
Sagalandet med den
harde «kvardagen»

Amanuenslc Edvard Yalberg tar oss I dag med-til Island. «Dette landet var hos meg befolket av kjemper'og
halvgudlnner med djevelske kvallteter på godt og vondt. Dramaskapere i verdenseliten var disse våre frihetselskende
frender her ute I havet, og det på vårt opprlndelige språk som bare her er bevart og utviklet. I tillegg satt her frode
menn bortover gardene og skrev historien for oss, mens vl ennå var analfabeter», var Valbergs ord til redaktøren. Men
da Yalberg er klar over at landbrukstidsslrrlftet Norden lkke har plass til de levende døde, holder han seg strengt bare
til dagens Island. De som vil søke kontakt med s§ldfolket bakover i tid, viser han til Snorre og annen norrøn litteratur i
dilrt og prosa. For sln egen del er han sterkt opptatt av Haldor K. Laxness sine litterære forestillinger fra sagaverden.

Edvard Valberg

Over Til «kvardagen» av i dag

INFLASJONSPRESSET

For turisten tegner iryflasjons presset
et dystert bilde av det som kan skje
på heimlege tomter dersom vi
Iegger oss til en levestandard vi
egentlig ikke har råd til. Dermed er
det ikke sagt at islendingene vader
dypere enn støvlene rekker, men de
har sine problemer å stri med.
Fiskerisektoren står for ca. 80% av
eksporten, og dette er en meget
sårbar næring hvor både råstoff-
grunnlag, avsetning og priser kan
variere sterkt. Selv om framgangen
i fangst og eksport er betydelig, har
det likevel inntruffet plutselige til-
bakeslag som kan ryste landets
økonomi. I disse dager er det særlig
virkningen av den generelle olje-
drevne prisoppgang som setter fart
på inflasjonen. | 1967/68 var det en
prisreduksjon på det internasjonale
marked og sammenbrudd i silde-
fisket som skapte problemene. Med
unntak av fiskebankene, vannkraf-
ten og den geotermiske energi er
landet ekstremt ressursfattig, derfor
er importen nødt til å bli stor.
Blandt hovedpostene finner vi mat,
klær, brennstoff, maskiner, trans-
portmidlerT trevirke, papir, mine-
raler og kjemikalier. Her er en stat
som skal bygges ut og drives, med
kommunikasjoner, undervisning,
sosialvesen, utenrikstjeneste, kultur-
tilbud osv. Dette skal giøres av en

befolkning på størrelse med Nord-
lands, og betales alt vesentlig med
fiskeprodukter og sauekjøtt. Kan-
skje lever sagakjempene ennå i
folkets ånd og innstilling?

FOR ISLENDINGENE BETYR
FISKET LIV ELLER DøD, MENS
UTENLANDSKE TRÅLERE KJEM.
PER FOR PROFITT

En skjønner fort at de store
fiskebankene rundt landet er helt
avgjørende for Islanås være eller
ikke være som selvstendig og mod-
erne stat. Helt fram til 1965 har
utenlandske trålere fisket opp mer
enn halvparten av disse ressurser.
Totalfangsten har i løpet av de siste
år vist en synkende tendens på
grunn aY overbeskatning. Islen-
dingene har i realiteten intet valg.
De er kort og godt nødt til å berge
denne ressurs for Island med tanke
på framtiden, og dette kan bare
gjøres ved å regulere fangstene ned
til et nivå som kan vedlikeholdes.
Men dette lar seg ikke gjøre så
lenge de utenlandske trålerne kjem-
per for sin profitt. Derfor bør de
jages ut fra bankene slik at islen-
dingene selv kan foreta den nød-
vendige regulering og samtidig
prøve å holde oppe den livsnød-
vendige fangstkvote. Dette ville til
syvende og sist være til alles fordel.
Ingen kan være tjent med den
kortsiktige piratbeskatning som nå
praktiseres, og utviklingen vil
uvegerlig føre til alvorlige kriser,
med vid ringvirkning, når denne
linen er løpt ut.

VASSKRAF'T OG JORDYARTIE ER
FRISTENDE FOR STORINDUS.
TRIEN

Et annet mønster for Islands
økonomi er bestrebelsene for å
skaffe seg flere bein å stå på i den
internasjonale samhandel. Her står
reising av storindustri basert på
utnytting av egne energiressurser
sentralt i bildet. Hittil har dette
arbeidet resultert i reising av en
sementfabrikk, en kunstgjødsel-
fabrikk og et større aluminiums-
verk. Det siste er basert på sveit-
siske investeringer og islandsk
vannkraft. Ved Myvatn i nord
drives et interessant industripros,
jekt for framstilling av kisel. Rå-
stoffet er kiselalger fra botn ay
Myvatn, og energien er geotermisk.
Dette er så vidt en forstår bare
begynnelsen. Hittil er knappe 10%
av den nyttbare energi i vannkraft
og jordvarme utnlttet, så her er det
plass for ekspansjon. Island er
derfor i markedet etter kapital til
utbygging av disse ressursene. For
så vidt minner situasjonen mye om
Norge i de første etterkrigsår. Ennå
er det ingen skepsis å spore mot
kraftkrevende industri, men påt

bakgrunn av landets knappe ressur-
ser for øvrig, er dette forståelig.
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US.DALER, US.TEMPO
OG US-TENKING

Keflavik er
NATO-basen med øyas omsttldte
forsvar som islendingene helst så

flyttet til Norge. For øvrig minnet
den mest av alt om en avsPerret
getto for beskjedne krigsmenn, og
jeg kunne liksom ikke forestille meg
den røde hær i samme status. Det
er lett å skjønne at Keflavik må
kjennes som en torn i det islandske
kjøtt, men forholdet til onkel Sam
haq mange sider. På trass av enkelte
steike uttrykk er det ikke til å
bortforklare at USA uten sammen-
ligning stiller som den største im-
portør av islandske varer, mens et
Iand som Norge nesten ikke teller i
denne sammenheng. Og når Island
iløpet av etterkrigsårene har tatt et
kjempebyks ut av middelalderen og
fram i det økonomiske tetbildet
blandt verdens moderne nasjoner,
så skyldes neppe dette bare nordis-
ke dyder. Her har nok både US-
daler, US-tempo og US-tenking sin
del av æren. Hovedstaden vitner om
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dette. Det er ikke godt å si hvor
byen begynner og slutter. Den brer
seg som ringer i vatn utover med
nye byer i klondykestil og sterke
farger. Travelheten er enorm, og
byen er utviklet for biler. Å være et
menneske på to bein uten gasspedal
og ratt er et betydelig handikapp i
Reykjavik. Som hovedsteder flest
har Reykjavik hang til kannibal:
isme. Sammen med drabantbyene
Kopavogur og Hafnarfiørdur har
byen nå sugd opp det meste av
Iandets bondebefolkning. I lg73
bodde 106.898 mennesker av totalt
213.499 i disse tre sammenhen-
gende byområder. I denne travle
smie forvaltes og utformes det nye
Island. Her er de sterke kreftene
konsentrert, og de som ennå vil
lære det gamle bondeisland å kjen-
ne, har knapt om tid. Ingen tviler
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på hovedstadens dynamiske kraft
og vilje til å bygge velstanden
videre, men hvordan vil disse hes-
blesende byboere i pengemiljø for-
valte sin arv fra den tid folkets
kultur og særpregete skaperevne
forbauset verden? Vil den anglo-
amerikanske knappestøper omfor-
me Isiands sjel? Ingen vet, men alle
kan fornemme at det også her som i
selve landet er strømninger av
krefter i kamp. Reykjavik er på en
underlig måte i ferd med å skapes
foran øynene på oss. Opp av den
spraglete husflora av bølgeblikk og
betong kneiser monumentalbygg i
ulike stilarter. Et mylder av stein-
kjemper på sokkel følger utviklingen
med stirrende kvigeøyne. Farge-
skalaen utnyttes brutalt og maksi-
malt. Skapertrangen og drømmen
om det grandiose er ikke til å ta feil
av, men stilsans og landskapsfølelse
kommer ikke opp mot det en frnner
på Glaumbær prestegard og ved
kirken på Vidimyri. Likevel er det
kanskje best at gammelisland er
kommet i montere og arkiv, for i
funksjonalismens nye rike er det så
avgjort lettere å leve, - og det er
alles rettl
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a Ghambæt prestegård.

Foto: Edaard. Valberg.
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