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Yfirskrift ráðstefnunnar var Fjöl
miðlar og kynþáttafordómar og um
ræðurnar snerust aðallega um hlut
verk og skyldur fjölmiðla í fjölmenn
ingarlegu samfélagi. Einn fyrirlesar
anna minnti á að fjölmiðlum bæri
að endurspegla samfélagið og
tryggja að innflytjendum og öðrum
minnihlutahópum væri gert jafn hátt
undir höfði og öðrum samfélags
hópum. Annar minnti á að fjölmiðlar
gegndu aðhaldshlutverki gagnvart
stjórnvöldum fyrir hönd innflytjenda
eins og annarra samfélagshópa
þótt raddir þeirra væru ekki eins há

Í kröppum dansi
• Blaðamannaverðlaun 2008

• Rök dómnefndar
• Myndir meira en
skraut og litur

Verðlaunamyndirnar 2008

‑Tjáningarfrelsi er ekki frekar en önnur
frelsisréttindi án takmarkana. Þannig segir
dómstóllinn í þessum sama dómi að fyrir
mæli um að blaðamaður upplýsi hver sé
heimildarmaður að frásögn stríði gegn 10.
styðja fjölmiðla
grein Mannréttindasáttmála Evrópu nema
önnur veigameiri sjónarmið eigi við. Slíkar
takmarkanir kalli þó á mjög gaumgæfilega
athugun.
brugðust – hvað svo?
Í Goodwin málinu taldi dómstóllinn að
brotið hefði verið gegn 10. grein sáttmálans.
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Forsíðumyndin
Blaðamenn, ljósmyndarar og tökumenn lentu oft
í kröppum dansi í mótmælum búsáhaldabylting‑
arinnar. Ásakanir voru uppi um vísvitandi ofbeldi
lögreglunnar gegn fjölmiðlamönnum. Þessi for‑
síðumynd Þorvaldar Arnar Kristmundssonar
rennir stoðum undir slíkar kenningar.

Það vantar fjölmiðlastefnu
Í löndunum í kringum okkur skoða stjórnvöld nú hvernig unnt sé að tryggja
fjöbreytni og fjölræði í fjölmiðlum á tímum efnahagskreppu og samdráttar.
Það er gert á grundvelli þess meginskilnings að fjölmiðlar gegni mikilvægu
hlutverki í lýðræðisskipulaginu og að virkt og öflugt lýðræði sé sé aldrei mikil
vægara en á krepputímum. Reynslan af kreppunni miklu er mikilvæg í þessu
sambandi og í dag þykja það viðtekin sannindi að það skipti ekki minna máli
að styrkja meginstoðir lýðræðisins á erfiðleikatímabilum en að bregðast við
áföllum í hagkerfinu eða peningakerfinu. Það er hin almenna lýðræðislega
skylda borgaranna að taka upplýstar ákvarðanir í kosningum og þannig ráða
því í raun hvernig samfélaginu er stjórnað. Fjölmiðlarnir hafa þannig valdefl‑
andi hlutverk gagnvart borgurunum, þeir eru upplýsingakerfi lýðræðisins og
veita samhliða valdhöfum hvers konar aðhald.
Í okkar samfélagi hefur þetta mikilvæga upplýsingakerfi að stórum hluta
verið einkavætt og fjölmiðlarnir eru reknir sem hver önnur fyrirtæki á markaði.
Það er hefur vissulega marga kosti, en í því felast ýmsar hættur líka, hættur
sem í dag kunna að vera að verða sýnilegri en oft áður. Vegna þess að fjöl‑
miðlar eru félög í rekstri á markaði rétt eins og hver önnur fyrirtæki getur
markaðsbrestur haft veruleg áhrif og truflað og jafnvel komið í veg fyrir eðli‑
lega lýðræðislega umræðu. Þetta eru síður en svo ný sannindi, enda hefur
umræðu um ramma og reglur fyrir fjölmiðlaumhverfið skotið upp með reglu‑
legu millibili.
Hér á Íslandi hefur þessi umræða þó einkum komið upp í tengslum við
samþjöppun eignarhalds og þegar menn telja að tilteknir fjölmiðlar séu hættu
lega sterkir. Eðli málsins samkvæmt hefur kastljósið þá beinst að stóru lands‑
dekkandi miðlunum. Héraðsblaðaflóran sem að stórum hluta hefur barist í
bökkum þrátt fyrir gríðarlega mikilvægt samfélagslegt hlutverk sitt, hefur ekki
vakið áhuga stjórnmálamanna. Nú hins vegar berjast allir miðlar í bökkum,
jafnt héraðsfréttablöðin sem stóru miðlarnir og því er kannski von til þess að
stjórnmálin takist á við spurninguna um fjölmiðlastefnu. Ætla stjórnvöld að
setja fjölmiðlarekstri í landinu einhvern ramma umfram það sem gerist og
gengur í almennum fyrirtækjarekstri? Slík skerf hafa nú verið stigin sem svar
við kreppunni í ýmsum Evrópulöndum síðustu vikur og mánuði. Noregur er að
yfirfara sitt öfluga styrkja- og reglukerfi gagnvart fjölmiðlum og mun íhuga að
bæta heldur við en draga úr. Sama er að segja um Þýskaland. Hér í blaðinu
er rækilega farið yfir hvernig Frakkar eru að bregðast við og hvernig hægri
maðurinn Sarkozy stendur fyrir beinum ríkisafskiptum á fjölmiðlamarkaði.
Franska leiðin hefur bæði kosti og galla eins og gengur, en hitt er ljóst að
íslensk stjórnmál geta sótt þangað hugmyndir og innblástur og að lágmarki
áttað sig á að hægt er að hafa áhrif á fjölmiðlamarkað á fleiri vegu en með
takmörkunum á eignarhaldi einni saman.
Upplýsingakerfi lýðræðisins á Íslandi er á efnahagslegum brauðfótum nú
um stundir og fjöldauppsagnir blaðamanna og samdráttur á öllum sviðum
hefur gert spurninguna um fjölmiðlastefnu stjórnvalda enn brýnni en áður.
Ætlar ríkisvaldið að koma að fjölmiðlamarkaði og reyna að tryggja fjölbreytni
og fjölræði? Ef svo, hvernig á að gera það? Þessum og fleiri ámóta spurn‑
ingum þurfa stjórnmálamenn að svara þannig að ljóst verði hvert stefni að
kosningum loknum. Ívilnanir til fjölmiðlafyrirtækja, opinber stuðningur af ein‑
hverju tagi og jafnvel beinir blaðstyrkir hljóta að vera meðal þess sem kemur
til greina að skoða. Blaðstyrkir fengu á sig óorð sérhagsmunasjónarmiða og
gæðingapots í tíð gömlum flokksblaðanna, en fráleitt er að láta slíkt hafa áhrif
á sjónarmið dagsins í dag. Nágrannalöndin geta gefið okkur tóninn varðandi
þá möguleika sem eru fyrir hendi og af þeim sökum er sérstaklega áhugavert
að horfa til Frakklands, en þar er verið að framkvæma fjölmiðlastefnu sem
vekur athygli. 
Birgir Guðmundsson
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Blaðamanna
verðlaun 2008
Tilnefningar dómnefndar
Dómnefnd valdi úr þrjá tilnefningar í hverjum flokki verðlaun
anna og kynnti þetta val sitt í samræmi við reglugerð um
verðlaunin viku áður en sjálf verðlaunin voru afhent. Tilnefn
ingar í flokkunum þremur voru eftirfarandi:

Blaðamannaverðlaun ársins 2008
Jóhann Hauksson, DV, fyrir fréttaskrif og umfjöllun um
mikilvæg þjóðfélagsmál sem báru vitni um mikil tengsl,
reynslu og skilning, og voru iðulega fyrstu fréttum af mál
um. Dæmi um slíkt voru skrif Jóhanns um samkomulag ís
lenskra stjórnvalda og Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
Sigrún Davíðsdóttir, RÚV-Spegillinn, fyrir pistla þar sem
nýjum hliðum á fjölmörgum málum – m.a. í tengslum við
bankahrunið og áhrif þess erlendis – var velt upp og þau
sett í nýtt og upplýsandi samhengi.
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, mbl.is, fyrir vandaðar fréttir á
mbl.is þar sem hún nálgaðist frumlega málefni líðandi
stundar og netmiðillinn var nýttur með nýjum hætti í ís
lenskri fjölmiðlun.

Rannsóknarblaðamennska ársins 2008
Atli Már Gylfason og Trausti Hafsteinsson, DV, fyrir ítar
lega og afhjúpandi umfjöllun um kynþáttafordóma meðal
ungs fólks á Suðurnesjum og margvísleg áhrif þeirra.

Brynjólfur Þór Guðmundsson og Erla Hlynsdóttir, DV,
fyrir ítarleg og samfelld skrif og greiningu á eftirlaunum
ráðamanna og áhrifum eftirlaunafrumvarpsins.
Sigurjón M. Egilsson, Mannlíf og Bylgjan, fyrir vandaðar
og ítarlegar greinar um íslenskt efnahagsástand í Mannlífi,
þar sem mál voru krufin með ítarlegri hætti en títt er í ís
lenskum fjölmiðlum. Samhliða stýrði Sigurjón útvarsþætti á
Bylgjunni, þar sem íslensk þjóðmál voru í brennidepli.

Besta umfjöllun ársins 2008
Baldur Arnarson, Morgunblaðið, fyrir greinaflokkinn Ný
staða í norðri, þar sem farið var yfir þær náttúrufarslegu,
efnahagslegu, félagslegu og pólitísku breytingar, sem
hlýnun andrúmslofts og breytt staða á norðurslóðum hefur
í för með sér.
Brjánn Jónasson, Fréttablaðið, fyrir upplýsandi og vel
fram sett skrif um framboð Íslands til Öryggisráðs Samein
uðu þjóðanna, þar sem fjallað var um málið og aðdrag
anda þess.
Ragnar Axelsson og Önundur Páll Ragnarsson, Morgun
blaðið, fyrir umfjöllun um virkjunarkosti á Íslandi. Þar voru
dregnir fram með öflugri samvinnu texta og mynda kostir
og gallar hvers virkjunarkosts um sig og málið sett í skipu
lagt samhengi.

Frá afhendingu verðlauna fyrir bestu blaðaljósmyndirnar í Gerðarsafni í mars. Að þessu sinni voru verðlaun fyrir myndir ársins 2008 ekki veitt sama dag
og Blaðamannaverðlaunin.
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Rök dómnefndar
Blaðamannaverðlauna 2008
Blaðamannaverðlaun Blaðamannafélags Íslands voru af
hent í Þingholti á Hótel Holti þann 21. febrúar. Þeir sem
hlutu verðlaunin í ár voru þessir: Blaðamannaverðlaun
2008 komu í hlut Þóru Kristínar Ásgeirsdóttur; Rannsóknar
blaðamennska ársins 2008 kom í hlut Sigurjóns M. Egils
sonar; og Besta umfjöllun ársins kom í hlut Ragnars Axels
sonar og Önundar Páls Ragnarssonar.
Rök dómnefndar fyrir verðlaunaveitingunni voru sem
hér segir:

Rannsóknarblaðamennska ársins 2008
Sigurjón M. Egilsson, Mannlífi og Bylgjunni, fyrir vand‑
aðar og ítarlegar greinar um íslenskt efnahagsástand í
Mannlífi, þar sem mál voru krufin með ítarlegri hætti en títt er
í íslenskum fjölmiðlum. Samhliða stýrði Sigurjón útvarsþætti
á Bylgjunni, þar sem íslensk þjóðmál voru í brennidepli.
Umfjöllun Sigurjóns M. Egilssonar í Mannlífi um íslensk
efnahagsmál vakti talsverða athygli strax á fyrri hluta árs‑
ins 2008 fyrir þær grundvallarspurningar sem þar voru
rannsakaðar og leitað svara við, m.a. varðandi bankakerfið
og peningamálastefnu stjórnvalda. Umfjöllunin er þó ekki
síður athyglisverð í ljósi þess sem síðar gerðist, enda var
þar með ítarlegum og gagnrýnum hætti farið inn á fjöl‑
marga þætti sem ótvírætt eru mikilvægir orsakavaldar í
bankahruninu mikla. Í greinaflokkum sínum kafaði Sigurjón
ofan í málin og dró fram sjónarmið fjölda fólks, stjórnmála‑
manna, sérfræðinga og hagsmunaaðila og greindi hver
áhrifin voru af efnahags- og peningastefnunni og hverjar
hættur voru yfirvofandi. Til viðbótar skrifum um þessi mál í
Mannlífi tók Sigurjón ýmsa þætti þessarar umfjöllunar upp
á vettvangi útvarpsþáttarins Sprengisands á Bylgjunni,
sem hann hefur séð um.

á íslenskum ritstjórnum. Í greinaflokki sínum sýndu þeir
Ragnar Axelsson, ljósmyndari og Önundur Páll Ragnarsson
blaðamaður hins vegar hvernig samvinna ljósmynda og
texta getur framkallað umfjöllun sem er í sérflokki.

Blaðamannaverðlaun ársins 2008
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, mbl.is, fyrir vandaðar fréttir á
mbl.is þar sem hún nálgaðist frumlega málefni líðandi
stundar og netmiðillinn var nýttur með nýjum hætti í ís
lenskri fjölmiðlun.
Fjölmiðlun á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum
stendur frammi fyrir miklum tæknibreytingum og nýjar fjöl‑
miðlagáttir hafa verið að ryðja sér til rúms. Þar eru netmiðl‑
arnir mikilvægastir. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, sem er marg‑
reynd í hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum, hefur með
fréttum sínum og innslögum á netmiðlinum mbl.is sýnt og
sannað að hin sígildu grundvallaratriði góðrar blaða‑
mennsku eru óháð tegund fjölmiðils. Þegar slík fagleg
blaðamennska brýtur undir sig nýja tækni og ný form fjöl‑
miðlunar eins og tekist hefur hjá Þóru Kristínu, er óhjákvæmi
lega eftir því tekið. Þóra hefur í efnistökum sýnt hugkvæmni
og góða dómgreind sem iðulega hefur orðið til þess að
hún er fyrst með fréttir eða varpar fram nýjum en mikilvæg‑
um hliðum á fréttaefni líðandi stundar. Þetta kom berlega
fram í málum sem vörðuðu bankahrunið á seinni hluta árs‑
ins, en þar bættu fréttir mbl.is iðulega miklu við fréttir hefð‑
bundnari miðla eða ruddu jafnvel brautina fyrir umfjöllun
þeirra.

Besta umfjöllun ársins 2008
Ragnar Axelsson og Önundur Páll Ragnarsson, Morgun
blaðinu, fyrir umfjöllun um virkjunarkosti á Íslandi. Þar voru
dregnir fram með öflugri samtvinnun texta og mynda kostir
og gallar hvers virkjunarkosts um sig og málið sett í skipu‑
lagt samhengi.
Umræðan um virkjanakosti á Íslandi er viðvarandi og
mikilvæg. Sérstaklega er mikilvægt fyrir almenning að geta
með heildstæðum hætti vegið og metið hvaða möguleikar
eru fyrir hendi. Í þessu sambandi þarf að koma til skila
bæði sjónrænum upplýsingum sem tengjast náttúrunni og
gildi hennar og rökrænum upplýsingum sem tengjast hag‑
kvæmni og hagsmunum. Slíkt verkefni krefst náinnar sam‑
vinnu blaðamanns og ljósmyndara, en líkt og svo víða í
heiminum hefur slíkt samstarf oft mátt vera betra og meira

Handhafar Blaðamannaverðlauna árið 2008, f.v. Önundur Páll
Ragnarsson Morgunblaðinu, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir mbl.is og
Sigurjón M. Egilsson Mannlífi og Bylgjunni. Á myndina vantar
Ragnar Axelsson.
Ljósmynd: Golli
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Ávarp
formanns dómnefndar
Hér á eftir fer ávarp Birgis Guðmunds
sonar, formanns dómnefndar blaða‑
mannaverðlaunanna, við afhendingu
verðlaunanna þann 21. febrúar síðast
liðinn. Auk Birgis voru í dómnefnd þau
Jóhannes Tómasson, Kristín Þorsteins
dóttir, Lúðvík Geirsson og Sigríður
Árnadóttir.
Ágætu félagar.
Blaðamannaverðlaunin eru nú af
hent í sjötta sinn og er það gert við
mjög sérstakar kringumstæður á fjöl‑
miðlamarkaði. Mikil óvissa ríkir um
afkomu og efnahagslega stöðu flestra
fjölmiðla sem að sjálfsögðu þýðir jafn‑
framt óvissu um stöðu blaðamanna
og blaðamannastéttarinnar. Á slíkum
tímum er mannlegt að rekstur og mark
aðsstaða miðlanna sé okkur ofarlega í
huga, að atvinnuöryggi og afkoma sé
framar á dagskrá hversdagsins en
hugsjónir um faglega og vandaða
blaðamennsku. Þá má einnig búast
við að þrýstingur á blaðamenn um að
gefa afslátt af ítrustu faglegu kröfum
geti aukist; að blaðamenn taki að sér
fleiri mál yfir daginn og geti því ekki
sinnt hverju um sig þannig að þeir
séu sjálfir sáttir; að rekstrarvandinn
verði notaður gegn sjálfstæði gagn
vart eigendum eða auglýsendum; nú
eða að nausyn á markaðs sókn verði
notuð sem röksemd fyrir því að auka
enn á skemmtanavæðingu og léttmeti
á kotnað þyngra efnis og gagnrýnna.
Allt eru þetta tilhneigingar sem við
þekkjum nú þegar, en eru líklegar til
að magnast til mikilla muna þegar
sverfur að hjá fjölmiðlafyrirtækjunum.
Því er óhætt að segja að blaðamanna‑
verðlaunin hafi aldrei verið mikilvæg‑
ari en einmitt núna, því yfirlýst hlutverk
þeirra er að benda á það sem vel er
gert og minna okkur sem fagstétt á
þau fyrirheit og þær skyldur sem við
höfum gagnvart almenningi. Þau voru
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tekin upp af Blaðamannafélaginu sem
sameiginlegt tæki okkar til að efla fag‑
lega vitund og metnað og það hafa
þau vissulega gert. Auðvitað hafa ein‑
staka verðlaunaveitingar verið um
deildar og eiga eflaust eftir að vera
það, bæði í dag og framvegis. Hins
vegar held ég að þær efasemdaraddir
sem uppi voru í byrjun um gildi verð‑
launanna hafi að mestu eða alveg
þagnað.
***
Frá því að verðlaunin voru fyrst veitt
og til dagsins í dag hafa um fimm
tugir blaðamanna fengið tilnefningu til
verðlauna, stundum hefur einn blaða‑
maður verð tilnefndur fyrir tiltekið efni
og stundum tveir eða fleiri. Í heildina
hafa fleiri karlar verið tilnefndir en
konur, eða 34 karlar á móti 25 konum.
Efni úr prentmiðlum hefur oftast verið
tilnefnt eða 36 sinnum en 16 sinnum
hefur efni úr ljósvakamiðlum verið til‑
nefnt og í ár er í fyrsta sinn tilnefnt fyrir
efni á netmiðli. Morgunblaðið hefur
fengið flestar tilnefningar eða 15 en
RÚV og Fréttablaðið koma þar á eftir
með 10 og DV og Stöð 2 með 5 tilnefn
ingar. Aðrir hafa fengið færri. Hugsan
lega má rekja þessa skiptingu á til‑
nefningum með einhverjum hætti til
forms og eðlis verðlaunanna og verð‑
launaflokkanna sem kannski henta
sumum tegundum fjölmiðla betur en
öðrum. En engu að síður er dreifingin
merkilega mikil. Þetta hlýtur hins veg
ar að koma til álita þegar menn setjast
niður og skoða reynsluna af verðlaun‑
unum og velta fyrir sér hvort breyta
þurfi eða bæta við flokkum verðlauna.
Ég hef vísvitandi talað sérstaklega
um tilnefningarnar frekar en sjálfa
verðlaunahafana. Það er vegna þess
að tilnefningarnar gefa e.t.v. betri
mynd af því sem raunverulega hefur
verið að gerast – í tilnefningunni sjálfri

felst mikil viðurkenning og oft hefur
það verið lítið sem skilur á milli þeirra
sem hreppa verðlaunin sjálf og hinna
sem tilnefndir hafa verið í sama flokki.
***
Á annað hundrað tilnefninga bárust
dómnefnd í ár, sem er heldur meira
en stundum áður. Það var ánægjulegt
ekki síst vegna þess að í kjölfar fjár‑
málakreppu og bankahruns hafa ís
lenskir blaðamenn og fjölmiðlar sætt
talsverðri gagnrýni. Þeir hafi brugðist
og ekki staðaðið vaktina með nægjan
lega ákveðnum hætti og varað við því
sem var í farvatninu. Eftir að hafa farið
yfir umfangsmikla umfjöllun margra
fjölmiðla um efnahagshrunið – bæði
fyrir það og eftir – held ég raunar að
slík gagnrýni sé langt frá því að vera
sanngjörn. Fjölmiðlar fjölluðu bæði
mikið og ítarlega um hvað var að ger‑
ast, og þó eitthvað hafi sjálfsagt verið
um að fjölmiðlar hafi gagnrýnislaust
verið í klappliði útrásarinnar þá var
það alls ekki reglan. En auðvitað kalla
atburðir undangenginna mánaða á
sjálfskoðun hjá blaðamönnum og fjöl‑
miðlum eins og öðrum.
***
Tilnefningar dómnefndar til Blaða
mannaverðlauna fyrir 2008 voru kunn‑
gerðar sl. laugardag, en það eru þrjár
tilnefningar í hverjum flokki, eins og
reglugerð verðlaunanna gerir ráð fyrir.
Ég vil nú biðja samstarfsmenn mína í
dómnefndinni, að koma hér upp og
aðstoða mig við að tilkynna um verð‑
launahafana.
Verðlaunaflokkarnir eru allir jafn‑
gildir og munum við afhenda verð‑
launin í þeirri röð sem þau eru tilgreind
í reglugerðinni um verðlaunin: fyrst
Rannsóknarblaðamennska ársins
2008, þá Besta umfjöllun ársins 2008
og loks Blaðamannaverðlaunin 2008.

V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR

Verðlaunamyndirnar

2008

Mynd á r s i n s
Ljósmyndari:
Kristinn Ingvarsson

Mynd ársins sýnir Lárus Welding, þáverandi forstjóra Glitnis og Davíð Oddsson þáverandi
formann Seðlabankastjórnar á blaðamannafundi í Seðlabankanum. Þar var tilkynnt að ríkið
hefði keypt 75% hlut í bankanum.

Álit dómnefndar:
Að mati dómnefndar stendur þessi mynd upp úr bæði hvað varðar fréttagildi og fagurfræði.
Notkun á dramatískri lýsingu, vel hugsaður rammi og hárrétt augnablik gera þessa mynd að
Mynd ársins 2008. Myndin er einnig hluti af Myndaröð ársins.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2009
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Fréttamynd ársins
Álit dómnefndar:
Fréttamynd ársins gerir
einstaklega vel grein
fyrir þessum atburði.
Spennuþrungin myndbygging þar sem miðjupunkturinn er rauður
gasbrúsinn og öskrandi
lögreglan. Í bakgrunni má
sjá baráttu lögreglu og
mótmælenda.

23. apríl markaði ákveðin þáttaskil í mótmælasögu landsins. Þá heyrðist hrópið „GAS
GAS!“ í fyrsta sinn á árinu þegar lögreglan beitti piparúða til að leysa upp mótmæli
vörubílstjóra við bensínstöð Olís við Suðurlandsveg.

Ljósmyndari:
Pjetur Sigurðsson

Þjóðlegasta mynd ársins
Ljósmyndari:
Guðmundur Rúnar
Guðmundsson

Álit dómnefndar:
Myndin, sem er að mestu leyti í fánalitunum, sýnir
samtöðu og gleði þjóðarinnar við þetta tækifæri.
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Um 30.000 manns söfnuðust
saman við Arnarhól til að taka
á móti íslenska handbolta‑
landsliðinu og fagna Olympiu
silfrinu.

BLAÐA L J Ó S M Y N D A R A F É L A G Í S L A N DS
Umhverfismynd ársins
Ljósmyndari:
Vera Pálsdóttir

Álit dómnefndar:
Eins og nafn myndarinnar gefur til kynna, sýnir hún
nærmynd af brennisóley með himinn og sólargeisla í
bakgrunni. Myndin virkaði á dómnefndina eins og bjartsýnisskot. Gulir litirnir og sólargeislarnir í myndinni
fylla áhorfandann af von um betri tíð.

Brennisóley.

Tímaritamynd
ársins/
samsett mynd
ársins

Álit dómnefndar:
Tímaritamynd ársins
er full af tjáningu, mýkt og
fegurð. Kvenleg mynd sem
heillaði dómnefndina með
tilgerðarleysi sínu.

Ljósmyndari:
Vera Pálsdóttir
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Íþróttamynd ársins
Íþróttamynd ársins er góð
fyrir margar sakir. Hún sýnir
okkur ekki bara rétta augnablikið, heldur segir hún
okkur líka mikið um stöðu
kvennafótboltans á íslandi.
Á myndinni sjáum við
Margréti Láru Viðarsdóttur
svífandi í loftinu eftir að
hafa sparkað í boltann sem
er á hraðri leið út úr rammanum. Fyrir aftan hana
stendur á stóru skilti „Koma
svo stelpur!“ en þar fyrir
aftan sjáum við tómar áhorfendastúkur. Mjög vel samsett mynd tekin á hárréttu
augnabliki.
Ljósmyndari:
Golli (Kjartan Þorbjörnsson)

Portrettmynd ársins
Álit dómnefndar:
Eins og styttuapinn sem heldur
höndunum fyrir munninn situr
Jóhann R. Benediktsson undir
embættishúfunni sem brátt verður
ekki lengur hans.
Ljósmyndarinn notar hér einföld
tákn í umhverfi módelsins til að
segja okkur ennþá meira.
Táknræn portrettmynd.

Ljósmyndari:
Júlíus Sigurjónsson

10
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Daglegt líf
Ljósmyndari:
Golli (Kjartan Þorbjörnsson)

Það er óhætt að segja
að hátíðleikinn ráði ríkj‑
um í mynd ársins í flokkn
um daglegt líf. Myndin
sýnir nemendur úr öðr
um og þriðja bekk Landa
kotsskóla setja upp helgi
leik í Landakotskirkju.

Álit dómnefndar:
Form og litir sem krakkarnir mynda ríma við form kirkjunnar og
mynda þannig áhugverða heild. Upphafið sjónarhorn og einstaklega vel hugsaður rammi myndarinnar gerðu það að verkum að hún
stóð upp úr sem mynd ársins í flokknum Daglegt líf.

Skoplegasta mynd ársins
Ljósmyndari:
Golli (Kjartan Þorbjörnsson)

Álit dómnefndar:
Hugsanlega var þetta enn
eitt dæmi um mótmæli er
áttu sér stað árið 2008.
Alla vega eitt skoplegasta
atvik síðasta árs.

Eins og skrattinn úr sauðarleggnum birtist Svarthöfði í göngu presta til kirkju á setn‑
ingu prestastefnu 2008. Hvað hann vildi er ekki vitað en nærveru hans var ekki
óskað.

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2009

11

V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR
Myndröð ársins
Ljósmyndari:
Kristinn Ingvarsson

Álit dómnefndar:
Árið 2008 er án nokkurs vafa sögulegt. 29.
september til 9. október eru án nokkurs vafa
sögulegir dagar. Myndaröð ársins fjallar um
helstu gerendur þessara daga. Hún er samsett
af einstaklega dramatískum og sterkum ljósmyndum. Þröngir rammar og samspil ljóss og
skugga eru hér notuð til að koma alvarleika
atburðanna á framfæri. Myndaröðin endar svo
á yfirlitsmynd af Austurvelli fullum af mótmælendum. Myndaröð Kristins Ingvarssonar
um bankahrunið er myndaröð ársins.
12
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Fengu Blaðamannaverðlaunin 2008 fyrir umfjöllun um virkjunarkosti á Íslandi:

Myndir
séu meira en
skraut og litur
– segja Morgunblaðsmennirnir Önundur Páll Ragnarsson og Ragnar Axelsson

„Við lifum á tímum ljósmyndanna sem
skipta afar miklu máli í dagblöðum nú
sem endranær. Og myndum þarf að
gefa slíkt rými að þær séu meira en
skraut eða litur á síðunni. Myndin þarf
að vera stór svo með henni megi segja
minnst hálfa fréttina. Allir vilja geta
sagt söguna í myndum. Það liggur til
dæmis í augum uppi að hefðu verið
komnar ljósmyndir á tímum Jesús
Krists væri áreiðanlega mynd af frelsar
anum í Biblíunni,“ segir Ragnar Axels
son ljósmyndari Morgunblaðsins.
Íslensku blaðamannaverðlaunin
fyrir árið 2008 voru afhent í febrúar.
Verðlaun fyrir rannsóknarblaða‑
mennsku fékk Sigurjón M. Egilsson
sem í Mannlífi og á Bylgjunni fjallaði
ítarlega um íslenskt efnahagsástand.
Blaðamannaverðlaun ársins fékk Þóra
Kristín Ásgeirsdóttir fyrir sjónarvarps‑
fréttir á netmiðlinum Mbl.is „… þar sem
hún nálgaðist frumlega málefni líðandi
stundar,“ eins og dómnefnd komst að
orði. Besta umfjöllun ársins var að mati
dómnefndar greinaflokkur þeirra Ragn
ars Axelssonar og Önundar Páls Ragn
arssonar blaðamanns sem birtist sl.
haust og bar yfirskriftina Hvar á að
virkja? Þar var fjallað um virkjunarkosti
á Íslandi. Dregnir voru fram með öfl‑
ugri samtvinnun texta og mynda kostir
og gallar hvers virkjunarkosts um sig
og málið sett í skipulagt samhengi.

Sjónrænt og rökrænt
Um greinarnar sagði dómnefnd að
almenningi væri mikilvægt að geta með
heildstæðum hætti vegið og metið
hvaða virkjunarkostir væru fyrir hendi.

Önundur Páll Ragnarsson blaðamaður og Ragnar Axelsson ljósmyndari. Greinaflokkur
þeirra um virkjunarkosti sem birtist á haustmánuðum vakti athygli, þar sem samspil
mynda og texta setti umfjöllunarefni í skipulegt samhengi.
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Koma þyrfti til skila „bæði sjónrænum
upplýsingum sem tengjast náttúrunni
og gildi hennar og rökrænum upplýs‑
ingum sem tengjast hagkvæmni og
hagsmunum.“ Þetta sé ekki gert nema
með náinni samvinnu blaðamanns og
ljósmyndara – eins og í tilviki þeirra
Ragnars og Önundar Páls sem hafi
skilað umfjöllun í sérflokki.  
Að fjalla heildstætt um alla virkjunar
kosti á landinu í einum greinaflokki var
hugmynd Ragnars Axelssonar. Hann
reifaði málið fyrir nokkrum misserum
meðal samverkafólks síns á Morg
unblaðinu en þá komst málið ekki í
framkvæmd. Þegar Ólafur Þ. Steph
ensen tók við ritstjórn blaðsins síðasta
sumar komst málið í deiglu aftur og
þegar kom fram í september var að
frumkvæði ritstjórans ákveðið að láta
arka að auðnu. Önundi Páli var falið
málið. Hann byrjaði á því að setja
saman lista yfir alla virkjunarkosti á
landinu og í framhaldinu var Ragnar
gerður út af örkinni til að afla ljós‑
mynda.

Stóð við stóra landakortið
„Ég safnaði saman upplýsingum um
virkjunarkosti meðal annars úr svo‑
nefndri Rammaáætlun um nýtingu
vatnsafls og jarðvarma en einnig með
því að leita til Orkustofnunar, Íslenskra
orkurannsóknar og orkufyrirtækja,
landeigenda og annara sem að mál
um koma. Annars unnum við þannig
að ég sat hér inni á blaði við heimilda
öflun og skriftir og stóð svo löngum
stundum við stóra landakortið hér á rit
stjórninni til að átta mig á staðháttum.
Síðan töluðum við Raxi sem var úti á
landi að mynda saman í síma nokkr‑
um sinnum á dag. Þá sagði ég honum
hvar ég væri á vegi staddur í skrifun
um og þyrfti myndir af þessum stað
og hinum. Raxi mat algerlega
hvernig ætti að ljósmynda hlut‑
ina en mín aðkoma að mynd‑
unum sjálfum fólst frekar í því
að velja og hafna eftir á í sam
vinnu við hann, hverjar yrðu
hafðar með og hverjar ekki. Með
þessu vona ég að okkur hafi tekist
að koma með gott yfirlit yfir alla virkj‑
unarkosti og fjalla um málin með hlut‑
lausum hætti,“ segir Önundur Páll

14
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sem bætir við að samantekin hafi
reynst stærra verkefni og tímafrekara
en ætlað var í fyrstu. Því var birtingu
frestað um tvær vikur frá því sem upp‑
haflega áætlað var sem hafi verið
giftudrjúg ákvörðun og skilað betri
greinum.
„Mér er hins vegar til efs að þó við
hefðum gefið okkur lengri tíma en
þessar tvær viðbótarvikur í þetta hefði
útkoman orðið betri. Stundum verður
einfaldlega að gefa sér afmarkaðan
tíma og vinna samkvæmt því enda
þótt rýmri tími skili alla jafna betri
umfjöllun. Reyndar vorum við aðeins
tilbúnir með þrjár fyrstu greinarnar
þegar sú fyrst birtist, hinum gegnum
við frá nánast frá degi til dags. Ég
fann mjög greinilega bæði í efnisöflun
inni og eins þegar greinar fóru að bir‑
tast að talsmönnum orkufyrirtækjanna
og ýmsum fleirum var mjög í mun að
ákveðnum atriðum væri haldið til
haga. Menn voru þó ekki að reyna að
hafa áhrif á efnistökin, en voru ein‑
faldlega varfærnir og vildu vandaða
umfjöllun.“

Ók og flaug
Allir lesendur Morgunblaðsins þekkja
ljósmyndir Ragnars Axelssonar sem
hefur verið á ferðinni fyrir blaðið um
landið þvert og endilangt í meira en
þrjátíu ár. Þannig hefur hann safnað
myndum af mörgu merkilegu sem nýt‑
ist við ýmsa umfjöllun en þegar fjalla
skal um málin heildstætt í heilum grein
arflokki er nauðsynlegt að afla nýs
myndefnis. Og það gerði Ragnar.
Þegar fyrir lá samkvæmt lista Önundar
Páls hverjir væru virkjunarkostir lands‑
ins fór Ragnar af stað í myndatökur og
ók hringinn í kringum landið. Fór meðal
annars um allt NA-horn landsins, inn‑
sveitir í Skagafirði, norður á Strandir og
vestur í Arnarfjörð, þar sem er fossinn
Dynjandi, en nefnt hefur verið að nýta
að nokkru leyti vatnið frá Glámu í virkj‑
un í Ísafjarðardjúpi sem þýða myndi að
vatn í fossinum yrði minna en nú.
„Alls ók ég nokkuð á þriðja þúsund
kílómetra vegna þessa verkefnis og fór
í flugferðir meðal annars upp með allri
neðanverðri Þjórsá og inn að Sandvatni
við Langjökul. Ætlaði mér reyndar að
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Hvalárfoss í Ófeigsfirði, en um hann var fjallað í tengslum við hugsanlega Hvalárvirkjun.

fljúga vestur en leiðinlegt veður kom í
veg fyrir það,“ segir Ragnar sem telur
þetta allt hafa verið fyrirhafnarinnar
virði. Góðar myndir séu nauðsynlegar,
svo segja megi söguna og upplýsa
þjóðina sem sé sér metnaðarmál.

þegar ýmis smámenni fóru af stað
með hótanir sem urðu þó ekki til ann‑
ars en tvíefla mig. Meðal annars var
fundið að því að ég tæki helst ekki
myndir þarna á öræfunum nema í
góðu veðri og því sýndi ég svæðið
ekki í réttu ljósi. Nú er auðvitað alls

Ásakaður um falsanir
„Því miður hefur síðustu árin
verið mjög rík tilhneiging til
þess að reyna að leggja
stein í götu fjölmiðlamanna
og stoppa af umfjöllun séu
hagsmunir í húfi,“ segir
Ragnar.
„Þessu kynntist ég þegar
ég fór um austanvert hálend
ið í myndatökur á Eyjabökk
um og Kárahnjúkasvæðinu. Myndir
þaðan vöktu mikla athygli og sterk við‑
brögð, til að mynda meðal ýmissa
málsmetandi manna á Austurlandi
sem sögðu mig falsa myndir og hafa
rangt við. Þetta sárnaði mér og eins

Drukknaði í bankahruni
Fyrsti hluti greinaflokksins Hvar á að
virkja birtist 28. september og síðasta
greinin 5. október. Daginn eftir að
fyrsta greinin birtist kom ríkið inn í
Glitni og eignaðist 75% hlut í bank‑
anum sem aftur hratt af stað því gjörn‑
ingaveðri í fjármálalífi þjóð‑
arinnar sem en sér ekki fyrir
endann á. Segir Önundur
að því hafi umfjöllunin að
nokkru leyti týnst í fréttum
af bankahruninu.
„Að minnsta kosti skynj‑
aði ég strax ákveðin við‑
brögð þegar fyrsta greinin
kom; ég fékk tölvupósta frá
ýmsum og greinarnar fengu
umfjöllun á blogginu. Þegar
ríkið yfirtók Glitni fékk fólk hins vegar
um nóg annað að hugsa og eins
þegar neyðarlögin voru sett,“ segir
Önundur Páll sem bætir við að þegar
niðurstöður blaðamannaverðlaunanna
hafi verið kunngerð hafi greinilega

„Menn voru þó ekki að reyna
að hafa áhrif á efnistökin,
en voru einfaldlega varfærnir
og vildu vandaða umfjöllun.“
ekki í mínu valdi að stjórna veðráttunni
utan hvað ég fór þarna um einnig í
leiðinlegu veðri og fannst alveg jafn
fallegt þarna þá og þegar sólin skein.
Og alltaf gat ég náð áhugaverðum
myndum.“
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Hellisheiðarvirkjun í kvöldhúmi. Aðrar myndir sem þessari grein fylgja birtust í verðlaunagreinunum sem hér eru gerðar að umtals
efni.

ýmsir farið að glugga í greinarnar aftur
sem séu öllum aðgengilegar á vefsetri
Morgunblaðsins.

Tilfinning og nef fyrir fréttum
Önundur Páll Ragnarsson hóf feril
sinn sem blaðamaður á ritstjórn
Morgunblaðsins vorið 2007.
Hann kveðst una starfinu
vel, enda bjóði það upp á
mörg tækifæri. „Ég held að
fólk sé meðvitað um það á
ritstjórn Morgunblaðsins,
þegar fjallað er um einstök
mál, að skrifa ekki bara um
viðbrögð kerfisins heldur
tala líka við fólkið. Hér taka
menn oft dæmi af því að ef
skrifað er um veika geit í Lundarreykja
dal, þá hringir maður í bóndann en
ekki yfirdýralækni,“ segir Önundur
Páll. Í svipaðan streng tekur Ragnar

sem telur öllu skipa að blaðamenn
séu heiðarlegir í sínum fréttaflutningi
og hafi lifandi samband við fólkið í
landinu.
„Blaðamennska snýst um að hafa
nef fyrir góðum fréttum og tilfinningu
fyrir því hvernig setja skuli málin fram.
Ein mesta hættan sem blaðaútgáfa

blöð skuli vera. Markaðs- og auglýs‑
ingafólk gerir oft frábæra hluti og kann
margt. Það er hins vegar hætta uppi
þegar það reynir í krafti kannana að
hafa áhrif á ritstjórnarefni og breyta
markaðri stefnu góðra blaðamanna
sem hafa þessa næmu tilfinningu fyrir
því hvernig blöð skuli vera. Stefna
markaðsmanna er til að
mynda sú að ekki megi
segja frá hungursneyð í
vanþróuðum löndum ef það
fellur ekki inn í formúlur
sýndarveruleikans. Hér
verða ritstjórar því að vera
á varðbergi; segja skal sér‑
hverja sögu eins og hún
kemur fyrir og leggja þarf
sömuleiðis rækt við dýpri
og lengri umfjöllun um þau mál sem
raunverulega snerta okkur,“ segir
Ragnar Axelsson. 
-sbs

„Alls ók ég nokkuð á þriðja
þúsund kílómetra vegna þessa
verkefnis og fór í flugferðir.“
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stendur frammi fyrir er að mínu mati
áhrif markaðfólks sem gefur sér
ákveðnar forsendur og kannar út frá
því viðhorf lesenda til þess hvernig

Aðalfundur BÍ

2009
Miðvikudaginn 22. apríl
kl. 20:00 í Síðumúla 23
Aðalfundur Blaðamannafélags Íslands árið 2009
verður haldinn miðvikudaginn 22. apríl nk. að
Síðumúla 23, 3. hæð þar sem félagið er til húsa, og
hefst fundurinn stundvíslega kl. 20:00.

2009
Dagskrá fundarins
Venjuleg aðalfundarstörf
Skýrslur frá starfsnefndum
Kosningar*
Lagabreytingar
Önnur mál

*Framboð til formanns BÍ þarf að berast skrifstofu BÍ
ekki síðar en viku fyrir boðaðan aðalfund.

BÍ-félagar eru hvattir
til að mæta
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Franska
ríkið
beitir sér á
Eftir

Ásgeir Ásgeirsson

fjölmiðlamarkaði

Franskir unglingar munu fá óvenju‑
lega gjöf frá forsetahöllinni í París
þegar þeir ná 18 ára aldri. Eins árs
áskrift að einhverju dagblaða lands‑
ins, að eigin vali. Er það liður í aðgerð‑
um sem Nicolas Sarkozy forseti boð‑
aði í byrjun árs til bjargar frönskum
dagblöðum. Í þeim felst m.a. að hið
opinbera mun auglýsa tvöfalt meira í
dagblöðum en verið hefur, eða fyrir
40 milljónir evra á ári í stað 20 millj‑
óna. Þá segir Sarkozy sér umhugað
um að auka blaðalestur ungs fólks,
m.a. í þeim tilgangi að efla almenna
þekkingu þess.
Franskir prentmiðlar hafa átt í mikl‑
um andróðri lengi og fjármálakreppan
alþjóðlega jók á vandann ef eitthvað
er. Í janúarlok hét Sarkozy útgáfufélög
unum 600 milljónum evra, á níunda
tug milljarða króna, úr ríkissjóði til að
styrkja grundvöll þeirra. Því var fagn‑
að af hálfu prentmiðlanna sem eru ein
hverjir þeir óarðbærustu í Evrópu.
Dregið hefur úr lausasölu þar sem
blaðsölustöðum hefur fækkað og lest‑
ur franskra dagblaða hefur minnkað
jafnt og þétt; bæði vegna fríblaða og
fréttamiðla á netinu. Minni blaðalestur
hefur svo leitt til fækkunar auglýsinga
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í blöðunum. Það gefur vissa mynd af
vandanum, að samanlögð heildar
velta frönsku dagblaðanna lækkaði úr
1.145 milljörðum evra árið 2000 í 848
milljarða evra í fyrra.

Þessu til viðbótar hefur traust almenn‑
ings til fjölmiðla sjaldnast mælst minna.
Þykja tök stjórnmálamanna á fjöl
miðlum ráða þar einhverju um en þeir
þykja eiga full greiðan aðgang að rit‑
stjórnarskrifstofum blaða og skrifi jafn‑
vel viðtöl við sjálfa sig. Ekki hefur bætt
úr skák, að voldugir auðkýfingar, sem
teljast til nánasta vinahóps Sarkozy,
eiga marga af helstu prentmiðlum
landsins og sjónvarpsstöðvar. Af þess‑
um sökum ríkja efasemdir um ritstjórn‑
arlegt sjálfstæði blaðanna. Í nýlegri
könnun sögðust 57% Frakka hafa það
á tilfinningunni, að blaðamenn væru
ekki frjálsir af stjórnmálaflokkunum.
Er hann skýrði frá styrktarákvörðun
sinni hvatti forsetinn dagblöðin til að
bæta efnistök, laða að unga lesendur
og skera upp reksturinn svo arðbær
yrði. Gegn því fengju dagblöðin 600
milljóna evra ríkisaðstoð á næstu
þremur árum. Kemur það til viðbótar
um 1,5 milljarða evra beinum eða
óbeinum árlegum opinberum stuðn‑
ingi sem prentmiðlar hafa notið. Sá
stuðningur einn og sér hefur numið
um tíund veltu þeirra. Sarkozy segir
fjölmiðlun eins og hverja aðra iðnstarf
semi sem á aðstoð þurfi að halda í
miklum andbyr.

eins árs gjafaáskrift að dagblaði til 18
ára ungmenna í boði Elyseehallar. Liður
í aðgerðum hans er að lækka launa
tengd gjöld útgáfufélaganna. Einnig
boðaði hann undanþágur frá sköttum
vegna fjárfestinga í netfréttamiðlun. Og
hét því að ríkið myndi auglýsa tvöfalt
meira í dagblöðum og netfréttamiðlum
en verið hefur. Ennfremur, að ákvæðum
laga um eignarhald á fjölmiðlum yrði
breytt til að gera fjárfestum utan
Evrópusambandsríkja kleift að eignast
stærri hlut í frönskum prentmiðlum, en
hann er nú takmarkaður við 20%.
Frönsk dagblöð eru að langmestu
leyti seld í lausasölu, í sérstökum sölu
skúrum eða sérhæfðum verslunum
sem lúta ströngum reglum. Blaðsölu
stöðum af því tagi hefur fækkað en
Sarkozy hét því að þeim myndi fjölga
með lagabreytingum er losa myndu
um stífa miðstýringu þeirra. Segir rit‑
stjóri Le Monde, Eric Fottorino, að Sar
kozy verði að auðvelda almenningi að
„finna“ blað til að kaupa, blaðsölustað
ir væru ónógir.
Og til að hvetja til aukinna áskrifta
yrði blaðadreifing heim til fólks styrkt
sérstaklega. Mun ríkið auka niður
greiðslu dreifingarkostnaðar blaða og
tímarita úr 8 milljónum evra á ári í 70
milljónir evra. Með því segir Sarkozy
að skapa megi sem svarar 18.000
störfum við blaðadreifingu. Og til að
halda dreifingarkostnaði útgáfufélaga
enn frekar niðri hefur forsetinn lagt
eins árs bann við hækkunum póstfyrir
tækja á blaðburðargjöldum.

Gjafaáskrift til ungmenna

Rekstrarvandinn

Dvínandi traust

„Þeir sem tileinka sér blaðalestur gera
það mjög ungir,“ sagði forsetinn um

Sérfræðingar segja einn helsta rekstr‑
arvanda prentmiðlanna mörg undan

UMRÆÐAN
farin ár vera tangarhald stéttarfélags‑
ins Le Livre, sem kommúnistar ráða, á
prentiðnaðinum. Þar sé stífum vinnu‑
tímareglum beitt og ríghaldið í réttindi
sem úrelt megi teljast. Sarkozy boðar
aðkomu ríkisins að samningum við
samtök prentara í þeim tilgangi að
lækka prentkostnað blaðanna. Segir
hann að með tæknivæðingu prent‑
smiðja og breyttu vinnufyrirkomulagi
megi lækka prentkostnað um 30-40%.
Tekur hann sem dæmi, að það kosti
1.661 evru að prenta 30.000 eintök af
International Herald Tribune í Frank
furt, 2.334 evrur á Spáni en 3.854
evrur í Frakklandi, eða rúmlega tvöfalt
meira en í Frankfurt.
Laurent Joffrin, ritstjóri vinstrablaðs
ins Liberation, hefur hingað til gagn‑
rýnt Sarkozy og sakað hann um til‑
burði til að takmarka frelsi fjölmiðla.
Nýju aðgerðir forsetans til styrktar
prentmiðlunum segir hann hins vegar
„skynsamlegar“. Til þeirra grípur hann
samkvæmt ráðleggingum sérfræð‑
inga sem hann skipaði í vinnuhóp til
að gera úttekt á stöðu prentmiðlunar
og starfsumhverfi hennar.

Nicolas Sarkozy forseti Frakklands.

Lítill blaðalestur
Frakkar, næst fjölmennasta þjóðin í
ESB, lesa færri dagblöð en nágrannar
þeirra. Að meðaltali eru seld 155 blöð
á hverja 1.000 íbúa í Frakklandi. Á
þann mælikvarða blaðalesturs eru
Frakkar í aðeins 20. sæti í Evrópu, að
sögn vinnuhóps Sarkozy.
Alls munu átta milljónir dagblaða
vera seld dag hvern í Frakklandi. Til

Frönsk stjórnvöld munu bjóða öllum 18 ára ungmennum í landinu upp á áskrift að dag
blaði.

samanburðar er blaðadreifing í Þýska
landi þrefalt meiri. Og tvöfalt meiri í
Bretlandi en þjóðirnar eru álíka fjöl‑
mennar, ríflega 60 milljónir. Breytingin
er mikil á tæpri öld, því við upphaf
fyrra stríðsins, 1914, var lestur dag‑
blaða mun meiri í Frakklandi en Bret
landi. Er Frakkar losnuðu úr herkví
nasista árið 1944, í seinna stríðinu,
var 90% prentmiðlanna frönsku upp‑
rættur undir því yfirskyni að þeir hefðu
átt samvinnu við þýsku innrásarher‑
ina. Ný blöð fundu ekki frjósaman jarð
veg hjá lesendum vegna pólitískrar
þráhyggju. Auk þess voru þau meira
og minna ríkisrekin og höfðuðu fyrst
og fremst til elítunnar.
Af þeim sökum nýtur ekkert lands‑
málablað mikilla vinsælda hvað út
breiðslu varðar. Eins og t.d. Sun í Bret
landi og Bild í Þýskalandi. Mest selda
dagblaðið er íþróttablaðið L‘Equipe.
Vegna viðbótarvanda af völdum banka
kreppunnar hafa landsmálablöð á
borð við Liberation, Le Figaro og Le
Monde neyðst til að draga saman
seglin og segja upp starfsfólki. Svæð
isbundin blöð seljast mun betur lands‑
málablöðin. Til að mynda eru kaup‑
endur að Ouest-France, sem er með
höfuðstöðvar í Rennes á Bretaníu
skaga, rúmlega 800.000 dag hvern.
Útgáfa helgarblaða þykir vanþróuð
og hafa vikublöð að verulegu leyti fyllt
þeirra skarð.

Öflug dagblöð nauðsynleg
Sarkozy sagði að með engu mætti
túlka ríkisaðstoðina við prentmiðlana
sem tilræði við fjölmiðlafrelsi. Ríkið
hefði þvert á móti ávinning af því að
prentmiðlar blómstruðu og þær
skyldur, að sjá til þess að óháðir og
frjálsir fjölbreyttir fjölmiðlar gætu
lifað.
Án góðrar afkomu á grundvelli
skynsamlegs reksturs myndu frjálsir
og óháðir prentmiðlar deyja út, sagði
forsetinn. Öflug dagblöð sem höfðuðu
til fjöldans væru lýðræðinu lífsnauð‑
syn, bætti hann við.

Auglýsingabann á ljósvaka
Aðgerðir ríkisstjórnar Sarkozy í þágu
prentmiðlanna koma í framhaldi af
uppstokkun í útvarps- og sjónvarps‑
rekstri ríkisins. Til að jafna stöðu ríkis
rekinna miðla og einkastöðva var tekið
fyrir auglýsingar í dagskrá frönsku rík‑
ismiðlanna eftir klukkan 20 frá ára
mótum. Frá og með 5. janúar sl. hafa
áhorfendur á fjórar helstu sjónvarps‑
stöðvar franska ríkisins notið dagskrár
innar á besta tíma án auglýsinga. Með
lögum, sem samþykkt voru í desem
ber sl. í neðri deild þingsins með 293
atkvæðum gegn 242, var auglýsing‑
um útrýmt úr stöðvunum eftir klukkan
20 og fram til sex að morgni næsta
dags. Í janúar 2012 hverfa auglýsing‑
ar svo með öllu úr ríkisstöðvunum.
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Við breytinguna í byrjun janúar
færðust dagskrárliðir eftir kvöldfréttir
yfirleitt fram um 15 mínútur. Það hefur
mælst misjafnlega vel fyrir því mjög
stór hluti útivinnandi fólks lýkur störf‑
um það seint að hann missir fyrir vikið
af upphafi kvölddagskrárinnar.

Fyrsta skrefið
Samkvæmt áformum stjórnar Nicolas
Sarkozy forseta er auglýsingabannið
upphafið að upprætingu allra auglýs‑
inga úr bæði sjónvarpi og útvarpi rík‑
isins, en þar er um að ræða mikinn
fjölda stöðva. Og lögin gera ráð fyrir

Frönsk dagblöð hafa átt í erfiðleikum upp
á síðkastið.

því að auglýsingarnar hverfi með öllu
eftir þrjú ár, eða í ársbyrjun 2012.
Sarkozy segir þá fyrst hægt að tala
um almannasjónvarp er stöðvarnar
losna við auglýsingar. Þær þurfi ekki
lengur að keppast við að koma sem

best út úr áhorfsmælingum til að laða
að sér auglýsendur. Geti í staðinn ein‑
beitt sér að framleiðslu gæðaefnis.
Auglýsingatekjur frönsku ríkisstöðv‑
anna eru taldar hafa numið allt að 800
milljónum evra í fyrra, eða um helm‑
ingi veltu þeirra. Rekstrarkostnaður
stöðvanna lækkar sem nemur rekstrar
kostnaði auglýsingadeilda stöðvanna.
Það sem á vantar, um 450 milljónir
evra á ári, heitir ríkið að leggja stöðv‑
unum til.
Það verður ekki gert með hækkun
gjalda á heimilin, áskriftargjald þeirra
hækkar t.a.m. aðeins úr 116 evrum á
ári í 118, eða um aðeins tvær evrur.
Ríkisstöðvarnar verða hins vegar fjár‑
magnaðar með 1,5-3,0% skatti á aug‑
lýsingatekjur einkastöðvanna, pró‑
sentan fer eftir rekstrarafkomu þeirra
hverju sinni, og hins vegar með sér‑
stökum 0,9% skatti á tekjur netþjón‑
ustufyrirtækja og farsímafyrirtækja.
Það hefur mælst illa fyrir hjá fram‑
kvæmdastjórn ESB.

Einkastöðvum fært fjármagn?

Franskir sjónvarpsáhorfendur geta nú horft á auglýsingalaust ríkissjónvarp á kvöldin.
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Andstæðingar Sarkozy segja gjörðir
stjórnar hans eiga einungis eftir að
valda því að stöðvarnar svelti fjárhags
lega. Með þeim færi hann og einka‑
stöðvum auglýsingafé á silfurfati, ekki
síst TF1, stærstu og vinsælustu stöð
Frakklands, en hún er í eigu náins
vinar forsetans.
Sarkozy hefur ekki látið við það sitja
að uppræta auglýsingar í ríkisstöðv
um. Hann boðaði einnig áform um að
sameina í eina ofurstöð í anda BBC
World Service fréttasjónvarpið France
24, sem sendir út allan sólarhringinn
gegnum gervihnött, alþjóðlegu stöð‑
ina TV5Monde og útvarpsstöðina
Radio France Internationale. Það er
ekki orðið að veruleika sem stendur.
Segja má, að Sarkozy fari troðnar
slóðir, því flestir forsetar fimmta lýð‑
veldisins hafa stokkað upp útvarps‑
lögin. Charles de Gaulle ruddi braut‑
ina 1959 er hann skóp ríkisrisann
ORTF sem var fátt annað en áróðurs‑
sjónvarp embættisins. Það kom síðan
í hlut sósíalistans Francois Mitterrand
að rjúfa einokun ríkisins á útvarpi og
sjónvarpi árið 1982.

Endurmenntunar- og háskólasjóður blaðamanna

Námsstyrkir
sumar/haust 2009
Stjórn Endurmenntunar- og háskóla‑
sjóðs Blaðamannafélags Íslands aug‑

Námskeið sem koma til greina við úthlutun styrkja eru m.a:

lýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðn‑

• Nám við háskóla á Íslandi

um, vegna lengra eða skemmra náms

• Annað lengra nám hérlendis

fastráðinna félaga í BÍ á tímabilinu

júlí-desember 2009

• Endurmenntun í erlendum skólum
s.s. hjá NJC í Árósum

Umsóknum skal skilað ekki síðar en

• Önnur sérstök námskeið erlendis

14. apríl nk. til skrifstofu BÍ. Hægt er að
sækja um á heimasíðunni www.press.is

Styrkir vegna styttri námskeiða hér heima eru greiddir á skrifstofu

eða með því að senda tölvupóst á

BÍ að námi loknu gegn framvísun reiknings fyrir þátttökugjöldum.

bi@press.is

Munið að umsóknarfrestur er til 14. apríl
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Fjölmiðlar
brugðust
ritsjóta Smugunnar

Eftir

Björgu Evu
Erlendsdóttur

– og hvað svo?

Eftir hrun er í tísku að skamma fjöl‑
miðla. Þeir eru sagðir hafa brugðist
lýðræðinu. Jafnvel gengur þetta svo
langt að kenna þeim um bankahrunið.
Ný skoðanakönnun sýnir að sjö pró‑
sent þjóðarinnar telji hrunið beinlínis
fjölmiðlum að kenna.
En nú er kominn tími til að snúa blað
inu við – algjörlega. Það er ágætt að
skamma fréttamenn og fjölmiðla. En
ábyrgðin liggur víðar og ef ekkert verð‑
ur gert og það fljótt, þá verða fljótlega
fáir eftir til að skamma og fjölmiðlar
sem fjórða vald – heyra sögunni til. Ætli
ekki láti nærri að blaðamönnum hafi
fækkað um 40 prósent eftir hrun, þótt
nú séu nokkrir þeirra orðnir netfrétta
menn með ólíkar hagsmunatengingar.
Fjölmiðlum hefur síðustu ár verið
ýtt í átt að andlegu og fjárhagslegu
gjaldþroti. Lýðræðisleg umræða er í
erfiðri stöðu til að færast nær sannleik
anum eftir hrun, af því að fjárhagur fjöl
miðla hrundi eins og annað. Stéttin
tvístrast og reynir að lifa af í ólíkinda‑
heimi. Og nú dugar ekki lengur að
segja að fréttamenn séu ömurlegar
valdasleikjur. Starfsumhverfið þeirra
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er algjörlega óviðunandi og það verð‑
ur að laga, ef fólki er ekki sama um
lýðræðislega umræðu.
Á Íslandi er þjóðfélagsumræðunni
stýrt af markaðnum og eigendum sem
hafa viljað eiga og reka fjölmiðla.
Meira eða minna hafa þeir gert það
með tapi og ríkið hefur ekkert skipt
sér af því, nema með því að reka sitt
Ríkisútvarp við misjafnar undirtektir.

verðum tímum þykir ástæða til að efla
stuðning á ný.
Þegar rauðgræn ríkisstjórn Noregs
sem nú situr tók við var því lofað að
bæta við fjölmiðlastyrkina á kjörtíma‑
bilinu 2005 til 9. Það hefur enn ekki
gerst, en hækkun er boðuð í vor. Og
ástæðan er fjármálakreppan. Styrkirnir
eiga að koma til góða dagblöðum
sem standa höllum fæti.

Blaðastyrkir hafa verið við lýði í
Noregi í áratugi

Sterk hættumerki í blaðaútgáfu

Í Noregi er þessu allt öðru vísi farið. Þar
hefur verið til fyrirbæri sem heitir
PRESSESTÖTTE í fjörutíu ár. Þetta er
opinber fjölmiðlastyrkur sem stofnað var
til í þágu lýðræðislegrar umræðu í land
inu. Verkalýðshreyfingin, arbeidernes
landsorganisasjon, og Verkamanna
flokkurinn komu þessum stuðningi á í
sameiningu. Verkamannaflokkurinn
hefur margsinnis síðan lagt til hækkun
opinberra fjölmiðlastyrkja. Og þeir hafa
líka stundum hækkað. Reyndar
ekki í mörg ár, en á viðsjár‑

Norsk blöð hafa næstum öll verið rekin
með tapi síðustu ár og þurft að draga
saman seglin, enda hefur lestur þeirra
minnkað ár frá ári og færst yfir á netið.
Blaðabransinn hefur síðastliðið ár bar‑
ist fyrir því að að framleiðslustyrkir til
dagblaða yrðu jafnháir að raunvirði og
þeir voru snemma á tíunda áratug síð‑
ustu aldar. Þeim til vonbrigða varð ekk‑
ert úr því í góðærinu, en nú snýst dæm
ið við, af því að stærstu launþegasam‑
tök landsins og stærsti stjórnmála‑
flokkur landsins telja þörf á því
að styðja við lýðræðislega
umræðu, einmitt þegar
kreppir að.

UMRÆÐAN
Launþegasamtökin LO, sem er ASÍ
norðmanna hefur sérstaka fjölmiðla‑
deild Arbeidernes Presseforbund
sem er 100 ára um þessar mundir og
búist er við því að forseti Launþega
samtakanna leggi fram tillögu á næsta
ársfundi um aukinn fjölmiðlastyrk.

Sá sem er minni á markaðnum
fær styrkinn
Víðtækur vilji er til þess í Noregi að
koma í veg fyrir blaðadauða og að
sterkasta blaðið á hverjum stað einoki
markaðinn. Og það er einmitt þannig
sem norski fjölmiðlastyrkurinn hefur
virkað. Honum hefur verið ætlað að
tryggja fjölbreytni, lýðræðisins vegna.
Þess vegna er nú talið nauðsynlegt
að tryggja með ríkisstyrk að blöð sem
standa höllum fæti á erfiðum auglýs‑
ingamarkaði fari ekki á hausinn, og
geri þau það, þá sé hægt að koma á
fót nýju blaði á skömmum tíma. En í
Noregi hefur fjöldahreyfing verka‑
manna átt og gefið út blað í öllum
landshornum og nánast í hverjum bæ.
Og í dag er staðan þannig að LO og
aðildarfélög sambandsins eiga 48,2
prósent af A-pressen, sem þessi blöð
hafa verið kölluð. Í stærstu borgum
Noregs hafa þessi blöð oftast nær
ekki verið yfirburðablöð á markaði,
heldur minniháttar, sums staðar blað
númer tvö og í Ósló hefur verkamanna
blaðið verið neðar á lista, en borgara‑
leg blöð átt efsta sætið. Afkoma
beggja hefur verið tryggð, með því að
í þeim byggðarlögum þar sem borg‑
aralegu miðlarnir eru ráðandi fær
verkamannapressan stuðning, en
öfugt þar sem hægri miðlarnir eru í
minnipokahlutverki. Sé litið til minni
skoðanahópa má nefna Klassekamp
en, kommúnískt dagblað sem ávallt
hefur komið út á landsvísu þótt ekki
hafi kaupendurnir alltaf verið margir,
og eining þar hefur fjölmiðlastyrkur
komið við sögu. Sama er að segja um
kristileg dagblöð og þar fram eftir göt‑
unum. Norðmenn vilja sem sagt fjöl‑
breytta umræðu og telja sig þurfa að
styðja við hana, í stað þess að treysta
markaðnum alfarið fyrir lýðræðinu.
Ástæðan fyrir því hvernig að málum
er staðið í Noregi, er sterk launþega‑
hreyfing, sem hefur á þennan hátt

tryggt dreifða markaðsaðild, þótt sjálf
hafi hún alltaf verið mest tengd einum
flokki, Verkamannaflokknum. Blöð í
eigu LO og aðildarsambanda fengu
64,3 milljónir norskra króna í fram‑
leiðslustyrk í fyrra. Það er fjórðungur
af heildarstyrkjum hins opinbera í Nor
egi til fjölmiðlaútgáfu. Þið getið rétt
ímyndað ykkur ef íslenska pressan
fengi þótt ekki væri nema helminginn
af þessum fjórðungi, hvort ekki væri
hægt að bjarga íslenskri fjölmiðlaút‑
gáfu.

Lýðræði og
hagsmunir
markaðarins eiga
ekki samleið
Á Íslandi er líklega
ekki mjög mikið að ger‑
ast í því að rétta við fjöl‑
miðlana og síst í því
að tryggja ólíka fjöl‑
miðla þannig að lýð‑
ræðisleg og fjölbreytt
umræða eigi sér stað. Veikburða
tilraunir í þá veru eru litlir netmiðlar
með ólíka pólitíska stefnu. Þeir segjast
allir vera algjörlega frjálsir og óháðir.
Því trúir enginn, enda hafa allir stjórn‑
endur fjölmiðla hvort sem þeir eru
stórir eða smáir, einhver tengsl sem
hægt er að benda á. Engin ástæða er
þó til að rengja yfirlýst sjálfstæði net‑
miðlanna, samanborið við aðra miðla,
sem eru ekki bara hugsjónatengdir, heldur hagsmunatengdir, sem
er ástæðan
fyrir tilvist
þeirra.
Og það hefur líka
sýnt sig svo ekki
verður um villst að sterkustu
tengslin og þau sem minnst eiga skylt
við lýðræði eru markaðstengsl. Mark
aðurinn hefur ekki hugsjónir en styrkur
hans er engu að síður mikill. Og varla
trúir neinn því lengur að markaðurinn
tryggi lýðræðislega umræðu á Íslandi?
Hreinir markaðsfjölmiðlar geta ekki
orðið varnarþing lýðræðis og fjöl‑
breyttrar umræðu. Það er hvorki mark‑
mið þeirra né eðli.

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2009

23

U UMRÆÐAN
MRÆÐAN

Fjölmiðlaframtíðin

Eftir

Birgi Guðmundsson

og tiltrú blaðamanna

Rétt eins og þjóðin öll stendur nú á tíma
mótum vegna hruns fjármálakerfisins og
þeirra gríðarlegu erfiðleika sem því teng‑
jast, þá er ljóst að vatnaskil hafa orðið
hjá íslenskum blaðamönnum og íslensk‑
um fjölmiðlum. Hér er hugmyndin að
horfa til framtíðar, en að fortíð skal hyggja
er framtíð skal byggja og því eðlilegt að
tengja hugsanlega framtíðarmöguleika
við það sem á undan er gengið.
Frá aldamótunum síðustu hefur hér
staðið yfir tímabil markaðsfjölmiðlunar.
Það einkennist af því að fjölmiðlarnir eru
reknir sem fyrirtæki sem sérhæfa sig í
framleiðslu og miðlun upplýsinga sem
eru á einn eða annan hátt seldar á al
mennum markaði. Sjónarmiðin sem fjöl‑
miðlunin grundvallaðist öll á eru rekstrar
leg og viðtekin skoðun að viðskiptalegar
forsendur þurfi að vera fyrir rekstri fjöl‑
miðla. Vissulega hafa alltaf komið upp
raddir sem fullyrða að einhver önnur
sjónarmið en rekstrarleg hafi jafnframt
skipt máli, s.s. tilraunir eigenda til að
skapa fjölmiðlaumræðu sem væri sér
hagstæð eða hagfelld með einhverjum
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(hégómlegum) hætti. Vissulega má finna
dæmi þar sem slíkt virðist vera tilfellið,
en þó er aðaldrifkrafturinn efnahagsleg‑
ur. Þetta var lengi vel góður business og
ef fjölmiðlarnir skiluðu eigendum sínum
einhverju öðru en beinhörðum peningum
í arð, – t.d. frægð – þá má kannski segja
að það hafi verið „óefnislegur arður“ sem
síðan mátti meta til fjár!
Um nokkurra ára skeið var mikill vöxt‑
ur í fjölmiðluninni; jafnt í prentmiðlun,
ljósvakamiðlun og í nýmiðlun. Samhliða
varð náttúrulega líka stafræna byltingin
sem jók enn á möguleikann til vaxtar og
magnaukningar og kannski fjölbreytni.
Þetta birtist m.a. í lengri útsendingartíma
ljósvakans og fleiri stöðvum og og meiri
dreifingu dagblaða og aukinnar útgáfu,
sem m.a. tók á sig mynd fríblaða. Að
sumu leyti var þetta blómatími í fjölmiðl‑
un og það voru gerðar ýmsar tilraunir í
fréttamennsku. Raunar man ég eftir því
að hafa á pressukvöldi Blaðamanna
félagsins fyrir 5 árum varað við því að
menn gleymdu sér í þessum uppgangi
öllum, því magn væri ekki það sama og
gæði. Alltaf væri hætta á að í værukærð
velsældarinnar yrði slakað á faglegum
kröfum og faglegum metnaði. Að það
gleymdist að blaðamennskan á sér
ákveðin grundvallargildi sem felast í því
að trúnaður blaðamanna er fyrst við les‑
endur og almenning en aðeins í öðru
lagi við vinnuveitanda eða útgefanda.
Nú stend ég mig að því að endurtaka
mig eins og Kato gamli forðum, nema
að nú er tilefnið þveröfugt: Þá hafði ég
áhyggjur af allsnægtunum, en nú hef ég
áhyggjur af skortinum.

Fjölmiðlarnir á tímaskeiði markaðs‑
fjölmiðlunar, – líka RÚV þrátt fyrir nokkra
sérstöðu – eru berskjaldaðir fyrir efna‑
hagssveiflum enda eru þeir í raun mikil
vægur hluti af markaðssamfélaginu.
Fjölmiðlarnir eru einfaldlega fyrirtæki
sem lúta lögmálum rekstrar, eins og
önnur fyrirtæki. Hins vegar vitum við að
samfélagsleg ábyrgð fjölmiðlanna er
miklu meiri en flestra annarra fyrirtækja,
því sjálft samfélagskerfi lýðræðisins,
byggir á fjölmiðlum og eðlilegri starf‑
semi þeirra. Fjölmiðlarnir eru upplýs‑
ingakerfi lýðræðisins. Almenningur
getur ekki uppfylt sínar borgaralegu
skyldu um að taka upplýsta ákvörðun
um stjórn landsins, ef hann hefur ekki
möguleika á upplýsingum. Og hvers
virði er borgarlegt lýðræði ef borgararnir
hafa ekki forsendur til að taka ákvarð‑
anir? Ég dreg þetta fram hér til að undir
strika að hér er verið að fjalla um mjög
mikilvæga hluti. Stjórnvöld og almenn‑
ingur virðist tilbúinn til að ganga langt til
að bjarga efnahagskerfi lýðræðisins, en
hvað eru menn tilbúnir til að gera til að
bjarga upplýsingakerfi lýðræðisins?
Hver er þá staðan í dag, staðan sem
framtíðin byggir á?
Ein helsta tekjulind fjölmiðlanna, aug
lýsingarnar, hefur snarlega dregist sam
an, um tugi prósentustiga það sem af er
þessu ári.
Prentmiðlamarkaðurinn er allur í upp
námi, nýbúið að afskrifa 3 milljarða í
skuld hjá Mogga og nýir aðilar að taka
við í mikilli óvissu. Fréttablaðið er að
ganga í gegnum miklar þrengingar og
alls staðar eru skuldirnar gríðarlegar.

UMRÆÐAN
Ljósvakamegin er RÚV nýbúið að fá
breyttan og aukinn tekjustofn sem virð‑
ist þó ætla að duga skammt. Fjölmiðla
fyrirtækið 365 er gríðarlega skuldsett og
þarf að glíma við mikinn samdrátt í aug‑
lýsingum og verðfall eins og hinir ljós‑
vakamiðlarnir. Skjárinn er í sömu stöðu
nema e.t.v. verri, því þar eru engar
áskriftartekjur að hlaupa upp á. Nýir
sjálfstæðir netmiðlar hafa hins vegar
verið að skjóta upp kollinum, nú síðast
netmiðillinn Pressan. Á þessari tegund
fjölmiðla er um eins konar einyrkjabú‑
skap að ræða, þar sem nokkrir litlir aðil‑
ar taka sig saman og spurning hversu
umfangsmikil og öflug slík fjölmiðlun get
ur orðið þegar á heildarfjölmiðlaumhverf
ið er litið.
Það sé engin ástæða til að ætla að
ástandið gjörbreytist næstu eitt til tvö
árin og gera verður ráð fyrir að eftir að
þessu þrengingartímabili lýkur verði fjöl
miðlalandslagið orðið talsvert breytt.
Framtíðin gæti þróast á að minnsta kosti
þrjá mismunandi vegu:
Framtíð 1. Víðtæk sameining og
fáir en stórir miðlar: Hugsanlegt er að
hér stæðu uppi tvær sjónvarpsstöðvar,
RÚV og Einkasjónvarpið (Skjárinn og
365) sem sendi út á mörgum rásum
með stafrænni tækni. Þá yrði eftir ein
stór dagblaðaútgáfa og önnur eða aðrar
minni. Stóra útgáfan gæti orðið einhvers
konar samkrull úr Fréttablaði og Mogga
þar sem gerð yrði önnur samstarfs- eða
sameiningartilraun. Ekki er ólíklegt að
slíkt samstarf yrði keyrt í gegn á grund‑
velli prentunar og dreifingar.
Netmiðlar yrðu reknir í tengslum við
stóru miðlana, en jafnframt myndu sjálf
stæðir netmiðlar að reyna að búa til ein‑
hverja reglu úr kaótískum blogg- og fés‑
bókarheimi.
Framtíð 2: Fjölbreytt flóra án fjölmiðlarisa: Verði það niðurstaðan að
stjórnvöld setji hér fjölmiðlalög, sem tak
marki eignarhald og tryggi jafnframt
stuðning við fjölmiðla í leiðinni, gæti
skapast fjölbreytt fjölmiðlaflóra í landinu.
Þá yrði hins vegar illmögulegt að reka
miðlana á grundvelli ýtrustu hugmynda
fræði markaðshyggju þannig að fram
næðist hámarks hagræðing og rekstur
inn yrði trúlega ekki eins hagkvæmur og
hann hugsanlega annars gæti orðið. En
stjórnvöld myndu þá væntanlega

tryggja slíkan rekstur með einhvers
konar ívilnunum og jafnvel beinum styrkj
um. Þetta er þekkt víða um lönd, ekki
síst á Norðurlöndum og því má bæta
við að hægrimaðurinn Sarkozy í Frakk
landi hefur einmitt sett af stað umfangs‑
mikið prógram til styrktar þarlendum
fjölmiðlum.
Framtíð 3. Einhvers konar sambland: Í þessu tilfelli má gera ráð fyrir
einhvers konar inngripi frá ríkisvaldinu
þar sem settar yrðu reglur sem dygðu til
að halda einkareknu fjölmiðlunum á floti
– t.d. með því að skerða tekjur RÚV á
auglýsingamarkaði eins og boðað hefur
verið. Samhliða myndi þetta fela í sér
massívan niðurskurð og hagræðingu á
miðlunum sjálfum þannig að sáralítið
svigrúm yrði fyrir hendi til að gera stóra
hluti í dagskrárgerð eða ritstjórnarefni.
Hugsanlega kæmi til einhverrar samein‑
ingar miðla, en þó ekki til að breyta
landslaginu í grundvallaratriðum.
Allar þessar leiðir hafa bæði kosti og
galla og myndu þjóna upplýsingakerfi
lýðræðisins misjafnlega vel. Persónu
lega hugnast mér best ef framtíðin yrði
sem líkust „Framtíð 2“ hér að framan, þ.e.
að fjölmiðlageirinn yrði ekki endilega
stórbusiness, en sæmilega fjölbreyttur
og öruggur. Því miður eru hinar leiðirnar,
þessi númer 1 eða númer 3 þó líklegri.
En þrátt fyrir að fjölmiðlafyrirtækin
skipti vissulega máli, þá skiptir meira máli
hvernig framtíð blaðamennskunnar þró‑
ast, hver framtíð blaðamanna sem fag‑
stéttar verður. Mun blaðamannastéttin og
hennar gildi sogast inn í hringuðu mark‑
aðsbúskapar og fjölmiðlarekstrar þannig
að blaðamennskan verði beinlínis fall af
efnahagsþróuninni? Blaðamennska og
blaðamenn verði í raun til sölu hæstbjóð‑
endum? Slíkt væri í raun ekki fagleg
blaðamennska – slíkt væri handverk. Það
er mikilvægur munur á handverki og fagi
– („craft“ og „profession“).
Sorglegast væri því ef efnahagshrun
ið tæki blaðamennskuna með sér í fall‑
inu. Tæknin og netvæðingin hefur vissu
lega skapað ný tækifæri og nýjar fjöl‑
miðlagáttir og þröskuldurinn inn í fjöl‑
miðlarekstur hefur eitthvað lækkað. En
þó er hann til staðar og getur skipt máli.
Fyrir fimm árum hafði ég áhyggjur af
því að póstmódernismi auðhyggjunnar
eða afstæðishyggja velgengninnar gæti

spillt hefðbundnum gildum blaða‑
mennskunnar. Ég hef margfalt meiri
áhyggjur í dag. Hættan felst í því að
blaðamenn sofni á verðinum, sem þýðir
í raun að stéttin yrði að handverksmönn‑
um markaðarins í stað þess að vera
fagstétt varðhunda almennings. Það er
löngu tímabært að staldra við og skoða
hvert stefnir, enda eru ummerkin allt um
kring þó ég sé er ekki viss um að við
tökum svo vel eftir. þeim Ef blaðamenn
eru fagstétt þá hafa þeir sameiginleg
viðmið og reglur og siðaboð. Það á við
um lækna, presta, lögfræðinga, sálfræð
inga og fleiri. Í siðareglum blaðamanna
eru meira að segja ákvæði í fyrstu grein
sem eiga að ýta undir og efla þessa vit‑
und. Nú veit ég ekki með ykkur en per‑
sónulega þótti mér það umhugsunarvert
og nánast óþægilegt fyrir fagstétt blaða‑
manna að horfa á auglýsingu frá Síman
um sem sýnd er í sjónvarpi um þessar
mundir. Þar komu fram gamlir frétta‑
menn sem áunnið hafa sér ímynd og til
trú með því að hafa verið hluti af fagstétt
blaðamanna. Nú er sú tiltrú tekin her‑
fangi og sett í auglýsingu til að selja
símaþjónustu. Þar með er verið að
gengisfella fagstéttina sjálfa og þá tiltrú
sem hún hefur. Nú eru þessir gömlu
fréttamenn vissulega ekki fréttamenn
lengur og eru fyrir all nokkru farnir að
selja handverk sitt á markaði sérhags‑
muna. Og það er ekkert óeðlilegt eða
ólöglegt við það – svo gripið sé til orða‑
lags sem Einar Már Guðmundsson lýsti
í ágætri Morgunblaðsgrein sem uppá
haldsviðbrögðum útrásaraðalsins við öll
um athugasemdum. Enda truflar það
trúlega fáa í sjálfu sér þótt nokkrir al
mannatenglar nái að landa góðu aug‑
lýsingaverkefni. Það er jú þeirra atvinna.
Hinu velti ég fyrir mér ef starfandi blaða‑
menn sjálfir yppa bara öxlum og láta
sér fátt um finnast þegar verið er að
versla með orðspor fagstéttarinnar og
tiltrú. Það fellur illa að ímynd blaða‑
manna um sjálfa sig sem fagstétt – því
sem Þorbjörn Broddason kallaði „hinn
drottnandi þjón“. Verður þá ekki stökkið
stutt yfir í að starfandi blaða- og frétta‑
menn sem nú standa frammi fyrir at
vinnu- og tekjumissi drýgi tekjurnar með
því að selja það sem þeir hafa – til‑
trúna??? Sú tiltrú verður bara seld einu
sinni.
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Hæstiréttur segir blaðamann bera ábyrgð
á ummælum viðmælanda:

Nýstárleg túlkun á

prentlögum

– segir Arna Schram, formaður Blaðamannafélagsins
„Dómur Hæstaréttar kemur með ný
stárlega túlkun á prentlögunum. Þar
er blaðamaður gerður ábyrgur fyrir
ummælum viðmælenda síns – sem
staðfest hefur að séu rétt eftir honum
höfð. Dómsátt er gerð við þann sem
viðhafði ummælin en blaðamaðurinn
er dæmdur til greiða háar bætur!
Héraðsdómur komst að annarri nið
urstöðu en Hæstiréttur sneri því við,“
segir Arna Schram formaður Blaða
mannafélags Íslands um nýlegan
dóm Hæstaréttar. Áður höfðu Ásgeir
Davíðsson eigandi Goldfinger í Kópa
vogi og lögmaður hans stefnt Björk
Eiðsdóttur blaðamanni og Elínu Arnar
dóttur ritstjóra Vikunnar og Lovísu Sig
mundsdóttur sem var viðmælandi
blaðsins en Lovísa starfaði áður sem
nektardansmey á Goldfinger. Málinu
gegn Lovísu lauk hinsvegar með sátt
áður en dómur féll.

Ályktun BÍ
Í ályktun sem stjórn Blaðamannafé
lagið samþykkti þann 11. mars síðast‑
liðinn segir m.a. að ljóst sé „að þessi
nálgun Hæstaréttar breyti(r) verulega
starfsumhverfi blaðamanna og mögu‑
leikum þeirra á því að fjalla um um
deild samfélagsmál.“
Arna Schram segir þessa niður
stöðu skapa mikla óvissu og um leið
dregur þetta úr hinni lýðræðislegri um
ræðu. Hún spyr: „Þarf ég til dæmis að
fara að ritskoða viðmælendur mína
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En við verðum líka að geta fjallað um
umdeild samfélagsmál og miðlað
áfram ummælum sem orkað gætu tví‑
mælis – án þess að þurfa að óttast
háar fjársektir vegna ummæla sem
sannanlega eru rétt eftir höfð.“

Strassborg?

Arna Schram, formaður Blaðamannafélags
Íslands.

með það í huga að það verði ekki þeir
sem séu ábyrgur orða sinna heldur
ég, blaðamaðurinn?“
Í þessu sambandi rifjar hún upp
dæmi úr eigin starfsreynslu. „Eitt sinn
tók ég frægt viðtal við Davíð Oddsson
þar sem hann sagði eitthvað á þá leið
að Jón Ólafsson væri mesti skattsvik‑
ari sögunnar. Í ljósi þess að Davíð var
þar að saka Jón um ólögmæta hluti
átti ég þá að segja?: Nei, Davíð þú
getur ekki sagt þetta því ég (eða blað‑
ið) gæti hugsanlega verið dæmd til
hárra bóta vegna þessa? Auðvitað
ekki. Hann hefur sitt tjáningarfrelsi.
Þess má geta að ummæli Davíðs voru
kærð til dómstóla en hluti þeirra var
dæmdur dauður og ómerkur. Önnur
ekki. Við blaðamenn eigum að sjálf‑
sögðu að vanda vinnu okkar og við
eigum ekki að vera gagnrýnislausir.

Í fyrrgreindri ályktun stjórnar Blaða
mannafélagsins segir að verið sé að
skoða hvort efni sé til „að fara með
þetta mál til Mannréttindadómstólsins
í Strassborg enda brýnt að blaða‑
menn viti hvort það sé réttmæt niður
staða að blaðamenn beri ábyrgð á
öllu því sem viðmælendur þeirra
segja,“ eins og segir í ályktuninni.
Síðan hefur menntamálaráðherra í
samvinnu við dómsmálaráðherra boð
að endurskoðun á prentlögum til að
taka á þessu atriði.
„Mér líst vel á þau áform mennta‑
málaráðherra að breyta prentlögunum
og gera þau skýrari en þau greinilega
eru núna. Ég tel að það eigi að drífa
þær breytingar í gegn. Algjör óþarfi er
að gera það í samferð með öðrum
lagabreytingum,“ segir Arna.
Hún ítrekar mikilvægi málsins og
segir: „Tjáningarfrelsið er það dýrmæt
asta sem við eigum. Það er grundvöllur
hins lýðræðislega samfélags. Við
megum ekki draga tennurnar úr hinni
lýðræðislegri umræðu – með því að una
lagatúlkunum og dómum á borð við
þann sem féll í Hæstarétti í þessu máli.“

FÉLAGIÐ

Ýmis lagaákvæði
Ýmis lagaákvæði tengjast þessu máli, sem
m.a. gera það að verkum að bein ræða höfð
eftir á prenti er á ábyrgð blaðamanns en sé
þessi beina ræða spiluð í ljósvakamiðli ber
viðmælandi ábyrgðina.
Útvarpslög:
26. gr. Ábyrgð.
Ef útsending á útvarpsefni brýtur í bága við lög fer um
refsi- og fébótaábyrgð svo sem hér segir:
a. S á sem flytur sjálfur efni í eigin nafni ber ábyrgð
á því. Gildir það bæði um efni sem útvarpað er
samtímis því að það er flutt og efni sem útvarpað
er samkvæmt áður gerðri upptöku. Ákvæði þessarar málsgreinar taka einnig til samtals í útvarpi
þannig að hver sem tekur þátt í samtali í eigin
nafni ber ábyrgð á sínu framlagi í því.
b. Flytjandi ber ábyrgð á efni sem annar maður
hefur samið.

Prentlög:
15. gr. Um ábyrgð á efni annarra blaða eða tímarita en
þeirra, er getur í 14. gr., gilda þessar reglur:
Höfundur ber refsi- og fébótaábyrgð á efni ritsins, ef
hann hefur nafngreint sig og er auk þess annaðhvort
heimilisfastur hér á landi, þegar ritið kemur út, eða
undir íslenskri lögsögu, þegar mál er höfðað.
Ef enginn slíkur höfundur hefur nafngreint sig, ber
útgefandi rits eða ritstjóri ábyrgðina, því næst sá er
hefur ritið til sölu eða dreifingar, og loks sá, sem annast
hefur prentun þess eða letrun.

Mannréttindasáttmáli:
10 gr. (Stjórnarskrá).
Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal
einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka við og
skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og
erlendis án afskipta stjórnvalda …

M Á L F A R S H O R N
Beygingar
• Munið að beygja kvenkynsorðin:
– Ákvörðun stjórnvalda leiðir til skipu
lagsbreytingar í stjórnkerfinu.
– *Ákvörðun stjórnvalda leiðir til skipu
lagsbreytingu í stjórnkerfinu.
– Við sendum boltann yfir til Þórnýjar
í Efstaleiti …
– *Við sendum boltann yfir til Þórnýju
í Efstaleiti …
(Ath. stjörnumerkta setningin er ótæk)

Röng notkun miðstigs
• Meginreglan er að með miðstigi lýs‑
ingarorða komi samanburður. Mið
stig stendur ekki eitt.
–E
 kki segja: *Þetta kostar fleiri hundr
uð krónur.
– Rétt er: Þetta kostar mörg hundr‑
uð krónur

–E
 kki segja: *Þetta var eldri maður.
–R
 étt er: Þetta var roskinn / gamall
maður.
– Ekki segja: *Hann var þar í lengri
tíma.
– Rétt er: Hann var þar í langan (all‑
langan) tíma.
(Ath. stjörnumerktu setningarnar eru ótækar)

Röng notkun þolmyndar
(ensk áhrif)
• *Frakkland var tekið af Þjóðverjum.
• Þjóðverjar tóku Frakkland.
• *Hér birtist mynd af mótmælagöngu
sem tekin var af ljósmyndara blaðsins.
• Hér birtist mynd af mótmælagöngu
sem ljósmyndari blaðsins tók.
• *Aðalhlutverkið er leikið af Ingvari
Sigurðssyni.

• Ingvar Sigurðsson leikur aðalhlut‑
verkið.
(Ath. Stjörnumerktu setningarnar eru ótækar)

Enskan læðist inn
• „Í dag“ má ekki nota eins og „today“
á ensku. Rétt er að nota: Nú til dags
/ nú á dögum / núna.
• „Talandi um“ er enskuskotið orðalag.
Rétt er að nota „fyrst minnst er á“.
• Enska nafnorðaveikin: „Engin slys
urðu á fólki.“ Betra að segja: „Enginn
slasaðist.“
• „Á sama tíma“ er þýðing úr ensku.
Betra að nota: „samtímis“ eða „jafn‑
framt“.
• Íþróttalýsingar oft mjög enskuskotn‑
ar: „Hinn tuttugu og fimm ára gamli
miðframherji skoraði sitt fyrsta mark
með liðinu …“
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Myndir
ársins
á bók

Bókin Myndir ársins 2008 er komin út
hjá bókarforlaginu Crymogeu, en út
gáfan er jafnframt styrkt af Menningar
sjóði Blaðamannafélags Íslands. Bók
in er gefin út í tengslum við sýningu
Blaðaljósmyndarafélags Íslands á
bestu blaða- og tímaritaljósmyndum
ársins 2008, en sú sýning stendur nú
yfir í Gerðarsafni í Kópavogi. Bókin
fæst í Gerðarsafni, bókaverslunum og
í verslun Crymogeu, Barónsstíg 27.
Hún er aðeins seld í takmörkuðu upp‑
lagi. Fullgildir félagar í Blaðamanna
félagi Íslands hafa fengið bókina
senda sem gjöf frá Menningarsjóði.
Rétt er að geta þess að sýningin
Myndir ársins 2008 í Gerðarsafni verð
ur opin til 3. maí næstkomandi og í ár
hefur verið tekin upp sú nýbreytni að
fjórir kvikmyndatökumenn taka þátt í
sýningunni. Með tilkomu þeirra í Blaða
mannafélag Íslands kom upp sú til‑
laga að þeir sameinuðust ljósmyndur
um á þessari árlegu sýningu og kynna
þeir verk sín á sjónvarpsskjám.  
Á neðri hæð Gerðarsafns eru sýnd‑
ar myndir hins landskunna ljósmynd‑
ara, Jim Smart, en myndir hans eru
landsmönnum að góðu kunnar úr ís
lenskum blöðum, sérstaklega manna‑
myndir hans. Sýningin ber yfirskriftina
JIM SMART Í 30 ÁR og er hún styrkt
af Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
Eins og áður segir var formlegur út
gáfudagur bókarinnar Myndir ársins
2008 í gær, 18. mars. Bókarbrotið er
20,5 x 25 cm og er hún 144 blaðsíður
að stærð. Leiðbeinandi verð frá útgef
anda er kr. 2.888.
Úrval dómnefndar Blaðaljósmynd
arafélags Íslands á bestu blaða- og
tímaritaljósmyndum Íslands 2008
tekur mið af þeim dramatísku atburð‑
um sem urðu á árinu. Atburðir lifna
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við í minningunni og á myndunum,
allt frá átökum vörubílstjóra og lög‑
reglu í apríl til þess að íslenska hand‑
boltalandsliðið kom sigri hrósandi frá
Ólympíuleikunum í Beijing í ágúst. Í
inngangi bókarinnar er þó bent á að
bankahrunið yfirskyggi flest annað á
árinu og þar segir m.a.: „En yfir öllu
gnæfa dramatískar myndir af örlaga‑
dögunum í október og nóvember

þegar Ísland var úthrópað um allan
heim sem gjaldþrota land sem vafa‑
mál væri hvort ætti sér viðreisnar von.
Mótmælin, átökin, eggjakastið og
hróp um algjöra umbyltingu samfé
lagsins. Þessi saga er skráð á ein‑
stakan hátt af fremstu heimildaljós‑
myndurum okkar. Myndir ársins 2008
er einstakur minnisvarði um sögulega
tíma.“
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Félagaskrá BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

1		 ÞORBJÖRN GUÐMUNDSSON		

Hóf aðild
síðast:

9/1/1942

2		 ATLI STEINARSSON		 6/30/1950

1/1/1951

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

41		 ÓMAR VALDIMARSSON		

6/1/1969

9/1/1975

42		 ÁSGEIR TÓMASSON

9/1/1975

RÚV

3		 SVERRIR ÞÓRÐARSON		 10/1/1943

43		 BORGHILDUR A. JÓNSDÓTTIR		

4		 ELÍN PÁLMADÓTTIR		

1951

44		 KATRÍN PÁLSDÓTTIR		

5		 MATTHÍAS JOHANNESSEN		

1951

45		 RAGNAR AXELSSON

6		 GÍSLI SIGURÐSSON		
7		 JÓNAS KRISTJÁNSSON		

1972 10/1/1975
1/5/1976

MORGUNBLAÐIÐ

1/15/1976

1/1/1955

46		 GUNNAR E. KVARAN		

5/1/1976

2/1/1961

47		 MAGNÚS H. GÍSLASON		

1958

8		 FRÍÐA BJÖRNSDÓTTIR		 6/21/1961 10/1/1962

48		 JÓHANNES TÓMASSON		 6/21/1976

9		 BRAGI GUÐMUNDSSON		

6/1/1962

49		 ÁGÚST ÁSGEIRSSON		

10		 GÍSLI J. ÁSTÞÓRSSON		

1/1/1946

11		 ODDUR ÓLAFSSON		

1957

12		 BJÖRN VIGNIR SIGURPÁLSSON

8/3/1976

MORGUNBLAÐIÐ 10/15/1964 12/3/1965

51		 GÍSLI SIGURGEIRSSON

RÚVAK

9/1/1976

52		 GRÓA ORMSDÓTTIR		

9/1/1976

53		 JÓNAS HARALDSSON

4/9/1977

14		 STEINAR J. LÚÐVÍKSSON		

9/1/1965

54		 RAGNAR TH. SIGURÐSSON		 12/1/1975

15		 KÁRI JÓNASSON		

1/1/1962

55		 KJARTAN STEFÁNSSON

FISKIFRÉTTIR

11/9/1977

16		 INGVI HRAFN JÓNSSON		

1/1/1966

56		 SIGURÐUR HREIÐAR HREIÐARSSON		

6/9/1959

17		 FREYSTEINN JÓHANNSSON

5/1/1967

57		 SÆVAR GUÐBJÖRNSSON

AMX

58		 ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR		

19		 JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR		 10/7/1967

59		 EIRÍKUR STEFÁN EIRÍKSSON

Dec-68

SUM 73

SKERPLA

1/26/1978

20		 STYRMIR GUNNARSSON		

6/1/1965 4/12/1970

60		 HEIÐUR HELGADÓTTIR		

2/1/1978

21		 KJARTAN L. PÁLSSON		

6/1/1968 1/21/1971

61		 KRISTINN HALLGRÍMSSON		

6/1/1977

10/1/1970 10/1/1971

62		 GUÐMUNDUR GUÐJÓNSSON		

6/1/1978

MORGUNBLAÐIÐ

23		 GUNNAR V. ANDRÉSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

24		 JÓHANNES REYKDAL

HÚSASMIÐJAN

1967

4/6/1972

8/1/1971 7/29/1972

63		 HULDA VALTÝSDÓTTIR			
64		 EMILÍA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1977
1/1/1979

6/1/1978
9/1/1978

HAUST 74 10/2/1978

25		 ÚLFAR ÞORMÓÐSSON		 7/14/1971 8/24/1972

65		 GUÐLAUGUR BERGMUNDSSON		

26		 SIGURDÓR SIGURDÓRSSON		

1971

1973

66		 FRÍÐA PROPPÉ		 3/19/1979

27		 SIGMUNDUR Ó. STEINARSSON		

5/1/1972

8/1/1973

67		 ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

ATHYGLI

9/1/1976

28		 ÞRÖSTUR HARALDSSON

1/1/1973

1/1/1974

BÆNDABLAÐIÐ

6/1/1977

LÆKNABLAÐIÐ		 11/7/1977

18		 ÁRNI JOHNSEN		 10/7/1967 12/1/1968

22		 SIGTRYGGUR SIGTRYGGSSON

8/3/1976

50		 GUÐJÓN ARNGRÍMSSON		 9/14/1976
2/1/1967

13		 MAGNÚS FINNSSON		 VOR 1965

MORGUNBLAÐIÐ

1976

3/1/1979

68		 HILMAR KARLSSON		

6/1/1979

29		 ARNÓR G. RAGNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ		 6/26/1974

69		 ÞÓRIR GUÐMUNDSSON

RAUÐI KROSS ÍSL

5/1/1979

30		 ÁRNI JÖRGENSEN

MORGUNBLAÐIÐ

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1979

6/1/1979

6/1/1973 6/26/1974

70		 VALGERÐUR Þ. JÓNSDÓTTIR

31		 ÞORBERGUR KRISTINSSON		

3/1/1973

5/7/1974

71		 JÓHANNA SIGÞÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1976

9/1/1979

32		 BJARGHILDUR STEFÁNSDÓTTIR		

9/1/1966

5/7/1974

72		 ELLERT B. SCHRAM		

1960

3/1/1980

73		 SVEINN GUÐJÓNSSON

ODDFELLOW

1973

5/1/1980

34		 MARÍA ÓLAFSDÓTTIR		 10/1/1972 1/14/1975

74		 ANNA ÓLAFSDÓTTIR BJÖRNSSON		

5/3/1980

35		 SVEINN SIGURÐSSON

75		 EIRÍKUR JÓNSSON

5/1/1978

6/1/1980

33		 ÁRNI ÞÓRARINSSON		
MORGUNBLAÐIÐ

1971 9/19/1974
1973

2/1/1975

ÍSL. GETSPÁ

36		 HILMAR P. ÞORMÓÐSSON		

5/1/1969 5/10/1975

76		 HJÖRTUR GÍSLASON		

37		 ÞÓRIR ÞORSTEINSSON		

1/1/1975 5/20/1975

77		 KRISTJÁN MÁR UNNARSSON

6/1/1978

9/1/1980

8/1/2002

MORGUNBLAÐIÐ

9/14/1980

38		 ATLI MAGNÚSSON		

1974 5/20/1975

39		 STEFÁN FRIÐBJARNARSON		

8/1/1974 5/20/1975

79		 ÞÓRUNN GESTSDÓTTIR		 10/1/1980

40		 ÁGÚST I. JÓNSSON

6/1/1972 5/20/1975

80		 VALGERÐUR K. JÓNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

78		 AGNES BRAGADÓTTIR

1976

STÖÐ 2

LISTIN AÐ LIFA

9/15/1981
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Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

81		 VÍÐIR SIGURÐSSON

MORGUNBLAÐIÐ

Hóf aðild
síðast:

9/1/1981

82		 SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON		 10/1/1981
83		 LÚÐVÍK GEIRSSON		

Hóf aðild
síðast:

128		 PETER RADOVAN JAN VOSICKY			

1/1/1986

129		 HELGI MÁR ARTHURSSON		

1/1/1980

1/1/1986

3/1/1979

1/1/1982

130		 PJETUR SIGURÐSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

4/7/1986

84		 GUÐJÓN SVEINBJÖRNSSON			

3/1/1982

131		 PÁLL HANNESSON		

5/1/1986

85		 HJÁLMAR JÓNSSON

BÍ

5/18/1982

86		 JÓN BALDVIN HALLDÓRSSON		

6/1/1981

132		 HALLUR MAGNÚSSON		

5/1/1986

6/1/1982

133		 RAGNHILDUR SVERRISDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1984

6/1/1986

MORGUNBLAÐIÐ		

7/1/1982

134		 STEINÞÓR GUÐBJARTSSON

MORGUNBLAÐIÐ

3/1/1984

1/1/1986

88		 SIGMUND JÓHANNSSON			

7/1/1982

135		 INGIBJÖRG B. SVEINSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

8/1/1986

136		 BRYNJAR G. SVEINSSON		

9/1/1986

87		 SKAPTI HALLGRÍMSSON
89		 PÁLL STEFÁNSSON

HEIMUR

7/1/1982

90		 MAGNÚS SIGURÐSSON			 10/1/1982

137		 JÓHANNES SIGURJÓNSSON

SKARPUR		 10/1/1986

91		 FRIÐRIK ÞÓR GUÐMUNDSSON		

7/1/1982

1/1/1983

138		 SIGURVEIG JÓNSDÓTTIR			 10/1/1986

92		 VALÞÓR HLÖÐVERSSON

1/1/1982

1/1/1983

139		 JÓN KR. SIGURÐSSON

VÍKURFRÉTTIR		

1/1/1983

140		 BIRNA ÞÓRÐARDÓTTIR MENNINGARFYLGD BIRNU EHF		

ATHYGLI

93		 PÁLL H. KETILSSON
94		 ÁRNI SÆBERG

MORGUNBLAÐIÐ

2/1/1983

95		 INGÓLFUR MARGEIRSSON			
96		 GUÐMUNDUR SV. HERMANNSSON MORGUNBLAÐIÐ
97		 HELGI BJARNASON

5/1/1983

5/30/1983

UMFÍ/SKINFAXI

12/1/1986

141		 JÓN ÖRN GUÐBJARTSSON		

1/1/1987

142		 BRYNDÍS KRISTJÁNSDÓTTIR		

9/1/1986

143		 MARGRÉT SVERRISDÓTTIR		

3/1/1987

MORGUNBLAÐIÐ

7/1/1982

6/1/1983

144		 ELÍN ALBERTSDÓTTIR		

98		 ÓLI ÖRN ANDREASSEN		

1976

7/1/1983

145		 ÓMAR FRIÐRIKSSON

99		 AÐALSTEINN INGÓLFSSON		

9/1/1978

9/1/1983

146		 JÓHANN ÓLAFUR HALLDÓRSSON

100		 DONALD CHARLES BRANDT		

5/1/1982

1/1/1984

147		 KRISTÍN H. GUNNARSDÓTTIR

101		 EYGLÓ STEFÁNSDÓTTIR		

1977

4/1/1984

148		 BOGI ÞÓR ARASON

102		 SVERRIR VILHELMSSON		

4/1/1984

149		 PÉTUR GUNNARSSON		 9/21/1987

103		 JÚLÍUS SIGURJÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1984

150		 GEIR R. ANDERSEN		 10/1/1987

BSRB

5/1/1984

151		 HAUKUR HOLM

105		 ANNA H. YATES		

5/1/1984

106		 GUÐMUNDUR O. INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1982

6/1/1984

153		 ÓMAR RAGNARSSON

SKRAUTÁS

3/1/1984

8/1/2004

154		 ÓTTAR H. SVEINSSON		

108		 MÖRÐUR ÁRNASON		

6/1/1984

104		 SIGURÐUR Á. FRIÐÞJÓFSSON

107		 STEFÁN KRISTJÁNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1987
5/1/1987

ATHYGLI

5/1/1987

UPPSTREYMI

9/12/1987

MORGUNBLAÐIÐ

9/14/1987

STÖÐ 2 10/28/1987

152		 ÓSKAR ÞÓR HALLDÓRSSON

ATHYGLI

10/1/1987

RÚV		

155		 SIGURJÓN J. SIGURÐSSON

157		 KATRÍN L. INGVADÓTTIR			

GRUND

6/1/1980

112		 ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON		

8/8/1984

113		 ELÍN HIRST

7/1/1984

STÖÐ 2

158		 HALLUR ÞORSTEINSSON		
159		 HAUKUR L. HAUKSSON

AP ALMANNATENGSL

1/1/1988

1/3/1988

BÆJARINS BESTA 11/14/1984

156		 HEIMIR MÁR PÉTURSSON

6/1/1984

1/1/1987

6/1/1978

109		 ÁSDÍS HARALDSDÓTTIR		 6/12/1984
ATHYGLI

1/1/1987

5/20/1984

110		 ÁRNI ÞÓRÐUR JÓNSSON
111		 GUÐBJÖRG R. GUÐMUNDSDÓTTIR

3/1/1988

4/1/1988 9/16/2005
4/1/1988

5/9/1988
5/15/1988

RÚV

8/31/1984

114		 RÚNAR ÁRMANN ARTHÚRSSON		

1973

115		 JÓHANNA ÁRNÝ INGVARSDÓTTIR		

9/3/1984

162		 ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN		

6/1/1987

6/1/1988

116		 VALUR JÓNATANSSON		

1/1/1985

163		 MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR		

SUM 83

6/1/1988

117		 GULLVEIG SÆMUNDSDÓTTIR		

1/1/1985

118		 ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR		

3/1/1977

119		 GUNNAR GUNNARSSON		
120		 BIRGIR GUÐMUNDSSON
121		 EDDA G. ANDRÉSDÓTTIR

BÍ

160		 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON		 5/15/1988
9/1/1984

1/1/1985

1/1/1985
1/15/1985

MORGUNBLAÐIÐ

6/5/1986 5/25/1988

164		 ÞORFINNUR ÓMARSSON			

7/1/1988

165		 BJÖRN LEÓSSON

U-NIK INTERNATIONAL ICE		

7/1/1988

166		 KRISTJÁN SIGURJÓNSSON			

8/1/1988

167		 GUÐLAUG KONRÁÐSDÓTTIR

BIRTINGUR

9/1/1988

FÍB

9/1/1988

3/1/1985

168		 STEFÁN ÁSGRÍMSSON

5/1/1982

2/1/1985

169		 HJALTI JÓN SVEINSSON			 10/1/1988

123		 GUÐRÚN GUÐLAUGSDÓTTIR		

3/1/1984

4/1/1985

170		 KRISTJÁN ARI ARASON		 10/1/1988

124		 SKÚLI UNNAR SVEINSSON

6/1/1983

6/1/1985

171		 SIGRÚN S. HAFSTEIN

125		 BRAGI BERGMANN
126		 KRISTJÁN KRISTJÁNSSON
127		 SIGURÐUR M. JÓNSSON

STÖÐ 2		

161		 KRISTJÁN JÓNSSON

FRJÁLS VERSLUN

122		 JÓN G. HAUKSSON
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Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

MORGUNBLAÐIÐ

VERKFRF. ÍSL 10/10/1988

FREMRI

9/1/1985

ÚTGÁFUFÉAGIÐ

9/16/1985

173		 HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/17/1985

174		 ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON		
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172		 LÚÐVÍK ÖRN STEINARSSON		

8/1/1988

3/1/1989

VÍKURFRÉTTIR		

7/1/1989

8/1/1989

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

175		 EGILL ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

8/1/1989

222		 ORRI PÁLL ORMARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1994

176		 KRISTINN INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

8/1/1989

223		 ANDRÉS I. GUÐMUNDSSON		

6/1/1994

177		 HULDA GUNNARSDÓTTIR		

9/1/1989

224		 LÁRUS KARL INGASON		

1987

6/1/1994

MORGUNBLAÐIÐ		

6/1/1994

178		 ÞORGEIR LAWRENCE		 10/1/1989

225		 PÉTUR BLÖNDAL

179		 VALTÝR BJÖRN VALTÝSSON		 11/1/1989

226		 REYNIR TRAUSTASON

180		 GUÐMUNDUR O. HILMARSSON

227		 ÞORSTEINN GUNNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

11/1/1989

DV		 6/13/1994
STÖÐ 2		 10/1/1994

181		 HJÖRTUR GUNNARSSON			 12/1/1989

228		 STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR			 12/1/1994

182		 JÓN BIRGIR PÉTURSSON		

229		 ERLINGUR PÁLL INGVARSSON

6/1/1957 1/15/1990

HEIMUR

2/1/1995

183		 ELÍN SVEINSDÓTTIR			

2/1/1990

230		 JÓN KALDAL

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/1993

184		 BJÖRN J. BJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

3/1/1990

231		 GUNNAR HERSVEINN		

6/1/1995

185		 EINAR FALUR INGÓLFSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

5/1/1995

5/1/1990

232		 KARL BLÖNDAL

MORGUNBLAÐIÐ		

6/1/1995

6/1/1987

6/1/1990

233		 SVAVA JÓNSDÓTTIR			

7/1/1995

187		 GUÐM. PÉTUR MATTHÍASSON		

1986

8/1/1990

188		 ÞORLÁKUR H. HELGASON		

8/1/1990

186		 ÞÓRUNN ÞÓRSDÓTTIR		

189		 PÉTUR STEINN GUÐMUNDSSON

ATLAS BÍLALEIGA

234		 GUÐJÓN EINARSSON

FISKIFRÉTTIR		 10/15/1995

235		 JÓN SVAVARSSON

8/28/1986 8/23/1990

MOTIV-MYND/MEDIA

1979

STÖÐ 2

1/1/1996

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/1996

1960 10/1/1990

238		 ÞÓRÐUR INGIMARSSON		

1980

192		 PÉTUR ÞORSTEINSSON			 11/1/1990

239		 STEINGRÍMUR ERLENDSSON		

1990 3/29/1996

190		 JÓN ÁRSÆLL ÞÓRÐARSON

STÖÐ 2

191		 JÓHANN HJÁLMARSSON		
193		 BJARNI HARÐARSSON

3/1/1984

9/1/1990

SUNNLENSKA FRÉTTABLAÐIÐ		 1/11/1991

194		 STEINGRÍMUR ÓLAFSSON		

5/1/1985

195		 SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON

1/2/1991

196		 ÓLI TYNES

ATHYGLI

1/1/1991

1989 1/29/1991

198		 RAB CHRISTIE		 1/29/1991
199		 GUNNAR SVEINBJÖRNSSON		
200		 GESTUR EINAR JÓNASSON

237		 ÞRÖSTUR HELGASON

240		 HALLDÓR G. KOLBEINS			
241		 SNORRI STURLUSON		
242		 ARNA SCHRAM

STÖÐ 2		 1/10/1991

197		 ÞORSTEINN ERLINGSSON		

236		 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON

1/1/1996

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

243		 HARALDUR JÓNASSON		
MORGUNBLAÐIÐ

1990

MORGUNBLAÐIÐ

6/4/1996

AP ALMANNATENGSL

6/18/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/1995

6/1/1991

246		 MARGRÉT SVEINBJÖRNSD.

4/1/1991

247		 AUÐUNN ARNÓRSSON

201		 MAGNÚS HJÖRLEIFSSON			 4/10/1991

248		 HELGI ÞORSTEINSSON		

202		 ANNA G. ÓLAFSDÓTTIR		

6/1/1988

249		 VALGERÐUR A. JÓHANNSDÓTTIR

203		 HILDUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR		

6/6/1980 7/27/1991

250		 ARNDÍS ÞORGEIRSDÓTTIR

204		 TELMA L. TÓMASSON

1/1/1992 10/1/1998

251		 GÍSLI ÞORSTEINSSON

STÖÐ 2

6/1/1991

205		 BRYNJÓLFUR JÓNSSON			

3/1/1992

252		 GUÐSTEINN BJARNASON

206		 GEIR A. GUÐSTEINSSON			

6/1/1992

253		 BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR

207		 SIGURÐUR SIGMUNDSSON		

6/1/1992

208		 GUÐNI EINARSSON

1981

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1992

209		 MARGRÉT E. ÓLAFSDÓTTIR		

9/1/1987

8/20/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/1996

NÝHERJI

11/1/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/1993

SAGA CAPITAL HF

254		 ÍVAR BENEDIKTSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1997

STÖÐ 2

5/1/1997

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1997

257		 BRYNDÍS HÓLM		

6/1/1997

211		 JÓNA RÚNA KVARAN		

1973 9/15/1992

258		 GISSUR SIGURÐSSON

VÍSIR.IS

6/1/1997

STÖÐ 2		 9/15/1992

259		 ANTON BRINK HANSEN

FRÉTTABLAÐIÐ

8/5/1997

260		 SÓLVEIG ÓLAFSDÓTTIR

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

10/1/1997

213		 SÓLVEIG BALDURSDÓTTIR

BIRTINGUR

214		 JÓHANN KRISTJÁNSSON		
215		 GUÐRÚN H. SIGURÐARDÓTTIR
216		 PÉTUR PÉTURSSON

365

217		 ÞORVALDUR Ö. KRISTMUNDSSON		
219		 HELGA KRISTÍN EINARSDÓTTIR

1976

FRÉTTABLAÐIÐ		

218		 BERGLJÓT DAVÍÐSDÓTTIR		
220		 BRAGI Þ. JÓSEFSSON

1/1/1989 11/1/1992
1/1/1993

261		 STYRMIR GUÐLAUGSSON

1/1/1997

5/1/1988 10/1/1997

3/3/1993

262		 SIGURJÓN RAGNAR SIGURJÓNSSON		

7/1/1992

4/1/1993

263		 JAKOB BJARNAR GRÉTARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1991

4/1/1993

264		 HÁVAR SIGURJÓNSSON

LÆKNABLAÐIÐ		 12/1/1997

3/5/1987 11/1/1993

BLOOMBERG		 11/1/1993
BIRTINGUR		 12/1/1993

221		 ÁSLAUG RAGNARS		

.

7/1/1996

1986 3/14/1997

255		 ARNAR BJÖRNSSON
256		 SIGRÚN BIRNA BIRNISDÓTTIR

6/1/1996

6/1/1995 7/15/1996

RÚV

210		 EIRÍKUR HJÁLMARSSON			 9/15/1992
212		 ÞORGEIR ÁSTVALDSSON

6/1/1992

6/1/1993 5/15/1996
6/1/1996

244		 KJARTAN ÞORBJÖRNSSON

1987

4/3/1996

5/1/1996

245		 GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR

RÚVAK		

2/1/1996

1972 6/13/1994

1989 10/16/1997
9/1/1991 11/1/1997

265		 ARI MAGNÚSSON		 12/15/1997
266		 JÓHANNA STEINUNN SNORRADÓTTIR

STÖÐ 2

3/1/1998

267		 STEFÁN STEFÁNSSON		

6/1/1998

268		 TEITUR JÓNASSON		

6/1/1995

6/1/1998
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

269		 ÖRLYGUR STEINN SIGURJÓNSSON		
270		 RAGNHEIÐUR LINNET
271		 KRISTINN GARÐARSSON

6/1/1998

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

316		 KRISTJÁN ARNGRÍMSSON			

4/1/2001

BIRTINGUR

6/15/1998

317		 KRISTJÁN HJÁLMARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

7/13/1998

318		 BERGÞÓRA JÓNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

4/9/2001

MORGUNBLAÐIÐ

4/17/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

4/20/2001

272		 MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON		 9/15/1998

319		 KOLBRÚN INGIBERGSDÓTTIR

273		 LÓA ALDÍSARDÓTTIR

7/1/1998 9/15/1998

320		 EDDA JÓHANNSDÓTTIR		 4/20/2001

9/1/1998

321		 BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

STÖÐ 2

274		 SNORRI MÁR SKÚLASON

ASÍ

275		 HILDUR LOFTSDÓTTIR		 10/1/1998
276		 TRAUSTI HAFLIÐASON

MORGUNBLAÐIÐ

4/23/2001

322		 JÓHANN ÁGÚST HANSEN

MYNDLIST.IS

4/25/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

2/3/1999

323		 MARTA M. JÓNASDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2001

STÖÐ 2

3/1/1999

324		 GUÐLAUG S. SIGURÐARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2001

278		 RÓBERT MARSHALL		

3/1/1999

325		 SIGURÐUR J. ÓLAFSSON IPA ICELANDIC PHOTO AGENCY

5/14/2001

277		 ÁLFHEIÐUR INGIMARSDÓTTIR
279		 SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR

ÁR OG DAGAR EHF

3/17/1999 11/1/2005

326		 FREYR BJARNASON

MORGUNBLAÐIÐ

5/17/1999

327		 SUNNA ÓSK LOGADÓTTIR

281		 ÓSKAR Ó. JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/1999

282		 GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

8/1/1990

283		 ÞÓRA ÞÓRARINSDÓTTIR		

6/1/1999

330		 GARY M. WAKE

284		 ÞÓRARINN B. ÞÓRARINSSON

8/1/1999

331		 ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON
332		 SIGURÐUR MÁR HARÐARSON

BÆNDABLAÐIÐ

9/1/2001

280		 ANNA SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR

BIRTINGUR

285		 HÖRÐUR KRISTJÁNSSON

329		 MARGRÉT H. GÚSTAFSDÓTTIR

9/1/1999

FRÉTTABLAÐIÐ

9/15/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/1999

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2000

335		 VÉDÍS SKARPHÉÐINSDÓTTIR

SKIPTI

1/7/2000

336		 RÓBERT REYNISSON

RÚV

1/15/2000

287		 ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON
288		 ÞRÖSTUR EMILSSON

328		 EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON
6/1/1999

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

286		 GARÐAR ÖRN ÚLFARSSON

289		 MARGRÉT STEFÁNSDÓTTIR
290		 TÓMAS GUNNARSSON

9/1/1999

333		 HILDUR KRISTJÁNSDÓTTIR
334		 HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR

337		 HÖRÐUR MAGNÚSSON

291		 ANDREA RÓBERTSDÓTTIR		 1/15/2000

338		 BJÖRN GÍSLASON

292		 SKARPHÉÐINN GUÐMUNDSSON

339		 EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR

STÖÐ 2

1/17/2000

6/4/2001
7/1/2001

VÍSIR.IS		

7/1/2001

ÍBR

7/12/2001

GOTT FÓLK

12/6/1995

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/2001

SAGA FILM

KRUMMA FILMS 10/16/2001
LÆKNABLAÐIÐ 11/26/2001
BIRTINGUR

2/1/2002

STÖÐ 2

7/1/2000

4/1/2002

VÍSIR.IS

6/1/1999

5/1/2002

SJÓNMÁL

6/1/2001

6/1/2001
6/1/2002

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1999
7/7/2002

295		 NJÁLL GUNNLAUGSSON		 2/18/2000

342		 HELGA ÓLAFSDÓTTIR		

296		 FRÍÐA BJÖRK INGVARSDÓTTIR

343		 MAGNÚS TEITSSON

STÖÐ 2

1987 1/24/2002

MORGUNBLAÐIÐ

4/3/2000

297		 GRÉTAR JÚNÍUS GUÐMUNDSSON MORGUNBLAÐIÐ

4/25/2000

298		 JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSON

HÁSKÓLINN Í RVÍK

299		 ARNÓR GÍSLI ÓLAFSSON		

344		 HENRY BIRGIR GUNNARSSON

5/1/2000

345		 INGA MARÍA LEIFSDÓTTIR

9/1/2002

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2002

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2002

ÍSLENSKA ÓPERAN		

5/1/2000

346		 VILHELM GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

5/22/2000

347		 JÓN TRAUSTI REYNISSON

301		 BERGÞÓRA NJÁLA GUÐMUNDSD. MORGUNBLAÐIÐ

5/24/2000

348		 JÓHANNES KR. KRISTJÁNSSON		

302		 VILMUNDUR HANSEN		

6/1/2000

349		 ERLA HJÖRDÍS GUNNARSDÓTTIR

BÆNDABLAÐIÐ

2/25/2003

303		 SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2000

350		 HJÖRDÍS RUT SIGURJÓNSDÓTTIR

BIRTINGUR

4/1/2003

STÖÐ 2

6/1/2000

351		 ÁRNI HALLGRÍMSSON		

5/1/2003

352		 ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON		

5/1/2003

353		 SILJA BJÖRK HULDUDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2003

300		 STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

304		 SÓLVEIG KRISTBJÖRG BERGMANN
305		 RÚNAR PÁLMASON

MORGUNBLAÐIÐ

6/2/2000

306		 SIGURÐUR ELVAR ÞÓRÓLFSS.

MORGUNBLAÐIÐ

6/19/2000

BIRTINGUR

7/15/2000

STÖÐ 2

9/1/1995

307		 GUÐRÚN N. SIGURÐARDÓTTTIR
308		 HILMAR BJÖRNSSON
309		 BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
310		 ÓMAR ÓSKARSSON

354		 BRJÁNN JÓNASSON
8/1/2000

DV		

355		 EIRÍKUR JÓNSSON
356		 KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR

8/7/2001

4/1/2000 10/1/2001

341		 BRYNJAR GUNNARSSON		

294		 ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

340		 INGA RÚN SIGURÐARDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

MORGUNBLAÐIÐ		

2/1/2000

293		 STEINUNN ARNÞR. BJÖRSNDÓTTIR BISKUPSSTOFA

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/2003

BIRTINGUR

1/1/2003

BIRTINGUR		
MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

357		 STEINUNN ÁSMUNDSD. ÚTGÁFUFÉL. AUSTURLANDS

6/1/2003

10/1/2000

311		 GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/1/2001

358		 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR

312		 SÆVAR HREIÐARSSON

SKJÁRINN

1/1/2001

359		 MIKAEL TORFASON		 7/15/2003

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2003

1/1/2003

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

6/23/2003

HEIMUR

1/1/2001

360		 ÞORGILS JÓNSSON		 11/1/2003

BIRTINGUR

1/1/2001

361		 HILDUR FINNSDÓTTIR			 11/12/2003

315		 LOFTUR ATLI EIRÍKSSON		

5/1/1984

313		 BJARNI BRYNJÓLFSSON
314		 GUÐRÚN HRUND SIGURÐARD.
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Hóf aðild
síðast:
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1/1/2001

362		 SVANBORG SIGMARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ 11/27/2003

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

363		 BIRNA ANNA BJÖRNSDÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ		 12/1/2003

364		 SIGURSVEINN ÞÓRÐARSON
365		 BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

410		 HÖSKULDUR ÓLAFSSON

VOLARE

1/1/2004

411		 ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2004

412		 ANDRI KARL ÁSGEIRSSON

366		 ÞÓRA KRISTÍN ÁSGEIRSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2004

413		 SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON

367		 ELVA BJÖRK SVERRISDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ		

368		 STEFÁN KARLSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/24/2004

369		 ÁRNI TORFASON		
370		 UNNUR HREFNA JÓHANNSDÓTTIR		

1/1/2004

414		 ANDRÉS MAGNÚSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

5/10/2005

MORGUNBLAÐIÐ

5/15/2005

BIRTINGUR

5/20/2005

VIÐSKIPTABLAÐIÐ		

415		 SVANHVÍT L. GUÐMUNDSDÓTTIR MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2005

2/1/2004

416		 ÁSGRÍMUR ÖRN HALLGRÍMSSON

FREMRI

6/1/2005

2/1/2004

417		 BJARNI ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2005

Hóf aðild
síðast:

6/1/2005

371		 INDIANA ÁSA HREINSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

2/6/2004

418		 GUNNAR GUNNARSSON		

8/8/2005

372		 PÉTUR ATLI LÁRUSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

2/29/2004

419		 SIGRÚN MARÍA KRISTINSDÓTTIR		

4/1/2000 9/15/2005

BIRTINGUR

3/1/2004

420		 JÓHANNA SVEINSDÓTTIR		

9/1/2005

374		 SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR		

3/4/2004

421		 EMILÍA ÁSTA ÖRLYGSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/2005

423		 FRIÐRIK TRYGGVASON		

9/1/2005

373		 JÚLÍA GUÐRÚN INGÓLFSDÓTTIR

375		 BERGDÍS SIGURÐARDÓTTIR		 11/1/1999

4/1/2004

422		 EINAR ÖRN JÓNSSON

376		 FREYR EINARSSON

STÖÐ 2

4/21/2004

377		 KRISTÓFER HELGASON

STÖÐ 2

5/1/2004

424		 HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARD.

378		 GUNNHILDUR ARNA GUNNARSD. MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2004

425		 LOGI BERGMANN EIÐSSON

379		 KRISTJÁN HRAFN GUÐMUNDSSON

BIRTINGUR

5/11/2004

426		 HEIMIR KARLSSON

380		 EINAR ÓLASON		 5/17/2004

427		 HELGI SNÆR SIGURÐSSON

381		 BERGSTEINN SIGURÐSSON
382		 SÖLVI TRYGGVASON

9/15/2005

STÖÐ 2

10/1/2005

STÖÐ 2

10/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

10/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

5/24/2004

428		 STEINUNN HELGA JAKOBSDÓTTIR

GRAPEVINE

10/1/2005

SKJÁRINN

6/1/2004

429		 LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR

STÖÐ 2

11/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2004

430		 SVAVAR HALLDÓRSSON

384		 BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR		

6/1/2004

431		 HEIÐA HELGADÓTTIR

385		 JÓN PÉTUR JÓNSSON

383		 VALGARÐUR GÍSLASON

FRÉTTABLAÐIÐ

RÚV

11/1/2005

BIRTINGUR

12/1/2005

BIRTINGUR

12/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2004

432		 ÁSGEIR JÓNSSON

AP ALMANNATENGSL

6/7/2004

433		 STÍGUR HELGASON

387		 ÁSTA ANDRÉSDÓTTIR		

6/7/2004

434		 DAGUR GUNNARSSON		 12/1/2005

388		 KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR

RÚV

8/9/2004

435		 RAGNHEIÐUR M KRISTJÓNSDÓTTIR

389		 SIGRÍÐUR E. ÁSMUNDSDÓTTIR

BIRTINGUR

9/14/2004

436		 INGVELDUR GEIRSDÓTTIR

390		 HALLDÓR TINNI SVEINSSON

BIRTINGUR

10/1/2004

437		 ELIZA REID		 12/14/2005

386		 KRISTINN JÓN ARNARSON

BIRTINGUR

12/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

12/1/2005

391		 GUÐMUNDUR SVERRIR ÞÓR		 11/1/2004

438		 VALUR GRETTISSON		

392		 SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR

439		 BJÖRN J ÞORLÁKSSON

STÖÐ 2

1995 11/1/2004

1/1/2006

STÖÐ 2

1992

393		 FREYR GÍGJA GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

11/3/2004

440		 SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR		

1/1/2006

394		 KAREN DRÖFN KJARTANSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

11/8/2004

441		 HELGI VÍFILL JÚLÍUSSON		

1/1/2006

395		 INGI R. INGASON		 11/17/2004

442		 JÓN ÁRMANN STEINSSON		

1/1/2006

396		 SIGURÐUR G. TÓMASSON

443		 GUÐJÓN HELGASON

1/1/2006

ÚTVARP SAGA

1978 11/18/2004

STÖÐ 2

397		 ELÍN H. ÞORGEIRSDÓTTIR		

1/1/2005

444		 JÓHANN BJARNI KOLBEINSSON

398		 MAGNÚS HALLDÓRSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2005

445		 GUÐRÚN ELÍN ARNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2005

399		 PÁLL BERGMANN

400		 TEITUR ÞORKELSSON		 10/1/1998
401		 ANDRI ÓLAFSSON

446		 SVAVAR HÁVARÐSSON
1/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2006

BIRTINGUR

1/15/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

2/1/2006

447		 SIGURJÓN GUÐJÓNSSON		

2/1/2006

STÖÐ 2

2/1/2005

448		 ÖRN ARNARSSON		

2/1/2006

402		 BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR		

3/1/2005

449		 HÖSKULDUR KÁRI SCHRAM

STÖÐ 2

2/1/2006

403		 SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

3/1/2005

450		 KRISTINN HRAFNSSON		

2/1/2006

404		 KARL R. LILLIENDAHL		

3/3/2005

451		 SIGRÍÐUR DÖGG GUÐMUNDSDÓTTIR		

2/1/2006

405		 SIGURÐUR ÞÓR SALVARSSON		 1/17/1983 3/28/2005

452		 BALDUR ARNARSON

406		 ATLI MÁR GYLFASON

453		 FRIÐRIK INDRIÐASON

407		 BREKI LOGASON
408		 INGÓLFUR JÚLÍUSSON

BIRTINGUR

4/1/2005

VÍSIR.IS

4/1/2005

SMUGAN		

409		 JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2005

5/1/2005

MORGUNBLAÐIÐ

2/20/2006

VÍSIR.IS

2/20/2006

454		 HRUND GUNNSTEINSDÓTTIR		

3/1/2006

455		 ELLERT GRÉTARSSON		

3/1/2006

456		 SIGRÍÐUR ELVA VILHJÁLMSDÓTTIR

3/1/2006

VÍSIR.IS

1/1/2006

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2009
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

457		 ROALD EYVINDSSON

Hóf aðild
síðast:

FRÉTTABLAÐIÐ

3/1/2006

458		 AGNES KRISTJÓNSDÓTTIR

BIRTINGUR

3/15/2006

505		 EYGLÓ SVALA ARNARDÓTTIR

459		 VALGEIR ÖRN RAGNARSSON

BIRTINGUR

3/15/2006

504		 SVEINN GUÐMAR WAAGE

BIRTINGUR

3/1/2007

HEIMUR

3/1/2007

506		 KRISTA SIGRÍÐUR HALL

BIRTINGUR

4/1/2007

4/1/2003 3/25/2006

507		 KRISTINN MAGNÚSSON

BIRTINGUR

4/1/2007

461		 DÓRÓTHEA SVAVARSDÓTTIR AUGLÝSINAST. KORTER

4/1/2006

508		 JÓNAS MAXWELL MOODY

HEIMUR

4/5/2007

462		 HÖRÐUR SVEINSSON		

4/1/2006

509		 GUNNAR REYNIR VALÞÓRSSON

VÍSIR.IS

4/15/2007

463		 INGIBJÖRG DÖGG KJARTANSDÓTTIR

BIRTINGUR

4/1/2006

510		 KATRÍN RUT BESSADÓTTIR		

7/1/2005

464		 BRYNJA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR

BIRTINGUR

4/1/2006

511		 ÞÓRÐUR GUNNARSSON		

5/1/2007

465		 HILDUR EDDA EINARSDÓTTIR		

4/1/2006

512		 ÍVAR PÁLL JÓNSSON

466		 EGILL BJARNASON

4/1/2006

513		 GUÐRÚN VAKA HELGADÓTTIR

460		 EYÞÓR ÁRNASON

F8

ÚTGÁFUFÉLAGIÐ ANDVARI

SJÓNMÁL

5/1/2007

BIRTINGUR

5/1/2007

467		 STEFÁN UNNAR SIGURJÓNSSON ÍSL. SJÓNVARPSF.

2/28/2000 4/21/2006

514		 GUÐMUNDUR K. SIGURDÓRSSON ÚTGÁFUF. ANDVARI

5/1/2007

468		 HÖSKULDUR DAÐI MAGNÚSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

5/15/2006

515		 ÓSKAR PÁLL ELFARSSON

BIRTINGUR

5/1/2007

469		 LÁRA ÓMARSDÓTTIR		

6/1/2006

516		 BJÖRK EIÐSDÓTTIR

BIRTINGUR

5/10/2007

470		 KLEMENS ÓL. ÞRASTARSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2006

517		 ERLA HLYNSDÓTTIR

BIRTINGUR

5/15/2007

STÖÐ 2

6/1/2006

518		 EINAR ÞÓR SIGURÐSSON

BIRTINGUR

5/15/2007

VÍSIR.IS

6/1/2007

520		 JÓHANN HAUKSSON		

4/1/2005

521		 HELGA MAGNÚSDÓTTIR

6/1/2007

471		 ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR

472		 HALLDÓR HALLDÓRSSON			
473		 BIRGITTA JÓNSDÓTTIR		

7/1/2006

474		 BERGÞÓRA SVAVA MAGNÚSDÓTTIR FRÉTTABLAÐIÐ

7/15/2006

475		 JANUS SIGURJÓNSSON		
476		 SIGURJÓN M EGILSSON

BIRTINGUR

477		 SIGRÚN ÁSMUNDSDÓTTIR

6/9/2006

8/1/2006
5/15/1987

519		 JÓN HÁKON HALLDÓRSSON

BIRTINGUR

522		 ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR
8/1/2006

523		 MARÍA MARGRÉT JÓHANNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/2006

524		 ELÍAS JÓN GUÐJÓNSSON

478		 ÞURÍÐUR MAGNÚSÍNA BJÖRNSDÓTTIR		

9/1/2006

525		 MARGRÉT ÁRNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2007

BIRTINGUR

6/15/2007

SMUGAN

7/1/2007

BIRTINGUR

8/1/2007

479		 KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR		 9/15/2006

526		 HANS STEINAR BJARNASON

480		 SIGRÍÐUR GUÐLAUGSDÓTTIR SAMTÖK IÐNAÐARINS

10/1/2006

527		 BALDUR GUÐMUNDSSON

481		 INGVELDUR RÓBERTSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2006

528		 FREYR RÖGNVALDSSON

BIRTINGUR

10/1/2006

529		 SIGRÍÐUR VÍÐIS JÓNSDÓTTIR			

482		 SIGRÍÐUR BJÖRK BRAGADÓTTIR

STÖÐ 2

8/1/2007

BIRTINGUR

9/1/2007

BÆNDABLAÐIÐ

9/1/2007

483		 VIGGÓ INGIMAR JÓNASSON		 10/15/2006

530		 VERA MAACK PÁLSDÓTTIR		

9/1/2007

484		 ÞÓRÐUR SNÆR JÚLÍUSSON

531		 ÓMAR ÞORGEIRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/2007

BIRTINGUR

9/15/2007

GÓÐ SAMSKIPTI

9/24/2007

MORGUNBLAÐIÐ 10/20/2006

485		 ELÍAS RAGNAR RAGNARSSON		 11/1/2006

532		 KOLBRÚN PÁLÍNA HELGADÓTTIR

486		 GUÐRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR

533		 ANDRÉS JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2006

487		 HILDA HRUND CORTEZ		 12/1/2006

534		 VALA ÓSK BERGSVEINSDÓTTIR		 9/26/2007

488		 SVEINN BIRKIR BJÖRNSSON		 12/1/2006

535		 ÁSDÍS BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR

489		 GUÐNÝ JÓHANNESDÓTTIR

NÝPRENT

12/1/2006

BIRTINGUR

10/1/2007

536		 SINDRI SINDRASON

STÖÐ 2

10/1/2007

490		 TRAUSTI SALVAR KRISTJÁNSSON MORGUNBLAÐIÐ 12/20/2006

537		 INGIMAR KARL HELGASON

STÖÐ 2

10/1/2007

491		 JÓNAS HALLGRÍMSSON		

1/1/2007

538		 MARÍA ÓLAFSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

10/1/2007

492		 ÁSGEIR MIKAEL EINARSSON		

1/1/2007

539		 JÓN HELGI DAVÍÐSSON

MORGUNBLAÐIÐ 10/22/2007

493		 BENEDIKT BÓAS HINRIKSSON

BIRTINGUR

1/1/2007

540		 HRUND HAUKSDÓTTIR		 10/26/2007

494		 KOLBEINN ÞORSTEINSSON

BIRTINGUR

1/1/2007

541		 JÓHANNA MARÍA VILHELMSD.

495		 ILLUGI JÖKULSSON

SKUGGI BÓKAFORLAG		

496		 ODDUR ÁSTRÁÐSSON

STÖÐ 2

497		 BALDUR HANS ÞÓRARINSSON BECK

1/1/2007

542		 SIGRÍÐUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR

RÚV

11/1/2007

543		 JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2007

VÍSIR.IS

1/1/2007

544		 HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

498		 HALLA GUNNARSDÓTTIR		

1/1/2007

545		 AUÐUR ALFÍFA KETILSDÓTTIR		 11/2/2007

499		 RÓSA JÓHANNSDÓTTIR

1/1/2007

546		 RAKEL ÓSK SIGURÐARDÓTTIR

STÖÐ 2

501		 RAGNHEIÐUR GYÐA JÓNSDÓTTIR

BIRTINGUR

3/1/2004

502		 GERÐUR HARÐARDÓTTIR

BIRTINGUR

2/15/2007

503		 HRUND ÞÓRSDÓTTIR

BIRTINGUR

3/1/2007

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2009

547		 ANDRÉS INGI JÓNSSON
2/1/2007

5/1/2007

6/1/2007

9/1/2007

BIRTINGUR 11/15/2007
MORGUNBLAÐIÐ 11/20/2007

548		 HJALTI ÞÓR HREINSSON		

5/1/2007 12/1/2007

549		 RAGNAR J GUNNARSSON		 12/1/2007
550		 OLAV VEIGAR DAVÍÐSSON

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ 10/29/2007

1/1/2007

500		 INGIMAR BJÖRN DAVÍÐSSON		 1/20/2007

34

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/2007

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

551		 SIGURÐUR MIKAEL JÓNSSON

BIRTINGUR

Hóf aðild
síðast:

12/1/2007

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2008

552		 VALDÍS ÞÓRÐARDÓTTIR		 12/5/2007

584		 ÞORBJÖRN ÞÓRÐARSON

583		 FRIÐRIKA SIGR. BENÓNÝSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2008

553		 GUNNAR LÁRUS HJÁLMARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2008

585		 UNA SIGHVATSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2008

BIRTINGUR

1/1/2008

586		 ANDRÉS ÞORLEIFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2008

555		 HELGI HRAFN GUÐMUNDSSON

BIRTINGUR

1/1/2008

587		 SIGRÚN ERNA GEIRSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2008

556		 ÖNUNDUR PÁLL RAGNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2008

588		 GUÐNÝ HRAFNKELSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2008

589		 SINDRI SVERRISSON		

6/1/2008

554		 VERA SÓLEY ILLUGADÓTTIR

557		 SVANUR MÁR SNORRASON

BIRTINGUR

1/15/2008

FRÉTTAGLAÐIÐ

2/1/2008

BIRTINGUR

2/1/2008

591		 GUÐNÝ HELGA HERBERTSDÓTTIR

VÍSIR.IS

3/1/2008

592		 ÞORBJÖRG ALDA MARINÓSDÓTTIR

561		 STARRI FREYR JÓNSSON		

3/1/2008

593		 VERA EINARSDÓTTIR

562		 ARNÞÓR BIRKISSON		

3/1/2008

594		 BRYNDÍS ÓSK INGVARSDÓTTIR

563		 HARALDUR GUÐJÓNSON		
564		 TEITUR ATLASON		

558		 RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR
559		 TÓMAS ÞÓRÐARSON

590		 HARALDUR BJARNASON

SKESSUHORN		
STÖÐ 2

7/1/2008

BIRTINGUR

7/1/2008

FRÉTTABLAÐIÐ

8/1/2008

BIRTINGUR

8/1/2008

4/1/2008

595		 ÓTTAR SNÆDAL ÞORSTEINSSON		

9/1/2008

4/1/2008

596		 BOÐI LOGASON

BIRTINGUR

9/1/2008

565		 BERGÞÓR BJARNASON		

4/1/2008

597		 ÞORKELL G. SIGURBJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/2008

566		 KJARTAN GUÐMUNDSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

4/1/2008

598		 AUÐUNN NÍELSSON		

9/1/2008

560		 ATLI STEINN GUÐMUNDSSON

567		 LENA VIDERÖ

BIRTINGUR

4/1/2008

599		 SIGURÐUR INGÓLFSSON		 9/12/2008

568		 BIRGIR ÖRN STEINARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

4/1/2008

600		 JÓHANNA S. HANNESD. ÚTGÁFUFÉLAGIÐ ANDVARI

10/1/2008

569		 KRISTJÁN JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

4/1/2008

601		 FREYR ARNARSON

RÚV

10/1/2008

NÝPRENT

4/20/2008

602		 RAGNAR HALLDÓR SANTOS

RÚV

10/1/2008

571		 KÁRI SIGURÐSSON		

5/1/2008

603		 ÞÓR ÆGISSON

RÚV

10/1/2008

572		 HANNA EIRÍKSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/1/2005

604		 VILHJÁLMUR Þ. GUÐMUNDSSON

RÚV

10/1/2008

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2008

605		 GUÐMUNDUR BERGKVIST JÓNSSON

RÚV

10/1/2008

BIRTINGUR

5/1/2008

606		 KOLBEINN PROPPÉ

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2008

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2008

607		 ARNALDUR HALLDÓRSSON		

1994

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2008

608		 JENS EINARSSON

5/1/2008

609		 SIGURÐUR GUNNARSSON		

570		 PÁLL FRIÐRIKSSON

573		 SIGURLAUG MARGRÉT JÓNASD.
574		 ÍRIS HRUND ÞÓRARINSDÓTTIR
575		 ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR
576		 YLFA KRISTÍN K. ÁRNADÓTTIR

577		 DANÍEL RÚNARSSON		
578		 HAFSTEINN THOR GUÐJÓNSSON
579		 SIGRÍÐUR MOGENSEN
580		 EVA GEORGSDÓTTIR
581		 KRISTÍN ÁSA EINARSDÓTTIR
582		 MAGÚS MÁR GUÐMUNDSSON

5/1/2008

Hóf aðild
síðast:

6/1/2008

15/1108

LANDSAMB. HESTAMANNAFÉL.		 12/1/2008
1/1/2008 12/15/2008

BIRTINGUR

5/15/2008

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

6/1/2008

611		 SIGHVATUR JÓNSSON

SIGVA EHF

1/1/2009

STÖÐ 2

6/1/2008

612		 MARGRÉT DAGMAR ERICSDÓTTIR		

2/1/2009

STÖÐ 2

6/1/2008

613		 EGGERT JÓHANNESSON		 10/14/2003

2/1/2009

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2008

614		 JAKOBÍNA V. DAVÍÐSDÓTTIR		 10/1/2005

3/1/2009

610		 VALUR GUNNARSSON		 12/15/2008
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Orlofshús

Blaðamannafélags Íslands

Sumarhús í Brekku og á Akureyri
Umsóknarfrestur um sumarhús B.Í. skulu hafa borist skrifstofu félagsins í síðasta lagi
miðvikudaginn 15. apríl. Sendið umsóknir í tölvupósti á bi@press.is, eða með símbréfi 553 9177.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu B.Í. www.press.is
Nánari upplýsingar á skrifstofu B.Í., Síðumúla 23, sími 553 9155.

Alltaf hagstæð leiga

Vikugjald fyrir fullgilda félaga í B.Í. verður kr. 13.000 í Litlu-Brekku og kr. 18.000 fyrir Stóru-Brekku og á
Akureyri. Gjaldið greiðist við staðfestingu úthlutunar. (Heimilt er að greiða með Visa/Euro.)

Stóra-Brekka

Litla-Brekka

Akureyri

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vika: 29.
vika: 5.
vika: 12.
vika: 19.
vika: 26.
vika: 3.
vika: 10.
vika: 17.
vika: 24.
vika: 31.
vika: 7.
vika: 14.
vika: 21.
vika: 28.
vika: 4.

maí
júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.
4.
11.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.
sept.

vika: 29.
vika: 5.
vika: 12.
vika: 19.
vika: 26.
vika: 3.
vika: 10.
vika: 17.
vika: 24.
vika: 31.
vika: 7.
vika: 14.
vika: 21.
vika: 28.
vika: 4.

maí
júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.
4.
11.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.
sept.

vika: 29.
vika: 5.
vika: 12.
vika: 19.
vika: 26.
vika: 3.
vika: 10.
vika: 17.
vika: 24.
vika: 31.
vika: 7.
vika: 14.
vika: 21.
vika: 28.
vika: 4.

maí
júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.
4.
11.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.
sept.

Nafn: ___________________________

Nafn: ___________________________

Nafn: ___________________________

1. vika __________ 2. vika __________

1. vika __________ 2. vika __________

1. vika __________ 2. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

Nefnið fleiri en eina viku til þess að auðvelda úthlutun!
Athugið að heitir pottar eru komnir við báða bústaðina í Brekku
og gestahús við Stóru-Brekku og þess vegna er leigan hærri þar.

