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Formáli 
 
Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem unnu með mér að þessu verkefni. Þar 

á ég við það fólk sem samþykkti að gefa sér tíma til að hitta mig mörgum sinnum 

til að eiga við mig samtal um líf sitt, viðhorf og tilfinningar. Ég met það mjög mikils 

að hafa jafnframt fengið leyfi þeirra til að ljósmynda heimili þeirra og daglegt líf, 

hafa fengið innlit í einkalíf þeirra til að geta gefið sem sannasta mynd af stöðu 

mála. Án samvinnu við þetta fólk hefði þetta verk aldrei orðið til. 

 

 
 
Inngangur 
 

Í janúar árið 2009 hélt ég af stað í vegferð með sjö einstaklingum sem ég þekki 

vel. Ég hafði ákveðið að safna heimildum um efnahagshrunið og kreppuna. Ég 

bað fjórar konur og þrjá karla um að ræða við mig í tvö ár um tilfinningar sínar, 

skoðanir og almenna upplifun af atburðum tengdum efnahagshruninu og 
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kreppunni sem fylgdi. Ég fékk leyfi til að mynda daglegt líf þeirra og aðstæður. Ég 

tók einnig viðtöl við nokkra aðstandendur þeirra. Þetta efni mun ég síðan setja 

saman í bók þegar fram líða stundir. Mig langar að fara aðeins yfir það hvað 

leiddi til þessarar vinnu sem stóð yfir í tvö ár og skilaði texta upp á 208. 853 orð 

og ógrynni  ljósmynda hluti hvorttveggja verður aðeins nýttur hér í þessari ritgerð. 
 

Þegar allt hrundi 
Hinn 6. október 2008 var ég að aka að Þjóðarbókhlöðunni í vesturbæ 

Reykjavíkur. Ég var með kveikt á útvarpinu þegar Geir H. Haarde þáverandi 

forsætisráðherra ávarpaði þjóðina með því að segja: „Góðir Íslendingar, ég hef 

óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu, nú þegar miklir erfiðleikar 

steðja að íslensku þjóðinni.”1 Mér brá og ég lagði við hlustir. Þetta ávarp varð 

frægt meðal Íslendinga, sennilega fyrir margar sakir. Ávarpið fjallaði um 

fjármálakreppu heima og erlendis, um gífurlega skuldbindingu íslensku bankanna 

og hættulegt ástand þjóðarbúskapsins. Ég fékk herping í magann þegar Geir H. 

Haarde sagði okkur hversu mjög alvarleg staða bankanna væri og að 

skuldbindingar þeirra næmu margfaldri þjóðarframleiðslu Íslands. Hann sagði að 

sú hætta væri raunveruleg að íslenska þjóðarbúið myndi, ef allt færi á versta veg, 

sogast inn í brimrótið með bönkunum og afleiðingin yrði þjóðargjaldþrot. Hann 

bætti við að engin ábyrg ríkisstjórn tefldi þjóð sinni í slíka tvísýnu ... Honum væri 

ljóst að þetta væri verulegt áfall fyrir marga og myndi valda okkur öllum ótta og 

angist og ef einhvern tímann hefði verið þörf á því að íslenska þjóðin stæði 

saman og sýndi æðruleysi andspænis erfiðleikum þá væri sú stund runnin upp. 

Hann hvatti fjölskyldur til að ræða saman og láta ekki örvæntinguna ná 

yfirhöndinni þótt útlitið væri svart hjá mörgum. Mér fannst ávarpið vera harmrænt, 

kvíðavænlegt og eiginlega fráleitt. Ríkisstjórnin hafði lagt á það áherslu, aðeins 

nokkrum dögum áður, að efnahagur Íslands væri ekki í neinni hættu. Það sem 

sló mig sérstaklega voru lokaorðin, þegar sjálfur forsætisráðherrann lauk 

ávarpinu með því að segja „Guð blessi Ísland“! Seinni hlutinn ávarpsins og 

                                                
1 Eyjan. Innlent-mánudagur-6.10.2008-17:00. Ávarp Geirs H. Haarde. Sótt þann 2. mars 
2011 af  http://eyjan.is/2008/10/06/avarp-geirs-h-haarde/. 
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sérstaklega lokaorðin hljómuðu að sumu leyti eins og viðvörun um mikla hættu; 

hrun eða endalok þeirrar samfélagsgerðar sem við þekktum.  

 Ég man ekki nákvæmlega hvernig mér leið. Ég held ég hafi fyllst 

skelfingu, allavega miklum óróleika og kvíða. Ég sat og hlustaði á lokin á 

ávarpinu á bílastæðinu við Þjóðarbókhlöðuna og var eiginlega sem steini lostin. 

Mér komu til hugar náttúruhamfarir. Ég sá eyjuna okkar fyrir mér í miðjum ólgusjó 

eins og lítinn bát á reki. Ég var viss um að hér væru runnin upp tímamót í 

íslensku þjóðlífi og þá bæði hvað varðaði efnahag landsins en einnig 

tilfinningalegt eða andlegt ástand samfélagsins. Málin virtust ískyggileg. Ég var 

ekki viss, á þessari stundu, hvað væri í vændum. Ég var ráðvillt og einmana þar 

sem ég sat í bílnum á bílastæðinu vestur í bæ, þennan rigningardag í byrjun 

október árið 2008. 

 Síðar kom í ljós að þjóðin var öll meira og minna felmtri slegin á þessari 

stundu. Þetta ávarp er flestum Íslendingum ógleymanlegt. Margir, líkt og ég, 

muna nákvæmlega hvað þeir voru að gera á þessum tíma. Þetta var óvenjulegt 

ávarp, óvenjulegur dagur og dagarnir sem á eftir komu urðu eftirminnilegir.  
 

Undanfari hrunsins 
Sumarið hafði verið sólríkt en órólegt. Það höfðu verið teikn á lofti. Það varð 

dýrara að kaupa gjaldeyri. Um vorið fóru ýmis fyrirtæki á Íslandi að sýna minni 

gróða, gengi krónunnar féll og verðbólga jókst. Eftir þessu tóku flestir landsmenn 

og margir voru áhyggjufullir. En þetta vor, í mars 2008, hélt Geir H. Haarde ræðu 

á Alþingi Íslendinga þar sem hann sagði að botninum væri náð í íslensku 

efnahagslífi. Þetta var mér allt mjög minnisstætt en þó sérstaklega afstaða 

ríkisstjórnarinnar. Í öllum viðtölum ráðherra við fjölmiðla voru svör hans alltaf á þá 

leið að það væri ekkert að óttast, íslenska efnahagskerfið væri mjög stöndugt og 

nákvæmlega engar hættur sem að því steðjuðu. Ef ég man rétt fékk íslenska 

bankakerfið fyrstu einkunn hjá erlendum matsfyrirtækjum á þessum tíma. 

Greiningardeildir bankanna héldu áfram að tala kjarkinn í landsmenn. 

Ríkisstjórnin bægði frá sér öllum neikvæðum röddum af mikilli atorku. 
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 Það voru greinileg óróleikamerki þetta sumar. Það sveif ekki sami andi yfir 

vötnunum og árin áður. Ýmislegt var farið að ganga illa í hinum alþjóðlega 

fjármálaheimi. Það komu fréttir af því að bankar, fasteignasölur og aðrar 

fjármálastofnanir væru að verða gjaldþrota. Ég velti því mikið fyrir mér hvort 

ráðherrar Íslands þyrftu ekki að sleppa sumarfríum og vera í vinnu við að fara yfir 

bankamálin. Enn er mér mjög minnisstætt hvernig Geir brosti framan í 

myndavélarnar þegar hann var spurður um stöðuna í efnahagsmálunum. 

Fjölmiðlamenn höfðu áhyggjur af stöðu mála en ráðherrar landsins bægðu öllum 

efasemdum í burt með því að segja gagnrýni sem á bankana félli vera algerlega 

óverðskuldaða. Þess vegna var ræðan mjög óvænt, þennan mánudag 6. október 

árið 2008. Hún var eiginlega fráleit! 
 

Viðburðaríkir haustdagar 
Ávarpið sat í mér það sem eftir lifði dags, næstu daga og vikur á eftir. Ég velti 

fyrir mér peningalegri stöðu fólks almennt, hvernig þau verðbréf stæðu sem fólk 

átti eða bankareikningar. Væri hægt að lifa áfram á hinn venjulega máta, kaupa 

nauðþurftir, nota bankakortin og greiða reikninga? Myndi efnahagskerfið virka í 

landinu eða var allt að hrynja. Inn í hvaða atburðarás vorum við að sigla? Ég velti 

einnig fyrir mér stöðu allra milljónamæringanna, bankastjóranna og hinna 

svokölluðu útrásarvíkinga. Hvernig færi fyrir þeim og þeirra auðæfum? Fréttirnar 

sem fylgdu í kjölfarið um yfirtöku ríkisins á bönkunum og neyðarlögin sem voru 

samþykkt á Alþingi komu á mig eins og marga fleiri. Atburðirnir í samfélaginu 

yfirtóku einhvern veginn allt annað í mínu daglega lífi.  

 Næstu dagar voru vægast sagt mjög viðburðaríkir. Ég var mjög upptekin af 

atburðum líðandi stundar og fylgdi atburðarásinni eftir með miklum áhuga. 

Þannig var með flesta sem ég þekkti. Það var alltaf eitthvað mikilvægt að gerast. 

Það er hægt að fara yfir forsíðufréttir Morgunblaðsins frá þessum tíma og lesa 

hinn 7. október: Neyðarlög voru sett, hinn 8. október: Bretar beita 

hryðjuverkalögum gegn íslenska ríkinu og Landsbankanum. Hinn 9. október er 

gert áhlaup á Kaupþing erlendis. Hinn 10. október fá íslensk útflutningsfyrirtæki 

ekki keyptar vörur frá útlöndum nema gegn staðgreiðslu. Almenn vantrú ríkir á 
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íslenskt efnahagslíf. Hinn 11. október eru sett gjaldeyrishöft. Hinn 25. október má 

lesa: Forsætisráðherra skorar á auðmenn að flytja peninga heim til Íslands og 

taka þátt í að byggja þjóðfélagið upp að nýju. Það voru stórar fréttir nærri því upp 

á hvern dag.  

 Í þessum hvirfilbyl fór ég að hugsa um að það væri eiginlega nauðsynlegt 

að vinna eitthvað úr þessum atburðum. Hvernig gat ég unnið úr þeim 

vandamálum sem við blöstu, hvaða tökum átti ég að taka vandamálin sem 

virtustu óyfirstíganleg og tengdust mér og öllu mínum fólki – öllum Íslendingum? 

Fólk hittist meira og var mjög opið í öllum samræðum. Málflaumurinn var meiri en 

venjulega, fólk hafði þörf fyrir að tala, fá tækifæri til að segja skoðanir sínar. Það 

var líkt og fólk leitaði lausna með því að tala um atburðina og vandann. Mér varð 

fljótt ljóst að ég yrði að ná einhverju af þessu á fast form, geyma eitthvað af 

þessu og gera úr því samtímaheimild. Þannig var ég jafnframt viss um að skilja 

stöðuna mun betur. 
 

Fyrstu vikur kreppunnar 

Gengi krónunnar hrundi harkalega eftir fall bankanna. Margir höfðu tekið lán í 

erlendum gjaldeyri fyrir húsnæði og bílum og þau ruku nú upp í verði. Á aðeins 

nokkrum vikum var nokkuð stór hópur að því kominn að kikna undan þunga 

fjárhagslegra skuldbindinga. Verðlag breyttist mjög hratt, dagleg neysluvara varð 

æ dýrari. Fólki var sagt upp í stórum hópum og mikið atvinnuleysi varð 

staðreynd. Fólk varð hrætt um að missa vinnuna eða fá ekki vinnu. 

Byggingariðnaðurinn þurrkaðist nær út. Stór hluti arkitekta missti vinnuna á 

nokkrum vikum. Margar aðrar stéttir skruppu saman. Margir þurftu að sætta sig 

við launalækkun eða einhverja skerðingu. Fasteignamarkaðurinn hægði á sér 

mjög hratt. Venjulegt fólk horfðist í augu við ný áhyggjuefni: Myndi landið fara á 

hausinn, myndum við halda sjálfstæði okkar? Yrði áfram til félagslegt kerfi, 

leikskólar, skólar og spítalar? Almenningur varð að horfast í augu við það að 

spilling hafði viðgengist í landinu lengi og það komu fréttir af því á hverjum degi. 

Það höfðu margir trúað að Ísland væri laust við spillingu. Enginn endi virtist vera 

á hyldýpi skammarinnar. Það virtust svo margir viðriðnir hrunið og 
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útrásarvíkingarnir voru sviptir hulu hetjudáðar og stóðu berstrípaðir í miðjum 

pyttinum. Fólk vonaðist eftir réttlæti og að einhverjir myndu svara fyrir hrun 

kerfisins en það dróst hins vegar á langinn og gerði fólk órólegt. Almenningur 

vissi fljótlega innst inni að hann yrði að reyna að sætta sig við það að fá í hausinn 

bakreikning bankahrunsins. Það voru þó fæstir tilbúnir að sætta sig við það. Þetta 

var svo óvæntur viðsnúningur á lífi allra landsmanna, að það þurfti tíma til að 

melta hann. Það bætti ekki úr skák að umfjöllun um landið erlendis breyttist 

jafnframt algerlega frá því að vera mjög jákvæð yfir í mestmegnis neikvæða 

umræðu. algerlega frá því að vera mjög jákvæð yfir í mestmegnis neikvæða 

umræðu. Daniel Chartier er höfundur bókarinnar Hinni mikilfenglegu upplausn 

Íslands. Í henni greinir hann frá þeirri miklu fjölmiðlaumfjöllun um Ísland sem varð 

erlendis í kjölfar bankahrunsins. Ísland hafði sennilega aldrei fyrr verið jafn mikið í 

fréttum á erlendri grund. Eins og segir á baksíðu bókarinnar: „Ísland varð í miðri 

heimskreppunni, táknmynd hörmunga sem snerti öll vestræn samfélög. Þau 

reyndu að skilja hvernig þessi fyrirmynd Skandinavíu gat hrunið svo 

snögglega.“2. Hann tekur fjölmörg dæmi úr erlendum fjölmiðlum en það nægir að 

koma með eitt. Í Financial Times frá 19 október var skrifað „The country´s 

international reputation is ruined.“3 

 

 

                                                
2 Chartier, Daniel. La spectaculaire déroute de l´Islande. Québec, Canada. Presse de l´Université du 

Québec 2010 Baksíða. 
3 Chartier, Daniel. La spectaculaire déroute de l´Islande. Québec, Canada. Presse de l´Université du 

Québec 2010.Bls.3 
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Örvænting líðandi stundar 
Ég var í sömu sporum og flestir aðrir landsmenn. Ég vildi reyna að skilja ástæður 

efnahagshrunsins. Ég vildi fá að vita hvers vegna og hvernig hlutirnir hefðu átt 

sér stað. Ég fylltist reiði, kvíða, áhyggjum og forvitni. Ég var heltekin af ástandinu, 

heltekin af fréttum. Ég skoðaði alla miðla á netinu, las blöðin, horfði á 

sjónvarpsfréttir, hlustaði á útvarpið. Þannig var komið fyrir mörgum, kannski 

flestum af vinum mínum. Við vorum ringluð, bara algerlega áttavillt. Okkur leið 

ekki vel og vorum örugglega flest óþolinmóð. Við biðum eftir lausnum frá 

ríkisstjórninni og Seðlabankanum. Margir vonuðust eftir því að þessi kreppa 

myndi standa yfir í stuttan tíma, fólk spáði tveimur árum eða mesta lagi þremur. 

Einhvern veginn fórum við mörg í það að bíða eftir einhverju, kannski kraftaverki!  

 Margir töluðu um að útrásarvíkingarnir ættu að sjá sóma sinn í því 

að skila til baka einhverju af peningunum sem þeir höfðu haft upp úr krafsinu. Í 

raun og veru vissum við mjög lítið um það sem hafði átt sér stað í nákvæmum 

dráttum. Fæstir landsmenn höfðu skilið viðskiptagjörninga góðærisins. Þetta 

sérstaka tungumál þar sem var talað um krosseignartengsl, viðskiptasnúninga og 

afleiður. Það höfðu verið tímar allsnægta og peningar flæddu út úr öllum bönkum. 
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Svo leið ein helgi og þá voru allar heimildir lækkaðar. Peningarnir voru á þrotum. 

En hvernig gerðist það eða gat það gerst? 
 

Hugmynd verður til 
Þetta haust hrunsins hóf ég nám við Háskóla Íslands í Hagnýtri menningarmiðlun 

og það má segja að atburðirnir í samfélaginu hafi litað nokkuð mikið nám og 

umræður okkar nemendanna á haustmisseri. Ég hafði eins og áðir sagði þegar 

hugsað með mér að það væri eiginlega nauðsynlegt að vinna eitthvað með 

þessa viðburðarríku tíma. Í lok annar skrifaði ég ritgerð í námskeiðinu Miðlun og 

menning um „Ísland dagsins í dag“ þar sem ég skoðaði ástand landsins á 

þessum tíma umbrota og sögulegra atburða. Mig dreymdi draum sem gaf mér 

mikinn innblástur og var einn af vegvísum mínum í verkefninu. Þess vegna finnst 

mér tilheyra að lýsa honum hér.  

 Ég fór seint að sofa, með kollinn fullan af efni. Ég hafði verið að lesa eitt 

og annað sem viðkom efni námskeiðsins Menning og miðlun og naut lestrarins 

svo vel að ég var að til klukkan fimm um morguninn. Ég sofnaði svo út frá 

hugsunum um heimaprófið sem ég ætlaði að skrifa næsta dag. 

 Nóttin byrjaði illa, með lausum, slitróttum svefni og eftir, að því mér fannst, 

stuttan tíma rumskaði ég við hljóð frá eldhúsinu. Úff, hugsaði ég, skyldi nú 

einhver hafa laumað sér inn um gluggann, ég hafði skilið hann eftir opinn... það 

hefur jú víst verið, töluverð fjölgun innbrota þessa dagana, vegna ástandsins í 

þjóðfélaginu. En er ég kom inn í ískalt eldhúsið og kveikti ljósið þá blasti við mér 

jafn tómt eldhús eins og kvöldið áður, mér til mikils léttis. Eina hljóðið var suðið í 

ískápnum sem oft virðist verða svo lifandi. Þessa nótt fannst mér það hálf 

óhuggulegt. 

 Ég skreið aftur undir hlýja sængina og datt nú inn í draumalandið. Þá 

dreymdi mig þennan sérstaka draum: Ég er stödd í stórum biðsal, mér virðist 

þetta vera flugvöllurinn í Reykjavík, eins og hann var fyrir tuttugu árum. Það er 

mikið af fólki í biðsalnum og í gegnum glugga sé ég landslag borgarinnar í fallegri 

birtu ljósaskiptanna. Ég greini kuldann úti, því hann hríslast inn í salinn. Ég heyri 

ýlfur í vindinum og fíngerður snjórinn þyrlast upp undan atlæti hans.  
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 Fólkið í biðsalnum er eins og lokað inni í eigin hugarheimi, starandi út í 

buskann á allt og ekkert, augnaráðið reikult. Það virtist einmana, sorgmætt, 

ráðvillt. Sorgin er svo skýr að hún nístir mig inn að hjarta, mér verður kalt. Ég tek 

eftir því að á færiböndunum er enginn farangur þrátt fyrir að margt fólk standi við 

þau og bíður. Á flugbrautunum standa engar flugvélar eða aðrar vélar. Brautirnar 

eru auðar, eina sem stendur á vellinum eru yfirgefnir hleðslubílar og stigar. 

 Ég finn óþægindatilfinningu hellast yfir mig. Ég fer að þjónustuborðinu og 

spyr afgreiðslukonu hvort ég geti keypt far fyrir mig og dóttur mína. Konan horfir á 

mig og spyr hvort ég hafi greiðslumöguleika? Ég hef það á tilfinningunni að það 

sé ekki alveg sjálfgefið. Ég leita í töskunni minni og finn þar spjald með 

járnklemmu og rétti konunni. Hún rennir járnklemmunni inn í einhverskonar mót 

og réttir mér svo kortið aftur og segir að það sé enginn möguleiki, það stemmi 

ekki. Ég hef það á tilfinningunni að konan sé hálffrosin og örvæntingafull. Ég 

reyni að ná augnsambandi við fólkið í kringum mig en það forðast augnaráð mitt. 

Vanlíðan hópsins þrengir að mér, þar til ég fæ hálfgerða innilokunarkennd. Ég 

ákveð þá að fara burt frá þessum óþægilega og örvæntingarfulla stað og sé hvar 

Lóa dóttir mín er komin upp að mér. Ég gríp í granna smágerða hönd dóttur 

minnar og finn angurværðina streyma frá þessari fíngerðu veru. Við göngum 

saman út í kuldann og rökkrið og hlaupum eftir auðu bílastæðinu að leita að 

bílnum okkar, en þá vaknaði ég. 

 Þetta var í rauninni, að einhverju leyti, tilfinningin sem ég hafði fyrir stöðu 

fólksins í landinu á þessum tíma, einmana í kuldalegu rými, án farangurs. Það 

komu hvorki flugvélar né aðrar vélar. Allir voru að bíða eftir einhverju sem þeir 

vissu ekki hvað var. Lausnirnar voru ekki í sjónmáli. Greiðslukortin og peningarnir 

höfðu breyst í ný spjöld með tilvísun í form sem var ekki til. Fólk var ráðalaust og 

ráðvillt. Því leið illa, það var örvæntingarfullt og sorgmætt. Það var að leita að 

sínu kennimarki og leiðinni sem það hafði týnt. Þarna, á þessari stundu, hugsaði 

ég með mér að vonandi næði það að gera upp fortíðina og halda heimili sínu, lífi 

og sérstaklega mennsku og menningu. Þarna var kominn hluti af því sem ég vildi 

rannsaka. Ræða við fólk um allar þær tilfinningar og viðhorf sem urðu til á 

þessum umbrotatímum. 
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Búsáhaldabyltingin 
Í janúar árið 2009 fóru Íslendingar í þúsundatali út á götur miðborgarinnar og létu 

í sér heyra. Búsáhaldabyltingin hófst með látum en vissri stemningu sem blés lífi 

í fólk og gaf mörgum von um að breytingar myndu ná fram að ganga. Fólk vildi 

burt ríkisstjórnina sem hafði verið þátttakandi í atburðum þeim er leiddu til 

hrunsins. Það var mjög sérstakt að fylgjast með Íslendingum á Austurvelli þar 

sem þeir börðu búsáhöld og kölluðu margróma: „Ríkisstjórnina burt!” Aldrei hafði 

nokkuð þessu líkt gerst á minni ævi sem þá taldi 48 ár. Íslendingar eru ekki 

þekktir fyrir að bera tilfinningar sínar á torg. Það hefur ekki þótt við hæfi. Við 

eigum að vera stolt, sterk og bjartsýn. Taka því sem koma skal en líka að láta 

hlutina reddast. 

 En það varð til óvenjuleg hreyfing í janúar 2009. Þjóðin sem hafði verið 

slegin þungu höggi óvæntra hamfara, reis nú upp, full baráttuanda og einhverjum 

nýjum krafti. Reiðin og örvæntingin bullaði upp á yfirborðið. Það ríkti mikill 

samhugur meðal stórs hóps fólks. Þessir atburðir voru magnaðir. Þeir gáfu mér 

von um að nú myndi eitthvað jákvætt fara að gerast. Með slíkum krafti var hægt 

að knýja margt fram. Ég mætti á fundina á Austurvelli og tók þó nokkuð oft þátt í 

mótmælunum og hjarta mitt sló hraðar. Hér mótaðist ennfrekar hugmyndin sem 

ég hafði fengið um haustið, enn frekar. Þar sem ég er ljósmyndari sá ég fyrir mér 

myndir. Mér datt í hug að útlit borgarinnar gæti breyst, viðhald dregist saman og 

að húsin myndu hrörna. Að efnisleg ummerki kreppunnar yrðu greinileg.  

 En búðirnar tæmdust hvorki né lokuðu. Og þar sem efnisleg ummerki 

virtust ætla að láta á sér standa, þá fannst mér máttlaust að nota eingöngu 

myndir. Það var nauðsynlegt að fá fólk til að segja frá því sem það upplifði á 

þessum merku og óvenjulegu tímum. Myndir og frásagnir var það sem ég lagði 

upp með.  
 

Viðmælendur mínir 
Ég vildi leita til venjulegs hóps fólks, fólks sem lifði lífinu á svipaðan hátt og ég 

best þekkti, fólks sem var ekki daglega í blöðum eða öðrum fjölmiðlum með 

frásagnir sínar. Ég var fljótlega komin með þá hugmynd að tala við fólk af 
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millistétt sem hafði ágæta menntun og ætti auðvelt með að tjá sig. Fólk sem hafði 

unnið fyrir sínu af heiðarleika. sem hafði lagt upp úr því að mennta sig til að geta 

séð sér og sínum farboða. Ég vildi tala við fólk sem hafði trúað á landið sitt, 

tækifærin og framtíðina. Mig langaði til að rannsaka hvernig því fólki liði núna og 

hvernig það færi að því að takast á við nýjar aðstæður. Ég vildi vita hvort sýn 

þess á lífið, tilveruna, þjóðfélagið og framtíðina hefði breyst. Ég vildi tala við mitt 

fólk! 
 Með myndum og frásögnum sá ég fyrir mér að geta búið til heildstætt verk 

um tilfinningar, skoðanir og daglegt líf. Ég vildi reyna að sýna hvernig ágætlega 

menntað fólk á miðjum aldri, með atvinnu, lifði í miðju efnahagshruni, eftir allt 

góðærið.  

Ég ætlaði að byrja á góðærinu, næst efnahagshruninu, þá mótmælunum á 

Austurvelli og síðan fylgja framvindu mála, upplifa atburðina jafnóðum og þeir 

gerðust með nokkrum vinum mínum eða kunningjum. Ég ætlaði að taka púlsinn á 

atburðunum um leið og þeir væru að gerast. Mig langaði til að setja niður á blað 

reynslu nokkurra einstaklinga yfir ákveðið tímabil. Tímaþátturinn var mikilvægur. 

Það yrði spennandi að sjá hvernig hugmyndir, viðhorf og skoðanir myndu 

breytast eða haldast óbreyttar yfir nokkurra mánaða tímabil, þegar atburðarásin 

væri svona ör. Ég ákvað að reyna að fá vini mína sem ég hafði verið í sambandi 

við vegna hrunsins með mér í verkið. Þannig var möguleiki á að fá opnar og 

einlægar samræður sem var lykilatriði þess verks sem ég hafði teiknað upp í 

kollinum. Þannig gæti ég tekið myndir, sem væru ekki of þvingaðar, af 

heimilisaðstæðum og daglegu lífi fólks. Það væri eiginlega eini möguleikinn á að 

ná einlægum myndum úr persónulegu lífi fólks.  

 Ég ákvað að leita til fólks á aldrinum 35 til 55 ára, fólks með vissa 

lífsreynslu að baki, sem hefði lokið námi, komið sér fyrir og hefði einhverjar 

skuldbindingar. Fólk á þessum aldri hefur ekki upplifað eftirmála stríðsáranna og 

þá kreppu sem þá herjaði á landið. Þannig væri þetta fyrsta alvarlega kreppan 

sem það upplifði. Ég vildi ekki fara að bera saman, frekar fá alveg ferska sýn á 

efnahagshamfarir. Ég ákvað að ræða við sjö manns. Það yrði nokkuð stór hópur, 

en ekki of stór, og hann gæti gefið fjölbreytta sýn á ástandið. Ég vildi ræða við 
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nokkurn veginn jafn margar konur og karla. Þau sem ég hafði samband við voru 

öll svo elskuleg að verða við bón minni. Það voru eftirtalin:  

 1)Halla Hauksdóttir ferðamálafræðingur, einstæð móðir, fædd 1961. Hún á 

fimm börn og tvö barnabörn. Halla býr í Grafarvoginum í fjögurra herbergja íbúð í 

fjölbýli með fjórum barna sinna.  

 2)Gunnhildur Manfreðsdóttir bókasafns- og upplýsingafræðingur, fædd 

1961 og eiginmaður hennar Einar Rúnar Axelsson heimilislæknir, fæddur 1959. 

Þau búa í einbýlishúsi á Álftanesi ásamt tveimur yngstu börnum sínum af sex. 

 3)Guðlaugur Viktorsson tónlistarmaður, söngvari, tónmenntakennari og 

kórstjóri, fæddur 1963. Hann býr með eiginkonu sinni Eddu Gylfadóttir 

vöruhönnuði og þremur börnum í fjögurra herbergja íbúð í Hlíðunum í Reykjavík. 

 4)Móheiður Geirlaugsdóttir mastersnemi í þýðingarfræðum við Háskóla 

Íslands, fædd árið 1976 og eiginmaður hennar Arnar Eggert Thoroddsen 

blaðamaður hjá Morgunblaðinu, fæddur 1974. Þau búa í tveggja herbergja íbúð 

ásamt tveimur dætrum sínum í Norðurmýrinni í Reykjavík.  

 5)Loks er það Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir þjóðfræðingur, fjalla- og 

ökuleiðsögumaður, fædd árið 1966. Hún býr með sambýlismanni sínum Einari 

Torfa Finnssyni fjalla- og ökuleiðsögumanni og tveimur börnum í þriggja 

herbergja íbúð í Hraunbæ í Reykjavík.  

 Ég tók sex til átta viðtöl við hvern og einn. Við hittumst yfirleitt heima hjá 

viðmælendum mínum því ég vildi nálgast þau á sínum heimavelli. Hvert viðtal tók 

eina til fjórar klukkustundir. Áður en ég hitti viðmælendur mína var ég búin að tala 

við þá í hvert sinn og gera þeim grein fyrir um hvað næsta viðtal myndi snúast án 

þess endilega að senda þeim spurningarnar. Ég lagði svo grunnspurningar fyrir 

hvern og einn en leyfði svo viðtalinu að þróast út frá þeim svörum sem ég fékk 

við grunnspurningum. Ég lagði þá framhaldsspurningu fyrir viðkomandi eftir því 

hvernig viðtalið þróaðist, ef ég vildi halda áfram í þá átt sem að svarið hafði leitt 

okkur. Ég sneri mér svo aftur að þeim spurningum sem ég vildi fá svör við. 

Viðtölin voru mislöng eins og áður sagði og helgaðist það af því í hvaða tilgangi 

ég tók ræddi við fólkið. 
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 Viðtölin þróuðust í hvert skipti í samvinnu milli mín og viðmælandans. 

Þannig urðu spurningar oft til á staðnum. Þetta er aðferð sem tengist því mjög 

hvernig ég vinn ljósmyndir af atburðum eða sögum. Þá spinn ég vinnuna út frá 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum og markmiðum. Ég fer á staðinn með það í 

huga að teikna upp ákveðna sögu eða ná að fanga ákveðinn atburð. Þegar á 

staðinn er komið þá verða atburðir sem móta verkið og athöfnina. Hið óvænta 

fær að hafa áhrif á heimildavinnuna í ljósmyndavinnu minni og þannig sá ég 

viðtölin fyrir mér á sama máta. Verkið þróaðist þannig smám saman og varð til 

þess að það fékk eiginlega sjálfstætt líf að nokkru leyti. Með þessu á ég við að 

viðmælendur mínir fóru stundum aðra leið í umræðunni en ég hafði séð fyrir í 

byrjun sem gaf mjög oft af sér ríkulegan ávöxt. Ég er sannfærð um að svarandi 

getur í viðtali oft opnað leið sem er mjög mikilvæg án þess að ég sem spyrjandi 

hefði endilega verið búin að sjá það fyrir. Í framhaldinu af því leiddi ég 

viðmælendur mína oftast inn á þær spurningar sem ég hafði hugsað mér að fara 

yfir. Þeir sem að ég ræddi við voru mjög ólíkir og það krafðist ákveðins 

sveigjanleika í vinnu minni. Ég vildi fá fram þennan mismun í skoðunum fólksins 

á sama tímabili og sömu atburðum.  

 Sum viðtölin voru stutt og snerust um ákveðinn atburð eins og alþingis-

kosningarnar í maí 2009 en önnur voru mjög ítarleg og löng en þar var ég að 

leitast við að fá heildarmynd af viðhorfum og tilfinningum fólksins. Viðtölin 

þróuðust eftir því sem leið á tímabilið vegna fjölmargra þátta. Samband mitt og 

viðmælandanna þróaðist og varð nánara með tímanum og þá urðu samtölin 

afslappaðri og opnari. Viðtölin þróuðust einnig út frá atburðum í samfélaginu.  

 Árið 2009 var samfélagið heltekið af efnahagshruninu sjálfu. Atburðarásin 

var mjög öflug, nýjar áfallafréttir bárust í hverri viku um eitthvað alvarlegt sem var 

að gerast eða spillingin var að koma upp á yfirborðið. Ýmislegt í samfélaginu, 

sem hafði verið haldið frá okkur áður en var að koma í ljós, hafði mikil áhrif á 

viðmælendur mína. Örlög okkar virtust mjög óráðin og það var greinilega þörf á 

breytingum hvað varðaði stjórnarfar og allt samfélagskerfið. Gildi samfélagsins 

voru í endurskoðun hjá all flestum. Samtöl okkar snerust mikið um pólitík, 

samfélagsformið, ástandið í samfélaginu, kerfið og kreppuna. Þegar leið á, 
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aðlagaðist ég, eins og aðrir, þessum atburðum og þá fór ég meira út í að spyrja 

viðmælendur mína út í persónulega hagi þeirra. Bæði ég og viðmælendur mínir 

vöndumst að vissu leyti aðstæðum í þjóðfélaginu og fengum því andlegt svigrúm 

til að fara út í aðra þætti en það sem barði á okkur úti í samfélaginu. Við fórum þá 

að skoða hlutina meira inn á við. Margt af því sem við ræddum var viðkvæmt og 

ég hafði þá reglu að stíga varlega til jarðar, fara ekki of geyst eða með óvægnum 

hætti að viðmælendum mínum. Í úrvinnslu viðtalanna tók sjálfa mig út úr 

textanum þar sem ég spurði oft sömu spurninganna og það hefði verið þrástagl. 

Ég ritstýrði þeim einnig, stytti samtöl og þétti til þess að textinn yrði áheyrilegri. 

En ég lagði áherslu á að hver einstaklingur fengi að halda sínum einkennum í 

hugsun og frásögn. 

 Ljósmyndavinnan fór fram bæði sama dag og ég tók viðtölin en einnig á 

öðrum tímum. Myndirnar gefa innsýn í daglegt líf og umhverfi viðmælenda minna. 

Þær sýna fjölskyldur þeirra og vini, aðstæður þeirra heima við og jafnvel í 

vinnunni. Þær sýnda hvernig stórfjölskyldan hittist. Ég leitast ekki við að sýna hið 

stórfenglega eða óvenjulega. Ég gef mynd af því venjulega eða hversdagslega. 

Ég vinn myndirnar þannig að þær tengjast sem ein heild. Þær leggjast saman 

eins og mósaík og þangað til þær verða festar á bók ræður áhorfandinn í hvaða 

röð hann skoðar myndirnar. Ég þekki allar dagsetningar en þær skipta ekki 

höfuðmáli. Myndirnar spanna tveggja ára tímabil og þær geta raðast niður á 

margan hátt.  

 Ég tek myndir af ákveðnum atriðum hjá öllum. Ég tek portrett af hverjum 

og einum, tek myndir af húsinu, vistarverum þess og staðnum þar sem húsið 

stendur. Ég fanga fjölskylduna í daglegu amstri og tek fjölskyldumyndir við húsið 

eða inni. Einnig mynda ég veislur eða einhverjar samverustund. Stundum tók ég 

mynd í vinnunni. Svona myndaröð gefur góða heildarmynd af lífi og aðstæðum 

fólksins. Ég set myndirnar því lausar í umslög, þannig að áhorfandinn getur lagt 

þær allar niður á borð eða flett þeim. Hverjum bunka fylgir skýringartexti.  

 Hér á eftir kemur fyrri hluti bókarinnar. Fyrsta árið af viðtölum við alla sjö 

viðmælendur mína, á tímabilinu janúar 2009 til og með janúar 2010. Ég tók hins 

vegar viðtöl við þau til lok nóvember 2010 sem ekki eru með í þessari ritgerð 
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vegna umfanga þeirrar vinnu. Þar að auki tók ég viðtöl við ýmsa aðstandendur 

aðalpersóna verksins. Ég vildi tala við þá sem stæðu nálægt aðalviðmælendum 

mínum. Ég taldi mikilvægt að fá annað og víðara sjónarhorn á líf þeirra. Einnig 

gaf það góða mynd af ólíkum viðhorfum mismunandi aldurshópa. Loks tók ég 

viðtöl við fólk úr hjálparsamtökum, heilbrigðis- og félagskerfinu. Þau gáfu mér 

einnig góða hugmynd um það hvað hefði breyst í samfélaginu bæði 

heilsufarslega, félagslega og sálarlega vegna efnahagsþrenginganna. Þau gáfu 

mér, síðast en ekki síst, innsýn í hversu mikið dregið hefur úr lífsgæðum fólks, 

hvað líf venjulegs fólks hafði breyst mikið. Þetta efni mun ég nýta við gerð 

endanlegrar útgáfu bókarinnar. 
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Fyrsti kafli, janúar 2009 
 

Halla Hauksdóttir 

 
 

Halla Hauksdóttir er fædd 23. júní 1961 í Reykjavík. Hún ólst upp í Garðahreppi 

með foreldrum sínum, Elínu Kristinsdóttur og Hauki Andréssyni, og eldri systur, 

Sigurbjörgu, fæddri 22. júlí 1954. Elín vann á Miðstöð skólabókasafna í um 

tuttugu og fimm ár og Haukur vann sem vélstjóri á millilandaskipum og síðar sem 

trésmiður. Þarna í Garðahreppi kynntumst við Halla, sjö ára gamlar. Við vorum 

samlokuvinkonur allan barna- og gagnfræðaskólann, trúnaðarvinkonur og 

sálufélagar. Vinskapurinn hefur varað æ síðan, við erum enn  mjög nánar. Eftir 

grunnskóla fór Halla í nám í hárgreiðslu í Iðnskólanum í Hafnarfirði og lauk 

sveinsprófi árið 1980. Hún starfaði í nokkur ár sem hárgreiðslukona á ýmsum 

stofum. Halla stofnaði fljótlega heimili með Páli Kristjánssyni. Þau eignuðust 

dótturina Þórunni Ella, 2. apríl árið1982 þegar Halla var tuttugu og eins árs. Halla 

og Páll slitu samvistum eftir þrjú ár og Halla fluttist aftur í Garðabæinn. Nokkrum 

árum síðar ákvað Halla að kveðja hárgreiðsluna og hélt til náms í Sviss. Þar lauk 
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hún Diplóma-námi í ferðamálafræðum frá Hosta í Leisin. Þegar heim kom gekk 

henni mjög illa að fá vinnu. Hún greip til hárgreiðslunnar í eitt ár en bauðst þá 

starf á ferðaskrifstofu varnarliðsins þar sem hún starfaði í eitt ár. Þá fékk Halla 

vinnu sem sölumaður farmiða hjá Flugleiðum þar sem hún starfaði til ársins 

1998. Árið 1990 kynntist Halla, Guðbergi Bergssyni sölumanni hjá 

hljómplötuútgáfunni Steinum hf. Þau fóru að leigja í Kópavogi árið 1991 og 

bjuggu þar með Þórunni. Árið 1992 eignuðust þau soninn Ágúst Snorra. Sonur 

þeirra Pétur Andri fæddist í mars árið 1994 og þau giftu sig sama ár, 4 júni. Þau 

eignuðust Tómas Hauk árið 1995 og Þyrí Ástu í apríl árið 1998. Þetta sama ár 

flutti Þórunn Ella dóttir Höllu að heiman og hóf sambúð. 
 Veturinn 2002-2003 nam Halla ferðamálafræði við háskólann að Hólum í 

Hjaltadal. Sama ár skildu þau Halla og Bergur að borði og sæng. Þegar Halla 

kom til baka frá Hólum flutti hún með börnin í kaupleiguhús Búseta sem þau 

Bergur höfðu fest sér. Halla hélt áfram í námi við Háskóla Íslands og lauk BS-

prófi í ferðamálafræðum frá Háskóla Íslands árið 2005. Lokaritgerð hennar fjallaði 

um kirkjur og ferðamenn. Hún starfaði meðfram námi á Eiríksstöðum í Dölum 

fræðslusetri um Eirík Rauða og Sögusetrinu á Hvolsvelli. Halla starfaði fyrst eftir 

nám á Þjóðminjasafninu sem leiðsögumaður en síðan í viðskiptadeild 

Ferðaskrifstofu Íslands. Undanfarið ár hefur hún starfað í miðasöludeild 

Icelandair.  

 Þórunn Ella Pálsdóttir dóttir Höllu er nú gift Sigurþór Skúla Sigþórssyni og 

eiga þau tvö börn, Dagbjörtu Elínu fædda 9. mars 2003 og Daníel Hauk fæddan 

28. ágúst 2006. 

 

Halla Hauksdóttir, laugardaginn 3. janúar 2009 

Ég hef starfað við ferðamál undanfarin ár og síðastliðin tvö ár í viðskiptadeild 

Ferðaskrifstofu Íslands. Í október komu nýir eigendur inn í fyrirtækið og keyptu 

upp allt hlutafé. Ég hef verið í 100 %  en nýlega var starfshlutfallið lækkað vegna 

aðstæðna í þjóðfélaginu.. Þá var ég komin í hálft starf og þurfti að sækja um 

atvinnuleysisbætur á móti. Vegna þess er staðan þannig í dag að ég þarf að velta 

hverri krónu fyrir mér og betur en það, ég á í raun ekki fyrir öllum skuldbindingum 
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mínum. Það að hafa verið sett í 50% starf hefur mikil áhrif á mitt líf, á minn hag, 

ég get ekki gert skil á öllu því sem ég þarf að gera skil á. Ég get ekki borgað af 

öllum lánum eins ég ætti að gera. Það sem ég læt ganga fyrir er að kaupa mat 

ofan í börnin mín, allar nauðþurftir ganga fyrir, þannig að lán og annað situr á 

hakanum. Mín laun eru ekki há fyrir og ég sé ein um heimilið. Þessi breyting á 

starfshlutfalli á að standa óbreytt fram í febrúar eftir því sem ég hef fengið að vita 

frá mínum vinnuveitendum. Eftir það veit ég ekkert hvað gerist. 

Þetta svokallaða góðæri, ja, ég keypti til dæmis ekki flatskjá eða nýjan bíl, 

en það var allt miklu auðveldara. Það var til dæmis mikið auðveldara að fá lán, 

bankarnir voru ósparir á að lána manni peninga en að öðru leyti fann ég ekki fyrir 

þessu nema jú að það var allt miklu auðveldara en núna til dæmis. 

Þegar ósköpin gengu yfir, þá horfði ég í raun á þetta svolítið úr fjarlægð. 

Mér fannst þetta ekki snerta mig, svona til að byrja með, af því að þetta voru fyrst 

Glitnir og Landsbankinn og bankastjórar Kaupþings töldu að bankinn þeirra væri 

mjög traustur. Þannig að ég áttaði mig ekki á alvarleika mála. En auðvitað kom 

það svo í ljós mjög fljótlega, hversu alvarlegt þetta var og í raun hversu 

grafalvarleg staðan var fyrir Ísland í heild. Þetta bankakerfi okkar var ótrúlega 

útþanið. Mín líðan þá var eins og yfirleitt, ég tek einn dag í einu og er ekki of 

mikið að paníkera. 

Ég var í raun farin að finna fyrir breytingum í sumar. Gjaldeyrisverð rauk 

upp og bitnaði á þeim sem ferðuðust til útlanda. Ég varð vör við þetta þar sem ég 

vinn á ferðaskrifstofu og það varð svo dýrt að vera ferðamaður. Ég held að við 

finnum miklu meira fyrir kreppunni en fólk víða erlendis. Auðvitað er þessi kreppa 

allsstaðar og það er mikil breyting annarsstaðar í heiminum. Ég held að þetta sé 

heimatilbúin kreppa á Íslandi að einhverju leyti. Þá meina ég að þessir svokölluðu 

útrásarvíkingar eigi stóran þátt í þessu. Það er eins stjórnvöld hafi ekki verið á 

verði. Allar þessar eftirlitsstofnanir okkar hérlendis hafa einnig brugðist okkur. 

Já, nýtt ár er gengið í garð, jólin eru búin og þetta er í raun óþolandi 

ástand. Ég finn á fólki í kringum mig og á mínum nánustu að það er kominn 

samhugur í fólk, fólk vill breytingar, það er tilbúið að leggja sitt af mörkum. Ég er 

tilbúin til að leggja mitt af mörkum, ekki kannski með miklum hávaða og látum. En 
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ég er tilbúin, til dæmis til að mótmæla og ég hvet alla til að mótmæla, koma niður 

á Austurvöll. Sýna það að fólk standi saman, varðandi þennan tíma sem er í 

vændum og þetta hrun á íslensku þjóðfélagi og samfélagi. 

Ég held að á þessu ári verði miklar breytingar, ekki bara hjá mér heldur 

öllum í þessu þjóðfélagi okkar. Ég held að það sé mjög gott, það er mjög þarft að 

það verði breytingar. Varðandi mig persónulega þá veit ég ekkert. Þar sem ég er 

í 50% starfi og þess vegna á ég ofboðslega erfitt með að gera plön um það 

hvernig árið verður.  

Mín tilfinning fyrir því hvað þetta herrans ár 2009 muni bera í skauti sér er 

blendin. Ég er kvíðafull, ekki bara fyrir mig heldur einnig aðra. Ég hef miklar 

áhyggjur hvað varðar börnin mín. Þórunn og maðurinn hennar til dæmis, þau eru 

ung og eru með miklar fjárfestingar, bæði íbúð og bíla. Hann er verktaki, ég hef 

miklar áhyggjur af þeirra afkomu.  

Ég hef jafnframt áhyggjur af skólamálum og hvað varðar menntunina í 

landinu, hvað þetta á allt eftir að kosta okkur á því sviði. Ég hef ekki síður 

áhyggjur vegna foreldra minna sem eru orðið fullorðið fólk, hvernig þetta verður 

hjá þeim. Verður samfélagið þannig að fólk muni eiga erfitt með að fá þá hjálp 

sem það þarf.  

Ég held að atvinnuleysi muni aukast. Ég óttast það að fólk sé mjög reitt og þá 

verða auðvitað meiri róstur sem kemur til með að birtast í ýmsum myndum.  

Ég vil mótmæla spillingunni, þessari hrikalegu spillingu sem er hér á 

Íslandi. Hún er enn við lýði. Þessum mikla mismun sem viðgengist hefur hérna, 

þessum ofurlaunum. Ég vil mótmæla því að þetta fólk sem olli þessu 

þjóðargjaldþroti skuli enn vera að störfum. Þó að ég viti ekki hvað framtíðin beri í 

skauti sér, þá vil ég sjá breytingu. 

Það verða kosningar, við krefjumst kosninga, ég skil ekki að þessi 

ríkisstjórn sitji enn og hvað þá sumir af þessum ráðherrum. 

Ef ég tala um hvernig bankarnir voru, þessi ofurþenslustefna, allt þetta fólk 

sem bankinn dró að sér. Það var í raun mjög vinsælt að starfa hjá banka, þá 

varstu safe, þá voru launin þín trygg og launin voru hærri þar en víða 
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annarsstaðar. Þessi ofurlaun þessara bankamanna og bankastjóra gerðu starfið 

eftirsóknarvert. 

Yfirvöld hér á Íslandi eru ekki að gera neitt, ég treysti þeim ekki. Ég myndi 

vilja sjá nýtt fólk í brúnni. Ég myndi vilja hafa kosningar bráðlega. Fólkið í landinu 

þarf að standa saman, sem það og gerir sýnist mér.  

Það sem er að gerast á Íslandi og hefur ekki verið að gerast lengi er að 

það er meiri samstaða meðal fólks, samhugur er meiri. Mótmælin niðri á 

Austurvelli eru bara frábær. Fólk í kringum mig, vinir mínir og fjölskylda eru 

ákveðnir í að koma og mótmæla. Þau vilja taka þátt í að knýja fram breytingar. 

Mér finnst þessi staða sem við erum í þessa dagana, ofboðslega flókin. Ég 

skil hana ekki fullkomlega. Við fáum engar skýringar heldur. Stjórnvöld standa sig 

engan veginn hvað varðar upplýsingaflæði. 

Ég treysti ákveðnum fjölmiðlum betur en öðrum. Ég horfi á Silfur Egils, 

Egill Helgason hefur verið ótrúlega duglegur að velta upp steinum og að hræra 

svolítið upp í þessu öllu. Ég fer einnig inn á Eyjuna á netinu og hlusta á fréttir og 

Kastljósið. 

 Í  sambandi við mína afkomu og fjárhag þá hræðist ég að ég geti í raun 

ekki greitt það sem ég skulda á næstunni. Það var verið að boða til fundar í 

fyrirtækinu og sennilega á að ræða um hver framtíð fyrirtækisins verður og okkar. 

Ég veit að starfsfólkinu er órótt. 

Í byrjun árs er ég kvíðafull, ekki bara fyrir mig, heldur líka aðra. Ég held að 

það verði miklar breytingar og það er mjög þarft að það verði breytingar, það er 

vonandi að svo verði. 
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Móheiður Geirlaugsdóttir og Arnar Eggert Thoroddsen  

 
 

Móheiður Geirlaugsdóttir fæddist í Aix en Provence í Suður-Frakklandi, 17. mars 

1976. Hún er dóttir  Petrínu Rósar Karlsdóttur, frönskukennara, skjalaþýðanda og 

leiðsögumanns með meiru og Geirlaugs Magnússonar ljóðskálds og kennara. 

Hann er látinn. Móheiður bjó í Aix en Provence með foreldrum sínum þar til þau 

skildu árið 1980. Mæðgurnar bjuggu áfram í Frakklandi til ársins 1988. Móheiður 

gekk því í skóla í Aix til tólf ára aldurs. Þá fluttust þær heim. Þær bjuggu fyrst í 

Kópavogi, síðan á Egilsstöðum og að lokum í Reykjavík. Móheiður fór í 

Menntaskólann í Reykjavík og lauk stúdentsprófi af fornmálabraut. Árið 1993 

fæddist Júlían, hálfbróðir Móheiðar.  
 Móheiður fór til Frakklands árið 1996 til fornmálanáms við Sorbonne-

háskólann. Hún hætti eftir eina önn og fór að vinna í Danska húsinu á Champs 

Élysées-breiðgötunni. Eftir að hún kom heim nam hún heimspeki við Háskóla 

Íslands og lauk BA-prófi árið 2002. Móheiður kynntist Arnari Eggerti 

félagsfræðingi árið 1998 og þau hófu sambúð árið 2001. 2. janúar, 2005, fæddist 

þeim dóttirin Ísold og 19. desember, 2006, dóttirin Karólína. Móheiður og Arnar 
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dvöldu í Berlín veturinn 2005-2006 við nám í þýsku. Þegar að þau komu til 

Íslands keyptu þau sér íbúð í Auðarstræti í Norðurmýri í Reykjavík. Þau giftu sig 

17. júní 2008.  

 Móheiður hefur starfað á Listasafni Einars Jónssonar á sumrin. Hún 

starfaði á þýðingarmiðstöð menntamálaráðuneytisins árið 2007-2008 sem nemi í 

starfsnámi frá Háskóla Íslands. Móheiður hefur verið í Mastersnámi í 

þýðingarfræðum við Háskóla Íslands og lýkur námi vorið 2011.  

 Við Móheiður, eða Móa, kynntumst fyrst í gegnum mömmu hennar. Við 

Petrína urðum vinkonur í kringum árið 1990 þegar Móa var unglingsstúlka. Ég 

kynntist Móu sem fullorðinni konu í París árið 1996-97 þegar ég bjó þar og hún 

kom þangað til náms. Við höfum verið góðar vinkonur alla tíð síðan. 

 

Arnar Eggert Thoroddsen fæddist í Reykjavík 18. febrúar, 1974, sonur Bryndísar 

Þorbjargar Hannah skrifstofukonu og húsmóður og Gísla Thoroddsen 

matreiðslumeistara. Hann er næst elstur þriggja systkina en systkini hans eru 

þau Curver og Eva Engilráð. Arnar ólst upp með foreldrum og systkinum í 

Kópavogi og síðan í Reykjavík.  

 Eftir grunnskóla fór hann í Menntaskólann við Sund og lauk stúdentsprófi 

þaðan árið 1994. Hann nam í framhaldinu félagsfræði við Háskóla Íslands og 

lauk þaðan BA-prófi árið1999. Arnar hefur starfað sem blaðamaður við 

Morgunblaðið síðan þá. Ég kynntist Arnari í gegn um Móheiði. 
 

Móheiður Geirlaugsdóttir og Arnar Eggert Thoroddsen,  
sunnudaginn 11. janúar 2011 
Móa: Ég get lítið sagt um góðærið. Ég varð lítið vör við það þar sem ég var nemi 

á námslánum. Ég á ekki flatskjá til dæmis! Ég fann ekki fyrir góðærinu! 

Arnar: Þetta margumtalaða góðæri, það hefur sannarlega komið í ljós núna að 

þetta var byggt á einhverskonar falsi. Ég persónulega og fleiri sem ég þekki, við 

fundum aldrei fyrir neinu góðæri í tekjum, lífsstíl eða lífsháttum. Þar sem maður 

varð aðallega var við góðæri var á prenti, í blöðum og öðrum fjölmiðlum. Það var 

alveg sama hversu mikið góðæri var, það var alltaf jafn mikill sparnaður og 
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aðhald í þeim fyrirtækjum sem maður var að vinna hjá og það var alltaf jafn erfitt 

árferðið. Þetta finnst mér svolítið skondið.  

Móa: Þegar allt hrundi, allir bankarnir, þá fékk maður bara svolítið sjokk. Maður 

var alltaf í því að spara og maður heldur því áfram og verslar í Bónus. Allt í einu 

er maður ekki öruggur um neitt, ekki um vinnu, ekki um neina framtíð. Framtíð 

barna sinna til dæmis, allt í einu var allt sett á „hold”. Þetta var svona það sem 

mér fannst. 

Arnar: Þegar maður hugsar um þessa hluti eftir á, hér er maður búinn að búa í 

landi þar sem talað hefur verið eins og það sé besta og ríkasta land í heimi. Það 

var fyrir hádegi, eftir hádegi var þetta orðið fátækasta land í heimi! Svona hreinan 

viðsnúning upplifir maður ekki oft. Það hefur aldrei þekkst annað eins dæmi í 

mannkynssögunni um annað eins flopp hjá einni efnahagsstjórn. Ég held bara 

síðan saga vestrænnar menningar hófst! Ég held núna, tveimur þremur 

mánuðum eftir að hrunið átti sér stað, að maður sé ekki beint farinn að finna 

þetta. Enn sem komið er sést ekki til einhverra bandingja hérna úti á götu 

veifandi kyndlum. Maður finnur fyrir þessu í einhverjum mæli kannski. Það er ekki 

fyrr en eftir nokkur ár sem það kemur almennilega í ljós hvernig þetta á eftir að 

breyta öllu samfélaginu hérna til frambúðar. 

Móa: Já, maður finnur ekki fyrir þessu eins og jarðskjálfta eða eldgosi. Þetta eru 

efnahagslegar hamfarir, þetta snýst um peninga. Ég sagði í því samhengi við vin 

minn í útlöndum, það er allt hrunið en það eru allir á rosalega fínum bílum og það 

er nóg til í verslunum! 

Arnar: Frá síðasta sumri fór maður að lesa um kreppu. Svona fyrsta merkið eftir 

á að hyggja var þegar að FL Group fór á fljúgandi hausinn í febrúar. Frá því fara 

menn að tala um kreppu. Jú, maður hafði heyrt þetta orð, kreppa, maður hafði 

lesið um kreppu, já, maður svona „ókey”, þetta gæti orðið einhverskonar kreppa 

en maður hafði ekki beint áhyggjur af að allt færi hér á annan endann. Þegar svo 

fór að koma í ljós hvað var að gerast, varð maður auðvitað fyrir áfalli. Maður sá 

að þetta yrði á einhverjum skala sem ekki nokkur maður hefði getað ímyndað 

sér. Ég held að enginn hafi getað náð hausnum utan um hvað þetta var – eða er, 

og það er enginn búinn að gera það ennþá. Ástæðan er sú að þetta er í raun 
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bara eitthvað hagfræðingatal sem 85% af fólki skilur hvorki upp né niður í. Manni 

finnst eins og maður hafi raunverulega verið hafður að fífli.  

Móa: Ef ég ætti að benda á sökudólga þá myndi ég benda á auðmenn, 

stjórnmálamenn, allt þingið. Þetta fólk sem hefur verið við stjórnvölinn undanfarin 

ár og hefur haft það mjög gott í þessu svokallaða góðæri. Þeir hafa verið að 

hækka launin sín, laun hafa farið upp úr öllu valdi hjá einhverju fólki. Fólk á 

mínum aldri, 33ja ára fólk er allt í einu orðið bankastjórar í einhverjum banka og 

fær einhverja milljarða. Maður nær ekki utan um þessar upphæðir. Ég gat aldrei 

skilið af hverju fólk var að halda afmæli á Jamaica eða hvar sem það var. Ég 

skildi ekki hvernig fólk gat haldið þessum lifistandard uppi, ég náði því aldrei. 

Arnar: Ef við tölum um áðurnefnd sérkenni Íslands þá finnst mér stundum eins 

og þessir kostir sem einkenndu Ísland, þetta samfélag nálægðarinnar, lítið land 

og innilegt þar sem allir þekkja alla, séu horfnir!  Það er búið að setja þetta í 

svona rosaleg þrot af því menn hafa komist upp með að vaða gjörsamlega áfram. 

Þeir hafa ekki þurft að sýna neina tillitsemi. Sko, erlendir hagfræðingar og 

erlendir sérfræðingar horfa bara á Ísland og segja: „Bíddu við, hvað er að?” Þetta 

er mál sem á eftir að vinda ofan af næstu árin. Ef menn verða ekki búnir að segja 

af sér fljótlega er það hneyksli á alheimsskala.  

Bara þetta sem menn voru að stæra sig af fyrir þremur árum. Líttu á 

forsetann okkar sem hélt rosatölu úti í London og um allan heim um einmitt þetta 

einstaka dæmi sem væri í gangi á Íslandi sem allir þyrftu að taka eftir. 

Nákvæmlega þetta viðhorf: „Við erum best og frábærust”, er búið að steypa 

þjóðinni í glötun. Þrotið er svo stórt að ekki er hægt að bera sig saman við neitt 

annað land í heiminum. 

Móa: Og það virðist vera hrein spilling alls staðar. Á mjög mörgum stöðum blasir 

þetta við og allt ofarlega í kerfinu. Þeir sem lenda samt verst í þessu er ungt fólk 

sem er að byrja að koma undir sig fótunum. Það erum við sem erum að fara að 

borga öll þessi gjöld og alla þessa skatta til þess að reyna að bjarga þjóðinni. 

Þessi ótrúlega spilling, á öllum efstu stöðunum, hvað var fólk að hugsa? 

Allir þeir sem voru með þessi ótrúlegu laun! Þessar tölur sem er aldrei hægt að 

ná utan um hvort sem er í góðæri eða kreppu. Þessir menn sem voru að halda 
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afmæli í útlöndum og hér og þar. Það var flogið með stjörnur í gleðskapinn langar 

leiðir. Þetta fólk átti skútur, þotur og kastala. Allt þetta lið þykist nú ekki bera 

neina ábyrgð á einu eða neinu. Hér er ég að tala um alla ábyrgð en við getum 

líka talað um einhverja ábyrgð. Það virðist geta frýjað sig henni líka. Svo sitjum 

við, venjulega fólkið, uppi með afleiðingarnar og það virðist vera unga fólkið sem 

lendir í að borga fyrir þær. Nú á að fara að setja á ýmis gjöld til að reyna að reisa 

Ísland við og það mun lenda á venjulega fólkinu. 

Arnar: Áhrif kreppunnar, eins og staðan er í dag, eru fyrst og fremst 

hugmyndafræðileg eða andleg. Maður er ekki farinn að sjá þessi efnislegu áhrif 

alveg strax. En það eru skrítnir hlutir í gangi. Það er erfitt að tala um vissa hluti 

við suma jafnaldra mína, fólk sem er tengt inn í Sjálfstæðisflokkinn eða fólk sem 

var að vinna í banka eða á ættingja sem voru að vinna í banka. Þetta er svo lítið 

og samvaxið samfélag einhvern veginn. Það eru alveg endalausir hlutir sem má 

ekki tala um. Sumt er mjög viðkvæmt umtalsefni. Það er nánast eins og 

samfélagið sé of lítið til að vera þjóð á meðal þjóða. Stolt og þjóðerniskennd 

hefur laskast rosalega mikið við þetta og fyrir mína parta er mér sama undir 

hverjum þetta land er svo lengi sem ég og börnin mín fáum eitthvað að borða. 

Móa: Ég þekki marga sem eru búnir að missa vinnuna. Arkitektar sem eru búnir 

að mennta sig í mjög mörg ár, sem vita ekkert hvað þeirra bíður. Þetta er ungt 

fólk, bæði klárt og vel menntað. Það hefur jafnvel ekki efni á að flytja burt af því 

það er skuldbundið á Íslandi. Hvað þýðir það ef maður getur ekki flutt burt og 

getur ekki borgað skuldirnar? Síðan verður fólk einhvern veginn skuldugra en 

nokkru sinni fyrr. 

Arnar: Fólk sem er með svona drauma um að ferðast eða búa erlendis, sér ekki 

fram á að koma þeim í framkvæmd. Það er eins og það sé búið að múlbinda 

heila þjóð út af einhverjum vitleysingum eins og Bjarna Ármanns og fleirum. 

Þessir náungar koma með einhverjar ævintýralegar afsakanir eins og þeir hafi 

ekki vitað hvað þeir voru að djoggla með allan tímann, þetta er ótrúlegt rugl. 

Móa: Það var verið að spila með framtíð okkar þegar góðærið var og það voru 

eitthvað um það bil þrjátíu manns sem voru í þeim leik. 
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Já, 2009? Mér fannst margir vera mjög fegnir að árið 2008 væri liðið. Það 

voru margir á því að það væri svo hræðilegt ár. En ég hugsa að 2009 geti orðið 

ár afleiðinganna. Þá þarf maður virkilega að fara að hugsa út í þetta allt saman. 

Hvað var gert og hver er að fara að borga brúsann. Það vantar einhvers konar 

uppgjör, uppgjör við þessa menn sem báru svo mikla ábyrgð á hruninu. Það 

vantar uppgjör á launastefnu þeirra og uppgjör á stefnu flokkanna. 

Arnar: Framan af fannst manni að Íslendingar væru algerir þrælar en mér finnst 

með hverri viku sem líður eins og það sé að byggjast upp ný afstaða eða ný 

hugmyndafræði meðal hinna venjulegu Íslendinga. En það tekur auðvitað mjög 

langan tíma. Þessi mótmæli og kröfur eru að slípast með hverri viku hjá okkur og 

það er fáránlegt í rauninni að ríkisstjórnin sé ekki búin að segja af sér fyrir löngu 

síðan, enda er henni ekki stætt. Fólk hefur verið að bera þetta saman við 

Simbabve og Mugabe og það er bara hárrétt líking. Þetta er með ólíkindum allt 

saman. Ég bíð eftir því hvað fólk ætlar að taka sér langan tíma í að gera meiri 

kröfur. Með hverjum deginum er meiri hætta á skemmdarverkum og ofbeldi og 

öllu því sem þessu róti fylgir og það er ekki hægt að kenna neinum öðrum um 

það en sitjandi ríkisstjórn. 

Móa: Ég er ekkert svo viss um að ríkisstjórnin hefði átt að vera búin að segja af 

sér en hún hefði kannski átt að vera komin með einhver betri plön og einhver 

fyrirheit um kosningar á þessu ári. 

Arnar: Og skýr afdráttarlaus svör.  

Móa: Og skýra stefnu þannig að maður geti þá treyst einhverjum ofarlega í 

kerfinu. 

Arnar: Manni finnst skítt þegar maður les um ráðherra í Svíþjóð sem þurfa að 

segja af sér af því þeir nota kreditkort frá ríkisstjórninni. Hérna getur þú farið 

ævintýralega langt í spillingunni án þess að svara fyrir nokkuð. 

Maður hefur áhyggjur af að ná ekki endum saman, bara þetta klassíska. 

Maður hefur alltaf haft þannig áhyggjur en þær hafa auðvitað stigmagnast. Maður 

er með áhyggjur af andlegri heilsu, maður sér fram á einhvers konar álag á allan 

hátt, það er svona kvíðvænlegt. 
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Móa: Já, ég hef áhyggjur af atvinnuleysinu sem er að verða mjög mikið. Mjög 

stór prósenta af þjóðinni er orðin atvinnulaus allt í einu. Það skapar allt öðruvísi 

andrúmsloft í samfélaginu. Svo hef ég áhyggjur af þessum skuldabyrðum sem 

leggjast á þjóðina, mér finnst það kvíðvænlegt. 

Arnar: Ríkisstjórnin er engan veginn að standa sig við að koma skilaboðum til 

hins almenna borgara. Fjölmiðlar, netið, vefmiðlar eru að sýna svolítið styrk sinn. 

Það hafa verið að spretta upp óháðir miðlar, þar er miklu hraðari vinna. Það er 

greiðara eða opnara aðgengi að upplýsingum hjá þessum nýju miðlum ef miðað 

er við hefðbundna prentmiðla eða sjónvarp. Það sjúkasta í þessu öllu eru 

viðskiptafréttirnar og fréttir af þessum hagfræðiþætti hrunsins, það skilur þetta 

enginn. 95% prósent þjóðarinnar skilja ekki hvað er verið að tala um. Það er 

linnulaust verið að nota hugtök sem enginn kann nema útlærðir hagfræðingar. 

Það er það sjúkasta við þetta kerfi, það virðist vera einhver klíka sem heldur 

þessu hjá sér, fólki er haldið fyrir utan þetta og það viljandi. 

Móa: Mér finnst upplýsingaflæðið ekki vera mikið en maður er samt að komast 

að ýmsu eins og þessum krosseignartengslum. Maður er allt í einu að skilja hver 

á þetta og hver á hitt og hvað þetta hefur verið selt þessum aðila oft. Það finnst 

mér vera kostur, betri upplýsingar hjálpa. Það skiptir máli að þetta gerist ekki 

aftur. Það er ekki nóg að fólk komi í sjónvarpið og segist bera einhverja ábyrgð, 

þeir þurfa að sýna að þeir beri ábyrgð eins og venjulegt fólk. Svo er auðvitað 

alltaf spurning um hver eigi fjölmiðlana. 

Það sem er jákvætt við þessa atburði er að ákveðið gildismat mun 

breytast. Efnishyggjan þarf kannski að víkja fyrir einhverju meira raunverulegu. 

Samhyggð hefur aukist og ég vona að sú þróun haldi áfram. Ég vona að fólk sé 

einhvern veginn meira vakandi og að aðhald verði meira. Það að fólk vilji fara um 

hverja helgi og mótmæla og sýna að það vilji taka þátt í lýðræðinu, það er 

ákveðin nýlunda á Íslandi 

Arnar: Ég er sammála þessu. Þessi breyting er frískandi, það er fleira jákvætt. 

Ný umræða er hressandi, það eru ýmsir hlutir sem hafa komið mjög sterkt í ljós 

og það er vonandi hægt að byggja eitthvað nýtt á því. Ég hef engin þolmörk 

lengur fyrir þessu blaðri í þessum frjálshyggjupostulum, maður getur ekki hlustað 
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lengur á þetta kjaftæði. En akkúrat núna er maður einhvern veginn á þeim punkti 

að maður hefur ekki mikla trú á mannkyninu. 

Móa: Þó að gildismatið breytist hjá okkur, litla fólkinu, þá er spurning hvort þetta 

haldi áfram ef ekkert verður aðhafst, hjá hinum sem eru ofarlega í stiganum. 

Arnar: Þessir menn eru ekkert að fara að segja af sér. Ef ráðamenn segja af sér 

þá hrynur allt kerfið, það eru vandræðin. 

Það er eiginlega tvennt í gangi. Það er aukin samheldni meðal fólks en um 

leið er fólk líka að passa upp á sitt, sig og sína. Maður mætir í sína vinnu og gerir 

sitt og reynir að koma skikki á sín fjármál. Það sem maður vonar að muni 

breytast er svona andlegt atgervi. Það er vonandi að það komi eitthvað gott út úr 

þessu rugli. 

Móa: Það sem mér finnst mikilvægt er að skapa atvinnu. Þegar fólk er 

atvinnulaust þá er svo margt sem þrýtur. Atvinnuleysi er fljótt orðið heilsufarsmál, 

þá getur álagið aukist annars staðar á ríkiskassann. Ef við eigum að virka sem 

þjóðfélag þá verðum við að halda vinnunni okkar. Það er ekki hægt að setja 

stopp á allt eins og var gert í Austur-Þýskalandi eftir sameininguna. Þeir urðu 

bara fátæklingarnir í þessu nýja landi sem heitir Þýskaland. 
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 Guðlaugur Viktorsson  
 

 
Guðlaugur Viktorsson er fæddur 22. nóvember 1963 á Akureyri. Hann er sonur 

Helgu Garðarsdóttur sérkennara og Viktors Guðlaugssonar skólastjóra. Hann er 

eldri bróðir þeirra Sigrúnar, Helgu Völu og Öldu og á einn hálfbróður Gyrðir 

Viktorsson. Á æskuárum sínum bjó hann víða um land með foreldrum sínum, eftir 

því hvar þau kenndu. Á aldrinum átta til sextán ára bjó hann á Stóru-Tjörnum þar 

sem faðir hans var skólastjóri og móðir hans kennari og skólahúsmóðir. Á Stóru-

Tjörnum var mikið menningarlíf og þar lærði Guðlaugur að spila á gítar og píanó.  
 Guðlaugur eða Gilli, eins og hann er jafnan nefndur, gekk í Menntaskólann 

á Akureyri. Eftir stúdentspróf, 1983, fór hann í tónmenntakennaradeild 

Tónlistarskólans í Reykjavík. Gilli kynntist Eddu Gylfadóttur árið 1984 og hófu 

þau búskap í Reykjavík. 20. nóvember árið 1987 eignuðust þau soninn Viktor 

Örn, þau giftu sig 7. apríl 1990 og sama ár, 26. október, eignuðust þau soninn 

Gylfa Braga. Gilli lauk tónmennta- og söngkennaraprófi 1991 og einsöngsprófi 

samhliða því. Þá flutti fjölskyldan til Akureyrar í eitt ár þar sem Gilli fékkst við 

kennslu. Komin aftur til Reykjavíkur fór Edda í sálfræði við Háskóla Íslands en 
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Gilli fór að vinna við sitt fag. Agnes Edda bættist í barnahópinn 14. janúar árið 

1998. Fjölskyldan býr í Hlíðunum í Reykjavík. Gilli kennir söng og tónmennt. 

Hann er kórstjórnandi þriggja kóra, Menntaskólans í Reykjavík, Lögreglukórsins 

og Vox Populis. 

 Við Gilli kynntumst í gegnum dætur okkar. dóttur mína Lóu og Agnesi 

Eddu. Þær eru bestu vinkonur í Hlíðaskóla, kynntust í sex ára bekk. Fljótlega 

kynntist ég foreldrum Agnesar og okkur varð vel til vina. Áhugamál okkar fara að 

nokkru leyti saman. Ég hef áhuga á tónlist en einnig myndlist og hönnun sem 

Edda var að læra þessi árin. Viktor sonur þeirra var að læra ljósmyndun í 

Tækniskólanum og ég kenndi honum í æfingakennslu þegar ég nam 

kennslufræði við Listaháskólann 2007-2008. 

  Stelpurnar æfa fótbolta með Val og við höfum staðið saman og horft á 

marga leiki, hvatt stelpurnar af eldmóði og líka látið okkur rigna og snjóa niður. 

Við höfum farið á nokkur mót út á land þar sem stelpurnar áttu stuðning okkar og 

við öll góðar samverustundir. 

 Ég kynntist svo systur Eddu, Þórunni Gylfadóttir og hennar fjölskyldu, 

þegar að hún flutti í íbúð á hæðinni fyrir ofan mig í Stigahlíð.  
 

Guðlaugur Viktorsson, mánudaginn 12. janúar 2009 
Við Edda byrjuðum ung að búa og erum núna í þriðju íbúðinni okkar. Ég hef  

alltaf unnið mjög mikið sem kennari, aðallega hjá ríki og sveitarfélögum. Ég hef 

alltaf unnið eina og hálfa til tvöfalda vinnu og konan mín hefur að sjálfsögðu 

unnið líka. Hún starfar sem stuðningsfulltrúi á sambýli fyrir fatlaða og hún er 

einnig að byggja upp sitt eigið hönnunarfyrirtæki ásamt tveimur öðrum konum. 

Það má kalla það sprotafyrirtæki þriggja vöruhönnuða.  

Við höfum í sjálfu sér bara skrimt síðustu árin. Haft það samt ágætt, getað 

leyft okkur ýmislegt, en við förum til dæmis ekki í utanlandsferðir á hverju ári. Við 

höfum farið í tvær utanlandsferðir í okkar hjúskapartíð, það er að segja í 

sumarleyfi með alla fjölskylduna. Við höfum ekki haft efni á þeim munaði oftar. En 

við höfum það ágætt. Við eigum okkar hús, við eigum okkar bíla, við eigum í 

okkur og á. Við höfum það í sjálfu sér ágætt en þetta er enginn lúxus í okkar lífi. 
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Af því að ég er í tónlist, ég starfa sem kórstjóri og tónlistarmaður þá hef ég 

ferðast mikið í gegnum vinnuna. Ég hef farið víða og oft hef ég getað notað þær 

ferðir fyrir okkur Eddu. 

Núna á síðustu árum hefur fjárhagur minn vænkast nokkuð og við leyfðum 

okkur að fjárfesta svolítið. Við ákváðum að endurnýja bílana. Við þurfum tvo bíla 

á heimilinu. Ég reiknaði þetta allavegana þannig út að mér fannst að þetta ætti 

alveg að geta gengið peningalega hjá okkur. Svo fóru lánin að hækka svolítið á 

síðasta ári, ég trúði því ekki að þau gætu endalaust hækkað. Það yrði svona 

sveifla upp og svo kæmi sveifla niður. Ég var alveg undir það búinn að það yrðu 

sveiflur en mér datt ekki í hug þetta bankahrun sem varð. Það hvarflaði ekki að 

mér, ég hélt að það væri ekki hægt. Ég treysti bara ráðamönnum og öðrum fyrir 

því að svona hlutir gætu ekki gerst. Þó að ég væri með erlend lán á bílunum 

mínum þá var ég búinn að fara til hinna og þessara manna í ráðgjöf um fjármál. 

Þeim bar saman um að svona kollsteypa gæti aldrei orðið þannig ég þyrfti ekki 

að vera hræddur við það. 

Staðan í þessum málum er mjög alvarleg. Hún er reyndar mjög misjöfn hjá 

fólki, já, fólk er mjög misjafnlega statt. Það þarf mjög fjölbreyttar leiðir til að koma 

til móts við almenning sem er í alvarlegum vandræðum. Það eru alls ekkert allir í 

sömu stöðu og ef við ætlum að reyna að skipta einhverri köku jafnt fyrir alla þá 

bara gengur það ekki. Ég óttast að það verði einhverskonar kaos ríkjandi hér á 

landi ef ekki verður horft á einstaka aðstæður. Það eru því miður svo miklir 

gullgrafarar í landinu. Ég hef áhyggjur af því að fólk ætli sér að misnota kerfið, 

misnota þetta ástand og segja að það sé alveg agalegt ástand hjá sér og sínum. 

Einhvern veginn þannig ætlar það að tryggja sér bita af einhverri köku sem á að 

skipta til að bjarga því sem bjargað verður. 

 Ég var svo grandalaus, ég var svo viss um að þetta væri alveg í lagi þegar 

þetta reið yfir þarna í haust. Þá var ég akkúrat í miðri vinnutörn þannig að ég gaf 

mér engan tíma til að hugsa um það sem var að gerast. Það var ekki fyrr en ég 

fékk smá frí sem ég fór virkilega að átta mig á stöðunni. 

Núna er árið 2009 að byrja og ég setti inn á Facebook-síðuna mína 

eitthvað svartagaldursraus um hvort þetta ætti bara að ganga svona áfram eins 
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og það er búið að ganga frá því í október. Við erum með sömu stjórnvöld, við 

fáum engar leiðbeiningar eða upplýsingar um hvað er að gerast. Það sitja allir í 

sínum stöðum og það virðast engar sérstakar breytingar framundan, ég sé þær 

allavega ekki. Ég fæ engar upplýsingar um það í raun og veru hvað hafi gerst 

eða á hverju á að byggja í framtíðinni. Þegar ég hef ekki um annað að hugsa þá 

lítur ástandið ekki vel út. 

Ég brást þannig við í sambandi við lánin mín og annað sem ég sá strax að 

ég réði ekki við að ég fór inn í bankann minn og gerði þær ráðstafanir sem ég gat 

gert og þannig rúllaði þetta áfram. Þetta er ennþá þannig að ég ræð við þetta en 

það þyngist allt stöðugt. Það hækkar allt og mér finnst oft tilhæfulausar hækkanir 

í gangi. Það er slíkt ástand sem ég óttast mest. Núna til dæmis í jólavertíðinni þá 

hefur verð verið hækkað svolítið umfram það sem nauðsyn bar til. 

Ég held að rótin að þessu sé dálítið djúp. Ég held að við þurfum að fara 

alveg aftur í kvótakerfið. Þar varð til misskipting auðs. Þá urðu til mjög óréttlátar 

reglur og þarna eignaðist fólk allt í einu hluta af auðlindum okkar, því sem þjóðin 

hafði lifað á. Ég ætla ekki að fara djúpt út í það en þarna liggur rót vandans. Fólk 

hafði í framhaldinu þörf fyrir að ávaxta þessa peninga og gera eitthvað frekar við 

þá. Síðan þurftu þeir sem þurftu á kvóta að halda að fá lánafyrirgreiðslur til þess 

að ráða við kaupin og kvótinn varð sífellt dýrari. Ég held að þetta sé angi af því 

sem hefur gerst.  

Síðan kom öll einkavæðingin. Einkavæðing bankanna fór úr böndunum. 

Hún átti að vera í dreifðri eignaraðild en eins og við vitum þá fór þetta fé á fáar 

hendur. Það eru mjög fáir sem eignuðust eða fengu bankana fyrir lítið. Ég ætla 

ekki að segja að þeir hafi fengið þá gefins en hlutur þeirra varð stór þegar upp 

var staðið. Þannig varð einhver misskipting í þjóðfélaginu sem ég held að hafi 

verið byrjunin og rótin að þessu öllu saman. Eignarhald færðist á æ færri hendur. 

Almenningur naut ekki þessa góðæris svo mikið og svo var það einhvern veginn 

þannig að regluverkið í landinu hélt ekki utan um þetta.  

Síðan urðu til ákveðin hagstæð skilyrði þannig að það var hægt að fá 

erlent lánsfé til að kaupa fyrirtæki. Og það gekk svo langt að mér og fleirum í 

þjóðfélaginu bauðst að taka þessi lán án nokkurra erfiðleika. Auðvitað vorum við 
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orðin allt of skuldsett. Það var allt of mikið fé í gangi og allt of lítil stýring á því 

hvernig þessu fé var dælt inn í efnahagskerfið. Þetta var einkavæðingin og alveg 

stjórnlaus kapítalismi. Ábyrgðin er mjög pólitísk, við erum búin að reka hér 

einkavæðingarstefnu. Stjórnvöld bera mestu ábyrgðina. Þau hljóta að hafa átt að 

vera með puttana á því hvað var að gerast og sjá það fyrir hvernig hlutirnir 

æxluðust. En það virðist vera sem menn hafi bara verið sofandi heima hjá sér og 

treyst því að útrásarvíkingarnir vissu bara svona miku betur heldur en allir hinir. 

Seðlabankinn hlýtur að hafa borið heilmikla ábyrgð, það bara getur ekki annað 

verið. Hann hlýtur að hafa átt að hafa umsjón með fjármálaumhverfinu í landinu 

og svo hafa þessar eftirlitsstofnanir ekki ráðið við það hlutverk sem þeim var 

ætlað. Svo kann að vera að í ofanálag hafi regluverkið eða þær reglur sem áttu 

að gilda verið ónýtar. Menn hafa bara komist upp með ótrúlegustu hluti.  

Það virðist vera sem að Seðlabankinn og aðrar fjármálastofnanir hafi ekki 

verið farnar að gera neinar áætlanir ef við myndum lenda í þessari krísu. Svo 

lendum við í þessum potti og þá er engin áætlun til um hvernig við ætlum að 

bregðast við, það er auðvitað mjög alvarlegt. Stjórnvöld ráða ekkert við ástandið 

eins og það er í dag. Þau virðast ætla að sitja og reyna að ráða ráðum sínum án 

þess að hafa neitt plan í höndunum. En þau þora greinilega ekki að fara frá af því 

að þau hafa greinilega brugðist. Þeim ber að víkja af því að þau hafa engin ráð í 

hendi sér. Með þessu framhaldi sitjum við uppi með ónýta ríkisstjórn sem ætlar 

að verja þetta kerfi sem er búið að vera við lýði í nokkur ár og þeir ætla að snúa 

kerfi aftur í gang sem er ónýtt.  

Mér finnst að það hefði átt að velja einhvers konar starfsstjórn. Ég veit ekki 

hvernig hefði átt að setja hana saman en það hefði verið hægt að leita að 

einhverjum hugmyndum um það. Stjórn sem færi bara með völd og sem myndi 

reka þetta þjóðfélag sem er ekki stærra en það er, í einhvern tíma á meðan við 

hefðum ráðrúm til að endurskipuleggja allt frá grunni. Ég held að það sé rétti 

tíminn núna til að skera allt upp, bara stjórnarskrána sem fyrsta plagg og 

flokkakerfið. Á landið að vera eitt kjördæmi til dæmis? Svo þyrfti að endurskoða 

embættismannakerfið allt saman, skoða ráðuneytin, pólitíkina alla saman. Það 

þarf að vera opnari umræða og sýnilegri vinna þannig að alþýða fólks geti komið 
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þar að. Við lifum þannig tíma að við getum tekið miklu meiri þátt í umræðunni en 

við erum að gera. Það er hægt að ná í okkur öll á hverjum einasta degi og oft á 

dag. Við erum svo vel tæknilega tengd, upplýsingaflæðið er það mikið og við 

ættum að nýta okkur þetta miklu betur. Það ætti að vera hægt að sjá stöðuna á 

ríkissjóði til dæmis á hverri mínútu dagsins. Við vitum hins vegar aldrei hvernig 

okkar fjármunum er varið en það ætti í rauninni að reka þjóðfélagið uppi á 

borðinu, ekki í einhverjum lokuðum kompum sem aðeins stjórnmálamenn hafa 

aðgang að. Ef mig vantar einhverjar upplýsingar þá á ég að geta fengið þær 

strax. 

Það er hægt að fara í Pollýönnuleik og sjá eitthvað jákvætt út úr þessu. 

Við höfum tækifæri til þess núna að endurskipuleggja þetta þjóðfélag okkar alveg 

frá grunni. Stofna nýtt lýðveldi en það er víst hugmynd sem hefur komið fram. Við 

ættum að stofna þjóðfélag alveg frá grunni sem okkur þykir vænt um og okkur 

langar að lifa í og þar sem er hugað að hag okkar, alþýðunnar. 

Mér finnst athyglisvert, undanfarið, þegar reynt hefur verið að leysa 

vandamálin, að þá er hver höndin upp á móti annarri. Það má ekki stinga á nein 

kýli, það má ekki koma með neinar ráðstafanir fyrir einn hóp þá finnst öðrum hópi 

sér vera mismunað. Við erum á frekar hættulegu stigi, við erum við það að 

tvístrast í allar áttir vegna þess að við höfum mjög misjafnra hagsmuna að gæta. 

Það er mjög erfitt fyrir þá sem eru við stjórnvölinn að taka á þessu, það þarf 

örugga stjórn sem þorir. Stjórn sem tekur þær ákvarðanir sem þarf að taka. Það 

er ekki þannig að við fáum alla ánægða út úr þessu en það þarf að taka erfiðar 

ákvarðanir og stýra samfélaginu. Það verða alltaf einhverjir sem gráta um borð í 

bátnum meðan hann fer í gegnum ölduskaflinn, en það þarf að gera það þannig 

að þú dragir ekki kraft úr venjulegu fólki sem fer í vinnuna sína og vill vinna og 

halda þessu þjóðfélagi gangandi. Það má ekki steypa því fólki niður í hyldýpi, það 

verður að rétta þessu fólki hjálparhönd til að það geti haldið áfram.  

Ég segi bara fyrir sjálfan mig að í dag er ég tæknilega gjaldþrota og ef það 

koma engin úrræði fyrir mig og marga fleiri þá langar mig ekki til að taka þátt í 

þessu. Ef ég er gjaldþrota með mitt dót eftir að hafa unnið í tuttugu og eitthvað ár, 

baki brotnu, til að koma mér upp hæð hérna í Hlíðunum, ef ég er fallít með alla 
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þessa vinnu, þá er ég svolítið hræddur um að gefast upp. Ég er hræddur um að 

mörgum líði þannig: Af hverju var ég að þessu streði, af hverju lagði ég nótt við 

dag til þess að auðga þetta samfélag, þetta þjóðfélag, bara til að hafa nóg fyrir 

mig og mína og láta eitthvað gott af mér leiða ef ég er síðan bara settur á 

klakann. Þá er ég allavega farinn á Féló. 
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Gunnhildur Manfreðsdóttir og Einar Rúnar Axelsson  

 

Gunnhildur Manfreðsdóttir er fædd 4. júlí, 1961, í Reykjavík. Hún er dóttir 

hjónanna Erlu Sigurjónsdóttur húsmóður og fyrrum oddvita Bessastaðahrepps og 

Manfreðs Vilhjálmssonar arkitekts. Hún er þriðja elst fimm systkina. Sólveig er 

elst, síðan Vilhjálmur, þá Gunnhildur, síðan Sigurjón og yngst er Valdís Fríða. 

Gunnhildur ólst upp á Álftanesi og gekk þar í skóla fyrstu árin en síðan í 

gagnfræðaskóla Garðabæjar. Gunnhildur tók stúdentspróf frá Menntaskólanum 

við Hamrahlíð árið 1982 og fór þá til Austurríkis og starfaði við þjónustustörf á 

hóteli. Þar kynntist hún fyrri barnsföður sínum og dóttir þeirra Erla Jóhannsdóttir 

fæddist á Íslandi 2. nóvember, 1983. Gunnhildur fór þá í nám í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands og lauk BA-prófi 1989.  Í framhaldi af því fór 

hún til Wales í Bretlandi og lauk mastersnámi í upplýsingafræði árið 1993. Árið 

1999 hitti Gunnhildur gamlan kærasta aftur, menntaskólaástina sína Einar 

Axelsson og þau giftu sig í ágúst sama ár. Þau eignuðust dótturina Halldóru 

Sólveigu 12. janúar, 2000 og Kristján Loga 29. apríl, 2001. Gunnhildur hefur 

starfað við fag sitt fyrir ýmis fyrirtæki m.a. sem deildarstjóri hjá Landsvirkjun í tíu 
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ár og einnig starfað við stundakennslu	  við Háskóla Íslands. Nú er hún fagstjóri 

ráðgjafarsviðs Gagnavörslunnar.  

 

Einar Rúnar Axelsson er fæddur í Reykjavík 13. apríl, 1959. Hann er sonur 

hjónanna Guðrúnar Ernu Jónsdóttur skrifstofukonu og Axels Einarssonar 

skrifstofumanns hjá Ísbirninum. Einar er yngstur þriggja systkina, þeirra Guðrúnar 

og Jóns Sturlu sem er nú látinn. Einar ólst upp á Rauðalæk í Reykjavík. Eftir 

stúdentspróf frá Menntaskólanum við Sund fór Einar í nám í læknisfræði við 

Háskóla Íslands og fór síðan í framhaldsnám í heimilislækningum til Svíþjóðar 

árið 1986. Einar giftist Ingibjörgu Loftsdóttur árið 1984 og þau eignuðust börnin 

Axel Wilhelm, 20. október 1981, Ingunni, 24. janúar 1983 og Loft 3. júní 1989. 

Fjölskyldan fluttist til Ísafjarðar árið 1992 þar sem Einar starfaði starfaði sem 

læknir á spítalanum í fjögur ár. Þá fluttu þau til Reykjavíkur og Einar vann fyrst á 

Barnaspítalanum en síðan meðferðarstöðinni Vogi. Einar og Ingibjörg slitu 

samvistum árið 1998. Einar hitti þá aftur Gunnhildi eins og fyrr segir og þau giftu 

sig árið 1999. Einar er nú heimilislæknir á einkarekinni stöð í Kringlunni. Axel 

Wilhelm á tvö börn, Ronju fædda 24. desember 2005  og Einar Pál fæddur 24. 

október 2010.	  

Ég kynntist Gunnhildi Manfreðsdóttur í Garðaskóla, í 1. bekk í gaggó eins 

og það var kallað í þá daga. Okkar samskipti jukust til muna þegar við fórum tvær 

einar úr Garðaskóla í Menntaskólann við Hamrahlíð. Við vildum hvorugar halda 

áfram í námi í Garðabæ og komumst inn á tónlistarbraut í MH. Gunnhildur spilaði 

á píanó en ég á þverflautu. Við vorum sveitapíurnar í MH, því flestir nemendur 

komu úr hverfunum nálægt skólanum. Við tengdumst fljótlega öðrum 

sveitastúlkum úr Kópavogi, Borgarfirði, austan frá Eskifirði og af Mýrunum og 

mynduðum okkar klíku sem er enn sterk í dag. Á menntaskólaárunum kynntist 

Gunnhildur Einari Axelssyni og þau urðu kærustupar. Ég kynntist þar af leiðandi 

Einari líka og urðum við ágætir vinir. Þessi vinskapur okkar hefur eflst með 

árunum og eru samskipti okkar mikil. Börn okkar eru einnig góðir vinir. 
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Gunnhildur Manfreðsdóttir og Einar Axelsson,  
laugardaginn 17. janúar 2009 
Gunnhildur: Við höfum búið hér á Álftanesi í þessu húsi í ein tíu ár og ég er 

fædd og uppalin á Álftanesinu ekki svo langt frá því sem við búum núna. Við 

erum fimm systkinin og búum öll hérna á Álftanesinu ásamt foreldrum, þannig að 

það eru mikil tengsl við fjölskylduna. Við eigum samtals sex börn og tvö yngstu 

búa hér hjá okkur, þau Halldóra og Kristján, hin eru orðin fullorðin og öll flutt að 

heiman og farin að búa. 

Þegar maður fer að horfa svona aftur í tímann og fer að hugsa um þetta 

umtalaða góðæri þá sé ég án þess að ég gerði mér beint grein fyrir því á meðan 

á því stóð, að það hafði mikil áhrif á vinnumarkaðinn. Þetta endurspeglast til 

dæmis í því að þegar ég lauk mastersnáminu mínu úti í Bretlandi árið 1992 og 

kom heim þá var mjög slæmt ástand á Íslandi og þá man ég að 

viðskiptafræðingar fengu til dæmis ekki vinnu, þeir voru að ráða sig í hæsta lagi 

sem gjaldkerar í bönkum og arkitektar fengu alls ekki vinnu. Það var eiginlega 

tabú að fara í arkitektúr, það þótti eiginlega mikið ævintýri ef fólk valdi sér að fara 

í arkitektúr á þessum tíma. Maður fór út í atvinnulífið á þessum tíma og fékk mjög 

lág laun og það var frekar erfitt að láta enda ná saman.  

En svona smám saman þá lagaðist atvinnuástandið og maður fékk betri 

vinnu og þegar ég hugsa um góðærið þá endurspeglast það pínulítið í því, 

allavega í mínu tilfelli, að það gekk mjög vel í vinnunni og launin hækkuðu. Ég 

vann sem stjórnandi og maður fann hvað var mikið að gerast í atvinnulífinu, það 

voru allir með vinnu, launin voru góð. En nýútskrifaðir viðskiptafræðingar fengu á 

þeim tíma svipuð laun og ég sem stjórnandi. Dóttir mín og tengdasonur eru 

viðskiptafræðingar og þegar þau útskrifuðust úr námi þá gátu þau bara valið um 

vinnu. Ég man að manni fannst óraunhæft hvað þau fengu í laun. Þau byrjuðu að 

vinna eftir nám á topplaunum, manni fannst það svolítið einkennilegt. Þetta var 

kannski sá hluti af þjóðfélaginu sem var að fara inn í góðærið, ekki voru allir að 

fara inn í þessa púllíu sjúkraliðar eða fólk á spítulum sem gat ekki valið um vinnu 

eða gert miklar launakröfur. Maður skynjaði rosalega mikla þenslu í 

launamarkaðinum og það var til dæmis mjög erfitt að fá háskólamenntað fólk í 

vinnu af því að það þurfti að bjóða því svo há laun, það var kapphlaup við 
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bankana um launagreiðslur. Maður fór að átta sig á því að bankarnir soguðu alla 

verkfræðinga og viðskiptafræðinga til sín með svona himinháum launum. Þannig 

myndaðist sérstakt andrúmsloft, þeir sem ekki voru í þeim greinum sem voru 

svona vinsælar hjá bönkunum urðu kannski útundan. Þeir voru ekki með í 

partýinu, þetta fólk sem ekki fór inn í þetta góðæri sem fylgdi bönkunum.  

Mér finnst mjög gott það sem Páll Skúlason hefur verið að segja að það 

var visst markaðslögmál sem breiddist út um allt, allt þjóðfélagið, öll samskipti 

voru lituð af peningum. Þetta er kannski ein hliðin af góðærinu, há laun og 

ofboðsleg þensla sem að þeim fylgdi. Þetta fór líka inn í sveitarfélögin, 

sveitarfélögin lifnuðu við, það var betra að ná í fjármagn, vegirnir blómstruðu. 

Það fór allt í svo mikla þenslu og neyslu hjá almenningi. Þó að maður áttaði sig 

ekki á því þá fóru sveitarfélögin í ýmsar framkvæmdir, stækka skóla eða bjóða 

upp á einhverja þjónustu, ýmislegt sem að sveitungar nutu góðs af. 

Matið fór að vera óraunsætt, ef ég tek bara lítið nærtækt dæmi – litlu 

börnin okkar tvö eru fædd 2000 og 2001. Það truflar mig sem uppalanda að 

þeirra verðmætamat er algerlega óraunsætt. Þau kunna ekki að meta hluti og 

gjafir að verðleikum, þau vilja bara fá meira og meira. Þau  hafa fengið miklar 

gjafir og hafa farið til útlanda mörgum sinnum og þeim finnst þetta bara vera 

normið. Mér finnst þetta afskaplega neikvætt. Þau hafa alist upp við mjög 

óraunsætt verðmætamat og kunna ekki að meta hluti. Þau hafa ekkert skyn á að 

eitthvað kosti mikið eða lítið og gera óraunhæfar kröfur. Þau eru svo ung og 

finnst þetta vera eðlilegt. Mér finnst að maður hafi tekið það af börnunum sínum 

að kunna að gleðjast yfir og njóta þess að fá hluti, það að meta þá að réttum 

verðleikum. Ég hef lengi haft áhyggjur af þessu, það er erfitt að sporna við þessu. 

Maður heldur barnaafmæli og það koma kannski tuttugu bekkjarfélagar í afmælið 

og þau koma með tuttugu gjafir. Svo kemur öll fjölskyldan með gjafir þannig að 

þetta verður svo mikið gjafaflóð. Við höfum tekið aðeins á þessu og eftir að 

ástandið breyttist, eftir bankahrunið, og það fór að hægjast á öllu, þá breyttist 

þetta. Mér finnst það jákvætt, hitt var bara, ég veit ekki hvaða orð ég á að nota, 

ekki spilling, bara, eins og peningarnir geta verið góðir þá hafa þeir líka mjög 

slæmar hliðar. 
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Einar: Í október þegar bankahrunið varð þá varð ég ekkert voðalega hissa. Ég 

var búinn að velta þessu fyrir mér – hvenær kæmi að hruninu, hvenær kemur að 

þessari kreppu? Ég var eiginlega búinn að búast við þessu í nokkur ár. Mér 

fannst óeðlilegt að öll verðbréf gætu endalaust hækkað og hækkað, án þess að 

það stæði nokkuð á bak við þau þannig að það hlaut að koma að þessu. Það er 

ekki bara hægt að kjafta upp bréf eins og var gert. Maður hafði lifað við það að 

það var alltaf verið að fella gengið, fella krónuna en núna var krónan allt í einu 

svo stabíl að það var alveg ótrúlegt. Ég man þegar við keyptum bíl og tókum 

bílalán þá vildi ég alls ekki taka gengislán vegna þess að mér fannst bara 

óeðlilegt að gengið væri alltaf stöðugt.  

Íslendingar höfðu ekki getað byggt óperuhús til margra ára og svo bara átti 

allt í einu að byggja alveg svakalega höll niður við hafnarbakkann og gera nýjan 

miðbæ við höfnina. Það vantaði ekki pening til neins, listamenn voru brosandi út 

að eyrum yfir öllum styrkjunum sem að þeir fengu frá bönkunum, frá Björgólfi 

Guðmundssyni og Landsbankanum sem spreðaði út peningum til þeirra sem var 

auðvitað gott í sjálfu sér en svo kom auðvitað í ljós síðar að það var engin 

innistæða til fyrir þessu. 

Orsakir kreppunnar eru örugglega margþættar. Hagfræðingar geta ekki 

bent á neitt eitt, hvernig ætti maður þá sjálfur að geta bent á eitthvað. En almennt 

í þjóðfélaginu þá var mikið í gangi. Byggingakranaskógur og nýbyggingar sem 

risu eins og gorkúlur út um allan bæ. Ný hverfi út um allt höfuðborgarsvæðið, 

arkitektar á fullu að teikna ný hús, nóg að gera hjá öllum. Næga vinnu að fá, 

vinnuafl flutt inn erlendis frá, það var ekki einu sinni hægt að manna stöður á 

kössum í Bónus, maður þurfti allt í einu helst að tala pólsku eða táknmál. 

Gunnhildur: Ég var einmitt að hugsa um þetta hvernig allir voru svona á fullu á 

þessum góðæristímum. Við erum alveg ágætlega stæð, þannig séð, og líður vel 

á okkar launum. Við höfum verið að koma okkur upp þessu einbýlishúsi og byggt 

það að mestu leyti sjálf. Það er búið að taka okkur langan tíma að byggja þetta 

hús, við ákváðum að taka ekki nema bara nauðsynlegustu lánin fyrst, þannig að 

eiginlega allt frá því að við fluttum inn fyrst þá höfum við ekki tekið lán til þess að 

halda áfram framkvæmdum við húsið. Við vildum safna fyrir öllu og vorum 
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eiginlega orðin svona frekar gamaldags. Það var ekki svona flott rafmagn í 

húsinu og garðurinn er til dæmis búinn að taka mörg ár. Við höfum verið að gera 

hann sjálf og við fórum á tímabili að hugsa af hverju fáum við ekki bara menn í 

þetta og tökum okkur bara lán og gerum þetta tipp topp á viku. Við vorum að 

furða okkur á hraða þjóðfélagsins og fórum að líta í kringum okkur og hugsa – 

erum við svona mikið öðruvísi en aðrir? Okkur fannst við upphaflega vera mjög 

normal. 

Einar: Við höfum ekki tekið nein lán í tíu ár nema skammtímalán til að kaupa bíl 

og það var ekkert stórt og við borguðum það mjög hratt niður.  

Bæði: Það hefði verið mjög auðvelt á einhverjum tímapunkti að taka sér lán. 

Einar: Það var alltaf verið að ota að okkur lánum, við höfðum alveg ráð á að fá 

okkur lán. 

Gunnhildur: Við hefðum alveg getað borgað af fleiri lánum, það var ekki málið. 

Einar: En ef við hefðum tekið gengislán þá værum við kannski í mjög slæmum 

málum núna, ef við hefðum gert allt tipp topp og tekið lán fyrir öllu. Þannig tókum 

við ekki þátt í góðærinu, þessari bilun sem svo margir voru í, það voru svo margir 

sem að tóku þátt í sukkinu, þannig að þetta var kannski öllum að kenna en ekki 

bara örfáum. 

Gunnhildur: Mig langar að horfa á þetta í stærri mynd, þetta hrun fjármála í 

heiminum. Mér finnst að þessari stétt fræðinga sem eru viðskiptafræðingar og 

hagfræðingar hafa mistekist hrikalega. Það er eitthvað mikið að klikka í þeirra 

fræðum. Auðvitað er peningar svona lifandi afl, eitthvað sem flæðir og þegar 

eitthvað gerist hjá forstjórum eða fyrirtækjum í heiminum þá hrynur verðgildi 

verðbréfa. Það er svo erfitt að stýra þessu flæði fjármagns, það er það sem 

maður horfir á í undrun, hvað þetta fór allt úr böndunum. 

Annarsvegar er það sem er að gerast í heiminum, heimskreppan, og 

hinsvegar það sem er að gerast á Íslandi. Auðvitað spilar heimskreppan stóra 

rullu hér á Íslandi en það hefur ýmislegt verið að gerast hérna sem er að koma 

upp á yfirborðið núna sem maður hafði ekki hugmynd um. Maður les í forundran 

fréttir í blöðunum og veltir fyrir sér hvað sé rétt og hvað ekki. Það sem mér finnst 

skipta mestu máli fyrir okkur núna er að fá rannsókn á hvernig hlutirnir hafa verið, 
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hvað hefur verið að gerast ólöglegt hér. Maður hefur verið að heyra að menn hafi 

verið að taka peninga úr landinu ólöglega og flytja þá til útlanda. Það er lykilatriði 

að við fáum að vita hvað gerðist, ef við eigum að geta reist landið við aftur. Til 

dæmis, voru leikreglurnar rangar? Það voru svo mikil göt í regluverki 

fjármálaheimsins og við vitum það, það er hluti af skýringunni. En það þarf að 

koma fram hvað var ólöglegt og ef það kemur í ljós þá á að taka á því og þeir 

sem komu nálægt því þurfa að sæta ábyrgð. 

Einar: Mér finnst allt í lagi að fólk verði ríkt og þeir sem hafa áhuga á því fái 

tækifæri til þess, en þeir verða líka að sæta ábyrgð ef þeir hafa gert eitthvað 

rangt. Það verða að vera lög og reglur og ef þeim er ekki fylgt eftir þá á að taka á 

því. Maður fær það stundum á tilfinninguna að það sé verið að fela eitthvað fyrir 

okkur og að þjóðin fái ekki að vita hvort lög hafi verið brotin, það er mjög slæmt.  

Gunnhildur: Svo finnst mér þetta stjórnskipulag okkar með ráðherra og 

þingmenn brostið, það axlar enginn ráðamanna þjóðarinnar ábyrgð. Þeir sitja allir 

áfram í sínum stöðum. Auðvitað er ýmislegt að gerast og það eru ýmsar aðgerðir 

í gangi, ég efa það ekki. Það er samt eitthvað mjög bogið við það að maður 

heyrir bara ekki í almennum þingmönnum, það er eins og sú stétt sé ekki til. 

Einar: Þeir hafa engin völd greinilega, ráðherravaldið er algert og þeir ættu allir 

að fara frá, það vantar nýjan stjórnmálaflokk, það vantar nýtt fólk. 

Gunnhildur: Það þarf að byggja upp traust hjá þjóðinni, ráðamenn landsins eru 

búnir að missa traust þjóðarinnar, ef þeir hefðu gripið til aðgerða strax, þá 

sérstaklega forsætisráðherra, þá hefði þeim áunnist traust. 

Einar: Árið 2009 verður mjög erfitt fyrir Íslendinga almennt. Ég held að það verði 

ekkert svo mjög erfitt fyrir okkur. Við erum bæði með vinnu en ég er búinn að 

athuga með vinnu erlendis fyrir mig, ég er tilbúinn að fara út ef þörf er á því. 

Gunnhildur: Þú ert ekki að hugsa til langframa. 

Einar: Nei ekki til lengri tíma en ég get fengið skammtímavinnu, farið út í tvær 

vikur og verið svo aftur heima. Það er svona hlutur sem ég er alveg búinn að 

skoða og athuga með og veit að gengur en ég held að þess gerist ekki endilega 

þörf hjá okkur. 
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Gunnhildur: Það er raunverulega hamfaraástand á atvinnumarkaðnum, það er 

talað um að 80% fyrirtækja séu gjaldþrota núna. En það ræðst þó af því hvernig 

bankarnir taka á málum þeirra, hvort þeir geri þeim kleift að halda áfram. 

Þjóðfélagið á eftir að fara niður, ég held að það séu allir sammála um að við 

erum ekki búin að ná botninum og við þurfum að ná honum til að geta farið upp 

aftur. En ég er mjög bjartsýn á að okkur takist þetta. Ég trúi ekki þessum 

svartsýnustu spám. Um leið og ástandið batnar á fjármálamörkuðum og krónan 

styrkist aðeins, þá fer allt á fullt aftur, ég held að menn séu í startholunum. Ég er 

búin að vinna núna í tæpt ár hjá sprotafyrirtæki sem er ekki það besta í dag, en 

það gengur vel hjá okkur. Það er viss gangur í þjóðfélaginu sem betur fer og ef 

okkur tekst að láta hjólin fara að snúast þannig að umhverfi fyrirtækja lagist og 

þau geta haldið sínum starfsmönnum, þá held ég að seinni partur ársins verði 

upp á við, ég trúi því. 

Einar: Innri strúktúrinn á Íslandi er mjög sterkur, við erum með virkjanir, álver, við 

erum með vel fúnkerandi heilbrigðisstofnanir og ríkisapparat, þetta er allt vel 

fúnkerandi. Þó við séum ekki ánægð með fjármálaeftirlitið eða Seðlabankann, þá 

eru þetta stofnanir sem fúnkera. Við erum með hafnir og vegi, ýmislegt sem við 

höfum á að byggja og við munum rífa okkur upp úr þessu eins og ekki neitt. Þó 

að ástandið líti ekki vel út og það sé alltaf verið að mála það mjög svart, þá verð 

ég að segja að við erum nú frekar jákvæð hérna.  

Gunnhildur: Já, maður velur sér visst viðhorf. Ég er ekki alveg sammála með 

stjórnskipulagið. Mér finnst það einmitt svo sjúkt. Það sem skelfir mig er þessi 

spilling sem virðist vera innan stjórnkerfisins, innan flokkanna. Allar þessar 

pólitísku ráðningar, tengsl þingmanna og ráðherra við atvinnulífið og það að 

menn axli ekki ábyrgð. Það er alveg sama hvað gerist, þeir sitja alltaf áfram. Ég 

hræðist það. Mér finnst þetta vera sýkta líffærið í Íslandi, þessi spilling. Við 

verðum að koma annarri menningu á í stjórnheiminn. 

Einar: Ráðamenn segja núna að allt eigi að vera uppi á borðinu en maður getur 

ekki séð að það sé þannig. Það er kannski eðlilegt þegar verið er að rannsaka 

mál, þá eru þau viðkvæm og það má ekki segja frá öllu, þannig að það er ekki  
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hægt að hafa allt uppi á borðinu. Við verðum bara að treysta því að það sé verið 

að gera það besta.        

Það sem maður er hræddastur við eru þessi mótmæli, að þau fari út í 

einhverja vitleysu eins og ofbeldi og skemmdarverk. Það verður að huga að 

þessu fólki sem er atvinnulaust og er að missa allt. Ég vona að þetta verði til að 

þjappa þjóðinni saman en ekki að hver og einn verði út af fyrir sig eins og við 

vorum töluvert mikið orðin hérna á síðustu árum. Mér fannst góðærið stía okkur 

meira í sundur heldur en þjappa okkur saman. Mér finnst kreppan þjappa okkur 

meira saman og þannig er hún ekki alslæm. 

Gunnhildur: Það erfiðasta er kannski örvænting þeirra sem hafa það mjög erfitt í 

þjóðfélaginu. Á föstudaginn var ég einmitt viðstödd þegar var verið að opna nýja 

stofnun; Virkjun mannauðs í Reykjanesbæ. Mér fannst það mjög athyglisvert. Þar 

eru sveitarfélög búin að taka sig saman. Þau bjóða upp á námskeið til að koma til 

móts við þann hóp sem er atvinnulaus og auðvitað einnig til að skapa 

atvinnutækifæri og grisja þannig hóp atvinnulausra. Það var verið að tala um að 

þeir sem verða atvinnulausir bregðast mjög mismunandi við atvinnuleysinu. 

Sumir plumma sig alveg ágætlega, aðrir loka sig inni og fara í þunglyndi. Ég hef 

miklar áhyggjur af því fólki. Það var einmitt nefnt við þetta tækifæri að sums 

staðar erlendis eru atvinnuleysisbætur skilyrtar þannig að fólk þarf að leita sér 

hjálpar eða notfæra sér það sem er í boði með einhverju ákveðnu sýstemi. Ég 

held að þessi staður þarna í Reykjanesbæ sé mjög góður samkomustaður. Fólk 

getur komið saman á hverjum degi og þetta er góður staður fyrir 

upplýsingastreymi. Það þarf að hlúa vel að þessu fólki sem er að missa allt sitt, 

ég held að það sé akút mál fyrir öll sveitarfélög í landinu að finna einhver úrræð. Í 

þessu litla sprotafyrirtæki sem ég er að vinna við þá höfum við verið að ráða inn 

fólk undanfarið sem hafði verið atvinnulaust. Á föstudaginn vorum við að ræða 

við sjö umsækjendur og ég held að við getum ráðið þrjá. Þá kom dálítið merkilegt 

í ljós. Sumt af þessu fólki var hætt að reyna að fá vinnu. Einn viðmælenda okkar 

var alveg undrandi að það skyldi vera hringt í hann. Það var komin einskonar 

uppgjöf í þetta fólk. Ég heyrði í forstjóra hjá öðru stærra fyrirtæki og hann sagðist 

einmitt vera svo undrandi á því að hann fær engar umsóknir. Hann var vanur því 
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í góðærinu að þá voru kannski tíu manns á dag að leita að vinnu en núna þegar 

kreppir að þá kemur enginn. Þetta vakti mig til umhugsunar um hvort landinn 

væri orðinn svona deprímeraður, hvort hann sitji heima með hendur í skauti og 

geri ekki neitt. Ég held að það þurfi jafnvel áfallahjálp fyrir marga í stöðunni eins 

og hún er núna til að byggja fólk upp til að það geti haldið áfram. 

Einar: Fólk fer í þunglyndi ef það á bara að vera heima á atvinnuleysisbótum og 

gera ekki neitt, ef enginn skiptir sér af því, ef öllum er sama um það. 

Gunnhildur: Fyrirtæki geta tekið sig saman og reynt að pota inn fólki í fimmtíu 

prósent starf hér og þar. Það er ekki alveg dauði framundan, það er ýmislegt sem 

hægt er að gera. 

Einar: Það sem maður hræðist mest er að unga fólkið fari að flytja mikið úr landi, 

það er auðvitað ekki gott. Svo finnst mér að krakkarnir eða börnin megi ekki líða 

fyrir þetta. Það þarf að draga úr því með því að gefa mat í skólunum, hafa 

námskeið í listum og tónlist sem er verið að bjóða upp á í skólum ókeypis. Öllum 

börnum ætti að vera gefinn kostur á að iðka að minnsta kosti eina frístund 

gjaldfrjálst þannig að það skipti börnin ekki máli hvort foreldrarnir séu efnaðir eða 

ekki. Það sé ríkið og sveitarfélögin sem sjái um þetta. Mér finnst hræðilegt ef 

börnin þurfa að líða fyrir þetta ástand í þjóðfélaginu. 

Gunnhildur: Þetta er spurning um sjálfsvirðingu. Það er misjafnt hvernig fólk 

upplifir það að vera atvinnulaust, hvernig því líður. Sumir fari í mikinn feluleik og 

vilji ekki tala um málin. Það kemur jafnvel til með að bitna á börnunum þegar fólk 

fer að draga mjög mikið saman og andlega skapar það mjög mikið vandamál á 

heimilum. Auðvitað bitnar það á börnunum og ég hef mestar áhyggjur af þeim.  

Einar: Það er fullt af góðum efniviði úti í þjóðfélaginu, sem við getum fengið sem 

mjög flotta einstaklinga út í þjóðfélagið seinna meir, ef þeir fá bara tækifæri til 

þess að vera í einhverju sem þeir hafa áhuga á. 

Ég held að það sé ekkert annað að gera í svona stöðu en að vera 

jákvæður. Þeir sem eru jákvæðir eiga að láta til sín taka og rífa hina upp sem eru 

neikvæðir. Við náum okkur ekki upp úr þessu með einhverri neikvæðni og 

leiðindum. Við verðum einhvern veginn að reyna að finna þetta kraftmikla, 
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jákvæða fólk, fólk sem hefur dug og þor í sér til að rífa hlutina upp og starta 

einhverju nýju. Það mun fleyta okkur áfram. 

Gunnhildur: Oft kostar það peninga. Það er ennþá til stétt auðmanna, fólk sem 

er tilbúið að fjárfesta. Sum fyrirtæki ganga mjög vel. Við erum með ýmsar 

stofnanir sem geta lagt í púkkið, eins og Háskólinn í Reykjavík sem er að fara af 

stað með stórt verkefni. Það er eiginlega þannig með alla háskólana, það er 

undirliggjandi mikið afl í þjóðfélaginu. Auðvitað er eitt sprotafyrirtæki bara lítill 

sproti og það fer ekkert mikið fyrir honum og hann kostar ekkert mikið fyrst en 

hann getur skapað fimm, tíu, fimmtán störf. 

Einar: Sjáum bara Össur, einhvern tímann var það sprotafyrirtæki en það er 

stórfyrirtæki í dag. Það sama á viðMarel og mörg fyrirtæki sem vinna í 

matvælaiðnaðinum í tengslum við vinnslulínur. Þetta eru orðin risafyrirtæki á 

alheimsvísu. 

Gunnhildur: Líka í þessum upplýsingatækniheimi eins og leikjafyrirtækið sem ég 

man ekki hvað heitir í augnablikinu sem er orðið rosastórt. Mér finnst skipta miklu 

máli hvernig við gerum þetta núna. Það er mikið talað um þessi sprotafyrirtæki og 

bundnar miklar vonir við þau en ég held að það þurfi að henda okkur í sjóinn og 

láta okkur sjálf um að synda. Það á ekki að leggja peninginn fyrir framan okkur 

og segja hér er fjármagn, stofnið þið fyrirtæki. Ég hef ekki trú á þeirri 

aðferðafræði. Eins og Einar sagði, það þarf að fá fólk sem hefur mikinn áhuga á 

að stofna fyrirtæki og hefur áhuga á einhverri vöru. Fólk sem hefur áhuga á 

einhverri framleiðslu eða starfsemi og sem leiðir hópinn. Krafturinn þarf að koma 

frá fólkinu, ekki þessu ytra umhverfi. 
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Petrína Rós Karlsdóttir 

 
 

Petrína Rós Karlsdóttir er móðir Móheiðar. Hún er fædd 9. nóvember, 1955, dóttir 

Ólafar P. Hraunfjörð og Karls Árnasonar. Pabbi hennar var forstöðumaður 

Strætissvagna Kópavogs og mamma hennar starfaði á skrifstofu SVK. Petrína er 

elst barnanna, yngri eru Jóhannes Hraunfjörð og Pétur. Þau ólust upp í 

Kópavogi. Petrína gekk í Menntaskólann við Tjörnina og lauk stúdentsprófi af 

fornmálabraut. Fór hún þá sem leið lá út til Spánar og síðan Frakklands og 

stundaði þar nám í frönskum bókmenntum, rómönskum málvísindum og 

hljóðfræði. Á árunum 1975-1980 var Petrína í sambúð með Geirlaugi 

Magnússyni ljóðskáldi og kennara og eignaðist með honum dótturina Móheiði, 

árið 1976. Árið 1980 skildu þau Geirlaugur. Petrína og Móheiður dvöldu við nám 

og störf í Suður Frakklandi til ársins 1988. Petrína lauk þá doktorsprófi í hagnýtri 

almennri hljóðfræði. Eftir nærri 15 ára búsetu í Frakklandi fluttist Petrína til 

Íslands, gerðist framhaldsskólakennari í frönsku og leiðsögumaður og tók próf 

sem löggiltur skjalaþýðandi. Árið 1993 kynntist Petrína seinni barnsföður sínum, 
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Jóhanni, og eignaðist Júlían Jóhann Karl. Petrína hefur starfað við allt sem við 

kemur frönsku, hefur kennt, verið leiðsögumaður og túlkur og þýtt margvíslegt 

efni. Auk þess hefur kennt matreiðslu. 

 Við Petrína kynntumst í gegnum leiðsögumannastarfið í kringum árið 

1990. Ég held að við höfum eiginlega kynnst um borð í Herjólfi á leið til 

Vestmannaeyja. Við vorum með hvor sinn ferðamannahópinn frá Frakklandi og 

vorum búnar að steingleyma því að það væri Þjóðhátíð í Eyjum þá helgina. 

Báturinn var smekkfullur af Íslendingum í miklum gleðihug. Þar sem 

ferðamennirnir voru nýkomnir til landsins voru þeir vægast sagt mjög hissa. Þar 

sem við hlupum um skipið til að útskýra, hófst okkar virktavinskapur sem enn 

stendur. 
 
 

Petrína Rós Karlsdóttir, föstudaginn 22. janúar 2009 
Það hafa verið mótmæli á 16. viku. Í dag er 22. janúar og það sem við köllum 

þriðji í byltingu vegna þess að þegar þingið var sett aftur eftir jólafrí – þeir tóku 

sér mánuð, hinn 20. janúar, þá var fyrsti í byltingu. Þá má eiginlega segja að 

þjóðin hafi risið upp. Þá ákváðu allir að koma og vera með friðsamleg mótmæli. 

Mótmælin snerust samt fljótlega upp í óþarfa ofbeldi. Ég fór þarna klukkan tvö 

með hóp nemenda í vettvangsferð enda áttu þetta að vera friðsamleg mótmæli 

og ég var svo sem að sýna þeim hvað var að gerast. Þá sáum við hvar 

lögreglumenn voru að ýta fólki úr Alþingisgarðinum, bara að stjaka við því án 

þess að þess þyrfti.  Síðan var sprautað piparúða yfir fólkið. Manni fannst það 

eiginlega vera af handahófi og fólk lenti í úðanum fyrir tilviljun. Síðan sló fólk á allt 

sem hægt var, potta og pönnur og mér fannst þetta mjög vel heppnað. Ég sá 

þverskurðinn af þjóðfélaginu, auðvitað eru sumir háværari en aðrir. Ég sá engan 

sem var beinlínis að gera eitthvað sem væri ofbeldisverk gagnvart lögreglunni. 

Ég frétti að lögreglan hefðu sprautað piparúða í augun á ljósmyndurum og ég 

fékk staðfestingu á því í blöðunum. Ég fór aftur um kvöldið og það var mjög góð 

stemning. Ég var þarna milli klukkan tíu og ellefu og síðan fylgdist ég með á 

netinu. Við erum mörg sem treystum ekki lengur fjölmiðlunum, þeir sýna bara 

ólæti. Nemendur mínir þorðu til dæmis ekki að fara niður eftir því þeir héldu að 



49 
 

þetta væru æsingamenn en ég sagði þeim að þetta væri bara venjulegt fólk og 

þá sögðu þau; „...en þetta eru allt svo mikil fífl.“  Þá sagði ég: „Kannski erum við, 

kannski eru Íslendingar bara fífl. Alla vega hljótum við bara að vera fífl með 

svona stjórnvöld.“  
Í gær var annar dagur í byltingu og þá var ég að kenna og fór ekki neitt. 

Mótmælin áttu að hefjast um hádegið og hófust þá fyrir framan stjórnarráðið 

vegna þess að það var jarðarför í Dómkirkjunni. Ég er ein af þeim sem tilheyri 

þeim hópi sem er búinn að mótmæla í sextán vikur og ég vil friðsamleg mótmæli. 

Ég held að þau hafi skilað einhverju, því það eru alltaf fleiri og fleiri sem koma 

saman og núna er uppsagnarfresturinn að verða búinn.  

Ég fór aftur á Austurvöll í gær um klukkan þrjú eða fjögur leytið. Þá var 

ágætis stemning og ég gat ekki séð að það væru einhver læti. Lögreglan var 

auðvitað í sínum óeirðabúningum sem minntu á aðrar óeirðalögreglur. Maður 

kannast við hvernig þetta er úti í öðrum löndum, Frakklandi sérstaklega, þar sem 

þeir sprauta piparúða og táragasi þegar búið er að velta þrem fjórum bílum. En 

hérna fannst manni að þeir væru svona full fljótir á sér en þeir eru auðvitað undir 

pressu. Maður heyrði líka í fréttum að þeir væru hreinlega hvattir til að nota kylfur 

og táragas af sínum yfirmönnum. Þeir virðast eiga að vera á milli mótmælenda 

og stjórnmálamanna, ríkisstjórnarinnar sem er ekki að sýna sig. Um átta leytið í 

gærkveldi var Austurvöllur orðinn eins og vígvöllur, Alþingishúsið allt bleikt og 

það var búið að kveikja í bekkjum. Þetta var mjög myndrænt, maður hafði 

einhvern veginn ekki ímyndað sér þetta. Þarna hitti ég nokkra félaga mína; Einar 

Ólafsson og Svein Rúnar Hauksson sem er formaður Palestínufélagsins. Þeir 

sögðu mér að líklegast væri það Samfylkingin sem stæði fyrir þessari byltingu af 

því að um leið og Samfylkingin hefði boðað til fundar í Þjóðleikhúskjallaranum þá 

hefðu allir þust þangað.  

Ég keyrði fram hjá Þjóðleikhúsinu og þar var fullt af fólki. Ég kannaðist ekki 

við þá mótmælendur, þetta voru ekki þeir sem ég hef séð í þessar 16 vikur. 

Þarna var fólk sem hélt á bjórdósum og alls konar fólk og mér fannst sumt af því 

vera það sem maður kallar skemmdarvargar eða fólk sem kemur og brýtur upp 

mótmæli. Það er alþekkt erlendis frá og Íslendingar virðast ekki vera neinir 
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eftirbátar í þeim efnum enda hefur það svo sem sýnt sig í gegnum söguna. Við 

erum fljót að temja okkur siði annarra. Ég er búin að vera á eyjan.is og einnig þar 

sem við erum flest, við erum á Facebook og fáum póst, ákall til þjóðarinnar, og 

fylgjumst þannig með vegna þess að við treystum hreinlega ekki neinu öðru. Það 

eru allskyns sjálfstæðir vefmiðlar sem hafa orðið til.  

Í morgunfréttum núna 22. janúar var sagt að lögreglan hefði beitt táragasi 

klukkan þrjú í nótt. Í gær var það alveg eins, þeir virðast alltaf bíða þar til nóttin er 

skollin á og þá lúskra þeir á einhverjum. Í nótt fannst mér það ekki gott því þeir 

hentu táragasi, hylkjum, og lömdu einhverja og það voru líka lögreglumenn sem 

lentu í því.  

Samfylkingin boðaði fund í gær þar sem Reykjavíkurdeild Samfylkingar 

krafðist þess að Samfylkingin segði sig úr ríkisstjórn og að boðað yrði til kosninga 

í vor. 

Í þessum mótmælum eru ýmsir sem gera mistök og það eru auðvitað góðir 

og slæmir báðum megin. Í kvöldfréttum var viðtal við eiginkonu lögreglumanns 

sem mér fannst mjög gott því hún sagði akkúrat það sem okkur liggur á hjarta 

sem viljum friðsöm mótmæli. Svo virðist sem að ríkisstjórnin sé að nota 

lögregluna til þess að verja sig og til þess að taka við öllu fyrir sig. Það er 

virkilega farið illa með lögreglumennina. Þeir standa langar vaktir og fá ekki að 

borða. Þeir verða fyrir hótunum og hjá sumum af þessum skemmdarvörgum er 

þetta farið að snúast um ofsóknir á hendur lögreglunni. Þetta er ekki það sem við 

viljum. 

Hvernig mér líði í öllu þessu? Fyrst var ég í einhverskonar spennitreyju, 

eiginlega í allt sumar. Það var eins og ég yrði alltaf að gera eitthvað áður en 

eitthvað gerðist, ég vissi ekki hvað. Þannig að ég fór og kláraði eldhúsið hjá mér. 

Ég varð alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni, passa mig á að hugsa ekki um of um 

ástandið og þá var ég róleg. Þetta hafa verið undarlegir, óvenjulegir tímar. Það 

voru alltaf þessar efnahagsfréttir og markaðsfréttir sem maður er búinn að sitja 

undir og maður hefur ekkert skilið í og eru alveg að drepa mann. Allir þessir 

sérfræðingar eru alltaf að tala um þetta Ameríkukjaftæði og ég hélt bara að þetta 

myndi ekkert snerta okkur persónulega og ég var ekkert að setja mig inn í þetta. 
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Svo allt í einu kemur þetta ástand yfir okkur og þá var það bara sjokk, afneitun og 

sjokk. Þetta er bara eins og ástvinamissir, maður fékk þetta bara framan í sig 

þennan 6. október. Mér fannst ég allt í einu vera fótum troðin og mér væri 

hafnað. Mér fannst við Íslendingar vera allt í einu svo miklir aumingjar, ég þorði 

varla að tala við erlenda vini mína, mér fannst ég þurfa að afsaka allt. Allt var 

frekar óskýrt, við fengum ekkert að vita – skilaboðin voru öll þvers og kruss. 

Okkur var aldrei sagt neitt, þetta voru einhverjir fundir og alltaf eins og einhver 

leiksýning. Þetta var einskonar sjokk eins og höfnun. Ég fann fyrir mikilli reiði, allir 

þessir auðmenn komust upp með hvað sem er. Ég er búin að mæta á mótmælin 

á laugardögum eins og ég hef getað. Ég hef misst af tveimur skiptum. Maður er 

bara búinn að vera að æsa sig yfir öllu, enginn segir af sér, ekkert. Maður er 

kominn yfir það, nú vill maður fá almennileg svör. Maður veit eiginlega ekki undir 

hvað maður er að búa sig.  

Vissulega hef ég breytt mínum lífsstíl. Ég hef aldrei átt peninga eða 

þannig, kannski bara lánsöm, ég á ekki mikið af skuldum heldur. Ég hef lifað 

spart. Þar sem ég hef aldrei átt mikinn pening, þá hef ég alltaf þurft að lifa spart 

og alltaf þurft að búa til allt úr engu. Núna held ég bara áfram, reyni að halda 

áfram að vinna, vinna allan sólarhringinn meðan vinna er og eyða sem minnstu. 

Ég hef auðvitað séð að þetta hefur rosaleg áhrif á fólk í kringum mig, bæði 

nær og fjær og á vinnustaðnum hefur maður líka tekið eftir þessu. Fólk talar ekki 

mikið um þetta á vinnustaðnum en maður sér ýmislegt. Það eru hvorki meira né 

minna en 12.000 manns sem eru atvinnulausir og ég horfi á mína nánustu sem 

eru með þessi myntkörfulán sem hækka og hækka. Engar stofnanir eru að taka á 

þessu þrátt fyrir óskir fjölmiðla, eins og þeir segja. Það virðist allt hækka upp úr 

öllu valdi og ég sé bara ekki miklar aðgerðir. Maður verður samt að halda í 

vonina og ég held að við höldum í vonina.  

Ég ákvað að rækta fjölskylduna. Við höfum komið saman, borðað saman 

að minnsta kosti tvisvar í viku síðan þetta kom fyrir og sinnt hvert öðru betur. 

Stjórnvöld eru alltaf að segja; verið góð við hvert annað og við erum góð við hvert 

annað en stjórnvöld eru ekki góð við okkur og það er náttúrulega málið. Það er 
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allt að hrynja í kringum mann, stjórnvöld eru bara í afneitun og höfnun. Þau búa 

ekki í sama þjóðfélagi og við hin. Við viljum uppbyggingu og breytingu. 

Talan 9 er nú mín uppáhaldstala, 9 er örlagatala, það er hægt að snúa 

henni við og þá verður hún 6. Þess vegna bind ég vonir við árið 2009. Ég vona 

að þetta verði ný byrjun í fyrsta lagi. Ég vona að einhver öfgaspillingarvöld taki 

ekki völdin. Ég vona að við stöndum á móti þeim, við verðum að gera meira en 

að vona við verðum að vinna í því sjálf, öll saman. Ég hef góða tilfinningu fyrir 

árinu 2009. Ég vil bara út með þetta fúafen, alla Sjálfstæðisstuttbuxnaklíkuna burt 

og þessa Björgólfa og Guð má vita hvað sem ekki má nafngreina. En það má 

nafngreina hina og þessa mótmælendur, það er bara þjóðin. Það er annað hvort 

þjóðin eða þeir, ég vil bara ekki láta þá taka allt af mér, líka landið. 
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Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir 

 

Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir er fædd 31. janúar 1966 á Ísafirði dóttir Ingigerðar 

Friðriksdóttur sjúkraliða og Guðjóns Arnars Kristjánssonar útgerðarmanns. Fyrsta 

æviárið bjó hún með foreldrum sínum á Hnífsdal. Þegar Ingigerður og Guðjón 

slitu trúlofun sinni tveimur árum seinna, flutti mamma Ingibjargar suður til að fara 

í sjúkraliðanám. Þegar hún hafði komið sér fyrir þar, flutti Ingibjörg til hennar. Hún 

var svo til sex ára aldurs til skiptis fyrir vestan hjá ömmu sinni og nöfnu og í 

Reykjavík hjá mömmu sinni. Móðir Ingibjargar giftist Davíð Atla Oddssyni 

pípulagningamanni árið 1969 og stofnuðu þau heimili í Reykjavík þar sem 

Ingibjörg var hjá þeim.  

 Þau Ingigerður og Davíð eignuðust þrjú börn: Sif, árið 1971, Þröst, árið 

1975 og Bryndísi árið 1978. Ingibjörg á sex hálfsystkini samfeðra: Guðrúnu Ástu, 

Kristján Andra,  Kolbein Már, Arnar Berg, Margréti og Jurek. Að loknum 

grunnskóla fór Ingibjörg í Iðnskólann í Reykjavík. Hún lauk þaðan sveinsprófi í 

kjólasaumi árið 1987. Að því loknu fór Ingibjörg sem au pair til Bandaríkjanna og 

síðan til Frakklands þar sem hún dvaldi um nokkra hríð. Ingibjörg lauk 
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stúdentsprófi árið 1992 frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla og síðan prófi frá 

Leiðsöguskóla Íslands árið 1993. Þá fór hún í frönskunám við háskólann í Pau í 

Frakklandi.  

 Ingibjörg kynntist Einari sambýlismanni sínum árið 1996. Þau eignuðust 

dótturina Helgu Bryndísi árið 1999 og soninn Ísar Örn árið 2006. Ingibjörg lauk 

BA-prófi frá Háskóla Íslands í þjóðfræði og ferðamálafræðum árið 2003. BA-

ritgerð hennar fjallaði um baðmenningu Íslendinga frá upphafi til okkar daga. 

Síðan þá hefur Ingibjörg lokið meiraprófi, prófi frá Björgunarskóla Landsbjargar 

og ýmsum öðrum tengdum námskeiðum á erlendri grund og námskeiði í 

gönguleiðsögn. Ingibjörg hefur starfað sem leiðsögumaður um langa hríð bæði á 

Íslandi og erlendis. Hún hefur verið ökuleiðsögumaður á Land Rover-jeppa á 

Íslandi og á nú ásamt fleirum ferðaskrifstofuna Íslenskir fjallaleiðsögumenn-

Íslandsflakkarar ehf. Ingibjörg hefur verið í stjórn Náttúruverndarsamtaka Íslands 

og er í stjórn Hagsmunasamtaka fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu. Ingibjörg 

býr nú með fjölskyldu sinni í 77 m² íbúð í Hraunbænum. 

 Við Ingibjörg kynntumst á fjöllum, þegar hún var að vinna sem 

leiðsögumaður með frönskum ferðamönnum en ég var aðstoðarmaður 

kvikmyndagerðarfólks í sömu ferð. Við urðum strax mjög nánar vinkonur og hefur 

sá vinskapur aðeins vaxið. Við eigum samleið í mörgum málum: ferðamennsku, 

leiðsögn, áhuga á náttúrunni og góðum mat. Dóttir mín og Helga Bryndís, dóttir 

þeirra Ingibjargar og Einars Torfa, eru góðar vinkonur og ég hef einnig kynnst vel 

Einari Torfa, manni Ingibjargar.  
 

Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, þriðjudaginn 27. janúar 2009 
Góðærið, þetta svokallaða góðæri, já við höfðum það svo sem ágætt. Við búum 

að vísu frekar þröngt því við höfum frekar viljað ferðast. Við erum búin að búa 

hérna í Hraunbænum í tíu ár og líkar það ágætlega.Við ferðumst frekar mikið, við 

höfum leyft okkur þann munað að fara í ferðir með börnin til útlanda og ferðast 

innanlands. Við höfum leitað bæði langt og skammt. Farið til Evrópu en einnig 

hinum megin á hnöttinn eins og til Nýja Sjálands. Þessi ferðalög voru mjög dýr en 

jafnframt mjög ánægjuleg. Ég sagði einmitt þegar allt hrundi og við töpuðum 
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peningum sem við vorum búin að leggja til hliðar: „Æ fjandinn, að hafa ekki verið 

búin að ferðast fyrir þetta.” Já, kannski nutum við þess í góðærinu að ferðast 

mikið og það er spurning hversu mikið við ferðumst í framtíðinni. Ég hugsa að við 

munum halda okkur við það að búa frekar þröngt, leggja minni pening í 

íbúðarhúsnæðið okkar og ferðast þeim mun meira ef við höldum vinnu og heilsu 

til ferðalaga. Það er meira okkar lífsstíll og veitir okkur meiri ánægju í lífinu. 

Góðærið kom þannig fram hjá okkur en ekki þannig að við hefðum keypt okkur 

stærra húsnæði eða allt nýtt inn í húsnæðið okkar. Eins og þú sérð hérna hjá 

okkur þá eigum við gömul húsgögn sem hafa að hluta til verið fengin gefins hjá 

frænkum og öfum og ömmum. Hér er ekki flatskjár eða öll þessi fínu nútímatæki. 

Við höfum ekki farið út í að skipta út öllum innréttingum eða laga eldhúsið eins og 

mann langar stundum að gera en það veitir okkur ekki lífsfyllingu. 

 Hvað varðar góðærið og ferðaþjónustuna þá kom góðærið aldrei í raun til 

ferðaþjónustunnar. Það var mikill fjöldi ferðamanna sem kom til Íslands en 

ferðaþjónustan hefur alltaf liðið fyrir fjármagnsskort. Við stofnuðum okkar fyrirtæki 

með eiginlega ekkert stofnfé, bara hugmyndir og búnað sem við áttum og settum 

inn í fyrirtækið. Það var ekki hægt að fá fjárfesta til að koma að fyrirtækjunum þar 

sem arðsemi í ferðaþjónustu er lítil og það þarf mjög þolinmótt fjármagn til að 

koma ferðaþjónustufyrirtæki á laggirnar. Það tekur um það bil tíu ár að byggja 

upp gott fyrirtæki. Að þessu leyti var bara ströggl að hafa þetta góðæri því 

launakröfur fólks sem var að koma og vinna hjá okkur voru háar og það var ekki 

hægt að fá fjárfesta inn í greinina. Þannig að kannski núna þegar allir halda að 

ferðaþjónustan verði einn af bjargvættum Íslands sér fólk einhverja möguleika á 

að setja fjármagn í greinina og byggja heildstætt kerfi í kring um hana en 

hagnaður er ekki með nema um það bil 5% á ári.  

Það hefur verið stöðugur straumur ferðamanna til Íslands fyrir og eftir hrun 

en hluti þeirra ferðamanna sem er að koma núna, hefur lengi langað að koma til 

Ísland og er að notfæra sér lægra verð núna. Ísland er eiginlega á útsölu um 

þessar mundir. Þetta er þá fólk sem er að koma í styttri ferðir, til dæmis 

helgaferðir og eru þá mestmegnis hér sunnanlands að ferðast og út frá 

Reykjavík. Það sem mitt fyrirtæki hefur fundið fyrir er að það hefur orðið 
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samdráttur í svokölluðum hvataferðum eða fyrirtækjaferðum. Það eru erlend 

fyrirtæki sem koma með fólk til Íslands. Slíkar ferðir skipta máli á veturna hjá 

okkur, þegar erlend fyrirtæki eru að bjóða fólki til landsins vegna ráðstefna eða 

viðskipta eða einhvers annars. Þetta hefur verið stærsti kúnnahópurinn okkar á 

veturna og þann kúnnahóp höfum við verið svolítið að missa. Maður veit ekki 

hvað gerist, næsta ár gæti orðið lélegt hvataferðaár líka. Svo um leið og 

efnahagur batnar í Bandaríkjunum og Evrópu þá aukast þessar ferðir aftur. 

Það hafa verið skrítnir hlutir í gangi eftir kreppuna. Það hefur verið erfitt að 

ná fjármagni heim. Það voru bæði hópar sem voru búnir að koma til landsins og 

áttu eftir að borga og eins hópar sem voru að koma í ferðir en áttu enga 

möguleika á að koma fjármagni til landsins. Þetta varð til þess að við þurftum að 

senda fólk til Evrópu til að ná í peningana. Þetta er voða skrítið ástand, manni 

líður svolítið eins og við séum einhverskonar þriðjaheimsland sem við erum 

kannski að verða. Alla vega er þetta mjög skrítið að þurfa að senda fólk út til að 

ná í peningana af því að bankakerfið fúnkerar ekki. Ástæðan er sú að bankarnir 

úti neituðu að ábyrgjast að greiðslurnar skiluðu sér hingað heim. Fyrirtækið úti 

gat greitt en gat ekki verið öruggt um að greiðslan skilaði sér þannig að fyrirtækið 

erlendis vildi ekki taka áhættuna og þannig var ódýrara fyrir okkur að senda 

manneskju út. 

Mín prívat og persónulega skoðun er sú að við höfum gjörsamlega verið á 

fleygiferð í góðærinu, afskaplega sjálfsumglöð. Allir þeir sem höfðu einhverjar 

hugmyndir um það að þetta gæti ekki gengið, þeim hefur verið sagt að þegja, þeir 

væru bara svo vitlausir, hefðu bara ekkert vit á þessu. En svo er annað sem er 

að koma í ljós núna. Það er að það hefur ekki orðið nein verðmætasköpun heldur 

bara skuldasöfnun sem hefur átt sér stað. Allir þeir sem munu búa á Íslandi í 

náinni framtíð munu borga af þeim skuldum sem hér eru komnar á íslenskt 

samfélag. Já, við erum að fá mjög harkalega rassskellingu og því miður mun það 

koma verst niður á kynslóðinni sem núna er á bilinu tuttugu til þrjátíu og eitthvað. 

Þeir sem eru að kaupa sér fyrstu eignina sína og allt á lánum. Mér finnst þetta 

kvíðavænlegt fyrir þennan hóp. 
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Þegar að hrunið mikla varð í október þá var ég stödd í innkaupaferð í 

Bandaríkjunum með systrum mínum tveimur og við vorum í þessum „shop til you 

drop“ -gír. Hrunið stoppaði alla eyðslugleði hjá okkur. Þetta kom okkur mjög á 

óvart.  Systir mín sem starfar í bankakerfinu var frekar stressuð yfir þessu. Ég 

trúði þessu ekki og var frekar bjartsýn framan af. Ég trúði því ekki að þetta væri 

svona slæmt eða vonaði að þetta myndi reddast eins og við segjum svo oft á 

Íslandi eða þetta myndi ganga að einhverju leyti til baka. En þegar við komum 

heim og hinir tveir bankarnir rúlluðu líka var ljóst að ástandið var mjög slæmt, 

mun verra heldur en nokkur hafði ímyndað sér. Mér fannst mjög leiðinlegt að hluti 

af fjölskyldu minni tapaði mikið af peningum, en það er jú bara peningar. Við 

eigum, eftir allt saman, hvert annað. Ef maður heldur vinnu og getur borgað af 

sínu húsnæði þá er það það eina sem skiptir máli. Fólk getur minnkað við þig, 

maður þarf ekki að búa í höll en maður þarf að hafa skjól fyrir börnin sín, það er 

svona það mikilvægasta. Það er það mikilvægasta, að eiga góða vini og góða 

fjölskyldu til að njóta þess að vera til. 

Hvað mig varðar þá á ég við skammdegisþunglyndi að stríða yfir 

dimmustu mánuðina á veturna, desember og janúar. Við höfum alltaf farið í 

ferðalög á þessum tíma sem hefur gert það að verkum að ég hef ekki þurft að 

taka þunglyndislyf. Það hefur alveg bjargað hlutunum fyrir mig bara að komast 

burtu í þrjár vikur. Í ár gerðum við það ekki. Við vildum sjá hvernig hlutinir 

þróuðust og ég fór hægt og rólega inn í þunglyndið sem ég hef ekki gert í mörg ár 

og ég er að vinna mig hægt og rólega út úr því aftur. Þetta þunglyndi gerir það að 

verkum að maður fær mjög svarta sýn á tilveruna, hefur það á tilfinningunni að 

ekkert geti í raun fúnkerað og ekkert muni aftur verða í lagi. Þó að ég sé prívat og 

persónulega ekki verst sett þá erum við samt með skuldir á bakinu, eitt erlent lán 

og fyrirtækið er með skuldir. Þetta stendur og fellur með því hvort ferðamenn 

haldi áfram að koma til landsins. Ef þeir gera það getum við borgað af lánum og 

borgað laun, annars ekki.  

Í gegnum starf mitt hitti ég mikið af útlendingum og sumir eru að skrifa 

mér. Sumir senda mér tölvupósta af því að þeir hafa verið að lesa greinar í 

erlendum blöðum eða séð sjónvarpsþætti um ástandið og þeir eru allir fullir 
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samúðar. Þeim finnst mjög sárt að lesa um það hvernig komið er fyrir okkur og 

eru að spyrja mann hvernig gangi, hvort maður eigi mat og hver séu næstu skref. 

Margir hafa lýst mikilli furðu á því að pólitíkusar hafi ekki axlað ábyrgð og að 

enginn hafi sagt af sér þangað til í fyrradag þegar stjórnin sagði af sér. Það 

þekkist áreiðanlega hvergi annars staðar en á Íslandi að fólk skuli ekki sýna þá 

kurteisi að segja af sér. Það þýðir ekki endilega að þeir séu að taka á sig sökina 

á öllu sem hefur gerst. Það þýðir einfaldlega að þeir segi: „Afsakið. Við stóðum 

okkur ekki nógu vel og við öxlum ábyrgðina með því að ganga frá borði og leyfa 

öðrum að taka til.” 

Ástandið á Íslandi er að mörgu leyti afskaplega skrítið núna. Það er að 

mörgu leyti mjög spennandi, með mikið af nýjum tækifærum en að mörgu leyti 

kvíðvænlegt – líka af því að við vitum ekki alveg hvað verður í framtíðinni. Mér 

finnst gott að stjórnin sé fallin. Ég er mjög sátt við það og ég myndi gjarnan vilja 

sjá margar breytingar. Ég hef reyndar verið á þeirri skoðun lengi að það ætti að 

breyta stjórnkerfinu hérna. Ég er ósátt við að búa við fulltrúalýðræði en ekki við 

almennt lýðræði. Mér finnst ég sem manneskja eða þátttakandi í þjóðfélaginu 

ekki hafa mikið vald. Mér gefst ekki mikið tækifæri til að segja mínar skoðanir eða 

láta þær í ljós nema þá helst í blöðum eða öðrum fjölmiðlum eða þá að taka þátt í 

einhverju pólitísku flokksstarfi. Ég myndi gjarnan vilja sjá breytingu á kerfinu 

þannig að við værum að velja menn eða konur til forystu frekar en flokka því að 

ég held að flokkarnir séu orðnir mjög rotnir. Það er þetta endalausa valdatafl eða 

valdaspil, þetta fjallar allt um það að halda sem mestum völdum. Ég held að 

kerfið sé bara rotið og úr sér gengið og það á ekki við Íslendinga. Það passar illa 

við íslenskt þjóðfélag sem er ekki mjög stéttskipt og hefur ekki verið það. Vonandi 

verður það ekki stéttskipt, allavega ekki eins og þar sem ég þekki best til í 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi. 

Þessir svokölluðu útrásarvíkingar okkar hafa verið mjög mikið í fréttum 

undanfarið og greinilegt er að ekki er allt sem þeir hafa verið að gera mjög 

heiðarlegt eða siðlegt. Það er kannski ekki allt ólöglegt en maður spyr sig um 

siðferðið sem liggur þar á bak við. Miðað við upplýsingarnar sem hafa verið að 

koma fram undanfarið eins og í sambandi við þennan Óla í Samskipum þá er 
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ljóst að það er gífurleg spilling í gangi. Það er ljóst að eigendur bankanna hafa 

notað bankana sem uppsprettu fjár sér til handa, án þess að hafa neina 

skuldbindingu til greiðslu þess fjár sem þeir fengu lánað. Mér finnst mjög 

merkilegt að þeir skuli hafa getað gengið svona langt í að nota sjóði bankanna. 

Því var haldið fram af útrásarvíkingum að þeir hefðu minni tök á að fá fé úr eigin 

bönkum heldur en öðrum bönkum en samkvæmt því sem nú kom fram um 

þennan Ólaf þá er það alls ekki rétt. Nú ég hef spurt sjálfa mig að því hvort það 

væri ekki rétt að frysta eigur þessara manna sem eftir eru hér á Íslandi og kanna 

allt það sem er löglegt eða ólöglegt. Ég veit að við höfum ekki mikinn mannskap 

til að standa í þessu en það er kannski kominn ágætisgrundvöllur í atvinnuleysinu 

til að kanna þessa hluti, þar sem marga vantar vinnu. Með því að ganga í málin 

af festu þá er fólki sýnt að okkur sé alvara með að skoða þessa hluti. Mér finnst 

að fólk eigi ekki að komast upp með það að stela, sérstakega ekki þegar 

manneskja sem fer og stelur einu stykki af smjörlíki úti í Bónus fær dóm fyrir það 

en sá sem stelur fleiri hundruð milljörðum kemst upp með það. Ég er mjög ósátt 

við það. Það ætti frekar að beina spjótunum að þeim sem eru að ræna milljörðum 

og sleppa hinum sem eru að ræna sér í matinn. 

Ég held að árið í ár verði skrítið ár og ég er hrædd um að það halli undan 

íslensku þjóðfélagi smátt og smátt. Ég held að atvinnuleysi eigi eftir að aukast og 

ef ríkisstjórnin gerir ekki eitthvað fyrir fólk sem er skuldum vafið, til að ná að halda 

heimilum sínum, þá muni mikið af fólki, ég veit ekki hversu stór hluti af 

þjóðfélaginu, missa heimilin sín. Mér finnst það eiginlega það versta að fólk muni 

ekki hafa húsnæði lengur eða aðgang að húsnæði. Við hljótum að þurfa að gera 

eitthvað í þessu. Það er ekki hægt að láta unga fólkið vera með gjaldþrot á 

bakinu það sem eftir verður þannig að það komist ekki úr skuldaklafanum. Við 

verðum að gera eitthvað. Ég vil sjá breytingar í stjórnkerfinu. Við þurfum að gera 

stjórnarbyltingu hér að einhverju leyti, stofna nýtt lýðveldi, gera nýja stjórnarskrá 

og breyta flokkapólitíkinni. Við þurfum að fá meiri fagmennsku inn á alþingi. 

Ráðherravaldið er allt of mikið ég vil ekki að þeir hafi valdið inn á þinginu heldur 

sé einhvers konar framkvæmdarstjórn sem framkvæmir ákvarðanir Alþingis. 

Alþingi fjallar um og ákveður það sem þarf að gera en ráðherrar framkvæma. Ég 
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sé þetta einhvern veginn svona fyrir mér, ég er enginn sérfræðingur í þessu en 

ég vil gjarnan sjá breytingar. Ég vil að Ísland verði eitt kjördæmi Ég held að þessi 

hreppapólitík sé ekki góð fyrir okkur, við erum alltaf að togast á um hvert 

fjármunirnir eiga að fara. Við þurfum að hætta því og fara að hugsa þetta 

heildstætt, ekki þetta kjördæmið eða hitt kjördæmið, heldur hvað er best fyrir 

Ísland sem heild. Hvernig getum við byggt þetta land upp til að ná sem bestum 

árangri og á sem lífvænlegastan hátt. Já, ég vonast eftir miklum breytingum. Ég 

vona að við munum búa við betra þjóðfélag þegar fram í sækir og á endanum 

verði grundvöllurinn betri fyrir barnabörnin okkur heldur en það sem við bjuggum 

til fyrir börnin okkar. 

Það sem mér finnst erfitt í þessu hruni öllu er að við vitum ekki hvað við 

skuldum mikið. Sumir segja 1.200-1.400 milljarðar en aðrir segja 2.500 milljarðar. 

Fólk virðist ekki vera sammála um þetta og það er kannski skiljanlegt þar sem 

það er ekki vitað hvað fæst mikið fyrir eignir banka og fyrirtækja. Við vitum ekki 

hvað við verðum lengi að vinna okkur út úr þessu. Það ætti að setja 

aðgerðaráætlun í gang og skilgreina hvað við skuldum mikið þannig að við vitum 

betur hvað við erum að fást við. Mín helsta ádeila á þau stjórnvöld sem eru núna 

að fara frá, er að þau komu ekki með hrein skilaboð til þjóðarinnar. Þau voru 

alltaf að segja að „það væri ekki tími til þess núna“ eða „við vitum þetta ekki 

alveg“. Hvernig ætlum við að takast á við hlutina ef þau vita þetta ekki, þekkja 

ekki það sem er fyrir framan þau. Ég held reyndar að þau viti þetta, ég þekki fólk í 

pólitík og það hefur sagt mér að það sé búið að reikna þetta út og að skuldirnar 

séu mun hærri en stjórnvöld hafi gefið í skyn. Það er nauðsynlegt að fá fagfólk 

sem eru reiknimeistarar og hagfræðingar og fólk sem er ekki innvinklað í pólitík til 

að hjálpa til við endurreisnina. Hvað varðar krónuna þá var hún allt of sterk og við 

vissum það. Við erum búin að vita það mjög lengi, til fjölda ára. Stjórnvöld 

hlustuðu ekki á alla þá sem eru búnir að benda þeim á þetta og töluðu alltaf um 

einhverja mjúka lendingu í þessu þjóðfélagi. Eins að þetta myndi bara renna 

niður svona hægt og rólega og þetta yrði ekkert svona háskalegt. Þegar 

Kárahnjúkavirkjun fór í gang þá spændist þetta allt upp í botn og krónan varð 

ennþá sterkari. Þá töluðu allir um að þetta væri bara allt í lagi. Þetta væri bara 
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fínt og bara gott en á sama tíma voru þessi jöklaabréf í gangi og fólk var að taka 

stöðu með eða á móti krónunni. Það var endalaust verið að gambla með 

peningana. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það komist eitthvað stabílítet á 

þessa krónu okkar. Ég held eins og flestir segja, að hún ætti að vera einhvers 

staðar 120-130 krónur á móti evru. Þegar ég tók mitt erlenda lán þá bjóst ég 

alveg við því gengi, ég reiknaði lánið þannig út. Ég væri alveg sátt við að greiða 

mitt erlenda lán miðað við þá skilmála en hvort það gerist og þá hvort það verði á 

þessu eða næsta ári, veit ég ekki. 

Það sem er mjög neikvætt við kreppuna eru þau áhrif sem hún mun geta 

haft á fjölskyldur landsins, sérstaklega ungt fólk og barnafjölskyldur. Mikil örbirgð 

er ekki góð og ég vona að við Íslendingar berum gæfu til að standa við bakið á 

þeim fjölskyldum sem fara illa út úr þessu. Ég held að við getum alveg tekið á 

okkur meiri skatta, ég held að það sé ekki vandamál. 

Það sem er jákvæðast við þessa kreppu er að ég held að margir séu bara 

fegnir að þetta feigðarflan á rósrauða skýinu sé búið. Þegar við héldum að allt 

væri svo frábært og við værum svo frábær og við vorum hérna á blússandi fart í 

eyðslunni. Við vorum mjög sjúkt þjóðfélag, búin að vera fársjúk síðastliðin tíu ár í 

eyðslu. Það er jákvætt að þessi gegndarlausa eyðsla stoppi vegna þess að þegar 

fólk metur hvort annað eingöngu út frá verðmætum eða hvað það er sem 

manneskjan hefur efni á eða getur keypt sér, þá erum við í slæmum málum. Þá 

erum við komin í þjóðfélag eins og Bandaríkin þar sem fólk er ekki metið úr frá 

verðgildum heldur því sem það á. Ég vil ekki lifa í þannig þjóðfélagi heldur vil ég 

lifa í þjóðfélagi þar sem ég lít eins á manneskju sem skúrar eða sem er 

bankastjóri. Ég vona að það sem komi út úr kreppunni sé að manngildi séu sett 

ofar og hærra en peningar. 
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Annar kafli, febrúar til apríl 2009 
 

Halla Hauksdóttir mánudaginn 2. febrúar 2009 
Núna um helgina tók við ný ríkisstjórn, að vísu bráðabirgðarstjórn en engu að 

síður þá er ég bjartsýnni á að eitthvað fari að gerast núna. Ég veit til dæmis að 

Jóhanna Sigurðardóttir er röggsöm kona. Vonandi fáum við meiri upplýsingar um 

hver staðan er. Eins vona ég að við verðum áþreifanlega vör við að eitthvað verði 

gert í þessum málum þjóðarinnar sem brenna á henni.  

Málin þurfa að fara að hreyfast, sérstaklega hvað varðar heimilin, 

fyrirtækin og atvinnulífið. Það eru sífellt fleiri og fleiri að verða atvinnulausir og 

það er nauðsynlegt að grípa þar inn í. 

 Ríkisstjórnin þarf að vinna mjög hratt og örugglega. Aðalatriðið er að fólk 

missi ekki allar sínar eigur, hvað sem verður gert. Það er mikilvægt að fólk geti 

samið og að það geti lifað sómasamlega. Í sambandi við skattamálin þá líst mér 

ágætlega á þennan hátekjuskatt, að þeir sem eru tekjuhærri verði skattlagðir 

hærra en þeir sem eru tekjulægri. Eins líst mér vel á það sem heilbrigðisráðherra 

er að gera. Hann er strax að afnema þessi komugjöld sem höfðu verið sett á í 

heilbrigðiskerfinu. Þannig að þessir fyrstu dagar þessarar ríkisstjórnar, þeir lofa 

góðu. 

Ég er bjartsýnni en áður en engu að síður þá er ég ekkert allt of bjartsýn í 

raun af því ég held að vandinn sé svo gríðarlega mikill. Við erum svo skuldsett að 

ég skil ekki almennilega hvernig við eigum að geta unnið okkur út úr þessu. Ég 

held að það séu flóknir og erfiðir tímar framundan. 

Það sem brennur á mér persónulega þessa dagana er það sem ég talaði 

aðeins um síðast. Nú nýverið var Ferðaskrifstofa Íslands sem ég vinn fyrir, seld 

og í framhaldinu var skipt um eigendur. Ég veit í raun ekki hvað verður með 

ferðaskrifstofuna og starfsfólkið. Okkur er sagt að hugsanlega verði uppsagnir.  

Forstjórinn segir að þetta eigi allt eftir að koma í ljós um miðjan febrúar eða svo. 

Fólk er að sjálfsögðu mjög órólegt út af þessu og andinn er sérstakur á 

vinnustaðnum. Þetta er mjög óþægileg staða, þessi óvissa og óöryggi. Ég var 

þegar búin að lækka í starfshlutfalli eins og aðrir á skrifstofunni, úr 100 % 
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starfshlutfalli í 50% og það hefur skert mjög mínar tekjur, þó að ég fái 

atvinnuleysisbætur á móti. Ég sé ekki fram á að geta staðið við mínar 

skuldbindingar ef staðan verður svona áfram. Þetta er mjög kvíðavænlegt. 
 

Móheiður Geirlaugsdóttir, þriðjudaginn 3. febrúar 2009 
Mér þykja það góðar fréttir að það sé komin ný ríkisstjórn til valda með Jóhönnu 

sem forsætisráðherra. Mótmælin gerðu sitt gagn, loksins er fólkið komið frá sem 

var við stjórn, sem klúðraði málunum. Manni fannst þessi fráfarandi stjórn ekki 

vera að gera neitt alla þessa mánuði frá hruni. Ég segji bara: “Loksins er komin 

vinstristjórn!” Það sem mér finnst ótrúlegt er að Sjálfstæðisflokkurinn sé búinn að 

vera við völd í 18 ár. Þetta er langur tími. Sjálfstæðisflokkurinn eru endalaust 

búinn að vera að predika um að hann ábyrgðist stöðugleika í efnahagsmálum en 

árangurinn var þessi. Við erum á kúpunni eftir 18 ára valdatíma 

Sjálfstæðisflokksins. Það sem við erum að upplifa er örugglega svipað því sem 

fólk finnur stundum fyrir eftir langt og erfitt hjónaband, hjónaband sem er ekki að 

virka. Nú þurfa vinstriöflin að vaska upp til að börnin mín og annara landsmanna 

hafi einhver tækifæri í framtíðinni. Mér líður bara vel með að það sé komið fólk 

sem ég get treyst. Jóhanna er ein af fáum stjórnmálamönnum og -konum sem 

maður treystir. Það er gott að fá hana í forsætisráðherrastólinn, loksins ber 

maður virðingu fyrir forsætisráðherranum. Ég hef allavega trú á þessari stjórn og 

ég hlakka til að fá að kjósa í vor. Það verða kosningar í lok apríl minnir mig. Mér 

finnst ágætt að það sé ekki langt í kosningar því að þjóðin vildi það og ég vil 

kosningar. Ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fái frí. Mér 

finnst ekki hægt að leggja ríkið okkar aftur í hendur þeirra sem lögðu allt í rúst. 

 Þessi nýja ríkisstjórn er með miklar áætlanir. Hún vill endurskoða 

eftirlaunafrumvarpið, vinna á atvinnuleysi og hjálpa heimilum landsins. Ég hef 

persónulega mikla trú á Jóhönnu. Ég hef heyrt að hún sé mjög rösk og láti verkin 

tala. Það er samt sem áður vafaatriði hvort þingið og stjórnarandstaðan leyfi 

ríkisstjórninni að vinna sín verk. Það á eftir að koma í ljós. Ég vona það, það lítur 

illa út ef stjórnarandstaðan mun ekki samþykkja það að leggja niður þetta 

eftirlaunafrumvarp. Það myndi ekki auka fylgi hennar í kosningunum. En ég er 
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bjartsýn. Það var á Mbl í dag að það eru næstum 14.000 manns atvinnulausir 

núna í febrúar. Það eru mjög vondar fréttir og ég vona að það verði eitthvað gert í 

því. 

 Maður veit svo sem ekki með þessa Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn 

hvort þeir sjái sér leik á borði og endurnýi sig, innan gæsalappa, til að koma 

ferskir inn í kosningarnar. Þeir virðast vera svo tapsárir þegar þeir koma fram í 

fréttum, það er eins og Þorgerður Katrín sé í massívri ástarsorg. En ef þau verða 

kosin aftur þá er það, það sem þjóðin vill og þá þarf ég sennilega bara að skipta 

um ríkisborgararétt.  
 

Guðlaugur Viktorsson, föstudaginn 6. febrúar 2009 
Ég er allavega feginn því að það skuli vera komin ný ríkisstjórn og sú gamla skuli 

vera farin frá. Það fannst mér vera atriði númer eitt, þannig ég er glaður yfir því. 

Þessi nýja ríkisstjórn ætlar að standa vörð um heimilin og fjölskyldurnar í landinu 

og það er gott fyrir mig til þess að vita að það sé ætlunin. En hvað hún svo gerir 

er annað mál. Vandamálin eru mjög stór og ég verð bara að fá að sjá og reyna 

hvernig þeim mun ganga að leysa þessi efnahagsvandamál. Ég ætla að gefa 

þeim allan séns og ég trúi því í raun og veru að þau ætli að vinna vel og muni 

leysa þetta á eins farsælan máta og frekast er unnt. 

Mótmælin sem stóðu yfir, búsáhaldabyltingin, hún skilaði árangri að lokum 

og það var farið að hlusta á fólk og þessi afdrifaríka þingssetning var punkturinn 

yfir i-ið. Ég er ánægður með að mótmælin hafi skilað árangri en svo er ég 

óánægður með að það hafi þurft öll þessi læti í raun og veru, að það hafi þurft að 

grípa til ofbeldis gagnvart lögreglunni. Ég er ósáttur við það. Ég er ekki sáttur við 

fólk sem grýtir lögregluna eða ber eld að Alþingishúsinu, en það er eins og það 

hafi þurft til, til að stoppa ríkisstjórnina eða koma fólki í skilningu um að þjóðin 

vildi breytingar. 

Það hefur ýmislegt sláandi verið að koma í ljós varðandi auðmenn okkar. 

Eignir þeirra og skuldir, hvernig er komið fyrir þeim og okkur. Vinstri grænir vilja 

frysta þessar eignir. Ég hefði auðvitað kosið að við myndum ná því til baka sem 

við eigum upp í skuldir en ég vil að það verði farið að lögum. Við ætlum ekkert að 
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ganga fram með einhverjum herskáum hætti, við þurfum bara ná því sem okkur 

ber og þeir eiga það sem þeir eiga. 

Það tekur ákveðinn tíma að gera upp bankana og allt það. Ég bý yfir 

ákveðinni bjartsýni á að íslenskt þjóðfélag haldi áfram að rúlla og lýðræðisöfl fái 

að blómstra og njóta sín.  

Fjárhagslega er ég ekki farinn að sjá neitt til lands þannig ég veit ekki 

hvernig í ósköpunum þetta fer. Þessi stjórn er svo sem ekki komin upp með 

neinar lausnir til handa stórum hópi fólks sem skuldar verulegar fjárhæðir. Það er 

ekkert farið að reyna á það hvernig það á í raun og veru að ganga, í framkvæmd. 

Gengið lækkar, það er svipuð staða á því og fyrir þremur vikum síðan. Lánin mín 

standa á svipuðum slóðum og hjá öllum öðrum. Ég hef enga sérstaka ástæðu til 

að vera neitt sértaklega bjartsýnn hvað það varðar – ekki ennþá í það minnsta. 

Ég er ekki alveg farinn að sjá hver lausnin verður eða hvort að einhverjum hópi 

verður fórnað á altarinu, til dæmis glæframönnum eins og mér sem tóku erlend 

lán! 

Það eru fyrirheit um að breyta eitthvað kosningalögum þannig að það 

verði hægt að kjósa einstaklinga ef það verða kosningar í vor. Þannig að það 

verði ekki bara kosningar um gömlu flokkana. Þær raddir hafa skilað sér að fólk 

vill fá að velja fólk en ekki endilega flokka, þannig að það gætu orðið spennandi 

tímar. Það er mjög gott til þess að vita að það eigi að verða stjórnlagaþing hér á 

næstunni sem á að taka fyrir endurskoðun á stjórnarskrá og lögum í landinu. Það 

er löngu kominn tími á það. Nú erum við búin að finna hvar götin eru í þessari 

stjórnarskrá okkar og þessum lögum sem við erum að fylgja í dag. Við erum 

reynslunni ríkari hvað það varðar og ættum að geta varðað veginn betur fram á 

við. 
 

Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, þriðjudaginn 21. apríl 2009 
Ég hef fylgst eitthvað með kosningabaráttunni en þó ekkert alveg á fullu. Mér 

hefur fundist vera mikil neikvæðni í gangi og fáar alvörulausnir sem eru 

presenteraðar. Ég er fylgjandi lausn Framsóknarflokksins um 20% flatan 

niðurskurð á skuldum landsmanna en ég hef engan áhuga á að kjósa 
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Framsóknarflokkinn. Þessar kosningar eru svolítið erfitt mál fyrir mig þar sem ég 

veit ekkert hvað ég á að kjósa. Ég hef ekki trú á neinu af framboðunum. Ég er 

búin að fara nokkrum sinnum í gegnum þetta með sjálfri mér og mig langar ekki 

að kjósa en mig langar heldur ekki að skila auðu. Ég er í tilvistarkreppu hvað 

varðar pólitíkina í dag. Mér finnst ekki margt trúverðugt.  

 Við verðum virkilega að einbeita okkur að því að horfa fram á veginn og 

finna lausnir á málunum. Það þýðir ekki að horfa á það sem er búið og gert 

heldur skoða það hvernig við getum haldið áfram. Við verðum að reyna að finna 

út hvernig við getum komið okkur í gegn um þetta á einhverjum x-mörgum árum. 

Það eru margir sem tala um að þessi kreppa, verði búin í haust en ég hef enga 

trú á því. Ég er kannski svartsýnismanneskja en ég held að við ættum að horfa á 

þetta sem verkefni sem tekur nokkur ár en ekki bara nokkra mánuði. Ég held að 

annað sé óraunhæft. 

Ég sé kannski ekki fyrir mér mína óskastöðu. Ef ég virkilega þyrfti að velja 

þá myndi ég sennilega velja Borgarahreyfinguna, Vinstri græna og 

Samfylkinguna saman. 

Ég held að þetta fólk sem er í þessum pólitísku flokkum vilji gera vel. Ég 

held að allir vilji gera vel fyrir landið í dag. Við erum búin að brenna okkur það illa. 

Þetta er gríðarstórt verkefni og pólitíkin ein og sér er ekki lausnin. Það þurfa 

miklu fleiri að koma að lausninni heldur en bara nokkrir ráðherrar og þingheimur. 

Alþingismennirnir sem verða valdir eiga að hlusta meira á þjóðina og fá færa 

sérfræðinga, íslenska sem erlenda til að hjálpa okkur. 

Það eru nokkrir mánuðir síðan að hrunið mikla varð þarna í október. Nú er 

sumardagurinn fyrsti og vorið á næsta leiti. Ég er kannski ekki eins áhyggjufull 

núna eins og ég var þarna í vetur í desember til janúar. Ég var ekki í góðu formi 

sjálf og fannst þetta ekki líta mjög vænlega út einhvern veginn. Ég held þó að 

hlutirnir hafi dálítið rúllað áfram með öllu því sem er að gerast og gerjast hérna á 

Íslandi. Já, þannig hef ég von fyrir Ísland að einhverju leiti, þó að ég haldi um leið 

að staðan sé ekki góð. Mig grunar að hún sé jafnvel verri en okkur órar fyrir. 

Kannski verðum við komin út úr þessu eftir tíu ár. 
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Móheiður Geirlaugsdóttir og Arnar Eggert Thoroddssen,  
fimmtudaginn 23. apríl 2009 
Móa: Ég er svolítið kvíðin fyrir þessum kosningum. Ég er hrædd um að margir 

skili auðu. Það að skila auðu er eins og að láta aðra kjósa fyrir sig en mér finnst 

að fólk eigi að taka afstöðu. Ég vonast til að þessi ríkisstjórn sem tók við í janúar 

muni halda áfram í svipaðri mynd, sem sé Vinstri grænir og Samfylkingin. Ég 

vonast til að það verði tekið á Evrópumálunum og eitthvað verði gert í sambandi 

við gjaldeyrismálin og krónuna. 

Arnar: Ég er nokkuð sammála Móu nema að ég er mjög hrifinn af því að fólk skili 

auðu. Mér finnst það vera sterk afstaða. Með því að skila auðu þá gefur þú skít í 

kerfið. Það er bara mjög virðulegt. Ég ætla samt að láta mig hafa það að kjósa í 

þetta skipti. Ég sé það sem nokkurs konar öryggisventil. Mér líður best með 

þessa tvo flokka, Vinstri græna og Samfylkinguna, í stjórn. Þó að Samfylkinginn 

hafi gerst sek um ýmislegt rugl þá er þetta svona skásta samsetningin. Mér 

myndi líða mjög illa ef Sjálfstæðisflokkurinn kæmist aftur til valda. Það er magnað 

hvað margir virðast vera á þeirri skoðun. Maður er almennt séð bara mjög 

kvíðinn. Það skiptir þannig séð engu máli hver heldur áfram að stjórna landinu 

þegar ytri aðstæður eru svo ótrúlega erfiðar að það ræður enginn mannlegur 

máttur við þær. Þannig að almennur lífskvíði er alveg til staðar hjá mér. Þó að 

það sé klisjukennt að segja það, þá reynir maður að vera bjartsýnn, maður heldur 

bara áfram frá degi til dags. 

Móa: Kosningabaráttan undanfarið hefur mér fundist alveg ótrúlega leiðinleg. Ég 

hef ekki haft neinn áhuga á henni, bara núll áhuga. Ég fylgist ekki með þegar 

fjallað er um kosningarnar í fjölmiðlum og ég hef yfirleitt slökkt á sjónvarpinu 

þegar sýnt er frá borgarafundum og geri eitthvað annað. Ég veit ekki af hverju 

þetta er svona því venjulega er ég mjög spennt fyrir kosningum. En núna er 

maður hættur að treysta flestum stjórnmálamönnum. Jafnframt þá nenni ég ekki 

að hlusta á þessa þingmenn Sjálfstæðisflokksins ibba sig. 

Arnar: Þetta eru auðvitað kosningar við aðstæður sem maður hefur aldrei 

upplifað áður. Maður hefur það á tilfinningunni að það skipti ekki nokkru einasta 

máli hver er við stjórn ef það á að vera hægt að bjarga þessum málum. Ætli það 

sé ekki hægt að segja að Vinstri grænir virðast kannski vera óspilltasti flokkurinn 
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en maður treystir einhvern veginn engum lengur. Mér hefur þótt innilega vænt um 

að sjá þetta rosalega fylgishrun Sjálfstæðisflokksins. Það er nánast eins og 

maður hafi fengið svona það sem Þjóðverjinn kallar „Shaden Freude” eða svona 

meinfýsni. Maður er eiginlega hissa á því að flokknum skuli vera refsað fyrir 

vitleysuna og mistökin. Annars hef ég engan sérstakan áhuga á kosningunum. 

Þetta er einhvern veginn alltaf sama sandfokið þessi blessaða kosningabarátta 

og hún er allra síst málefnaleg. 

 Núna er sirka hálft ár síðan allt hrundi og það er eiginlega tvennt búið að 

gerast með tilfinningalífið. Maður er bæði farinn að venjast þessu einhvern 

veginn en um leið held ég að fólk sé enn í sjokki og að vinna sig úr áfallinu. 

Þannig líður mér allavega. Það veit enginn hvað er að fara að gerast. Það á eftir 

að koma betur í ljós. Ég held að fólk sé ennþá í áfalli.  

Móa: Laufin og brotin hafa aðeins fallið eftir sprenginguna. En maður veit ekki 

hvað er að fara að gerast með markaðinn og efnahagsmálin eða hvernig verður 

með atvinnuleysið. Mikið af fólki þarf virkilega mikla fjárhagslega aðstoð jafnvel til 

að kaupa í matinn. Ég veit ekki hvort það sé hægt að segja að við séum að 

upplifa hörmungar eins og er alltaf verið að tala um í fréttum. Þetta eru ekki 

þriðjaheimshörmungar þótt þetta sé erfitt. Það er alveg hægt að segja að þetta sé 

erfitt ástand. Þungi kreppunnar kemur til dæmis þannig fram að það er mun 

dýrara að kaupa í matinn. Þú ferð út með tvo Bónuspoka fyrir um það bil 9.000 

krónur. Við sleppum því yfirleitt að kaupa kjöt eða fisk, við erum að fá það hjá 

einhverjum öðrum. Maður hugsar sig um áður en maður kaupir oststykki á 

þúsund krónur, ef ekki meira. 

Arnar: Það er ljóst að það er ekki hægt að búa í landi þar sem meðal oststykki 

kostar 1.500 krónur, það er galið. Ofan á allt annað kemst maður ekkert í burtu. 

Móa: Maður finnur fyrir því að maður er fastur, maður er einhverskonar 

skuldaþræll. 

Arnar: Maður kemst ekkert til útlanda, hefur bara ekki efni á því. Ákveðinn 

veruleiki hefur breyst. Það er eins og Íslendingar hafi svifið um á rósrauðu skýi í 

fimm ár eða meira. Þegar maður lítur til baka er þetta bara algerlega galið. Ég 

leiddi um tíma hugann að því að kaupa mér Range Rover. Mig langaði í Range 
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Rover af því að mér finnst þeir flottir. Þá hugsaði ég: „Já, út af hverju ætti ég ekki 

að fá mér svoleiðis eins og allir aðrir?” Það var bara eins og einhver regla. En 

reiði? Ja þessir fjármálamenn vöknuðu ekki á morgnana og hugsuðu: „Ég ætla 

að vera vondur maður.” Svona ástand verður til af einhvers konar stjórnleysi en 

fólk getur staldrað við og hugsað: Er ég að gera siðferðislega rétt? Það er 

ótrúlegt hve margir voru langt leiddir í einhvers konar siðspillingu. 

Móa: Já, ég held að aðalatriðið sé að þetta er útkoman af því hversu lengi  

Sjálfstæðisflokkurinn var við stjórn. Ég er frekar fúl út í þá, mér finnst þeir 

ömurlegir og mér finnst ömurlegt að fólk skuli kjósa þetta yfir sig aftur og aftur. 

Staðreyndin er sú að ef þeir fá góða kosningu aftur þá langar mig ekkert til að 

búa mikið lengur á þessu landi. Spurningin er þá bara hvernig maður geti farið 

héðan. 

Arnar: Ég held að það séu margir að hugsa á svipuðum nótum. Varðandi lausnir 

sem fram hafa komið varðandi vandamál og þrengingar heimilanna þá virðast 

þær vera eins og hálförvæntingafullar töfralausnir. Það sem hefur verið kynnt 

sem lausnir hljómar ekkert mjög sannfærandi. 

Móa: Ég held að maður ætti að bíða eftir að velferðin verði sett í öndvegi. Maður 

bíður eftir að vinstriflokkarnir snúi sínum hjólum og fari að hugsa út í það hver er 

að fara að borga allar þessar skuldir fyrir auðmennina. 
 

Halla Hauksdóttir, föstudaginn 24. apríl 2009 
Kosningabaráttan hefur verið stutt og í byrjun þá fannst mér þetta allt of stuttur 

tími fyrir kosningabaráttu. Þetta hefur ekkert verið séstaklega spennandi 

kosningabarátta. Það er þó athyglisvert og spennandi að sjá hvað 

Sjálfstæðisflokkurinn er að bíða mikinn ósigur. Það er spennandi að sjá að 

flokkur sem er búinn að vera 17 eða 18 ár í stjórn skuli loksins bíða afhroð. Ég 

vona að svo verði. Ég er vongóð um að kosningar fari eins og ég vil, það er að 

segja að vinstriflokkarnir verði áfram við völd. Ég er sem sé búin að ákveða hvað 

ég ætla að kjósa. Ég ætla ekki að taka ákvörðun í kjörklefanum og ég ætla ekki 

að skila auðu. Ég vona að sá flokkur sem ég ætla að kjósa og treysti geri eitthvað 

í málunum sem brenna á þjóðinni. Það sem liggur á að leysa er skuldavandi 
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heimilanna og atvinnuleysið. Ég veit ég ekki hvort ég treysti öllu því fólki sem er í 

ríkisstjórninni í dag og ég býst við að það verði einhverjar breytingar á fólki. En 

eins og ég sagði, þá finnst mér þessar kosningar koma til of fljótt. 

Ég tel að við þurfum atvinnumenn í hverju fagi fyrir sig til að ráða fram úr 

stöðunni, hagfræðinga og alla þá sérfræðinga sem hafa þekkingu á þessu. Hinn 

almenni stjórnmálamaður hefur ekki þekkingu á því sem þarf að gera. 

Í sambandi við þá sem í raun ollu þessu hruni þá er ég þeim mjög reið. 

Mér finnst svo sannarlega að þessir menn eða konur eigi að gjalda fyrir gerðir 

sínar. En jafnframt ríkisstjórnin og löggjafarvaldið sem var við völd því að hún 

skapaði nægilegt svigrúm fyrir þessa lögleysu. Mér finnst ekki nægilega hafa 

verið gert í að finna út hvort um brot á lögum var að ræða. Ég veit að það er verið 

að vinna í þessum málum en það tekur greinilega mikinn tíma.  

Ég held að þessi kreppa sé komin til að vera í einhver ár. Við erum ekki að 

tala um eitthvað eitt ár, við erum að tala um nokkur ár. Ég hef það sterkt á 

tilfinningunni að þetta sé rosalegt. En hvað þetta þýðir í árum og krónum veit ég 

ekki. Ég veit bara að þetta er mjög slæmt og þetta mun taka okkur nokkur ár. 

Ég er bjartsýn að eðlisfari, en ég er ekkert ofurbjartsýn. Ég er engin 

Pollýanna en samt sem áður er ég bjartsýnni núna heldur en ég var í haust eða 

þarna í byrjun hrunsins. 
 

Guðlaugur Viktorsson, kosningadaginn, laugardaginn 25. apríl 2009 
Fyrir mér virtist kosningabaráttan meira snúast um að koma höggi á 

andstæðingana heldur en málefnalega umræðu eins og hefur verið oft áður. Hún 

snerist til dæmis um fjármál stjórnmálaflokkanna, það fór mikill tími á að karpa 

um það. Ég held að þar hafi allir verið undir sömu sök seldir. Vinstriflokkarnir 

höfðu góð áform um að koma heimilunum til hjálpar og atvinnulífinu af stað en 

þeir hafa haft lítinn tíma til að koma þeim málum í framkvæmd. Það verður að 

segjast alveg eins og er að það hefur valdið mér vonbrigðum að það hafa ekki 

verið teknar neinar mikilvægar ákvarðanir í þeim efnum. Í kosningabaráttunni 

hafa stjórnmálaflokkarnir í rauninni ekki komið fram með neinar raunhæfar lausnir 

að mínu mati. 
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Ég er búinn að fara að kjósa og ég hef aldrei verið jafn óákveðinn um hvað 

ég ætti að kjósa. Ég ákvað það bara nokkrum mínútur áður en ég gekk inn í 

klefann. Það bara stjórnast af því að mér finnst þessir gömlu flokkar ekki hafa 

gert sín mál almennilega upp. Þeir einhvern veginn koma ekki fram með skýrar 

línur um hver þeirra stefna er, sem er mjög mörgum mjög mikilvæg. 

 Ég veit ekki hvort hlutirnir eigi eftir að breytast mikið. Ég veit ekki hvort ég 

sé eitthvað bjartsýnni á þessa framtíð frekar en þegar hrunið varð. Þetta er mjög 

erfitt verkefni. Það er ljóst og það er einhvern veginn þannig að það er eins og 

enginn vilji taka ákvarðanir sem skipta máli. Með því að bankarnir séu komnir í 

ríkiseigu og það virðist sem fleiri fyrirtæki munu fara þannig, þá er hætt við að 

hlutirnir verði eins og áður þegar stjórnir fyrirtækja voru skipaðir pólitískum 

stjórnarmönnum. Við vorum blessunarlega laus við þann háttinn og mér líst illa á 

ef það verður aftur þannig.  

Það þarf að vera hörð stjórnarandstaða, alla vega á þessa vinstristjórn 

sem kemur sennilega til valda, þannig að við týnum ekki þessum 

markaðsbúskap. Það þarf að vera visst peningaflæði. Það þarf að hvetja fólk til 

aðgerða og halda áfram að byggja upp landið. Við komum ekki til með að lifa 

hver á öðrum eða á endalausum sköttum. Það er ekki gott ef við ætlum að fara 

að skattleggja fyrirtæki um of. Þannig að þarna er maður kominn svona á annan 

pól en maður var endilega að hugsa um þegar að bankahrunið varð. Þá hafði 

maður miklar áhyggjur af öllum undanskotum fyrirtækja og því um líkt en núna er 

maður kominn alveg hinum megin og hefur áhyggjur af því ef fyrirtækin og 

atvinnulífið fá ekki að ganga. Þannig að svona hefur þetta nú snúist í höndunum 

á manni einhvern veginn. 
 

Gunnhildur Manfreðsdóttir og Einar Axelsson, laugardagskvöldið 25. 
apríl 2009 
Gunnhildur: Kosningaumræðan undanfarið hefur verið frekar dauf og fremur 

leiðinleg. Hún hefur verið svipuð hjá öllum og ekki skýrt neitt stöðuna fyrir mér um 

hvað ég á að kjósa. Umræðan hefur ekki vakið athygli mína en ég held að það sé 

líka af því að maður hefur sjálfur svo lítinn áhuga. Það er ekki stemning fyrir 

kosningum, ástandið er það erfitt í þjóðfélaginu að maður á erfitt með að 
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fókusera á einhverjar kosningar. Kosningaumræðan hefur nú eiginlega bara 

snúist um Evrópusambandið. Ég meina, ég veit ekki hvort að það sé mál 

málanna. Það þarf eitthvað mikið að gerast í samfélagsmálum. Hinn almenni 

þjóðfélagsþegn veit ekkert hvað Evrópusambandið er og miðað við hvernig 

ástandið er í dag er mjög einhæft að vera bara að tala um þessa aðild að 

efnahagssambandinu. Hún skiptir auðvitað máli en er bara einn hluti af stórum 

pakka. 

 Þessir borgarafundir sem hafa verið í gangi hafa farið fyrir ofan garð og 

neðan fyrir mig. Það hefur verið frekar lítill áhugi á þeim, kannski ekki mikið um 

þá talað í fjölmiðlum. 

Einar: Ég hef ekkert verið að fylgjast með þessum borgarafundum. Eina sem ég 

veit er að kommúnisminn féll. Meðan kommúnisminn var og hét, voru örfáir 

toppar sem voru gráðugir og höfðu allt til alls meðan að alþýðan svalt. Núna er 

frjálshyggjan fallin, þessi ofurfrjálshyggja þar sem eignirnar röðuðust á fárra 

manna hendur. Ég er ekki að tala um Ísland heldur bara á alheimsvísu. Þeir tala 

um þetta í Bandaríkjunum og það er kreppa um alla heimsbyggðina. Þetta veldur 

því að fréttamenn eru komnir alls staðar að úr heiminum til að fylgjast með 

þessum kosningum núna hér á Íslandi. 

Gunnhildur: Ég fór og kaus í morgun og mér fannst það ekki neitt mjög 

skemmtilegt. Mér fannst vera frekar þungt yfir fólki. Ég spurði einn starfsmanninn 

hvernig þátttakan væri. Þeim fannst hún vera mjög góð. Mér fannst það 

forvitnilegt því ég hefði ímyndað mér að það yrði frekar lítil þátttaka. Hvað mig 

varðar og það hvern ég vil kjósa, þá nota ég útilokunaraðferðina. Hvað vil ég 

ekki. Ég vil ekki þá stjórn sem hefur ríkt hérna og ég vil ekkert af þessum 

stjórnmálaflokkum sem hafa verið í meirihluta. Ég held að það hafi verið svo mikil 

spilling í samfélaginu þannig að ég treysti engum af þeim, engum. Í raun og veru 

fannst mér enginn kostur vera góður en ég notaði útilokunaraðferðina eins og ég 

sagði. Spurði sjálfa mig hvað væri skásti kosturinn. Svo í lokavali var það hvaða 

einstaklingur væri efstur á lista í flokkunum. 

Einar: Þetta var nákvæmlega eins með mig, ég get tekið undir allt sem 

Gunnhildur sagði hvað varðar val á flokki. 
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 Ég er alltaf spenntur fyrir úrslitum kosninga og ég reyni að vaka eins lengi 

og hægt er og reikna allt út. Ég hef voða gaman af útreikningum, athuga hverjir 

eru uppbótarþingmenn, hvaðan þeir koma og hverjir þeir verða. 

Gunnhildur: Ég er ekki eins spennt fyrir þessu og Einar en ég hef samt gaman 

af því hvað hann er spenntur. Ég er samt mjög spennt fyrir úrslitunum. Ég er 

rosaspennt að vita hversu margir skila auðu og svo framvegis. Er eitthvað allt 

annað munstur í gangi núna en áður? Verða þetta alveg sögulegar kosningar, 

sigra vinstriflokkarnir alveg og hversu mikið? Þetta eru allt forvitnilegar 

spurningar. 

Einar: Kemur það sem skoðanakannanirnar benda til, til með að skila sér? 

Ég held að það skipti eiginlega engu máli hver tekur við, við komumst alltaf í 

gegnum þetta. Það er bara þjóðin sem kemst í gegnum þetta. Við tökum bara eitt 

skref í einu og svo vinnum við okkur út úr þessu eins og allir koma til með að 

gera í heimsbyggðinni. Ég held að það skipti engu máli hverjir sitja við völd, ég 

held að það verði bara að treysta þeim sem verða kosnir. 

 Staðan núna miðað við í október virðist ekki vera jafn slæm og var útlistað 

fyrir manni þá. Maður hélt bara að allt væri hrunið og hér væri allt í kalda koli eða 

hér væru bara rústir. Það virðist vera að koma upp úr kafinu að við erum ekki jafn 

djúpt sokkin og ég hélt að við værum þá. Hinsvegar er kreppan farin að bíta fólk 

meira núna heldur en hún gerði. Fólk var ekki búið að fá uppsagnarbréf í október 

en síðan fékk það uppsagnarbréf og síðan er það hætt að vinna og alltaf fleiri og 

fleiri fyrirtæki að fara á höfuðið og það er engin bankastarfsemi í landinu. Það er 

náttúrulega það sem fyrirtækin ganga á, það er að fá peninga til rekstrarins. 

Þannig að kreppan er farin að slá okkur mikið harðar núna og við erum farin að 

finna miklu meira fyrir henni en við gerðum í október. 

Gunnhildur: Ég held að það skipti miklu máli hverjir taka við. Ef gömlu flokkarnir 

taka við þá er þetta svo mikið eiginhagsmunapot. Ég held að það myndi hafa 

mjög slæmar afleiðingar ef hver og einn er að hugsa um sinn einkahag en ekki 

þjóðarinnar. En auðvitað erum við partur af heiminum og það skiptir miklu máli 

hvernig efnahagsmálin þróast á heimsvísu, upp á hvernig okkur gengur. Við 
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komumst upp úr þessu, það er engin spurning heldur bara hversu mikinn tíma 

það tekur. 

 Ef ég ber saman hvernig ástandið er núna miðað við hvernig það var í 

október, þá er það vissulega rétt að það er margt búið að gerast og það er 

greinilegt að þetta er farið að bíta marga. Ég sé það til dæmis í vinnunni hjá mér 

að umsóknum um störf hefur fjölgað mjög mikið. Fólk er að leita til okkar og 

reyna að fá vinnu og það er erfiðara fyrir okkur að fá verkefni. 

 Það er pínulítill ótti í mér, svona kvíði yfir því hvað það eru margir sem 

hafa það erfitt. En mín tilfinning er sú að þetta muni ekki taka svo langan tíma. Ég 

held að ef það tekst að koma fyrirtækjum betur á flot og fólk fari aftur að fá vinnu, 

þá fara hjólin að snúast og þegar það fer að gerast þá gerist það rosalega hratt. 

Ég ætla alla vega að vera bjartsýn á framhaldið. 
 

Þriðji kafli, júní - september 2009 

Guðlaugur Viktorsson, mánudaginn 22. júní 2009 
Okkar staða er frekar erfið núna. Við lifum við frekar mikla spennu. Það hafa 

engin mál leyst ennþá hvað varðar lánamálin, þannig og ég get einungis borgað 

takmarkað af öllum mínum skuldum. Ég sé ekkert fram úr þessu ennþá. Það er 

að verða svolítið erfið tilfinning að vita í rauninni ekkert hvort það verður boðið 

upp á lausnir varðandi myntkörfulánin. Það er frekar erfitt að halda þetta allt út 

svona fyrst og fremst tilfinningalega.  

Maður ferðast ekki svo glatt til dæmis. Einfaldir hlutir eins og það að sækja 

námskeið og annað erlendis er ekkert grín, þegar gengið stendur eins og það 

gerir núna. Það er kominn svolítill molbúaháttur í þetta. Maður getur varla ferðast 

erlendis vegna þess að maður hefur eiginlega ekki efni á að fara og fá sér að 

borða þegar komið er á áfangastað. Ég stend frammi fyrir einni svoleiðis ferð 

núna og ég veit ekki hvernig ég ætla að fara að því að leysa hana í raun og veru.  

Ég finn ekkert mikið fyrir því svona frá degi til dags hvernig kreppan leikur 

mig. Ég hef það ágætt þannig lagað séð. Ég hef góða og mikla vinnu og mitt 

daglega líf væri ágætt svo lengi sem ég þyrfti ekki að borga öll lánin mín. 
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Ég verð ekki var við það að fólkið í kringum mig sé í neinum vandræðum 

ennþá. Það er bara svolítið mikil biðstaða á öllum hlutum. Ég er ekki enn farinn 

að verða var við neinn sem er farinn að missa neitt nema fólk er farið að missa 

vinnu. Það er mjög alvarlegt, ekki bara vegna tekjumissis heldur einnig 

statuslega séð í þjóðfélaginu. Fólk missir þá stöðu sem það hafði og svo fylgir 

mikil óvissa því að hafa ekki vinnu. Ég er svolítið farinn að verða var við það að 

fólk er farið að fara úr landi. Kunningjar okkar eru farnir að hugsa sér til hreyfings. 

Allir þeir sem hafa einhverja möguleika á að afla tekna í erlendum gjaldeyri, þeir 

reyna það. Slíkt er skiljanlegt. Það er náttúrulega bara fundið fé fyrir þá sem það 

geta, það gæti bjargað mjög mörgum. Fólk er passasamt. Það hreyfir sig lítið. 

Það fjárfestir náttúrulega ekki neitt og það reynir bara að þrauka svona frá degi til 

dags. 

Ég var náttúrulega óskaplega glaður að fá nýja ríkisstjórn að því leyti til að 

það þurfti að koma þessari ríkisstjórn frá sem var við völd. Síðan varð ég fyrir 

vonbrigðum. Ég hélt að það fólk sem tók við hefði einhver ráð í pokahorninu. Það 

var svo gírugt í kosningabaráttunni um að það gæti tekist á við vandann. En ég 

er mjög svartsýnn á það núna. Ég held því miður að við séum að brenna okkur á 

því að við séum ekki með nógu fært fólk í því að leysa málin og lausnirnar koma 

allt of hægt, því miður. Ríkisstjórnin er núna með Icesave-málið. Ég hugsa að 

það gæti orðið banabiti þessarar stjórnar. Það er nú svolítil svartsýni að segja 

það en alla vega eru mjög deildar meiningar um það, eins og margt annað. Þau 

fara svona gamaldags leiðir í svona skattaálögum á almenning sem nú þegar 

hefur borgað meir en nóg. Það virðist aldrei vera til nein önnur leið en að ganga 

bara á pyngju miðstéttarfólks sem hefur laun samkvæmt kjarasamningum og 

kannski auðveldast að fá skatttekjur af þeim.  

Við þurfum náttúrulega að grípa til mjög róttækra aðgerða í fjármálum 

ríkisins. Ég skil það vel og það er niðurskurður á mörgum sviðum, í heilbrigðis-, 

menntamálum og samgöngum. Það fer enginn varhluta af þessum niðurskurði að 

einhverju leiti og það er ekkert endilega slæmt. Það fer bara eftir því hvernig við 

tökum á því. Við erum búin að vera með ríkisfjármálin og heilbrigðismálin sem 

óstöðvandi æxli sem ætlar ekkert að stoppa. Við virðumst ekkert hafa stjórn á 



76 
 

þenslunni og við höfum ekki haft það lengi. Það gæti verið gott ef við þurfum að 

grípa til þessa niðurskurðar. Við þurfum að rýna mjög nákvæmlega í hvert 

málefni og finna aðalatriðin og við þurfum líka að jafna kjör þjóðarinnar. Þeir sem 

hafa fengið fullstóran skammt af kökunni þurfa kannski að sætta sig við meiri 

niðurskurð en aðrir. Ég hef til dæmis alltaf litið á heilbrigðiskerfið sem einskonar 

krabbamein, það er að segja að það hafi verið svolítið sjálftaka í þessu kerfi. Ef 

við þurfum að fara að skoða það þá getur það verið gott en það er náttúrulega 

slæmt ef það bitnar á grunnþjónustunni og þá þeirri grunnþjónustu sem við viljum 

að allir hafi, hvort sem það er í menntamálum, heilbrigðismálum eða öðrum 

þáttum samfélagsins. 

Skuldastaða landsins er orðin mjög slæm. Við erum komin með skuldir 

upp á landsframleiðslu eins árs og það á trúlega eftir að versna samkvæmt spá. 

Þetta er orðin geysileg greiðslubyrði fyrir landið að bera. 

 Hvað varðar Icesave-málið og skuldastöðuna vegna þess máls þá geri ég 

mér ekki svo vel grein fyrir því hvaða eignir koma á móti. Við gætum lent í því 

samkvæmt fréttum að missa lánstraust hjá bönkum og erlendum ríkjum, ég veit 

þetta ekki. Við fórum ekki þá leið að fara dómstólaleiðina. Mér finnst ekkert 

sanngjarnt að þurfa að borga þessar Icesave-skuldir. Það er óréttlátt að þjóðin 

þurfi að draga upp veskið fyrir þá sem voru að gambla með peninga. Ég er ekki 

sáttur við það hvernig sú niðurstaða varð í þessu máli og ég er ekki sannfærður 

um að þetta sé rétta niðurstaðan. 

Okkur gengur mjög hægt að ná þeim sem bera ábyrgðina á þessu máli. 

Miðað við hversu hart við bregðumst við vasaþjófum og þeim sem stela í búðum 

og slíkt, við erum bara búin að ná þeim strax. Það eru fréttir um það að það hafi 

einhverjir brotist inn og stolið flatskjá og slíku en við erum ekki enn farin að ná 

þeim sem stálu hvað mest af okkur. Eva Joly er farin að kvarta yfir því hvað 

hlutirnir ganga hægt og það er eitthvað mikið að okkar kerfi. Embættiskerfið er 

vanvirkt vegna þess að pólitíska umhverfið, alþingismenn og ráðherrar hafa alltaf 

verið með puttana í öllum framkvæmdum sem ráðuneytin eru með. Við höfum 

ekki skilið þetta nógu vel að og þetta er ennþá þannig. Alþingismenn og ráðherrar 

ætla alltaf að finna út lausnirnar þannig að þær eru aldrei í höndum 
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embættismanna. Það er einn af göllum kerfisins. Svo náttúrulega er það mjög 

slæmt að við skulum ekki vera búin að kyrrsetja menn og eignir og vinna eitthvað 

á móti þessu. En kannski tekur þetta bara lengri tíma heldur en að handsama 

vasaþjóf sem stelur úr búðum. Við hljótum samt sem áður að þurfa að fara að 

gera eitthvað meira í þeim efnum. Ég veit ekki hvað er að annað en þessi 

klassíska íslenska spilling sem er bæði í pólitík og almennt í samfélaginu. Þessi 

venslatengsl sem eru sífellt að verða okkur til trafala og kemur í veg fyrir að við 

getum unnið á fagmannlegan hátt með hin ýmsu mál, hvort sem það eru 

peningamál eða önnur mál í þessu þjóðfélagi. Við vissum það, Íslendingar, að við 

værum ein spilltasta þjóð í heimi en við létum einhverja útlendinga segja okkur að 

við værum alveg alsaklaus af því að þeir náðu ekki yfir okkar statusa og 

þjóðfélagshætti. En við vitum að við erum með gerspillt kerfi, því miður, og það 

þarf sannarlega að taka það upp. 

Hvað varðar saksóknaraembættið og Evu Joly, þá lít ég enn á hana sem 

hálfgerðan bjargvætt og ég vona að hún sýni strax ákveðna hörku, kröfu um að 

hlutirnir gangi. Hún er kannski okkar eina von um að við náum að uppræta 

svolítið þessa spillingu og komast að því hvað það var sem gerðist hérna. Við 

sjáum strax að okkar réttarkerfi eins og það er uppbyggt í dag og hraðann á því 

og svo framvegis, að við myndum aldrei ná að halda utan um mál að þessari 

stærðargráðu með því hugarfari sem við vorum með til dómskerfisins. Þannig að 

ég bind bara miklar vonir við að hún sýni áfram hörku, gefist ekki upp á okkur og 

reyni að komast eins langt í þessum málum eins og möguleiki er á. Ég vona að 

henni takist að komast til botns í þessum málum. 

Ég held að fyrir nokkrum árum eða jafnvel aðeins fyrir nokkrum mánuðum 

hefði ég getað skrifað undir það að ég væri einn af þeim sem væri stoltur af því 

að vera Íslendingur, vera hluti af þessari þjóð. Ég hef alltaf litið á Íslendinga sem 

ofsalega duglegt fólk, framsækið, menntað og fleira í þeim dúr. Núna finnst mér 

aftur á móti eiginlega að hvar sem maður skoðar þjóðfélagið þá sér maður að við 

vorum ekki eins glæsileg og við héldum. Ef ég fengi vinnu annars staðar þá gæti 

ég alveg eins hugsað mér að taka henni núna. Svo kemur hitt, ég hef unnið mikið 

við kennslu og börn og ungt fólk og mér finnst mér bera ákveðin skylda til þess 
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að halda áfram uppi þessu merki. Mér finnst ég þurfa að endurnýja mig og reyna 

að finna aftur traustan grundvöll til að byggja á og hvetja íslenska æsku til dáða 

aftur. Það er aðeins dreginn úr mér mátturinn. Ég á erfitt með að finna þann kraft 

sem þarf til að vera hvetjandi fyrir íslenska æsku. 

Hvað varðar framhaldið og næsta vetur þá var ég eiginlega búinn að 

ákveða það að ég ætlaði að láta þetta sumar líða og sjá hvað kæmi upp úr 

hattinum. Sjá til hverra ráða yrði gripið og hvort manni yrði boðið upp á lífvænlegt 

framhald á Íslandi. Ég var eiginlega búinn að hugsa með mér að ég myndi bíða 

út september og október en þá þarf ég að fara að gera upp málin. Ég lendi 

kannski ekki í þessum uppgjörsdögum. Ég get ekki verið mikið lengur í þessari 

óvissu með minn efnahag. Mín efnahagslega staða nagar mig það mikið, veldur 

mér það miklum áhyggjum. Ég vil fara að fá lausnir, fara að sjá hvernig ég get 

skipulagt framhaldið. Ég kvíði því ef ég þarf að fara inn í næsta vetur með sömu 

óvissuna og ég er búinn að lifa við síðastliðinn vetur. Þá verði æ verra að búa við 

slíkt ástand. Það hvílir það mikið á mínum herðum fjárhagslega að það verður 

eitthvað að gerast sem vit er í. Engin þeirra leiða sem er búið að bjóða upp á 

núna í sambandi við myntkörfulánin gagnast mér og þær gagnast mjög fáum sem 

eru í svipaðri stöðu. Þær eru því miður ekki boðlegar. 

Við sjáum á fréttum núna að það er ákveðin örvænting að koma í fólk. 

Hlutirnir hafa gengið svo seint og fólk getur ekki borið þessar byrðar eða lifað 

með þessa óvissu mikið lengur. Það hefur mismunandi áhrif á fólk að lifa í 

þessari óvissu, að vita ekkert hvað er framundan. Við sjáum að fólk er að grípa til 

örþrifaráða. Það fer frá öllu og reynir að finna sér líf annars staðar eða rústar 

eignum sínum. Ég hef verið að segja það við fólk undanfarna daga að ég yrði 

ekkert hissa þó að ég sæi svona einn og einn bíl brenna á gatnamótum næstu 

vikurnar. Fólk er virkilega orðið áhyggjufullt. Þetta er orðinn allt of langur tími í 

þessu óvissuástandi. Mín tilfinning núna er sú að það sé önnur alda að fara af 

stað. Eftir þessi stjórnarskipti þá er fólk ekki að sjá mikinn árangur. Fólk er ekki 

heldur sátt við leiðirnar sem eru farnar og fólk ætlar ekki að sætta sig við þær. 

Því mun fólk fara af stað á ný til að reyna að hafa áhrif á stjórnvöld og umhverfið. 

Ég held að það gerist bara á næstu vikum ef eitthvað breytist ekki. Mér finnst ég 
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finna það núna, þessa dagana, að ég sitji á jarðsprengju. Þannig að fólk hefur 

einhverja smá biðlund en hún fer þverrandi. 

Ummerki kreppunnar eru helst sjáanleg í því að allar framkvæmdir eru 

stopp. Fólk situr uppi með hálfkláruð hús og fleira í þeim dúr. Það er ekkert að 

gerast hjá fólki og það er staðreynd sem er ekki viðunandi. Það er ekkert ákveðið 

framhald. Annað merki kreppunnar er atvinnuleysi. Þegar við blómstruðum í 

góðærinu, þá töluðu menn um það að það væri alltaf nauðsynlegt að hafa 

eitthvað atvinnuleysi. Það væri gott bæði til að halda niðri ákveðnum kjörum og 

að það væri eðlilegt ástand á vinnumarkaði. Nú upplifum við atvinnuleysi og við 

erum bara rétt að byrja að finna hvað það þýðir. Við sjáum, miðað við spár, að 

sjóðirnir okkar eru að tæmast sem borga bætur og því um líkt. Það er ekkert 

langt í það að þeir verða uppurnir. Það sem er verst fyrir fólk sem er atvinnulaust, 

er að það missir allan tilgang fyrir sinni tilveru og sínu lífi. Það væri náttúrulega 

agalegt ef við myndum lenda í einhverjum svipuðum aðstæðum og Bretar til 

dæmis sem eiga margar kynslóðir af atvinnulausu fólki. Þetta er náttúrulega bara 

böl sem við verðum að laga. Fólk hættir að virða eigur og sjálft sig og missir 

ákveðna sjálfsvirðingu. Við sjáum þetta. Við þurfum ekki einu sinni að prófa þetta. 

Við ættum að gera allt sem við getum til að sleppa við þetta því ef það verður 

langvarandi atvinnuleysi þá held ég að Íslendingurinn fari. 

Eitt af stóru málefnum ríkisstjórnarinnar núna er inngangan í 

Evrópusambandið. Hún leggur allt undir með það mál, hún telur að það muni 

breyta einhverju hjá okkur. Það er einhvern veginn eins og það eigi að keyra 

þetta á miklum hraða án þess að þjóðin sé upplýst um það sem hún er að taka 

ákvörðun um. Það er jafnvel eins og það eigi að keyra þetta í gegn án þess að 

þjóðin fái að taka ákvörðun um þetta. Hraðinn í þessu máli núna virðist eiga að 

vera mjög mikill. Ég sé ekki mikinn ávinning af þessu, því miður. Ég hefði viljað 

fara mér hægt og ég hefði viljað sjá góðan samanburð með og á móti. Ég sé ekki 

hvað við erum endilega að fá, við fáum jú örugglega þægilegra viðskiptasamband 

en hvernig komum við til með að virka inni í Evrópusambandinu. Ég hef áhyggjur 

af því eins og svo margir aðrir, að við verðum svo lítið brot af þessari stóru 

Evrópuþjóð, að okkar ákvarðanir hafi lítið að segja. Það sem hefur verið kostur 
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við þessa þjóð er að hún hefur getað verið fljót að taka ákvarðanir og skipta um 

skoðanir og breytt atvinnuháttum og ýmsu mjög hratt. Ég óttast að sá hraði sem 

við höfum getað verið með í þessu þjóðfélagi, það að geta gripið tækifærin þegar 

að þau gefast, muni hverfa. Þetta hefur verið frekar nauðsynlegt í þessu landi 

sem er síbreytilegt og skapar að vissu leyti sérkenni þessarar þjóðar. Ef allt 

verður töluvert þyngra í vöfum þá held ég að ákveðið sérkenni okkar sem er gott, 

skemmtilegt og skapandi, þessi frumkvöðull í okkur, hverfi. Þá finnst mér sá 

Íslendingur sem ég vil vera, bara vera horfinn. Ég sé ekki alveg hvort að við 

verðum betur sett eða ekki, ég vil alla vega fara rólega. Ég er kannski 

Evrópusinni en ekki ákafur. Auðvitað er menning okkar norræn og Evrópsk fyrst 

og fremst, þannig að við eigum samleið með Evrópuþjóðunum en kannski ekki 

með þessu regluverki sem Evrópusambandið er. 

Í byrjun vetrar og svona síðasta vetur þá voru ein af viðbrögðunum við 

kreppunni að það væru tækifæri í kreppunni og það væri kannski svolítið gott. Ég 

held að það sé aldrei gott í sjálfu sér að fá kreppu og ég veit ekki hvort að það 

leynast einhver tækifæri í kreppunni að öðru leyti en því að hugsunarháttur okkar 

breytist. Við leitum náttúrulega inn á við, skoðum það hvað við höfum, hvað við 

eigum, hvað er mikilvægast og allt þetta. Við þurfum á þessari endurskoðun að 

halda og öll endurskoðun er góð. En það er ekkert endilega gott að hún þurfi að 

gerast í kreppunni. Það væri miklu heilbrigðara ef okkur tækist að vera í þessari 

endurskoðun þegar við höfum bara eðlilegt fjármagn og getum brugðist við 

hlutunum því að ég er ekki viss um að við getum nýtt okkur það eins vel núna. En 

jú, að því leytinu til að við þurfum að vera skapandi, við þurfum að finna nýjar 

leiðir. Þannig getur þetta verið tækifæri af því að við þurfum að skoða þjóðfélagið 

upp á nýtt. Við erum að því og erum einhvers staðar í miðri matseld að finna upp 

þennan nýja rétt sem þjóðfélagið verður. Já, endurskoðunin er kosturinn við 

kreppuna. 

Ég held að fyrir listamenn sé ekkert endilega besta staðan að hafa kreppu. 

Jú, þá getum við kannski hellt okkur í hugmyndafræðina og við höfum gott af því 

en við eigum erfiðara með að koma hugmyndum okkar í framkvæmd. Við höfum 

ekki lengur fyrirtæki í landinu sem geta styrkt okkur og því er ákveðinn doði yfir 
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tónlistarlífinu. Þarna eru andstæðir pólar sem takast á. Annars vegar 

framkvæmdin sem verður miklu þyngri og erfiðari þegar það er minna um 

fjármagn en hinsvegar það að maður verður að vinna algerlega og fyrst og fremst 

út frá sinni hugmyndafræði. Ef við leggjum það til grundavallar þá gæti það leitt 

okkur nýjar leiðir en ég veit ekki hvert, trúlega skemmtilegar leiðir að einhverju 

leyti. Nú þetta gæti þjappað listamönnum og menningargeiranum saman til að 

finna það út hvað er okkur mikilsvert og er gildandi í íslenskri menningu. Hvað er 

það virkilega sem við þurfum að standa fyrir og sýna og tjá? 

 

Móheiður Geirlaugsdóttir, þriðjudaginn 7. júlí 2009 
Eftir kosningar í vor þá fór ég svolítið í sumarfrí. Maður er búinn að fá ótrúlega 

leið á stjórnmálamönnum, þannig að ég hef ekki fylgst mikið með fréttum – 

algerlega viljandi. 

Ég held að ríkisstjórnin sé í mjög erfiðri aðstöðu og það er mjög margt 

sem hún getur ekki gert, þó að hún sé að reyna það einhvern veginn. Það sem 

mér finnst jákvætt er að það sé loksins vinstristjórn í landinu. Það sem er 

neikvætt er að hún kemur í efnahagslegt landslag sem er fullkomlega ömurlegt. 

Henni mun sennilega ekki verða þakkað fyrir það sem hún gerir. Ég varð strax 

mjög ánægð með menntamálaráðherrann, Katrínu Jakobsdóttur og 

forsætiráðherran, hana Jóhönnu Sigurðardóttur. Ég vona að þær starfi allt þetta 

kjörtímabil. Það sem mér finnst verst er hvað Sjálfstæðisflokkurinn er ótrúlega 

siðlaus og heldur að hann geti komið allt í einu núna og gagnrýnt málin. Þeir voru 

við stjórn öll þessi ár og gjörsamlega eyðilögðu efnahagslíf þjóðarinnar. Það voru 

þeir sem sömdu af sér með Icesave-samningana í haust, en svo eru þeir að 

gagnrýna það mál. Þetta er siðlaust og svo fullkomlega tilgangslaust. Mér finnst 

þetta stjórnmálaþras milli flokka vera svo mikil tímasóun. 

Ég hef eins og margir, mjög slæma tilfinningu fyrir Icesave-málinu, fyrir því 

öllu, eins og það leggur sig og hvernig það kom til. Mér finnst annarsvegar alveg 

ömurlegt að íslenska þjóðin sé að lenda í þessu en hinsvegar er það mikilvæg 

spurning – hvernig lentum við í þessu? Við, eitthvað venjulegt fólk úti í bæ, erum 

að fara að borga fyrir einhverja ríkisbubba og hvar eru þeir núna? Þeir voru, að 
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þeirra sögn, með hreina, tæra snilld í farteskinu. Þessi bankastjóri, þessi 

Sigurjón, virðist vera gersneyddur siðferðiskennd. Mér finnst bara að það eigi að 

fangelsa þetta fólk. Ég held að gagnvart alþjóðasamfélaginu þá verðum við að 

standa við skuldbindingar okkar að einhverju leyti, bara upp á að vera inni í 

myndinni. Ég held að margir hugsi bara að við séum svo lítil við eigum ekki að 

borga neitt. En það er bara eins og unglingur sem gengur berserksgang um 

skólann sinn og svo er bara sagt: „Hann er svo lítill hann þarf ekki að borga neitt.” 

Við viljum láta taka okkur alvarlega en við viljum ekki taka afleiðingunum sem 

þjóð. Ég veit ekki hvernig það gengur upp. Mér finnst ömurlegt til þess að hugsa 

að við þurfum að borga þetta og mér virðast þetta vera ömurlegir samningar en 

ég veit ekki hversu miklu betri þeir gætu orðið. Þetta eru alltaf stórþjóðir að traðka 

á lítilli þjóð. Það sem er mikið verra er þegar maður fer að hugsa um hvað 

bankamennirnir voru að pæla þegar að þeir byrjuðu á þessu. Þetta var fullkomið 

stórmennskubrjálæði. 

Ég treysti svo sem ríkisstjórninni til að vera heiðarleg og þessari nefnd 

sem sér um samningagerðina en ég treysti hinsvegar ekki þessum stórþjóðum. 

Ég held að þeir sem eru að gera þessa samninga geri það sem þeir geta til þess 

að fá það sem þeir þurfa út úr þessu. Ég nenni varla að fylgjast með þessu 

lengur, mér finnst þetta rosalega niðurdrepandi.  

Maður kvíðir framtíðinni mörg ár fram í tímann því maður heyrir alltaf 

rosalega neikvæðar fréttir. Ég held að það sé óhollt að vera endalaust að hlusta 

á þetta og vera að spekúlera í þessu. Það er svo sem lítið sem ég get gert 

allavega. 

Ég er á krossgötum í mínu lífi. Ég er atvinnulaus og þarf að ákveða hvað 

ég ætla að gera í haust. Maður hugsar eiginlega þannig: „Já, eftir kreppu þá ætla 

ég að fara til útlanda, eftir kreppu ætla ég að gera þetta.” Maður hugsar svolítið 

þannig til þess að eygja einhverja von. Ég geri mér ekki grein fyrir hvort að 

botninum sé náð. Arnar heldur alltaf að þetta verði svona sjö þúsund sinnum 

verra, þannig að ég er líklega jákvæða röddin á heimilinu. Ég segi: „Nei, nei, 

þetta verður allt í lagi.” Það glittir í ýmislegt sem er ekki jákvætt en það jafnframt 

er mikil óvissa. Það sem er samt sem áður jákvætt er að ýmis gildi sem voru 
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horfin eru að koma aftur í ljós. Ég vona allavega að fólk sé ekki enn að henda 

öllu út úr húsunum sínum til að kaupa nýtt. Fólk fer meira í Góða hirðinn, fólk 

lætur gera við gömul heimilistæki í staðinn fyrir að kaupa sér bara ný. Fólk veltir 

hverri krónu meira í hendi sér áður en það eyðir henni. Ég held að það sé bara 

jákvætt. 

Ég finn meira fyrir kreppunni, því allt er svona tvöfalt til þrefalt dýrara. Það 

er það fyrsta sem maður finnur fyrir og allt er að verða ennþá dýrara. Maður eygir 

enga von um að komast til útlanda, skipta um húsnæði eða bara komast eitt eða 

neitt. Manni líður svolítið eins og maður sé í átthagafjötrum. Kreppan gerir það að 

verkum að maður fær einhvers konar innilokunarkennd og hefur það á 

tilfinningunni að tækifæri manns hafi verið skorin niður um þrjá fjórðu. Það er 

örlítill kvíðahnútur í maganum þegar maður hugsar um það hvernig staðan verður 

þegar krakkarnir mínir verða stærri. Það er svona lítil baun í maganum af því að 

þetta er alveg skuggalega mikil breyting. Fyrir ári síðan fór ég til útlanda í fimm 

daga. Það var ekkert sjálfsagðara og það var ekkert erfitt að finna gott tilboð. Ef 

maður fréttir af fólki núna sem fer til útlanda, þá hugsar maður bara alveg – úúú 

hvað gerði þessi til að komast til útlanda, hvernig ætlar hann að borga 

cappucinóinn sinn þarna úti? Ef fólk er ekki atvinnulaust þá er það að vinna mjög 

mikið til að eiga ofan í sig og á. 

Það sem ég sé mikið í kringum mig er að margir af vinum mínum, ungt 

háskólamenntað fólk er atvinnulaust eða hefur miklu minni von um vinnu. Það er 

samt einhver ákveðin jákvæðni í gangi finnst mér. Við erum til dæmis eins og 

margir aðrir með kartöflugarð og salatræktun, fólk er ekkert að gefast upp.  

Svo er annað, að það skapast meiri tími til að hittast í öllu þessu 

atvinnuleysi. Eins og ég segi, fólk er ekkert að komast neitt eða fara neitt. Fyrir 

ári eða fyrir nokkrum árum síðan þá var fólk alltaf í útlöndum á sumrin. Núna eru 

allir bara á Íslandi – það er að segja ef þeir voru bara ekki sloppnir fyrir kreppu. 

Ég er alls ekki með allt á hreinu, kannski af því ég er viljandi að blokkera á 

allar þessar fréttir. Það er sumar og mann langar ekki endalaust að vera að velta 

sér upp úr eymdinni. Ég veit um fólk sem er endalaust að lesa fréttir, lesa Eyjuna, 

skoða blöðin og hafa skoðun á þessu, bara hugsar ekki um annað. En mér finnst 
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ég hafa annað við tímann að gera. Mér líkar ágætlega að vera aðeins í móðu 

varðandi þetta ástand, allavega akkúrat núna.  

Fjölmiðlar eru alltof pólitískir þannig að maður tekur mismikið mark á þeim, 

eftir því hvar þeir standa í pólitíkinni. Það eru allir netmiðlar og öll dagblöð hægri 

sinnuð. Ég veit ekki hvað ég á að segja um fréttastofu Ríkisútvarps og 

Sjónvarpsins. Þannig séð er staðan frekar erfið fyrir þessa ríkisstjórn, þetta gerir 

henni erfitt uppdráttar. Mér finnst hún ekki standa sig verr í að láta mann vita 

hvað er að gerast en síðasta ríkisstjórn. Það er svolítið svona Batmann-fílingur 

yfir þessu. Hún er í því prójekti að reyna að bjarga og finna lausnir á öllum 

vandamálunum. Auðvitað er ekkert allt rétt sem þau eru að gera, eins og að setja 

sælgætisskatt sem mér finnst svolítið vera út úr kortinu. Það er örugglega alltaf 

hægt að segja að það sé hægt að standa sig betur í að láta mann fá upplýsingar 

en ég tek mismikið mark á þessum fjölmiðlum hvort eð er. 

 Í sambandi við niðurskurðinn þá getur hann ekki verið annað en slæmur, 

sérstaklega þegar kemur að menntun eða heilsugæslu. En vandamálið er samt 

sem áður að við þurfum að borga okkar skuldir. Mér finnst hátekjuskattur vera 

góð hugmynd. Ef ég væri með háar tekjur væri ég til í að borga meira. Ég hef það 

á tilfinningunni að það hversu mikill hátekjuskatturinn á að verða, sé blásið upp. 

Það er kominn tími til að jafna aðeins þessi lífsgæði. 

 Ég er ekki viss um hvort það sé hægt að skera mikið meira niður í 

heilsugæslu og kerfinu almennt. Það er kannski auðvelt að segja eitthvað þegar 

maður veit svo sem ekki hvað er hægt að gera annað. Ég er að vonast til að það 

verði sparað á réttum stöðum. Það mætti til dæmis skera niður himinhá laun 

ýmissa nefndarmanna ríkisins og fækka aðstoðarmönnum alþingismanna. Það er 

ekki viturlegt að lækka laun kennara sem hefur alltaf verið gert hvort sem er. Það 

er ekki hægt að lækka kennara eða leikskólakennara frekar í launum, það gengur 

ekki upp. Á meðan á góðærinu stóð þá var ekki gert neitt betur við þessar stéttir 

eins og hjúkrunarfólk og kennara. Einhvern veginn myndi skjóta skökku við að 

fara að spara þar. Ég held að slíkur sparnaður geti haft alvarlegar afleiðingar. 

Hópur sextán ára krakka kemst ekki í menntaskóla núna út af sparnaði. Því er 

slegið fram að þau séu ekki með nógu góðar einkunnir. Það finnst mér bara 
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fáránlegt. Hvað eigum við að gera við einhverja tugi krakka sem ekki komast í 

skóla og fá ekki vinnu, hvað verður um það fólk? Skóli er líka einhvers konar 

uppeldisstofnun eða ákveðinn tilgangur fyrir krakkana og félagsskapur. 

Atvinnuleysi hefur slæm áhrif á þjóðfélög til lengdar, það getur valdið 

heilsufarslegu vandamáli. Það sem ég óttast eru slæm afdrif fólks sem er verið 

að segja upp í ríkisgeiranum vegna sparnaðar. Ég held að það þurfi að hugsa 

aðeins lengra þegar er farið í aðgerðir eins og uppsagnir og fækkun á mannskap. 

Það þarf að hugsa meira um heildarmyndina. Ég hef heyrt að Norðmenn séu 

núna að dæla pening í ríkiskassann meðan á kreppunni stendur. Það væri 

skynsamlegt fyrir okkur að gera slíkt þó að við eigum engan pening. Við verðum 

að styrkja menntun og heilsugæslu sem hefur í rauninni verið algerlega út af 

kortinu undanfarin ár. 
 

Halla Hauksdóttir, fimmtudaginn 9. júlí 2009 
Mín staða er betri núna en í vetur þar sem ég er komin í fullt starf aftur á 

ferðaskrif-stofunni. En það er ekki svo með alla á mínum vinnustað. Það er búið 

að segja upp mörgu fólki þannig að staðan þar er ekkert sérstaklega góð. Ég er 

sú eina sem var færð upp í fullt starf aftur, hinir eru allir í hálfu starfi. 

Staðan í okkar þjóðfélagi er greinilega orðin á allan hátt miklu verri en hún 

var. Vöruverðið er hærra, ég finn fyrir því. Það er orðið mjög dýrt að kaupa í 

matinn og bensínverð hefur hækkað gífurlega. Það lækkaði að vísu á tímabili en 

það er orðið miklu hærra aftur. Ég er svo sannarlega farin að finna fyrir þessum 

verðhækkunum. 

 Ef ég reyni að meta hvernig kreppan snýr að mér og mínum nánustu, þá 

jú, hefur kreppan haft áhrif. Fjárhagurinn hefur þrengst hjá öllum, en ég veit ekki 

um neinn mjög nálægt mér sem er að missa íbúðina sína, ekki eins og staðan er. 

Bergur, pabbi krakkanna, fór mjög illa út úr kreppunni en hann átti ekki íbúð. 

Hann missti fyrirtækið og þurfti að selja bílinn og er því orðinn bíllaus. 

Þórunn, dóttir mín, er gift og með tvö börn. Hún á íbúð og bíl og lánin hafa 

hækkað um nokkrar milljónir. Hún er til dæmis með þessi erlendu myntkörfulán á 

bílnum sínum og hann hefur náttúrulega hækkað gríðarlega mikið. Hún er 
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reyndar ekki með myntkörfulán á íbúðinni sem betur fer. Afkoma þeirra hefur 

heilmikið breyst. Þau eru að borga mikið meira á mánuði. Sissi, maðurinn 

hennar, er verktaki, bílstjóri með sinn bíl og allt umhverfið fyrir hann sem bílstjóra 

í verktakavinnu, hefur breyst. Það er miklu meiri harka og óvissa hjá þeim. Hann 

er með vinnu og hún er með vinnu, sem betur fer, en samt er mjög mikil óvissa. 

Þau eru sennilega eins og margur núna að reyna sitt besta. 

 Ágúst, sonur minn, sem er nýlega orðinn 17 ára hefur verið að vinna með 

skólanum á pizzastað. Honum hefur ekki fundist þetta neitt súper skemmtilegt en 

ég hef hvatt hann til að halda þessari vinnu. Þetta eru jú vasapeningar og það er 

auðveldara fyrir mig þegar að hann vinnur smávegis með skólanum. Ég hef 

jafnframt sagt honum að ef hann hættir í vinnunni þá verði ekkert auðvelt fyrir 

hann að fá aðra vinnu. Svo var hann svo heppinn með sumarvinnuna. Það var 

ekkert sérstaklega gott útlit með að hann fengi vinnu – þá á ég ekki við svona 

vaktavinnu eins og á pizzastaðnum heldur dagvinnu. Hann er í bæjarvinnu úti á 

Álftanesi. Hann fékk hana fyrir tilstilli systur sinnar og er ánægður. Svo er það 

með hina strákana tvo, þá sem eru 14 og 15 ára. Þeir hafa möguleika á að vera í 

vinnuskóla, annar var í tvær vikur og hinn í fimm og það er minna en í fyrra. Mörg 

sumarnámskeið hafa verið niðurgreidd af einhvers konar velferðarsjóði og eru 

mikið ódýrari en þau voru áður og það er mjög jákvætt fyrir barnmargar 

fjölskyldur. 

Ég veit ekki hvort ríkisstjórnin sem nú stýrir landinu sé sú sem getur rifið 

okkur upp úr þessum ólgusjó. Ég er jú alveg sammála því að það hefur lítið gerst 

en ég vil þó frekar hafa þessa ríkisstjórn sem eru Vinstri grænir og Samfylkingin 

heldur en Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn. Ég hef meiri trú á þeirri sem er við 

völd núna heldur en þeirri sem var. Margir vilja halda því fram að þessi ríkisstjórn 

sé ekkert að standa sig og það sé ekkert að gerast. Ég er ekkert viss um að 

önnur ríkisstjórn væri nokkuð betri. Það virðist kannski ekki mikið vera að gerast. 

Það kemur kannski til af því að staðan er svo hrikaleg. Það er alltaf að koma 

betur og betur í ljós. Það hefði kannski verið best að setja saman einhvers konar 

þjóðstjórn. 
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Bankarnir eru alltaf í vindinum og þá sérstaklega Landsbankinn. Þessi 

útrás Landsbankans var engu lík og það er alltaf að koma eitthvað nýtt í ljós. Þeir 

sem keyptu Landsbankann tóku lán fyrir kaupunum og þeir hafa ekki einu sinni 

borgað það. Icesave-málið er svo stórt að það er hreint ótrúlegt. Enron er bara 

pínulítið í samanburðinum, allt það svindl og svínarí. Við verðum að semja um 

þetta mál, hvort sem það verður með þessum samningum eða einhverjum 

öðrum. Við getum ekki bara neitað að borga. Það er mikilvægt að þeir sem koma 

að samningagerð um svo mikilvægt mál séu aðilar sem þekki vel til í 

fjármálageiranum, annað get ég ekki sagt. Ég er ekkert sérstaklega hlynnt því að 

þetta séu pólitískar veitingar. Þetta eru svo ótrúlega miklir peningar og því hef ég 

áhyggjur af þessu. En ég hef meiri áhyggjur af því þegar mitt samstarfsfólk er að 

missa vinnuna og fólk allt í kring um mig.  

Talandi um minn vinnustað þá hef ég miklar áhyggjur af því hvort þessi 

ferðaskrifstofa lifi af og í hvaða mynd hún verður. Ég er ekki viss um að hún verði 

í sömu mynd og hún hefur verið undanfarið. Það er búið að segja það mörgum 

upp að það hljóta að verða miklar breytingar en ég veit ekki enn hverjar þær 

gætu helst orðið. Ég velti því fyrir mér hvernig ástandið muni verða í þjóðfélaginu, 

þegar skattahækkanir sem hafa verið boðaðar verða að veruleika. Ég hræðist 

einnig þann mikla niðurskurð sem er framundan í heilbrigðis- og menntakerfinu 

og þá hvernig hann kemur til með að bitna á mér og öðrum. Að vissu leyti þá 

kvíði ég komandi vetri. Sumarið er auðvitað alltaf sá tími þegar maður gleymir sér 

og nýtur líðandi stundar. Síðan kemur haustið og skólarnir byrja og þá breytast 

alltaf ákveðnir hlutir. 

Mér finnst mjög erfitt að fá einhverja skýra mynd af ástandinu. Jú, maður 

les og hlustar á fjölmiðla og mótar sínar skoðanir. En til dæmis talandi um 

Alþingi, þá finnst mér allt of mikið um frammíköll í staðinn fyrir að þingmenn 

sameinist bak við ríkisstjórnina á þessum erfiðleikatímum. Eins og 

stjórnarandstaðan, hún er bara að reyna að klekkja á ríkisstjórninni, ekkert 

annað. Það væri meira vit í að reyna að finna einhverjar lausnir og vinna með 

ríkisstjórninni. Stjórnarandstaðan og stjórnin tala ofan í hvort annað og 
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stjórnarandstaðan gerir allt torkennilegt sem ríkisstjórnin gerir. Mér finnst oft vera 

eytt svo miklum tíma í ótrúlegt kjaftæði. 

Það er mjög ruglandi að lesa blöðin, bloggin og þessa fjölmiðla á Netinu. 

Einn segir þetta og hinn segir hitt, þannig að í raun veistu oft ekkert hverju þú átt 

að trúa. 

Það er óhætt að segja að ýmislegt jákvætt hafi gerst frá hruni. Það hafa 

orðið ýmsar jákvæðar hugarfarsbreytingar meðal fólks. Fólk metur hluti meir að 

verðleikum. Það hafa verið stofnaðar ýmsar nýstárlegar, litlar skemmtilegar búðir. 

Það er eins og fólk kunni betur að meta verslanir eins og kaupmanninn á horninu, 

allt þetta hlýlega og persónulega frekar en þetta stóra og ópersónulega. Fólk á 

ýmsum aldri tekur sig til og opnar skemmtilega kaffistaði með jafnvel litlum 

tilkostnaði. Eins hafa verið stofnuð sprotafyrirtæki og það hefur sennilega gerst 

líka áður en þetta hrun kom til. Allavega virðist það vera svo að mörg smærri 

fyrirtæki séu að gera það gott. Mér dettur í hug veitingastaðurinn Safran, sem 

opnaði og bauð mat á góðu verði. Sá staður hefur verið mjög vel sóttur og hann 

er núna að stækka þannig að hann hlýtur að ganga vel. Íslensk hönnun er líka að 

sækja í sig veðrið. 

 Ég vona að þjóðarkarakterinn breytist. Fólk virðist hafa breyst, það virðist 

almennt ekki vera í þessu hrikalega lífsgæðakapphlaupi. Það þarf ekki að eiga 

allt og gera allt, fólk hefur bara ekki efni á því lengur. Það sem heldur sér í 

þjóðarkarakternum er þrautseigja. Íslendingar eru þrautseigir og duglegir og 

gefast ekkert upp. 

Þessir svokölluðu útrásarvíkingar eru allt menn og konur á miðjum aldri, af 

minni kynslóð. Þau ólust upp við svipuð kjör og flestir hér, þannig að það er 

ótrúlegt hvað peningar geta breytt fólki. Ég tel að þessir menn og þessar konur 

eigi enga samúð meðal þjóðarinnar. Almenningur, fólk, vill að eitthvað verði gert, 

það vill aðgerðir gagnvart þessu fólki. Það vill að eignir þessara manna og 

kvenna verði frystar og það skili eitthvað af öllum þessum peningum inn í 

þjóðarbúið og að það fólk fái líka að blæða eins og aðrir hér. 

Í sambandi við spillinguna, þá er alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós. Það á 

líklega eftir að aukast því að starf sérstaks saksóknara virðist vera komið alveg á 
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fullt núna. Það virðist vera mikil rannsókn og mörg mál í gangi. Það er ýmislegt 

að koma í ljós og ég spái því að fleira eigi eftir að koma í ljós. Fólk er mjög reitt 

yfir mörgu því sem er að koma í ljós. 

Ef ég tala bara fyrir mitt leyti þá sá ég ekkert meiri pening á þessum 

gullaldarárum, ef hægt er að kalla þau svo. Ég sá ekki meiri peninga, ég hafði 

það ekkert betra. Eins og ég hef sagt áður þá var auðveldara að nálgast fé, þá 

lánsfé í bönkum. Ég þoli það ekki að þetta fólk hafi lifað svona eins og 

milljónamæringar og með peninga sem það átti ekki einu sinni. Þetta eru 

peningarnir okkar og svo lendum við þjóðin og hinn almenni borgari í því að 

borga fyrir þetta fólk, það hefur í raun knésett okkur. Fólk er ekki tilbúið til að 

strita og púla og borga til einskis. Ég get kannski ekki sagt að það vilji hefndir en 

það vill að þeim verði refsað sem eiga það skilið, það vill réttlæti, ég vil það. Ég 

vil draga þessa menn fyrir dóm, af því ég held að það sé eitthvað mjög bogið við 

þetta og það er auðvitað alltaf að koma betur og betur í ljós. Þetta er svo 

gígantískt að það hlýtur að vera eitthvað gífurlega mikið að ef að þetta fólk verður 

ekki dregið fyrir dóm og sett í fangelsi, sem ég vona að verði gert. 

Atvinnuleysi er fyrir mér algerlega nýtt, ég hef aldrei fyrr kynnst 

atvinnuleysi og ég segi fyrir mig að þrátt fyrir að ég sé í fullu starfi núna er ég 

ekkert örugg með mig, alls ekki. Mikið atvinnuleysi hefur mjög slæm áhrif á fólk. 

Það brýtur fólk niður og svo eykst sennilega fólksflótti og annað í kjölfarið.  

Ég þekki ekki fólk sem er að fara héðan en ég hef heyrt af fólki sem er að 

fara. Ég myndi sjálf fara ef ég hefði tækifæri til þess. Ef mér biðist eitthvað annað 

og betra þá myndi ég hiklaust gera það. Ég þyrfti þó vandlega að hugsa mig um 

þar sem ég er með öll mín börn í farteskinu. Þannig að ég get ekkert sagt um það 

nákvæmlega en maður reynir að bjarga sér, sé þess kostur. Ef það væri góður 

kostur að fara þá myndi ég að sjálfsögðu gera það ef að ekkert annað byðist. 
 

Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, fimmtudaginn 3. september 2009  
Ég öfunda ríkisstjórnina ekki af verkefnum hennar. Mér finnst hlutirnir hafa gengið 

mjög hægt og ég hefði viljað sjá meiri aðgerðaráætlanir fyrir heimilin. Það er ekki 

boðlegt fyrir þjóðfélagið okkar að láta heimilin rúlla. Það er verið að taka fyrirtæki, 
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láta þau lifa og afskrifa skuldir en það er ekki verið að gera það ennþá fyrir 

heimilin. Ég sé ekki hvernig við eigum að geta látið svona mikið af fjölskyldum 

rúlla eins og ég held að muni gerast í vetur og næsta vetur ef ekkert verður að 

gert. Ég skil ekki hvernig við eigum að geta látið 20% af vinnandi fjölskyldum fara 

á hausinn. Við ættum að hjálpa þeim og mér finnst að ríkisstjórnin eigi að 

fókusera á það. 

 Þessi ríkisstjórn hefur lent svolítið í sömu gryfju og forverar hennar, að vilja 

halda málunum svolítið að sér í stað þess að hafa opna umræðu. Það er svolítið 

verið að fela hlutina og það eru stór mistök. Við ættum að hafa opna umræðu um 

málin. Þetta sýndi sig með Icesave-málið. Það þarf að gera hlutina með breiðri 

sátt í þjóðfélaginu vegna þess að annars fer bara allt hérna aftur upp í loft. Við 

getum ekki unnið hlutina eins og við erum búin að vera að gera áður. 

Ég er ósátt við Icesave-málið per se. Ég er ósátt við að fólkið í landinu 

verði að borga skuldir einkafyrirtækis. Mér finnst svo sem margir af þessum 

fyrirvörum sem Alþingi setti góðir og ég er sátt við þá nálgun á málunum. Svo á 

bara eftir að sjá hvaða gerist hinum megin frá. Ég hefði viljað fara dómstólaleið. 

Í sambandi við bankana og hvernig það fór þá var ég upphaflega mjög 

reið. Ég er kannski ekki jafn reið núna en ég held að það þurfi að skoða hlutina 

ofan í kjölinn. Ég held að ég verði aldrei sátt tilfinningalega við þetta mál nema að 

það komi einhver niðurstaða í til dæmis mál eins og þessar lánabækur sem hafa 

lekið út á netið. Ef þessir peningar nást ekki þá er nauðsynlegt að fá að vita af 

hverju er ekki hægt að ná í þá og finna út hvar þessir peningar eru. Af hverju er 

ekki hægt að kyrrsetja eignir til dæmis, eins og hefur verið gert í öðrum löndum? 

Mér finnst vera viss heigulsháttur í gangi, það skortir þor til að ganga fram af fullri 

hörku og af festu. Það er verið að reyna að fara einhverja mjúka leið. Það á ekki 

að vera að spara þegar er verið að finna út úr þessum málum. Við erum hvort 

sem er á hausnum og við getum þá alveg eins farið royal á hausinn. Það er 

mikilvægt fyrir mig tilfinningalega að það sé gengið fram af mikilli festu.  

Hvað varðar mína líðan í tengslum við kreppuna og alla þessa atburði þá 

hef ég stundum tekið þann pól í hæðina að hætta að hlusta á fréttir og hætta að 

lesa dagblöðin. Síðastliðinn vetur fór ég svolítið upp og niður og mér fannst þetta 
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stundum mjög erfitt og ég var mjög frústreruð á köflum yfir þessu og fann fyrir 

vanlíðan. Svo fór ég nú í frí þarna í mars og ég fann að það gerði mér mjög gott. 

Það var mjög gott að komast í burtu og hlusta ekki á þetta endalausa sama tal 

alla daga inn og út. Þá tók ég meðvitaða ákvörðun að hlusta ekki á fréttir og lesa 

ekki blöðin í framhaldi af þvi þarna þegar að ég kom til baka. Ég gerði það í 

einhverjar þrjár, fjórar vikur og það var fínt að losna við þetta tal allt saman í 

einhvern tíma. Svo dregst maður inn í þetta aftur þegar maður býr hérna, lifir í 

þessu þjóðfélagi. Maður getur heldur ekki verið alveg ignorant. Ég finn það, 

þegar er mikil neikvæðni í gangi, þá verður maður svolítið neikvæður sjálfur. 

Maður spinnst svolítið inn í neikvæðnina og svartsýnina. Ég held að það sé 

ekkert gott fyrir okkur að vera mjög svartsýn því að ég held að það hjálpi okkur 

ekki. Við þurfum á bjartsýninni að halda og ég held að við verðum að hugsa sem 

svo að þetta reddist. Þessi frábæra íslenska setning: Þetta reddast, hvernig það 

svo gerist, það kemur svo í ljós.  

Ég held að við þurfum á bjartsýninni og von að halda því að annars held 

ég að allur andi deyi í mannfólkinu. Það er ekki gott fyrir neinn að missa vonina 

og löngunina til að lifa og halda áfram með hlutina. Ég er allavega búin að eiga 

gott sumar og fer bjartsýn inn í veturinn, þannig lagað. En auðvitað er ég 

áhyggjufull. Ég er áhyggjufull fyrir sjálfa mig og fjölskylduna mína og vini mína. 

En þetta er allt einhvern veginn mjög óraunverulegt líka. Auðvitað heyrir maður 

fullt af sögum og í fjölskyldunni manns eru líka sögur sem eru ekki skemmtilegar. 

Í nærfjölskyldunni minni er fólk sem hefur tapað öllu sínu sparifé í bankahruninu. 

Það var með allt sitt sparifé í öllum þeim bönkum sem hafa hrunið á Íslandi 

síðastliðna mánuði og auðvitað er mjög sárt að horfa upp á það fólk eiga ekki 

neitt. Það getur ekki borgað af íbúðunum sínum og það getur ekki framfleitt sér 

eða fjölskyldunni sinni. Það er líka fólk í fjölskyldunni minni sem var ekki með 

atvinnu en það hefur ræst úr því núna. Ég á auðvitað vini líka sem eru ekki neitt 

vel stæðir. Auðvitað sér maður að það eru ekki allir að hafa í sig og á en ég er 

ekki með nein rosalega slæm dæmi. Þeir sem ég þekki eiga allir fjölskyldu sem 

getur hjálpað til og gera það, stórfjölskyldan er sterk á Íslandi og það kannski 

bjargar mörgum. 
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Ég er svo sem ekkert svartsýn á framtíðina í sjálfu sér. Ég held að þetta 

mikla hrun sem yfir okkur gekk hafi kennt okkur og muni kenna okkur að 

peningarnir eru ekki það sem lífið snýst um heldur vinátta, væntumþykja og 

manneskjan. Hver maður er einstakur og hefur eitthvað fram að færa. Hvernig 

fólk er og hvað það er, það skiptir máli en ekki hvort það eigi peninga eða ekki 

peninga. Ég vona að þetta kenni okkur Íslendingum að vera ráðdeildarsamari og 

með frekara eftirlit. 100% kapítalismi er ekki góður og ég er ósátt við að 

einkavæða mjög mikið. Ég vil hafa einkafyrirtæki en ég vil ekki að allt sé 

einkavætt. Í minni framtíðarsýn þá á Ísland að vera blanda af kapítalísku og 

sósíalísku þjóðfélagi. Þar á ég við, að við eigum að hugsa vel um börnin okkar. 

Þau eiga að vera í forgangi vegna þess að ef við hlúum vel að þeim þá verður 

þjóðfélagið alltaf betra í framtíðinni. Börnin eru arfleiðin og ef þeim líður vel þá ala 

þau upp börn í framtíðinni sem líður vel. Við eigum ekki að skera niður í 

skólakerfinu eða annarri þjónustu sem lýtur að börnunum okkar. Mér finnst að 

börnin okkar eigi að njóta frírrar þjónustu í öllu sem þau þurfa við. Vissir hlutir eigi 

að vera í almenningseign. Orkukerfið okkar á að vera í almenningseign. 

Rafmagnsdreifingin og hitaveitudreifingin eiga ekki að vera einkafyrirtæki. 

Ákveðnir hlutir eins og strætókerfið, almenningssamgöngur, sundlaugarnar 

okkar, ákveðinn þjóðfélagsstrúktúr og vegirnir eiga að vera í samfélagseign. Ég 

vil frekar borga hærri skatta heldur en einkareka allt eins og í Ameríku. Ég er ekki 

hrifin af amerísku þjóðfélagi. Þar er mikil mismunun í gangi, þar þarft þú að vera 

meira en meðalmanneskja til að geta haft það gott og geta komið börnunum 

þínum til mennta.  

Ég held að þessi kreppa eigi eftir að hafa afleiðingar til langs tíma. Þetta er 

mikil skuldasúpa sem við erum búin að koma okkur í. Það á eftir að taka okkur 

langan tíma að vinna okkur út úr þessu. Ég get ekki séð að við getum unnið 

okkur út úr þessu fyrr en eftir 15-20 ár. Kannski verðum við komin út úr þessu þá. 

Ekki fyrr nema að við förum að vinna meira úr afurðum okkar. Við gætum til 

dæmis selt orkuna okkar á hærra verði til stórnotenda eins og álvera eða annarra 

sem vilja koma hingað. Eða að við færum að fullvinna fiskinn okkar en sendum 

hann ekki út sem hrávöru. Við eigum ekki að selja okkur ódýrt og okkur veitir 
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ekkert af að skapa eins mikinn gjaldeyri hér í landinu eins og við getum til að 

koma okkur út úr hlutunum. Við komum okkur ekki út úr skuldum nema með að 

framleiða. Við erum búin að reyna bankaleiðina við erum búin að reyna að búa til 

peninga úr peningum og það gengur ekki upp. Það vita það allir sem vilja vita 

það að ef þú færð 10% í vexti þá er einhver sem tapar 10% einhvers staðar. Það 

er einhver sem er að borga þessa 10% vexti til þín. Þetta er tilfærsla á peningum. 

Þú ert að taka peninga frá einhverjum til að láta einhvern annan njóta þess. Í 

framleiðslu ertu að selja vöru, þetta er afurð sem að þú býrð til. Þannig að 

þjóðfélagið okkar hlýtur að þurfa að byggjast upp á afurðum sem við erum að 

framleiða og selja. 

Í sambandi við inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá hef ég 

tilfinningalega engan áhuga á að fara í Evrópusambandið. En ég vil ekki taka 

afstöðu til þess út frá tilfinningum vegna þess að ég vil taka upplýsta afstöðu. Ég 

vil sjá hvað er þarna, hvað er ekki þarna og taka afstöðu út frá því. Þannig að ég 

ætla bíða og sjá og taka upplýsta afstöðu þegar þar að kemur. 
 

Einar Axelsson og Gunnhildur Manfreðsdóttir,  
laugardaginn 12. september 2009 
Einar: Mér finnst ég ekkert hafa verið svikinn. Ég held að einkavæðing bankanna 

hafi verið framkvæmd á mjög óheppilegum tíma eða á þeim tíma sem fjármagn í 

heiminum virtist vera óþrjótandi og bankarnir höfðu aðgang að óþrjótandi fé til að 

lána. Ég var ekki svikinn af því ég tók ekki lán. Fólki var boðið lán alveg út í eitt. 

Þar held ég að þessir svokölluðu útrásarvíkingar hafi ekkert síður farið illa út úr 

því að taka lán frekar en almenningur. Það á bara eftir að koma í ljós hvað þeir 

eiga, hvort þeir eigi nokkurn skapaðan hlut eftir, því að það er jú verið að gera þá 

upp núna. Það eru bara þrotabú út um allt land og það er sviðin jörð eftir allt þetta 

fjármagn sem við fengum erlendis frá. Þetta var svona veisla sem við tókum, ja, 

kannski tókum við öll þátt í henni að einhverju leyti, meira eða minna. 

Mér finnst fólk vera almennt rólegra núna heldur en þegar þessi uppþot 

voru á Austurvelli. Þá var almennt meiri reiði í samfélaginu heldur en er í dag. Nú 

eru menn almennt að reyna að vinna sig út úr þessu og sleikja sárin. Ég finn ekki 
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svo mikið fyrir reiði, ekki nema þá helst hjá þeim sem eru að berjast fyrir því að 

eiga til hnífs og skeiðar.  

 Samkvæmt öllum tölum sem maður sér í blöðunum til dæmis þá eru 

talsvert mörg heimili sem eiga erfitt þessa dagana og það er vegna gengislána 

sem fólk hefur verið að taka. Lánin hafa verið fryst og ríkisstjórnin hefur verið að 

veita fólki einhverja fyrirgreiðslupakka eins og frystingu lána um einhvern tíma. 

En svo léttir þeirri frystingu og þá þarf fólk að fara að borga auðvitað. Það kemur 

alltaf að skuldadögum. Það kemur alltaf að því að fólk þarf að borga þetta og fólk 

á minna en það skuldar. Það fer örugglega að koma í ljós að margir eiga mjög 

erfitt. 

Ég er svolítið kvíðinn yfir vetrinum, svona fyrir hönd landsins og 

landsmanna. Ég get engan veginn gert mér grein fyrir því hvernig við komum til 

með að koma undan þessum vetri. Mér finnst þó ýmis jákvæð teikn á lofti. Það á 

að fara að framkvæma eitthvað og ég vona að atvinnuleysið verði minna heldur 

en það hefur verið. Vonandi fer eitthvað fé að koma til landsins. Það gerist ef 

AGS fer að lána okkur einhverja aura og eins Norðurlöndin og svo framvegis. 

Það fer vonandi að leysast úr þessu.  

Þessi Icesave-deila var allt of lengi hjá Alþingi. Alþingismenn hafa verið 

allt of lengi að afgreiða þá deilu. Ég hefði viljað sjá þann samning sleginn út af 

borðinu strax í upphafi og byrjað að semja upp á nýtt. Ég hef ekki hugmynd um 

hvort Icesave sé leyst eða ekki en mér finnst svona ef maður skoðar fréttir að 

Bretar séu rólegri í dag heldur en þegar samningurinn var gerður. Umræðan 

hefur líka verið þeim svolítið í óhag, hvað þeir séu að níðast á lítilli þjóð hérna á 

hjara veraldar. 

Ég er frekar hlynntur Evrópusambandinu eða þá að við sameinumst 

einhverjum stórum þjóðum af því að mér finnst spillingin hér á Íslandi vera allt of 

mikil. Í dag er svo erfitt að gera þetta dæmi upp af því að það þekkja allir alla. 

Lögmenn þekkjast allir innbyrðis líkt og læknar og menn eru að taka á vinum 

sínum eða frændum og það er bara ógerlegt, allavega mjög erfitt. Þannig væri 

miklu betra að vera í stærra ríkjasambandi þar sem þessi nánu tengsl eru ekki til 



95 
 

staðar þó að þau geti stundum verið af hinu góða en í þessu tilfelli eru þau mjög 

slæm. 

Mér hefur þótt fjármálalæsi íslensku þjóðarinnar mjög slakt. Fólk hegðaði 

sér ekki skynsamlega þegar það tók öll þessi lán. Fólk gekk að því sem vísu að 

það væri eðlilegt að flytja inn í fullkláraða íbúð með fínustu húsgögn og fína nýja 

bíla. Að allt væri arkitekta-teiknað bæði að utan og innan, án þess að gera sér 

almennilega grein fyrir því að það þarf að borga þetta líka. Allir voru bara í 

einhverri veislu, voða glaðir á meðan þetta stóð yfir og nú eru allir í miklu sjokki á 

eftir. Þetta sýnir auðvitað bara hvað Íslendingar eru með lélegt fjármálalæsi. Það 

er lítil kennsla hérlendis í því hvaða þýðingu það hefur að taka lán. Það tekur 

mörg ár að jafna sig á þessu, fólk verður mörg ár að súpa seyðið af þessum 

lánapakka sem það hefur verið að taka og vinna sig út úr þessu. 

Íslendingar búa yfir ótrúlega miklum auðlindum og þær auðlindir á að nýta. 

Við erum vel menntuð þjóð og við eigum alveg að geta komist út úr þessu. Ég hef 

fulla trú á því. Við erum kraftmikil þjóð og höfum alla tíð verið það. Mér leiðist 

þessi bölsýni, ég vil frekar heyra meira bjartsýnistal heldur en eilífðar bölsýnistal. 

Það er svolítið erfitt þegar maður finnur afbrýðisemi og öfundsýki hjá fólki. Hún er 

ekki af hinu góða. Mér finnst allt í lagi að gleðjast með þeim sem gengur vel, en 

karakterinn hjá sumum er alltaf að vera afbrýðisamur og öfundast. 

Mér finnst þessir svokölluðu útrásarvíkingar ekki hafa verið að gefa neinar 

skýringar á því hvers vegna fór sem fór og þeirra hlut í þessu öllu saman. Það er 

kannski ekkert skrítið því að fréttaflutningurinn hefur verið þannig að þegar þeir 

opna munninn eða láta eitthvað frá sér fara þá er það alltaf túlkað á hinn versta 

veg, þeim þá í óhag. Það er eiginlega búið að stimpla þá sem bófa og útskúfa 

þeim. Þeir fá ekkert að vera með og því ekkert skrítið að þeir dragi sig í hlé. Ég 

held að þeir geti alveg verið í sárum sjálfir. Ég hugsa að þeir hafi ekkert farið 

rosalega vel út úr þessu margir hverjir, en ég hef ekki hugmynd um það. Það er 

alltaf verið að tala um einhver undanskot, að þeir hafi komið peningum undan 

hingað og þangað. Það er ekkert öruggt, ég trúi engu fyrr en dómstólarnir koma 

með það bara svart á hvítu, hvað sé rétt og hvað sé rangt. 
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Núverandi ríkisstjórn hefur verið að reyna að vinna okkur út úr þessu eins 

og hvaða ríkisstjórn sem er hefði gert. En mér finnst hún oft voða atkvæðalítil þótt 

það séu samt ákveðnir hlutir að gerast. Ég veit ekki hvort þetta hefði verið 

eitthvað mikið öðruvísi ef einhverjir aðrir hefðu haldið um stjórnartaumana. Ég 

geri mér bara ekki grein fyrir því, ég er ekki nógu pólitískur. 

Í sambandi við skuldir landsins þá á það eftir að koma í ljós hvað við 

þurfum að borga, það er ekki vitað. Það er heldur ekki vitað hvort við komum til 

með að þiggja einhverja aðstoð erlendis frá. En ef við hefðum gengið að Icesave-

samningnum eins og hann var gerður og orðið þar að auki að takast á við aðrar 

skuldir þá er ég hræddur um að við hefðum orðið fátækt land eins og til dæmis 

Kúba, með árunum. Eftir svona tíu ár þá hefði bílaflotinn verið orðinn svona að 

meðaltali tuttugu ára og allt eftir því. Ég er hræddur um að það hefði þýtt bara 

niðurníðslu hér á Íslandi og öllu hefði farið aftur, bæði menntakerfi, 

heilbrigðiskerfi og allri þjónustu hins opinbera. Ég geri mér enga grein fyrir 

hvernig við komum út úr þessu. Ég þekki ekki þessar hagstærðir og ég á mjög 

erfitt með að gera mér grein fyrir hvernig við komum til með að vinna okkur út úr 

þessu.  

Mér finnst mjög erfitt að sjá á eftir mörgu ungu fólki flytja til útlanda. Ég 

held að það sé mjög mikið tap í því, ef við töpum mörgum. Ef það verður mjög 

skítt hér á Íslandi þá er ég alveg tilbúinn til að flytja sjálfur. 

 Í sambandi við hagfræðilega stöðu þjóðarinnar þá held ég að á meðan að 

hagfræðingar eru að deila innbyrðis um það hvort þetta sé of stór biti fyrir okkur, 

hvort þurfi gjaldeyrishöft eða ekki gjaldeyrishöft og svo framvegis þá skynja ég 

það sjálfur að ég hef ekki hugmynd. Þessar hagstærðir eru mér sem lokuð bók. 

Ég hef ekki hugmynd um getu Íslendinga til að greiða það sem þeir skulda. Hver 

er geta okkar til að halda uppi mennta- og heilbrigðiskerfi og gatnakerfi? Ég hef 

enga forsendur til að meta það eða dæma það. 

Gunnhildur: Fyrirtækið sem ég vinn fyrir heitir Gagnavarslan og var stofnað af 

Brynju Guðmundsdóttur. Hún var ein þá. Það var frekar sérstakur tími til að 

stofna fyrirtæki því það var byrjað að vera svolítill samdráttur. Hún fékk til dæmis 

engin erlend lán sem gerði það að verkum að við urðum að berjast til að lifa af 
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þessa kreppu. Í dag erum við rúmlega þrjátíu starfsmenn. Það hefur verið 

gífurlegur vöxtur og það hefur verið mjög gaman að taka þátt í þessu verkefni. 

Það hefur oft verið rætt um og rannsóknir hafa sýnt það, að grunnurinn er allt 

annar í fyrirtæki sem hefur verið stofnað í svona ástandi heldur en ef byrjað hefði 

verið í góðæri. Ef við hefðum til dæmis byrjað árið 2005, þá hefðum við 

örugglega tekið erlend lán og allt sem var í boði og værum örugglega gjaldþrota í 

dag. Það er ekki auðvelt að reka ungt fyrirtæki í dag. Það krefst hörku og 

útsjónarsemi, en ég held að það geri starfsemina mikið sterkari. Við störfum í 

upplýsingatækni og þekkingariðnaði, þannig að við erum sérfræðingar úr ýmsum 

áttum að vinna saman og það er mjög ánægjulegt. Það gengur vel og það er 

vöxtur í fyrirtækinu. Auðvitað finnum við fyrir efnahagsástandinu því að það er 

erfitt að fá verkefnin og menn rýna mikið í tilboð og svoleiðis en við erum samt að 

fá verkefni og mér finnst ekki vera jafn mikill dauði og fréttir gefa til kynna. 

Við höfum ráðið töluvert af fólki sem var á atvinnuleysisskrá. Við fengum til 

dæmis nokkra úr bönkunum sem misstu vinnuna sína. Tæplega helmingur 

starfsmanna okkar í dag var áður atvinnulaus. Auðvitað höfum við líka verið að fá 

fólk annars staðar frá sem hefur viljað skipta um vinnu en við erum að leita núna 

af sérfæðingum og það er erfitt að finna þá. Við erum sem dæmi að leita að 

bókasafns- og upplýsingafræðingum. Margir eru að vinna inni á stofnunum og þó 

að fólk sé ef til vill til í að skipta, þá þorir það því ekki. Maður finnur fyrir því að 

það þarf að hafa mikið fyrir því að fá gott fólk. Það er hræðsla í fólki, það þorir 

ekki að taka áhættuna.  

 Nýsköpunarsjóður keypti hlut í okkur og er að styrkja okkur. Það er mjög 

mikið af sprotafyrirtækjum sem eru mjög lítil, þar sem eru bara einn, tveir eða 

eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé frekar óalgengt að sé eins og hjá okkur þar 

sem er svona stórt teymi og ég held að þeim hafi þótt mjög spennandi að fylgjast 

með. 

 Auðvitað finnur maður fyrir því að sumir starfsmenn hafa það mjög erfitt 

svona fjárhagslega. Þó að þetta sé prívatmál hvers og eins þá finnur maður að 

það er stutt í pirring og erfiðleika hjá sumum. Hjá sumum þá duga launin ekki fyrir 

skuldum og auðvitað er þetta íþyngjandi fyrir fólk. 
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 Auðvitað er maður sjokkeraður þegar það er smám saman að koma í ljós 

hvernig menn voru að kaupa upp fyrirtæki og í rauninni að hakka þau niður og 

mergsjúga þau. Mér finnst það skelfilegt. Maður fer að hugsa hverslags 

mafíósaþjóðfélag er Ísland, maður er í áfalli yfir því. Ég hélt að ég ætti heima í 

góðu þjóðfélagi en svo þegar maður sér að þetta voru kannski ekkert voðalega 

margir og auðvitað vorum við svikin og auðvitað er maður reiður yfir því en maður 

getur ekki fest sig þar, við þurfum að halda áfram. Það er mikilvægt að menn 

verði dregnir til ábyrgðar. Það er mjög mikilvægt að hraða þessum rannsóknum. 

Það þyrfti að fjölga mjög mikið starfsmönnum sem fást við þessar rannsóknir. 

Mér finnst mjög mikilvægt að menn séu dæmdir réttilega samkvæmt lögum, það 

verði forgangsatriði, þannig að fólk fái að vita hvað gerðist. Það er svo margt í 

gangi og maður veit ekki hvað er rétt af þeim sögum sem maður heyrir. 

Það er orðið ljóst að það hefur verið mikil spilling í gangi og 

stjórnmálamenn hafi verið orðnir persónulega of mikið innvinklaðir í atvinnulífið. 

Menn fóru svo mikið í eigin hagsmuni og það er kannski leitun að einhverjum 

þingmanni sem er ekki tengdur inn í atvinnulífið. Það er líka þetta fámenni sem 

við búum í sem skapar þessar aðstæður. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja 

en í dag þá eru þessir útrásarvíkingar meira og minna að fara frá og sumir orðnir 

gjaldþrota. Allir eru þeir undir einhverskonar rannsókn. Mikið af þessum 

stjórnmálamönnum sem voru við völd á þessu tímabili eru farnir frá. Ég held að 

það sé ekkert samband á milli þessara stétta. Ég held að þetta séu frekar 

einangraðir heimar. 

Ég óska mér þess að við verðum betri eftir þetta en ég get ekki neitað því 

að ég er með efasemdir um það. Það er ennþá spilling í gangi. Nú er ríkið að 

taka við fullt af fyrirtækjum, skilanefndirnar eru á fullu að vinna og þar eru menn 

ennþá í  vinasamfélagi. Maður finnur ekki beint fyrir því að það séu komnir 

einhverjir aðrir viðskiptahættir. Það er mikilvægt að hreinsa út fólk sem var í 

lykilstöðum og í ábyrgð fyrir ýmsa hluti sem höfðu afdrifaríkar afleiðingar. Þetta 

fólk þarf að fara út, ég er dálítið hrædd um að það sé ekki búið að hreinsa nógu 

vel til í bankakerfinu. Auðvitað veltir maður þessu fyrir sér, maður er ekki alveg 

öruggur. Ég held að það sé alveg klárt mál að það séu allir komnir með önnur 
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gildi. Þetta er frábært tækifæri fyrir Ísland að snúa blaðinu við og verða önnur 

þjóð. Auðvitað er ekkert öruggt að það takist. Okkur vantar góðan leiðtoga. Það 

þarf ekkert endilega að vera pólitíkus, það getur þess vegna verið prestur. Okkur 

vantar sameiningartákn, eitthvað sem allir geta samlagast, eitthvað sem getur 

leitt okkur áfram og við getum sagt: „Já, við ætlum að stefna þangað.” 

Öll virðing og traust til stjórnvalda hefur brostið á Íslandi. Það er held ég 

normið, maður hefur alveg misst trúna á stjórnkerfið. Það er það sem maður situr 

uppi með. Kannski þarf að breyta miklu meira í stjórnkerfinu. Kannski er þetta að 

gerast smá saman. Eins og Seðlabankinn, það er stutt síðan að hans skipulagi 

var breytt. Það er gott en við þurfum að sjá meira af þannig hlutum. 

Það er mjög mikilvægt að fólk finni að það sé komið eitthvað raunverulega 

til móts við það því það er svo mikil reiði, sérstaklega hjá þeim sem hafa lent illa í 

ástandinu. Þeir sem hafa misst vinnuna, eru með lán og eru alveg búnir að tapa 

öllu, öllum áttum, heiðvirðir þjóðfélagsþegnar sem hafa lent illa í því. Auðvitað er 

reiði í fólki. Það er mjög skiljanlegt og ég held að við séum á mjög krítískum 

punkti. Það er hættulegt ef fólk fer ekki að finna að eitthvað fari raunverulega að 

gerast, að það verði fellt niður hluti af lánum hjá þeim eins og er verið að gera við 

þessa stórefnuðu menn eins og maður heyrir í fréttunum. Það  er verið að 

afskrifa tugi milljarða, eins og þessar upphæðir eru allar hjá þeim efnuðu. En svo 

er þessi litli Jón sem þyrfti að fá felldar niður til dæmis tvær milljónir – hann fær 

ekki neitt. Auðvitað er það rosalegt óréttlæti. Það myndi róa marga ef stjórnvöld 

kæmu með útspil núna þannig að fólk fái á tilfinninguna að það sé von en sé ekki 

alltaf að sökkva dýpra og dýpra. Það er niðurdrepandi að sjá lánin sín alltaf 

hækka og hækka. Maður er að borga meira og meira og er með æ minna milli 

handanna. Það er svo vonlaust. Ef okkur tekst að gera eitthvað núna þá myndi 

það lægja þessar öldur sem eru að myndast. Auðvitað heldur það áfram því að 

ástandið er ekki beint að batna einmitt núna. Það er að versna, maður er að 

heyra um fólk sem á ekki fyrir mat, sem á ekki fyrir bensíni á bílinn sinn. Hvað 

þolir fólk þetta ástand lengi? Ég held að þolmörkin séu orðin frekar hátt stemmd. 

Ég hef miklar áhyggjur ef það kemur ekki einhver lausn fyrir fólkið í landinu 

fljótlega.  
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Icesave-málið er alveg hrikalegt, alveg sama hvernig maður skoðar það. Í 

fyrsta lagi: Hvernig varð þetta til? Af hverju var ekkert regluverk sem kom þarna 

inn í? Af hverju er Evrópusambandið með alveg frítt spil þarna? Ég skil það ekki. 

Svo er þetta orðið svona milliríkjapólitík. Það er alveg fáránlegt að vera að láta 

okkur borga meira en lög segja til um. Af hverju eigum við að borga helmingi 

meira en það sem er til í þessum tryggingasjóði. Í fyrsta lagi finnst manni 

fáránlegt að þetta hafi orðið til og vaxið svona hratt án þess að ramminn væri 

miklu strangari, það er að segja regluverkið? Ég skil það ekki. Það var ótrúlegt 

ábyrgðarleysi hjá yfirvöldum að hafa ekki gripið inn í miklu fyrr. Það er einnig 

slæmt hvernig þetta hefur þróast út í milliríkjapólitík. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

og þessi stóru batterí eru eiginlega að valta yfir okkur. Mér finnst þetta alveg 

hrikalegt mál og auðvitað hefur þetta áhrif á okkur. Þessar upphæðir eru svo 

gríðalegar, ég eiginlega átta mig ekki á því hvað getur gerst, hvort við getum 

staðið í skilum og svo framvegis. Mér finnst að við hefðum átt að fella þennan 

samning. Ég var mjög ósátt við að hann skyldi vera samþykktur. 

Við hljótum að hafa lært alveg gríðarlega mikið á þeim atburðum sem hafa 

átt sér stað. Þessi sala á bönkunum á sínum tíma var alveg fáránleg og maður 

sér fyrst núna hvernig þetta fór fram. Maður vissi það ekki þá. Ríkisstjórnin á 

þeim tíma gerði alveg fáránlega hluti. Maður hélt að það væri svo örugglega 

staðið að þessu en maður sér að það var ekki þannig. Þetta er alveg hrikalegt 

dæmi.  

Ég held að við förum núna í mjög mikið aðhald. Ég vinn sem ráðgjafi og 

hef aðeins verið að fara inn í bankana og maður finnur að það voru allir með 

klingjandi bjöllu meðan á góðærinu stóð. Fólk var kannski ekkert hissa á að þetta 

gerðist, auðvitað hlaut þessi blaðra að springa. Þegar maður hittir þetta fólk í dag 

þá er greinilegt að það vill gera vel. Það vill taka hlutina í gegn sem voru ekki í 

lagi og koma hlutunum í betra lag. Ég held að við eigum eftir að verða miklu 

varkárari og að regluverkið eigi eftir að verða miklu strangara. Ég er alveg 

sannfærð um það. 

 Í sambandi við menningarmálin þá var auðvitað ýmislegt gert í þeim í 

góðærinu en það hefði mátt vera miklu meira. Ég veit ekki hvernig þetta verður í 
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framtíðinni en auðvitað megum við ekki missa okkur eins og gerðist svo mikið. 

Við týndum okkur í fjármálunum og gleymdum öðru en nú er svo margt annað 

farið að gerast í þjóðfélaginu sem er mjög gott. 

Ég er alveg á því að við göngum í Evrópusambandið. Það væri mjög gott 

fyrir okkur að komast inn í svona stórt stjórnkerfi. Það væri mikið aðhald fyrir 

okkur og ég held að ágóðinn yrði bara mjög mikill. Ég styð heilshugar umsókn 

okkar því ég held að það myndi hjálpa okkur að komast út úr þessu ástandi að 

ganga í Evrópusambandið. Þar sem við erum svo mikið kunningjaþjóðfélag þá 

held ég að við þurfum að fá utanaðkomandi inn í stjórnsýsluna og inn í fyrirtækin, 

til að koma til móts við fámennið hér og þetta vinaþjóðfélag.  
 

Fjórði kafli, janúar 2010 

Einar Axelsson, laugardaginn 2. janúar 2010 
Árið 2009 hefur einkennst af ótrúlegu þrasi hjá alþingismönnum og þeir hafa tekið 

niður við það allir með tölu. Þetta fær mig til að hugsa um hvort það væri ekki 

betra að fá hingað nokkra erlenda aðila til að stýra landinu í stað þess að hafa 

þetta Alþingi eða þessa stjórn sem mér hefur fundist vera alveg grútmáttlaus. 

Hún hefur ekkert gert til þess að halda uppi atvinnulífi í landinu. Það eina sem 

hefur komið frá þessari ríkisstjórn eru auknir skattar.  

Ef atvinnulífið er lamað, hvaðan eiga þá skattar að koma ef enginn hefur 

laun og tekjur. Hver á að geta keypt eitthvað til að geta greitt aukna 

neysluskatta? Það er hálföfugsnúið í stað þess að reyna að koma atvinnulífinu 

eitthvað áfram til dæmis með því að taka lán hjá einhverjum lífeyrissjóðum og 

koma framkvæmdum í gang og skapa atvinnu. 

Núna, í upphafi ársins 2010 veit ég ekki hvernig þetta kemur til með að 

fara hérna á Íslandi. Allar upplýsingar, sem við höfum fengið varðandi það sem 

kemur í kassann við hrun bankanna, eru ónógar. Hvað er til og hvað er það sem 

við Íslendingar skuldum? Það er svo óljóst. Hvað af skuldum Íslendinga eru 

einkaaðilar með og hvað af skuldum Íslendinga eru fyrirtækja? Hvaða skuldir 

koma til með að afskrifast? Hvað koma bankar eins og Icesave eða Kaupþing 

Edge eða Landsbankinn í London til með að skila til baka. Er ekki talað um það 
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að Heritage-bankinn eigi 60 milljarða umfram það sem hann skuldar. En því 

miður eru Bretar bara búnir að hirða þennan banka og stjórnvöld ætla ekki að 

fara í stríð við Breta út af því. Hvernig var það með Kaupþing Edge til dæmis? 

Það er sagt að hann hafi staðið ágætlega, þarna úti, fjárhagslega og Bretar 

yfirtóku hann líka. Svo er verið að semja um Icesave-skuldbindingar með alveg 

ótrúlegum vöxtum, 5% vöxtum. Það er fáheyrt milli þjóða að greiða svo háa vexti, 

þetta er hærra en við erum að greiða af húsbréfum hjá Íbúðalánasjóði.  

Mér hefði fundist að þessi ríkisstjórn hefði átt að tala mikið fyrr við erlendu 

aðilana og miklu meira en virðist hafa verið gert. Það virðist vera hálfgerð þögn 

yfir því. Það er eins og fjármálaráðherra og forsætisráðherra hafi ekki haft nein 

tengsl við erlenda ráðamenn. Jóhanna skrifaði eitthvað máttlaust bréf sem hún 

fékk ekkert svar við. Það eina sem hún gerði var að skrifa eitthvað bréf og bíða 

síðan eftir svari. Þetta er hálfkjánalegt. Mér finnst manneskjan vera hlægileg og 

þetta er forsætisráðherra Íslands. 

 Þessir samningar um Icesave-reikningana eru nauðungarsamningar. Það 

er  verið að neyða okkur Íslendinga til að borga ansi stóran reikning, skipa okkur 

að greiða umfram það sem innistæðutryggingin átti að vera. Allavega það sem 

var tryggt af innistæðum var rúmlega tvöfaldað og okkur er skipað að greiða það 

á einhverjum fáránlegum vöxtum. Það eru bankar teknir og það eru sett á okkur 

hryðjuverkalög. Ég er á móti Icesave, ég myndi aldrei samþykkja það. 

 Maður nennir ekkert að vera að hlusta á þetta Icesave-kjaftæði endalaust 

eða fréttir yfirleitt, maður er orðinn frekar þreyttur á þessu öllu saman. 

Ég er ekkert þunglyndur eða kvíðinn yfir stöðunni í dag. Það er mjög 

auðvelt fyrir mig að pakka bara saman og fara í burtu, ef svo ber undir, ef að allt 

færi hér á versta veg. Ef við verðum skattpínd hér út í hið óendanlega þá nenni 

ég ekkert að vera á þessu landi, þessu skeri. Það er minnsta mál fyrir mig að 

pakka bara niður og fara út. Ég fengi vinnu mjög fljótlega.  

Það eru margir að fara úr landi, við erum að sjá af fullt af fólki. Ég er ekkert 

mjög bjartsýnn á framhaldið, ekki með þessari ríkisstjórn. Það er nákvæmlega 

ekki verið að gera nokkurn skapaðan hlut. 
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Ég hef ekki hugmynd um hvort ég sé vongóður um framtíðina því ég veit 

ekkert hvernig dæmið lítur út. Þetta er búin að vera svo ótrúleg pólitík. Vinstri 

menn hafa sagt að fyrri stjórn hafi komið okkur í þessa klípu og nefna þúsundir 

milljarða í heildarskuldir. Svo eru að heyrast tölur um það að svo og svo mikið 

komi til með að skila sér til baka því að bankarnir erlendu eru með einhverjar 

lánabækur. Þeir voru búnir að lána eitthvað út og þeir eiga eftir að fá eitthvað inn. 

Það er óvíst hvað á eftir að fást inn, 90% eða 100% . Fæst þetta allt til baka? Ég 

bara veit það ekki. Deilt er um þessa hluti og stjórnvöld virðast ekki vita þetta 

sjálf. Hagfræðingar eru búnir að tala þvílíkt í hringi að maður verður ruglaður á 

því að hlusta á þá. 

Það er auðvitað svolítið deprímerandi að vita til þess að eftir svona mánuð 

komi þúsund fjölskyldur til með að missa eigur sínar. Það er ekki góð staða, eða 

skemmtileg, fyrir Íslendinga að vita og horfa upp á. 

 Mér finnst bera meira á vissum uppgjafartón í fólki í kringum mig. Um leið 

og verkfræðiskrifstofurnar fara að hafa minna að gera, þá fara þeir að missa 

vinnuna sem áður höfðu næga vinnu meðan Kárahnjúkar voru og fleiri viðlíka 

framkvæmdir. Það er eins og allar framkvæmdir hafi verið stoppaðar af. Þessi 

ríkisstjórn hefur ekki komið með neitt nýtt. Helguvíkurframkvæmdin er bara stopp 

af því að það má ekki setja einhverja rafmagnslínu þarna. Ég held að þess vegna 

leggja margar þessar verkfræðiskrifstofur upp laupana. Verkefnunum fækkar það 

mikið hjá þeim að þeir hafa ekki neitt að gera og þessir menn geta fengið vinnu 

hvar sem er í heiminum. Ég held að það sá mjög auðvelt fyrir þá, og ýmsa aðra, 

að fara og ef við ætlum að drenera landið af öllu því besta sem við eigum þá er 

ekki bjart framundan hér í landi. 

Við erum búin að vera sjálfstæð þjóð í sextíu og fimm ár og mér finnst við 

vera í þann veginn að glopra þessu sjálfstæði okkar. Sem er svo sem allt í lagi, 

við getum alveg eins verið bara partur af Evrópu eða partur af Kanada eða 

Bandaríkjunum eða „what ever” eða farið aftur til Noregs, þaðan sem við komum. 

Það er bara fínt! 

Ég er mjög hlynntur Evrópubandalaginu og að Evrópa sé einn stór punktur 

í heiminum, Bandaríkin svo annar, svo kemur náttúrulega Asía sem er langstærst 
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og verður stærst. Það er mjög mikilvægt að það sé einhver viðspyrna þarna. Það 

gerist ekki með því að hafa Ítali eða Spánverja eða allar þessar litlu Evrópuþjóðir. 

Það verður að vera ein stór heild. Evrópusambandið er þessi heild. En ef maður 

ber saman Evrópu og Bandaríkin, þá hafa Bandaríkin einn forseta sem er yfir 52 

ríkjum á meðan Evrópa er full af ríkjum og þau eru svo ólík. Við erum með 

Frakka og Frakklandsforseta. Mentalitetið þar er svoleiðis allt annað heldur en 

hinum megin við sundið þar sem Bretar eru. Eða ef við færum yfir í Skandinavíu 

og skoðuðum þá sem eru með í Evrópusambandinu. Eða Þjóðverja sem eru með 

sinn kanslara og allt annan kúltúr, ég tala nú ekki um Berlusconi og Ítali. Þetta 

eru svo ólíkar þjóðir og allar hafa þær þjóðhöfðingja sem eru mjög ólíkir. Þetta er 

svo ólíkt og svo bara rífast þeir. Ég held að það ætti bara að leggja alla þessa 

þjóðhöfðingja, kónga og drottningar, sem eru út um alla Evrópu niður og 

Evrópusambandið hefði bara einn þjóðhöfðingja. Það vantar svona 

sameiningartákn fyrir Evrópu. 
 

Gunnhildur Manfreðsdóttir, laugardaginn 2. janúar 2010 

Árið 2009, sem er að líða núna, hefur verið mjög áhrifamikið ár, mjög svona 

sögulegt ár. Það er svolítið kómískt að segja það en það var dálítið spennandi að 

upplifa þetta ástand sem hefur verið. Gamla góða Ísland hefur hrunið. Það er 

frekar átakanlegt að sjá landið, sem að manni þykir mjög vænt um, hrynja. Ég 

myndi segja að maður hafi orðið fyrir mikilli sorg. Maður hafði trú á þeim sem 

stýrðu landinu, við vorum í velmegun og landanum gekk vel. Allt var að vaxa og 

svo kemur í ljós núna að þetta var meira og minna á sandi byggt. Það er áfall að 

búa í landi þar sem maður treystir í rauninni engum. Maður treystir ekki 

ríkisstjórninni, almennt, ekki þingmönnum. Forsetinn er ekki maður sem maður 

lítur upp til heldur. Maður hefur enga trú á honum. Þannig að landið, það hrynur 

eins og spilaborg og maður spyr sig: Hvar er allt þetta góða fólk? Af því að það 

eru nú svo margir góðir Íslendingar og frambærilegir. Hvar er það fólk?  

Það eru auðvitað allir að rýna í hvað gerðist og af hverju eru hlutirnir 

svona. Auðvitað erum við með skýringar eins og það sé kreppa í alþjóðlega 

fjármálaheiminum. Ég er eiginlega komin á þá skoðun að í þessu fámenni á 
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Íslandi þá verða okkar eigin hagsmunir svo oft í forgrunninum. Við tengjumst öll 

meira og minna og erum óhæf til að stýra okkur sjálf. Við erum eitthvað þrjú 

hundruð og tuttugu þúsund. Við getum, þannig séð, verið bara eins og eitt 

fyrirtæki. Stjórnkerfið er orðið allt of stórt og menn tengjast svo mikið böndum inn 

í atvinnulífið. Við erum með mjög mikið af pólitískum ráðningum inn í mjög mikið 

af stöðum. Núna, eftir að mörg fyrirtækin eru komin í ríkiseigu, þá versnar þetta. 

Ég held að það sé líka partur af þessu áfalli, maður finnur að við erum ekki í 

endurreisn heldur erum við áfram í mjög mikilli spillingu. 

Endurreisnin á Íslandi er engin, raunverulega. Ég efast ekki um að það sé 

verið að gera góða hluti en kannski ræður fólk ekki við aðstæðurnar. Mér finnst 

maður bara sjá niðurbrot. Ég hef miklar áhyggjur af því. Umhverfi fyrirtækja bara 

versnar og versnar. Það er erfitt að halda þeim gangandi og mörg hafa orðið 

gjaldþrota. Það á ekki eftir að minnka, mörg eru að verða gjaldþrota. Ég hef mjög 

miklar áhyggjur af því hvert við erum eiginlega að stefna. Maður upplifir það 

pínulítið þannig að menn hafi enga stjórn á því sem er að gerast, bara ráði ekki 

við það. 

Ég held að menn hafi farið alveg vitlausa leið. Í stað þess að draga úr öllu 

og hækka skatta, þá hefði frekar átt að gera, eins og var gert víða á 

Norðurlöndum, að minnka skatta, allavega ekki hækka þá, og auka þannig 

neyslu. Við erum að stöðva atvinnulífið með alveg skelfilegum afleiðingum, í 

staðinn fyrir að spýta í og koma hlutunum áfram. Það þyrfti að fara í 

framkvæmdir, hjálpa fyrirtækjum að halda velli svo að fólk sé ekki að missa 

vinnuna. Þannig kæmi fjármagn inn í þjóðfélagið. Ég myndi vilja sjá einhverjar 

svona jákvæðar aðgerðir. Nú finnst mér hljóðið vera almennt þannig í fólki að ef 

því býðst eitthvað erlendis, þá er fólk bara tilbúið að fara. Það er náttúrulega 

mjög slæmt.  

 Fyrir nú utan allt annað, þá bý ég í gjaldþrota sveitarfélagi. Þetta fara að 

verða margföld gjaldþrotaáhrif hérna. Ég held að menn eigi ekki að draga úr öllu, 

stinga svona inn í tannhjólið og stöðva allt. Ég held að það hafi bara skelfilegar 

afleiðingar. 
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Lánin okkar hafa hækkað en við erum búin að búa hérna mjög lengi 

þannig að lánin eru ekkert mjög mikil. Við ráðum alveg vel við þau en við höfum 

verið að reyna að minnka þau. Við vorum búin að kaupa bílana okkar fyrir 

kreppu. Ef við værum tíu eða tuttugu árum yngri þá væri þetta miklu erfiðara. 

Maður væri þá kannski nýbúinn að byggja og væri með yfirdrátt og mikil lán. Ef 

við hefðum verið á þeim stað í lífinu þá væri þetta örugglega hrikalegt ástand. Við 

erum komin á þann stað í lífinu að við siglum alveg áfram. Maður sér að þeir sem 

eru nýbúnir að kaupa og eiga mörg börn eru í allt annarri stöðu. Auðvitað finnur 

maður gríðarlega fyrir öllum þessum hækkunum. Maður er virkilega farinn að 

spekúlera í því hvað maður kaupir. Við erum að vísu í pínulítlu dilemma með 

þetta af því að viljum ekki versla við Bónus. Það var það eina sem við gerðum, 

við hættum að versla við Bónus eftir hrunið, þannig að við verslum við 

Fjarðarkaup og Krónuna.  

Við erum ekkert á köldum klaka en við höfum miklar áhyggjur af fólki í 

kringum okkur. Við höfum einmitt verið að velta fyrir okkur með börnin í 

skólanum. Þau borga fyrir hádegismat og það eru ekki allir foreldrar sem hafa 

efni á því. Margir geta ekki leyft barninu sínu að stunda einhverjar íþróttir. Það 

þarf að kaupa búninga fyrir utan æfingagjöld. Þetta eru rosalega miklir peningar 

að halda barninu sínu í fótbolta, fótboltaskór og búningur hleypur á tugum 

þúsunda.  

Ég er orðin mjög þreytt á fréttum. Ég er eiginlega hætt að horfa á 

sjónvarpsfréttir. Ég les fréttir á vefnum og svo kíki ég aðeins í blöðin, bara 

einstaka sinnum. Bara til að halda almennu góðu geðslagi yfir daginn þá 

eiginlega horfi ég ekki á fréttir. Auðvitað fylgist maður með svona stórum málum, 

ef eitthvað stórt er að gerast. Fyrir utan það að ég er búin að missa alla trú á 

stjórnmálamönnum þá er ég frekar ósátt við fjölmiðlafólk. Auðvitað eru þeir að 

sinna sínu blaði en mér finnst við ekki fá nógu góðan fréttaflutning, maður tekur 

eiginlega öllu með varúð. Menn taka svo oft hlutina úr samhengi þannig að mér 

finnst ég ekki vera að fá nógu góða heildarmynd. Mér finnst mjög nauðsynlegt að 

lesa það sem erlendir aðilar eru að skrifa um okkur. Það er mjög mikilvægt. 
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Með Icesave, þá hef ég auðvitað ekki lesið samninginn. Auðvitað fylgist 

maður með fréttum og maður hefur heyrt lögfræðinga vera að segja að lagalega 

séð þá berum við ekki ábyrgð á þessu. Ég hef alveg gríðarlegar áhyggjur af 

þessu en mér finnst ég samt ekki hafa beint forsendur til að meta þetta. Hefur 

þetta jafn mikil áhrif og menn eru að segja eða ekki? Maður er í svo mikilli óvissu 

með það. Þessi InDefence-hópur er frábær, gott afl á móti til að rýna betur í 

hlutina. Ef þetta mál fer í þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að það sé 

handahófskennt hvort maður myndi segja já eða nei. Ég held að ég yrði jafnvel 

bara sammála síðasta manni. Menn segja að þetta séu óeðlilega háir vextir. 

Þegar maður heyrir hvað þetta eru gríðarlegar upphæðir þá fær maður á 

tilfinninguna eins og sumir hafa sagt að hér hafi verið framið landráð.  

Árið 2010 er bara eitt stórt spurningarmerki. Ég held að það geti alveg 

jákvæðir hlutir gerst ef rétt er haldið á spöðunum. Árið getur líka orðið mjög erfitt. 

Við erum á svo miklum óvissutímum og þær aðgerðir sem hafa verið 

framkvæmdar hafa verið pínulítið handahófskenndar. Maður spyr sig hvort menn 

horfi á heildarmyndina. Eins og með þetta Icesave, ef forsetinn samþykkir þetta 

ekki, sem er nú frekar ólíklegt, þá er stjórnin fallin og þá tekur ný stjórn við.  

Ég held að ég fari svona að eðlisfari bjartsýn inn í árið en auðvitað er 

maður með miklar áhyggjur. Ég hef sérstaklega miklar áhyggjur ef allt heldur 

áfram að fara svona niður á við, ef við förum ekki að sjá eitthvað ljós. Ég held að 

fólk fyllist svo miklu vonleysi. Eins og fyrir okkur, í þessu gjaldþrota sveitarfélagi, 

það á að fara að leggja niður tónlistarskólann. Auðvitað er það svo sem ekkert 

hræðilegt en það safnast saman margar neikvæðar aðgerðir. Það er óvíst hvar 

verður dregið saman hér á Álftanesi. Heilbrigðisþjónustan og menntakerfið fer að 

breytast. Þetta fer að snerta mann verulega að þá auðvitað hefur maður miklar 

áhyggjur. 
 

Guðlaugur Viktorsson, sunnudaginn 3. janúar 2010 

Þegar að ég horfi á það sem hefur gengið á frá hruninu þá hefur það ekki breytt 

tilfinningum mínum til landsins. Þetta er gott land, með fínar og góðar auðlindir. 

Ég held að landið bjóði upp á allt sem að við viljum. Við getum nýtt margt og vel 
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úr gæðum landsins. Ég trúi á þjóðina. Ég hef ekkert misst trúna á þjóðina, alls 

ekki. En það hafa ýmsir veikleikar komið í ljós sem við kannski gerðum okkur ekki 

grein fyrir. Við vorum búin að gera okkur svo stór og almáttug. Við höfðum mikla 

ofurtrú á þjóðinni og ráðamönnum. Við héldum að það væru svona 

kraftaverkamenn sem byggju meðal þjóðarinnar. Ég held að það sé bara dugur í 

þessari þjóð og hún er vel menntuð og býður upp á marga skemmtilega 

möguleika í framtíðinni ef að vel er á haldið. Við höfum komist að því að það er 

ekki allt algott. Við eigum við ýmsa galla að stríða sem að við þurfum að laga og 

þeir eru búnir að ganga allt of lengi. Það eru náttúrulega svona ættartengsl og 

ýmislegt svoleiðis sem hefur viðgengist mjög lengi á Íslandi og er áreiðanlega 

mjög íslenskt og hefur kosti og líka galla. 

Endurreisn þessarar þjóðar gengur mjög seint. Það er ekki búið að vinna 

úr þeim málum sem liggja til grundvallar til að það sé hægt að fara að breyta 

miklu. Ég hefði viljað grípa til mikið róttækari aðgerða strax. Þetta sem stjórnin 

talar um í dag sem endurreisn, er í mínum huga óttalegt káf á hlutunum. Það er 

ekkert farið að gerast í þeim málum sem skipta almenning máli. Þannig að allt 

situr fast, finnst mér. 

Ég verð ekki svo mikið var við að kreppan sé að læsa mikið klónum í fólk í 

kringum mig, í þeim málaflokki sem ég er að vinna í. En ég sé fólk í kringum mig 

sem er atvinnulaust og er búið að vera atvinnulaust lengi og sér ekki fram á 

atvinnu. Það er alveg örugglega erfitt hjá því fólki. Ég get ekki sett mig í spor 

þess í raun og veru, ef ég á að vera sanngjarn. Ég held að það séu margir á 

þeirri línu að finnast bara allt frosið. Maður kemst ekkert, hvorki til hægri né 

vinstri. Þetta er bara svona stöðugt ástand sem býður ekki upp á það að byggja 

upp einhverja framtíð en er heldur ekkert alveg vonlaust. Ef það á að koma 

einhverri veltu af stað og koma efnahagslífinu af stað, þá verður að losa allt þetta 

fólk út úr þessari vitleysu. Það halda allir að sér höndum. Það gerir enginn neitt. 

Núna er maður í hálfgerðum átthagaböndum. Maður getur ekki losnað við húsið 

sitt eða skipt um vinnu, þótt maður vildi. Maður er bara í þessu fari og það er 

ofsalega vont af því að manni líður illa með það að geta ekki breytt þó að maður 
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þurfi ekki að breyta neinu. Það að vera eins og dæmdur til að vera í einhverri 

stöðu er ómögulegt. 

 Það er spurning hvað maður vill gera. Við getum alveg látið hlutina rúlla 

svona, á þennan máta, en við erum þá að borga alveg óhemjufé í vonlausa hít. 

Ef þetta lagast ekki neitt þá er heimskulegt að ætla að eyða restinni af ævinni í 

að borga eitthvað sem að við eignumst aldrei. Því í ósköpunum skyldi ég gera 

það? 

Við erum bara í því að halda okkur á floti. Við erum bara að lifa af. Það 

þarf svo lítið til að setja stein í götu manns vegna þess að maður er alveg á 

brúninni. Maður er að redda einu og öðru þannig að hlutirnir gangi og svo veit 

maður ekkert, ef að það fer að halla verulega undan manni, hvaða fyrirgreiðslu 

maður fær. Maður fær enga fyrirgreiðslu í bankanum sínum. Það er bara sagt: 

„Ja, þú ert nú með þetta erlenda lán þarna í þessari og þessari fjárhæð við getum 

því miður ekki lánað þér meira eða bjargað þér um eitthvað.” 

Pólitíkinni miðar hægt áfram, því miður. Við erum búin að skipta um stjórn 

og það var alveg bráðnauðsynlegt. Það varð að gerast. Það gekk ekki nógu langt 

að mínu mati. Ég hefði viljað að öfl, sem ekki eru föst í gamaldags pólitík, hefðu 

fengið meira fylgi. Vinstri grænir og Samfylkingin falla alveg í sömu gildru og 

Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn. Flokksræðið er það mikið að þó svo að 

þingmenn hafi sýnt í byrjun frumkvæði og viljað hafa sjálfstæðar skoðanir á 

málum þá dettur þetta alltaf á endanum inn í þetta flokksræði. 

Einstaka þingmenn hafa sýnt þann kjark og þann dug að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. En þegar kemur að virkilega mikilvægum málum þar sem sagt er að 

stjórnin muni falla ef að þetta eða hitt verður ekki samþykkt, þá kemur alltaf þetta 

flokksræði til og tekur yfir. Okkur miðar hægt áfram með að hafa málin uppi á 

borðinu. Stjórnarhættir hafa breyst allt of lítið.  

Í sumar þegar alþingismenn fóru að ræða þetta Icesave-mál þá fóru þeir 

að vinna saman. Þetta gaf frekar góð fyrirheit um að kannski væri eitthvað að 

breytast í störfum þings og stjórnar. Svo kemur alltaf upp þessi sami draugur. 

Það verða skil milli stjórnarandstöðu og stjórnar og menn virðast ekki geta fylgt 

málum eða málefnum heldur, eins og ég sagði áðan, bara flokksræðinu. Það er 
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það sem er að. Það vantar samvinnu í mjög mikilvægum málum. Menn eru alltaf 

að kýtast út í starfshætti hvers annars og tefja fyrir málum. Þetta er afskaplega 

leiðinleg pólitík og ómálefnaleg. Icesave-málið er svo ruglingslegt mál. Mér finnst 

í raun og veru að við eigum ekki að samþykkja þetta eins og verið er að gera 

núna. Það hefði þurft að fara einhverjar lagalegar leiðir í þessu máli. Það hefði í 

raun orðið mikið réttlátari leið heldur en að láta þetta verða að einhverju pólitísku 

máli. Ég skil bara ekki af hverju það gerist. Það hlýtur að vera rétt eða röng 

niðurstaða í þessu máli. Það, að þetta mál skuli vera forsendan fyrir því að við 

séum í samfélagi þjóða, er mjög skrítið. Það er undarlegt að þurfa að taka þetta á 

sig til að njóta bankaþjónustu eða til að geta byggt þjóðina upp. Ég skrifaði mig 

inn á InDefence-hópinn af því að ég er ósáttur við þessa niðurstöðu. Ég held, 

samt sem áður, að það sé mjög erfitt og óheppilegt að fara með þetta mál í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég er dálítið tvöfaldur í roðinu hvað það 

varðar. Þetta mál tengist fjármálum ríkis og þjóðar og þegar þú ert spurður að því 

hvort þú viljir borga peninga eða ekki borga, þá viltu að sjálfsögðu ekki borga.  

Eitt að því sem mér finnst spennandi er að hugsa um það hvernig 

stjórnkerfið í landinu virkar. Þegar verið er að tala um gamla Ísland og nýja 

Ísland, þá finnst mér nýja Ísland ekki hafa risið upp eins og ég hefði viljað sjá það 

rísa. Ég var að gantast með vinum mínum í haust um að ég hefði viljað segja 

öllum upp sem vinna fyrir kerfið. Það eru nú margir af þeim ríkisstarfsmenn og 

þeim fannst nú illa að sér vegið en ég held að stjórnkerfið þurfi á gagngerri 

endurskoðun að halda, allt saman. Okkur hefur gengið alveg skelfilega illa að 

ráða við stjórnkerfið sjálft. Tökum hluti eins og heilsugæslu og sjúkrahús. Það 

hefur verið reynt að endurskipuleggja heilbrigðisráðuneytið árum saman. Alltaf 

þegar á að beita einhverri endurskipulagningu þá rísa upp hópar sem vilja verja 

stöðu sína. Það hefur aldrei verið hægt að skera þetta kerfi alveg upp til að 

athuga hvaða þjónusta það er sem við þurfum og viljum hafa og hvað við ætlum 

að borga fyrir hana. Við þurfum að skilgreina hvaða þjónustu ríkið og sveitarfélög 

eiga að veita og svo þurfum hafa það til grundvallar og gera svo hlutina frá 

grunni.  
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Ég held að við þurfum að skera upp öll þessi kerfi, hvort sem það er 

menntakerfið, heilsugæslan eða löggæslan, öll opinber kerfi, stjórnarráð og 

annað. Þess vegna segi ég, byrjum á að segja öllum upp og endurskipuleggjum 

allt frá grunni. Þannig skilgreinum við hvernig kerfi við viljum hafa. Þá getum við 

byggt upp nýtt, miklu betra kerfi og miklu skilvirkara. Það er engin skilvirkni í 

kerfinu, því miður, og það vantar tengingar milli eininga. Ég hefði viljað sjá nýja 

Ísland þannig að við endurskoðuðum, alveg frá a til ö, fyrst stjórnarskrána og svo 

koll af kolli. Við ættum ekki að halda uppi kerfi sem nýtist okkur ekki en komst á 

fyrir tuttugu eða þrjátíu árum síðan og hefur bara gengið. Við ættum að byggja 

upp á nýtt samgöngur og borgarskipulag og ýmislegt fleira og þá munum við sjá 

nýja Ísland og ég er mjög spenntur að taka þátt í því.  
 Forsetaembættið nýtur alltaf minni og minni virðingar. Ég held að það sé 

ekki góð leið að blanda embættinu svona alltaf meira og meira inn í hlutina. Það 

hefur svo margt verið sagt á þessum síðustu tímum sem bæði forsetinn og aðrir 

myndu gjarnan vilja geta tekið til baka eða einfaldlega spóla til baka. Ég hefði 

viljað sjá meiri reisn yfir þessu embætti. Forsetinn er ekki sameiningartákn í 

augum þjóðarinnar í dag og það er dapurlegt. 

Það er svona mýta að Íslendingar geti allt, séu bestir í öllu, fallegastir og í 

besta landinu. Það er ágætt að hafa gott sjálftraust en það er auðvitað ekkert af 

þessu satt. Það að trúa þessu sjálf er náttúrulega bara stórhættulegt. Fólk út um 

allan heim er vel menntað, býr í góðum löndum og hefur mikla möguleika. 

Íslendingar eru ekki eitthvað einstakir eða einhver þjóð sem hefur það eitthvað 

allt öðruvísi en annað fólk. Við erum bara hluti af heiminum. Þetta þarf að 

breytast, við þurfum að virða skoðanir annarra, læra af öðrum og taka tillit til 

annarra þjóða. Við þurfum að vera hluti af samfélaginu, taka þátt í starfi þjóða af 

sanngirni og heilindum. Við þurfum svolítið að stíga niður af stalli og vera 

sanngjörn en við erum ekki alltaf sanngjörn. 

Ég veit ekki hvort við séum tilbúin í að taka þessa umræðu núna um 

Evrópusambandið, jafnhliða þessum kerfisbreytingum sem að við þurfum að 

ganga í gegn um sem þjóð. Við verðum allavega að vera í tengslum við 

alþjóðasamfélagið, ég held að það sé alveg á hreinu. Það verður ekki frítt en ég 
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held að við hljótum að vilja fá eitthvað frá Evrópuþjóðunum líka. Þannig að ég er 

nú að einhverju leiti  Evrópusinni. Mér er samt illa við það þegar það verða til 

svona stór ríkjasambönd. Það verður að fara varlega í hvaða stefnu þau fylgja. 

Mér finnst þetta vera svona svipað hernaðarbandalögum.  

Ég held að við séum ekkert komin út úr þessu gamla kerfi sem við vorum í. 

Ráðningar eru ennþá pólitískar en ekki faglegar. Þetta er það sem við þurfum að 

laga alveg tvímælalaust. 

 Þetta gerir mann órólegan, maður verður reiður einn daginn. Já, mér finnst 

að þessi uppbygging þurfi að ganga miklu hraðar, þessi siðferðilega uppbygging. 

Við hljótum að geta látið þessa faglegu uppbyggingu ganga hraðar fyrir sig og 

sleppt þessum flokkspólitísku tökum. Ég held að til þess að losna við þetta þá 

þurfum við þingið frá. Það er náttúrulega meira en að segja það. Ég held að 

þjóðstjórn eða einhvers konar embættismannastjórn í einhvern ákveðinn tíma 

gæti leyst þennan hnút. Eitthvert fólk sem við getum látið í þá stöðu að reka þetta 

þjóðfélag, dag frá degi, einhvern tíma, og stýra uppbyggingunni. Ég held 

nefnilega að pólitíkusar geti ekki stýrt þessari uppbyggingu. Þeir eru ennþá allt of 

fastir í viðjum vanans og þessum flokkspólitísku átökum. 

Ég held að við eigum eftir að fara eitthvað niður enn. Ég held að mörg 

fyrirtæki séu ekki búin að bíta úr nálinni með stöðu sína. Það er svo margt sem er 

búið að halda á ís og hefur ekki verið leyst en við skulum vona að ég sé ekki 

sannspár í því. Þessi spilling, sem er allsráðandi, og það hvernig fyrirtæki voru 

rekin er líka gagnrýni vert. Þetta ber dám af þessari stjórnsýslu sem hefur verið í 

gangi, þannig að ég held að fyrirtækin eigi eftir að taka til hjá sjálfum sér líka. 

Ég vona að skýrslan fái að líta dagsins ljós. Ég held að hún hljóti að verða 

plagg sem verður gott í umræðuna. Ég vona að þar komi fram það sem þarf að 

koma fram. Það eru margir sem þurfa að bera ábyrgð. Af hverju bar þingið ekki 

ábyrgð? Átti þingið ekki að vera upplýst um stöðu mála? Ríkisstjórnin bar að 

sjálfsögðu ábyrgð, bæði ríkisstjórnin sem var að fara frá og Framsóknarflokkurinn 

þar á undan. Seðlabankinn bar geysilega ábyrgð. Það mál er undarlegt, hvað 

það hefur farið hljótt að bankinn varð í raun og veru gjaldþrota. Þeir sem 

stjórnuðu þeim banka hljóta að bera ábyrgð. Það er búið að tala svo oft um 
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fjármáleftirlitið. Það er ein af þessum stofnunum sem bar ábyrgð. Auðvitað bera 

einstaklingarnir sem taka þátt í þessum viðskiptum líka mikla ábyrgð. Ég vona að 

það muni koma fram að þetta er sameiginleg ábyrgð mjög margra. Menn verða 

náttúrulega að axla þá ábyrgð, allir. Ekki bara segja: „Afsakið.” Það þarf að vera 

eitthvað aðeins meira en það.  

Miðað við hvernig gangurinn á þjóðlífinu er í dag þá getum við ekki búist 

við því að það verði eitthvert hókus-pókus-tímabil, þar sem öllu verður reddað. 

Kannski þarf maður að taka tillit til þess að breytingar taka tíma. Jafnvel þótt 

maður sé svartsýnn í pólitíkinni og allt fari svolítið í sama farið, þá held ég að 

krafan sé sú að þessir hlutir breytist. Ég held að þeir muni gera það, við eigum 

ekki aðra leið. Þetta verða umbrotatímar. Við erum ekki búin að gera upp öll þau 

stóru mál sem komu upp í sambandi við hrunið, það tekur einhver ár. Við megum 

bara ekki gleyma strax. Við verðum að halda áfram og vera svolítið trú þeim 

hugsjónum sem við höfum og breyta því sem við viljum breyta. 

Mér líður ekki beint illa yfir þessu eins og þetta er í dag. Ég er ekki fullur af 

vonleysi. Ég held að þetta komi allt til með að batna og verða réttlátara þjóðfélag, 

en það taki svolítinn tíma. Ég held að það verði enginn stór efnahagslegur bati, 

við verðum bara að halda sjó. Ég á ekki von á neinum endanlegum töfralausnum, 

þetta árið. Í fyrra hélt maður að það væri hægt að finna upp lausnina, einn, tveir 

og þrír, en ég held að sú lausn sé ekki til. Við erum ekki að tala um neina 

smámuni. Við lentum í einni dýpstu kreppu sem að þessi þjóð hefur lent í. 

Bankakerfið hrundi og helstu stofnanir þjóðfélagsins hafa hrunið, í raun og veru. 

Stjórnkerfið er að mörgu leyti svolítið lamað ennþá og við erum með gjaldþrota 

Seðlabanka. Við þurfum bara að vera svolítið bjartsýn, dugleg og gagnrýnin. Við 

þurfum að fá fólk til liðs við okkur sem við getum treyst. Stærsti vandinn er að 

það eru allir rúnir trausti, stjórnmálamenn og embættismenn eru rúnir trausti. Þeir 

sem að stíga inn þurfa opnar umræður um það sem þeir vilja gera og það sem 

þeir ætla að gera. Breytingar þurfa að vera sýnilegar öllum. Stjórnvöld þurfa að 

setja málin upp á borð, þannig verður það að vera. Þannig viljum við að sé unnið. 

Annars hef ég dálitlar áhyggjur gagnvart þessu ári sem er framundan, 

hvort að menn muni halda rétt á spilunum. Ég vona að það skapist ekki ástand í 
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stjórnmálum þar sem myndast tómarými, þar sem málum er haldið í frosti, og 

ekkert hvorki gengur né rekur. Ég hef áhyggjur af því ef að pólitíkusar ætla ekki 

að vera að vinna vinnuna sína á þroskaðan hátt. Mér finnst oft að á þeim 

vettvangi séu menn hreinlega í sandkassaleik og taki ekki ábyrgð sína alvarlega. 

Þeir virðast ekki vera tilbúnir að fara í samstarf og nú þurfum við á því að halda. 

En ég hef trú á þessari þjóð og þessu landi. Ég vona að við vinnum okkur hægt 

og rólega og skynsamlega upp úr þessu. Við hljótum að geta gert það, ég vil ekki 

trúa neinu öðru. 
 

Móheiður Geirlaugsdóttir, þriðjudaginn 5. janúar 2010 

Ég veit ekki hvort þetta ár 2009 hafi breytt miklu hjá sjálfri mér og því hvernig ég 

hugsa nema kannski það að ég ber minna traust til yfirvalda. Ég held að mín gildi 

séu enn þau sömu, þó að það sé margt breytt á Íslandi. Árið 2009 var ekki gott ár 

fyrir mig persónulega og ég get alveg tengt það við kreppuna. Margir hafa mjög 

gott af því að lifa þessa kreppu. Íslendingar hafa gott af því að endurskoða 

lífsgildin. Lífsgæðin kosta meir í dag en áður, það er ekki jafn auðvelt að eignast 

hluti. Þetta gerir það kannski að fólk metur allt betur. 

Endurreisn Íslands. Þegar maður hugsar um endurreisnartímabilið, þá sér 

maður fyrir sér falleg málverk á Ítalíu! Ég held að ég hafi verið mjög ánægð með 

íslenska þjóð eftir búsáhaldabyltinguna. Mér fannst, eins og mörgum, ég allt í 

einu hafa eitthvað að segja um hvað var að gerast. Ég var ánægð með þá stjórn 

sem var kosin en svo er ýmislegt sem hefur ekkert gengið eftir. Ég myndi ekki 

segja að það væri vinstristjórninni að kenna. Ég held að það sé meira að 

ástandið hafi verið mjög slæmt, að það sé erfitt að koma sér út úr því. Það sem 

er verst er að þeir sem eru á Alþingi hafa margir ekki forsendur til þess. Mér 

finnst stundum að Alþingi sé fullt af glæpamönnum sem komu okkur eða Íslandi í 

nákvæmlega þessa stöðu. Eins og þegar bankarnir voru beinlínis gefnir til 

einhverra vina, ábyrgðin minnkuð og jafnvel sett yfir á annað fólk. Við, venjulega 

fólkið, sem upplifðum góðærið ekkert sérstaklega mikið, sitjum allt í einu uppi 

með það að þurfa að borga sem mest af því. Það vantar að leggja áherslu á 

velferðarþjóðfélagið. Mér finnst stundum að stjórnarandstaðan standi beinlínis í 
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vegi fyrir því, með því að vera endalaust að tala um mál eins og Icesave og 

önnur mál. Það kemst ekkert annað að og ég er alveg gjörsamlega búin að fá 

upp í kok af því. 

Í maí tók ég beinlínis meðvitaða ákvörðun um að horfa eins lítið á fréttir og 

ég gæti, þar með talið Kastljós, Silfur Egils. Ég hætti að horfa á alla þessa 

pólitísku umræðuþætti þar sem skákmennirnir í góðærinu eru að ræða enn og 

aftur hverjum er um að kenna og hverjum ekki og hvernig eigi að koma okkur út 

úr þessu og engu vindur áfram. Það var svolítið þannig eftir búsáhaldabyltinguna 

að það komu bara vondar fréttir og æ verri. Ég var orðin svolítið leið. Ég var farin 

að kvíða fréttatímum. Þetta var sá tími dagsins sem maður er með börnunum 

sínum og mér finnst óþægilegt að láta þau upplifa það. Það má segja að aldrei í 

sögu minni sem persónu hef ég fylgst eins lítið með stjórnmálum eins og núna í 

ár. Það kemur kannski til af því að manni fannst maður hafa mikið að segja eftir 

búsáhaldabyltinguna, svo einhvern veginn minnkar það alltaf meir og meir. Til 

hvers þá að vera endalaust að horfa á fréttir. 

Forsetinn neitaði að skrifa undir í dag. Ég horfði ekki á þetta ávarp. Ég 

hafði ekki áhuga á því. Ég var að vinna við það rétt eftir hrunið að svara í símann 

í utanríkisr að hafði misst alla , fólki semað framfleita máðuneytinu, fólki frá 

Bretlandi og öðrum löndum sem hafði misst alla peningana sína. Af því einhverjir 

bankamenn frá Íslandi höfðu stofnað hávaxtareikninga í íslenskum banka, en í 

útlöndum, af tærri snilld. Þeir fengu leyfi fyrir því á Íslandi, það var farið út í þetta 

„full force”, enda skuldum við einhverjar trilljónir. Nú stöndum við frammi fyrir því 

að Íslendingar skulda venjulegu fólki í Hollandi og Bretlandi heilan helling. Það 

verður að sjálfsögðu einhver að bera ábyrgð. Mér finnst ekki vera hægt að tala 

um þetta út í hið óendanlega. Við munum ekki hafa neitt að segja í þessu máli. 

Við erum að tala um stórþjóðir. Mér finnst við ættum að reyna að sýna pínulitla 

auðmýkt. Það eru allir einhvern veginn á því núna að segja bara: „Nei, við ætlum 

ekki að borga” og við gerðum þetta ekki. „Þetta eru ekki skuldirnar okkar.” Það er 

auðvitað rétt að vissu leyti, þetta eru skuldir Björgólfsfeðga og þeir fengu 

bankann gefins frá Sjálfstæðisflokknum og Framsókn. Ef Sjálfstæðismenn væru í 

stjórn núna þá væru þeir líka að reyna að semja. Þeir væru líklega í nákvæmlega 
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sömu sporum og þeir flokkar sem eru núna að semja. Þeir eru að bara að reyna 

að komast aftur til valda á einhvern lúalegan hátt. Þeir eru ekkert að reyna að 

leysa málin. Það væri gott að þurfa ekki að borga, að ég og börnin mín kæmumst 

undan því að vera skuldug fram í andlátið. Það eru líka mjög margir í Suður-

Ameríku sem vildu gjarnan að börnin þeirra fengju að borða. Við sitjum uppi með 

þessar skuldir og við þurfum að bera ábyrgð á þeim. Það er sama hversu mikið 

og lengi verður þrefað um þetta, við þurfum að taka ákvörðun. Allavega fyrr en 

seinna. Bretar og Hollendingar fara ekki að verða eitthvað linir við okkur af því að 

„aumingjans við”. Við eigum ekkert það bágt, fólk á ennþá nóg að borða hérna.  

Tilfinning mín er sú að kreppan verði löng og ströng. Maður er alltaf að 

bíða eftir því að hlutirnir lagist en verðlag er engan veginn að fara í þá áttina. 

Lífsgæði hafa versnað um helming og jafnvel meira hjá venjulegu fólki. Það er 

algert helvíti að kaupa í matinn. Við keyptum frekar vel í matinn fyrir helgi en án 

þess að kaupa kjöt eða fisk og án þess að kaupa ost. Við erum hætt að kaupa 

oststykki því það er of dýrt. Þetta sem við keyptum kostaði níu þúsund og mér 

finnst það mikið miðað við hvað maður er að fá fyrir þann pening. 

Hvort sem við höfum gott af þessu eða ekki, þá er þetta bara mjög 

þreytandi ástand. Það er vont að vera atvinnulaus. Atvinnuleysi er mjög vont 

ástand fyrir flesta. Það getur verið miklu verra ástand en margt annað, til lengri 

tíma, og haft áhrif á heilsufarið. 

Ég er samt frekar bjartsýn núna, í upphafi ársins 2010, því maður er alltaf 

bjartsýnn í upphafi árs. Ég er allavega að vonast eftir að hlutirnir lagist, en það er 

samt svona pínu kvíði í mér. Þetta er eins og þegar maður er að byrja í skólanum 

á mánudegi, þá þarf maður allt í einu að horfast í augu við hlutina. Allt í einu 

stöndum við frammi fyrir því að við erum ekki ennþá búin að semja um eitt 

stærsta mál sem að við höfum staðið frammi fyrir, jafnframt það lengsta og 

leiðinlegasta. Það er vegna þess að forsetinn skrifaði ekki undir. Mér finnst það 

ógnvænleg tilhugsun en kannski er ég eitthvað hrædd við yfirvaldið eða sem sé 

Bretana. Á þennan hátt tökum við ekki skref fram á við, við erum ekki að losa 

okkur. Við þurfum að komast út úr þessu og takast á við önnur vandamál sem 

komu í kjölfar kreppunnar. Þau eru mörg. Það sem ég kvíði mest er að þeir sem 
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komu okkur í þessi vandræði komist aftur til valda. Mér finnst það hryllileg 

tilhugsun og þá vil ég gjarnan vera farin af landi brott. 

Það sem ég vil helst sjá gerast á þessu ári er meiri uppbygging á 

atvinnumarkaðinum og fjölbreyttari kostir Ég vil sjá minnkandi atvinnuleysi. Ég 

vildi helst að við fengjum annan gjaldmiðil, að við þokuðumst eitthvað í áttina til 

Evrópusambandsins. Ég held að það sé röng stefna að útiloka okkur frá öðrum 

þjóðum, reyna að setja okkur út í horn. Að vilja ekki bera ábyrgð á Icesave er 

hluti af því að fara út í horn og vonast til að það komi enginn og berji á okkur. 

Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja í sambandi við forsetaembættið. 

Ég hef svo sem aldrei verið meðmælt forsetaembættinu sem slíku. Mér finnst það 

vera algert frat, einhvers konar fegurðadrottningarembætti sem hefur ekkert að 

segja. Svo er Ólafur að reyna að hafa eitthvað að segja. Ég kaus hann ekki til að 

hafa eitthvað að segja. Ég tel að hann eigi ekki að íhlutast um málin á þann hátt 

sem hann hefur verið að gera. 

Eins og ég sagði áðan þá finnst mér þingheimur vera fullur af einhverju 

glæpahyski, fólki sem fékk kúlulán. Bjarni Ben og hans ótrúlega traustvekjandi 

viðskipti eða hitt þó heldur. Margt af þessu fólki hefur ekki forsendur til að vera á 

Alþingi. Hvort sem ég myndi kjósa vinstri eða hægri, þá er fólk á báðum vængjum 

sem er gjörsamlega siðspillt. 

Það sem þarf að gera er að hugsa um fólkið í landinu. Þú veist, alvöru 

fólkið sem var allan tímann að vinna eða vera í námi og bara ungt fólk sem er að 

byrja lífið. Fólk eins og ég sem er með ungar fjölskyldur og sit svolítið í súpunni. 

Fólk sem hafði ekki efni á flatskjá þá og alls ekki núna. Það þarf svolítið að hugsa 

um þetta fólk. Það ætti vinstristjórnin að reyna að hlutast til um ef hún fær 

einhvern tíma einhvern vinnufrið. 
 

Arnar Eggert Thoroddsen, þriðjudaginn 5. janúar 2010 

Síðan hrunið mikla, þarna haustið 2008, þá hefur hausinn farið mikið af stað. 

Kannski það fyrsta sem að mér dettur í hug er að maður hefur misst svolítið 

sjálfstraust sem Íslendingur. Maður ólst upp við það að Íslendingar væru allt svo 

flott fólk, duglegt og klárt, svona hispurslaust. Maður hefur þurft að endurmeta 
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alla þá hugsun og þá lífsskoðun og það hefur tekið á, það hefur held ég tekið á 

alla. Allt í einu var heil þjóð tekin með allt niður um sig og það svona alvarlega. 

Þetta virkar meira á mig svona andlega af því að ég hef ekki mikla þolinmæði til 

að fylgjast daglega með pólitíkinni. Ekki það að ég hafi ekki vit á þessu, mér 

finnst þetta bara svo fíflalegt. 

Þær tilfinningar sem vakna hjá mér eftir árið eru helst leiði og vonleysi og 

upp að vissu marki streita, óvissa, óöryggi. Maður hefur ekki endilega verið allan 

sólarhringinn í einhverri klemmu en maður hefur hugsað sitt og hugsað ýmsa 

hluti upp á nýtt. Sérstaklega eins og með fjármálin. Ég hafði nú ekki pælt neitt 

sérstaklega mikið í þeim fram að þessum tíma. Maður er nú farinn að 

endurhugsa ýmislegt og farinn að horfa í verð en ég gerði það ekki áður. Núna 

leita ég að maísdósunum og reyni að kaupa ódýrari týpuna. Ég pældi ekki í 

þessu, ég fór bara í næstu búð og keypti bara það sem að ég sá. Ég held að það 

hafi örugglega margir verið að ganga í gegnum eitthvað svipað. 

Ég er í svona lista- og menningarblaðamennsku þannig að ég hef ekki 

fylgst neitt grannt með pólitíkinni. Maður fylgist samt ósjálfrátt með öllu, það er 

bara partur af því að vera fúnkerandi samfélagsþegn. Þetta er svona 

sveiflukennt. Ef það kemur stórt mál, þá á ég til með að detta ofan í það og 

fylgjast með því. En ég dett svo iðulega alveg út, af því að þá fær maður bara 

ógeð. Þetta er alltaf sama draslið einhvern veginn en það er auðvitað margt í 

þessu mjög spennandi. Hér koma fréttir af einhverjum útrásarvíkingum og maður 

fylgist með þeim fréttum, oft af mikilli furðu. Þú mátt alveg hafa það eftir mér að 

það yljar mér þegar ég sé málningasletturnar utan á húsunum. Mér finnst það 

bara fínt ég fæ einhverja hugarfró út úr því, hversu barnalegt eða óþroskað sem 

það kann að virðast. Það er bara eitthvað við það sem mér finnst bara vera í 

góðu lagi. 

 Það er auðvitað ekki gaman þegar maður sér fyrirsagnir eins og það að 

2010 verði versta árið. Það er ekkert skemmtilegt, það svona potar í mann. Ég 

held samt að ef ég lít bara á þetta kalt svona í upphafi árs að upp að vissu marki 

eru margir sennilega komnir með einhvers konar skráp, þolgæði í þessum 

aðstæðum. Þótt þetta ástand sé búið að vara í rúmt ár, þá þolir mannskepnan 



119 
 

ýmislegt og hún lagar sig að aðstæðum. Að einhverju leyti er maður bara orðinn 

vanur ruglinu og maður er líka farinn að geta sónað út þegar að maður nennir 

ekki meiru.  

 Ég átti mjög fín jól og áramót, náði einhvern veginn algerlega að stilla mig 

af og er bara svona nokkuð jafn í skapinu. Mín von fyrir árið snýr fyrst og fremst 

að minni fjölskyldu, kjarnafjölskyldunni, eiginkonunni, dætrunum og mér sjálfum í 

sambandi við að komast af. Það er svo merkilegt, þetta er orðið svona „basic” 

spurningar og hugmyndir eins og „að komast af”. Það sem var óvenjulegt við 

þessi áramót var að ég keypti ekki flugelda hjá Flugbjörgunarsveitinni. Ég keypti 

eins ódýra flugelda og ég fann. Ég styrkti því ekki Flugbjörgunarsveitina en 

sparaði sjálfum mér pening á meðan. Þessi hugsun er held ég farin að vera 

frekar algeng, sem er svolítið hættulegt. Fólk fer dálítið að kuðla sig saman og 

setja sig og sína nánustu á oddinn, upp á ýmslegt. Þannig að þetta er svolítið 

tvíbent. Við stöndum frammi fyrir því, þjóðin, í rauninni, að þurfa að standa 

saman. Síðan er líka komin svolítil einstaklingshyggja af því að fólk er hrætt. Ég 

hef aldrei fundið þannig tilfinningu áður. Maður einbeitir sér að nærumhverfinu, 

passar upp á að við komumst lífs af. Ég hef ekki efni á að borga einhverja 

tíuþúsundkalla til að kaupa happadrættismiða og styrkja góð málefni. Góð 

málefni eru bara ég og mín fjölskylda. 

Já, en svo með þetta ár 2010, við getum talað um þessa endurreisn 

samfélagsins. Ég væri til í að sjá einhvers konar iðrun, fólk biðjist afsökunar. 

Jafnvel sjá fólk fara bak við lás og slá. Ég væri til í að fá hlutina meira á hreint. 

Það mætti fara að keyra dálka í blöðum og stutta sjónvarpsþætti þar sem svona 

erfið og flókin mál eru útskýrð á mjög einfaldan hátt. Að lesa viðskiptafréttir í 

blöðum er eins og að lesa arabísku. Maður skilur ekkert um hvað er verið að tala. 

Maður veit alveg út af hverju þær eru gerðar svo flóknar. Það er auðvitað verið 

að skáka í einhverju skjóli þar. Ég myndi vilja sjá fólk standa sig, þessa sem fara 

með stjórnina. Það virðist ekkert ganga í þeim efnum. Þetta hefur ekki verið nein 

endurreisn. Þetta er búið að vera óttalegt krafs og óttalega smáborgaralegt. 

Sérstakur saksóknari er með tvo starfsmenn eða eitthvað álíka, þetta er 

hlægilegt. Mér finnst ég upplifa það núna að við eigum enn eftir að sjá það 
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versta. Allt síðasta ár hefur gengið út á að flækja hlutina endalaust. Það skilur 

enginn lengur hvað neitt þýðir, viðskipti Bjarna Ben eða þegar er verið að fjalla 

um að þessi félög keyptu þetta og hin keyptu hitt. Venjulegt fólk skilur ekki hvað 

þetta þýðir. Það bara skilur það ekki og það er ekkert að undra af því að þetta eru 

allt einhverjar ótrúlegar æfingar og að því er virðist óheiðarlegt. Allt síðasta ár 

hefur verið að spóla sig niður í bara einhverju tómu rugli þannig að hinn almenni 

Íslendingur finnur ekki réttlæti ennþá. Ef eitthvað er, þá er farinn að stigmagnast 

pirringur aftur.  

Ég hef enga trú á þessu þingi lengur. Mér finnst það afskaplega veikt og 

maður er nánast farinn að sjá og finna fyrir því að þetta fólk veit ekkert hvað það 

er að gera. Ég er ekki að segja þetta sem eitthvað hysterískt komment. Það 

virðist raunverulega vera þannig. Þetta er svona fólk sem hefur enga yfirsýn eða 

þekkingu á þessum hlutum. Mér hefur alltaf þótt vera svolítill töggur í þeim 

Steingrími og Ögmundi. En ég sé engan mann inni á þingi núna sem er svona 

raunverulegur leiðtogi. Einhver sem stappar stálinu í fólk og tekur af skarið, er 

heiðarlegur og blæs krafti í fólk. Hvar er okkar Churchill? Hann er greinilega ekki 

til, það vantar alveg svona þjóðhetju á svona erfiðum tímum. Ég held að fólk væri 

alveg til í að sjá svona sterkan leiðtoga stíga fram en þetta eru mestmegnis 

trúðar. 

Já, gamla Ísland og nýja Ísland, ég held að maður hugsi svolítið um bara 

annað Ísland, verra Ísland. Manni finnst maður vera fastur, manni finnst maður 

vera í einhverjum átthagafjötrum. Ég man alveg hvernig þetta var. Ef mann 

langaði að fara til útlanda þá fór maður til útlanda. Maður tók einhverja feita 

summu út af kreditkortinu, punktur. Borgaði það síðan á einhverjum tveimur 

mánuðum, maður pældi ekki í þessu. Núna virðist þetta vera alveg út í hött nema 

að maður sé tónlistarmaður eða sé sendur út af ríkinu eða eitthvað svoleiðis.   

Það kom mér ekki á óvart að forsetinn neitaði að staðfesta þessi blessuðu 

Icesave-lög. Maður er í fyrsta lagi búinn að fá algert ógeð á Icesave. Ég veit varla 

um hvað þetta snýst, þannig séð. Ég las einhvern tímann grein sem mér fannst 

nokkuð skynsamleg um allt þetta rugl sem átti sér stað. Um alla þessa geðveiki, 

ótrúlegu gerninga sem voru gerðir í kringum Icesave. Þeir voru þó gerðir með 
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samþykki ríkisstjórnarinnar. Ef hún hefði sýnt andvara í stað algers 

meðvitundarleysis þá værum við ekki með þetta mál yfir okkur. Það er alveg 

ótrúlegt að sjá það í dag að allt það fólk heldur sínum valdastöðum. Í stærri 

ríkjum sæi maður fyrir sér mun öflugri hreinsun. En við búum við algert 

bananalýðveldi. Þetta er algerlega „sick” en „bottom lænið” er að þetta var gert 

með fúnkerandi ríkisstjórn. Þannig að hvar fellur ábyrgðin? Fellur hún ekki á 

ríkisstjórnina og hver kaus ríkisstjórnina yfir sig? Voru það ekki við? Að einhverju 

leiti finnst mér eins og það sé bara verið að lengja í hengingarólinni með því að 

neita að staðfesta þessi blessuðu lög. Hitt ber á að líta að ég væri alveg til í að 

komast einhvern veginn upp með að borga allavega eitthvað minna af Icesave-

skuldunum með einhverjum dómstólagerningum. Síðan held ég að stórþjóðir eins 

og Bretar og Hollendingar geti drepið í þessu samfélagi eins og í litlum vindli. En 

ég hef enga sterka skoðun á þessu, ég svona bara „what ever”, ég er svolítið á 

því stigi, bara „what ever”. Öll þessi umræða um Icesave, þetta er afskaplega 

þreytandi. Icesave eða hvað annað, eins og sagt er. Það er sami rassinn undir 

þeim öllum, þessum þingmönnum, þetta er alltaf sama helvítis tuðið. Alveg sama 

hvort það eru vegaframkvæmdir eða Icesave. Mér finnst það svo ótrúlega fyndið 

hvað þingstörf eru ómerkileg og hvað fólk er ómerkilegt. Mikið af því fólki sem 

velst inn á þing skilur alltaf hugsanirnar eftir við hurðastafinn. Ég er orðinn 

langþreyttur á þessu. Þetta er ákveðin svona únik staða sem að þetta samfélag 

er í, allt í tengslum við þetta Icesave. Einhvers staðar liggur einhver ábyrgð sem 

þarf að standa við. Auðvitað líður manni þannig – ég á ekki að borga fyrir þessa 

vitleysinga. En þetta er svo einfalt. Við þjóðin kjósum yfir okkur ríkisstjórn, 

ríkisstjórnin leyfði þetta, við berum ábyrgðina, á endanum er það þannig. Það er 

svolítið kjánalegt af Ólafi að setja svona mál í hendur þjóðarinnar. Svona flókin 

mál eiga að vera í höndum útvalinna sérfræðinga. Þess vegna erum við að kjósa 

þetta lið yfir okkur. Í raun ættum við að kveða til Gauta B. frá Bandaríkjunum og 

fá sérfræðinga til að leysa úr málunum. Þessir þingmenn vita ekki rassgat, þeir 

vita ekki meira um þetta Icesave en ég. Við höfum einhverjar svona primítívar 

hugmyndir um að við viljum ekki borga þessa peninga. Þetta á örugglega allt eftir 

að fara til andskotans. Það kemur örugglega her hingað og yfirtekur landið. Það 
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væri líka fínt bara, að gera þetta að hjáleigu í Bretlandi. Þá fáum við nýjan 

gjaldmiðil, það væri ekki slæmt. 

Ef við horfum á feril Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, það sem gerist þar sem 

hann kemur að málum. Öll ríkisábyrgð og allur ríkisrekstur fer alveg niður í núll 

og það koma hérna inn erlend einkafyrirtæki og taka yfir alla þessa almennu 

þjónustu. Það væri helvíti á jörð og mér finnst hrikalegt að eiga að fara missa út 

þessa þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu sem fólk á að geta gengið að. Það er 

örugglega það hræðilegasta af öllum þessum málum, hversu veikt ríkið er orðið 

fjárhagslega. Mér finnst það skelfilegt. Að maður tali nú ekki um skólakerfið. Ég 

hef ekki misst trúna á þessu kerfi en mér finnst sárt að sjá að við virðumst ekki 

hafa efni á að reka það áfram.  

Með kerfið almennt, það er svolítið stærri spurning. Ég bjó nú í útlöndum 

um hríð og þá fór maður einmitt að meta þetta sem hefur verið hérna á Íslandi. 

Þú getur hringt í einhvern þjónustufulltrúa í bankanum þínum og hann kippir 

einhverju í liðinn fyrir þig einn, tveir og þrír, þetta búrókrasíuleysi sem virðist að 

vísu hafa steypt Íslandi á hausinn. Mér fannst það alltaf svolítið aðlaðandi við 

samfélagið hérna. Þessi sveitarómantík var aðlaðandi hlið á íslenska kerfinu og 

þetta nágrannasamfélag. Nú er þetta einhvern veginn allt komið á haus. Þá fer 

maður að hugsa um þetta nágrannadæmi og þessa vinavæðingu á nýjan máta. 

Þetta hefur greinilega alið á spillingu.  

Verður til nýtt Ísland? Rís upp nýtt Ísland? Lærum við á mistökunum sem 

að við gerðum? Ég veit það ekki. Ég sé það alveg fyrir mér en ég held að þetta 

verði mjög langur prósess. Ég held að þar séum við að tala um nokkuð mörg ár í 

þær breytingar. Við erum þá jafnvel að tala um eitthvað tíu ára tímabil. Nýtt og 

jákvætt Ísland felst þá aðallega í því hvernig fólk fer að haga sínum málum. 

Kannski ný lífsgildi, ný viðmið og eitthvað sem mætti kalla æðruleysi. Hugsun um 

raunveruleg gildi eins og heilsuna og börnin. Minni Range Rover-geðveiki, 

lækkun á allri Range Rover- og Bang og Olufsen-geðveiki. Ég er alveg vonbjartur 

um að eitthvað jákvætt muni koma út úr þessu. Þá þarf fólk að haga lífi sínu 

skynsamlega og svona í sátt við það sem það hefur. En svo ég fari nú alveg í 

hina áttina. Ég velti því oft fyrir mér að þeir sem hafa fjármálaþekkingu, vita alveg 
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hvernig á að nýta sér svona ástand. Maður sér fyrir sér að eitthvað svipað gæti 

gerst og er að gerast í Suður-Ameríku. Það verði til svona ofur, ofurrík stétt og 

ofur, ofurfátæk stétt og svona löskuð, stór miðstétt. En á andlega sviðinu gæti 

þetta haft eitthvað jákvætt í för með sér. Mér, og örugglega mjög mörgum, dettur 

í hug að það jákvæðasta sé fyrir okkur að komast burt af þessu helvítis landi. Ég 

er ekki meiri „patriot” en það að mér er sléttsama hvar ég er. Ef ég gæti ýtt á 

einhvern takka þá væri ég ekki hérna. 
 

Halla Hauksdóttir, miðvikudaginn 6. janúar 2010 

Í byrjun nýs árs, 2010, þá er að vissu leyti svona ákveðin „ný byrjun hjá mér“. Ég 

er að byrja í nýju starfi, mér finnst það gaman og ég bara hlakka til að takast á 

við það. Ég er að fara að vinna á svolítið öðrum tímum, ég er að fara í vaktavinnu 

og það verður gaman að sjá hvort að það gangi upp. Ég mun vinna lengri vaktir 

þegar ég vinn en á frí á milli sem að ég tel vera ákveðinn plús vegna barnanna. 

Þetta eru frekar langar og erfiðar vaktir, en jafnframt góð frí á milli, og launin eru 

heldur hærri vegna vaktaálagsins. Þannig að ég hlakka til og ég er bjartsýn, ef ég 

tala um vinnuna. En svona almennt, þá auðvitað er ég ekkert sérlega bjartsýn af 

því að ég tel að þetta Icesave-mál eigi eftir að hafa meiri áhrif en okkur hafi órað 

fyrir. Hver þau áhrif verða get ég ekki nákvæmlega sagt til um en mér líst ekki 

beint vel á það mál. Svo vona ég að þeir sem að ollu þessu hruni á Íslandi verði 

dregnir til ábyrgðar. Ég ber þá von í brjósti að eitthvað fari að gerast í því máli, af 

því að ef það verður ekki, þá tel ég að það brjótist út mikil reiði á Íslandi. Að öðru 

leyti, eins og ég segi, þá er ég bjartsýn. Ég er með vinnu allavega og ég hef gert 

það líka að bera út Morgunblaðið til að fá aukapening þannig að ég, í sjálfu sér, 

hef ég mikla vinnu og ég tel það vera númer eitt tvö og þrjú. 

Árið 2009 breytti stjórnmálaskoðunum mínum ekkert en sýn mín á landið 

og þjóðfélagið í heild er náttúrulega önnur. Ég tel að kapítalismi og hægrisinnuð 

pólitík hafi beðið mikla hnekki og ég velti vissri ábyrgð yfir á þá flokka og þau 

stjórnmál. Fyrir mig hefur árið 2009 einkennst af vissum léttleika en ákveðnum 

kvíða. Þetta hefur gengið þannig til að maður hefur hugsað – ja, svona einn dag í 

einu. Þannig hef ég allavega gert það. 
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Ég tók í raun aldrei þátt í þessum kapítalisma sem var allsráðandi á 

Íslandi, á þessum svokallaða góðæristíma. Ég umgekkst ekki fólk sem tilheyrði 

þessum hópi þar sem peningarnir voru endalausir og það var bara keypt allt sem 

hugur fólks stóð til. Mér finnst þessi lífsmáti óviðfeldinn, og hefur alla tíð þótt, og 

eitthvað sem ég hef aldrei viljað taka þátt í. Þetta hefur verið svo langt frá mér og 

minni sannfæringu. Ég bara tilheyrði þessu lífi ekki og horfði bara meira í fjarlægð 

á það. Þannig að mín staða, hún hefur ekki breyst að því leytinu til. 

Sýn mín á atburðina í október árið 2008 og á þetta svokallaða hrun og árið 2009, 

er sú sama og áður. Ég tel að þeim beri að refsa sem voru valdir að þessum 

skaða, ég er alveg á því. Það hefur, sem betur fer, margt breyst til batnaðar hér á 

landi. Það hefur náttúrulega mjög margt slæmt gerst líka. Það er mjög mikið 

atvinnuleysi og miklu meiri örbirgð. Það er mikið meiri sýnileg fátækt hérna en, 

einhverra hluta vegna, er fólk öllu leyti miklu nærgætnara hvort við annað. 

 Auðvitað finn ég meira fyrir kreppunni. Að vísu er ég að sjá að afborganir 

af húsnæðismálaláni sem ég greiði af eru að lækka núna, það er að segja, næsta 

afborgun sem er núna í febrúar. Það er fyrsta lækkun á nokkru sem ég sé. Ég er 

það heppin að ég hef ekki þurft að taka erlend lán ég veit í raun ekki hvernig það 

fólk stendur sem hefur þau lán á bakinu. Ég hef lent í því, eins og allir, að bensín 

og matur hefur hækkað og ég finn sérstaklega fyrir því þar sem ég er með stórt 

heimili og lánin hækka. Ég er þó heppnari en margur að ég er ekki með þessi 

verstu myntkörfulán sem hafa margfaldast.  

 Það hefur allt hækkað svo svakalega á þessu tímabili. Það er óþægilegt 

þegar fer að síga á seinni hluta mánaðarins þá verður maður að velta því vel fyrir 

sér hvað maður kaupir og velja og hafna. Þú leyfir þér ekkert hvað sem er í mat. 

Ég kaupi mér aldrei föt. Ég hef ekki efni á því. Ég myndi vilja oftar geta keypt mér 

lambalæri en það er bara orðinn alger lúxus. Fiskur er dýr. Ég kaupi fisk, en 

sennilega af því að hann er svo dýr þá kaupi ég hann sjaldnar en ella. Ég reyni 

að kaupa ávexti og grænmeti. Ég vona að það sé ekki mjög einhæft sem börnin 

eru að borða. Ég kvíði ekki næstu mánuðum en ég er uggandi yfir verðinu í 

búðunum, hvað er dýrt að lifa. Öll aukaútgjöld hafa verulega mikið að segja og 

geta valdið mér vandræðum. Ef það koma til óvænt útgjöld þá verð ég að eiga 
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varasjóð, ég verð að leggja fyrir. Að því leytinu er ég óörugg því ég hef svo lítið 

svigrúm. Ég tel að ég geti lagt fyrir fimm til  tíu þúsund á mánuði. Þessir fimm- og 

tíuþúsundkallar hverfa jafnvel eftir mánaðamót. Þá kemur það fyrir að þú leyfir 

þér meira í mat. Þú freistast. Það er ósköp þægilegt að eiga varasjóð. Til dæmis 

jólin, eins og eflaust hjá mörgum öðrum, settu strik í reikninginn. Þau voru að 

vissu leiyi íþyngjandi. Ég átti bara rétt svo fyrir þeim og ekkert meir. Að því leyti til 

voru þau íþyngjandi. Foreldrar mínar hafa stundum rétt mér hjálparhönd. Kannski 

er ég heppnari en margur annar í þeim efnum. Auðvitað er það skrítið að vera í 

þessum kröggum þar sem ég hef ágæta menntun og hef alltaf unnið mikið. 

 Ég finn að fólk er orðið mun meðvitaðra um í hvað það er að eyða, mér 

finnst það vera mesta breytingin. Fólk spáir miklu meira í hvað það er að kaupa 

úti í búð, í matinn til dæmis, hvað hlutirnir kosta og fólk sleppir svona óþarfa. Fólk 

hendir síður mat í dag heldur en það gerði. Mér fannst mjög athyglisvert viðtal við 

ruslabílstjórana á ruslabílunum. Þeir segja að það sé mjög mikill munur á ruslinu 

nú og fyrir hrun. Hann tiltók sérstaklega jólin núna í ár miðað við jólin árið 2007. 

Það var víst alveg gríðarlega mikill munur. Ef við tölum áfram um ruslageymslur, 

ég bý í fjölbýlishúsi og þegar ég fer og færi til tunnur eða skipti um tunnu þá sé 

ég að það er bara alveg gríðarlegur munur.  

 Ég hef séð mikil áhrif kreppunar á ferðaskrifstofunni sem ég hef unnið á. 

Þannig hefur síðastliðið ár einkennst af miklum breytingum og þá er ég að tala 

um það sem snýr að mér og minni vinnu. Fyrir rétt um ári síðan tóku nýir 

eigendur við og fram á þennan dag hefur verið mikið af uppsögnum. Ég hef 

fengið uppsögn en var reyndar endurráðin strax aftur. Á tímabili var vinnuhlutfall 

minnkað hjá öllum niður í 50%. Nokkrum mánuðum síðar fengu sumir 100% 

ráðningu aftur, ég var þar á meðal. Síðan hafa fleiri og fleiri misst vinnuna og enn 

fleiri uppsagnir voru núna rétt fyrir áramót. Ég var ekki mjög bjartsýn fyrir hönd 

ferðaskrifstofunnar á að hún myndi starfa eins og hún var, með þeim deildum 

sem til voru. Ég held að það eigi allt eftir að breytast og ef það breytist ekki þá 

verður fyrirtækið mjög smátt í sniðum. Allavega, það gerðist rétt fyrir jól, að mér 

var boðin ný vinna. Reyndar var þetta mjög óvænt. En ég er búin að ákveða að 

taka þessari vinnu, ekki síst vegna þess að mér finnst mín staða hjá 
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ferðaskrifstofunni vera það ótrygg að ég hef ekki efni á að segja nei við þessu 

nýja atvinnutilboði.  

Mér hefur fundist þessi svokallaða endurreisn ganga mjög hægt og allt of 

langur tími farið í Icesave. Þetta hefur verið ótrúlegt málþóf. Þegar við tölum um 

gamla Ísland og nýja Ísland þá, jú, að vissu leyti sé ég örla fyrir nýja Íslandi en 

ekki að fullu, við eigum langt í land. Við erum ekki farin að sjá miklar breytingar. 

Það er ekki búið að draga neinn til ábyrgðar. Ég held að þjóðin sé, undir niðri, 

mjög reið. Ég er orðin óþolinmóð af því að mér finnst vera kominn tími til þess að 

eitthvað fari að gerast og einhverjir verði dregnir til ábyrgðar. 

Við svona endurreisn er brýnast að koma atvinnulífinu af stað að einhverju 

leyti þannig að fólk hafi atvinnu. Það þarf að gera eitthvað í skuldastöðu 

heimilanna. Það skiptir mjög miklu máli þannig að fólk eigi möguleika á að lifa 

mannsæmandi lífi en séu ekki bankaþrælar. Mér finnst engin sanngirni í því 

hvernig mörg lánin hafa orðið himinhá og ég skil ekki af hverju er ekki hægt að 

gera eitthvað í þeim málum. Það hefur gengið allt of illa og allt of seint að finna 

lausnir. Málþófið á Alþingi er með ólíkindum og ég held að það verði þeim bara til 

vamms. Stjórnarandstaðan hefur tafið ákveðna uppbyggingu með sínu málþófi. 

En mér finnst í sjálfu sér ósköp lítið hafa breyst.  

Þrátt fyrir að ástandið sé oft hálfniðurdrepandi þá fylgist ég alltaf með 

fréttum. Að vissu leyti hef ég alltaf fylgst með pólitík og hef gaman af því og vil 

vita í raun, hvað er að gerast. Ég er ekki þannig að ég þurfi að hlusta á alla 

fréttatíma og skoða öll blogg sem er verið að skrifa, en mér finnst nauðsynlegt að 

fylgjast með. Ég hef allavega ekki lokað á fréttir eða fengið nóg af fréttum eins og 

maður heyrir að sumir hafi fengið. 

Það hefur verið mikið að gerast allt árið og svo neitaði forsetinn að skrifa 

undir Icesave-lögin í gær og þar með erum við algerlega í lausu lofti með það 

mál. Ég skrifaði reyndar, ásamt mörgum öðrum, undir þessa áskorun hjá 

InDefence um að hvetja til þjóðaratkvæðagreiðslu. Reyndar gerði ég það með 

hálfum hug af því að ég er mjög efins hvernig þjóðin eigi að kjósa um svona, af 

því að mér finnst þetta vera svo flókið. Í raun er erfitt að svara þessu máli með jái 

eða neii. Þetta er miklu flóknara en svo. Í dag sé ég eftir að hafa skrifað undir 
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þessa áskorun. Innst inni var ég að vona að forsetinn hafnaði þessu ekki og að 

ákvörðun ríkisstjórnarinnar hefði bara haldið. Í raun er ég hlynnt ríkisstjórninni í 

þessu máli í dag. Viðbrögð í erlendum fjölmiðlum eru það neikvæð að ég hef 

verulegar áhyggjur af hvað verður. Öll spjót beinast að Íslandi. Það hræðir mann 

að vissu leyti að hlusta á útvarp og sjónvarp og lesa fjölmiðla og maður spyr sig 

hvað verður. Ég tel að við förum núna að finna verulega fyrir þessari svokallaðri 

kreppu og svokallaða hruni. Ég var svo sammála einhverjum sérfræðingi, ég man 

nú bara ekki hver það var, sem talaði í útvarpinu og sagði að við Íslendingar 

séum oft svo vitlaus þegar kemur að svona málum. Við erum svo sjálfhverf þjóð 

og það eru svo margir smákóngar á landinu þannig að við náum ekki að hugsa 

svona heildrænt. 

Þetta Icesave-mál og þessir svokölluðu Icesave-reikningar, það er 

skelfilegt, það að einhverjir menn hér á landi geti stofnað þessa 

söfnunarbankareikninga erlendis, geti haldið því fram að þetta sé snilld, ekkert 

annað en snilld og fara svo á hausinn með allt saman. Það er alveg fáránlegt. 

Umræðan er búin að vera svo löng hérna þannig að að vissu leyti var ég orðin 

leið á þessu sífellda Icesave, eins og ég get bara sagt, kjaftæði. Ég er fylgjandi 

því að við göngum til samninga, hvernig svo sem þeir verða. Auðvitað vil ég þá 

helst sem besta fyrir okkur svo að við getum staðið undir þeim. Skuldirnar sem 

við þurfum að taka á okkur eru svo gríðarlegar. Bara út af einhverri spilamennsku 

einhverra manna hérna á Íslandi sem voru algerlega veruleikafirrtir. Mér finnst 

þetta mjög dýrkeypt. Það er með ólíkindum að við, ein lítil þjóð, skulum sitja uppi 

með þvílíkar skuldir út af slíkri spilamennsku. 

Ég hef sagt það áður að mér hefur fundist þessi svokallaða endurreisn 

ganga hægt á Íslandi. Ég vildi að eitthvað meira færi að gerast, sérstaklega 

varðandi heimilin. Svo vona ég, svo að ég endurtaki það enn og aftur, að þeir 

sem tóku þátt í þessu hruni, að þeir verði dregnir til ábyrgðar og skili eitthvað af 

þessum peningum. Núna var til dæmis maður gripinn í Leifsstöð með fulla 

handtösku af peningum og hann er einn af þessum spilagosum, hann tilheyrir 

þessu liði.  
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Ég held að við séum alls ekki komin út úr þessari kreppu, við eigum langt í 

land. Þetta Icesave-mál, tefst endalaust og gerir í raun allt miklu erfiðara, allar 

fyrirgreiðslur og annað og það náttúrulega bitnar á okkur. Þetta bitnar á þjóðinni 

og atvinnulífinu þannig að ég tel að við eigum langt í land. Ég held allavega að 

þetta ár framundan, árið 2010, verði erfitt ár.  
 

Ingibjörg Guðjónsdóttir, föstudaginn 8. janúar 2010 
Þegar að ég lít yfir árið 2009 þá finnst mér þjóðin vera vonsvikin yfir því að 

hlutirnir hafi ekki breyst svo mikið. Þá á ég við hvað varðar stjórnmál. Það er 

ennþá argaþras á Alþingi og lítið um málefnalegar umræður. Það er lítið um 

uppbyggilegar þjóðmálaumræður í fjölmiðlum. Fjölmiðlar eru ekki með mjög 

gagnrýna fréttamennsku, það er að segja, mér finnst þeir ekki fylgja málum eftir 

og útskýra ofan í grunninn.  

 Ef við tökum bara þetta Icesave-mál, þá er endalaust verið að varpa því á 

loft hvað þessi hagfræðingur segir hér, og þessi stjórnmálamaður þarna, og þetta 

eru algerlega andstæðar skoðanir. Einn segir: „Þetta er alveg frábært,” og hinn 

segir: „Þetta er alveg ömurlegt,” og þetta eru endalaus viðhorf sem rekast á hvert 

annað. Ég sem venjuleg manneskja í þjóðfélaginu get ekki myndað mér neina 

skoðun á þessu máli út frá þessu. Í raun og veru veit ég ekkert hvað er rétt og 

hvað er rangt. Maður sér þessa hluti aldrei setta niður á blað af frétta- eða 

fræðimönnum og krufna ítarlega og setta fram á skýran hátt. Það eru aldrei tekin 

dæmi um ef þetta er gert á þennan veg þá er svona mikið að borga og ef við 

gerum þetta á hinn veginn þá er svona mikið að borga. Maður hefur ekkert vit á 

þessu og mér finnst ábyrgð frétta- og fræðimanna vera mikil í þessu 

uppbyggingarstarfi hjá okkur. Síðan er það stjórnmálamanna að koma 

upplýsingunum þannig frá sér að við skiljum þær. Þannig að við getum myndað 

okkur eigin skoðanir á málinu með því að lesa okkur í gegnum upplýsingarnar. 

Þetta á ekki að vera þannig að við þurfum að grúska í gegnum hlutina hvert og 

eitt okkar, sjálf, og reyna að finna út úr þessu hvað er rétt og hvað er rangt. Ég 

hefði viljað sjá breytingar í þessu. 
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Icesave-málið er flókið mál og ekki auðvelt fyrir almenning að gera sér 

grein fyrir hvað er rétt og rangt þar. Ég sem veit jafnmikið um þetta og hver annar 

leikmaður á Íslandi, ég er ósátt við nokkra hluti. Allt sem átti að halda utan um 

hlutina í samfélaginu brást. Eftirlitskerfi bankanna brást, fjármálaeftirlitið brást, 

Seðlabankinn brást og stjórnmálamennirnir brugðust. Það hefði aldrei átt að leyfa 

þessum bönkum að verða svona stórir innan íslenska hagkerfisins, 12 eða 13 

sinnum stærri en íslenska hagkerfið. Það segir sig sjálft að jafnvel þó að aðeins 

einn banki hefði farið á hausinn algerlega þá hefði það samt verið mjög dýrt fyrir 

íslenska hagkerfið. Ég hefði hugsanlega viljað reyna að fara dómstólaleiðina. Ég 

svo sem veit ekki hvort það sé rétt eða rangt. Ég hefði viljað fá mat á því hvort við 

værum ábyrg fyrir því að borga þetta allt saman. Í þriðja lagi, þessir vextir sem er 

verið að biðja okkur um að borga ofan á upphæðina, ég er hrikalega ósátt við þá. 

Fimm komma eitthvað % vextir er langt fyrir ofan alla vexti sem er verið að borga 

í Evrópu í dag. Jafnvel þó að við værum að borga 2,5% vexti þá værum við að 

borga rúmlega vextina sem er verið að borga í Evrópu í dag. Mér finnst það alger 

svívirða að íslenskir stjórnmálamenn skyldu samþykkja það að borga svona háa 

vexti. Og þetta set ég algerlega á stjórnvöld í dag. Ég skil ekki hvernig þeir gátu 

samþykkt svona háa vexti. Að því leytinu til er ég glöð að forseti Íslands skyldi 

hafa neitað að skrifa undir lögin. Þessir vextir eru það háir að Ísland mun aldrei 

ráða við að borga þá. Við erum bara 317 þúsund. Ég veit ekki hvort okkur fari 

fækkandi en ég sé ekki hvernig við eigum að fara að því að borga þetta. Það er 

bara mín skoðun. Og hvað erum við þá? Erum við seld? Hvað er þá tekið af 

okkur í staðinn ef ríkið ábyrgist greiðslu, ef það verður greiðslufall hjá ríkissjóði, 

hver borgar þetta þá? Eru þá eignir ríkisins gerðar upptækar, eru þá orkulindirnar 

okkar gerðar upptækar eða fiskurinn okkar í sjónum gerður upptækur eða við 

gerð upptæk? Hvernig fer þetta fram? Hvað þýðir það að ríkið ábyrgist greiðslur? 

Hvað þýðir það í raun og vera, ég spyr mig að því hvað það þýði. 

Í sambandi við fréttir og fréttafluttning þá tek ég mér frí á köflum og hætti 

að hlusta, vegna þess að ég verð þreytt á allri neikvæðninni sem ég heyri og mér 

finnst það niðurdrepandi. Mig langar ekki að fá endalausar neikvæðar fréttir ég vil 

líka fá eitthvað jákvætt og uppbyggilegt. Við höfum til dæmis farið í frí og þá er 
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maður glaður að fara í burtu. Þá opnar maður ekki fyrir fréttirnar í svolítinn tíma á 

eftir líka því að þá leiðir maður svolítið ástandið hjá sér og reynir að lifa eins og 

alkóhólistarnir, einn dag í einu 

Ég get ekki sagt að það sem hefur komið fram um siðleysið sem var 

grasserandi í þjóðfélaginu hafi komið mér algerlega á óvart. Mér hefur fundist til 

dæmis fólk í pólitíkinni ekki vera samkvæmt sjálfu sér. Það eru miklar hyglanir 

milli vina og vandamanna. Það er verið að útdeila valdapóstum þannig í 

þjóðfélaginu og það er mikið af slíku í íslensku þjóðfélagi. Íslenskt þjóðfélag 

byggir á klíkumenningu og vinatengslum og ég hef alltaf gert mér grein fyrir því. 

Þegar einkavæðing bankanna átti sér stað og það var látið líta út fyrir að það 

væri verið að skoða einhverja hópa þá held ég að það hafi ekki verið þannig. Ég 

held að þetta hafi verið pólitískt og í raun og veru hafi hlutirnir ekki verið mjög 

hreinir eða uppi á borðinu. Íslenskt þjóðfélag gengur ekki mjög hart fram í 

hreinsunum, til dæmis þegar að spilling kemur upp á yfirborðið eða þegar 

eitthvað óhreint er í pokahorninu. Þegar fólk hefur gert eitthvað af sér í starfi, í 

opinbera geiranum og jafnvel hjá einkaaðilum, þá veigrar fólk sér oft við að kæra 

fólk eða að láta það fara eða gera hlutina opinbera. Mér hefur ekki fundist Ísland 

vera óspillt. Það er kannski spilltara en ég gerði mér grein fyrir. Það sem maður 

gerði sér grein fyrir við hrunið er að þessar valdablokkir sem voru komnar til 

valda voru ekkert betri en gömlu valdablokkirnar. Þeir voru allir í því að styðja 

hver annan og makka saman hvernig þeir gætu orðið sem ríkastir sjálfir. Þeir 

voru að hjálpa hver öðrum og hækka gengið og annað. Ég held að þetta hafi 

verið gert, að hluta til, af ráðnum hug til að ná sér í sem mest auðæfi. 

Hvað varðar siðferði þá er ég ekki viss um að siðferðið hafi nú alveg breyst 

hjá öllum eftir búsáhaldabyltinguna. Margir vonuðust eftir því að siðferðið yrði 

miklu betra. Græðgisvæðingin myndi láta undan, fólk yrði samheldnara, 

stjórnmálin yrðu gegnsærri og við myndum ganga svolítið samstíga í það að láta 

hlutina fúnkera hérna. Það er ekki að skila sér, siðferðið er í raun og veru ekkert 

að lagast. Ég velti því fyrir mér hvort að allir séu ekki enn þá að reyna að bjarga 

sínum eigin rassi og koma sér í betri stöður. Þetta er nú eins og ég sé þetta, 

þegar að ég horfi yfir farinn veg. 
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Ríkisstjórnin hefur fengið erfitt verk í hendurnar. Ég hefði ekki tekið við 

stjórnartaumunum og þessu verkefni ef ég hefði verið þau. Það er nú gott að 

einhver skyldi taka þetta að sér. Ég hef þá trú að þau hafi verið að reyna að gera 

sitt besta en ég hef svo sem deilt á ýmislegt sem þau hafa verið að gera. Þau 

sögðu að nú ætti allt að vera uppi á borðinu og ekkert leynimakk bak við fólkið. 

Fólk ætti bara að vita hvað um væri að tefla. Það hefur mér ekki fundist vera 

raunin. Þau hafa ekki verið með allt uppi á borðinu og ég er óánægð með það. 

Ég veit að, að hluta til er þetta stjórnarandstaðan. Hún liggur og hamrar með 

öllum þeim meðölum og rógsherferðum sem hún getur, til að rægja og gera lítið 

úr því sem stjórnin er að gera. Mér finnst það óheiðarlegt af stjórnarandstöðunni. 

Mótherjar ríkisstjórnarinnar hafa algerlega legið á ríkisstjórninni til að 

almenningur fengi að segja sitt í sambandi við Icesave-málið. Svo þegar forsetinn 

ákveður að láta setja málið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá kemur í ljós að þá vilja 

þeir það ekki. Þetta sýnir bara að þetta er svolítið rotið. Það er rotin umræða 

þarna inni og ekki heiðarleg.  

Ég hafði þá von árið 2009 að nýja Ísland myndi rísa upp. Ég keypti mér 

þannig barmmerki og svoleiðis. Að loknu árinu 2009 veit ég svei mér ekki hvort 

hið nýja Ísland muni brenna til grunna og þá muni rísa upp nýtt Ísland eins og 

Fönixinn. En ég veit bara að ég missti svolítið vonina árið 2009. 

 Ég veit ekki hvort að álit mitt á Íslandi hafi breyst svo mikið. Það er að 

segja, mér þykir vænt um landið mitt og um það sem er hérna. Það er margt gott 

hérna en það er auðvitað ekki allt frábært. 

Það sem brennur mest á mér í endurreisninni er að það sé ákveðið 

uppgjör. Ég er þá ekki endilega að tala um það að menn verði hengdir úti á torgi 

eða flengdir. Ég vil að hlutirnir verði settir fram á heiðarlegan og opinskáan hátt 

vegna þess að stjórnmálaöflin í landinu eru að stórum hluta ábyrg fyrir því 

hvernig fór. Þá set ég ábyrgðina fyrst og fremst á Sjálfstæðisflokkinn og 

Framsóknarflokkinn vegna þess að þeir komu einkavæðingu bankanna á og þeir 

komu kvótakerfinu á. Það er byrjunin á öllum þessum darraðardansi hér á Íslandi 

í peningamálunum og þessu hruni sem að hefur orðið núna. Það á að gera upp 

þessa sögu og viðurkenna hana. Enn þann dag í dag er fólk, sem eru harðir 
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Sjálfstæðismenn eða Framsóknarmenn, sem getur ekki viðurkennt þetta. Ég vil 

bara fá þetta opinskátt upp á borðið.  

Í endurreisnarstarfinu er mikilvægt að ekki sé skorið niður í menntakerfinu. 

Ef ég væri við stjórnvölinn myndi ég efla menntakerfið frekar en hitt. Það á frekar 

að leggja aukinn pening í nýsköpun heldur en orkuframkvæmdir eða byggingu á 

einhverjum risahlutum eða fleiri álverum. Ég er alveg á móti fleiri álverum hérna 

inn í landið. Ég held að við séum komin með nóg af álverum og eigum að nota 

þorpin okkar í eitthvað annað. 

Það sem er til í landinu er mikið af skapandi fólki. Við eigum að nota 

þennan frumkraft sem fólkið hefur í sér til þess að byggja upp margar smáar 

einingar sem hugsanlega geta stækkað. Við yrðum mun betur sett eftir tíu eða 

tuttugu ár ef við tækjum þó ekki væri nema milljarð eða tvo í þetta starf, frekar en 

að setja mikið fé í einhverjar risastórar uppbyggingar. Það er mikilvægt að koma 

hjólum efnahagslífsins betur af stað, og náttúrulega klára uppgjörið á þessum 

bönkum ,því að það er ekki búið að klára það. Þessi fyrirtæki sem eru orðin 

ríkisfyrirtæki, hvað á að gera við þau? Á að selja þau aftur? Hverjum á að selja 

þau og fyrir hvað mikið? Eða eiga þau bara að vera ríkisfyrirtæki? Á ríkið að vera 

á fullu í einkarekstri? Við þurfum svolítið að sortera út. Ekki henda út 

menntakerfinu okkar heldur leggja meiri pening í það. Halda við þessu sjúkrakerfi 

sem við eigum líka, sem ég held að sé ágætt að mörgu leyti og væri hægt að 

byggja betur upp. Svo finnst mér að það þyrfti að breyta stjórnarlagakerfinu hérna 

á einhvern hátt. Ég hef aldrei verið hrifin af þessari flokkapólitík vegna þess að í 

flokkapólitík þrífst rosaleg spilling. Kerfið á að vera þannig gert að þú sért ábyrgur 

gjörða þinna. Ef ég fer inn á Alþingi með ákveðin málefni sem ég segist ætla að 

sjá um og sel þau svo öll. sel þau bara til að komast frekar til valda og stend ekki 

við nein loforð – þá hafi fólkið kost á því að koma mér út. Þessi kostur er ekki til 

þegar við lifum með flokkapólitík, nema að takmörkuðu leyti. Já, ég vil sjá 

breytingu á pólitíkinni á Alþingi. Það þarf að laga til í stjórnarskránni. Það virðist 

vera sem stjórnarskráin sé orðin mjög gömul. Ég hef svo sem ekki lesið hana, 

það væri kanski þarft verk fyrir mig að gera, árið 2010.  
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Ég vinn við ferðaþjónustu, við leiðsögn og á hlut í ferðaþjónustufyrirtæki. 

Hrunið, sem slíkt, hefur hjálpað ferðaþjónustunni hér á Íslandi vegna þess að við 

gengishrunið leiðréttist krónan það mikið að það er orðið hagstæðara fyrir 

erlenda ferðamenn að koma hingað. Ísland hefur alltaf verið svakalega dýrt land 

og þó svo að krónan hafi veikst svona mikið þá er Ísland ekki ódýrt land, en það 

er mun ódýrara en áður. Það eru ákveðnir hlutir sem hafa ekki hækkað mjög 

mikið. Fólk hefur notfært sér að gengið hrundi. Mörg hótel eru með gengislán 

þannig að þau geta hvort sem er ekkert lækkað verðið samkvæmt gengi. Þeir 

bara héldu genginu þegar að krónan hrundi, notuðu evrurnar eins og áður til að 

geta borgað af sínum lánum, annars færu þeir bara á hausinn svo að það er 

mjög skiljanlegt.  

Í mínu starfi sem leiðsögumaður hitti ég mikið af fólki. Ég hitti fólk í hverri 

viku frá ýmsum löndum, frá Evrópu og frá Ameríku, þá auðvitað frá Bretlandi og 

Hollandi. Til að byrja með, og sérstaklega í tengslum við þessa Icesave-umræðu, 

var ég náttúrulega hálfhrædd um að fá fólk í ferðir hjá mér sem væri mjög reitt út 

í Ísland og Íslendinga út af þessum peningamálum öllum. Hingað til hef ég ekki 

fengið einn Breta, Hollending eða Þjóðverja sem hefur verið pirraður. Ég hef líka 

verið með fólk sem hefur tapað peningum, sem sé átt peninga inni á þessum 

reikningum, og átt vini sem hefur átt peninga inni á þeim. Það hefur enginn verið 

mjög argur út í Íslendinga í sjálfu sér. Það hefur frekar komið mér á óvart á þessu 

ári 2009 sem er að líða, hvað margir eru samúðarfullir í okkar garð, sérstaklega 

gagnvart fólkinu í landinu. Þeir eru kannski ekki samúðarfullir gagnvart fólkinu 

sem stóð að hruninu. Þessum, já, ég veit ekki hvað þetta eru, tuttugu eða þrjátiu 

manns sem hafa gengið á brott héðan með milljarða á milljarða ofan. En þeir eru 

samúðarfullir með almenningi, með fólkinu í landinu og finnst illa komið fyrir 

okkur. Ég hef oft rætt þessi greiðslumál við fólk og útskýrt fyrir þeim að 

almenningur í landinu sé alveg á því að við þurfum að greiða skuldir okkar til 

baka en að við séum mjög ósátt við vaxtamálin. Fólk skilur það mjög vel. Því 

finnst þetta vera mjög háir vextir sem verið er að biðja okkur um að borga og 

skilja ekki alveg af hverju það á að láta okkur borga svona mikla vexti. Til dæmis 

í gær, þá var ég með Hollendinga, og þeir sögðu við mig: „Við skiljum ekki að það 
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sé verið að láta ykkur borga svona háa vexti. Það væri betra fyrir okkur ef þið 

gætuð borgað eitthvað, heldur en ef þið getið svo ekki borgað neitt á endanum 

eða farið bara á hausinn.” Þetta er góður punktur. Er ekki betra að fá eitthvað 

upp í skuldirnar heldur en að reyna að fá allt með okurvöxtum? 

Í minni fjölskyldu hafa tapast mikir peningar á bankahruninu. Ömmu minni 

var til dæmis ráðlagt að setja allt sitt sparífé í hlutabréf bankana. Hennar fé er allt 

farið og hún er gömul kona í dag og hún getur ekki einu sinni borgað af íbúðinni 

sinni lengur. Amma er reyndar ein sú æðrulausasta manneskja sem ég þekki og 

best meinandi og kennir engum um og segir bara: „Þetta fór svona eins og þetta 

fór.” Henni líður vissulega ekki alltaf vel með þetta en það eru aðrir í fjölskyldunni 

minni sem eru mjög argir og pirraðir. Það var mikið ergelsi, mikill pirringur og 

mikið svekkelsi til að byrja með. Það hjaðnaði um tíma en mér finnst ennþá vera 

pirringur og mikið svekkelsi núna og sumir mjög reiðir.  

Það er náttúrulega þungt í búi hjá sumum og kannski þyngst hjá yngstu 

systur minni vegna þess að hún og hennar maður voru, akkúrat á þessum tíma, 

að kaupa sér fyrstu íbúðina saman. Þau  tóku gengislán. Það var það sem var 

ráðlagt og talið best og ég held að þau muni aldrei geta borgað af þessari íbúð 

sinni. Ég held að lánið standi í þrjátíu og eitthvað milljónum og íbúðin kanski 

tuttugu milljóna króna virði. Ég held að þau spyrji sig alveg að því, hvað þau eigi 

að gera? Hvort þau eigi að halda áfram að borga eða skila lyklinum. Það er 

náttúrulega fyrir þessa kynslóð, fyrir þessa krakka sem eru með börn og sjá ekki 

fram á að geta borgað af hlutunum, já, þau eru í rauninni í dýrri leigu, þau munu 

aldrei eignast þessa íbúð. Ég finn stóran mun á matarreikningum. Það er himinn 

og haf frá því sem var í byrjun 2008 eða núna í byrjun 2010. Mér finnst eiginlega 

vera tvöföldun í verðlagi eða svona næstum því, fyrir utan einhverjar ákveðnar 

matartegundir eins og mjólkin eða lambakjötið sem hefur ekki hækkað svo mikið. 

Fiskur er orðinn skuggalega dýr miðað við íslenskt hráefni. Svo er allt þetta 

erlenda hráefni, eins og til dæmis, ég tók eftir því um daginn að ég ætlaði að 

kaupa áfyllingu á Nesquick dunkinn og það kostaði einhverjar 800 krónur. Ég hef 

ekki horft undanfarin ár á verðið á mat. Fyrir mér er matur eitthvað sem ég þarf 

að kaupa, þannig að hvort sem smjör kostar 100 eða 150 kall, ég þarf hvort sem 
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er að  kaupa það, þannig að ég kaupi það bara. Við erum heppin að því leyti að 

við erum með litlar fjárhagsskuldbindingar á okkar herðum þannig að við eigum 

alltaf nóg fyrir mat og bensíni. Við erum ekki að borga af bílunum okkar, við 

eigum þá og við borgum lítið af húsnæðinu okkar. Ég kaupi eiginlega engin föt. 

Ég er mjög heppin með það að þurfa þess ekki. Á börnin mín nýti ég mjög mikið 

föt sem ég fæ frá öðrum þannig að ég er ekki mikið að kaupa nema það sem ég 

virkilega þarf á krakkana mína. Það er helst það sem hefur breyst að fyrir hrunið 

fór ég meira í Kringluna og keypti ef ég sá eitthvað sem mig langaði í á krakkana 

og líka á sjálfa mig. Ég fór oftar í verslanir og var á vappi og ef ég sá eitthvað 

sem mig langaði í þá keypti ég. Ég hef ekki farið neitt frá því efnahagshrunið varð 

í Kringluna og verið á vappi, bara til að vappa. Ég fór og keypti mér stígvél af því 

að mig vantaði virkilega stígvél, mín voru alveg að detta í sundur. 

Tilfinning mín fyrir árinu 2010 er autt blað. Ég fór inn í árið 2009 með 

væntingar og vonir sem hafa ekki allar orðið. Það er kannski bara gott að gera 

sér engar væntingar og vonir núna. Reyna bara að gera sitt besta fyrir sig og 

sína fjölskyldu og láta pólitíkusana um það sem póltíkusarnir eru ráðnir í að gera.  

Kannski maður ætti bara að sleppa því að hlusta á mikið af neikvæðum 

fréttum og fá sér svona prentara eins og þeir gerðu í Spaugstofunni sem prentar 

alltaf jákvæðu fréttirnar á fremsta blaðið á fréttablöðunum. Að sumu leyti finnst 

mér bara betra að lesa Fréttablaðið því að þá get ég meira valið það sem ég les. 

Ef mér finnst einhverjir hlutir of neikvæðir þá sleppi ég bara að lesa allt það tuð.  

Fyrir sjálfa mig, mitt fyrirtæki og mína fjölskyldu þá náttúrulega vona ég að 

það verði gott ferðamannaár. Það hjálpar þjóðfélaginu líka vegna þess að ef það 

er mikið af ferðamönnum þá koma gjaldeyristekjur í kassann og þeir eru að 

versla mikið núna á Laugaveginum og í búðunum og það hjálpar okkur líka. Já, 

það er kannski helsta von mín að ferðamannaiðnaðurinn verði góður. Að við 

náum að vinna úr málum okkar, að við náum að greiða úr flækjunum og höldum 

áfram. Ég vona að við hættum að tala um Icesave, ég væri alveg til í það að við 

hættum að tala um Icesave. 
 

 



136 
 

Eftirmáli 
Bankahrunið í október 2008, búsáhaldabyltingin og efnahagskreppan sem fylgdi í 

kjölfarið voru kveikjan að hugmynd þeirri sem er undirstaða verksins sem hér er 

komið á framfæri. Verkið tók hægt og bítandi á sig form og úr varð tveggja ára 

samstarf við sjö vini mína og kunningja. Ég lagði fyrir þau spurningar sem brunnu 

á mér í tengslum við efnahagshrunið og kreppuna. Í stórum dráttum rannsakaði 

ég tilfinningar þeirra og viðbrögð við efnahagshruninu og viðhorf þeirra til 

góðærisins, gjaldþrots bankanna og allra þeirra fjölmörgu atburða sem tengdust 

efnahagskreppunni. Jafnframt vann ég ljósmyndaröð um daglegt líf og aðstæður 

viðmælenda minna. Meistaraverkefnið sem hér birtist byggist hins vegar á hluta 

af þessari vinnu; viðtölum og myndum sem ég vann yfir eins árs tímabil, frá 

janúar 2009 til janúar 2010. Form meistararitgerðarinnar bauð ekki upp á stærra 

verkefni.  

 Á vormánuðum 2010 tók ég hins vegar viðtöl við börn, maka og foreldra 

aðalviðmælenda minna um sama efni. Þannig fékk ég víðara sjónarhorn á líf 

þeirra og viðhorf mismunandi aldurshópa. Ég tók viðtöl við fólk úr félags- og 

heilbrigðiskerfinu og starfsfólk hjálparstofnana. Það gaf mér innsýn í 

efnhagslegar og heilsufarslegar afleiðingar efnahagshrunsins á stóran hóp 

landsmanna. Ég mun nota allt þetta efni við vinnslu bókar sem ég er með í 

smíðum um sama efni, en hún er hugsuð sem samtímaheimild um þetta tímabil 

uppplausnar og endurmats.  

 Það var ekki tilgangur þess verks að draga saman niðurstöður um 

skoðanir eða tilfinningar fólks. Nokkur atriði standa þó upp úr þegar viðbrögð 

viðmælenda minna eru skoðuð: Allir viðmælendur urnir mínir vildu að orsakir 

efnahagshrunsins yrðu rannsakaðar og þeir sem hlut ættu að máli yrðu sóttir til 

saka. Allir viðmælendurnir voru mjög tortryggnir í garð banka- og viðskiptamanna 

góðæristímans. Þeir vildu uppræta spillinguna, endurskipuleggja þjóðfélagið, 

endurskoða stjórnarskrána og jafnvel stofna nýtt lýðveldi. Þeir vildu flestir nýtt 

pólitískt kerfi, vildu uppræta flokkakerfið og jafnvel fá sérfræðinga til að stjórna 

landinu. Gegnsærra stjórnkerfi og betra upplýsingaflæði til almennings var hátt á 

lista allra. Margir voru búnir að missa trúna á stjórnmálamenn. Allir vildu betra 



137 
 

siðferði, jafnvel siðfræðikennslu í grunnskólum. Að verja heilbrigðis- og 

menntakerfið var gegnumgangandi ósk og að lögð yrði áherslu á að styðja og 

styrkja börn og unglinga. Fólkið vildi uppræta atvinnuleysi og lagði áherslu á að 

koma hjólum atvinnulífsins í gang. Allir viðmælendur mínir voru áhyggjufullir yfir 

ástandinu og töldu að það myndi taka langan tíma að komast upp úr kreppunni. 

Starfsmenn hjálparsamtaka komu inn á margt athyglisvert í samtölum 

vegna verkefnisins. Hjá þeim kom fram hversu mikil reiði hefði verið meðal 

almennings vegna atvinnu- og fjárhagslegs missis, hversu mikið þörf á 

fjárhagslegri aðstoð og matargjöfum hefði aukist og hversu kvíðið fólk væri og 

ráðvillt. Fulltrúar Rauða krossins sögðu að þörf fyrir Hjálparsímann væri meiri en 

nokkru sinni og að athvarf þeirra fyrir atvinnuleitendur væri alltaf fullt af fólki. Páll 

Matthíasson yfirlæknir geðdeildar Landspítalans sagði frá því að komum á 

bráðamóttöku spítalans, fyrstu þrjá mánuði eftir hrunið, hefði fjölgað um 17%. 

Fólk var með brjóstverki og andþurrð og hélt að það væri að fá hjartaáfall sem 

rekja mátti til ástandsins í þjóðfélaginu. Svipaða sögu var að segja frá 

bráðamóttöku geðdeildar. Þangð kom fólk sem fann fyrir miklum kvíða og 

þunglyndi. Í byrjun árs 2010 fjölgaði erfiðari málum og innlögnum vegna 

þunglyndis, kvíða og áfengis- og fíkniefnaneyslu. Páll benti á að það væri þekkt í 

ríkari löndum að þörf fyrir geðþjónustu aukist við þessar aðstæður. Starfsfólk hjá 

Umboðsmanni skuldara fræddi mig um að málafjöldinn hjá þeim hefði 

margfaldast og að málin væru mun erfiðari og flóknari en áður. 

Fjárhagserfiðleikar snertu jafnframt mun breiðari hóp en nokkurn tíma. 

Hugrún Jóhannesdóttir hjá atvinnumálastofnun  sagði að fyrst hefði ríkt mikil 

ringulreið, örvænting og eiginlega sorg. Margir voru að missa vinnuna og fannst 

allt vera ónýtt. Hún sagði að fólk hefði róast þegar frá leið og jafnvel talað um að 

Íslendingar hefðu gott af þessu að sumu leyti. Kreppan fengi þá til að endurmeta 

allt í lífinu og það gerði fólk oft hógværara. Hugrún taldi margt vera gert til að 

bæta stöðu atvinnuleitanda en það væri samt sem áður þekkt að atvinnuleysi 

væri heilsuspillandi. 

Ég hef rakið í stórum dráttum vinnu mína þessi tvö síðustu ár. Það er 

auðvitað ógerlegt að segja frá í stuttu máli öllu því sem ég hef komist að í 
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rannsóknarvinnunni, svo mikið efni hef ég undir höndum. Viðtölin eru fjölmörg og 

efnisrík en eitt áttu þau öll sameiginlegt að fólkið kallaði eftir breytingu – nýju 

Íslandi. 
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