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Förra året sattes 
rekord i antalet 
konkurser på Island. 
Allt talar för att 
2011 blir ännu värre 
och byggbranschen 
är den som drabbats 
hårdast.

Tre år har snart gått sedan fi nanskrisen chockade Island. 
Värst drabbades byggbranschen. Många bostadsområden 
lämnades halvfärdiga. Platser som var avsedda för boende, 
liv och rörelse, står öde. Tidskriften Betong besöker ett 
Island där byggindustrin fortfarande är lamslagen.  
TEXT: MARIA HAGSTRÖM FOTO: MARTINA HOLMBERG

LEIRVOGSTUNGA  var Bjarni Guð-
mundssons drömprojekt. På mark som 
hans familj ägt i � era generationer skul-
le han skapa en barnvänlig villaförort. 
Men så kollapsade Islands banker hös-
ten 2008. Ungefär en tredjedel av husen i 
Leirvogstunga lämnades halvfärdiga. Där 
står de än idag. Och skolan som planera-
des � nns inte.

På en inramad karta visar Bjarni hur 
han tänkt sig området vid kusten utan-
för staden Mosfellsbær ett par kilometer 
norr om Reykjavik. Mellan två fjordar i 
närheten av bergen, nära till naturen och 
med hästar betande i hagar, skulle det bli 
ett trevligt bostadsområde för människor 
som gillar utomhusaktiviteter. 

Med hjälp av papper och penna ritar 
Bjarni upp en tidslinje för att försöka för-
klara vad som hände. I början av 2000-
talet började planerna ta form och sex 
år senare sattes första spaden i marken. 

Vintern 2008 gick allt fortfarande enligt 
planerna och det var, som Bjarni beskriver 
det, en trevlig upplevelse.

– De gamla bankerna hade redan för-
stått att något inte stod rätt till, men de 
sa det inte till någon. Vintern 2008 kände 
jag på mig att något var fel men, jag trod-
de ändå inte att något sådant här kunde 
hända. Jag minns att jag pratade med 
fastighetsmäklaren som jobbade för mig 
om hur det blir om bankerna skulle gå i 
konkurs, att då skulle allt kollapsa. Men 
det var inte på riktigt, det var mer som ett 
skämt då, säger Bjarni Guðmundsson.

Våren 2008 gick premiärministern ut i 
media och sa att Islands banker var okej 
och att allt var bra. Men hösten 2008 bra-
kade allt samman. Finanskrisen drog med 
den uppsvällda byggbranschen i fallet. Och 
byggandet i Leirvogstunga stoppades.

– Det kändes inte bra. Jag tror att alla 
gjorde många misstag och jag skulle ha 
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följt instinkten som jag hade om att något 
var fel, säger Bjarni Guðmundsson. 

I Leirvogstunga lämnades många hus 
halvfärdiga, några hade knappt påbörjats. 
De flesta av byggarbetarna som jobbade 
där lämnade landet och åkte till Norge för 
att arbeta, för sedan dess har det knappt 
funnits något att göra för människor inom 
byggbranschen på Island. 

– Det går fortfarande väldigt dåligt för 
hela byggbranschen och det är inte på väg 
att bli bättre, absolut inte. Det finns inga 
stora projekt, ingenting. Jag tror att vi 
kommer igenom det, men det kommer att 
ta många år, säger Bjarni Guðmundsson.

De familjer som skulle flytta in i 
Leirvogstunga fick hitta en annan boen-

delösning. Och de som redan flyttat in i 
området blir ständigt påminda om gran-
nar som förlorat sina blivande hem.

– Det värsta är att träffa familjerna som 
inte har kunnat flytta dit. De bor kvar i 
sina tidigare lägenheter, i något annat bo-
ende eller har flyttat utomlands. Men när 
något katastrofalt händer är människor 
förstående. Jag känner de flesta som bor 
i Leirvogstunga och det är klart att de i 
slutändan vill ha ett färdigt bostadsom-
råde, säger Bjarni Guðmundsson.

Bjarni lämnar sitt kontor och sätter sig i 
bilen för att visa dagens Leirvogstunga.

– Många företag har gått i konkurs efter 
kollapsen, säger han när han kör ut från 
industriområdet där hans företag ligger. 

Bjarni Guðmundssons drömprojekt 
Leivogstunga ligger just nu i dimma.
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» ...det går fortfarande 
väldigt dåligt för hela 
byggbranschen och det 
är inte på väg att bli 
bättre, absolut inte. Det 
finns inga stora projekt, 
ingenting.... «
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I fabriken 
Esjueiningar är det 
lugnaste perioden 
på 30 år.
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–Ser ni det där företaget, det har gått i 
konkurs. Och det där och det där. Hur det 
kommer att gå med mitt företag vet jag 
inte riktigt. Det är dåligt nu och det finns 
risk att det också går i konkurs längre 
fram. Jag kan inte göra något just nu, jag 
bara väntar och hoppas. Så ser situationen 
ut för oss, ingen vet någonting, ingen har 
en plan, säger Bjarni Guðmundsson.

Antalet bolag som sätts i konkurs på 
Island har aldrig varit så högt som nu. År 
2010 sattes nytt konkursrekord med 982 
företag. Den ser ut att bli värre i år. Bara 
under det första kvartalet gick 433 bolag 
omkull, en ökning med 47 procent jämfört 

med samma period förra året. Och kon-
kurserna är flest inom byggbranschen.

Bjarni kör en liten omväg för att 
visa en plats som har drabbats värre än 
Leirvogstunga. Där ute breder ett tomt 
område ut sig, med grus och jord. 

– Där skulle det ha byggts tusen lägen-
heter. Inget blev av, säger han och svänger 
ut på den stora vägen igen.

Leirvogstunga står det på en skylt. 
Bakom den finns ett litet bostadsområde. 
Många hus står där nya och moderna. 
Andra är inte riktigt färdiga, men en del 
av dem är ändå bebodda. En liten flicka 
springer runt på en tomt till ett hus som 
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Mer om 
Finanskrisen 
på Island
Arbetslöshet på IslAnd: 8,1 
procent, 13 262 personer (Sverige 
6,9 procent) april 2011

Arbetslöshet blAnd män:  
8,6 procent. Att den är något högre 
bland män beror främst på att många 
saknar jobb inom byggindustrin.

Mer än en tredjedel har varit arbets-
lösa i mer än ett år. 

Under finanskrisens första månader 
minskade antalet sysselsatta inom 
byggindustrin med över 30 procent. 
2009 var de 11 700 personer. Under 
2010 fortsatte det att minska.

De totala bygginvesteringarna 
halverades under 2009, vilket främst 
berodde på en nedgång inom 
bostäder, endast 200 lägenheter 
påbörjades. 

Källa: Islands Arbetsförmedling 
Vinnumálastofnun, Federation of 
Icelandic Industries, Sveriges Bygg-
industrier.

 Karen Rùnarsdòttìr och Jòhanna Pòrdardòttìr 
har trots att huset inte är riktigt färdigt valt 
att flytta in. Färdigställandet får bli i den takt 
pengar kommer in.
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» Bjarni kör en liten omväg för 
att visa en plats som har drab-
bats värre än Leirvogstunga. 
Där ute breder ett tomt område 
ut sig, med grus och jord.«
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Mer om 
Arbetet  
har flyttat 
utomlands
Ett av Islands största byggfö-
retag, ÍSTAK, har klarat av krisen 
bättre än de flesta. Anledningen är 
att de har flyttat 75 procent av sin 
verksamhet utomlands. 

– På så sätt har vi kunnat ha 
liknande antal arbetstagare som 
tidigare, men två tredjedelar av dem 
arbetar nu utomlands. Detta har 
självklart enorm inverkan på deras 
dagliga liv, eftersom de mycket hell-
re skulle vilja arbeta närmare sina 
familjer, säger Kolbeinn Kolbeinsson, 
verkställande direktör på ÍSTAK.

Byggande på Island kommer 
naturligtvis att återupptas så 
småningom, men på grund av att 
lågkonjunkturen har varit så djup 
att en del kompetens och skicklighet 
har lämnat branschen kommer det 
att ta tid att återhämta sig.

– Finanskrisen har på många sätt 
vänt vår värld upp och ner. Fortfa-
rande fokuserar vi och våra arbets-
tagare på överlevnad och väntar på 
att allt ska vända tillbaka till något 
mer normalt. Vi gissar att det kom-
mer ta två till tre år, säger Kolbeinn 
Kolbeinsson

mer ser ut som en betongklump. Framför 
huset står hennes lekstuga i plast. En färg-
glad kontrast till det grå huset. 

Här finns också en del husskelett. Ut-
anför ett av dem står en blå lyftkran kvar. 
Plasten som täckt fönstren har spruckit 
och fladdrar i den kraftiga vinden. Där 
inne ligger brädor och en trasig tumstock. 
Där står också en rosa leksakskanna. Här 
skulle egentligen barn bo, springa runt 
och leka. Men nu är det inte mycket liv 
och rörelse i huset.

I ett rum hänger byggarbetarnas over-
aller, en kaffekopp står på ett plastbord 
bredvid en tallrik med gammal ingrodd 
mat, det gurglar från ett avlopp och på 
golvet står gamla soppåsar. Där ligger 
också några gulnade tidningar med da-
tum från 2008. Det är som att arbetarna 
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I Lervogstunga har arbetarna 
lämnat byggplatsen som över 
en natt. Kranar och material 
står kvar.
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plötsligt en dag bara gav sig av och aldrig 
kom tillbaka. 

Men visst finns det liv i Leirvogstunga. 
Några människor är på väg hem i sina 
bilar, islandshästar töltar förbi utanför 
området och träd har vuxit sig nästan två 
meter höga sedan de planterats längs ga-
torna. Utanför ett hus jobbar Karen Rù-
narsdòttìr och hennes mamma Jòhanna 
Pòrdardòttìr i trädgården.

Karen och hennes man flyttade hit en 
månad före finanskrisen. Hon bjuder på 
kaffe i huset med stora fönster som vet-
ter ut mot den kala isländska naturen. Det 
mesta är klart i huset, men det finns en hel 
del att fixa. 

– Vi hade en budget på hur mycket vi 
kunde lägga på huset, men när finanskri-
sen kom och allt blev dyrt så tog pengarna 
slut innan vi hade hunnit få allt klart. Vi 
får nu ta det steg för steg, säger Karen Rù-
narsdòttìr. 

På båda sidor om deras hus skulle det 
byggas hus, men på ena sidan är bara 
plattformen färdig och på den andra finns 
det bara jord.

– Det är farligt för barn att leka utom-
hus där och när jag öppnar fönstret och 
det är blåsigt så får jag smuts in i huset, 
säger Karen. 
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– Det är tråkigt, för det hade kunnat bli 
ett fint område. Det kommer det att bli en 
dag, det är jag säker på, men det kommer att 
ta tid. Det är frustrerande. Människor vän-
tar och man måste ha tålamod, säger Karen 
Rùnarsdòttìr.

Tålamod. Det ordet återkommer gång på 
gång när man pratar med islänningar. Tåla-
mod, säger också Stefan Palsson på Prefab-
fabriken Esjueiningar EHF som ligger en 
liten bit från Leirvogstunga. Men där pågår 
i alla fall aktivitet. 

– Telefonen har börjat ringa igen, säger 
Stefan Palsson.

Han har jobbat inom branschen i trettio 
år och aldrig har han varit med om en tid då 
det varit så långsamt.

– Nästan allt har stannat av. Det är väldigt 
ledsamt. Men det har börjat komma igång, 
sakta, steg för steg, säger Stefan Palsson.

Före finanskrisen jobbade 20-25 personer 
i fabriken och de hade fullt upp. Men efter 
finanskrisen gick det företag som då drev fa-
briken i konkurs. Stefan vet också minst tre 
betongfabriker som har gått i konkurs.

– Byggbranschen är värst drabbad av 

finanskrisen. Jag tror att det är för att 
det byggdes alldeles för snabbt. Det var 
många människor som förväntade sig att 
de skulle bli rika och byggde, byggde och 
byggde. Men så kollapsade det. Och det 
fanns faktiskt inga pengar i det, det var 
bara lån, säger Stefan Palsson.

Lån på Island är ofta kopplade till in-
flationen och därför har de bara vuxit sig 
större. 

Trots krisen köpte Stefan och en kol-
lega den här fabriken när företaget som 
hade det innan gick i konkurs. De klarar 
sig helt okej, för det finns något som skil-
jer dem från andra – de har inga lån.

– Det här är den enda fabriken på Is-
land, tror jag, som inte har några skulder. 
Vi hade redan tillräckligt med pengar för 

att kunna köpa den utan att ta lån. Vi 
köpte också maskinerna till ett bra pris 
från ett annat företag som gick i konkurs. 
Vi klarar oss, men vi är bara fem perso-
ner här nu, hade vi varit 20 personer som 
förr så hade vi suttit här och gjort ingen-
ting, säger Stefan Palsson.

Inne i fabriken gör de denna dag delar 
till ett hus, samt små hus som ska stå som 
skydd runt stora soptunnor. 

– Det här är en liten fabrik. I framtiden 
vill vi göra den större, så fort vi har mer 
att göra. Jag tror på det här. Det kommer 
att bli bättre, men vi måste ha tålamod, 
det kommer att ta några år. Det har re-
dan gått tre år och kanske är det som en 
del säger; det tar sju år att glömma, säger 
Stefan Palsson.
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Stefan Paulsson, skuldfri  
betongfabriksägare.
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