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Íslensk vinstrihreyfing á í alvarlegri 
kreppu. Ítrekaðar tilraunir til sameiningar 
vinstrimanna hafa ekki borið árangur 
til langframa og aldrei hafa jafnmargir 
vinstriflokkar boðið fram og fyrir síðustu 
alþingiskosningar, eða ellefu alls. Kann-
anir benda til að þrautagöngu vinstri-
flokkanna sé hvergi nærri lokið og engin 
teikn á lofti um sameiningu þeirra.

Langreyndasti þingmaðurinn á vinstri-
vængnum er Steingrímur J. Sigfússon, 
fyrrverandi formaður Vinstri grænna, 
og enginn ber jafnmikla ábyrgð á 
stjórnarstefnu áranna 2009–2013 en 
einmitt hann. Til að skilja umrótið á 
vinstrivængum undanfarna áratugi er 
nauðsynlegt að þekkja sögu Steingríms.

Steingrímur Jóhann Sigfússon er fæddur 
hinn 4. ágúst 1955 á Gunnarsstöðum í Þistilfirði. 
Hann er kominn af rótgrónum framsóknar-
ættum í Norður-Þingeyjarsýslu, sonur hjónanna 
Sigfúsar Aðalbergs Jóhannessonar og konu 
hans, Sigríðar Jóhannesdóttur.

Steingrímur lauk landsprófi frá Héraðs-
skólanum á Laugum og þaðan lá leiðin í 
Menntaskólann á Akureyri. Þar kviknaði áhugi 
hans á stjórnmálum, en sjálfur sagði hann svo 
frá að hann hefði færst „jafnt og þétt út á vinstri 
kantinn“ og þar áttu utanríkismálin sinn þátt, 
andstaða við veru varnarliðsins og fleira. 

Steingrímur var skiptinemi á Nýja-Sjálandi 
og ferðaðist nokkuð um heiminn að þeirri dvöl 
lokinni, en „eftir það hafði ég sannast sagna 
ekki mikinn áhuga á að setjast langdvölum að 
erlendis“, sagði hann í viðtali síðar og bætti við: 

nærmynd

Björn Jón Bragason

Af þingeyskum  
framsóknarættum
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„Á meðan ég dvaldist á Nýja-Sjálandi 
kynntist ég ágætum sósíalistum og ræddi 
mikið um pólitík á því ári, bæði innanlands-
pólitík og stjórnmál almennt.“ 
Fólkið, sem hann bjó hjá á Nýja-Sjálandi, var 

úr Verkamannaflokknum þar í landi, en þarna 
kynntist hann líka skiptinemum frá ýmsum 
löndum þriðja heimsins og hafði það mikil áhrif 
á hann. 

Steingrímur var áhugasamur um náttúru-
vísindi og velti því fyrir sér að læra verkfræði, 
jarðfræði eða búvísindi í Bandaríkjunum eða 
annars staðar erlendis. Jarðfræðin varð fyrir 
valinu og lauk hann BS-prófi í þeirri grein frá 
Háskóla Íslands árið 1981. Hann var orðinn 
„harður vinstri maður“ þegar hann kom í 
Háskólann, gekk í Samtök herstöðvarandstæð-
inga og starfaði með róttækum stúdentum.

Kallið kemur

Steingrímur var aðeins 22 ára á fyrsta ári í 
Háskólanum þegar Stefán Jónsson, alþingis-
maður Alþýðubandalagsins í Norðurlands-
kjördæmi eystra, hringdi til hans og kvaðst 
þurfa að eiga við hann orð. Hann gekk til fundar 
við Stefán, en erindið var að bjóða Steingrími 
fjórða sæti á lista flokksins í kjördæminu fyrir 
komandi alþingiskosningar. Grípum niður í 
frásögn Steingríms: 

„Ég var auðvitað hissa því þótt ég væri 
fylgismaður Alþýðubandalagsins var ég ekki 
í flokknum. Ég lá á þessu í einn eða tvo daga 
og sagði svo að ef menn teldu gagn að þá 
myndi ég slá til og gekk svo í framhaldinu í 
flokkinn.“ 

Steingrímur skipaði fjórða sætið á lista 
Alþýðubandalagsins í Norðurlandskjördæmi 
eystra árið 1978, en aftur var kosið árið eftir og 
var hann þá í sama sæti, en tók sér í það sinn frí 
frá skóla til að sinna kosningaslagnum. Um það 
fórust honum svo orð: 

„Mér var þessi kosningabarátta alltaf minnis-
stæð og hugleikin, sérstaklega ánægjulegt 
samstarf við Stefán Jónsson sem ég kynntist 
mjög vel í þessari kosningabaráttu. Þær  
minningar eru ógleymanlegar.“ 

Stefán hafði áður verið landsfrægur útvarps-
maður og son hans, Kára í Íslenskri erfðagrein-
ingu, þekkir hvert mannsbarn í samtímanum.

Steingrímur gegndi hlutastarfi sem jarð-
fræðingur á Hafrannsóknarstofnun að loknu 
BS-prófi í jarðfræði, en ekki leið að löngu þar til 
hann var valinn úr hópi tuttugu umsækjenda 
um stöðu íþróttafréttamanns á ríkissjónvarpinu 
1982. Sjálfur hafði Steingrímur stundað íþróttir 
lengi og æfði meðal annars blak með  
Íþróttafélagi stúdenta. Þjálfari þess var Ígor 
Leonídovítsj Níkíforov, en hann var yfirmaður 
KGB, leyniþjónustu Sovétríkjanna, hér á landi 
um þær mundir. Níkíforov varð síðar háttsettur 
í stjórnkerfinu þar eystra og var í fylgdarliði 
Míkhaíls Gorbatsjovs, leiðtoga Sovétríkjanna, á 
fundi þeirra Ronalds Reagans Bandaríkjaforseta 
í Höfða 1986.

Samhliða störfum á ríkissjónvarpinu var 
Steingrímur kominn í framhaldsnám í jarðfræði, 
en árið 1983 dró til tíðinda er hann var valinn til 
að skipa efsta sæti á lista flokks síns í Norður-
landskjördæmi eystra. Þá varð hann að hætta 
starfi sínu hjá sjónvarpinu og náði kjöri á þing, 
en var stjórnarandstöðuþingmaður sitt fyrsta 
kjörtímabil og fram á það næsta. Steingrímur 
fór því beint úr sjónvarpinu og inn á þing, eins 
og svo mörg dæmi eru um og aldrei lauk hann 
framhaldsnámi.

Nýkominn á þing sagði Steingrímur í 
blaðaviðtali við Hallgrím Thorsteinsson á  
Helgarpóstinum: 

„Mér finnst þingmenn vera fljótir að verða 
gamlir og þreyttir. Þeir eldast illa. Þetta er ég 
mest smeykur við, og ég vona, að þing-
mennskan breyti mér ekki á þennan hátt.“ 
Hann sagði að stemma þyrfti stigu við 

„gróðahyggju“ og setja „mannleg sjónarmið“ í 
öndvegi og bætti við: 

„Mér finnst verið að boða komu nýs Guðs 
og að Mammoni sé nú sungið meira lof og 
meiri dýrð en hér hefur áður þekkst.“ 
Segja má að nýir vindar hafi blásið um þing-

sali er Steingrímur stormaði þar inn, en hann 
amaðist meðal annars við því að þurfa að vera í 
jakkafötum og með bindi á þingfundum. Ingvar 

Nýkominn á þing sagði Steingrímur í 
blaðaviðtali við Hallgrím Thorsteinsson á 
Helgarpóstinum: „Mér finnst þingmenn 
vera fljótir að verða gamlir og þreyttir. 

Þeir eldast illa. Þetta er ég mest smeykur 
við, og ég vona, að þingmennskan breyti 

mér ekki á þennan hátt.“ 
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Gíslason, forseti neðri deildar Alþingis, veitti 
honum leyfi til að mæta í öðrum fötum á fundi 
deildarinnar.

Steingrímur þótti falla vel inn í hópinn í þing-
flokki Alþýðubandalagsins og fljótlega var ljóst 
að Svavar Gestsson, formaður flokksins, og fleiri 
sáu hann fyrir sér sem framtíðarleiðtoga þeirra. 
Á þessum árum var talað um tvo meginarma 
í Alþýðubandalaginu, „Flokkseigendaarminn“ 
eða „Svavarsarminn“ annars vegar og „Ólafs-
arminn“ hins vegar, arm fylgismanna Ólafs 
Ragnars Grímssonar. Steingrímur var alla tíð í 
„Svavarsarminum“.

Árið 1988 varð Steingrímur landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra í öðru ráðuneyti Stein-
gríms Hermannssonar og var yngsti ráðherra 
stjórnarinnar. Sem landbúnaðarráðherra beitti 
hann sér meðal annars fyrir stórauknum niður-
greiðslum til landbúnaðar og samgönguráð-
herrann Steingrímur setti flugvelli úti um landið 
á oddinn. Um það fórust honum svo orð í viðtali 
árið 1988:

 „Loftsamgöngur verða innan tíðar miklu 
mikilvægari hluti af atvinnumálaþættinum 
en verið hefur.“ 

Hann taldi sig hafa fengið sín óskaráðuneyti, 
en sagði þó:

„Ég segi kannski ekki að ég hefði ekki haft 
ennþá meira gaman af að fá að vera utan-
ríkisráðherra í svo sem eins og tvö til þrjú ár 
og geta látið það verða eitt af fyrstu verkun-
um að reka herinn.“ 

Sem aðstoðarmann valdi hann Álfhildi 
Ólafsdóttur, ráðunaut Sambands íslenskra 
loðdýraræktenda, en hún var jafnframt bóndi í 
Vopnafirði.

Erfðaprinsinn í karlaveldinu

Steingrímur komst ungur til æðstu metorða 
innan Alþýðubandalagsins. Ólafur Ragnar 
Grímsson var kjörinn formaður flokksins 1987, 
en Svanfríður Jónasdóttir varð þá varaformaður. 
Tveimur árum síðar ákvað Steingrímur að fara 
fram gegn Svanfríði í varaformannskjöri, þó svo 
að sátt hefði ríkt um störf hennar. Steingrímur 
nái kjöri en Svanfríður var varaþingmaður hans 
og aðstoðarkona Ólafs Ragnars. 

Ástæða framboðs Steingríms mun á yfir-
borðinu hafa verið sú skoðun stuðningsmanna 

Steingrímur J. Sigfússon varð fyrst ráðherra árið 1988 í vinstri stjórn Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Alþýðuflokks, 
undir forsæti Steingríms Hermannssonar. Þá var Steingrímur J. aðeins 33 ára og taldi sig hafa fengið óskaráðuneyti.
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hans að ekki væri við hæfi að fulltrúar sama 
arms flokksins sætu í embættum formanns og 
varaformanns. Margrét Frímannsdóttir, sem 
síðar varð formaður flokksins, segir að í reynd 
hafi ekki verið neinir sérstakir armar í flokknum 
þegar á reyndi „heldur bara samtrygging strák-
anna í þingflokknum sem pössuðu vel hver 
upp á annan“, svo vitnað sé orðrétt til ævisögu 
Margrétar. Hún telur að hér hafi persónulegur 
metnaður Steingríms ráðið för og segir svo: 

„Hann var krónprinsinn og átti að verða 

formaður þegar Ólafur Ragnar léti af 
störfum.“

Formenn Alþýðubandalagsins máttu 
ekki sitja lengur en átta ár, svo ljóst var að 
kjörinn yrði nýr formaður árið 1995. Í huga 
flestra blasti við að erfðaprinsinn Stein-
grímur Jóhann tæki við. En um svipað leyti 
urðu breytingar í flokknum og ýmsu flokks-
fólki þótti nóg um völd þess fámenna hóps 
sem öllu hafði stýrt. Margrét Frímannns-
dóttir orðar þetta svo í ævisögu sinni:

„Þessi fámenna klíka stjórnaði og hún 
valdi líka sína erfðaprinsa, sem ekki var 
nema von; erfðaprinsessurnar voru ekki 
einu sinni til í ævintýrunum.“ 

Margrét Frímannsdóttir afréð að gefa 
sjálf kost á sér til formennsku og atti þar 
kappi við Steingrím. Sjálf hafði hún og fólk 
í hennar ranni metnað til að sameina vinstri-
flokkana. Hún segir Steingrím þó ekki hafa 
haft á því áhuga. Hann hafi aðeins viljað 
kosningabandalag við hina flokkana á 
vinstri vængnum. Margir framámenn í  
flokknum reyndu að telja henni hughvarf 
og lagði Svavar Gestsson einarðlega að 
henni að draga framboð sitt til baka.

Svo fór að Margrét hafði sigur með 
53,5% atkvæða. Hún tók til við að uppfylla 
kosningaloforð sitt um stofnun samein-
aðs flokks vinstrimanna. Árið 1998 var 
stofnaður þingflokkur Samfylkingarinnar, 
nýs flokks sem átti að sameina flokka á  
vinstri væng stjórnmálanna. Ýmsum 
hörðum vinstrimönnum mislíkaði 
sameiningin og þeir stofnuðu nýjan flokk, 
Vinstrihreyfinguna – grænt framboð. 
Þetta flokksbrot úr Alþýðubandalaginu 
bauð fyrst fram árið 1999 með Steingrím 
J. Sigfússon í broddi fylkingar. Ætla má að 
saga íslenskra vinstrimanna hefði orðið 
allt önnur hefði Steingrímur haft betur í 

formannskjörinu 1995 gegn Margréti.

„Stjórnendur í eðli sínu“

Áður en flokkur Steingríms var formlega 
stofnaður spáði Össur Skarphéðinsson, þing-
maður Alþýðuflokksins og fyrrum samflokks-
maður Steingríms, því í blaðagrein að líklega 
myndi hinn nýi róttæki vinstriflokkur, sem 
hann kallaði „talibana“, annaðhvort „gufa upp“ 
eða sameinast Samfylkingunni að loknum 

Vinstri menn hafa alla tíð verið uppteknir af klofningi í eigin 
röðum og haldið ófáa fundi til að ræða hvernig þeiri geti sam-
einast undir einu merki. Árið 1995 var einn slíkur fundur haldinn, 
þar sem mættu margir þekktir vinstri menn. Alþýðublaðið birti 
myndir af fundinum sem haldinn var á Kornhlöðuloftinu. Þar má 
m.a. sjá Inga R. Helgason, sem var var um áratugaskeið einn  
valdamesti maður Alþýðubandalagsins og áður Sósíalista- 
flokksins en Álfheiður, fyrrverandi ráðherra VG, er dóttir Inga.  
Þá var Hallgrímur Helgason rithöfundur á fundinum og einnig 
Kolbrún Bergþórsdóttir, núverandi ritstjóri DV og Bryndís Schram. 
Steingrímur J. lét sig ekki vanta og var með „vopnabróður” sínum 
Árna Þór Sigurðssyni, fyrrverndi þingmanni VG og nú sendiherra. 
Már Guðmundsson, nú seðlabankastjóri, var einnig á fundinum 
ásamt fleiri þekktum vinstrimönnum.
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kosningum. Hvorug spásögn Össurar rættist, 
en vinstri grænir fengu reglulega yfir sig gusur 
frá samfylkingarmönnum  sem töldu þá hafa 
svikist undan merkjum við sameiningu vinstri-
manna. „Samfylkingin leit svo á að hún væri 
þessi stóri flokkur sem ætti að eiga þetta svið 
og lagði mikið upp úr því að þau væru stór en 
við lítil,“ segir Steingrímur í bók sinni Frá hruni 
og heim og bætir því við að smám saman hafi 
samfylkingarmenn sætt sig við tilveru Vinstri 
grænna „en forsenda þess var sú að við yrðum 
alltaf áhrifalítill jaðarflokkur“. Þrátt fyrir að spár 
Össurar rættust ekki, voru aðrar spásagnir nær 
sanni. Í lesendabréfi í DV sumarið 1998 segir 
Birgir nokkur orðrétt um hinn nýja flokk: 

„Samstarf við Ögmund Jónasson verður 
þeim ... erfitt. Hann rekst illa í flokki og er 
alltof sjálfstæður fyrir Steingrím.“
Fyrir alþingiskosningarnar 2003 urðu harðari 

átök en menn höfðu átt að venjast um langan 
tíma og fyrir tilstilli forystumanna Samfylk-
ingarinnar var baráttunni stillt upp sem einvígi 
tveggja flokka, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, 
svokallað „tveggja turna tal“. Vinstri grænir 
töpuðu nokkru fylgi í þeim kosningum, en flokk-
urinn hafði þó meiri vigt í landsmálunum en 
þingstyrkur gaf tilefni til að ætla. Réð þar ef til 
vill stefnufesta Steingríms J. og kemst hann svo 
að orði um þessi mál: 

„Við trufluðum þau [samfylkingarfólk] ekki 
mikið á meðan við vorum lítil en ef að við 
nálguðumst þau í skoðanakönnunum fóru 
þau að skjálfa. Samfylkingin hefur aldrei átt 
auðvelt með að hafa okkur of nálægt sér í 
þeim skilningi.“

En fleira varð til að styrkja stöðu Vinstri 
grænna. Jón Bjarnason, fyrrverandi þingmaður 
flokksins, hefur látið þess getið í samtali við 
höfund að flokkur þeirra hafi náð mikilli fótfestu 
í dreifðari byggðum landsins að stórum hluta 
vegna eindreginnar andstöðu við aðild að  
Evrópusambandinu. Halldór Ásgrímsson, 
formaður Framsóknarflokksins, færði sinn flokk 
á þeim árum nærri Evrópusambandinu og þetta 
gramdist mörgum framsóknarmönnum. Þá  
gerðist það árið 2007 að ýmsir framsóknarmenn 
studdu frumvarp til laga um afnám banns við 
innflutningi á hráu kjöti. Vinstri grænir áttu 
sinn þátt í að stöðva það mál og uppskáru enn 
meira fylgi frá gömlum framsóknarmönnum 
fyrir vikið.

Hápunktur kjörtímabilsins 2003–2007 var án 
efa fjölmiðlamálið, en stjórnarmeirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks lagði fram 
frumvarp til laga um eignarhald á fjölmiðlum 
vorið 2004. Í umræðum um málið í þingsal var 
Davíð Oddsson forsætisráðherra einhverju sinni 
fjarverandi. Steingrími J. Sigfússyni varð þá að 
orði í pontu á Alþingi: 

„Hann getur ekki haft nein lögmæt forföll. 
Ég hlýt að líta svo á hann þori ekki ... hann 
þori ekki að koma hér og eiga orðastað við 
mig ... ég hlýt að líta svo á ... og það skal 
ég þá standa við að Davíð Oddsson sé slík 
gunga og drusla að hann þori ekki að koma 
hér og eiga orðastað við mig.“
Í janúarmánuði 2006 slasaðist Steingrímur 

alvarlega er bíll hans fór útaf á hringveginum 
við Klif, á milli Ártúna í Langadal og Bólstaðar-
hlíðar í Svartárdal í Húnavatnssýslu. Hann var 
á suðurleið er bíll hans lenti á hálkubletti með 
þeim afleiðingum að hann fór útaf og alls 
fimm veltur. Steingrímur gat sjálfur hringt og 
kallað eftir aðstoð, en senda þurfti tækjabíl á 
staðinn til að klippa hann út úr flakinu. Bíllinn 
var gjörónýtur. Steingrímur var fluttur með 
sjúkrabifreið til Blönduóss, en slys hans voru 
metin það alvarleg að flogið var með hann í 
þyrlu Landhelgisgæslunnar á gjörgæsludeild í 
Reykjavík. Alls brotnuðu þrettán rifbein, viðbein 
og hryggtindar, auk þess sem lungu féllu að 
hluta saman. Það mátti teljast mikil mildi að 
hryggur og háls sluppu. Hann telur ekki úti-
lokað að fyrst forsjónin hafi gefið honum lengra 
líf þá geti verið merking á bak við það og segir 
um það mál í bók sinni Frá hruni og heim: 

„Sumir eru þeirrar skoðunar og eftir slysið 
var oft sagt við mig að það væri greinilegt að 
mínu hlutverki væri ekki lokið.“ 

Í umræðum um málið í þingsal var Davíð 
Oddsson forsætisráðherra einhverju sinni 
fjarverandi. Steingrími J. Sigfússyni varð 
þá að orði í pontu á Alþingi: „Hann getur 
ekki haft nein lögmæt forföll. Ég hlýt að 

líta svo á hann þori ekki ... hann þori ekki 
að koma hér og eiga orðastað við mig 
... ég hlýt að líta svo á ... og það skal ég 
þá standa við að Davíð Oddsson sé slík 
gunga og drusla að hann þori ekki að 
koma hér og eiga orðastað við mig.“
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Heimildarmenn höfundar segja slysið hafa 
haft mikil áhrif á Steingrím andlega og hann 
telji sig hafa bjargast fyrir forsjón. Samt kveðst 
hann ekki vera trúaður en er þó sá eini í fjöl-
skyldu hans sem er í þjóðkirkjunni.

Kaffibandalag
Steingrímur náði fullum bata og síðla sama ár 
kom út bók hans Við öll. Íslenskt velferðarsam-
félag á tímamótum. Megininntak þeirrar bókar 
var hvernig ætti að byggja upp hér á landi það 
sem Steingrímur kallaði „traust, norrænt  
velferðarsamfélag“ og draga úr „ameríkaní-
seringu“ þjóðfélagsins. Flokkur hans kenndi 
sig við umhverfisvernd, en varla nokkurn tíma 
hefur þó heyrst neitt frá flokknum varðandi 
uppblástur sem hefur um langan aldur verið 
langstærsta umhverfisvá hérlendis. Áherslan 
hefur einkum verið á andstöðu við virkjana-
framkvæmdir. 

Margrét Frímannsdóttir segir tal um hug-
myndafræðilega festu Vinstri grænna „tómt 

bull og kjaftæði“. Fólkið, sem stóð að flokknum, 
hafi þvert á móti verið „stjórnendur í eðli sínu“ 
og ekki stofnað flokkinn aðeins hugsjóna sinna 
vegna heldur vegna þess að það vildi vera „kóng-
ar í eigin flokki“. Steingrímur J. sé þannig gerður 
að hann vilji stjórna og sé ekki til þess fallinn 
að sætta ólík sjónarmið og ná fram samstöðu. 
Þá segir hún Alþýðubandalagið aldrei hafa 
verið sérstakan umhverfisverndarflokk. Áhersla 
Vinstri grænna á kvenfrelsi er líka athyglisvert í 
ljósi þess hversu mikið karlaveldi Alþýðubanda-
lagið var.

Vinstri grænir voru gjarnan álitnir „óstjórn-
tækir“, líkt og ýmsir jaðarflokkar álfunnar, og 
andstæðingar sögðu flokksmenn vera „á móti 
öllu“. Í gamansemi var þá stundum nefnt að 
atvinnustefna flokksins gengi út á prjónaskap 
og tínslu fjallagrasa. Flokkurinn þótti jafnvel 
hallærislegur og gamaldags og var uppnefndur 
„vaðmálsflokkurinn“. 

Vinstri grænir hafa átt sér hliðstæðu í ýmsum 
gömlum sósíalistaflokkum Vestur-Evrópu, sem 

Steingrímur J. Sigfússon var vígreifur í viðtali við DV fyrir kosningarnar 2003. Úrslitin urðu hins vegar vonbrigði. Áhrif Vinstri 
grænna voru þó mun meiri en þingstyrkur sagði til um og þar skipti framganga Steingríms mestu.
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tekið hafa upp ný stefnumið eftir fall kommún-
ismans í mið- og austanverðri álfunni. Í stað 
þjóðnýtingaráforma komu önnur sjónarmið 
fram, svo sem umhverfisvernd, kvenfrelsi og 
andúð á svokallaðri „alþjóðavæðingu“. 

Vinstri grænir greindu sig líka frá hinum 
þremur aðalflokkunum, því innan flokksins ríkti 
miklu meiri eining og samheldni. En lítt hafði 
þó reynt á flokksagann, enda hafði flokkurinn 
ekki enn sest í ríkisstjórn. Vinstri grænir voru 
flokkur Steingríms og hann var svo óskoraður 
forystumaður að sagt var að hann yrði for-
maður svo lengi sem hann kysi og að sam-
flokksmenn segðu ekki um hann styggðaryrði, 
ekki einu sinni í einkasamtölum. Hann nyti lofs 
og aðdáunar í svo ríkum mæli að sumum þætti 
jaðra við dýrkun.

Steingrímur hefur löngum átt gott sam-
starf við róttæka systurflokka Vinstri grænna í 
Skandinavíu, sérstaklega í Noregi. Þeir flokkar 
hafa gjarnan tekið þátt í samsteypustjórnum  
sósíaldemókrataflokka í þeim löndum og 
var Steingrímur þeirrar skoðunar að róttækir 
vinstrimenn ættu að taka höndum saman með 
„krataflokkum“ og bjóða upp á vinstribandalög 
gegn því sem hann kallaði „hægri öflunum og 
frjálshyggjunni“. Í Noregi var mynduð svoköll-
uð rauð-græn ríkisstjórn árið 2005, sem var af 
þessum meiði. Steingrímur vildi að farin yrði 
sama leið hér heima og myndað bandalag 
stjórnarandstöðuflokkanna, Vinstri grænna, 
Samfylkingar og Frjálslynda flokksins. Í þessu 
sambandi er athyglisvert að Frjálslyndi flokk-
urinn var með, en ýmsir framámenn í þeim 
flokki höfðu áður starfað með Sjálfstæðisflokki 
og mátti flokkurinn jafnvel kallast klofningsbrot 
úr Sjálfstæðisflokki. Steingrími gekk samt betur 
að starfa með Guðjóni Arnari Kristjánssyni, 
formanni Frjálslyndra, en Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, formanni Samfylkingar, sem tók því 
ekkert of vel að mynda bandalag. Þeir Guðjón 
væru þó velkomnir til hennar í kaffi. Þar af 
leiðandi var talað um „kaffibandalagið“. Ýmsum 
þótti kaffið heldur þunnt.

Vinstri grænum hafði vaxið fiskur um hrygg 
er nær dró kosningunum 2007. Fylgi jókst, 
liðsmönnum fjölgaði og forystusveitin varð 
breiðari. 

En hverju þakkaði Steingrímur bættan  
árangur? Um það fórust honum svo orð: 

„Við erum heiðarleg í okkar pólitík, við 
reynum að vera sjálfum okkur samkvæm og 

fólk ber virðingu fyrir því.“ 
Niðurstöður kosninganna 2007 máttu heita 

mikill sigur fyrir Vinstri græna. Þeir fóru úr 8,8 
prósentustigum í 14,3 og þingmennirnir urðu 
níu en voru áður aðeins fimm. „Kaffibandalag-
inu“ var slitið fimm dögum eftir kosningarnar 
2007 og tilkynnt að Sjálfstæðisflokkur og 
Samfylking hefðu hafið myndun nýrrar stjórnar, 
en sú stjórnarmyndun tók aðeins örfáa daga. 
Síðar kom í ljós að fyrir kosningar höfðu þær 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokks, 
rætt stjórnarmyndun. Steingrímur J. Sigfússon 
efaðist því um heilindi Ingibjargar Sólrúnar í 
svokölluðu kaffibandalagi.

Steingrímur vildi ólmur komast í stjórn og 
hringdi því í Geir H. Haarde forsætisráðherra 
daginn eftir kosningar. Áður höfðu menn á 
vegum Steingríms nefnt þennan möguleika 
við Geir. Kröfur Vinstri grænna voru þó svo 
fráleitar í huga forystumanna Sjálfstæðisflokks 
að samstarf flokkanna kom ekki til greina. 
Ýmsum sjálfstæðismönnum hugnuðust þó 
vel slíkar „sögulegar sættir“ þrátt fyrir að mun 
meiri vilji væri til samstarfs við aðra flokka. 
Sjálfstæðisflokkur hafði þá ekki verið í sam-
starfi við sósíalista í heil sextíu ár, eða síðan 
nýsköpunarstjórnin fór frá völdum 1947. Ný 
stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafði 
gríðarmikinn þingstyrk, eða alls 43 þingmenn á 
móti 20 í stjórnarandstöðu. Flestum sýndist að í 
uppsiglingu væri langt og farsælt samstarf þess-
ara tveggja flokka, sem fjórum árum fyrr höfðu 
borist á banaspjót. Allt fór það á annan veg.

Minnihlutastjórnin

Aðeins voru liðnir rúmir 18 mánuðir frá 
alþingiskosningum 2007 þegar Steingrímur J. 
Sigfússon settist á ráðherrastól. Blágrænn Volvo, 
árgerð 1971, með þingeyska einkennisnúmer-
inu Þ-2012, rann í hlað á Bessastöðum. Bifreiðin 
staðnæmdist við forsetasetrið og út steig Stein-
grímur. Hann hafði áður haldið út á Bessastaði í 

Sagt var að hann yrði formaður svo lengi 
sem hann kysi og að samflokksmenn 

segðu ekki um hann styggðaryrði, ekki 
einu sinni í einkasamtölum. Hann nyti 
lofs og aðdáunar í svo ríkum mæli að 

sumum þætti jaðra við dýrkun.
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sömu erindagjörðum, en það var 21 ári fyrr. Þá 
hafði hann ekið sömu bifreið og með honum í 
för í það sinn var flokksbróðir hans, Ólafur  
Ragnar Grímsson, sem þá varð fjármálaráðherra. 

Nú kom það í hlut Ólafs Ragnars að setja 
Steingrím inn í embætti fjármála-, landbúnaðar- 
og sjávarútvegsráðherra. En það voru ekki 
bara Ólafur Ragnar og Steingrímur sem setið 
höfðu saman í ríkisstjórn Steingríms Her-
mannssonar 1988–1991 og þarna voru mættir. 
Félagsmálaráðherra vinstristjórnar Steingríms, 
Jóhanna Sigurðardóttir, var orðinn forsætis-
ráðherra. Hennar tími var kominn.

Að loknum ríkisráðsfundi á Bessastöðum 
hélt Steingrímur á skrifstofu landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra. Hann segir þar hafa orðið 
fagnaðarfundi „því ég þekkti þar marga frá 
fyrri tíð“ og bætir því við að „glaumur og gleði“ 
hafi ríkt í sjávarútvegshúsinu við Skúlagötu 
þennan dag. Við annan tón hafi kveðið í 
fjármálaráðuneytinu. Þar hafi beðið hans 
„langur gangur af frekar blóðlitlum andlitum“, 
eins og hann orðar það sjálfur. Steingrímur taldi 
þessi þungu viðbrögð helgast af öryggisleysi 
starfsmanna ráðuneytisins gagnvart vinstri-

mönnum, en sjálfstæðismenn höfðu þá gegnt 
embætti fjármálaráðherra samfleytt frá því að 
Ólafur Ragnar yfirgaf ráðuneytið árið 1991.

Fyrsti febrúar 2009 er líklega einn merkasti 
dagur í sögu íslenskra vinstrimanna. Vinstri 
grænir voru loks komnir í ríkisstjórn, í fyrsta 
skipti í tíu ára sögu flokksins. Eyðimerkurganga 
þeirra var á enda. Þá voru liðin næstum 18 ár 
síðan Steingrímur hafði setið í ríkisstjórn. Það er 
þó ekki met því tæp 26 ár liðu frá því að Einar 
Arnórsson lét af embætti ráðherra 1917. Hann  
varð aftur ráðherra í utanþingsstjórninni 1942.

Jóhanna Sigurðardóttir hafði setið á þingi 
frá 1978 og Steingrímur frá 1983. Raunar voru 
aðeins fjórir þingmenn eftir sem setið höfðu á 
þingi starfstíma vinstristjórnarinnar 1988–1991, 
en auk Jóhönnu og Steingríms voru það Geir 
H. Haarde, forsætisráðherra og formaður 
Sjálfstæðisflokks og Valgerður Sverrisdóttir, 
þingmaður Framsóknarflokks og fyrrverarandi 
viðskiptaráðherra.

Fyrstu dögunum í embætti lýsir Steingrímur 
svo í bók sinni Frá hruni og heim: 

„Þetta var eins og ég reiknaði með; lífróður 
sem gæti farið á alla vegu. Á fyrstu mánuð-
unum lá stundum nærri að mér féllust 
hendur en uppgjöf kom ekki til greina og 
var algjört bannorð. Ég er þrjóskari en and-
skotinn og kominn af fólki sem væri ekki til 
ef það væri ekki þrjóskt. Þetta voru sauðfjár-
bændur og sjómenn á útnesjum norður við 
ballarhaf sem þurftu að hafa fyrir sínu. Ég 
fæddist ekki með silfurskeið í munni og var 
ekki alinn upp í þeim anda að menn gæfust 
upp eða hlypu frá hálfkláruðu verki eða 
leyfðu mat sínum.“ 
Og hann bætir við:
 „Ég vann mína fyrstu launavinnu áður en 
ég byrjaði í barnaskóla. Var farinn að flá í 
sláturhúsi um fermingu, ég hef verið á sjó, 
unnið í fiski, við brúarsmíði og auðvitað 
unnið öll störf til sveita. Ég kem úr erfiðis-
vinnuumhverfi inn í hvítflibbaheiminn en 
ekki öfugt.“ 
En hvað sem líður uppruna Steingríms, hafði 

hann lungann úr sinni starfsævi, eða í aldar-
fjórðung, unnið í vernduðu starfsumhverfi 
Alþingis, ekki fengist við erfiðisvinnu og sára-
litla reynslu hlotið af stjórnunarstörfum.

Steingrímur J. Sigfússon hafði gagnrýnt 
harkalega að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kæmi 

Steingrímur kallaði skilmála Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
„ógnarskilmála“ og að Íslendingar væru komnir á  
„þvingunarprógramm“. Hann sagði að sjóðurinn væri 
„eyðileggjandi fyrir íslenskt velferðarsamfélag til framtíðar“ 
og aðhylltist „harðlínuniðurskurðarstefnu“.  En því fór fjarri 
að það yrði forgangsverkefni Vinstri grænna í ríkisstjórn að 
koma Íslandi út úr samstarfinu við sjóðinn.

Mynd: Johannes Janson / norden.org
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að málum hér og lét eftirfarandi ummæli falla 
haustið 2008: 

„Ég vil láta það koma hér fram að eftir því 
sem við verðum í aðstöðu til að hafa áhrif 
á málin, þingmenn Vinstri grænna, verður 
það forgangsatriði af okkar hálfu á komandi 
misserum eða árum að reyna að borga 
Ísland út úr þessu prógrammi aftur. Það skal 
hafa algeran forgang af okkar hálfu að reyna 
að standa þannig að málum að við endur-
heimtum aftur frelsi okkar á þessu sviði eftir 
því sem aðstæður frekast leyfa.“
Því fór fjarri að það yrði forgangsverkefni  

Vinstri grænna að koma Íslandi út úr sam-
starfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, en 
Steingrímur hafði kallað skilmála sjóðsins 
„ógnarskilmála“ og Íslendingar væru komn-
ir á „þvingunarprógramm“. Hann sagði að 
sjóðurinn væri „eyðileggjandi fyrir íslenskt 
velferðarsamfélag til framtíðar“ og aðhylltist 
„harðlínuniðurskurðarstefnu“.  Fáeinum dögum 
áður en minnihlutastjórnin tók formlega við 
völdum spurði Birgir Ármannsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, af þessu tilefni í pistli á vef-
ritinu AMX: 

„Eru allar hugsjónirnar gleymdar? Skiptir 
svona miklu máli að verða ráðherra? Hvar er 
prinsippmaðurinn Steingrímur J. Sigfússon?“ 
Um það farast Steingrími svo orð: 
„Þegar ég kom í fjármálaráðuneytið mat ég 
málið af raunsæi og hugsaði með mér að 
ekki þýddi annað en að vinna eftir áætluninni 
og með því fólki sem hér var frá sjóðnum og 
gera sem best úr því.“ 
Umskiptin gengu hratt og fumlaust fyrir sig.

Bankastjórn Seðlabankans  
hrakin frá völdum

Fyrsta frumvarp sem ný ríkisstjórn lagði fyrir 
Alþingi var til breytinga á lögum um Seðla-
bankann. Meginatriði frumvarpsins var að 
aðeins skyldi vera einn seðlabankastjóri. Kveðið 
var á um tilteknar hæfniskröfur bankastjóra og 
þá skyldi komið á svokallaðri peningastefnu-
nefnd. Engum duldist að tilgangur frum-
varpsins var að losna við Davíð Oddsson úr 
stöðu seðlabankastjóra, en það hafði verið 
aðalágreiningsefni Samfylkingar og Sjálfstæðis-
flokks í fráfarandi ríkisstjórn. Steingrímur J. Sig-
fússon átti fund með Davíð meðan frumvarpið 

var til meðferðar í þinginu. Davíð hafði óskað 
eftir fundi þeirra undir því yfirskini að verið væri 
að ræða málefni sparisjóðanna. Steingrímur 
tjáði Davíð að „aðstæðurnar hefðu sigrað þá“ og 
ekki væri unnt að búa við óbreytta stöðu. Davíð 
var ekki sáttur, sem vonlegt var. Steingrími þótti 
miður hvernig þetta fór og segir um það mál: 

„Ég hefði viljað að þetta hefði gerst á vin-
samlegri hátt en það fór eins og það fór. Og 
ég tek fram að seðlabankastjórarnir voru 
mætir menn og hafa örugglega gert sitt 
besta.“ 
Davíð lét af embætti hinn 26. febrúar er lögin 

höfðu verið samþykkt. 
Embætti seðlabankastjóra skyldi auglýsa 

laust til umsóknar í byrjun marsmánaðar, en 
ekki gat bankinn verið án æðstu stjórnenda á 
þessum háskatímum, skömmu eftir fall viðskipta-
bankanna þriggja. Því þurfti að brúa bilið. 
Beinast hefði legið við að einhver hinna æðstu 
embættismanna bankans tæki við skyldum 
seðlabankastjóra tímabundið, en Steingrímur 
J. Sigfússon hafði aðrar hugmyndir. Hann lagði 
kapp á að fá hingað norskan seðlabankastjóra 
og taldi að með því gæti tvennt unnist, annars 
vegar að hæfur maður fengist og hins vegar 
að tengslin við Noreg gætu eflst, en Steingrími 
hefur löngum verið mjög umhugað um þau. 
Hann sannfærði Jóhönnu Sigurðardóttur og 
Samfylkinguna um þessa tilhögun og hafði 
því næst samband við Kristinu Halvorsen, 
fjármálaráðherra Noregs og formann systur-
flokks Steingríms þar ytra. Um það farast Stein-
grími svo orð í bók sinni Frá hruni og heim: 

„Kristín tók þessu erindi vel og lofaði mér að 
hún skyldi finna toppmann.“ 

Með tölvubréfi 12. febrúar lagði Halvorsen 
til að Svein Harald Øygard, starfsmaður ráð-

Steingrímur „gúglaði“ Svein Harald og 
leist vel á það sem hann fann á netinu 
og hringdi til hans, en Svein Harald er 

nátengdur norska Verkamannaflokknum. 
Davíð Oddsson, fráfarandi formaður 
bankastjórnar Seðlabankans, kallaði  
norskan arftaka sinn „lausamann úr  
norska Verkamannaflokknum, sem 

enginn maður hafði heyrt minnst á. Ekki 
einu sinni Google, sem þekkir þó marga“.
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gjafarfyrirtækisins McKinsey í Ósló, yrði fenginn 
til starfsins. Steingrímur „gúglaði“ Svein Harald 
og leist vel á það sem hann fann á netinu og 
hringdi til hans, en Svein Harald er nátengdur 
norska Verkamannaflokknum. Davíð Oddsson, 
fráfarandi formaður bankastjórnar Seðlabank-
ans, kallaði norskan arftaka sinn „lausamann 
úr norska Verkamannaflokknum, sem enginn 
maður hafði heyrt minnst á. Ekki einu sinni 
Google, sem þekkir þó marga“.

Þegar Steingrímur sá fram á að styttist í 
afgreiðslu frumvarpsins á þingi boðaði hann 
Svein Harald til landsins, en sagði að hann skyldi 
láta lítið fyrir sér fara. Sjálfstæðismenn lögðu til 
að málið færi til viðskiptanefndar milli annarrar 
og þriðju umræðu, sem tafði afgreiðslu þess um 
viku. Allan þann tíma var Svein Harald í felum 
á 1919 hóteli í gamla Eimskipafélagshúsinu í 
Pósthússtræti. Steingrímur reyndi að hafa ofan 
af fyrir honum á meðan í krafti þess að hann 
væri ekki þekkt andlit, fór með hann út að 
borða og einu sinni út að skokka. Daginn eftir 
að frumvarpið var afgreitt kom Svein Harald 
loks úr felum, það var föstudaginn 27. febrúar. 
Á blaðamannafundi var hann inntur eftir því 
hvenær hann hefði verið beðinn um að taka að 
sér starfið og sagðist hann þá ekki muna það. 
Davíð Oddsson taldi þetta „mjög sérkennilegt 
og alvarlegt svar“ og bætti við: 

„Annaðhvort hefur maðurinn alzheimer 
á mjög alvarlegu stigi eða hann sagði 
blygðunarlaust ósatt, þegar hann fékk fyrsta 
tækifærið til að tala við Íslendinga. Við skulum 
hans vegna vona að þetta sé alzheimerinn.“

Flokksbróðir Sveins Haralds úr norska 
Verkamannaflokknum, Jens Stoltenberg for-
sætisráðherra, kom hingað í heimsókn eftir að 
vinstristjórnin var komin til valda og heimsótti 
nýja seðlabankastjórann. Sagt var að hann hefði 
spásserað um Seðlabankann „eins og hann ætti 
hann“. Davíð Oddsson sagði það eina ósmekk-
legustu uppákomu af hálfu erlends fyrirmennis 
sem sést hefði hér á landi.

Steingrímur lofaði samstarf þeirra Svein 
Haralds og sagði að „enginn hátíðleiki upp á 
gamla mátann“ hafi þvælst þar fyrir. Frásögn 
Steingríms af vali Sveins Haralds og samskipt-
um þeirra tveggja lýsa ótrúlegri léttúð í mál-
efnum sjálfs Seðlabanka Íslands.

Steingrímur friðþægir kröfuhafa

Þegar neyðarlögin voru sett í október 2008 
höfðu Seðlabankinn og önnur íslensk stjórn-
völd notið aðstoðar hins virta fjárfestingar-
banka JP Morgan. Nýir valdhafar, sem komu að 
málum frá og með 1. febrúar 2009, réðu hins 
vegar til starfa lítið breskt ráðgjafarfyrirtæki, 
sem nefndist Hawkpoint. Þar með var farið á 
mis við mikla þekkingu JP Morgan á málum 
hér heima. Á sama tíma störfuðu alþjóðlega 
virtir fjárfestingarbankar fyrir kröfuhafa föllnu 
bankanna, það voru Barcleys Capital, UBS og 
Morgan Stanley. Í grein í Viðskiptablaðinu var 
þessu líkt við það ef knattspyrnulið Swindon 
Town ætti eitt í höggi við Bayern München, 
Chelsea og Barcelona. 

Vegur Hawkpoint var ekki meiri en svo að í 
árslok 2011 keypti Canaccord Genuity rekstur-
inn og lagði vörumerkið niður. Það var mikil 
gæfa að JP Morgan aðstoðaði stjórnvöld í 
kjölfar falls bankanna og betra ef vinstristjórnin 
hefði þegið ráðgjöf þeirra áfram. Góðir alþjóð-
legir sérfræðingar skipta sköpum, enda lítil 
þekking og reynsla af málum sem þessum til 
staðar hér á landi.

En það var ekki einasta svo að minniháttar 
ráðgjafarfyrirtæki ætti í höggi við sterkustu fjár-
festingarbanka heims heldur voru þau verkefni, 
sem Fjármálaeftirlitið skyldi annast á grund-
velli neyðarlaganna, flutt án lagaheimildar til 
sérstakrar samninganefndar þriggja ráðuneyta 
undir forystu Indriða H. Þorlákssonar, setts 
ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu. Fundar-
gerðir samninganefndarinnar eru í hæsta máta 
athyglisverð lesning. Fyrstu fundargerð vantar 
í þau gögn sem afhent hafa verið en strax í 

 „Þau eiga okkur mikið að þakka í þeim 
efnum. Það er enginn vafi á að útkoma 

þeirra í kosningunum 2009 er algjörlega 
því að þakka að við björguðum þeim út 
úr samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn. 
Þau fengu á sig nýjan svip með því að 
vera komin í samstarf við okkur með 

Jóhönnu í forystu og sluppu ótrúlega vel 
frá því að hafa verið í stjórn með  

Sjálfstæðisflokknum þegar allt hrundi. 
Aftur á móti var misjöfn hamingja með 
samstarfið við okkur í Samfylkingunni. Í 
baklandi flokksins var fólk sem ekki vildi 

vinna til vinstri.“
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annarri fundargerðinni segir starfandi formaður 
nefndarinnar orðrétt: 

„Ríkið vill friðþægja kröfuhöfum eins og 
auðið er.“ 
Bent hefur verið á að þessi ummæli urðu 

leiðarstef nefndarinnar og áttu eftir að hafa 
afdrifaríkar afleiðingar í för með sér.

Höfundur innti Lilju Mósesdóttur, fyrrverandi 
þingmann Vinstri grænna, álits á því hvers 
vegna hún teldi að vinstristjórnin hefði sýnt 
svo mikla undanlátssemi gagnvart kröfuhöfum 
föllnu bankanna. Hún telur að meðal annars 
hafi verið vanþekkingu um að kenna. Þá hefðu 
völd embættismannakerfisins verið of mikil að 
hennar mati og fannst henni sem Þorsteinn 
Þorsteinsson hefði Steingrím J. Sigfússon „í 
vasanum“, en Þorsteinn var ráðgjafi stjórnvalda 
vegna samninga við kröfuhafa. Lilja bætir við: 

„Ýmsir utan stjórnmálanna höfðu mikil áhrif.“ 
Hún segir að þeirra á meðal sé Þórólfur  

Matthíasson prófessor sem hafi verið „eins og 
grár köttur“ í fjármálaráðuneytinu hjá Stein-
grími. Þingmenn Vinstri grænna hafi lítt verið 
upplýstir um viðræðurnar við kröfuhafa: 

„Við héldum að það væri verið að semja um 
skuldalækkun til almennings.“  
Þegar hún og fleiri þingmenn hafi spurst 

fyrir um málið hafi þeim ítrekað verið tjáð að 
þessi mál væru „á viðkvæmu stigi“ og við það 
sat. Þess má geta að í slitastjórn Kaupþings sat á 
þessum tíma Theódór Sigurbjörnsson, löggiltur 
endurskoðandi, sem verið hefur endurskoðandi 
reikninga Vinstri grænna frá stofnun.

Höfundur hefur einnig borið þessi mál undir 
Jón Bjarnason, fyrrverandi ráðherra Vinstri 
grænna. Hann segir að kapp forystumanna 
flokksins að komast í ríkisstjórn hafi borið þá 
ofurliði. Stefnumálin hafi ekki verið afgreidd 
pólitískt innan þingflokks. 

Frá fyrsta degi minnihlutastjórnarinnar var 
ákveðið að ýmis mál, þar með talið samningar 
við kröfuhafa, skyldu leyst „faglega“ og „tækni-
lega“ og áttu þá ekki lengur að vera pólitísk, 
þrátt fyrir að stjórnmálamenn gætu vitaskuld 
ekki varpað af sér pólitískri ábyrgð. Skipan 
utanþingsráðherranna hafi verið af þessum 
rótum runnin, en hún mun hafa verið afar 
umdeild innan Vinstri grænna. Jón bætir því við 
að þingmenn flokksins hafi ekki haft yfirsýn yfir 
hin „faglegu“ og „tæknilegu“ mál og verið kaf-
færðir í skjalaflóði. 

Horfið frá Brussel-viðmiðunum
Í kjölfar falls viðskiptabankanna haustið 2008 
fékk ríkisstjórn Geirs H. Haarde því framgengt 
að stórveldin á meginlandi Evrópu settu 
svokölluð Brussel-viðmið, en í þeim fólst að 
tekið yrði tillit til fordæmalausra aðstæðna á 
Íslandi og tryggt að Íslendingar gætu endurreist 
efnahagskerfi sitt og fjármálakerfi um leið. Þá 
kæmi Evrópusambandið að lausn deilna um 
innstæðutryggingar. Brussel-viðmiðin urðu 
grundvöllur fyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins hér á landi, en þeim var ýtt til hliðar 
þegar minnihlutastjórnin tók við völdum. 
Athygli vekur að fáeinum dögum fyrir stjórnar-
skiptin sagði Steingrímur J. Sigfússon í grein í 
Morgunblaðinu, og vísaði til álits lögfræðinga, 
að hlutverk innlánatryggingakerfa samkvæmt 
Evróputilskipunum hefði aldrei verið að takast 
á við allsherjar bankahrun. Afstaða stjórnvalda 
var nú gerbreytt og gengið út frá því að Íslend-
ingum bæri að greiða svokallaðar „Icesave-
skuldir“. 

Í tíð ríkisstjórnar Geirs H. Haarde var Icesave-
málið á könnu forsætis- og utanríkisráðuneyta 
og það undirstrikaði að litið væri á málið sem 
milliríkjamál, en ekki beinlínis viðræður um 
skuldauppgjör. Með nýrri ríkisstjórn var málinu 
komið á forræði fjármálaráðuneytis og Svavari 
Gestssyni, fyrrverandi formanni Alþýðubanda-
lagsins, falið að annast það fyrir hönd 
fjármálaráðherra. Baldur Guðlaugsson hafði ver-
ið fulltrúi fjármálaráðuneytis í viðræðunefndinni 
fyrir stjórnarskiptin, en Steingrímur J. skipaði 
Indriða H. Þorláksson í hans stað. 

Skipan Svavars vakti undrun margra, en hann 
átti að baki langan frama í forystusveit íslenskra 
sósíalista og var fyrstur þeirra til að hljóta sendi-
herratign. Hann gegndi því embætti í Svíþjóð 
og Danmörku, en var fyrst skipaður ræðis-
maður í Kanada. Sverrir Haukur Gunnlaugsson, 
sendiherra í Lundúnum, hafði áður komið að 
Icesave-málinu og vekur athygli að hann var 
ekki fenginn til að sitja í samninganefndinni. Í 
utanríkisráðuneytinu töldu menn þó skýringu 
þessa vera að Svavar vildi ekki fá annan sendi-
herra í nefndina til að draga ekki athyglina frá 
sér. Svavar ætlaði sér heiðurinn af „glæsilegri 
niðurstöðu“ málsins.

Guðfríði Lilju Grétarsdóttur, þingmanni Vinstri 
grænna, brá mjög við þær fregnir að Svavari 
væri fengið þetta verkefni. Hún leit svo á að 
flokkurinn væri með þessu að halda því „pólitíska 
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andliti sem fortíð hans sýndi“, eins og hún 
orðaði það. Hún taldi einnig að staða Svandísar, 
dóttur Svavars, í þingflokknum gæti torveldað 
hreinskiptnar umræður um málið. 

Guðfríður Lilja gekk því á fund Steingríms, 
reifaði áhyggjur sínar og velti því upp hvort 
ekki væri hentugra að fá til verksins mann með 
alþjóðlega reynslu og fjarlægan flokkakerfinu. 
Henni varð ekki að ósk sinni og það átti eftir 
að þyrma yfir hana þegar hún komst að því að 
pólitískur aðstoðarmaður Steingríms, Huginn 
Freyr Þorsteinsson, var starfsmaður Icesave-
nefndarinnar og því sameiginlegur aðstoðar-
maður þeirra Svavars og Steingríms, líkt og 
fram kemur í bók Sigurðar Más Jónssonar um 
Icesave-málið.

Svavar hafði heldur ekki sinnt starfinu lengi 
þegar Steingrímur J. lét svo um mælt að hann 
þættist fullviss um að hann væri „að gera góða 
hluti“ og bætti við: „og ég skal lofa þér því að 
það er í sjónmáli að hann landi, og hans fólk, 
glæsilegri niðurstöðu fyrir okkur“. Steingrímur 

dró þessi ummæli til baka nokkrum dögum 
síðar og sagði þau hafa verið óheppileg.

Kosningasigur

Alþingiskosningarnar í aprílmánuði 2009 
gerbreyttu pólitísku landslagi, enda tímarnir 
óvenjulegir í meira lagi og kjörtímabil hafði 
ekki verið rofið síðan 1979. Aldrei fyrr höfðu 
jafnmargir nýir þingmenn sest á Alþingi að 
loknum kosningunum, eða alls 27 talsins. Í 
fyrsta skiptið frá stofnun lýðveldis var Sjálf-
stæðisflokkur ekki stærstur á þingi, hann galt 
afhroð og þingflokkurinn skrapp saman í 
aðeins 16 menn. Í kosningum tæpum tveimur 
árum fyrr náði flokkurinn inn 25 mönnum. 
Sjálfstæðisflokkurinn hafði þó gengið í gegnum 
mikla endurnýjun með nýjum formanni, Bjarna 
Benediktssyni. Kosningabarátta flokksins var 
sú máttlausasta sem um gat, enda flokkurinn 
í sárum eftir miklar ófarir. Samfylkingin varð 
nú stærst þingflokka, fékk alls 20 menn kjörna. 
Þetta var langmesti kosningasigur flokksins frá 
stofnun og mesta fylgi sem vinstriflokkur hafði 
nokkru sinni hlotið í þingkosningum hérlendis. 
Steingrímur J. þakkar sér þennan kosningasigur 
Samfylkingar og segir Vinstri græna hafa leyst 
Samfylkinguna úr gíslingu, eins og hann orðar 
það í bókinni Frá hruni og heim og bætir við: 

„Þau eiga okkur mikið að þakka í þeim 
efnum. Það er enginn vafi á að útkoma þeirra 
í kosningunum 2009 er algjörlega því að 
þakka að við björguðum þeim út úr samstarf-
inu við Sjálfstæðisflokkinn. Þau fengu á sig 
nýjan svip með því að vera komin í samstarf 
við okkur með Jóhönnu í forystu og sluppu 
ótrúlega vel frá því að hafa verið í stjórn með 
Sjálfstæðisflokknum þegar allt hrundi. Aftur 
á móti var misjöfn hamingja með samstarfið 
við okkur í Samfylkingunni. Í baklandi flokks-
ins var fólk sem ekki vildi vinna til vinstri.“

Fjórtán þingmenn komu í hlut Vinstri 
grænna. Þar með hafði myndast naumur þing-
meirihluti þessarra tveggja flokka og engin þörf 
lengur á stuðningi Framsóknarflokks, sem fékk 
níu menn kjörna. 

Nýr flokkur sem spratt upp úr mótmælunum, 
Borgarahreyfingin, hlaut fjóra þingmenn. 

Einsýnt var að þeir flokkar sem myndað höfðu 
minnihlutastjórnina héldu áfram samstarfi en 
nýja stjórnin gerði ekki með sér eiginlegan  
stjórnarsáttmála, slíkur var ágreiningur  

Kosningaauglýsing Vinstri grænna vorið 2009. Flokkurinn 
var með byr í seglum og fékk 14 þingmenn kjörna. 
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flokkanna. Þess í stað var samin samstarfs-
yfirlýsing, en hún var ekki kynnt þingmönnum 
Vinstri grænna fyrr en á flokksráðsfundi þeirra 
10. maí, en síðar sama dag skyldi ríkisstjórnin 
taka við völdum.

Samstaða Vinstri grænna brestur

Sjaldgæft er að Alþingi starfi mikið um sumar-
tímann, en sumarþingið 2009 varð hið lengsta í 
manna minnum og meira eða minna lagt undir 
Icesave-málið. Mikill titringur varð innan Vinstri 
grænna vegna málsins og urðu samskipti þeirra 
Steingríms J. og Ögmundar stirð. Samningur 
Svavars tók miklum breytingum og inn í hann 
var bætt efnahagslegum og lagalegum fyrir-
vörum. Lögin voru loks samþykkt á Alþingi hinn 
28. ágúst með atkvæðum allra stjórnarþing-
manna. Fyrirvararnir féllu í grýttan jarðveg hjá 
Bretum og Hollendingum og duldist engum 
lengur hvernig stjórnvöld beggja ríkja höfðu 
notað Alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að kúga 
Íslendinga. Því var haldið fram á þessum tíma 
að réttast hefði verið fyrir íslensk stjórnvöld 
að slíta viðræðum um Icesave þar til þessari 
misnotkun á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lyki. 
Forystumenn ríkisstjórnarinnar voru þó ekki 
til í að ganga svo langt, þvert á móti. Á opnum 
fundi Samfylkingarinnar hinn 30. september 
2009 lét Jóhanna Sigurðardóttir svo um mælt 
að ríkisstjórnin væri í viðræðum við Breta 
og Hollendinga um breytingar á fyrirvörum 
Alþingis, svo þær þjóðir myndu láta af þrýstingi 
sínum á Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

Jóhannes Þór Skúlason, einn forsprakka 
InDefence-hópsins, kallaði þetta „óskiljanlega 
þrælslund“ og bætti við: 

„Ríkisstjórnin er að uppfylla kröfur kúgarans 
til að biðja hann um að hætta að kúga sig. Í 
slíkri stöðu gerist alltaf það sama: Kúgarinn 
nær markmiðum sínum, kúgunin virkar.“
Ögmundi Jónassyni féll verulega illa að 

breyta ætti samþykkt málsins á þingi og segir 
Steingrímur í bók sinni Frá hruni og heim að 
Ögmundur hafi verið „órólegur og vanstilltur 
á þessum tíma“.  Jóhanna var orðinn þreytt á 
ástandinu hjá samstarfsflokknum og hótaði 
opinberlega stjórnarslitum næðist ekki sam-
staða um Icesave-málið. Sama dag og þau 
ummæli birtust hringdi Steingrímur í Ögmund 
sem svaraði ekki, en kom skömmu síðar upp 
í fjármálaráðuneyti til Steingríms mjög æstur 

og tilkynnti Steingrími að hann væri á leið niður 
í stjórnarráð til Jóhönnu að segja af sér. Stein-
grímur kom engu tauti við hann og Jóhanna 
ekki heldur. Hann sagði því af sér og Álfheiður 
Ingadóttir, flokkshollur þingmaður Vinstri 
grænna, varð heilbrigðisráðherra.

Ýmis fleiri mál ollu deilum innan Vinstri 
grænna. Ríkisstjórnin skar mjög niður fjárfram-
lög til heilbrigðismála og fyrsta verk stjórnar-
innar var að lækka örorkubætur. Þetta gramdist 
mörgu flokksfólki.

Evrópumálin

Evrópusambandsumsóknin var helsta ágrein-
ingsefni flokkanna. Á flokksþingi Vinstri grænna 
í marsmánuði 2009 hafði verið samþykkt 
ályktun þar sem sagði að brýnt væri að fram 
færi opin og lýðræðisleg umræða um samskipti 
Íslands og Evrópusambandsins og að aðild 
yrði leidd til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Hér kvað við nýjan tón í stefnu Vinstri grænna, 
en Ögmundur Jónasson átti nokkurn þátt í að 
semja þessa ályktun. Vart dylst nokkrum að hér 
var búið í haginn fyrir áframhaldandi sam-
starf Vinstri grænna og Samfylkingarinnar, en 
síðarnefndi flokkurinn hafði haft aðild Íslands 
að Evrópusambandinu á dagskrá frá árinu 2003. 
Ögmundur hafði verið fulltrúi Vinstri grænna 
við fyrstu formlegu þreifingar milli stjórnarflokk-
anna um miðjan janúar 2009. 

Steingrímur var kunnur af andstöðu við aðild 
Íslands að sambandinu og hafði í blaðagrein 
árið 2002 farið hörðum orðum um þær búsifjar 
sem finnskur landbúnaður hefði orðið fyrir 
vegna inngöngu í sambandið. Afstaða Stein-
gríms hafði ekkert breyst þegar komið var fram 
á árið 2009 og aðeins fjórum dögum áður en 
minnihlutastjórnin tók við völdum sagði hann 
Evrópusambandsaðild ekki á dagskrá. 

Jón Bjarnason, fyrrverandi þingmaður Vinstri 
grænna, hefur látið þess getið í samtali við 
höfund að hreina vinstristjórnin hafi í reynd 
verið framhald af minnihlutastjórninni og marg-
vísleg málefni ekki afgreidd gagnvart þingflokki 
Vinstri grænna. Að mati forystumanna flokksins 
var talið óþarft að ræða málin upp á nýtt – 
áfram skyldi haldið þar sem frá var horfið. Vinstri 
grænir hafi gengið til ríkisstjórnarsamstarfs á for-
sendum Samfylkingarinnar og þar hafi Evrópu-
sambandsumsóknina borið langhæst.

Í huga Jóns Bjarnasonar og fleiri þingmanna 
Vinstri grænna kom aldrei til greina að Evrópu-
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sambandsaðild yrði forsenda ríkisstjórnar-
samstarfs. Þess vegna er farin sú leið að Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráðherra flutti tillögu 
um aðildarviðræður sem þingmannamál og 
fékk til þess stuðning nokkurra stjórnarand-
stöðuþingmanna. Jón er mjög gagnrýninn 
á ýmsar yfirlýsingar Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra í þessu sambandi. Hún hafi 
ítrekað haldið því að fram að um leið og sótt 
yrði um aðild myndu allar dyr standa Íslandi 
opnar og erfiðleikar yrðu fyrir bí. Jón segir 
ótækt að Jóhanna hafi komist upp með um-
mæli af þessu tagi sem standist enga skoðun. 
Það var engu líkara en fáir tækju hana alvarlega. 
En líta verði á að hún var forsætisráðherra.

Jón segir að afgreiðsla Svavars-samninganna 
og yfirlýsing Steingríms um að bankarnir yrðu 
afhentir kröfuhöfum hafi verið forsenda þess 
að ESB tók við umsókninni. Ríkisstjórninni hafi 
verið stillt upp við vegg. Hann segir þingmenn 
hafi upp til hópa lítt gert sér grein fyrir því 
hvers konar fyrirbæri Evrópusambandið væri. 

Ögmundur Jónasson hefði síðar listað upp 
ýmsa fyrirvara á aðildarumsókn sem stæðust 
ekki gagnvart ESB. Jón segir að annað hvort 
hafi Ögmundur ekki vitað betur eða þá að um 
sjálfsréttlætingu var að ræða. Að auki hafi ýmsir 
stjórnmálamenn talað um að hægt yrði að taka 
upp evru með „flýtimeðferð“ og fjárhagslegum 
stuðningi sambandsins. Jón segir menn ekkert 
hafa haft fyrir sér með slíkum yfirlýsingum.

Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingar 
og ráðherra um skeið, hafði sagt að aðildar-
viðræður myndu ekki taka nema 18 mánuði. 
Steingrímur J. Sigfússon ræddi um viðræður 
eins og Evrópusambandið væri óbreytt frá því 
að Norðmenn sóttu um seinast. 

Jón Bjarnason segir Steingrím höfund hug-
taksins „að kíkja í pakkann“. Lagt hafi verið upp 
með málið þannig að fyrst yrði samið og síðan 
bara séð til hvort mönnum litist á inngöngu. 
Svona sé málum einfaldlega ekki lengur háttað, 
heldur feli aðildarumsókn í sér að aðlaga reglu-
verk viðkomandi lands að regluverki ESB.

Í þingsályktunartillögunni um aðildarum-
sókina voru settir miklir fyrirvarar, sér í lagi 
í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum. Jón 
kvaðst hafa viljað fylgja þeim fyrirvörum þegar 
samningsmarkmið hans málaflokka voru sett 
og fékk hann að auki álit um málið frá LÍÚ 
og Bændasamtökunum. Þetta var veganesti 
samninganefndarinnar í hans málaflokkum 
og auðvitað gekk það hvorki lönd né strönd. 
Hann kvaðst ekki myndu gefa sig og sagði að 
ef ríkisstjórnin vildi önnur samningsmarkmið 
skyldi málið lagt fyrir þingið á nýjan leik. Hann 
væri að fylgja samþykkt Alþingis.

Jón telur að ákvörðun hans um makrílkvóta 
hafi endanlega gert úti um Evrópusambands-
umsóknina. Viðræðurnar hafi í reynd stöðvast 
2011 og sambandið vildi sjálft gera hlé á 
viðræðunum þegar komið var fram á árið 2013, 
þar sem það taldi sér ekki í hag að málið yrði 
bitbein í kosningum. Það var því ekki erfið 
ákvörðun fyrir Össur að gera hlé á viðræðum 
snemma árs 2013, þar sem þær höfðu þá ekki 
staðið yfir um lengri tíma.

„Góði besti, segðu þá af þér!“

Átökin innan þingflokks Vinstri grænna 
mögnuðust stöðugt þegar leið á árið 2009. 
Þingflokksfundir þeirra gengu venjulega þannig 
fyrir sig að hver og einn þingmaður bar upp 
fyrirspurnir og svo var þeim svarað í lokin, en 

Jón Bjarnason, fyrrverandi ráðherra VG, segir að afgreiðsla 
Svavars-samninganna og yfirlýsing Steingríms um að 
bankarnir yrðu afhentir kröfuhöfum hafi verið forsenda 
þess að ESB tók við umsókninni. Ríkisstjórninni hafi verið 
stillt upp við vegg. Jón heldur því fram að Steingrímur J. sé 
höfundur hugtaksins „að kíkja í pakkann“. 
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aldrei átti sér stað raunverulegt samtal milli 
manna, engar umræður. 
Lilja Mósesdóttir sagðist eitt sinn hafa gengið 
á Steingrím J. á þingflokksfundi vegna skulda 
útgerðinnar. Án niðurfellingar þeirra yrði aldrei 
unnt að gera breytingar á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu, líkt og kveðið var á um í samstarfs-
samningi stjórnarflokkanna. Steingrímur sagði 
að ekki væri gert ráð fyrir neinum afslætti á 
skuldum útgerðarinnar. Þá sagði Lilja:

 „Þú ert þá að segja að ekkert verði gert til að 
breyta kvótakerfinu.“
Steingrímur svaraði Lilju engu. 
Lilja segir samskipti í þingflokknum hafa verið 

í hæsta máta yfirborðsleg og til þess fallin að  
halda málum leyndum. Sama hafi verið upp 
á teningnum í þingsalnum. Lilju sýndist þó 
ástandið sýnu verra í Samfylkingunni. Þar 
hafi aldrei mátt ræða nokkurn skapaðan hlut. 
Hún kveðst fljótt hafa náð ágætu sambandi 
við þingmenn Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks og þaðan fékk hún miklu meiri 
upplýsingar um ýmis málefni heldur en frá 
samflokksmönnum.

Alltaf voru það sömu þingmenn Vinstri 
grænna sem létu í sér heyra, en þeir hinir sömu 
skilgreindir sem „nöldurseggir“. Þetta var hópur-
inn í kringum Ögmund Jónasson, Lilja sjálf, 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Atli Gíslason og 
að nokkru leyti Ásmundur Einar Daðason. Þessi 
hópur hittist oft, ýmist heima hjá Ögmundi 
eða Lilju. Hún segir ástandið hafa verið mjög 
undarlegt, en stundum voru þingflokksfundir 
haldnir á miðnætti og reglulega var „órólega 
fólkið“ minnt á að það fengi „íhaldið aftur“ með 
þessu áframhaldi: „Þið viljið íhaldið aftur,“ var 
viðkvæðið. „Ég var til í að fella ríkisstjórnina, en 
ekki allir. Það urðu örlög hópsins,“ segir Lilja og 
vísar til „órólega hópsins“. 

Jóhanna Sigurðardóttir vandaði þessum 
þingmönnum Vinstri grænna ekki kveðjurnar 
á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar þegar 
hún sagði um þennan hóp að „of mikil orka 
og tími“ færi í að „smala þeim saman og ná 
málum í gegn“. Þá vísaði hún til orða ónefndrar 
flokkssystur sinnar sem sagt hafði að þetta væri 
„eins og að smala köttum“.

Lilja Mósesdóttir segir Steingrím J. hafa talað 
á þessum tíma í predikunartón og mikið stuðst 
við biblíulegar tilvitnanir og bætir við: 

„Steingrímur J. Sigfússon er mjög merkileg 
týpa. Hann upplifði sjálfan sig sem frelsara.“

Eins og áður var minnst á mun Steingrímur 
telja að hann hafi bjargast úr bílslysinu forðum 
fyrir forsjón almættisins og að hann hefði verk 
að vinna hér á jörð. Á þingflokksfundum varð 
honum tíðrætt um „göngin“. Það var sífellt 
verið að ræða um „göngin“ og „ljósið við enda 
ganganna“. Það væri engu líkara en hann teldi 
sig vera að sinna guðlegri köllun.

Jón Bjarnason tekur í sama streng í samtali 
við höfund og segir að Steingrímur hafi ítrekað 
rætt um það á þingflokksfundum að hann 
væri „blóðrisa á bakinu“ eftir erfiðið og þyrfti 
stöðugt að bæta á sig verkefnum. Í raunum 
sínum bar það við að Steingrímur hótaði þing-
flokknum að segja af sér. Í eitt skipti er hann 
gerði það mælti Atli Gíslason þingmaður: 

„Góði besti segðu þá af þér!“ 
Fátt var um svör hjá Steingrími.
Líklega hefur enginn stjórnarflokkur hér-

lendis þurft að glíma við jafnmikla stjórnarand-
stöðu meðal eigin þingmanna og vinstristjórnin 
2009–2013. Ekki einasta gekk Ögmundur úr 
ríkisstjórn heldur vann Jón Bjarnason, þing-
maður og ráðherra flokksins, nokkrum sinnum 
á móti stefnu stjórnarinnar og fleiri þingmenn 
greiddu atkvæði gegn stjórnarfrumvörpum. 
Steingrímur segir Ögmund hafa fengið bak-
þanka yfir því að ganga úr stjórninni.  
Ögmundur kom þó ekki aftur inn í stjórnina fyrr 
en í september 2010 og settist í stól innanríkis-
ráðherra. Alls gengu fjórir þingmenn úr þing-
flokki Vinstri grænna á kjörtímabilinu og einn 
afsalaði sér þingmennsku. Heldur betur hafði 
orðið breyting, því áður ríkti mikil eindrægni 
meðal þingmanna flokksins á sama tíma og 
hinir þrír höfuðflokkarnir glímdu reglulega við 
innbyrðis erjur. Steingrímur telur að hér hafi 
mestu skipt að margt nýtt fólk hafði komið 
inn 2009. Það hafi ekki haft neinn „tíma til að 
skólast til“ eins og hann orðar það í bókinni Frá 
hruni og heim.

Steingrímur einkavæðir bankana

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Stein-
gríms J. Sigfússonar varði gríðarlegum fjármun-
um, milljörðum á milljarða ofan, til vonlausra 

„Steingrímur J. Sigfússon er mjög  
merkileg týpa. Hann upplifði  

sjálfan sig sem frelsara.“
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tilrauna til að bjarga fjármálafyrirtækjum og 
það starf virðist að miklu leyti hafa verið 
stefnulaust og án heimilda frá Alþingi. Mestur 
hluti þessara fjármuna er farinn í súginn og það 
að óþörfu. Á sama tíma skar ríkisstjórnin mjög 
niður fjárframlög til heilbrigðisþjónustu. Sigurði 
Guðmundssyni, fyrrverandi landlækni, fórust 
svo um þetta orð í Læknablaðinu: 

„Umræða um hvað skiptir máli fer ekki fram. 
Á þeim tíma sem sífellt hefur verið þrengt 
að heilbrigðisþjónustu hefur illa reknum 
fjármálastofnunum og tryggingafélögum 
ítrekað verið komið til bjargar, ákvarðanir 
teknar um rándýr jarðgöng, nærfellt millj-
arður lagður til umræðu um nýja stjórnar-
skrá, málefni sem nú hefur brotlent með 
nokkrum látum. Sagt er að 50 milljarða hafi 
þurft til að bjarga Byr og SpKef, sem er ekki 
fjarri þeirri upphæð sem áætlað er að þurfi 
til að byggja nýtt hús fyrir spítalann. Vafalítið 
er unnt að færa rök fyrir því að bjarga SpKef 
eða Sjóvá, og ný stjórnarskrá er mörgum 
heilög vé. Hins vegar skortir umræðu um 
vægi og vigt, mikilvægi þess að raða málum 
í forgang. Hvort vegur þyngra styrk og öflug 
heilbrigðisþjónusta eða framtíð SpKef og 
Sjóvár?“

Steingrímur J. Sigfússon hafnar því algjör-
lega að hann hafi sýnt kröfuhöfum bankanna 
óeðlilega þjónkun og segir orðrétt um það mál: 

„Ísland gat ekki gert hvað sem var og getur 
ekki enn ... erlendir bankar og fjárfestar 
töpuðu þúsundum og aftur þúsundum 
milljarða á Íslandi og þeir eru sennilega 
ekkert spenntir fyrir að tapa meiru en þeir 
þurfa. Við þurfum að ganga fram af ábyrgð í 
þessum efnum ... Með öðrum orðum þurfum 
við að ganga fram eins og siðaðir menn í 
samskiptum, líka við erlenda kröfuhafa.“ 
Svo sem að framan var rakið þá gengu stjórn-

völd mjög langt til að friðþægja kröfuhafa og 
virðast hafa sýnt þeim óttablandna virðingu. 
En teldu kröfuhafar gengið á rétt sinn gátu þeir 
farið með málin fyrir dómstóla. Ýmsir beinir 
og óbeinir talsmenn kröfuhafa bankanna hafa 
nefnt að ekki hafi mátt leggja á þá að reka mál 
fyrir dómstólum. Þetta sjónarmið er athyglisvert 
því ófáir einstaklingar og fyrirtæki hér á landi 
hafa þurft að leita réttar síns fyrir dómstólum 
vegna málefna er varða fall bankakerfisins.

Nýju ríkisbankarnir voru loks einkavæddir án 
nokkurrar auglýsingar, án þess að upplýst væri 
um kaupendur og til stóð að hún færi fram án 
heimildar Alþingis. Taldi Steingrímur J. Sigfús-
son raunar óþarft að leggja fram frumvarp um 
þessi mál, en Pétur heitinn Blöndal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, benti nefndarmönnum í 
efnahagsnefnd Alþingis á að þar með kynni að 
vera farið á svig við stjórnarskrá og því varð úr 
að nefndin flutti sjálf frumvarp um málið.

Endurreisn bankanna var svo til ekkert rædd 
í þingflokki Vinstri grænna. Steingrímur J. virtist 
hafa óbilandi trú á Þorsteini Þorsteinssyni, sem 
var ríkisstjórninni til ráðgjafar um þessi mál, en 
hann var fenginn til að kynna málið á þing-
flokksfundi og ætlunin að „mata“ þingflokkinn 
segir Lilja Mósesdóttir og bætir við: 

„Steingrímur J. vildi að við stæðum í baráttu 
í þingflokknum, það hélt athyglinni frá því 
sem var að gerast.“ 

Lilja telur að í raun hefði Steingrímur ekki 
kunnað því illa að svo hart skyldi rifist um 
Icesave sumarið 2009. Atli Gíslason, þing-
maður Vinstri grænna, gagnrýndi á þing-
flokksfundi að ráðist yrði í einkavæðingu 
bankanna. Á flokksþingi Vinstri grænna hefði 
verið mörkuð sú stefna að bankarnir væru 
áfram að tveimur þriðju hlutum í eigu ríkisins, 
en einnig að fjármálafyrirtækjum skyldi fækkað. 
Með einkavæðingunni fór fjármálaráðherra og 
formaður flokksins skýrlega gegn fyrrnefnda 

Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri 
grænna skar niður í heilbrigðisþjónustu 

en varði verulegum fjármunum til að 
bjarga fjármálafyrirtækjum  

Sigurður Guðmundsson, fyrrverandi 
landlæknir, skrifaði í Læknablaðið:  

„Sagt er að 50 milljarða hafi þurft til 
að bjarga Byr og SpKef, sem er ekki 

fjarri þeirri upphæð sem áætlað er að 
þurfi til að byggja nýtt hús fyrir spítal-
ann. Vafalítið er unnt að færa rök fyrir 
því að bjarga SpKef eða Sjóvá, og ný 

stjórnarskrá er mörgum heilög vé. Hins 
vegar skortir umræðu um vægi og vigt, 

mikilvægi þess að raða málum í forgang. 
Hvort vegur þyngra styrk og öflug heil-

brigðisþjónusta eða framtíð  
SpKef og Sjóvár?“
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atriðinu. Þá var farið á svig við hið síðar-
nefnda með stórfelldum fjáraustri í hin ýmsu 
fjármálafyrirtæki.

Tveir hinna þriggja ríkisbanka voru loks færðir 
kröfuhöfum föllnu bankanna í árslok 2009. 
Sú einkavæðing fór fram án þess að nokkur 
umræða ætti sér stað um eigendastefnu og 
framtíðarskipan bankamála, meðal annars með 
tilliti til þess hvort aðgreina ætti fjárfestingar-
banka og viðskiptabanka og setja ákvæði í lög 
um dreift eignarhald. Ríkið hafði tekið á sig 
alla áhættu af stofnun nýju bankanna og lagt 
þeim til hátt í 400 milljarða króna. Sannarlega 
gat brugðið til beggja vona, en endurreisnin 
tókst, ólíkt endurreisnartilraunum á þeim 
fjármálafyrirtækjum sem Steingrímur J. Sigfús-
son hafði forgöngu um og segir af hér á eftir. 
Sanngjarnt og eðlilegt hefði verið að íslenskur 
almenningur nyti góðs af því að svo vel tókst til.

Skýrsla Steingríms J. Sigfússonar um endur-
reisn viðskiptabankanna var lögð fram sama 
dag og alþingismenn héldu í kjördæmaviku í 
lok marsmánaðar 2011 og strax í framhaldinu 
fóru þingmenn í páskaleyfi. Það er því engu 
líkara en skýrslunni hafi verið laumað inn í 
bunka þingskjala. Enginn virtist hafa orðið 
hennar var fyrr en komið var fram í miðjan maí. 
Í kjölfarið urðu allnokkrar umræður um málið. 
Lilja Mósesdóttir, þá orðinn þingmaður utan 
flokka, frétti af skýrslunni utan úr bæ, en hún 
fullyrðir að til hafi staðið að koma í veg fyrir 
umræður um efni hennar. Kristján Þór Júlíus-
son, alþingismaður Sjálfstæðisflokks, gagn-
rýndi harðlega að kröfuhafar í þrotabú gömlu 
bankanna skyldu fá 30% afslátt af verðmati 
því sem Fjármálaeftirlitið hafði samþykkt – og 
ekki síður að nýir eigendur skyldu hafa fengið 
sjálfdæmi um innheimtu skulda almennings og 
fyrirtækja. Hagsmunir erlendra vogunarsjóða og 
alþjóðlegra fjármálastofnana væru settir framar 
loforðum sem gefin höfðu verið íslenskum 
almenningi.

Bankahrun Steingríms J.

Vonlausar björgunaraðgerðir fjármálaráðuneytis 
Steingríms J. Sigfússonar við fjármálafyrirtæki 
voru að því er virðist stjórnlausar. Milljarðar 
af fjármunum almennings fóru þar í súginn. 
Óþarft sölutap af Sjóvá nam á annan milljarð 
króna svo dæmi sé tekið. 

Að tilstuðlan ríkisstjórnar Jóhönnu Sig-
urðardóttur var komið á fót nýrri ríkisstofnun, 

Bankasýslu ríkisins, sem skyldi fara með 
eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum „í sam-
ræmi við lög, góða stjórnsýslu- og viðskipta-
hætti og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma“ 
eins og það var orðað. Þessu var almennt fylgt, 
en á því voru tvær undantekningar, Sparisjóður 
Keflavíkur og Byr sparisjóður. 

Sparisjóður Keflavíkur var öflug og rótgróin 

Í raunum sínum bar það við að Steingrímur hótaði 
þingflokknum að segja af sér. Í eitt skipti er hann gerði það 
mælti Atli Gíslason: „Góði besti segðu þá af þér!“ Fátt var 
um svör hjá Steingrími.

Mynd: Magnus Fröderberg/norden.org
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fjármálastofnun í sínum heimabæ. Eigið fé 
sjóðsins var jákvætt samkvæmt ársreikningi 
2008 um 5,4 milljarða króna, en eiginfjárhlut-
fallið var hins vegar rétt undir 8% lágmarki. 
Fjármálaeftirlitið veitti Sparisjóðnum í Keflavík 
heimild til sex mánaða til að koma eiginfjárhlut-
fallinu yfir hið lögboðna mark. Sú heimild var 
aftur framlengd um sex mánuði, en slíkt er 
aðeins heimilt „séu til þess ríkar ástæður“. Eignir 
Sparisjóðsins í Keflavík voru umfram allt fólgnar 
í útlánum til viðskiptavina, en að nokkru leyti í 
verðbréfum og hlutabréfum. Þessar eignir rýrn-
uðu hratt við fall viðskiptabankanna haustið 
2008. Aukin innlán juku mjög á erfiðleika 
sjóðsins, en meginvandinn fólst þó í rýrum 
endurheimtum lána.

Sparisjóðurinn í Keflavík starfaði á 
undanþágum til 22. apríl 2010 er Fjármála-
eftirlitið leysti hann til sín og skipti upp í „nýjan“ 
og „gamlan“ á grundvelli laga nr. 125/2008, 
svokallaðra neyðarlaga. Ekki er ljóst hvaða 
forsendur lágu að baki því að stofna nýjan 
sparisjóð og óljóst hvaða mat á rekstrarhæfni lá 
því til grundvallar. Nýr sparisjóður fékk nafnið 
SpKef, en stofnefnahagsreikningur hans var 
ekki birtur, þrátt fyrir skýr ákvæði laga þar að 
lútandi. Ársreikningar sjóðsins voru heldur ekki 
birtir. Að svo komnu máli voru útbúin drög að 
skiptireikningi sparisjóðsins og gert ráð fyrir því 
að eigið fé næmi fimm milljörðum króna. Sett 
var ný stjórn og skipt um helstu stjórnendur. 

Útlánasafn Sparisjóðsins í Keflavík var endur-
metið frá grunni og af bráðabirgðaniðurstöðu 
sem lá fyrir í febrúar 2011 mátti ætla að eigið fé 
væri neikvætt um 11,2 milljarða og að samtals 
vantaði 19 milljarða upp á að sjóðurinn full-
nægði kröfum Fjármálaeftirlitsins um lágmark 
eigin fjár. Að svo komnu máli voru allar endur-
reisnarhugmyndir að engu orðnar og leifar 
SpKef runnu inn í Landsbankann. 

Vorið 2011 réð Fjármálaeftirlitið endur-
skoðendur til að verðmeta eignir og skuldir 
SpKef miðað við 22. apríl 2010, en það var 
stofndagur nýja sjóðsins. Matið lá loks fyrir í 
janúar 2012 og þar kom fram að yfirfærðar 
eignir voru 17,2 milljörðum minna virði en 
yfirfærðar skuldir. Eigið fé SpKef var með öðrum 
orðum neikvætt um þá fjárhæð á stofndegi. Í 
kjölfarið var ákveðið að ríkissjóður legði Lands-
bankanum til fjárframlag til að mæta neikvæðri 
eignastöðu SpKef. Að mati Landsbankans var 
virði eigna sparisjóðins rúmir 43 milljarðar, 

eða 16 milljörðum lægri fjárhæð en fundin 
hafði verið út í eldra mati. Þar sem samkomu-
lag náðist ekki milli aðila um þetta efni var 
úrskurðarnefnd falið að útkljá málið. Bindandi 
niðurstaða hennar kvað á um að neikvæð staða 
sparisjóðsins næmi 19,2 milljörðum og féll sá 
kostnaður á skattgreiðendur. Heildarkostnaður 
ríkissjóðs vegna Sparisjóðs Keflavíkur nemur að 
teknu tilliti til vaxta alls 25 milljörðum króna. 
Stjórnvöld röskuðu einnig samkeppnisstöðu 
með því að láta félag sem ekki uppfyllti lög-
bundnar kröfur keppa á markaði í tvö ár.

Svipaða sögu er að segja af Byr sparisjóði. 
Eiginfjárhlutfall hans var 8,3% í árslok 2008 og 
því yfir lögboðnum mörkum og eigið fé jákvætt 
um 16 milljarða króna. Um mitt ár 2009 var 
sjóðurinn lentur í vandræðum og starfaði eftir 
það á undanþágu líkt og Sparisjóðurinn í Kefla-
vík. Það var loks 22. apríl 2010 að Fjármálaeftir-
litið leysti sjóðinn til sín og skipti honum upp í 
gamlan og nýjan, en þá hafði Byr verið rekinn 
um skeið á undanþágum. Nýi Byr uppfyllti 
ekki kröfur um eigið fé við stofnun, frekar en 
SpKef, en eiginfjárhlutfallið var aðeins 5%. 
Sérstaka athygli vekur að fjármálaráðuneytið 
fór með 5,2% hlut í nýja Byr. Hin 94,8% voru 
eign Byrs sparisjóðs, en aftur á móti í vörslu og 
umsjón fjármálaráðuneytisins. Því hefur verið 
haldið fram að um hafi verið að ræða skýrt brot 
á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 
en þrotabúum er óheimilt að eiga hluti í 
fjármálafyrirtækjum. Því var velt upp í þessu 
sambandi að fjármálaráðuneytið væri í reynd að 
„leppa“ hlutinn fyrir slitastjórn Byrs. 

Ríkið gerði samkomulag við Byr og skilanefnd 
gamla Byrs í október 2010 um 900 milljóna 
króna hlutafjárframlag. Samkvæmt samkomu-
laginu skyldi heildarhlutafé nýja Byrs nema 17,2 
milljörðum króna. Þá skyldi ríkið veita Byr fimm 
milljarða króna víkjandi lán til tíu ára, en aðeins 
þannig gat nýi Byr uppfyllt skilyrði Fjármálaeftir-
litsins um 16% lágmarks eiginfjárhlutfall. Í júní 
2011 var samþykkt að gefa út hlutafé í Byr að 
nafnvirði 6,9 milljarða króna, sem yrði fullnaðar-
greiðsla til gamla Byrs og þar með jókst hlutur 
ríkisins í 11,6% og hlutur gamla Byrs varð 88,4%. 

Byr fékk að starfa á undanþágu í tíu mánuði 
sem samkvæmt 86. gr. laga um fjármálafyrirtæki 
átti að byggjast á því mati Fjármálaeftirlitsins 
að félagið væri lífvænlegt. Það reyndist síður en 
svo eiga sér nokkra framtíð. Íslandsbanki keypti 
loks Byr fyrir 6,6 milljarða króna og sameinaði 
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rekstri sínum. Ríkissjóður fékk þá 765 milljónir 
króna í sinn hlut, svo sölutapið nam 135 milljón-
um. Í frétt Viðskiptablaðsins í september 2011 
kom fram að eignir Byrs höfðu rýrnað um 113 
milljarða þann tíma sem sjóðurinn var í umsjón 
ríkisins.

Á sama tíma og milljörðum á milljarða 
ofan var varið í vonlausa sparisjóði var 
tekin ákvörðun um að setja í þrot þær tvær 
fjármálastofnanir sem lífvænlegastar voru, 
annars vegar SPRON og hins vegar Straum-
Burðarás, að því er virðist fyrir einstrengingsleg 
viðhorf. Þau fyrirtæki höfðu bæði mikilsvert 
gildi fyrir fjármálakerfið í heild sinni. Sama 
verður ekki sagt um neitt þeirra fyrirtækja sem 
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Stein-
gríms J. Sigfússonar kom til bjargar. Ríkissjóður 
fær nú greidda tugi milljarða í arð á ári vegna 
eignarhluta sinna í viðskiptabönkunum þremur. 
Af þeim fjármálafyrirtækjum sem veitt var 
aðstoð 2009 og 2010 var aldrei greiddur neinn 
arður í ríkissjóð, enda fóru þau öll í þrot.

Samdráttarskeið framlengt

Ráðherraskipti urðu óvenjutíð á tímabili 
vinstristjórnarinnar en alls gegndu sautján 
manns ráðherraembættum í fyrsta og öðru 
ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur og það 
þrátt fyrir að ráðherrum væri fækkað. Stein-
grímur var fjármálaráðherra á árunum 
2009–2011 og 2011–2012 var hann sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra og efnahags- og 
viðskiptaráðherra. Steingrímur var svo atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðherra 2012–2013. 
Hann hafði því alla þræði í hendi sér. Enginn 
ráðherra ríkisstjórnarinnar, sem sat að völdum 
2009–2013, ber meiri ábyrgð á stjórnarstefnu 
þessa tímabils. 

Um miðjan febrúar 2013, þegar nærri dró 
alþingiskosningum, sýndu kannanir að stefndi 
í fylgishrun Vinstri grænna. Þá boðaði Stein-
grímur J. Sigfússon blaðamenn á sinn fund og 
tilkynnti að hann myndi láta af formennsku á 
næsta flokksþingi. Katrín Jakobsdóttir tók við 
sem formaður og lét Steingrímur fremur lítið 
fyrir sér fara í kosningabaráttunni. Alls töpuðu 
Samfylking og Vinstri grænir 28 prósentum 
atkvæða frá kosningunum 2009 og aldrei 
fyrr höfðu stjórnarflokkar misst viðlíka fylgi. 
Vinstri grænir höfðu þó náð að rétta nokkuð úr 
kútnum eftir að Steingrímur hörfaði úr for-
mannsstóli. Framsóknarflokkurinn vann mikinn 

kosningasigur í krafti loforða um almenna 
skuldaniðurfærslu til almennings. Mál sem 
kjósendum þótti bersýnilega að vinstristjórnin 
hefði vanrækt. Þingstyrkur Framsóknarflokks 
hafði ekki orðið meiri síðan eftir alþingiskosn-
ingarnar 1963. Ólafur Ragnar Grímsson fól 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni stjórnar-
myndunarumboð að kosningum loknum og 
ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks leit dagsins ljós. 

Hinn 23. maí 2013 var efnt til ríkisráðsfundar 
á Bessastöðum, síðasta ríkisráðsfundar forseta 
með öðru ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur. 
Volvo, árgerð 1971, með einkennisnúmerið  
Þ 2012 rann í hlað á Bessastöðum. Út úr honum 
steig Steingrímur J. Sigfússon. Að fundi loknum 
skilaði hann lyklum að ráðuneyti sínu. Stein-
grímur segir hróður sinn hafa borist víða sem 
ráðherra og þegar leitað sé á veraldarvefnum 
megi finna nafn hans „með fleiri hundruð 
þúsund eða milljónir talninga; fast á hæla okkar 
víðfræga forseta. Nafn þessa sveitastráks hefur 
því býsna víða ratað“. Hann telur að ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna hafi náð 
miklum árangri og kveðst sáttur með verkið. 
Grípum niður í orð hans sjálfs í bókinni Frá hruni 
og heim: 

„Ég sagði jafnan að ég ætlaði mér ekki önnur 
verkalaun en þau að geta, þegar þar að 
kæmi, hallað mér aftur og sagt með góðri 
sannfæringu þrjú orð: Já, það tókst. Og það 
tókst, Íslandi er borgið.“ 
Steingrímur telur ríkisstjórn sína og Jóhönnu 

vera „eina þá merkustu á lýðveldistímanum“. 
Hann kveðst hafa lagt alla orku sína í að „reisa 
landið úr rústum“ og bætir við að hann sé  

Ráðherraskipti urðu óvenjutíð á tímabili vinstristjórnarinnar 
en alls gegndu sautján manns ráðherraembættum í fyrsta 
og öðru ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur og það þrátt 
fyrir að ráðherrum væri fækkað. 
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„stoltur af þeim ótvíræða árangri sem náðst 
hefur“.

Þessi orð Steingríms standast ekki skoðun. 
Aðgerðir ríkisstjórnar hans og Jóhönnu Sig-
urðardóttur urðu til að framlengja kreppuna 
hérlendis. Í samkomulaginu við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn var upphaflega gert ráð fyrir 
10% samdrætti í þjóðarframleiðslu á árinu 
2009, samdrátturinn reyndist þó ekki nema 
6,5% þegar upp var staðið, sem var álíka og 
í Þýskalandi sama ár og nærri meðallagi í 
Evrópu. Hins vegar var samdráttarskeiðið hér 
innanlands framlengt að ófyrirsynju. Mýmörg 
tækifæri runnu þjóðinni úr greipum á valdatíma 
vinstristjórnarinnar, að sumu leyti vegna ein-
strengingslegra viðhorfa. Þannig voru tækifæri í 
virkjun og stóriðju ekki nýtt á kjörtímabilinu og 
stórkostlega dregið saman í verklegum fram-
kvæmdum almennt. Mikið púður fór í hvers 
kyns gæluverkefni stjórnarinnar á sama tíma 
og meginmálið – uppbygging efnahagslífsins 
– sat á hakanum. Hið „pólitíska energí“ fór í að 

hrinda sósíalískri hugmyndafræði í framkvæmd. 
Nánast allir skattar á almenning voru hækkaðir 
til muna og teknir upp nýir skattar, þar með 
talið eignaskattar, sem víðast hvar hafa verið 
afnumdir í hinum vestræna heimi. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Jóhönnu Sig-
urðardóttur sagði að stjórnin hygðist beita sér 
fyrir auknu aðgengi almennings og fjölmiðla 
að upplýsingum, að settar yrðu siðareglur fyrir 
ríkisstjórn og stjórnsýslu og að stuðlað yrði að 
„opinni stjórnsýslu“ og „auknu gagnsæi“.

Flest fór þetta á annan veg og víst er að engin 
ríkisstjórn hefur nokkru sinni haft á sínum 
snærum jafnmarga spunamenn. Fjölmiðlar 
voru stanslaust mataðir af upplýsingum sem 
hentuðu ráðamönnum og gleyptu flestir við 
þeim athugasemdalítið. Spunatölvubréf, sem 
fjölmiðlafulltrúi Steingríms J. Sigfússonar hafði 
sett saman, afhjúpaði brogað siðgæði  
ráðherranna. Siðareglur stjórnarinnar og há-
stemmdar yfirlýsingar um opnari stjórnsýslu, 
aukið gagnsæi og fleiri slíkar voru aðeins þræðir 
í spunaverki stjórnarinnar. 

Víðsfjarri alþýðu landsins

Hefði Steingrímur J. Sigfússon náði kjöri sem 
formaður Alþýðubandalagsins 1995 má telja 
ólíklegt að komið hefði til stofnunar Samfylk-
ingarinnar. Að mörgu leyti voru pólitískar línur 
skýrari fyrir stofnun hennar og þrátt fyrir að 
á köflum hafi mikið gengið blandast engum 
hugur um að Samfylkingin hefur ekki orðið 
það sameiningarafl vinstrimanna sem að var 
stefnt. Ljóst var frá upphafi að stuðningsmenn 
Steingríms J. Sigfússonar vildu fremur taka 
þá pólitísku áhættu að stofna nýjan róttækan 
vinstriflokk, sem sannarlega hefur fest sig í sessi. 
Pólitískur styrkur Steingríms hefur borið þann 
flokk uppi.

Allt fram til loka tuttugustu aldar kenndu 
vinstriflokkarnir sig við alþýðu landsins og voru 
að mörgu leyti verkalýðsflokkar, líkt og systur-
flokkar þeirra í nágrannalöndunum. Slíkar teng-
ingar eru löngu horfnar og forystusveitir þeirra 
nær eingöngu skipaðar háskólamönnum og 
fólk úr verkalýðsstétt hvergi sjáanlegt. Enda fór 
það svo á valdaskeiði ríkisstjórnar Steingríms 
J. Sigfússonar að hagsmunir íslenskrar alþýðu 
máttu sín lítils. Skuldabyrði íslenskra heimila 
og fyrirtækja var beinlínis aukin stórkostlega í 
þágu erlendra vogunarsjóða. 

Um leið var kreppan framlengd og dýpkuð.

Steingrímur segir hróður sinn hafa borist víða sem ráðherra 
og þegar leitað sé á veraldarvefnum megi finna nafn hans 
„með fleiri hundruð þúsund eða milljónir talninga; fast á 
hæla okkar víðfræga forseta. Nafn þessa sveitastráks hefur 
því býsna víða ratað“.

Mynd: Johannes Jansson /norden.org


