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Örstutt ágrip um efni verkefnisins 
 
 
Bankahrunið í október 2008, búsáhaldabyltingin og efnahagskreppan sem 

fylgdi í kjölfarið voru kveikjan að hugmynd þeirri sem er undirstaða þessa 

verkefnis. Þessi umbrotatími í sögu Íslands hefur verið fyrir margann 

Íslendinginn verið átakatíð og hefur varla látið nokkur mann hér á landi 

ósnortinn. Ég ákvað að taka viðtöl við hóp Íslendinga af millistétt, með ágæta 

menntun um viðbrögð þeirra við efnahagshruninu. Fólk í þessum hópi er 

nefnilega sjaldan spurt þegar verið er að kanna viðhorf fólks til slíkra atburða 

eða afleiðinga þeirra. Samtíma viðtölunum vann ég ljósmyndaröð um daglegt 

líf og heimilisaðstæður fólksins. 

 Í janúar árið 2009 hóf ég tvegggja ára samvinnu með sjö einstaklingum 

sem ég þekki vel. Það voru þau þau Arnar Eggert Thoroddsen, Einar Rúnar 

Axelsson, Gunnhildur Manfreðsdóttur, Halla Hauksdóttir, Ingibjörg Guðrún 

Guðjónsdóttir og Móheiður Geirlaugsdóttir. Ég vildi gera nokkurs konar 

minnisvarða sem væri persónulegur en jafnframt ríkur af upplýsingum. 

Íslendingar eru ekki mjög opnir að eðlisfari og stíga varlega til jarðar þegar á 

að ræða viðkæm og persónuleg málefni. Til að ná fram einlægri mynd af lífi 

fólksins og opinskáum umræðum ákvað ég að leita til vina og kunningja til að 

vinna með.  

 Allt á þetta fólk heima í Reykjavík. Þau eru fædd á tímabilinu 1959 til 

1976. Þau eru öll í sambúð nema Halla sem er einstæð móðir. Þau eiga börn 

á ýmsum aldri. Sum eiga barnabörn. Þau hafa öll framhaldsmenntun. Arnar er 

félagsfræðingur en starfar sem blaðamaður, Einar er heimilislæknir, 

Gunnhildur er upplýsinga- og bókasafnsfræðingur, Halla er 

ferðamálafræðingur, Ingibjörg er þjóðfræðingur og leiðsögumaður. Þau hafa 

öll starf í tengslum við sína menntun nema Móheiður sem er í mastersnámi í 

þýðingafræðum við Háskóla Íslands. 

 Ég hitti viðmælendur mína reglulega á tímabilinu janúar 2009 til 

nóvember 2010 og kannaði tilfinningar þeirra og og viðhorf til góðærisins, 

gjaldþrots bankanna og allra þeirra fjölmörgu atburða sem tengdust 

efnahagskreppunni. Það hefur mikið verið skrifað um efnahagshrunið, 

forsendur þess og afleiðingar. Það er ekki efni þessarar ritgerðar að teikna 

upp mynd af heilli þjóð heldur er markmið hennar að skoða hvað nokkrir íbúar 



í Reykjavík hafa að segja um það sem gerðist á þessum umbrotatímum. 

Hvernig gekk þeim sem höfðu ekki skapað efnahagsundrið né hagnast á því 

beint en orðið harkalega fyrir því, að laga sig að breyttum aðstæðum, 

hækkandi vöruverði og hærri lánum? Ég vildi vita hvort sýn þess á lífið, 

tilveruna, þjóðfélagið og framtíðina hefði breyst. Ég vildi reyna að fá svör við 

spurningum sem brunnu á mér og alveg örugglega stórum hluta þjóðarinnar. 

Ég vildi tala við mitt fólk! 
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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 

þekkti 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 kreppunni sem fylgdi. Ég fékk leyfi til að mynda daglegt líf 
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þeirra og aðstæður. Ég tók einnig viðtöl við nokkra aðstandendur þeirra. Að 

lokum tók ég viðtöl við fólk úr hjálparsamtökum, heilbrigðis- og félagskerfinu. 

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 en aðeins hluti hvors tveggja 

verður 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 

                                                
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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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 hluti ávarpsins og 

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 að ég hafi fyllst 

skelfingu, alla vega 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 bæði hvað varðaði efnahag landsins og 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 eins og við vitum nú. Þetta ávarp er flestum Íslendingum ógleymanlegt. 

Margir, líkt og ég, muna nákvæmlega hvað þeir voru að gera á þeirri stundu sem 

ávarpið hófst. 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 
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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 - eða 

ef til vill að blekkja þá? Ríkisstjórnin bægði frá sér öllum neikvæðum röddum af 

mikilli atorku. 

 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 fasteignasölur, bankar 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 og 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 
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samþykkt á Alþingi, komu flatt upp á mig eins og marga fleiri. Atburðirnir í 

samfélaginu yfirtóku einhvern veginn allt annað í mínu daglega lífi.  
 Næstu dagar voru vægast sagt viðburðaríkir. Ég var mjög upptekin af 

atburðum líðandi stundar og fylgdist með þeim af 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 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 



 6 

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 endir virtist vera 

á hyldýpi skammarinnar. Það virtust svo margir viðriðnir hrunið og 

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 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. 

Daniel Chartier er höfundur bókarinnar Hin mikilfenglega 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 

 

                                                
2 Chartier, Daniel. La spectaculaire déroute de l´Islande. Québec, Canada. Presse de 
l´Université du Québec. Kanada. 2002. Baksíða. 
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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 mínum vinum. 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 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. Svo leið ein 
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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 áður sagði, þegar 

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

þessa merku og 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 það við 

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

ísskápnum 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.  



 9 

 Fólkið í biðsalnum er eins og lokað inni í eigin hugarheimi, starandi út í 

buskann á allt og ekkert, augnaráðið reikult. Það virðist 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 bíði. 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 einhvers konar 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. 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 
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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. 

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. Ræða við það hvernig það færi að því að horfast í augu 

við þennan umsnúning á samfélaginu og halda áfram með sitt líf. 
 

Búsáhaldabyltingin 

Í janúar árið 2009 fóru Íslendingar í þúsundatali út á götur miðborgarinnar og létu 

í sér heyra. Búsáhaldabyltingin hófst með látum en einnig 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 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, hús myndu 
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hrörna, stórmörkuðum eða Kringlum yrði lokað, 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. 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.  
 

Markmiðið með gerð verksins 
Markmiðið með gerð þessa verks er að gera samtímaheimild í myndum og máli 

um aðstæður, afstöðu og tilfinningar hóps Íslendinga af millistétt, með ágæta 

menntun, á tímum efnahagsþrenginga á Íslandi, árin 2009 og 2010. Fólk í 

þessum hópi er nefnilega sjaldan spurt þegar verið er að kanna viðhorf fólks til 

slíkra atburða eða afleiðinga þeirra. Þetta er fólk sem hefur unnið fyrir sínu af 

heiðarleika, sem hefur lagt upp úr því að mennta sig til að geta séð sér og sínum 
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farboða. Ég vildi tala við fólk sem hafði trúað á landið sitt, tækifærin og 

framtíðina.  
 Það hefur mikið verið skrifað um efnahagshrunið, forsendur þess og 

afleiðingar. Það er ekki efni þessarar verks að teikna upp mynd af heilli þjóð 

heldur er markmið þess að skoða hvað nokkrir íbúar í Reykjavík hafa að segja 

um það sem gerðist á umbrotatímum. Hvernig gekk þeim sem höfðu ekki skapað 

efnahagsundrið né hagnast á því beint en orðið harkalega fyrir því, að laga sig að 

breyttum aðstæðum, hækkandi vöruverði og hærri lánum? Ég vildi vita hvort sýn 

þess á lífið, tilveruna, þjóðfélagið og framtíðina hefði breyst. Ég vildi reyna að fá 

svör við spurningum sem brunnu á mér og alveg örugglega stórum hluta 

þjóðarinnar. Ég vildi tala við mitt fólk! 

 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 nokkurn 

veginn jafn margar konur og karla. 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 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. 

 Markmiðið var að hitta viðmælendur mína nokkrum sinnum yfir ákveðið 

tímabil, skrá atburðina jafnóðum og þeir gerðust og leyfa tímanum að vinna með 

mér. Ætlunin var að sjá hvernig tíminn og atburðir móta skoðanir og viðhorf 

fólksins. Ég ætlaði að byrja á góðærinu, beina svo sjónum að efnahagshruninu, 

þá mótmælunum á Austurvelli og síðan fylgja framvindu mála, upplifa atburðina 

jafnóðum og þeir gerðust. 

 Ég vildi gera nokkurs konar minnisvarða sem væri persónulegur en 

jafnframt ríkur af upplýsingum. Íslendingar eru ekki mjög opnir að eðlisfari og 

stíga varlega til jarðar þegar á að ræða viðkæm og persónuleg málefni. Til að ná 

fram einlægri mynd og upplýsingum ákvað ég að leita til vina og kunningja til að 

vinna með. Fólkið sem ég myndi ræða við yrði jafnframt að hafa hæfileika til að 

greina frá skoðunum sínum og tilfinningum. Tilfinningar fólks á þessum tímum 
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erfiðleika og kúvendingar eru mikilvægar, því að eins og áður sagði, hljóta þær 

að breytast við þvílíkt umrót. Tíminn var hins vegar réttur þar sem það var engu 

líkara en að sálarlíf fólks opnaðist upp á gátt og hafsjór tilfinninga, ekki síst reiði, 

streymdi frá hinum dularfullu og þöglu löndum mínum. 

 Ég tók viðtöl við ýmsa aðstandendur aðalpersóna verksins. 

Markmiðið með þessu var að fá víðara sjónarhorn á líf þeirra. Einnig gaf það 

góða mynd af ólíkum viðhorfum og tilfinningum mismunandi aldurshópa. 

 Loks tók ég viðtöl við fólk úr hjálparsamtökum, heilbrigðis- og 

félagskerfinu. Markmiðið með því var að fá hugmynd um það hvað hefði breyst í 

samfélaginu bæði heilsufarslega, félagslega og sálarlega vegna 

efnahagsþrenginganna 

 Myndaröðin sem ég vildi ná, átti að vera af daglegu lífi fólksins. Ég er 

lærður ljósmyndari og hef unnið með myndir meira en hálfa ævina og því kom 

ekkert annað til greina en að verkefnið yrði að hluta myndrænt. Markmiðið var að 

tengja saman texta og mynd til að gera heildarmyndina þéttari og öflugri en þegar 

eingöngu er unnið með texta – eða öfugt.  
 

Markhópurinn  
Bókin mun gefa innsýn í atburði á ákveðnu tímabili sem reyndust vera mjög 

viðburðaríkir, eiginlega örlagaríkir, fyrir fólkið sem lifði þá. Hún mun veita sýn inn í 

hugarfar, lífsmynstur og þjóðlíf. Bókin mun greina frá tilfinningum og skoðunum 

fólks í efnahagslegri kreppu, hún mun einnig gefa okkur innsýn í viðbrögð 

venjulegs fólks við ógæfu sem að þeim steðjaði nærri fyrirvaralaust. Frásagnir 

fólksins eru brot úr samtímasögu.  

Það eru því hópar eins og sagnfræðingar, mannfræðingar, þjóðfræðingar, 

fjölmiðlafólk, kennarar og nemendur framtíðarinnar sem eru mögulegir 

markhópar bókarinnar en bókin er þó fyrst og fremst hugsuð fyrir almenning í 

landinu. 

Verkið, viðtals- og ljósmyndabók, á að varpa ljósi á mannlíf og örlög 

þjóðar. Ljósmyndirnar eru í sterku samspili við textann en mynda jafnframt 
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sjálfstætt verk sem getur staðið sem slíkt á sýningu. Þannig getur markhópurinn 

verið að auki, listamenn, ljósmyndarar og listfræðingar. 

 Þar sem bókin fjallar um Íslendinga á sérstökum og sögulegum tímum og 

sýnir líf þeirra í myndum, getur ljósmyndahluti hennar höfðað til erlendra 

ferðamanna, erlendra fræðimanna, erlends fjölmiðlafólks og erlendra 

áhugamanna um íslenska sögu og líf Íslendinga. 
 

Framkvæmd verksins 

Ég hóf verkið í janúar árið 2009. Fyrsta hugmynd mín var að nota myndbandsvél 

og gera heimildamynd. Ég ætlaði að gera viðtalsmynd. Hugmyndin var að ræða 

við nokkra Íslendinga og leitast jafnframt við að gefa innsýn í daglegt líf fólksins 

með því að taka af þeim lifandi myndir. 

 Eftir að hafa tekið þrjú viðtöl við viðfangsefni mín, frá janúar árið 2009 þar 

til um haustið 2009 og nokkur myndbönd af daglegu lífi þeirra, ákvað ég að 

breyta um miðil. Þetta gerðist eftir nokkrar vangaveltur. Mér fannst mér ekki 

takast að vinna vandræðalaust með myndbandsvélina. Ég fann fyrir vanmætti 

hvað varðaði tökur og einnig var erfitt að vera bæði spyrill og tökumaður. Ég 

hafði áhyggjur af því að ná ekki að klippa myndina eins og mér hugnaðist og 

einnig af öllum mögulegum tækniatriðum. Ég talaði við kunnáttufólk í greininni og 

sannfærðist um að alein myndi ég ekki höndla gerð heimildarmyndar. Loks 

hræddist ég kostnað. Ég ákvað í framhaldinu að skipta um miðil og varð mjög 

fljótt sannfærð um að það væri að öllu leyti til góðs.  

 Hugmynd um að gera bók um efnið heillaði mig. Ég hafði verið með þá 

hugmynd í kollinum frá upphafi ásamt heimildarmyndinni. Bókin hefur marga 

kosti. Hún er lítil um sig en samt hægt að koma miklum upplýsingum fyrir í henni. 

Þar má tefla saman myndum og texta. Hún er tiltölulega ódýr í framleiðslu og 

viðráðanleg í innkaupum. Það er hægt að geyma hana á einfaldan máta. 

Aðgengi að bókum er gott á Íslandi. Það er hægt að skoða hana í þann tíma sem 

hver og einn óskar í hvert skipti. Það er hægt að dreifa henni á Netinu samhliða 

prentaðri útgáfu.  
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 Ljósmyndun er og hefur verið minn miðill til langs tíma. Ég hef starfað við 

fagið í fjölda ára. Ég næ best að greina frá sambandi mínu við umheiminn og sýn 

minni á hann með ljósmyndum. 

 Ég sneri mér alfarið að því að nota ljósmyndavél og hljóðupptökutæki. 

Hljóðupptökutæki er lítið og einfalt í notkun.  

 Þótt ég hefði ákveðið að yfirgefa heimildamyndina og gera þess í stað 

handrit að bók, ákvað ég að nota öll viðtöl sem ég hafði þegar tekið upp á 

myndband og halda áfram að vinna með viðmælendum mínum í eitt ár til 

viðbótar. Ég tók viðtöl allt árið 2010 og ljósmyndaði viðmælendur öðru hverju, 

stundum um leið og ég tók viðtölin en einnig þess á milli. Allt byggðist þetta á 

aðstæðum. Flestir voru viðmælendur mínir mjög upptekið fólk og því þurfti lagni 

til að koma svona mikilli vinnu fyrir í dagskrá þeirra. Til dæmis kom alllangt 

tímabil þar sem einn viðmælenda minna var veikur og engin viðtöl voru tekin. 

Einnig var erfitt að taka mynd af Guðlaugi Viktorssyni tónlistarmanni (sjá 

kynningu neðar), þar sem hann vinnur mjög mikið, nema í vinnunni! Ég tók 

samtals 6-8 viðtöl við hvern og einn og hvert viðtal tók frá einni upp í fjórar 

klukkustundir. 

 Tvö ár er ekki langur tími í sjálfu sér en þessir mánuðir sem fylla árin voru 

þó afar þýðingarmiklir í lífi viðmælenda minna.  

 Ég vann þetta verkefni í sjö lotum. Í hvert sinn lagði ég upp með ákveðnar 

spurningar sem ég vildi fá svör við. Í kaflanum um textagerð eru sýnishorn af 

spurningunum. 

 Á tímabilinu mars til maí 2010 tók ég viðtöl við aðstandendur 

aðalviðmælenda minna. Ég vildi tala við þá sem stæðu nálægt þeim. Ég ræddi 

við maka, foreldra og börn. Ég taldi mikilvægt að fá annað og víðara sjónarhorn á 

líf þeirra. Einnig gaf það góða mynd af ólíkum viðhorfum mismunandi aldurshópa. 

Auk þess tók ég viðtöl við fólk úr hjálparsamtökum, heilbrigðis- og félagskerfinu. 

Það gaf mér einnig góða hugmynd um það hvað hefði breyst hjá fólki í 

samfélaginu, bæði heilsufarslega, félagslega og sálarlega, vegna 

efnahagsþrenginganna. Það gaf mér, síðast en ekki síst, innsýn í hversu mikið 

dregið hefur úr lífsgæðum fólks almennt. 
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 Í fyrstu lotu skrifaði ég upp öll viðtölin í heild sinni. Það verk tók mig marga 

mánuði í fullri vinnu. Ég fór í það í annarri lotu að laga viðtölin til. Ég ákvað að 

taka mig út úr þeim. Þar sem návist mín í textanum var eingöngu í formi 

spurninga sem ég endurtók í hverri lotu, fyrir alla viðmælendur, þá varð hún 

þreytandi og gagnslaus. Það reyndist mun betur að snúa textanum þannig að 

það yrði til frásögn þessara sjö persóna um eigið líf, frásögn sem varð til í samtali 

okkar. Ég lagaði til málfar, sneri setningum og sleppti óþarfa málatilbúnaði og 

endaði með 208.853 orða bók! Þessi vinna tók mig marga mánuði og textinn varð 

eiginlega yfirþyrmandi.  

 Ég einsetti mér að fækka orðum niður í hundrað þúsund sem er lengd 

meðalbókar. Fyrir mér var tíminn sem fór í verkið mjög mikilvægur. Það að vinna 

með fólkinu um ákveðið skeið og leyfa tímanum að vinna með þróun verksins 

reyndist lykilatriði. Auðvitað kallaði þessi nálgun á mjög mikla vinnu. Úrvinnslan 

sjálf varð margfalt umfangsmeiri en ég gerði mér grein fyrir. En ég hef alltaf haft 

sérstakan áhuga á tímanum í vinnu minni með ljósmyndir og hef unnið nokkur 

persónuleg verkefni þar sem hann hefur verið félagi minn. Með þessu lagi tel ég 

að viðtölin endurspegli vel þau átök sem áttu sér stað á vinnslutímanum.  

Að lokum ákvað ég í samvinnu við leiðbeinanda minn að nota eingöngu 

þau viðtöl sem ég tók á fyrsta árinu, frá janúar 2008 til janúar 2009. Við töldum 

það vera hæfilega mikið efni fyrir meistaraverkefni. Öll sú rannsóknarvinna sem 

ég hef unnið þar fyrir utan skilar sér hins vegar þegar bókin verður að veruleika. 

 Ég ljósmyndaði aðalpersónurnar sjö og fólkið sem tengist þeim frá því um 

haustið 2009 og þar til í apríl 2011. Ég notaði þau tækifæri sem gáfust til að vera 

með í lífi þeirra. Ég fór í margar heimsóknir á ýmsum tímum dags. Ég tók þátt í 

hversdagsamstri þeirra jafnt sem hátíðarstundum. Ég tók fjölmargar myndir og 

mikil vinna fylgdi við að velja þær sem ég vildi hafa í bókinni. En ég fer ákveðna 

leið í myndmálinu, sem ég útskýri í kaflanum um ljósmyndun, og það hjálpaði 

mikið við myndavalið í verkið.  
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Aðalviðmælendur mínir 

 Hér á eftir ætla ég að gera stutta grein fyrir öllum viðmælendum mínum, 

bæði aðal- og aukapersónum í verkinu.  

 
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 og síðar 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 við Iðnskólann 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 

Ellu, 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 hún 
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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 í 

farmiðasölu Flugleiða 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 júní. Þau eignuðust Tómas Hauk árið 1995 og 

Þyrí Ástu í apríl árið 1998. Þetta sama ár flutti Þórunn Ella að heiman og hóf 

sambúð með Sigþóri Skúla Sigþórssyni. 

 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 Sigurþórssyni 

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

fæddan 28. ágúst 2006. 
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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 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 Jóhannesson, 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 

dvöldu í Berlín veturinn 2005-2006 við nám í þýsku. Þegar þau komu til Íslands 
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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 eins og hún er kölluð, 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. Arnar Eggert 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 
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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. 

 

 
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. Hinn 20. nóvember árið 1987 eignuðust þau soninn 

Viktor Örn. Þau giftu sig 7. apríl 1990 og sama ár, 26. október, eignuðust þau 
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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. Þegar fjölskyldan flutti til Reykjavíkur á ný fór Edda í sálfræði 

við Háskóla Íslands en 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 stjórnandi þriggja kóra, kórs Menntaskólans í 

Reykjavík, Lögreglukórsins og Vox Populis. 

 Við Gilli kynntumst í gegnum dætur okkar, Lóu dóttur mína 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 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. 
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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 Johanni Ruzisca og dóttir þeirra, 

Erla Jóhannsdóttir, fæddist á Íslandi 2. nóvember 1983. Gunnhildur fór 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. Mastersverkefnið fjallaði um viðskiptaupplýsingar á 

Íslandi. Árið 1999 hitti Gunnhildur gamlan kærasta aftur, menntaskólaástina sína, 

Einar Rúnar Axelsson og þau giftu sig í ágúst það ár. Þau eignuðust dótturina 



 24 

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

hefur starfað við fag sitt fyrir ýmis fyrirtæki meðal annars sem deildarstjóri hjá 

Landsvirkjun í tíu ár og einnig 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 við Rauðalæk í Reykjavík. Eftir 

stúdentspróf frá Menntaskólanum við Sund fór Einar í læknisfræði við Háskóla 

Íslands og síðan í framhaldsnám í heimilislækningum til Svíþjóðar árið 1986. 

Einar giftist Ingibjörgu Loftsdóttur árið 1984 og þau eignuðust börnin Axel Vilhelm 

sem fæddist 20. október 1981, Ingunni sem kom í heiminn 24. janúar og 3. júní 

1989 fæddist Loftur. Fjölskyldan fluttist til Ísafjarðar árið 1992 þar sem Einar 

starfaði sem læknir á spítalanum í fjögur ár. Þá fluttu þau til Reykjavíkur og Einar 

starfaði fyrst á Barnaspítalanum en síðan meðferðarstöðinni Vogi. Einar og 



 25 

Ingibjörg slitu samvistum árið 1998. Einar hitti þá Gunnhildi aftur eins og fyrr 

segir, og þau giftu sig árið 1999. Einar á tvö barnabörn fædda 24. desember 

2005  og Einar Pál fæddur 24. október 2010.	  Einar er nú heimilislæknir á 

einkarekinni stöð í Kringlunni. 	  

 Ég kynntist Gunnhildi Manfreðsdóttur í 1. bekk Garðaskóla. Samskipti 

okkar 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, 

Eskifirði og af Mýrunum og mynduðum klíku sem enn er sterk. 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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Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir er fædd 31. janúar 1966 á Ísafirði, dóttir 

Ingigerðar Friðriksdóttur sjúkraliða og Guðjóns Arnars Kristjánssonar sjómanns 

og fyrrum alþingismanns. 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 og bjó Ingibjörg 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 Má, 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 

stúdentsprófi árið 1992 frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla og síðan prófi frá 
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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 við Hraunbæ. 

 Við Ingibjörg kynntumst á fjöllum þar sem hún var leiðsögumaður  franskra 

ferðamanna 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 Einari Torfa vel.  

 Þessi hópur var uppistaðan í umfjöllun minni um hrunið og áhrif um þess á 

venjulega Íslendinga.  

 
 Af aðstandendum Höllu Hauksdóttur (1) talaði ég við dóttur hennar 

Þórunni Pálsdóttur snyrtifræðing, móður hennar, Elínu Kristinsdóttir 

ellilífeyrisþega, barnsföður hennar Guðberg Bergson sem er atvinnulaus og son 

hennar Ágúst Guðbergsson, nema.  

 Varðandi Gunnhildi Manfreðsdóttur (2) ræddi ég við dóttur hennar Erlu 

Jóhannsdóttur viðskiptafræðing, móður hennar, Erlu Sigurjónsdóttur húsmóður 

og föður hennar, Manfreð Vilhjálmsson arkitekt.  
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 Ég talaði við dóttur Einars Rúnar Axelssonar (3), Ingunni endurskoðanda, 

sambýlismann hennar, Sigmund Einar Másson golfkennara og son Einars, Loft, 

nema í Háskóla Íslands. 

 Eiginkona Guðlaugs Viktorssonar (4), Edda Gylfadóttir vöruhönnuður, var 

viðmælandi minn og sonur hans Gylfi Guðlaugsson hljóðupptökumaður. Einnig 

tók ég viðtöl við móður Guðlaugs, Helgu Garðarsdóttur sérkennara og 

tengdamóður hans, Mörtu Elísabetu Sigurðardóttir tónmenntakennara 

 Varðandi Móheiði Geirlaugsdóttur (5) talaði ég við móður hennar, Petrínu 

Rós Karlsdóttur frönskukennara, þýðanda og leiðsögumann og Júlían 

Jóhannsson hálfbróður hennar, menntaskólanema. 

 Viðmælendur mínir vegna Ingibjargar Guðjónsdóttur (6) voru 

sambýlismaður hennar, Einar Torfi Finnson, móðir hennar, Ingigerður 

Friðriksdóttur sjúkraliði, systir hennar, Bryndís Davíðsdóttir sölumaður, systir 

hennar, Sif Davíðsdóttir bankaþjónustufulltrúi og mágur hennar, Jakob M. 

Baldursson sölumaður.  

  Viðmælendur mínir úr hópi starfsmanna hjálparsamtaka voru þær Vilborg 

Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, Helga Halldórsdóttir og Silja 

Ingólfsdóttir, starfsmenn Rauða kross Íslands og Ragnhildur Guðmundsdóttir 

formaður Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur. Af sviði heilbrigðis- og félagsmála tók 

ég viðtöl við Hugrúnu Jóhannesdóttur framkvæmdastjóra Vinnumálastofnunar, 

Ástu Sigrúnu Helgadóttur umboðsmann skuldara, Söru Jasonardóttur sviðstjóra 

og Elnu Sigrúnu Sigurðardóttur ráðgjafa, báðar hjá Umboðsmanni skuldara, og 

Pál Matthíasson yfirlækni á geðsviði Landspítalans. Þetta efni mun ég nýta við 

gerð endanlegrar útgáfu bókarinnar. 
 

Miðlunarleiðir 
Grunnatriði viðtalstækninnar er að ég þekkti alla viðmælendur mína áður en ég 

hóf verkið. Þannig gat ég byrjað að tala um mikilvæg málefni og jafnvel viðkvæm, 

strax í upphafi. Ég þekkti bakgrunn fólksins og það gaf mér stuðning í vali á 

spurningum. 
 



 29 

Viðtalstækni 
Á vef munnlegrar sögu segir; 

„Munnleg saga (e. oral history) er mikilvæg aðferð í sagnfræði sem felst í 
því að afla sögulegrar þekkingar með viðtölum við fólk sem hefur tekið þátt 
í eða þekkir til þeirra atburða sem verið er að rannsaka. Endurminningar 
og lífsreynsla fólks veita rannsakendum aðgang að stóratburðum 
sögunnar jafnt sem hversdagslífi almennings og hefur munnleg saga á 
síðari árum verið viðurkennd sem áhrifarík aðferð innan sagnfræði. 
Munnlegar heimildir verða til með ýmsum hætti, t.d. þegar fræðimaður eða 
blaðamaður tekur viðtal við einstakling um lífshlaup hans eða ákveðna 
atburði sem viðkomandi hefur tekið þátt í eða orðið vitni að. Mikið af 
munnlegum heimildum verður til með því að fólk hljóðritar sjálft frásagnir 
sínar eða nákominna ættingja í því skyni að varðveita heimildir, líf og starf 
viðkomandi fyrir afkomendurna“. 3 

 

 Ég afla sögulegrar þekkingar með því að ræða við fólk um atburði sem 

það er sjálft þátttakandi í. Lífsreynsla þess fólks sem ég ræði við hefur gefið mér 

aðgang að stóratburðum samtímasögunnar jafnt sem hversdagslífi þess. Að 

þessu leyti má segja að efnið sem ég vinn með sé munnleg saga. Öll þau viðtöl 

sem ég tók varðveiti ég og vonast til að þau geti orðið gagnlegar heimildir í 

framtíðinni. Ég mun í fyllingu tímans afhenda þau Miðstöð munnlegrar sögu til 

varðveislu.   

  Áður en ég hitti viðmælendur mína bjó ég þá undir næsta viðtal með því 

að gera þeim grein fyrir því um hvað það myndi snúast án þess endilega að 

senda þeim spurningarnar. Ég lagði ákveðnar grunnspurningar fyrir hvern og 

einn. Stundum lagði ég þær allar í röð. Yfirleitt leyfði ég samt viðtalinu að þróast 

út frá þeim svörum sem ég fékk við grunnspurningum. Ég lagði oft fyrir 

framhaldsspurningu eða spurningar út frá svari, ef ég vildi halda áfram í þá átt 

sem svarið leiddi okkur.  

 Viðtölin þróuðust í hvert skipti í samvinnu okkar viðmælandans. Þannig 

urðu spurningar oft til á staðnum. Þetta er aðferð sem tengist mjög því 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 
                                                
3 Sótt 10. apríl 2011 af www.munnlegsaga.is/index.php?page=hvad-er-munnleg-saga 
Miðstöð munnlegrar sögu. 2011 
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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 ljósmyndun minni og þannig sá ég einnig fyrir mér 

viðtölin. 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 og það gaf mjög 

oft af sér ríkulegan ávöxt. Ég er sannfærð um að svarandi geti oft opnað fyrir 

mikilvægar og spennandi leiðir í viðtali sem spyrjandi sá ekki fyrir.  

 Þeir sem að ég ræddi við voru mjög ólíkir og það krafðist sveigjanleika. Ég 

vildi fá fram þennan mismun í skoðunum fólksins á sama tímabilinu og sömu 

atburðunum. Ég gætti mín á að hvetja ekki fólk í ákveðna átt í svörum sínum með 

of leiðandi spurningum en þróa samræður áfram ef fólk fór inn á mjög 

óvenjulegar eða athyglisverðar brautir. Ef fólk vildi ekki ræða eitthvað ákveðið 

efni þá tók ég að sjálfsögðu tillit til þess. 

 Viðtölin þróuðust eftir því sem leið á tímabilið vegna fjölmargra þátta. Ég 

hef áður minnst á það að samband okkar þróaðist og varð nánara og þá urðu 

samtölin afslappaðri og opnari. Árið 2009 var samfélagið heltekið af 

efnahagshruninu sjálfu þar sem það brann á fólki að mér meðtalinni. 

Atburðarásin var mjög áköf eða öflug, nýjar fréttir bárust í hverri viku um mikilvæg 

efnahagsleg vandamál eða spillingu sem var að koma upp á yfirborðið. Ýmislegt í 

samfélaginu, sem hafði verið haldið frá okkur, var að koma í ljós og 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 allflestum. Þá snerust spurningarnar um 

þessi atriði. Samtöl okkar snerust mikið um pólitík, samfélagsformið, kerfið og 

kreppuna. Þegar leið á aðlagaðist ég eins og aðrir þessum atburðum og þá fór ég 

meira út í að spyrja viðmælendur mína út í persónulegu hagi þeirra. Bæði ég og 

viðmælendur mínir vöndust að vissu leyti aðstæðum í þjóðfélaginu og fengum 

þannig andlegt svigrúm til að fara út í aðra þætti en það sem barði á okkur út í 

samfélaginu. 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 
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viðmælendum mínum. Sum viðtölin voru stutt og snerust um ákveðinn atburð 

eins og alþingiskosningarnar 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.  

  Í úrvinnslu viðtalanna tók ég sjálfa mig út úr textanum þar sem ég spurði 

oft sömu spurninganna og það hefði verið þrástagl að hafa þær með. Ég taldi 

mun áhrifaríkara að láta frásögnina koma frá fólkinu sjálfu. 
 

Dæmi um spurningar 

 Ég lagði alltaf upp með sömu spurningar sem ég hafði útbúið fyrirfram eftir 

vandlega umhugsun. Þó notaði ég þær ekki alltaf í sömu röð. Það fór eftir því 

hvernig viðtalið æxlaðist í hvert skipti. Hér gefst lesandanum færi á að skoða 

sýnishorn af spurningum mínum í viðtölunum. 

Allar spurningar frá janúar 2009: 
Hvernig kom góðærið þér fyrir sjónir? 
Nutuð þið góðs af því? Ef svo – hvernig? 
Hvernig kom það út fyrir þína atvinnugrein?  
Hvernig upplifðir þú fall bankanna og efnahagshrunið?  
Manstu vel eftir þeim atburðum? 
Hefur þú tekið eftir breytingum í samfélaginu síðan? Ef svo – hvenær tókst þú 
eftir hættumerkjum í efnahagslífinu? 
Hvaða afleiðingar eru í fljótu bragði verstar við efnahagsástandið? 
Hverjar eru fjárhagsaðstæður þínar – hvernig hafa þær verið – hafa þær mikið 
breyst núna við þetta efnhagshrun? 
Hvernig er starfi þínu farið í dag? 
Hvernig kemur staðan í samfélaginu þér núna fyrir sjónir? 
Hvernig brástu við í fyrstu? Hvað væri skynsamlegast að gera? Hvernig væri best 
að bregðast við? 
Hvað væri mikilvægast að byrja á að gera? 
Hvað er jákvætt við atburðina undafarið? Hvað er neikvætt? Hvað er erfitt? 
Býstu við mótmælum?  
Hvað finnst þér um mótmælin? 
Hverjar heldur þú að séu helstu ástæður efnahagshrunsins ? 
Er einhverjum vissum um að kenna? 
Hvað fannst þér um líf þess fólks (útrásarvíkinga, bankamanna) á 
góðæristímum? 
En þeirra athafnir og vinnu?  
Vissir þú af spillingu á Íslandi? 
Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir árinu sem að er að ganga í garð (2009)? 
Af hverju hefur þú helst áhyggjur? Ertu mjög áhyggjufull/ur eða kvíðin/n? 
Á hverjum eiga afleiðingarnar helst eftir að lenda? 
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Er eitthvað sem að þú vilt breyta? 
Hvernig getum við breytt hlutum? Stjórnkerfinu? Efnahagskerfinu? 
Hvernig líður þér yfir atburðum í samfélaginu?  
Hvað er það helst sem ergir þig? 
Hvað finnst þér jákvætt við atburði dagsins í dag? 
Finnst þér staðan mjög skiljanleg? Eru hlutir skýrðir út af yfirvöldum? 
Hlustar þú á fjölmiðla, fylgist þú þannig með? Hverjum helst? Er þeim treystandi? 
Hvernig líður þér, af hverju hefur þú helst áhyggjur? 
Þekkir þú fólk sem er atvinnulaust? Hvað finnst þér um atvinnuleysið? 
Heldur þú að það verði mikill niðurskurður í kerfinu? 
 
Nokkrar af spurningum sumar og haust 2009 
Hver er staðan hjá þér persónulega um þessar mundir? Hvernig líður þér? 
Hver er staðan hjá fólki í kringum þig? 
Hvað með nánustu fjölskyldu? 
Finnst þér þú hafa verið svikin/nn? Ertu fórnarlamb? 
Hvað finnst þér um nýju ríkisstjórnina? Hvernig hefur henni gengið að vinna úr 
málunum? 
Hvað ertu ánægð/ur með og hvað ertu óánægð/ur með? 
Hvað finnst þér um stjórnarandstöðuna? Hvað vildir þú sjá ríkisstjórnina gera? 
Hvað finnst þér um stöðuna í dag? Heldur þú að botninum sé náð?  
Verður kreppan löng? 
Hvað finnst þér um Icesave-málið? Hvernig eigum við að fara að í því máli? Hvað 
finnst þér um samninginn sem var gerður? 
Hverjir bera ábyrgðina á efnahagshruninu? 
Ertu sátt/ur við hvernig gengur að finna út hverjir bera ábyrgðina? 
Hvað finnst þér um saksóknara ríkisins og Evu Joly? 
Hvað finnst þér um útrásarvíkingana? 
Ertu stolt/ur af því að vera Íslendingur? 
Viltu vera hér áfram? 
Hvað viltu gera í framtíðinni? 
 
Nokkrar af spurningum janúarmánaðar 2010 
Þegar þú lítur yfir liðið ár, 2009, hverjar eru tilfinningar þínar? 
Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir árinu sem er að ganga í garð?  
Hvernig gengur daglegur rekstur heimilisins nú eftir þær hækkanir sem hafa 
orðið? 
Hvernig aðferðir notar þú og þín fjölskylda til að takast á við efnahagsrask í 
daglegu lífi?  
Hafa neysluvenjur breyst mikið? 
Núna í byrjun árs er beðið eftir stóru svörtu skýrslunni, hvað finnst þér um það? 
Hvað með gamla og nýja Ísland – er það til? Hvernig sérðu það fyrir þér? 
Þekkir þú marga sem eiga erfitt fjárhagslega – ertu að fara úr landi? 
Hvernig virðist þér andrúmsloftið vera í samfélaginu? 
Heldur þú að það sé hætta á að við missum sjálfstæði okkar? 
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Eru afleiðingar kreppunnar að koma meira fram í kringum þig, hjá þér sjálfum, 
vinum eða ættingjum?  
Getur þú talað um hvort þú hafir trú og traust á stjórnvöldum, stjórnsýslukerfinu 
og embættismönnum?  
Viltu fá nýtt fólk í lykilstöður?  
Heldur þú að fólk í ráðum bankanna og embættismenn og opinberir starfsmenn 
séu enn ráðnir í gegnum klíku? 
Hvað finnst þér um forsetaembættið?  
Hvað með Evrópusambandið, heldur þú að það gæti verið gott fyrir Ísland og 
Íslendinga?  
 
 
Ljósmyndir 
 Ljósmyndun eru heimildarform sem hefur verið notað allt frá því  

ljósnæmi myndaplatna var orðið nægilegt til að hægt væri mynda fólk á 

hreyfingu. Ljósmyndin hafði frá upphafi sérstaka tengingu við raunveruleikann. 

Hún virtist endurspegla hann og festa augnablikið að eilífu. Þrátt fyrir að 

ljósmyndin sé orðin hversdagslegur hlutur og á hvers manns færi, þá hefur hún 

samt haldið þessari tengingu. Fyrir marga er hún ennþá endurkast lífsins eða 

gluggi á heiminn, augnablik sem var, þessi manneskja, þessi gjörð, þessi staður. 

Fólk treystir til dæmis almennt betur ljósmynd en eigin minni. Fólk fer oft varlega í 

notkun persónulegra mynda til að opinbera sig ekki fyrir alheiminum. Þrátt fyrir 

nýja tækni eins og Photoshop-vinnsluforritið heldur ljósmyndin þessum 

töframætti. Fyrir suma er ljósmyndin jafnvel raunverulegri en raunveruleikinn og 

fyrir suma verður atburður ekki raunverulega til, fyrr en hann hefur verið 

ljósmyndaður. Susan Sontag hélt því fram: „ ... að ljósmyndir séu umfram allt 

ekki aðeins myndir á sama hátt og málverkið er mynd, semsagt túlkun á 

raunveruleikanum, heldur líka ummerki – eitthvað sem raunveruleikinn stimplar 

með beinum hætti eins og fótspor eða helgigríma.”4 Ef til vill vegna þess að 

ljósmyndin hefur svona sterka skírskotun í raunveruna þá verður túlkun hennar 

ákveðnari en túlkun texta. Auðvitað má túlka ljósmyndir á margan hátt, þær hafa 

þó minni sveigjanleika en texti vegna sterkrar skírskotunar í raunveruna. Matthías 

Viðar Sæmundsson skrifar í grein sinni Höndin og fleygurinn:  

                                                
4 Sontag, Susan. Að sjá meira. Myndheimurinn. Ritstjóri Hjálmar Sveinsson. Reykjavík 2005. 
Bls. 61.
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„Það er eins og ljósmyndin dragnist með merkingarmið sitt – hlutinn sjálfan í 
veruleikanum, það sem ljósmyndað er; merkingarmiðið er þarna, hreyfingarlaust, 
fangað í frosinni mynd.“ 5  
 
 Vísunin í raunveruna er hluti af ljósmyndinni, annars væri hún ekki til. 

Þannig hefur ljósmyndarinn sem höfundur jafnvel sterkara vald en sá sem notar 

eingöngu texta þegar á að fjalla um samtímann. Hver og einn getur haft sýna 

túlkun á þeirri mynd sem hann sér en þó flytur hún alltaf einhver skilaboð frá 

þeim er tekur hana. 

 Það er mjög rökrétt að ég velji ljósmyndun sem annan af tveimur miðlum 

þessa verkefnis. Ég er starfandi ljósmyndari og hef notað myndavélina sem 

skráningartæki í rúm þrjátíu ár. Ljósmyndun er sá miðill sem hjálpar mér hvað 

mest að tjá mig sem manneskju og hún er einnig leið mín til fólks, leiðin til að 

tengja mig við það og sýna það í sínu daglega amstri. Mín samræða við heiminn 

fer fyrst og fremst fram með ljósmyndum. Ljósmyndin er bæði persónuleg og gott 

skráningartæki. Hún gefur mér möguleika á að segja ákveðna sögu, að sýna 

heiminn eins og hann er eða eins og ég sé hann og um leið gefur hún mér 

möguleika á að tjá mig um vissa þætti í lífinu. Ljósmyndun eru mjög sterkur miðill 

til að lýsa lífi fólks. 

 Þegar ég vinn heimildamyndir er ég með ákveðna hugmynd í kollinum 

þegar ég legg af stað en svo er þetta líka óvissuferð. Það má ef til vill líkja 

heimildaljósmyndun við veiðiferð þar sem ljósmyndarinn leitar að myndum með 

ljósmyndarammanum. Það sem skiptir máli er grunnhugmyndin, 

mynduppbygging og tilfinning fyrir myndefninu en þetta snýst líka um heppni og 

óvænt atvik. Það sem er áhugaverðast við heimildaljósmyndun er að það er hægt 

að skrá heiminn eins og maður sér hann en jafnframt segja sögu. Ég geri mér 

fulla grein fyrir tvíræðni ljósmynda. Um leið og hún er heimild um atburð þá er 

hún sýn og túlkun ljósmyndarans á þessum sama atburði. Ljósmyndarinn velur 

sjónarhorn, afmarkar sjónarsviðið og rífur augnablikið úr samhengi. Síðan er 

ljósmyndin oft lesin eða túlkuð út frá samhenginu sem hún er sett í. Þannig verða 

                                                
5 Matthías Viðar Sæmundsson Myndir á sandi Greinar um bókmenntir og menningarástand. 
Höndin og fleygurinn Um ljósmyndun og ljósmyndir. Reykjavík 1991. Bls.65-66. 
 



 35 

þær myndir sem ég vel í verk mitt lesnar með tilliti til textans. Ljósmyndin gefur 

verkinu samt sem áður og jafnframt aðra vídd. Þessir tveir miðlar eru mjög ólíkir 

en vinna vel saman.  

  Myndirnar sem ég hef tekið af og með viðmælendum mínum og 

þeirra umhverfi, lífi og aðstandendum gefa innsýn í það hvernig þeir lifa. Hverjar 

eru aðstæður þeirra heima við og jafnvel í vinnunni. Hvernig hittist stórfjölskyldan. 

Ég leitast ekki við að sýna hið stórfenglega eða óvenjulega. Ég gef mynd af því 

venjulega, daglegu lífi aðalpersóna verksins. 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 hver áhorfandi í hvaða röð hann skoðar myndirnar. Ég 

þekki allar dagsetningar en þær skipta ekki höfuðmáli, þetta eru myndir frá 

tveggja ára tímabili en þær geta raðast saman á margan hátt.  

 Ég tek myndir af ákveðnum atriðum hjá öllum til dæmis húsinu og staðnum 

þar sem það stendur. Innanhúss tek ég myndir af ýmsum vistaverum. Fjölskyldan 

í daglegu amstri er líka fest á filmu, þar með talið portrett af hverjum og einum og 

fjölskyldumyndir við húsið eða inni. Á myndunum sjást veislur eða einhverjar 

samverustundir með fjölskyldu eða vinum. Stundum tók ég myndir á vinnustöðum 

fólksins. Svona myndaröð gefur góða heildarmynd af lífi og aðstæðum fólksins. 

Ég set myndirnar því lausar í umslög svo áhorfandinn geti lagt þær allar á borð 

eða flett þeim. Það fylgir skýringartexti með hverjum bunka. Þegar bókin verður 

gefin út, þá sé ég fyrir mér að myndirnar verði margar og í mismunandi stærðum. 

Þær virki sem einskonar lím til að halda heildarmynd bókarinnar saman. 
 

Efniviður 

 Nokkuð mikið efni liggur fyrir eftir þessa vinnu. Myndbandsspólur frá fyrri 

hluta verksins, hljóðskrár og ljósmyndir. Allt efnið hefur verið sett á harða diska. 

Ætlunin er að nota þetta efni til að setja saman margmiðlunarsýningu sem væri 

hluti af markaðssetningu bókarinnar. Ljósmyndir væru þungamiðjan í sýningunni. 

Myndbandsupptökurnar yrðu klipptar saman og sýndar í formi örviðtalsmynda. 

Hljóðskrár með viðtölum væru klipptar til og gerð aðgengileg til hlustunar. Öll 
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viðtölin eru til á hljóðskrám, flokkuð og merkt. Öll viðtölin eru til uppskrifuð. Þau 

eru á ýmsum vinnslustigum. 

  

Markaðssetning, styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 
tækifæri 
Eins og ég hef áður vikið að þá hef ég mikið efni undir höndum í tengslum við 

verkefnið. Myndbandsupptökur, fjölda mynda og hljóðupptökur og þetta gefur 

tilefni til að útbúa örútvarpsþætti til kynningar í útvarpi. Sýning verður jafnframt 

sett upp í tengslum við útkomu bókarinnar. Það er mjög auðvelt að markaðssetja 

þetta verk vegna fjölbreytileika gagnanna sem ég hef aflað. 

 

Styrkleikar – Goth Setin fjallar um mikilvægi fjólubláu kúarinnar í bókinni sinni 

Purple Cow, hvernig hún myndi skera sig úr hópi allra kúa. Hann fjallar um það 

að hlutir eða verk þurfi meðal annars að vera öðruvísi til að seljast eða vera 

komið á framfæri.6 Eftir efnahagshrunið hafa verið skrifaðar fjölmargar greinar og 

bækur tengdar því. Það hefur engin bók komið fram á sjónarsviðið ennþá þar 

sem að rætt er við menntafólk úr millistétt, á miðjum aldri og aðstandendur þeirra 

um atburði áranna 2009 -2010.  

  Ég lagði áherslu á að hafa viðtölin bæði lifandi og efnisrík. Þau eru blátt 

áfram og frekar opinská vegna vináttu minnar við alla viðmælendur. Íslendingar 

eru mjög miklir áhugamenn um sjálfsbókmenntir af ýmsum toga, þar á meðal 

viðtalsbækur við ólíka hópa fólks. Með því að koma því á framfæri að hér sé á 

ferðinni bók sem að kynni til sögunnar fólk sem er í svipuðum sporum og stór 

hópur þjóðfélagsins, má höfða til samkenndar og forvitni um hvernig fólki eins og 

mér og þér hafi vegnað þessi tvö fyrstu átakaár í kreppu. Fyrir utan þetta er mikill 

almennur áhugi á efni tengdu kreppunni um þessar mundir.  

 Bækur þar sem ljósmyndir af Íslendingum í sínu daglega lífi hafa aðeins 

komið út tvisvar sinnum áður á Íslandi. Það voru bækurnar Rætur rúntsins eftir 

                                                
6 Godin, Sed. Purple Cow. Transform your business by being remarkable. London: 
Penguin Books. London og fl. Staðir. 2002. Bls.2. 
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Hollendinginn Rob Hornstras og bókin Íslendingar eftir ljósmyndarann Sigurgeir 

Sigurjónsson og rithöfundinn Unni Jökulsdóttur. Þessum bókum var vel tekið á 

sínum tíma. Báðar eru þó mjög ólíkar þeirri bók sem að ég er að ljúka við og því 

er hún viðbót inn á þennan markað. Í raun er mjög lítið til af bókum með 

ljósmyndum um daglegt líf fólks á Íslandi. Það sem kemur aðallega út eru bækur 

um landið sjálft, náttúruna og Reykjavík sem borgarlandslag. Af framangreindum 

ástæðum tel ég bókina geta höfðað til útlendinga. Margir erlendir aðilar hafa sýnt 

mikinn áhuga á hruninu og öllu sem því viðkemur. Ég starfa sem leiðsögumaður 

með erlenda ferðamenn á sumrin og hef oft fengið þá spurningu hvort það séu til 

bækur um hversdagslíf Íslendinga heima hjá sér og þá helst hjá „venjulegu fólki“.  

Ég hef því trú á að bæði erlendir fræðimenn og ferðamenn gætu haft áhuga á 

þessari bók. 

 Myndirnar geta hæglega gefið bókinni aðdráttarafl og spennandi útlit með 

réttri framsetningu. Myndir hafa þann töframátt að draga athygli fólks að sér og 

vekja forvitni þegar þær eru vel fram settar. Hér er nægilegt efni til að moða úr og 

síðan þarf að fá hæfileikaríkan hönnuð til verksins. 

 Það er styrkleiki að gera bók, hún er frekar ódýr í innkaupum og auðveld í 

dreifingu. 
 

Veikleikar – Það er víst að kreppa er ekki auðvelt umfjöllunarefni. Það fylgir 

henni ekki mikil gleði, í sjálfu sér. Það getur verið erfitt að selja bók sem byggist á 

frásögn margra um sama efnið sérstaklega þegar efnið er um erfiðleika og 

þrengingar eins og í þessu tilviki.  

 Það er flókið að setja bókina upp vegna fjölbreyttni efnisins og fjölda 

mynda. 

 Það er dýrara að gefa út bækur með mörgum myndum en eingöngu 

textabók. 
 

Ógnanir – Allur sá fjöldi bóka og greina sem hafa komið út og munu koma út á 

næstu misserum eru að sjálfsögðu ógn við þetta verk, jafnvel þó að  það efni sé 

af öðrum meiði.  
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 Kreppan og peningaleysið sem hennir fylgir hafa veikt útgáfufyrirtækin 

sem er klárlega ógn við útgáfuna þar sem gera má ráð fyrir það dragi úr áhuga 

útgefenda á bókinni.  

 Markaðurinn er lítill á Íslandi og það þarf mikla markaðskynningu til að 

koma bókinni á framfæri við erlenda aðila. 
 

Tækifæri – Bókin er tækifæri til að fræða fólk á öllum aldri um viðhorf,  

tilfinningar og lífsreynslu nokkura Íslendinga á tímum efnahagskreppu og merkra 

sögulegra viðburða. 

 Efnið gefur tækifæri til margskonar kynningar og sýninga. Það er hægt að 

fara með efnið víða og kynna það í mismunandi samhengi. 

 

Væntingar mínar til verksins 
 Ég hafði frá upphafi efnahagshrunsins áhuga á að gera eitthvað með 

atburðina sem komu svo miklu róti á huga minn. Með því að vinna þetta verk 

innan ramma náms í Hagnýtri menningarmiðlun þá gekk ég lengra í að vinna úr 

efninu en ég hefði ella gert. Ég hefði sennilega haldið mig við að vinna 

ljósmyndaröð sem er í sjálfu sér mjög gott en með því að vinna textann á þennan 

hátt þá vonast ég til að skila sterkara og dýpra verki. Ég vonast til að rannsókn 

mín leiði í ljós ákveðna þætti í þróun samfélagsins sem fáir hafa gefið sér tíma til 

að staldara við – hvernig venjulegt, vel menntað millistéttarfólk upplifði góðærið, 

efnahagshrunið og hvernig það tókst á við tímana eftir hrunið. Ég vonast til að 

vinna áfram með þær heimildir sem ég hef unnið þessi tvö ár. Efniviðurinn er 

mikill og því hef ég trú á að ég muni geta unnið mjög sterka samtímasögulega 

heimild og komið efninu frá mér með fjölbreyttum hætti. Ég tel jafnframt að 

ljósmyndaverkið sé hvort tveggja, heimild um fólk og tíma og listrænt verk. 
 

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 
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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 

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 
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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 

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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