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Rom ju la er ofte eks tra vak ker på Is land. 
Sola står lavt. Hus og lei lig he ter på mon-
te res mas se far ge ri ke lam per.

Men i mor gen må is len din ge ne 
pluk ke opp ut bren te papp es ker mer ket 
Gunn lau gur Ormstunga og Egill Skal-
lagrimsson. Få ste der fy res det av mer 
ra ket ter enn i og rundt Is lands ho ved-
stad. 31. de sem ber 2009 var in tet unn-
tak: Det smalt over alt.

Men det var ver ken fi  nans kri sen el ler 
sin net som gikk til værs og falt dødt til 
bunn fros sen mark.

 Folks sin ne ret ter seg ikke bare mot 
po li ti ke re og fi  nans fyrs ter: Man ge er kri-
tis ke til me die nes rol le før det smalt. 
Fag for en in ge ne, Is lands svar på LO er 
Alþýðusambands Íslands (ASI), slip per 
hel ler ikke unna kri tik ken.

Nå smeller det 
igjen på Island
Opprøret på Island er ikke gravlagt. Folk er fortsatt sinte. 
En av de aller argeste, forfatter Einar Már Guðmundsson, 
fi nner trøst i en avdød lyriker fra Hamar. 
Og i kveld smeller det igjen på Island.

DEN SIN TES TE SOM har gitt Is lands 
kri se et an sikt utad er Ei nar Már Guð-
mundsson (56), for fat te ren som fi kk 
Nor disk Råds lit te ra tur pris i 1995. Så 
sent som i fjor fi kk han Bjørn son pri sen 
i Norge. Ei nar (på Is land bru kes for navn 
i stor grad) fi kk pri sen for sitt om fat-
ten de for fat ter skap og sto re sam funns-
en ga sje ment.

I fjor tok han et knall hardt opp gjør 
med fi  nans fyrs ter, po li ti ke re og me di er. 
I «Den hvi te bo ken», som også kom ut 
på norsk, svin ger Ei nar svø pen.

Med hen vis ning til de han kal ler 
ekspansjonsvikinger og fi  nans fyrs ter 
sier han det slik til HA Pluss:

– Det opp sto en ny klas se på Is land: 
Den sten ri ke klas se. Un der klas sen ble 
gjort til idio ter. Læ rer yr ket ble for eks-
em pel an sett som yn ke lig. Hvis man kri-
ti ser te dem sat te de opp en sur mine og 
tru et med å for la te lan det.

EK TE SKA PET MEL LOM PO LI TIK KEN og 
fi  nans ver de nen er iføl ge for fat te ren en 
sen tral år sak til at det gikk så galt på 
Is land:

 – Det har gått galt i man ge land, men 
hvor for gikk det så fort så galt på Is land, 
Ei nar?

– Fi nans eli ten og po li ti ker ne tok 
mak ten. De av skaff  et lo ve ne. Fi nans li vet 
voks te over alle gren ser. Finans ble like 
stort som fi s ke, tu ris me og an net til 
sam men. Is land ble et neo li be ra lis tisk 
la bo ra to ri um.

– Kom dere kunst ne re og in tel lek tu-
el le med kri tikk før det smalt?

– Ak ku rat det te er noe jeg ten ker på 
hele ti den. På den ne ti den lev de en tre-
del av is len din ge ne på min ste lønn. Mel-
lom klas sen klar te seg noen lun de. Men 
med in va sjo nen av fi  nans fyrs ter gjor de 
man mel lom klas sen stør re. Ma te ria lis-
men ble at trak tiv. Fi nans fyrs te ne fi kk 
vår gam le kunst på sølv fat da de kjøp te 

ban ke ne. De eide avi se ne og de sik ret 
seg for la ge ne som gir ut våre bø ker, For-
lagene ble også off  er for neo ka pi ta lis-
men. De in tel lek tu el le ble kjøpt, sier 
for fat te ren.

 ME DI ENE FÅR SIN del av skyl da for at 
in gen stop pet gal ska pen før det gikk for 
langt.

 – Pro ble met var ikke hva avi se ne 
skrev, men alle opp lys nin ge ne de ikke 
skrev noe om. Men vi kan kan skje ikke 
skyl de på me di ene. Jeg kan ikke unn-
skyl de meg selv med at me di ene ikke 
for tal te meg hva som var i ferd med å 
skje. Da må jeg an kla ges for at jeg ikke 
spur te ty de li ge re, sier Ei nar.

De al ler fl es te av Is lands me die hus, 
fra Se og Hør til Morgunblaðið, ble raskt 
kjøpt av spe ku lan te ne.

–Hva da med fag be ve gel sen, som 
man skul le tro sto igjen som en uav hen-
gig makt ba se? Hvor dan bi dro fag be ve-

Man ge er 
kri tis ke til 
me die nes 
rol le før 
det smalt. 
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MED JACOBSEN PÅ TUR: Forfatter Einar 
Már Guðmundsson er veldig begeistret for 
den avdøde Hamar-forfatteren Rolf Jacob-
sen. Men selv ikke sindig Hedmarken-poesi 
demper islendingens sinne mot spekulan-
ter, medier og fagbevegelse.

MED JACOBSEN PÅ TUR: Forfatter Einar 

WIKILEAKS-KONTAKT: Kristinn Hrafnsson er frilansjournalist og kontaktperson for WikiLeaks på Island. Sik-
kerhetsvaktene er på plass fordi Reykjaviks ordfører holdt en pressekonferanse (i bakgrunnen).
WIKILEAKS-KONTAKT: Kristinn Hrafnsson er frilansjournalist og kontaktperson for TT WikiLeaks på Island. Sik-ISLANDSKE MEDIER I EN KRISETID: Det var overskriften på et foredrag som redaktør 

Olafur Stephenssen i Fréttabladet og avdelingssjef Sigrún Stefansdóttir fra RUV (Islands 
NRK) holdt for nordiske journalister i september.

ISLANDSKE MEDIER I EN KRISETID: Det var overskriften på et foredrag som redaktør 

gel sen til å ad va re folk om at noe var 
galt?

Ei nar sva rer slik på vårt spørs mål om 
Alþýðusamband Íslands (ASI) som til-
sva rer Nor ges LO:

– ASI gjor de ikke noe. ASI har blitt en 
eliteforening. ASI gjor de ikke noe før 
fi  nans kri sen. Jeg så in gen kri tikk fra dem 
mot fi  nans fyrs te ne. Un der kasserollere-
volusjonen for an All tin get (folk fl est stil te 
i tu sen tall med kjøk ken red skap og an net 
for å lage lyd, red.anm.) ba jeg ASI om å 
del ta sam men med oss. De vil le ikke 
være med, sier for fat te ren og leg ger til:

– ASI dek ket seg bak at folk måt te ha 
ar beid.

ROLF JA COB SEN, DEN av dø de Ha mar-
for fat te ren, er en av Einars fa vo rit ter. 
Han mø ter HA Pluss til in ter vju med 
fl e re Rolf Ja cob sen-bø ker i sek ken. 
Ja cob sen ble no mi nert til Nor disk Råds 
lit te ra tur pris fi re gan ger.

wMen selv ikke den sin di ge poe si en 
fra Hedmarken dem per for fat te rens sin-
ne. Og han er ikke ale ne om å ref se 
me di ene.

Is land ske me di er får besk bare kri tikk 
også fra den offi    si el le grans kings rap por-
ten av fi  nans kri sen. Is land ske me di er 
har end ret seg mye de sis te åre ne. Inn til 
få år si den var Morgunblaðið like selv-
sagt som varmt vann i alle hus stan der. 
Opp lags ra set star tet før fi  nans kri sen. 
Gra tis avi sen Fréttablaðið, som nå le ses 
av 60–70 pro sent av inn byg ger ne, var 
den vik tig ste år sa ken.

Et ter fi  nans kri sen har Morgunblaðið 
(an de len le se re har falt fra over 50 til 30 
pro sent) på ført seg selv pro ble mer ved 
å an set te den tid li ge re bank top pen og 
eks stats mi nis te ren Da vid Odds son som 
sjef re dak tør. Samt li ge me di er, unn tatt 
RUV som er Is lands mot styk ke til NRK, 
eies av fi nansvikingene.

Venst re si dens egen avis, Alþýðu-
blaðið, for svant for et drøyt du sin år 
si den.

100.000 IS LEN DIN GER, DET er hver 
tred je inn byg ger, er med lem i Alþýðu-
samband Íslands (ASI). 85 pro sent av 
alle ar beids ta ke re er or ga ni sert i en av 
ASIs 53 uli ke fag for en in ger. I Norge er 
om lag 52 pro sent av ar beids stok ken 
fag or ga ni sert.

– An de len fag or ga ni ser te var stor før 
fi  nans kri sen. Folk var sin te på ban ke ne, 
men man ge var sin te på ASI også. Alt 
had de lik som gått galt. Det var all ment 
sin ne. Da folk de mon strer te nede i sen-
trum men te ASI at myn dig he te ne selv 
måt te slok ke il den. Men et ter to må ne-
der så vi at det ikke fun ger te. Da kom 
ASI mer på ba nen og krev de ny valg, sier 
Snor ri Már Skúlason.

Han er in for ma sjons le der i ASI.
HEIA GJENG ER OR DET han bru ker til 
å be skri ve me die nes rol le før fi  nans kri-
sen

– Ban ke ne var så sto re at in gen tur de 
å si dem imot. In gen vå get å stil le grunn-
leg gen de spørs mål. Der sy nes jeg at 
me di ene svik tet litt, sier Snor ri.

 Han sier at folk fl est i dag mer ker 
fi  nans kri sen blant an net ved at mat pri-
se ne har økt med 40 pro sent på to år. 
Min ste løn nen er 155.000 is land ske kro-
ner i må ne den, før skatt. Det vil si om 
lag 16.000 nor ske kro ner. Et ter fi  nans-
kri sen ble løn nen til folk fl est satt ned 
mel lom 15 og 20 pro sent.

– Man ge fi kk val get mel lom re du sert 
lønn el ler opp si gel ser, min nes Snor ri.

SJE FENS HANS, ASILE DER Gyl fi  Arn-
björnsson, sier at ASI de sis te åre ne har 
hatt mye van ske li ge re for å slip pe til i 
is land ske me di er enn før:

– Det skyl des blant an net sto re ned-
skjæ rin ger i me di ene, men også at 
me di ene en pe ri ode var vel dig po li tisk 
styrt. Det gjaldt også i RUV, sier Gyl fi .

Han med gir at ASI kom i en slags 
iden ti tets kri se i den pe ri oden Is lands 
øko no mi voks te som verst/mest:

– Skul le vi som fag for en ing lik som 
være imot la ve re skat ter og bil li ge re 
bi ler, spør Gyl fi  re to risk.

– Pro tes ter te dere mot det som var i 
ferd med å skje?

 – Ja, men in gen lyt tet. Me di ene var 
mest opp tatt av å klap pe for de nye 
«in ves te rings vi kin ge ne». Vi ble be skyldt 
for å være gam mel dag se.

– Ei nar Már Guðmundsson kri ti se rer 
ASI for ikke å ha gjort noe i an led ning 
fi  nans kri sen og at dere støt tet «fi nansvi-
kingene»?

– Det er bare «kjaftæði» (tull prat, red.
anm.). Hvor var Ei nar Már et ter 2004? 
Jo, han solg te bø ker! Han vet ikke noe 
om det te. Vi pro tes ter te.

– In gen hør te et ter?
– Nei! Po pu lis me er ut bredt på Is land 

og Ei nar Már er en del av det, sier Gis li 
og gjen tar sin ge ne rel le kri tikk mot 
ap plau de ren de po li ti ke re, vekst kå te 
bank sje fer og sub jek ti ve jour na lis ter.

ME DIE NES KUTT HAR vært kraf ti ge på 
Is land. Det be kref ter Ola fur Stephens-
sen, sjef re dak tør i Fréttabladet og tid li-
ge re sjef re dak tør i Morgunblaðið. Sær lig 
hardt det gått ut over kri tisk og un der-
sø ken de jour na li stikk.

Han be kref ter at Fréttabladets ei ere, 
noen av de al ler stør ste «vekst vi kin-
ge ne» bruk te avi sen be visst.

– Kan man sto le på me di ene på 
Is land?

– Med unn tak for RUV så har alle et 
tro ver dig hets pro blem. Vi gir in gen av 
ei er ne sær be hand ling, sier Ola fur, og 
leg ger til:

– Men det er det ikke alle som tror ….
– Hvor for var ikke me di ene mer kri-

tis ke før bob len sprakk?
– Vi prøv de. Jeg var sjef på Morgun-

blaðið på den ne ti den. Vi tryk ket mye 
in for ma sjon fra ut lan det der uten land-
ske ban ker spåd de det som skjed de. Da 
fi kk vi mye kjeft av ban ke ne. Bank sje fer 
skrek i te le fo nen. Vi ble be skyldt for å 
være mot sam fun net og en ut vik ling 
som gjor de at alle had de det godt. Sam-
tidig var det en mur mot opp lys nin ger 
fra Is land. I et ter tid ser jeg at vi skul le ha 

skre vet mer om den ne «mu ren». Men 
folk var ikke mot ta ke li ge for slik in for-
ma sjon, sier Ola fur.

 DOM MEN FRA SIG RUN Ste fans dot tir, 
mel lom le der ved RUV, er ikke så 
streng:

– Sær lig ett bil de vi ser hvor kom pli-
sert det te var: En grup pe men nes ker 
med spe si al kunn skap (de som lag de 
den offi    si el le rap por ten om fi  nans kri-
sen, red.anm.) bruk te to år på å fi n ne ut 
hva som skjed de her. Da sy nes jeg det 
blir for bil lig å si at jour na lis te ne svik tet. 
Det stil ler et umen nes ke lig krav til 
den ne lil le grup pen jour na lis ter å si at 
de bur de ha for stått hva som fore gikk, 
sier Sig run.

Et ter fi  nans kri sen har hun job bet 
mye med ned be man ning og kutt i løn-
nin ger. RUV har gått fra 320 til 280 
an sat te. Bud sjet tet er kut tet enda har-
de re. Hen nes egen lønn er re du sert med 
12 pro sent.

– De som er igjen job ber har de re for 
mind re lønn. Det be tyr en sva ke re jour-
na li stikk, sa Sig run til en grup pe nor-
dis ke jour na lis ter som i høst var sam let 
på Is land.

WI KI LEAKS, HØS TENS VIN NER i 
in ter na sjo na le me di er, had de en tid 
ho ved ba se på Is land. En av dem som 
mis tet job ben i RUV var Kris tinn Hrafns-
son som nå er tals mann for Wi ki Leaks

Et ter 20 år i RUV opp lev de den snart 
60 år gam le re por te ren plut se lig at hans 
av ta le ikke ble for len get. I is land ske 
me di er ble det hev det at han ble sagt 
opp grun net kri tisk hold ning.

– Jeg har på fø lel sen at den job ben jeg 
har gjort med Wi ki Leaks har hatt en 
med vir ken de år sak, sier han til HA.

Nå job ber fri lan se ren for å etab le re 
en for en ing for un der sø ken de jour na li-
stikk på Is land.

– Hva er din dom over is land ske 
me di ers inn sats før fi  nans kri sen?

 – Jour na li stik ken mis lyk tes. Men det 
var nes ten umu lig å dri ve skik ke lig jour-
na li stikk. Det had de ikke hjul pet med ti 
gan ger fl e re jour na lis ter. Bank bob len 
var gjemt bak en mur like so lid som den 
ki ne sis ke. Alt for man ge had de fel les 
in ter es ser. Det har kom met fram at jour-
na lis ter som dek ket ban ke ne fi kk 
enor me lån. Dess uten bryd de ikke folk 
fl est seg. Det som skjed de på Is land var 
så unikt, sier Kris tinn og av run der slik:

– Det var lik som så stor ko se lig på 
Is land.

(Den ne re por ta sjen er fi  nan si ert av 
sti pend mid ler fra APF, Ar bei der be ve-
gel sens Pres se for bund)

✤

LYS I MØRKETIDEN: Kirkegårdene på 
Island er mye større grad enn i Norge 
pyntet med lys til jul og nyttår. Både 
levende lys og kors med batteridrevne 
pærer lyser opp i mørketiden.

LYS I MØRKETIDEN: Kirkegårdene på 

LO-FORMANNEN: Gylfi  Arnbjörnsson 
leder Islands svar på LO. Han mener fagfo-
reningen forsøkte å advare mot det som 
skjedde før fi nanskrisen på Island. De bare 
delvis ferdigbygde nybyggene i bakgrun-
nen vitner om både rask vekst og brå-
stopp.

LO-FORMANNEN: Gylfi  Arnbjörnsson 

Fag for en-
in ge ne, 
Is lands 
svar på LO 
er Alþýðu-
sambands 
Íslands 
(ASI), 
slip per 
hel ler ikke 
unna 
kri tik ken.
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