íslensku samfélagi. Máli sínu til stuðnings vísar hann til skrifa Ögmundar 

Jónassonar, þáverandi þingmanns Vinstri grænna, í nóvember 2009. Grein Ögmundar, 

„Norræn þögn sama og norrænt samþykki“, er harðorð. Þar segir að svarbréf Dominique 

Strauss-Kahn, þáverandi framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, til einna þeirra 

fjölmörgu hagsmunasamtaka mótmælenda sem spruttu upp á Íslandi eftir hrun, varpi ljósi á 

að Norðurlandaþjóðir hafi ætlað að þvinga fram undirskrift íslenskra stjórnvalda við Icesave-

samningana. Til áréttingar, þá hélt Ögmundur því fram að skilja mætti bréf Strauss-Kahn 

þannig, að Norðurlönd væru viljandi að leggja stein í götu Íslands og tefja málsframvindu 

þeirra hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Ögmundur varð enda foxillur og hvatti Íslendinga til þess 

að láta sér þessa umvöndun Norðurlandaþjóðanna ekki úr minni líða. „Geðleysi? Það þykir 

mér. Ég neita því ekki að eitthvað hafa kólnað mínar tilfinningar og hrifning á norrænu 

samstarfi,“ sagði Ögmundur undir lok greinar sinnar (Ögmundur Jónasson, 2009).   

 Og fleiri þingmenn úr öðrum flokkum á Alþingi tóku mjög hart til orða þegar afstöðu 

Norðurlandanna í Icesave-deilunni bar á góma, eins og Eiríkur rekur í bók sinni. Til dæmis má 

nefna Birgittu Jónsdóttur, þingmann Hreyfingarinnar, sem sagði í janúar 2010 að henni þætti 
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ekki koma til greina að fá til Íslands sáttasemjara frá Norðurlöndunum, til þess að miðla 

málum. „Við gerum þá kröfu að hann verði ekki frá Norðurlöndum. Sömu löndum og sett hafa 

á okkur þumalskrúfu í Icesave málinu,“ var haft eftir Birgittu (Vísir, 2010). Auk tínir Eiríkur til 

orð Margrétar Tryggvadóttur, flokssystur Birgittu, sem spurði á Alþingi 18. júní 2010, í 

sérstökum umræðum um Icesave-deiluna, hvort Ísland ætlaði að semja við fyrrum 

nýlenduherra. „Ísland er gömul nýlenda,“ sagði hún og bætti við: „...og við erum að semja við 

rótgróna nýlenduherra sem hafa ekki hlíft nýlendum sínum í gegnum tíðina. Ætlum við að 

gerast nýlenda þeirra?“ Því næst sagði Margrét að evrópsk lýðræðisríki gætu ekki unað við þá 

samninga eins og þarna lágu fyrir og vísaði hún til þeirra samninga sem náðust eftir að þjóðin 

hafði þegar kolfellt afrakstur fyrri viðræðna við Breta og Hollendinga. Því miður fyrir 

Afríkuþjóðir og þriðja heims ríki, sagði Margrét, væru slíkir samningar þar daglegt brauð, en 

við þetta gætum við Íslendingar ekki sætt okkur. Margrét lauk svo ræðu sinni á því að segja: 

„Við mótmælum öll!“ (Margrét Tryggvadóttir, 2010). Það kallast nokkuð á við ræðu Bjarna 

Benediktssonar, þá nýorðins formanns Sjálfstæðisflokks, sem hann hélt í Valhöll, 

höfuðstövðum flokksins, 9. janúar 2010. Þar hvatti hann flokksmenn og landsmenn alla, á 

sérstökum fundi um Icesave-deiluna, til þess að hafna samningum ríkisstjórnarinnar við 

breska og hollenska ríkið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í heimildum Eiríks Bergmanns er haft eftir 

Bjarna: „Vér mótmælum allir!“ (Morgunblaðið, 2010 og Eiríkur Bergmann, 2011).4 

 Þegar framanlögð orð nokkurra stjórnmálamanna og ritstjóra Morgunblaðsins eru 

gaumgæfð, má sjá að orðræðan í íslenskri pólitík um Icesave-deiluna tók víða ansi skýra 

stefnu: menn töldu að útlendingar, oft nágrannaþjóðir okkar Íslendinga, hefðu horn í síðu 

þjóðarinnar og reyndu markvisst að beygja okkur niður í duftið. Skoðun margra var sú að setið 

hafi verið um Ísland og þjóðin þvinguð til þess að ganga til samninga við Breta og Hollendinga 

um Icesave, ellegar fengi hún ekki aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það sem í reynd hafði 

gerst, var að um heim allan hafði orðið mikil efnahagskreppa og hver ríkisstjórn heimsins hafði 

litið sér nær í kappinu við að tryggja hagsmuni sinna þjóða, eins og til dæmis forsætisráðherra 

lýsti í ávarpi sínu til þjóðarinnar, 6. október 2008 (Geir H. Haarde, 2008c). Svo virðist sem 

menn áttuðu sig ekki á því, að alþjóðleg efnahagskreppa ylli því að nágrannaþjóðir Íslendinga 

kappkostuðu við að tryggja sína hagsmuni. Auk þess má nefna að íslenskum stjórnvöldum var 

illa treystandi. Íslensk stjórnvöld höfðu farið á svig við EES-löggjöf um innistæðutryggingar 

 
4 Í bók Eiríks er vísað til bloggfærslu á eyjan.is þar sem „Vér mótmælum allir!“ er haft eftir Bjarna 

Benediktssyni. Færsluna var hvergi að finna er þessi ritgerð var unnin. 
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með neyðarlögunum og neitað að greiða þær innistæðutryggingar sem þeim bar alltént að 

greiða. Íslenskir bankar höfðu vaxið að stærð á vakt íslenskra stjórnvalda, svo að við ofurefli 

var að etja og þegar kom til kastanna gat íslenska ríkið ekki ábyrgst ógætilega háttsemi þeirra 

erlendis. Erfitt er að sjá hvernig það er öðrum að kenna en einmitt íslenskum stjórnvöldum og 

fífldjörfum, íslenskum kaupsýslumönnum. Það væri því langsótt að nágrannaþjóðir Íslands 

hefðu hag af því að koma þjóð til aðstoðar, sem sjálf hafði bakað sér ómæld vandræði, 

sérstaklega í þeim aðstæðum sem þá voru uppi í hagkerfi heimsins.  Í stað þess að horfa til 

þeirra staðreynda og skilja þannig úlfúð og vantraust í garð Íslendinga á alþjóðavísu, töldu 

stjórnmálamenn hér á landi að erlendar þjóðir færu fram með tuddaskap í okkar garð. Það að 

erlendar þjóðir teldu best að íslensk stjórnvöld sýndu vilja til þess að greiða skuldir 

bankakerfis, sem óx langt framúr efnahag landsins á þeirra vakt, var talið vera skipulögð aðför 

gegn íslensku þjóðinni.  Menn brugðust ókvæða við, steyttu hnefann í Norðurlandaþjóðir og 

tuggðu „Vér mótmælum allir!“ hvað eftir annað í ræðu og riti, með augljósri vísan til 

þjóðfundarins árið 1851, þegar íslenskir stjórnmálamenn stóðu upp í hárinu á danska 

konungsveldinu. 

 Ef nota má þá þau dæmi sem hér á undan voru talin upp, til þess að leggja einhvers 

konar mat á þá orðræðu sem skapaðist í kringum Icesave-deiluna eftir hrun, þá kemur í ljós 

að menn hafi ef til vill þjáðst af mikilli minnimáttarkennd og óöryggi. Rétt eins og fyrir hrun 

varð vart við mikið dramb af hálfu margra frammámanna í íslensku þjóðlífi eftir hrun, hvort 

sem var á þingi eða í atvinnulífinu. Færa má rök fyrir því að vænlegra hefði verið fyrir íslenska 

ráðamenn og viðskiptalífið í heild, að líta inn á við af auðmýkt þegar erlendir fjölmiðlar sögðu 

fréttir af fallvaltleika íslenska bankakerfisins. Og að sama skapi má færa rök fyrir því að meiri 

sæmd hefði verið yfir því, að íslenskir stjórnmálamenn leituðu lausna á vanda Íslands eftir 

hrun án þess að hafa í frammi gífuryrði og úthrópanir.  

 Vissulega má þó vera, að harðorður málflutningur sumra íslenskra þingmanna um 

Icesave-málið hafi borgað sig á endanum, þegar úrskurður EFTA-dómstólsins lá loks fyrir í 

janúar 2013. Þannig mætti velta því fram, að án þessa harðorða málflutnings sem hér hefur 

verið rakinn, hefði forseti Íslands ef til vill aldrei synjað lögum um afborgarnir af Icesave-lánum 

staðfestingar. Sömuleiðis hefði íslenska þjóðin ef til vill aldrei fellt samningana í 

þjóðaratkvæðagreiðslu ef ekki hefði verið fyrir skýra – og á köflum óyfirvegaða – orðræðu 

margra stjórnmálamanna á meðan Icesave-deilunni stóð. Hvað sem því líður, þá má enn færa 
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rök fyrir því að málflutningur margra þingmanna og sérstaklega fyrrverandi ritstjóra 

Morgunblaðsins hafi einkennst af minnimáttarkennd og óöryggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



46 

 
  
 

5  Niðurstöður og lokaorð 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á hvernig hugmyndir um sjálfsmynd þjóðarinnar 

tengjast þeirri orðræðu sem var ríkjandi í kringum bankahrunið á Íslandi haustið 2008. Auk 

þess var reynt að sýna fram að á hugmyndir um sjálfsmynd þjóðarinnar geta með beinum eða 

óbeinum hætti haft áhrif á ákvarðanatöku stjórnvalda, sérstaklega þegar þau standa frammi 

fyrir stórum áskorunum. Með vísan til orða ráðamanna þjóðarinnar og frammámanna 

atvinnulífsins fyrir hrun, auk vísana til orða Alþingismanna eftir hrun má segja að nokkuð skýr 

dæmi finnist um þetta. Þau einkenni, sem segja má að sjáist sérstaklega vel í orðræðu 

stjórnmálanna beggja vegna hrunsins, eru minnimáttarkennd og óöryggi um sjálfsmynd 

íslensku þjóðarinnar. Eins og hér að ofan var rakið, birtust þessi einkenni í orðræðu 

stjórnmálanna með drambi og belgingshætti fyrir hrun, en fjandsemi í garð nágrannaþjóða 

eftir hrun. Í hruninu sjálfu og mánuðina fyrir það má svo segja að ríkisstjórn Íslands hafi að 

miklu leyti staðið aðgerðalaus hjá.  

Greining á þeim orðum stjórnmálamanna og hagsmunaaðila í viðskiptalífinu, hvort 

sem var fyrir hrun eða eftir, leiðir það sama í ljós: að á Íslandi sé eitthvað í sjálfsmynd 

þjóðarinnar sem virðist hafa í för með sér, að ráðamenn hennar bregðast gjarnan við mótlæti 

með því að viðurkenna ekki raunverulegar orsakir þess. Eins og fjallað var um hér að framan, 

gátu menn hvorki viðurkennt, að fyrir hrun hafi verið reynt að vara Íslendinga við yfirvofandi 

hættuástandi í bankakerfi landsins og að eftir hrun hafi skortur á viðbragði við hættuástandinu 

haft afleiðingar fyrir stöðu landsins á alþjóðavettvangi. Einnig getur sjálfsmynd þjóðarinnar 

haft í för með sér, eins og sýnt hefur verið fram á, að stjórnvöld hálfpartinn standi agndofa 

frammi fyrir stórum áskorunum frekar en að takast á við þær. Þetta varð sérstaklega skýrt 

mánuðina og dagana fyrir bankahrunið. 

 Margsinnis hefur verið vísað til skrifa Eiríks Bergmanns til stuðnings þessarar 

greiningar. Eiríkur hefur enda sjálfur viðrað viðlíka hugmyndir og hér koma fram í skrifum 

sínum eftir bankahrunið. Auk þess hefur Eiríkur, eins og kom fram í inngangi, skrifað um 

mikilvægi sjálfsmyndar íslensku þjóðarinnar fyrir efnahagsstjórn hennar. Þau skrif Eiríks 

styrkja og styðja það sem hér hefur komið fram, um að íslenskir ráðamenn beygi út af sporinu 

í stjórn landsins þegar sjálfsmynd þjóðarinnar er á einhvern hátt ógnað.  

 Og það að ráðamenn þjóðarinnar og hagsmunasamtök viðskiptalífsins hafi farið út af 

sporinu fyrir hrun er engum ofsögnum sagt. Raunar viðurkenndi Viðskiptaráð Íslands í skýrslu 
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árið 2011, að farið hafi verið of geyst í útgáfu efnis, þar sem „þjóðareðli“ Íslendinga var haft 

til sönnunar um hæfi íslenskra kaupsýslumanna umfram kaupsýslumanna annarra ríkja 

(Viðskiptaráð, 2011). Sömuleiðis sagði forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, í nýársávarpi 

sínu 1. janúar 2009, að hann hafi þurft að líta um öxl og skoða hvernig hann bæri ábyrgð á því 

hvernig komið væri fyrir þjóðarbúinu. Sagði hann einnig að forsvarsmenn fjármálastofnana, 

ráðherrar í ríkisstjórn og kjörnir fulltrúar hvers konar þyrftu að gera slíkt hið sama (Lára Hanna 

Einarsdóttir, 2009). 

 Fróðlegt væri að vita hvort fleiri dæmi séu um að íslenskir stjórnmálamenn hlaupi með 

einhverjum hætti á sig þegar sjálfsmynd þjóðarinnar er ógnað, eins og hér hefur verið sýnt 

fram á að getur gerst. Ef fleiri dæmi fyndust mætti renna fleiri stoðum undir þá hugmynd, að 

óöryggi um sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar sé til staðar og að það hafi markverð áhrif á stefnu 

stjórnvalda hverju sinni. Eiríkur Bergmann hefur til dæmis fært rök fyrir því að umræða á 

Íslandi um inngöngu í Evrópusambandið sé ætíð mjög lituð af hugmyndum um sjálfstæði 

þjóðarinnar og í þeim umræðum hefur margur stjórnmálamaðurinn látið að sér kveða á 

undanförnum árum.  
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