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B
MDUQL�%HQHGLNWVVRQ��Q¼�ź£UP£ODU£²KHUUD��VDJ²L�¯�
HOGK¼VGDJVXPU¨²XP�����PDUV�D²�HI�6M£OIVW¨²LV�
ŮRNNXULQQ�N¨PLVW�WLO�YDOGD�\U²L�JHU²�Q¿�
ÀMµ²DU�V£WW�� HVVDU�£KHUVOXU�U¸WX²X�LQQ�¯�VWHIQX�
\ŭUO¿VLQJX�Q¿UUDU�U¯NLVVWMµUQDU����ORN�M¼O¯�V¿QGL�

%MDUQL�D²HLQV�£�VSLOLQ�RJ�KYD²�¨WWL�D²�IHODVW�¯�ÀMµ²DUV£WWLQQL��
 £�O«W�KDQQ�KDID�HƀLU�V«U�D²�ODXQDK¨NNDQLU�£�DOPHQQXP�
YLQQXPDUND²L�Y¨UX�µKHSSLOHJDU�RJ�D²�VDPHLJLQOHJW�£WDN�
À\UƀL�WLO�D²�IRU²DVW�DXNQD�YHU²EµOJX�RJ�NMDUDU¿UQXQ��.¨OD�
À\UƀL�KDJNHUŭ²�RJ�NRPDQGL�NMDUDVDPQLQJDU�¨WWX�D²�OHLND�
O\NLOKOXWYHUN�¯�ÀHLUUL�N¨OLQJX��

$OOW�HU�ÀHWWD�VN\QVDPOHJW�KM£�Q¿MD�ź£UP£OD�U£²KHUUDQXP��
/DXQDK¨NNDQLU�ÀXUID�D²�KDOGDVW�¯�KHQGXU�YL²�DXNQD�
YHU²P¨WD�VN¸SXQ�� D²�KDID�À¨U�HNNL�JHUW�XQGDQIDUL²��/DXQ�£�
DOPHQQD�YLQQXPDUND²LQXP�K¨NNX²X�XP����SUµVHQW�£�£UXQ�
XP������WLO������RJ�OLWOX�PHLUD�KM£�RSLQEHUXP�VWDUIVP¸QQXP��
/MµVW�HU�D²�À¨U�K¨NNDQLU�HUX�PHLUL�HQ�KDJY¸[WXU�£�VDPD�
W¯PDELOL��7LO�D²�VWHPPD�VWLJX�YL²�£IUDPKDOGDQGL�LQQLVW¨²X�
ODXVX�ODXQDVNUL²L�DOP¼JDQV�KHI²L�YHUL²�H²OLOHJW�D²�V¿QD�
IRUG¨PL�RJ�KDOGD�DƀXU�DI�K¨NNXQXP�£�ODXQXP�IRUVWMµUD�RJ�
IRUVW¸²XPDQQD�� D²�YDU�HNNL�JHUW�

 HVV�¯�VWD²�£NYD²�NMDUDU£²�D²�K¨NND�ODXQ�IRUVW¸²XPDQQD�
¿PLVVD�U¯NLVVWRIQDQD�DƀXUYLUNW��WLO����£J¼VW�¯�I\UUD�XP����WLO����
SUµVHQW��6WDUIVPHQQ�¯�ź£UP£ODÀMµQXVWX��KM£�O¯IH\ULVVMµ²XP�RJ�
¯�Y£WU\JJLQJDVWDUIVHPL�K¨NNX²X�XP������SUµVHQW�¯�ODXQXP�¯�
I\UUD��9¯VLWDOD�ODXQD�ÀHLUUD�K¨NND²L�XP����SUµVHQW�£�£UXQXP�
�����WLO�������9L²�E¨WLVW�D²�VWDUIVPHQQ�/DQGVEDQNDQV��VHP�
HU�Q£QDVW�D²�¸OOX�OH\WL�¯�HLJX�U¯NLVLQV��IHQJX�KOXW�¯�EDQNDQXP��
PHWLQQ�£�����PLOOMDU²D�NUµQD��JHŭQV�IU£�ÀURWDE¼L�KDQV�I\ULU�
D²�YHUD�GXJOHJLU�D²�UXNND�LQQ�£NYH²LQ�O£QDV¸IQ��)XOOXU�
KOXWXU�KYHUV�VWDUIVPDQQV�QHPXU�IHUQXP�P£QD²DUODXQXP��
 HWWD�KHIXU�DOOW�JHUVW�VDPKOL²D�ÀY¯�D²�HQQ�HU�¯�JLOGL�DOOVKHUMDU�
U¯NLV£E\UJ²�£�LQQO£QXQXP�VHP�VWDUIVHPL�ź£UP£ODI\ULUW¨NMD�
KY¯OLU�£�

Til að stemma stigu við áfram-
haldandi innistæðulausu 

launaskriði almúgans hefði 
verið eðlilegt að sýna fordæmi 
og halda aftur af hækkunum á 
launum forstjóra og forstöðu-

manna. Það var ekki gert.

7LO�YL²EµWDU�NRP�IUDP�¯�WHNMXEOD²L�)UM£OVUDU�YHUVOXQDU�
D²�����ODXQDK¨VWX�IRUVWMµUDU�ODQGVLQV�YRUX�PH²�����PLOOM�
µQLU�NUµQD�D²�PH²DOWDOL�£�P£QX²L�¯�I\UUD��/DXQ�ÀHLUUD�
K¸I²X�K¨NND²�XP�����À¼VXQG�IU£�£UL�WLO�£UV��5HJOXOHJ�ODXQ�
IXOOYLQQDQGL�ODXQDPDQQD�£�¯VOHQVNXP�YLQQXPDUND²L�YRUX�
����À¼VXQG�NUµQXU�D²�PH²DOWDOL�£�£ULQX�������0H²DOODXQD�
K¨NNXQ�IRUVWMµUDQQD�QHPXU�ÀY¯�XP����SUµVHQWXP�DI�KHLOGDU�
ODXQXP�PH²DOODXQDPDQQVLQV��

 HVVL�ÀUµXQ�HU�DXJOMµV�Y¯VLU�D²�DXNLQQL�VW«WWDVNLSWLQJX�
£��VODQGL�RJ�YHUVWD�YHJDQHVWL�VHP�K¨JW�HU�D²�WDND�PH²�V«U�
LQQ�¯�PLNLOY¨JXVWX�NMDUDVDPQLQJDYL²U¨²XU�¯�DOGDU�źµU²XQJ��
+LQLU�U¯NX�YHU²D�U¯NDUL�£�PH²DQ�ODXQDIµON�HU�KYDWW�WLO�D²�
I¨UD�IµUQLU�PH²�KDJVPXQL�KHLOGDULQQDU�D²�OHL²DUOMµVL��
ÀU£WW�I\ULU�D²�MDIQ�O¯WLO�LQQLVW¨²D�V«�I\ULU�ODXQDK¨NNXQXP�
IRUVWMµUDQQD�RJ�VWDUIVPDQQD�£�SODQL��+LQLU�U¯NX�HLJD�O¯ND�
PDUJLU�KYHUMLU�SHQLQJD�HUOHQGLV�VHP�ÀHLU�JHWD�NRPL²�PH²�¯�
JHJQXP�ź£UIHVWLQJDOHL²�6H²ODEDQNDQV��RJ�IHQJL²�I\ULU�YLNL²�
���SUµVHQWD�DIVO£WW�£�HLJQXP�K«UOHQGLV��(LJQDIµON�HU�O¯NOHJUD�
WLO�D²�WDND�À£WW�£�YHU²EU«IDPDUND²L��VHP�KHIXU�K¨NND²�XP�
WXJL�SUµVHQWD�£�XQGDQI¸UQXP�£UXP��D²�KOXWD�WLO�YHJQD�£KULID�
JMDOGH\ULVKDƀD��9L²�E¨WLVW�D²�U¯NLVVWMµUQLQ�¨WODU�D²�U£²DVW�¯�
KXQGUD²D�PLOOMDU²D�NUµQD�VNXOGDQL²XUIHOOLQJDU��VHP�OHQGD�
D²�PHVWX�KM£�WHNMXK£XP��5¼V¯QDQ�¯�S\OVXHQGDQXP�HU�V¯²DQ�
£IRUP�KHQQDU�XP�D²�DIQHPD�O£JPDUNV¼WVYDU�� £�JHWD�KLQLU�
U¯NX�KµSD²�VLJ�HQQ�IUHNDU�VDPDQ�¯�VYHLWDUI«O¸JXP�ÀDU�VHP�
ÀHLU�JUHL²D�PM¸J�O£JD�VNDWWD�

��£YDUSL�V¯QX�£�ÀMµ²K£W¯²DUGDJLQQ�VDJ²L�6LJPXQGXU�'DY¯²�
*XQQODXJVVRQ�IRUV¨WLVU£²KHUUD�D²��VODQG�KHI²L�ňHNNL�YHUL²�
VW«WWVNLSW�£�VDPD�K£WW�RJ�P¸UJ�¸QQXU�O¸QG�RJ�ÀD²�HU�HLQQ�DI�
P¸UJXP�Jµ²XP�NRVWXP�ÀHVV�D²�E\JJMD�ÀHWWD�ODQGņ�� D²�VW«WW�
VNLSWLQJDUOH\VL��KDŭ�ÀD²�HLQKYHUQ�W¯PDQQ�YHUL²�WLO�VWD²DU��
YLU²LVW�YHUD�£�KU¸²X�RJ�PDUNYLVVX�XQGDQKDOGL��D²�KOXWD�WLO�
YHJQD�D²JHU²D�U¯NLVVWMµUQDULQQDU��9HU²L�HNNL�EUXJ²LVW�YL²�
ÀHVVDUL�ÀUµXQ�¯�D²GUDJDQGD�NMDUDVDPQLQJD�¯�KDXVW�J¨WL�K¼Q�
IHVW�VLJ�U¨NLOHJD�¯�VHVVL��
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Sími 551-0708

kjarninn@kjarninn.is
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F
M£UP£ODHƀLUOLWL²�IµO�HQGXUVNR²XQDUI\ULUW¨NLQX�
3ULFH�:DWHUKRXVH�&RRSHUV�D²�JHUD�¼WWHNW�£�WLOWHNQ-
XP�À£WWXP�¯�VWDUIVHPL�6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N��
PH²�VDPQLQJL�GDJVHWWXP����M¼O¯�£UL²���������
ÀHLP�W¯PD�KDI²L�)M£UP£ODHƀLUOLWL²�WHNL²�VWMµUQ�

VSDULVMµ²VLQV�\ŭU��YLNL²�VWMµUQ�KDQV�IU£�RJ�VNLSD²�EU£²D-
ELUJ²DVWMµUQ���NY¸U²XQ�)0(�XP�D²�WDND�VSDULVMµ²LQQ�\ŭU�
E\JJ²LVW�£�ÀY¯�D²�IU£�ORNXP�PDUV�£UL²������KDI²L�HLJLQź£U-
VWD²D�KDQV�YHUL²�XQGLU�O¸JEXQGQXP�P¸UNXP�RJ�¯WUHND²DU�
VDPQLQJVYL²U¨²XU�YL²�NU¸IXKDID�XP�ź£UKDJVOHJD�HQGXU-
VNLSXODJQLQJX�VNLOD²�HQJX��

3ULFH�:DWHUKRXVH�&RRSHUV��3Z&��VNLOD²L�)M£UP£OD-
HƀLUOLWLQX�QL²XUVW¸²XP�V¯QXP�¯�IRUPL�VYDUWUDU�VN¿UVOX�ÀDQQ�
���DSU¯O�£UL²�������.MDUQLQQ�KHIXU�XPU¨GGD�VN¿UVOX�XQGLU�
K¸QGXP��HQ�KHQQL�KHIXU�YHUL²�KDOGL²�IU£�VWRIQź£UK¸IXP��
VHP�PDUJLU�KYHUMLU�XU²X�I\ULU�PLNOXP�ź£UKDJVOHJXP�E¼�
VLźXP�YHJQD�IDOOV�VMµ²VLQV��6WRIQź£UHLJHQGXU�¯�6SDULVMµ²QXP�
¯�.HŮDY¯N�YRUX�������WDOVLQV��HQ�ÀHLU�W¸SX²X�W¨SOHJD�VDXWM£Q�
PLOOM¸U²XP�NUµQD�£�IDOOL�VSDULVMµ²VLQV�

.MDUQLQQ�ELUWLU�Q¼�VN¿UVOX�3Z&�¯�KHLOG�VLQQL��6N¿UVODQ�HU�
¯�VHQQ�µWU¼OHJ�RJ�VNXJJDOHJ�\ŭUOHVWUDU��(NNL�VWµ²�VWHLQQ�\ŭU�
VWHLQL�¯�UHNVWUL�VSDULVMµ²VLQV�

Vítaverð vinnubrögð – mögulega saknæm

3Z&�µVND²L�HNNL�HƀLU�D²JHQJL�D²�W¸OYXSµVWXP�VWDUIVPDQQD�
VMµ²VLQV��HQ�£U«WWDU�¯�VN¿UVOXQQL�D²�)M£UP£ODHƀLUOLWL²�YHU²L�D²�
£NYH²D�KYRUW�U£²DVW�HLJL�¯�IUHNDUL�UDQQVµNQLU�£�VYL²L�VDND-
P£OD�E\JJ²DU�£�QL²XUVW¸²XP�VN¿UVOXQQDU�� DQQLJ�\U²X�W¸OYX-
SµVWDU�RJ�V¯²DU�\ŭUKH\UVOXU�\ŭU�O\NLOVWMµUQHQGXP�VMµ²VLQV�
JUXQQXU�D²�IUHNDUL�UDQQVµNQ�£VDPW�QL²XUVW¸²XP�3Z&��

��DOPHQQXP�QL²XUVW¸²XP�3Z&�¯�VN¿UVOXQQL�VHJLU�KLQV�
YHJDU��ň6WMµUQ�RJ�VWMµUQHQGXU�>6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N��LQQVN��
EOD²DPDQQV@�YRUX�XQGLU�PLNOXP�ÀU¿VWLQJL�D²�V¿QD�Jµ²D�
DŲRPX��WU\JJMD�ź£UP¸JQXQ�RJ�KDOGD�XSSL�YLU²L�VMµ²VLQV��
6WXWW�JHWXU�YHUL²�£�PLOOL�ÀHVV�VHP�DXJOMµVOHJD�WHOVW�HNNL�WLO�
YHQMXOHJUD�YL²VNLSWDK£WWD�RJ�ÀHVV�VHP�KXJVDQOHJD�J¨WL�YHUL²�
VDNQ¨PW�ņ

fjármál
Ægir Þór Eysteinsson

aegir@kjarninn.is

Deildu með  

umheiminum
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Smelltu til að sækja 
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��VN¿UVOX�)M£UP£ODHƀLUOLWVLQV��)0(��XP�¼WO£QDK¨WWX��
PDUND²V£K¨WWX�RJ�HƀLUOLW�PH²�SHQLQJDÀY¨WWL�KM£�6SDUL�
VMµ²QXP�¯�.HŮDY¯N�IU£�VHSWHPEHU������YRUX�JHU²DU�DOYDU-
OHJDU�DWKXJDVHPGLU�YL²�YHLNOHLND�¯�LQQUL�UHJOXP�VMµ²VLQV��
£K¨WWXVW¿ULQJX�RJ�HƀLUOLWVKOXWYHUN�VWMµUQDU����IUDPKDOGL�
DI�VN¿UVOXQQL�YDU�U£²JMDŭ�IU£�HQGXUVNR²XQDUI\ULUW¨NLQX�
'HORLWWH�U£²LQQ�DI�VWMµUQHQGXP�VMµ²VLQV�WLO�D²�NRPD�PH²�
WLOO¸JXU�XP�¼UE¨WXU����NM¸OIDUL²�YRUX�VHWWDU�Q¿MDU�UHJOXU�XP�
£K¨WWXVW¿ULQJX�RJ�¼WO£Q��(LQQLJ�YRUX�VHWWDU�Q¿MDU�VWDUIV�
UHJOXU�VWMµUQDU�RJ�HULQGLVEU«I�I\ULU�À£YHUDQGL�VSDULVMµ²V-
VWMµUD��*HLUPXQG�.ULVWLQVVRQ��

(ƀLU�D²�IUDPDQJUHLQGDU�UHJOXU�YRUX�VHWWDU�YDU�HNNL�RƀDU�
źDOOD²�XP�VN¿UVOX�)0(�¯�IXQGDUJHU²�VWMµUQDU��1¿MDU�UHJOXU�
EUH\WWX�HQJX�XP�VWDUIVK¨WWL�VMµ²VLQV��D²�ÀY¯�HU�IUDP�NHPXU�
¯�VN¿UVOX�3Z&��ÀY¯�HLQV�RJ�£²XU�K«OW�VWMµUQ�VMµ²VLQV�£IUDP�D²�
PHVWX�¯�K¸QGXP�VSDULVMµ²VVWMµUDQV��H²D�IUDP�D²�ÀHLP�W¯PD�HU�
)0(�VNLSD²L�WLOVMµQDUPDQQ�LQQ�¯�VWMµUQ�VMµ²VLQV�¯�M¼Q¯�������
 YHUW�£�PµWL�YRUX�KHLPLOGLU�*HLUPXQGDU�U¿PND²DU�ÀHJDU�
UHJOXP�XP�O£QDQHIQG�YDU�EUH\WW�¯�À£�YHUX�D²�HƀLU�EUH\WLQJX�
YDU�KOXWYHUN�KHQQDU�HLQXQJLV�D²�źDOOD�XP�P£O�VHP�HNNL�YRUX�
£NY¸U²X²�DI�VSDULVMµ²VVWMµUD�

��VN¿UVOXQQL�JHUD�VNR²XQDUPHQQ�3Z&�MDIQIUDPW�
DWKXJDVHPG�YL²�À£�µWU¼OHJX�VWD²UH\QG�D²�£�VNR²XQDUW¯PDELO-
LQX��VHP�Q£²L�IU£�����M¼Q¯������WLO�����DSU¯O�������JHU²L�VSDUL-
VMµ²XULQQ�HNNL�HLWW�IRUPOHJW�YH²NDOO��

 µWW�Q¼�V«X�OL²LQ�U¼POHJD�ÀUM¼�£U�IU£�IDOOL�6SDULVMµ²VLQV�¯�
.HŮDY¯N�KDID�HQQ�HQJDU�£N¨UXU�£�KHQGXU�I\UUL�VWMµUQ�VMµ²V-
LQV�OLWL²�GDJVLQV�OMµV��(PE¨WWL�V«UVWDNV�VDNVµNQDUD�KHIXU�
KDƀ�XPU¨GGD�VN¿UVOX�XQGLU�K¸QGXP�¯�G£Jµ²DQ�W¯PD��VHP�RJ�
ŮHLUL�VHP�NRPX�D²�ÀY¯�D²�YLQQD�¼U�P£OXP�VMµ²VLQV�

Engar verklagsreglur í lagi

��VN¿UVOX�3Z&�I£�VWDUIVK¨WWLU�6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N�DO-
PHQQD�IDOOHLQNXQQ�� U£WW�I\ULU�DOYDUOHJDU�DWKXJDVHPGLU�¯�
£²XUQHIQGUL�VN¿UVOX�)0(�IU£�£ULQX������YRUX�HQJLQ�YL²PL²�
VHWW�YDU²DQGL�ODXVDI«�H²D�HLJLQź£UKOXWIDOO�VMµ²VLQV��+DOGL²�
YDU�XWDQ�XP�SHQLQJDPDUND²VLQQO£Q�VMµ²VLQV�¯�([FHO�VNM¸OXP�
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RJ�HQJDU�YHUNODJVUHJOXU�YRUX�WLO�I\UU�HQ�HƀLU�PLWW�£U������XP�
DŮHL²XYL²VNLSWL��HQ�À£�KDI²L�VMµ²XULQQ�K¨WW�D²�VWXQGD�VO¯N�
YL²VNLSWL�RJ�VDPQLQJDU�O£JX�µXSSJHU²LU�VYR�P£QX²XP�RJ�
MDIQYHO�£UXP�VNLSWL��

(NNL�YRUX�WLO�V«UW¨NDU�UHJOXU�XP�PH²IHU²�\ŭUGU£WWDU-
EHL²QD�RJ�À£�YRUX�£NY¨²L�XP�WU\JJLQJDU�¯�¼WO£QDUHJOXP�
VMµ²VLQV�YHLN��(QJDU�WDNPDUNDQLU�YRUX�¯�UHJOXQXP�XP�
O£QYHLWLQJDU�WLO�D²LOD�PH²�QHLNY¨WW�HLJL²�I«��QHLNY¨WW�VMµ²V-
VWUH\PL�H²D�WLO�ÀHLUUD�VHP�YRUX�PH²�DIVNULƀDUIUDPODJ�¯�
VMµ²QXP��6¸PXOHL²LV�YRUX�HQJLQ�£NY¨²L�¯�¼WO£QDUHJOXP�
VMµ²VLQV�XP�D²�O£QYHLWLQJDU�WLO�YHQVOD²UD�D²LOD�VN\OGX�VDP-
À\NNWDU�¯�VWMµUQ���UW�PLQQNDQGL�HLJLQź£UJUXQQXU�VMµ²VLQV�¯�
D²GUDJDQGD�\ŭUW¸NX�)0(�EUH\WWL�ÀDU�HQJX�XP��

 £�YRUX�HNNL�WLO�VNULŮHJDU�UHJOXU�XP�PDW�£�¼WO£QXP�RJ�
HQGDQOHJDU�DIVNULƀLU��RJ�£NY¨²L�XP�YH²N¸OO�YRUX�HNNL�¯�
VNXOGDEU«IXP�H²D�O£QDVDPQLQJXP��7U\JJLQJDU�UH\QGXVW�
RI�O£JDU�H²D�MDIQYHO�HNNL�WLO�VWD²DU�RJ�YH²�YRUX�JMDUQDQ�µQ¿W�
ÀHJDU�WLO�NDVWDQQD�NRP�RJ�V¸OXYHU²�HLJQD�PXQ�O¨JUD�HQ�PDW�
WU\JJLQJD��

6WµUDU�£K¨WWXVNXOGELQGLQJDU�YRUX�JUµŮHJD�YDQPHWQDU��
ÀDU�VHP�VNLOJUHLQLQJ�£�WHQJGXP�D²LOXP�YDU�PM¸J�YHLN��(LWW�
VN¿UDVWD�G¨PL²�XP�ÀHWWD�HU�)DVWHLJQDI«ODJ�6X²XUQHVMD��)«-
ODJL²�YDU�¯�HLJX�VSDULVMµ²VLQV��6SDULVMµ²DEDQND��VODQGV��6WHLQ-
ÀµUV�-µQVVRQDU��I\UUYHUDQGL�E¨MDUIXOOWU¼D�¯�5H\NMDQHVE¨�RJ�

4/12 kjarninn Fjármál

Stjórn SpariSjóðSinS í KEflaVíK í MarS 2009

Þorsteinn 

Erlingsson 

stjórnar-

formaður

Heimir 

ágústsson

Björgvin  

Sigurjóns-

son

Birgir Þór 

runólfsson

Kristján G. 

Gunnarsson

Geirmundur Kristinsson 

sparisjóðsstjóri



6YHUULV�+��*HLUPXQGVVRQDU��VHP�HU�VRQXU�VSDULVMµ²V�
VWMµUDQV�I\UUYHUDQGL��6NXOGLU�HLJHQGDQQD�YRUX�HNNL�WHNQDU�
VDPDQ�¯�PDWL�£�VWµUXP�£K¨WWXVNXOGELQGLQJXP�¯�VN¿UVOXP�
VMµ²VLQV�WLO�)0(�I\UU�HQ�£UL²�������0L²D²�YL²�VNXOGDVW¸²X�
YL²NRPDQGL�¯�ORN�M¼Q¯������QDP�YDQPDWL²�U¯ŮHJD�����PLOOM-
µQXP�NUµQD��+HLOGDU£K¨WWXVNXOGELQGLQJ�)DVWHLJQDI«ODJVLQV�
RJ�WHQJGUD�D²LOD��VDPNY¨PW�VN¿UVOXQQL�IU£�������QDP�XP�
����PLOOMµQXP�NUµQD�RJ�À£�KDI²L�XP�źµU²XQJXU�ÀHJDU�YHUL²�
ODJ²XU�¯�DIVNULƀDU�VMµ²��H²D�XP�����PLOOMµQLU�NUµQD�

 £�P£�JHWD�ÀHVV�D²�PL²D²�YL²�I\UUQHIQGD�VN¿UVOX�VMµ²V-
LQV�WLO�)0(�IU£������QDP�KHLOGDUVNXOGELQGLQJ� RUYDOGDU�
/¼²Y¯NV�6LJXUMµQVVRQDU��I\UUYHUDQGL�IRUVWMµUD�6DJD�&DSLWDO�
ź£UIHVWLQJDUEDQND�RJ�Q¼YHUDQGL�IUDPNY¨PGDVWMµUD�$WYLQQX-
ÀUµXQDUI«ODJV�(\MDźDU²DU��XP�����PLOOMµQXP�NUµQD��HQ�XP�
���SUµVHQW�ÀHLUUDU�ź£UK¨²DU�K¸I²X�À£�YHUL²�DIVNULIX²��U¯ŮHJD�
����PLOOMµQLU�NUµQD��

Einráður og stjórnlaus sparisjóðsstjóri

*HLUPXQGXU�.ULVWLQVVRQ��À£YHUDQGL�VSDULVMµ²VVWMµUL��KDI²L�
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Sparisjóðsstjórinn

Geirmundur Kristins-
son lét af störfum sem 
sparisjóðsstjóri Spari-
sjóðsins í Keflavík 1. júní 
2009. Við starfi hans tók 
þá Angantýr V. Jónasson, 
fyrr verandi sparisjóðs-
stjóri hjá Sparisjóði 
Vestfirðinga. Geirmundur 
hafði þá starfað hjá sjóðn-
um samfleytt í 44 ár, frá 
árinu 1965.



KHLPLOG�WLO�D²�YHLWD�O£Q�VHP�Q£PX�DOOW�D²�ŭPPW£Q�SUµVHQWXP�
DI�HLJLQź£UJUXQQL�VMµ²VLQV���²XUQHIQG�EUH\WLQJ�£�UHJOXP�
O£QDQHIQGDU�£�KDXVWG¸JXP������NRP�¯�YHJ�I\ULU�D²�¸OO�VW¨UUL�
O£QDP£O�I¨UX�I\ULU�O£QDQHIQG�µK£²�\ŭUIHU²�VSDULVMµ²V�
VWMµUDQV��+DQQ�YDU�ÀY¯�HLQU£²XU�RJ�VWMµUQODXV�HU�NRP�D²�
VW¨UUL�O£QYHLWLQJXP�VMµ²VLQV�

 HVV�HUX�G¨PL�D²�VSDULVVMµ²VVWMµUL�KDŭ�EUH\WW�VNLO�P£OXP�
O£QD�£Q�ÀHVV�D²�KDID�WLO�ÀHVV�KHLPLOG��RJ�WLOIHOOL�HUX�XP�D²�
VNLOP£ODEUH\WLQJDU�I«ODJD�VHP�WHQJGXVW�VWMµUQDUP¸QQXP�
VMµ²VLQV�KDŭ�HNNL�YHUL²�WHNQDU�I\ULU�¯�VWMµUQ��6DPKOL²D�ÀY¯�D²�
HUOHQGXP�O£QXP�YDU�EUH\WW�¯�¯VOHQVNDU�NUµQXU�YHLWWL�VMµ²XULQQ�
DOOW�D²����SUµVHQWD�DIVO£WW�DI�K¸IX²VWµO�� HWWD�YDU�JHUW�ÀU£WW�
I\ULU�D²�HQJDU�VNULŮHJDU�UHJOXU�Y¨UX�WLO�XP�VO¯ND�JM¸UQLQJD�
RJ�PM¸J�QHLNY¨²DQ�JMDOGH\ULVM¸IQX²�VMµ²VLQV��

'¨PL�HUX�XP�D²�*HLUPXQGXU�KDŭ�VDPÀ\NNW�O£Q�WLO�O¸J-
D²LOD�WYHLPXU�P£QX²XP�HƀLU�D²�O£QDQHIQG�KDI²L�KDIQD²�D²�
YHLWD�YL²NRPDQGL�I«ODJL�O£Q��HQ�VSDULVMµ²VVWMµULQQ�£WWL�V¨WL�¯�
O£QDQHIQG�VMµ²VLQV��

%¸UQ�*HLUPXQGDU�VNXOGX²X�K£DU�ź£UK¨²LU�WLO�VMµ²VLQV��
KXQGUX²�PLOOMµQD�NUµQD�¯�HLQKYHUMXP�WLOIHOOXP��)µOX�O£QLQ�¯�
V«U�K£DU�O£QDI\ULUJUHL²VOXU��VXPDU�£Q�QRNNXUUD�WU\JJLQJD��
VHP�HNNL�NRPD�IUDP�¯�VDPÀ\NNWXP�VWMµUQDU�HLQV�RJ�UHJOXU�
VMµ²VLQV�NY£²X�£�XP�� £�£WWL�*HLUPXQGXU�V¨WL�¯�VWMµUQ�I\ULU-
W¨NMD�VHP�IHQJX�O£QDI\ULUJUHL²VOXU�¯�VSDULVMµ²QXP��VHP�HNNL�
VDPU¨PGXVW�O¸JXP�VMµ²VLQV��

6WDUIVORNDVDPQLQJXU�*HLUPXQGDU�YDU�WLO�XPź¸OOXQDU�
¯�ź¸OPL²OXP�£�V¯QXP�W¯PD�RJ�YDNWL�PLNOD�DWK\JOL����VWDUIV-
ORNDVDPQLQJL�KDQV�GDJVHWWXP�����M¼Q¯������VHJLU�D²�IUDP�
VNXOL�IDUD�HQGXU¼WUHLNQLQJXU�£�O£QL�VRQDU�KDQV��6YHUULV�
*HLUPXQGV�VRQDU��RJ�ÀD²�I¨UW�\ŭU�¯�HLQNDKOXWDI«ODJ��6£�
VWDUIVORNDVDPQLQJXU�YDU�GUHJLQQ�WLO�EDND�HƀLU�JDJQU¿QL�
VWDUIVPDQQD��RJ�£NY¨²L²�XP�VRQ�VSDULVMµ²VVWMµUDQV�WHNL²�
¼W��.ULVWM£Q�*XQQDUVVRQ��À£YHUDQGL�VWMµUQDUIRUPD²XU�VMµ²V-
LQV��XQGLUULWD²L�E£²D�VDPQLQJDQD��(ƀLU�XPź¸OOXQ�XP�I\UUL�
U£²QLQJDUVDPQLQJLQQ�¯�ź¸OPL²OXP�VDJ²L�.ULVWM£Q�DI�V«U�VHP�
IRUPD²XU�6WDUIVJUHLQDVDPEDQGVLQV�¯�NM¸OIDU�KDU²UDU�JDJQ-
U¿QL�RJ�GUµ�VLJ�¼W�¼U�VWMµUQXQDUVW¸UIXP�I\ULU�$OÀ¿²XVDPEDQG�
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Stór biti fyrir skattgreiðendur

Kostnaður almennings vegna yfirtöku Landsbankans á SpKef, sem reistur var á rústum Sparisjóðsins í Keflavík, er 
áætlaður um 26 milljarðar króna.



�VODQGV�RJ�)HVWX�O¯IH\ULVVMµ²��+DQQ�VLWXU�HQQ�VHP�IRUPD²-
XU�9HUNDO¿²V��RJ�VMµPDQQDI«ODJV�.HŮDY¯NXU�

Sjálftaka starfsmanna

6SDULVMµ²XULQQ�¯�.HŮDY¯N�YHLWWL�-µQX�%M¸UJX�$QWRQVGµWWXU��
VHP�YDU�VWDUIVPD²XU�VMµ²VLQV�������PLOOMµQD�MDSDQVNUD�MHQD�
O£Q�QRNNUX�HƀLU�D²�JMDOGH\ULVK¸ƀ�K¸I²X�YHUL²�VHWW�£��VODQGL��
.M¸U�O£QVLQV�YHNMD�HLQQLJ�DWK\JOL��HQ�ÀD²�EDU������SUµVHQWD�
YD[WD£ODJ��*MDOGH\ULVM¸IQX²XU�VSDULVMµ²VLQV�YDU�HLQV�RJ�£²XU�
VHJLU�PM¸J�QHLNY¨²XU�£�ÀHVVXP�W¯PD�VHP�OHLGGL�WLO�ÀHVV�D²�
QRNNUXP�P£QX²XP�HƀLU�XPU¨GGD�O£QYHLWLQJX�IµU�VMµ²XULQQ�
D²�VQ¼D�O£QXP�¯�MDS¸QVNXP�MHQXP�RJ�VYLVVQHVNXP�IU¸QNXP�
\ŭU�¯�HYUXU�RJ�V¯²DU�¯�¯VOHQVNDU�NUµQXU�

'¨PL�HUX�XP�D²�VWDUIVPHQQ�VMµ²VLQV�VDPÀ\NNWX�O£Q�I\ULU�
K¸QG�VMµ²VLQV�VHP�IµU�YHO�\ŭU�À¨U�KHLPLOGLU�VHP�ÀHLU�K¸I²X��
6XP�O£Q�YRUX�EURWLQ�QL²XU�¯�VP¨UUL�O£Q��VDPÀ\NNW�LQQDQ�
KHLPLOGD�VWDUIVPDQQV�HQ�VDPDQ�IDUL²�ODQJW�\ŭU�KHLPLOGLU��
6DPNY¨PW�VN¿UVOX�3Z&�YRUX�O£Q�WLO�VWDUIVPDQQD�Rƀ�RJ�W¯²XP�
YHLWW�£Q�YL²VNLSWDIRUVHQGD�RJ�ÀHLP�O£QD²DU�K£DU�ź£UK¨²LU�
VHP�µY¯VW�YDU�D²�ÀHLU�J¨WX�JUHLWW�WLO�EDND��

Skuldastaða stjórnarmanna

��P¸UJXP�WLOIHOOXP�YDU�HNNHUW�źDOOD²�XP�O£QYHLWLQJDU�WLO�
VWMµUQDUPDQQD�H²D�I\ULUW¨NMD�£�ÀHLUUD�YHJXP�¯�IXQGDU�
JHU²XP�VWMµUQDU�VSDULVMµ²VLQV��(UŭWW�HU�D²�£WWD�VLJ�£�ÀHLP�
YL²VNLSWDIRUVHQGXP�VHP�O£JX�ÀHLP�D²�EDNL��

6W¨UVWX�O£QYHLWLQJDUQDU�HUX�WLO�VWMµUQDUPDQQVLQV�%LUJLV�
 µUV�5XQµOIVVRQDU�RJ�I«ODJD�WHQJGUD�KRQXP��6DPNY¨PW�
VN¿UVOX�3Z&�YRUX�O£QLQ�VHP�KRQXP�YRUX�YHLWW�P¸UJ�KYHU�
£K¨WWXV¸P�RJ�£Q�QRNNXUUD�WU\JJLQJD�� DQQ�����M¼Q¯������Q£PX�
O£Q�WLO�KDQV�RJ�WHQJGUD�I«ODJD�W¨SOHJD�����PLOOMµQXP�NUµQD��HQ�
ÀDQQ�����DSU¯O������KDI²L�VNXOGDVWD²DQ�K¨NND²�XSS�¯�W¨SOHJD�
����PLOOMµQLU�NUµQD��+OXWL�ÀHVVDUD�O£QD�YDU�YHLWWXU�£�PH²DQ�
%LUJLU�VDW�¯�VWMµUQ�VMµ²VLQV��HQ�KDQQ�I«NN�QL²XUIHOOLQJX�£�HU-
OHQGX�O£QL�WLO�KOXWDEU«IDNDXSD�VHP�D²ULU�YL²VNLSWDYLQLU�VMµ²VLQV�
IHQJX�DOPHQQW�HNNL��6DPNY¨PW�VN¿UVOX�3Z&�HU�HNNL�D²�VM£�D²�
I«O¸J�%LUJLV�KDŭ�YHUL²�VNR²X²�VHP�HLQ�£K¨WWXVNXOGELQGLQJ��
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Smelltu til að lesa um 

vanskil starfsmanna



 £�EHQWL�VNR²XQ�3Z&�£�IXOOQXVWXHLJQXP�WLO�ÀHVV�D²�MDIQ-
U¨²LV�KHI²L�HNNL�YHUL²�J¨WW�YL²�PH²K¸QGOXQ�£�VNXOGXP�YL²-
VNLSWDPDQQD��ÀDU�VHP�V«UVDPQLQJDU�YRUX�JHU²LU�YL²�£NYH²QD�
YL²VNLSWDPHQQ�XP�\ŭUW¸NX�HLJQD�RJ�QL²XUI¨UVOX�VNXOGD�
ÀHLUUD�£�VDPD�W¯PD�RJ�VDPV�NRQDU�µVNXP�DQQDUUD�YL²VNLSWD-
PDQQD�YDU�KDIQD²��

óvenjuleg launakjör lykilstarfsmanna

6DPNY¨PW�VN¿UVOX�3Z&�YRUX�HQJDU�YHUNODJVUHJOXU�WLO�VWD²DU�
YDU²DQGL�LQQNDXSD��RJ�ULVQXKHLPLOGLU�VWDUIVPDQQD�RJ�ÀDU�DI�
OHL²DQGL�HNNHUW�HƀLUOLW�PH²�LQQNDXSXP�RJ�ULVQX�� D²�HU�PDW�
VN¿UVOXK¸IXQGD�D²�HƀLUOLW�À£YHUDQGL�VWMµUQDUIRUPDQQV�VMµ²V-
LQV�� RUVWHLQV�(UOLQJVVRQDU��KDŭ�DOJM¸UOHJD�EUXJ²LVW�� HVV�P£�
JHWD�D²� RUVWHLQQ�HU�I\UUYHUDQGL�E¨MDUIXOOWU¼L�¯�5H\NMDQHVE¨��
9L²�\ŭUIHU²�VWDUIVPDQQD�VMµ²VLQV�£�ULVQXUHLNQLQJXP�*HLU-
PXQGDU�YL²�VWDUIVORN�NRP�¯�OMµV�WDOVYHU²XU�ź¸OGL�HLQND¼WWHNWD�
DI�JUHL²VOXNRUWL�RJ�ULVQXUHLNQLQJL�VSDULVMµ²VVWMµUDQV����NM¸O-
IDUL²�YDU�KDQQ�NUDŭQQ�XP�HQGXUJUHL²VOX�£�W¨SXP�WYHLPXU�
PLOOMµQXP�NUµQD�YHJQD�¼WWHNWD�¯�KDQV�HLJLQ�À£JX��<ŭUIHU²�
VWDUIVPDQQD�Q£²L�Àµ�HLQJ¸QJX�WLO�¼WWHNWD�£�ULVQXUHLNQLQJXP�
YHJQD�£UVLQV������

3Z&�JHULU�DWKXJDVHPGLU�YL²�µYHQMXOHJDU�JUHL²VOXU�6SDUL-
VMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N�¯�O¯IH\ULVVMµ²�QRNNXUUD�VWDUIVPDQQD��VHP�
YRUX�XPIUDP�£NY¨²L�NMDUDVDPQLQJD��9L²�DWKXJXQ�3Z&�YRUX�
U£²QLQJDUVDPQLQJDU�O\NLOVWDUIVPDQQD�VNR²D²LU��

6SDULVMµ²VVWMµUDUQLU�*HLUPXQGXU�.ULVWLQVVRQ�RJ�$QJDQW¿U�
9��-µQDVVRQ��VHP�WµN�YL²�DI�*HLUPXQGL��+HOJL�%RJDVRQ��¼WLE¼V�
VWMµUL�¯�*ULQGDY¯N��-HQV¯QD�8��.ULVWM£QVGµWWLU��¼WLE¼VVWMµUL�£�
3DWUHNVŭU²L��-µQ�$[HOVVRQ��LQQUL�HQGXUVNR²DQGL�VMµ²VLQV��RJ�
6WHLQQ�,QJL�.MDUWDQVVRQ��¼WLE¼VVWMµUL�£��VDŭU²L��IHQJX�VM¸�SUµ-
VHQWD�YL²EµWDUIUDPODJ�¯�V«UHLJQDUVMµ²�VLQQ���VG¯V��U�-DNREV�
GµWWLU��IRUVW¸²XPD²XU�HLQVWDNOLQJVVYL²V��I«NN�W¯X�SUµVHQWD�
YL²EµWDUIUDPODJ�¯�VLQQ�V«UHLJQDUO¯IH\ULVVMµ²��YL²EµWDUIUDPODJ�
YHJQD� UDVWDU�/HµVVRQDU�IRUVW¸²XPDQQV�KDJGHLOGDU�RJ�ź£U-
VW¿ULQJDU�QDP�WµOI�SUµVHQWXP�RJ��UQL�%M¸UJYLQVVRQ�IRUVW¸²X-
PD²XU�UHLNQLQJVKDOGV�RJ�PL²YLQQVOX�I«NN�ŭPPW£Q�SUµVHQWD�
YL²EµWDUIUDPODJ�¯�V«UHLJQDUO¯IH\ULVVMµ²�VLQQ�HQ�ÀDU�D²�DXNL�
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I«NN�KDQQ�JUHLGGDU��������NUµQXU�£�P£QX²L�LQQ�¯�VLQQ�
VMµ²��*��*U«WDU�*U«WDUVVRQ��IRUVW¸²XPD²XU�I\ULUW¨NMDVYL²V��
I«NN����SUµVHQWD�YL²EµWDUIUDPODJ�¯�V«UHLJQDUO¯IH\ULVVMµ²�
VLQQ��HQ�K¨VWD�YL²EµWDUIUDPODJL²�I«NN�0DJQ¼V�+DUDOGVVRQ��
IRUVW¸²XPD²XU�UHNVWUDU��RJ�DIJUHL²VOXVYL²V��H²D����SUµVHQW��
$OOW�RIDQJUHLQW�YHU²XU�D²�VNR²D�WLO�KOL²VMµQDU�DI�ÀY¯�D²�KLQQ�
DOPHQQL�ODXQDPD²XU�I¨U�DOPHQQW�¯�GDJ�WYHJJMD�SUµVHQWD�YL²-
EµWDUIUDPODJ�IU£�ODXQDJUHL²DQGD�LQQ�¯�V«UHLJQDUO¯IH\ULVVMµ²�

6WMµUQ�VSDULVMµ²VLQV�VDPÀ\NNWL�D²�ODXQ�*HLUPXQGDU�YHJQD�
VWDUID�¯�VWMµUQXP�RJ�QHIQGXP�£�YHJXP�VMµ²VLQV�VN\OGX�UHQQD�
WLO�*HLUPXQGDU�HQ�HNNL�VSDULVMµ²VLQV��HLQV�RJ�£²XU�KDI²L�YHUL²�
VDPL²�XP��3Z&�JHULU�DWKXJDVHPG�YL²�ÀHWWD�I\ULUNRPXODJ�¯�
VN¿UVOXQQL�

 £�WHOXU�3Z&�D²�UHLNQD�KDŭ�£WW�*HLUPXQGL�VSDULVMµ²VVWMµUD�
K¼VQ¨²LVKOXQQLQGL�YHJQD�DIQRWD�KDQV�£�IDVWHLJQ�VSDULVMµ²V-
LQV�£�$NXUH\UL��HQ�KDQQ�HLQQ�KDI²L�U£²VW¸IXQDUU«WW�£�ÀHLUUL�
IDVWHLJQ��(QJLQ�J¸JQ�OLJJMD�I\ULU�XP�ÀD²�KYHUQLJ�IDVWHLJQLQ�
YDU�Q¿WW�

��VN¿UVOX�3Z&�NHPXU�MDIQIUDPW�IUDP�D²�VSDULVMµ²XULQQ�
KDŭ�JUHLWW�WU\JJLQJDU�I\ULU�QRNNUD�O\NLOVWDUIVPHQQ��HQ�HNNL�
KDŭ�YHUL²�JHUW�U£²�I\ULU�VO¯NXP�KOXQQLQGXP�£�ODXQDPL²XP�
I\ULU�£ULQ������������RJ�������

flétta áhrifamanna á Suðurnesjum

��NM¸OIDU�\ŭUW¸NX�)0(�£�YL²VNLSWDE¸QNXQXP�¯�RNWµEHU�������
RJ�¯�OMµVL�ÀHVV�PLNOD�YDQWUDXVWV�VHP�U¯NWL�¯�ÀHLUUD�JDU²�£�ÀHLP�
W¯PD��MXNXVW�LQQO£Q�VMµ²VLQV�JU¯²DUOHJD��6Mµ²XULQQ�£WWL�À£�
V¸PXOHL²LV�¯�JU¯²DUOHJXP�ODXVDź£UHUŭ²OHLNXP�VHP�PH²DO�
DQQDUUD�Q£JUDQQDVYHLWDUI«O¸J�5H\NMDQHVE¨MDU�EUXJ²XVW�YL²�
RJ�I¨U²X�LQQO£Q�V¯Q�\ŭU�WLO�VSDULVMµ²VLQV��*ULQGDY¯NXUE¨U�
ODJ²L�WLO�D²�P\QGD�WYR�PLOOMDU²D�NUµQD�LQQ�¯�VMµ²LQQ��DXN�ÀHVV�
VHP�O¯IH\ULVVMµ²LU�RJ�I\ULUW¨NL�£�6X²XUQHVMXP�ŮXWWX�K£DU�ź£U-
K¨²LU�¼U�¸²UXP�ź£UP£ODVWRIQXQXP�\ŭU�¯�VSDULVMµ²LQQ��6WXWWX�
I\ULU�KUXQL²�Q£PX�LQQO£Q�KM£�VSDULVMµ²QXP������PLOOM¸U²XP�
NUµQD��HQ�¯�ORN�£UV������K¸I²X�LQQO£Q�VMµ²VLQV�K¨NND²�XP�
W¨SD�W¯X�PLOOMDU²D�NUµQD����GU¸JXP�D²�£UVUHLNQLQJL�VMµ²VLQV�
I\ULU�£UL²������NRP�IUDP�D²�LQQO£Q�KDQV�YRUX�NRPLQ�¯������
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2009

innlánaSöfnun SpariSjóðSinS í KEflaVíK

Allar tölur eru 

í milljörðum 

króna.

62,3

milljarðar

54,7

milljarðar

38,9

milljarðar

10,6

milljarðar

10,8

milljarðar

11,8

milljarðar

44,9

milljarðar

19,5

milljarðar

PLOOMDU²D�NUµQD�¯�ORN�ÀHVV�£UV��RJ�K¸I²X�ÀY¯�DXNLVW�XP������
PLOOMDU²D�NUµQD�IU£�EDQNDKUXQL����VDPD�W¯PD�U¿UQX²X�HLJQLU�
VMµ²VLQV�XP����PLOOMDU²D�NUµQD�VDPNY¨PW�UHLNQLQJQXP��

5HLNQLQJVG¨PL²�YDU�HLQIDOW�I\ULU�À£�VHP�£WWX�V«UKDJV-
PXQD�D²�J¨WD�PH²�£IUDPKDOGDQGL�WLOYLVW�VMµ²VLQV��G¨OXP�LQQ�
¯�KDQQ�SHQLQJXP�RJ�UH\QXP�D²�KDOGD�¯�KRQXP�O¯ŭ��ÀY¯�IDUL�
KDQQ�KYRUW�VHP�HU�£�KOL²LQD�HUX�LQQLVW¨²XU�¯�KRQXP�D²�IXOOX�
WU\JJ²DU�YHJQD�QH\²DUODJDQQD��6¼�YDU²�UDXQLQ��VMµ²XULQQ�I«OO�
RJ�UHLNQLQJXULQQ�I«OO�£�VNDWWJUHL²HQGXU�

(LWW�DI�ÀY¯�VHP�VWMµUQ�VMµ²VLQV�RJ�£KULIDPHQQ�£�6X²XU�
QHVMXP�JHU²X�WLO�D²�WU\JJMD�KRQXP�PHLUD�ODXVDI«��YDU�D²�
U£²DVW�¯�Ů«WWX��VHP�YHU²XU�D²�WHOMDVW�YDIDV¸P�¯�OMµVL�V¸JXQQDU��

0H²�VDPQLQJL�VHP�GDJVHWWXU�HU�����RNWµEHU������JDI�
5H\NMDQHVE¨U�¼W�����PLOOMDU²D�NUµQD�VNXOGDEU«I�PH²�����
SUµVHQWD�YHU²WU\JJ²XP�Y¸[WXP�WLO�W¯X�£UD�VHP�VSDUL�VMµ²XULQQ�
NH\SWL�� HVVL�VNXOGDEU«I�IµUX�VYR�IU£�VMµ²QXP�LQQ�¯�6H²OD-
EDQND��VODQGV�RJ�V¸OXDQGYLU²L²�WLO�VMµ²VLQV����VN¿UVOX�3Z&�
VHJLU�D²�PDUNPL²�ÀHVVDUDU�Ů«WWX�KDŭ�YHUL²�D²�VMµ²XULQQ�
P\QGL�NDXSD�EU«ŭQ�RJ�Q¿WD�ÀDX�WLO�HQGXUKYHUIUD�YL²VNLSWD�
YL²�6H²ODEDQND��VODQGV�RJ�E¨WD�ÀDQQLJ�ODXVDź£UVW¸²X�V¯QD��
��DSU¯O������YDU�£NYH²L²�D²�Q¿WD�LQQVW¨²XQD�WLO�D²�JHUD�XSS�
VNXOGDEU«ŭ²��5H\NMDQHVE¨U�Q¿WXU�ÀY¯�HNNL�OHQJXU�ÀHLUUDU�
£Y¸[WXQDU�£�LQQVW¨²XQQL�VHP�VDPL²�YDU�XP�YL²�¼WJ£IX�
VNXOGDEU«IVLQV�
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Sorgleg málalok sem þarf að læra af

(QGDORN�6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N�HUX�E¨²L�VRUJOHJ�RJ�µJQ-
Y¨QOHJ��)DOO�VMµ²VLQV�UHLGGL�P¸UJXP�VWRIQź£UK¸IXP�ÀXQJW�
ź£UKDJVOHJW�K¸JJ��VHP�PDUJLU�KYHUMLU�UL²D�HQQ�HƀLU��$I�HQGD-
ORNXP�KDQV�HU�K¨JW�D²�GUDJD�O¨UGµP��)RUNDVWDQOHJ�YLQQX-
EU¸J²�RJ�JHJQGDUODXVDU�O£QDI\ULUJUHL²VOXU�WLO�£KULIDPDQQD�
£�6X²XUQHVMXP��E¨MDUIXOOWU¼D�VHP�V£WX�¯�VWMµUQ�VMµ²VLQV�RJ�
DQQDUUD�YLOGDUYLQD��£Q�QRNNXUUD�WU\JJLQJD�H²D�YH²D��UL²X�
VMµ²QXP�D²�IXOOX�� £�YµJX�£K¨WWXź£UIHVWLQJDU�VMµ²VLQV�YLVVX-
OHJD�ÀXQJW��HQ�I\UVW�RJ�V¯²DVW�HU�VWMµUQ�VMµ²VLQV�£E\UJ�I\ULU�
IDOOL�KDQV��(QQ�KHIXU�HQJLQQ�YHUL²�GUHJLQQ�WLO�£E\UJ²DU�YHJQD�
6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N�

.RVWQD²XU�DOPHQQLQJV�YHJQD�\ŭUW¸NX�/DQGVEDQNDQV�
£�6S.HI��VHP�UHLVWXU�YDU�£�U¼VWXP�6SDULVMµ²VLQV�¯�.HŮDY¯N��
HU�£¨WOD²XU�XP����PLOOMDU²DU�NUµQD��9RQ�HU�£�VN¿UVOX�
5DQQVµNQDU�QHIQGDU�$OÀLQJLV�XP�IDOO�VSDULVMµ²DQQD�£�Q¨VW-
XQQL��ÀDU�PXQ�YDIDODXVW�NRPD�IUDP�¿PLVOHJW�VHP�HU�D²�ŭQQD�
¯�OH\QLVN¿UVOX�3Z&�VHP�HU�Q¼�OHVHQGXP�.MDUQDQV�D²JHQJLOHJ��
5DQQVµNQ�£�IDOOL�VSDULVMµ²DQQD�£WWL�D²�OM¼ND�V¯²DVWD�KDXVW��HQ�
KHIXU�GUHJLVW�V¸NXP�PDQQDEUH\WLQJD�¯�QHIQGLQQL�RJ�VW¨U²DU�
YHUNHIQLVLQV��/MµVW�HU�D²�PDUJLU�E¯²D�µÀUH\MXIXOOLU�HƀLU�XSS-
O¿VLQJXQXP�VHP�ÀDU�NRPD�IUDP�
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leyniskýrsla pwC opinberuð

Lesendur Kjarnans geta nú 
nálgast leyniskýrslu PwC, 
sem haldið hefur verið leyndri 
frá almenningi frá árinu 
2010. Skýrslan er hátt í sex 
hundruð blaðsíður að lengd. 

Smelltu til að sækja 

leyniskýrsluna

http://www.kjarninn.is/gogn/spkef


Vogunarsjóðir
gegn

almenningi
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F
ramtíð Íslands markast á næstu mánuðum. Þá 
munu fara fram viðræður við kröfuhafa föllnu 
bankanna um með hvaða hætti þrotabú þeirra 
verði gerð upp. Þær viðræður munu skipta höfuð-
P£OL�YL²�DIQ£P�JMDOGH\ULVKDƀD��VHP�KDID�Q¼�

YHUL²�¯�JLOGL�¯�W¨S�ŭPP�£U����ÀHVVXP�YL²U¨²XP�PXQX�WDNDVW�
á annars vegar hagsmunir alls íslensks samfélags og hins 
vegar hagsmunir þeirra erlendu aðila sem veðjuðu á að 
¯VOHQVND�KUXQL²�\U²L�DU²E¨U�ź£UIHVWLQJ��VHP�ÀD²�UH\QGLVW�
KHOGXU�EHWXU�YHUD�� HVVDU�YL²U¨²XU�HUX�KLQV�YHJDU��DI�HLQ-
KYHUUL�£VW¨²X��HNNL�HQQ�KDIQDU�

�VOHQGLQJDU�KDID�E¼L²�¯�V¿QGDUKDJNHUŭ�IU£�KUXQL��6NU£²�
gengi gjaldmiðils þjóðarinnar byggist ekki á raunverulegu 
virði hans og venjuleikanum er viðhaldið með gjaldeyris-
K¸ƀXP�VHP�PHLQD�SHQLQJXP�D²�\ŭUJHID�KDJNHUŭ²�� D²�HU�
hins vegar mikið af peningum sem vilja komast í burt. Og 
Ísland á ekki gjaldeyri til að leysa þá út.

Þúsundir milljarða vilja burt
Í umræðuskjali framkvæmdastjórnar Alþjóðagjaldeyris-
VMµ²VLQV��$*6��XP�VW¸²X�RJ�KRUIXU�¯�¯VOHQVNX�HIQDKDJVO¯ŭ��
VHP�YDU�ELUW�¯�E\UMXQ�£J¼VW��HU�ÀHVVL�YDQGL�JUHLQGXU��9LU²L�
ÀHLUUD�HLJQD�VHP�YLOMD�NRPDVW�¼W�¼U�¯VOHQVNX�KDJNHUŭ�HU�WDOL²�
YHUD�£�ELOLQX�������WLO�������PLOOMDU²DU�NUµQD��H²D�HLQ�WLO�WY¨U�
RJ�K£OI�ODQGVIUDPOHL²VOD��$²�PDWL�$*6�HUX�ÀHVVDU�HLJQLU�D²DO-
lega í eigu þriggja hópa.

Í fyrsta hópnum eru eigendur kvikra krónueigna. Þeir 
HLJD�¯VOHQVN�U¯NLVVNXOGDEU«I��VNXOGDEU«I�£��E¼²DO£QDVMµ²�H²D�
LQQVW¨²XU��$*6�WHOXU�D²�XPIDQJ�ÀHVVDUD�HLJQD�V«�XP�����
milljarðar króna. Reynt hefur verið að losa um þessar eignir 
PH²�JMDOGH\ULV¼WER²XP�6H²ODEDQND��VODQGV�� DX�KDID�VNLOD²�
takmörkuðum árangri og vandinn tengdur þessum eignum 
HU�HQQ�ULVDYD[LQQ�W¨SXP�ŭPP�£UXP�HƀLU�KUXQ�

Í öðrum hópnum eru íslenskir aðilar sem búist er við að 
PXQL�YLOMD�NRPDVW�PH²�ź£UPXQL�V¯QD�EXUW�IU£��VODQGL�YL²�
DIQ£P�KDƀD�� DU�HU�XP�HLQVWDNOLQJD��I\ULUW¨NL�RJ�O¯IH\ULVVMµ²L�
D²�U¨²D��$*6�KHIXU�UH\QW�D²�YDUSD�HLQKYHUUL�P\QG�£�XPIDQJ�

Efnahagsmál

Þórður Snær Júlíusson
thordur@kjarninn.is

Deildu með  
umheiminum
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smelltu til að skoða umræðuskjal 
alþjóðagjaldeyrissjóðsins um 

íslensk efnahagsmál

smelltu til að skoða grein 
alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
um valin málefni í íslensku 

efnahagslífi

mailto:thordur%40kjarninn.is?subject=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13256.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13256.pdf


þessa vanda. Niðurstaða sjóðsins er sú að á bilinu 600 til 
2.900 milljarðar króna af eignum íslenskra aðila muni fara 
EXUW�HI�K¸ƀXP�YHU²XU�DŮ«WW��$*6�WHNXU�UH\QGDU�IUDP�D²�VMµ²-
urinn eigi von á því að niðurstaðan verði nær neðri mörkum 
þessa mats. Hvernig sem fer er um gríðarlegar upphæðir að 
U¨²D����JUHLQ�XP�YDOLQ�P£OHIQL��H��VHOHFWHG�LVVXHV��VHP�$*6�
birti samhliða umræðuskjalinu er lagt til að hraðahindranir 
�H��VSHHG�OLPLWV��YHU²L�VHWW�£�¼WŮ¨²L�ź£UPDJQV��VOHQGLQJD�
VDPKOL²D�DIQ£PL�KDƀD��6Mµ²XULQQ�GUHJXU�À£�£O\NWXQ�D²�HI�
¼WŮ¨²L²�\U²L�WDNPDUND²�YL²�VM¸�WLO�£WWD�SUµVHQW�DI�ODQGVIUDP-
OHL²VOX�£�£UL��K¼Q�YDU�������PLOOMDU²DU�NUµQD�£UL²�������¯�£WWD�£U�
myndi gjaldeyrisvaraforði þjóðarinnar ná að haldast meiri en 
skammtímaskuldir hennar.

En þriðji hópurinn er sá sem skapar mestu aðkallandi 
áhættuna. Hann er samansettur af kröfuhöfum föllnu bank-
DQQD��(LJHQGD�ÀURWDE¼D�.DXSÀLQJV�RJ�*OLWQLV��$*6�WHOXU�
að við uppgjör þeirra muni 700 til 850 milljarðar króna af 
innlendum eignum lenda í höndunum á erlendum aðilum. 
Þarna er til dæmis átt við eignarhluti þrotabúanna í Íslands-
EDQND�RJ�$ULRQ�EDQND�DXN�UHL²Xź£U��$XJOMµVW�HU�D²��VODQG�
ræður ekki við að skipta öllum þessum krónum í gjaldeyri á 
ÀY¯�IDOVND�JHQJL�VHP�NUµQDQ�HU�VNU£²�£�KM£�6H²ODEDQNDQXP��
Það þurfa að fara fram viðræður við kröfuhafa bankanna um 
á hvaða gengi krónum fáist skipt og hvaða aðrar aðgerðir 
ÀXUŭ�VYR�D²�ÀHLP�YHU²L�KOH\SW�¼W�¼U�¯VOHQVND�KDJNHUŭQX�PH²�
ź£UIHVWLQJX�V¯QD��

 ¨U�YL²U¨²XU�HUX�O¯NOHJDVW��£VDPW�QH\²DUODJDVHWQLQJXQQL�
¯�RNWµEHU�������PLNLOY¨JDVWD�HIQDKDJVOHJD�D²JHU²�VHP�
íslenskt samfélag samtímans hefur staðið frammi fyrir. Í 
þeim munu hagsmunir kröfuhafa annars vegar og íslensks 
almennings hins vegar takast á. Ljóst er að margir kröfu-
hafanna hafa grætt gríðarlega á kaupum á kröfum á íslensku 
EDQNDQD��6XPLU�KDID�OH\VW�¼W�ÀDQQ�KDJQD²�PH²�ÀY¯�D²�VHOMD�
kröfur á hærra verði en þeir keyptu þær á en aðrir ætla að 
sitja á þeim í von um að nauðasamningar bankanna verði 
þeim hagstæðir.

6HPMD�ÀDUI�XP�KYHUQLJ�£�D²�VNLSWD�ÀHLP�£Jµ²D�VHP�RU²L²�
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smelltu til að lesa um 
áhrif niðurfellinga á 

lánshæfi

Skuldaniður-
fellingar hafa 

áhrif á lánShæfi
Í lok júlí 2013 breytti 

matsfyrirtækið standard 
& Poor‘s horfum á láns-
hæfiseinkunn ríkissjóðs 

úr stöðugum í neikvæðar. 
samsvarandi breytingar 

á einkunn landsvirkjunar 
fylgdu í kjölfarið. Í mati sínu 
varar standard & Poor‘s við 
því að lánshæfismat Íslands 

verði sett í ruslflokk ef 
loforð ríkisstjórnarinnar um 
skuldaniðurfellingar verða 

að veruleika. fyrirtækið 
telur slíka aðgerð geta haft 
mjög neikvæð efnahagsleg 

áhrif fyrir Ísland. seðla-
banki Íslands telur að 

niðurfellingarnar muni 
að mestu leyti lenda hjá 

litlum hópi fólks með háar 
tekjur sem glímir ekki við 

greiðsluvanda. 

smelltu til að loka



KHIXU�WLO�YHJQD�ź£UIHVWLQJD�HUOHQGX�NU¸IXKDIDQQD�¯�
¯VOHQVND�KUXQLQX�� Y¯�PHLUD�VHP�YHU²XU�HƀLU�DI�SHQLQJXP�¯�
KDJ�NHUŭQX��ÀHLP�PXQ�EHWUL�YHU²XU�VWD²D�VDPI«ODJVLQV�� HLU�
gætu þá farið í að lækka skuldir hins opinbera eða til að 
ź£UPDJQD�VWµUIHOOGDU�VNXOGDQL²XUIHOOLQJDU�£�YHU²WU\JJ²XP�
O£QXP��VHP�VLWMDQGL�U¯NLVVWMµUQ�KHIXU�ORID²��6«UIU¨²LQJD-
hópur á vegum ríkisstjórnarinnar á að skila útfærslum á 
skuldaniðurfellingar tillögum í nóvember. Því er skammur 
W¯PL�WLO�VWHIQX�HI�£Jµ²L�DI�VDPQLQJXP�YL²�NU¸IXKDID�£�D²�ź£U-
magna þær niðurfærslur.

Þorri krafna á Glitni og Kaupþing hefur skipt um hendur 
og því er um afar umfangsmikil viðskipti að ræða. Til að átta 
VLJ�£�XPIDQJLQX�ÀDUI�D²�IDUD�QRNNX²�P¸UJ�£U�DƀXU�¯�W¯PDQQ�

Viðskipti með skuldatryggingar
6¯²OD�£UV������KµIXVW�YL²VNLSWL�PH²�VNXOGDEU«IDWU\JJLQJDU�
á íslensku bankana. Frá þeim tíma gátu íslensku bankarnir 
HNNL�IHQJL²�ź£UP¸JQXQ�¯�JHJQXP�VNXOGDEU«ID¼WJ£IX�£�DO-
þjóðamörkuðum nema að sá sem lánaði þeim væri búinn að 
tryggja endurgreiðslu skuldarinnar hjá tryggingafélagi. Það 
álag sem lagðist ofan á skuldina var síðan mat á því hversu 
miklar líkur væru á því að viðkomandi lántakandi myndi 
JHWD�JUHLWW�VNXOGDEU«ŭ²�WLO�EDND�� Y¯�K¨UUD�VHP�VNXOGD-
WU\JJLQJD£ODJL²�YDU��ÀHLP�PLQQL�O¯NXU�YRUX�£�HQGXUJUHL²VOX�

��PH²DQ�VNXOGDEU«ŭQ�YRUX�¯�VNLOXP�JU¨GGX�WU\JJLQJD-
félögin grimmt. Þau fengu greidd iðgjöld án þess að þurfa 
nokkurn tímann að greiða út tryggingarnar. Markaðurinn 
með skuldatryggingar var hins vegar vægast sagt ógagnsær. 
Um hann giltu engar sérstakar reglur né lög. Það var því leik-
XU�HLQQ�D²�KDID�£KULI�£�KDQQ��WLO�G¨PLV�PH²�RU²UµPL�XP�VODND�
VW¸²X�ÀHVV�EDQND�VHP�WU\JJLQJDUQDU�YRUX�NH\SWDU�£��6DPKOL²D�
YRUX�JHU²�YH²P£O�XP�D²�VNXOGDWU\JJLQJDUQDU�À\UƀX�D²�JUHL²-
DVW�¼W����VO¯NXP�YH²P£OXP�K¸JQX²XVW�PM¸J�PDUJLU�ź£UIHVWDU�
HƀLU�EDQNDKUXQL²��

Frá miðju ári 2007 og fram að hruni hækkaði skulda-
tryggingaálag á íslensku bankana mikið. Fjárfestar töldu að 
líkurnar á því að þeir gætu greitt lán sín til baka færu hríð
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smelltu til að lesa um  
stjórnendur eftir slit

Stjórnendur  
eftir Slit

Þrotabú glitnis og Kaupþings 
hafa undirbúið stofnun 

þeirra eignar halds félaga 
sem eiga að taka við eignum 
þeirra um langt skeið. glitnir 
tilkynnti kröfuhöfum sínum 
í september að slitastjórn 

bankans hefði tilnefnt 
svíann Jan Kvarnström 

sem stjórnarformann slíks 
félags ef nauðasamningar 

yrðu kláraðir. Í júní tilkynnti 
Kaupþing að slitastjórn 
bankans hefði tilnefnt 

malcolm fallen, forstjóra 
Candover Investments, í 

starf stjórnar formanns og 
að matthew Turner, áður 
yfirmaður alþjóð legrar 

eignarstýringar hjá Bank of 
america /merrill lynch, yrði 

forstjóri Kaup þings ehf. 

smelltu til að loka
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Væntar endurheimtir
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smelltu á 
dagsetningarnar til að 

sjá gildi þeirra

IDOODQGL��0H²�¸²UXP�RU²XP�YRUX�DOÀMµ²OHJLU�ź£UIHVWDU�D²�
búa sig undir að íslensku bankarnir lentu í stórkostlegum 
vandræðum.

tryggingafélögin töpuðu mestu
Þegar þau vandræði skullu síðan á í október 2008 fylltust 
DQGG\UL�DOÀMµ²OHJUD�WU\JJLQJDI«ODJD��D²�PHVWX�OH\WL�¯�
%UHWODQGL��DI�ź£UIHVWXP�PH²�IDQJL²�IXOOW�DI�¯VOHQVNXP�
bankaskuldabréfum. Þessi hópur hafði keypt skulda-
tryggingar vegna bréfanna og vildi fá þær greiddar. Þeir sem 
til þekkja telja einboðið að vegna umfangs þessara viðskipta 
séu alþjóðleg tryggingafélög þeir aðilar sem töpuðu mestu á 
íslenska hruninu.

6W¨UVWL�D²LOLQQ�¯�ÀHVVXP�KµSL�YDU�'HXWVFKH�%DQN��VW¨UVWL�
HLQVWDNL�O£QYHLWDQGL�¯VOHQVNX�EDQNDQQD��HQ�ź¸OPDUJLU�D²ULU�
ÀHNNWLU�VWµUEDQNDU�VWXQGX²X�O¯ND�ÀHQQDQ�OHLN��6NXOGD-
tryggingarnar voru síðan gerðar upp í þremur uppboðum sem 
KDOGLQ�YRUX�£�ÀUHPXU�G¸JXP��W¨SXP�P£QX²L�HƀLU�EDQND-
hrunið. Umsjónaraðilar uppboðanna voru Creditex og Markit.

Fyrsta uppboðið var haldið 4. nóvember 2008 með bréf 
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/DQGVEDQNDQV��1L²XUVWD²D�ÀHVV��VDPNY¨PW�J¸JQXP�VHP�
.MDUQLQQ�KHIXU�XQGLU�K¸QGXP��YDU�V¼�D²�£¨WOD²DU�HQGXU-
KHLPWLU�EU«IDQQD�£�EDQNDQQ�Y¨UX������SUµVHQW��'DJLQQ�HƀLU�
voru bréf Glitnis boðin upp. Niðurstaða þess uppboðs var sú 
að kaupendur þeirra reiknuðu með því að um þrjú prósent 
DI�XSSKDŮHJX�YLU²L�VNXOGDEU«IDQQD�P\QGX�VNLOD�V«U�WLO�EDND��
 UL²MD�GDJLQQ��ŭPPWXGDJLQQ����QµYHPEHU��YRUX�VNXOGDEU«I�
ODQJVW¨UVWD�EDQNDQV��.DXSÀLQJV��ER²LQ�XSS��9¨QWDU�HQGXU-
KHLPWLU�¼U�E¼L�ÀHVV�EDQND�YRUX��HƀLU�XSSER²L²��������SUµVHQW��

Vogunarsjóðirnir mæta
Á grundvelli þessara uppboða hófust viðskipti með skulda-
bréf í íslensku bönkunum. Niðurstöður þeirra bjuggu til gólf 
fyrir þau viðskipti. Tímabilið frá byrjun nóvember 2008 og 
ÀDQJD²�WLO�D²�NU¸IXO¿VLQJDUIUHVWXU�¯�E¼�EDQNDQQD�UDQQ�¼W��¯�
DSU¯O�������HU�HLQV�NRQDU�VYDUWKRO����ÀY¯�K£OID�£UL�£WWX�V«U�VWD²�
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mjög umfangsmikil viðskipti með kröfur á íslensku bankana 
sem eru þess eðlis að ómögulegt er að rekja hverjir áttu þau 
og á hvaða verði þau voru gerð. Á þessu tímabili eignuðust 
YRJXQDUVMµ²LU��D²�PHVWX�EDQGDU¯VNLU��VW¨UVWDQ�KOXWD�NUDIQD�£�
Glitni og Kaupþing. Ástæður áhuga þeirra eru engin geim-
vísindi. Eignir búanna voru einfaldlega miklu meira virði en 
XSSKDŮHJD�YDU�WDOL²�

6£�NU¸IXKDŭ�VHP�PHVW�KHIXU�IDUL²�I\ULU�HU�%XUOLQJWRQ�/RDQ�
0DQDJHPHQW��6Mµ²QXP�VW¿ULU�EDQGDU¯VND�I\ULUW¨NL²�'DYLGVRQ�
.HPSQHU��ÀUHWW£QGL�VW¨UVWL�YRJXQDUVMµ²XU�%DQGDU¯NMDQQD��
)\ULUW¨NL²�HU�DOOV�PH²����PLOOMDU²D�GDOD��XP�������PLOOMDU²D�
NUµQD��¯�VW¿ULQJX��7LO�D²�VHWMD�À£�XSSK¨²�¯�VDPKHQJL�
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6. október 2008
geir h. haarde biður 
guð að blessa Ísland. 

landsbanki, glitnir 
og Kaupþing falla í 

kjölfarið.

2008 2009 2013 2014

4.-6. nóvember 2008
fyrirtækin Creditex og markit 
standa fyrir uppboði á bréfum 

íslensku bankanna í kjölfar þess 
að skuldatryggingar á þá voru 

gerðar upp. niðurstaðan er sú að 
virði skuldabréfanna er talið vera 
1,25-6,6 prósent af upphaflegu 

virði þeirra.

apríl 2009
Kröfulýsingarfrestur 

í bú bankanna 
rennur út.

2010  2011  2012

lok árs 2009
fyrstu 

kröfuhafaskrár 
bankanna kynntar 

á kröfuhafafundum. 
Vogunarsjóðir orðnir 

mjög áberandi á 
meðal kröfuhafa.

Síðla árs 2012
Kröfur á íslensku bankana hafa 

margfaldast í verði. slitastjórnir glitnis 
og Kaupþings leggja inn umsóknir til 
seðlabanka Íslands um undanþágu 

frá gjaldeyrishöftum til að klára 
nauðasamninga og greiða kröfuhöfum 

út.  

desember 2012
seðlabankinn hefur þegar gefið út 
yfirlýsingu um að nauðasamningar 

verði ekki kláraðir nema efnahagslegur 
stöðugleiki verði tryggður. starfshópur 
stjórnvalda leggur til að gjaldeyrishöft 

verði gerð ótímabundin. Það var í kjölfarið 
fest í lög.

apríl 2013
Kosningar á Íslandi og vilyrði gefin um að nýta ágóðann 

af samningum við kröfuhafa, sem myndu gera þeim 
kleift að ljúka nauðasamningum, til að ráðast í almennar 

skuldaniðurfellingar. Kostnaður þeirra sagður vera 
200-300 milljarðar króna. Þessi vilyrði hafa engin áhrif á 
væntar endurheimtir skuldabréfa föllnu bankanna sem 

halda áfram að hækka.

ágúst 2013
engar formlegar 

viðræður eru hafnar 
við kröfuhafa um 
lausn á málinu.

nóvember 2013
Útfærsla 

skuldaniðurfellinga 
á að liggja fyrir.

Dragðu bláu slána fram og til 
baka til að skoða alla tímalínuna

Í tímaröð



má benda á að öll landsframleiðsla Íslendinga var um 1.700 
PLOOMDU²DU�NUµQD�¯�I\UUD��H²D����SUµVHQW�DI�ÀHLUUL�XSSK¨²�VHP�
'DYLGVRQ�.HPSQHU�VW¿ULU��%XUOLQJWRQ��H²D�D²ULU�VMµ²LU�'DYLG-
VRQ�.HPSQHU��HUX�ODQJVW¨UVWX�NU¸IXKDIDU�*OLWQLV��£VDPW�ÀY¯�
D²�YHUD�ŭPPWL�VW¨UVWL�NU¸IXKDŭ�.DXSÀLQJV�RJ�HLJD�NU¸IXU�£�
/DQGVEDQNDQQ�� HLU�HLJD�HLQQLJ�VWµUDQ�KOXW�¯�6WUDXPL��.ODNND�
�£²XU�([LVWD��RJ�%DNNDY¸U��7DOL²�HU�D²�%XUOLQJWRQ�KDŭ�NH\SW�
DOOV�N\QV�NU¸IXU�RJ�KOXWL�¯�¯VOHQVNXP�I\ULUW¨NMXP��D²�ODQJ-
PHVWX�OH\WL�¯�ź£UP£ODJHLUDQXP��I\ULU�YHO�£�DQQD²�KXQGUD²�
milljarða króna frá hruni. 

6¼�XSSK¨²�HQGXUVSHJODU�HNNL�XPIDQJ�VDPÀ\NNWUD�NUDIQD�
%XUOLQJWRQ�¯�E¼�EDQNDQQD��6¼�XSSK¨²�HU�PXQ�K¨UUL��.U¸IXU�
Burlington á Glitni einan voru til að mynda 241 milljarður 
NUµQD�¯�ORN�PD¯��6Mµ²XULQQ�KDI²L�À£�NH\SW�NU¸IXU�XSS�£�����
milljarða króna að nafnvirði frá því í byrjun mars. Þau 
XSSNDXS�YHNMD�DWK\JOL��HQGD�IµUX�ÀDX�IUDP�£�ÀHLP�W¯PD�VHP�
GLJXUEDUNDOHJDU�\ŭUO¿VLQJDU�VWMµUQP£ODPDQQD�XP�XSSW¸NX�£�
eignum kröfuhafa féllu nánast daglega. Ljóst er að vogunar-
VMµ²XULQQ�VHP�Rƀ�HU�QHIQGXU�ňHLJDQGL��VODQGVņ�¯�HLQND�
samtölum hræddist ekki kosningaáróðurinn. 

Auk Burlington hafa vogunarsjóðir á borð við York 
&DSLWDO��3HUU\�/X[FR��+LOOFUHVW�,QYHVWPHQWV�RJ�PDUJLU�ŮHLUL�
NH\SW�PLNL²�DI�NU¸IXP�£�¯VOHQVN�ź£UP£ODI\ULUW¨NL�£�XQGDQ-
förnum árum. Mestu uppkaupin áttu sér stað á árinu 2009 og 
framan af árinu 2010. Á þeim tíma voru kröfurnar seldar á 
hrakvirði. 

9RJXQDUVMµ²XU�VHP�NH\SWL�NU¸IX�£�*OLWQL�¯�XSSER²XQXP�
sem fóru fram í nóvemberbyrjun 2008 greiddi þrjú prósent af 
virði kröfunnar fyrir hana. Það þýðir að krafa upp á einn millj-
DU²�NUµQD�YDU�VHOG�£����PLOOMµQLU�NUµQD��$OÀMµ²OHJLU�EDQNDU��
PH²DO�DQQDUV�KLQQ�EUHVNL�%DUFOD\V��KDOGD�XWDQ�XP�YHU²ÀUµXQ�
£�NU¸IXP�£�¯VOHQVNX�EDQNDQD��6DPNY¨PW�W¸OXP�IU£�%DUFOD\V�
voru væntar endurheimtir á Glitni 30 prósent í lok apríl. Það 
þýddi að ef milljarðskrafan yrði seld á þeim degi hefði hún 
tífaldast í verði og myndi hún fara á 300 milljónir króna. 
Hagnaður inn yrði því 270 milljónir króna. Á sama tíma hafa 
NU¸IXU�£�.DXSÀLQJ�W¨SOHJD�źµUIDOGDVW�¯�YHU²L�IU£�KUXQL�
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smelltu til að lesa um  
Paulson Credit Opportunities

riSi kaupir kröfur
Paulson Credit Opportunities 
master keypti kröfur á glitni 

fyrir tæpa 15 milljarða 
króna í mars. stofnandi og 

stjórnandi þess sjóðs er John 
Paulson en fyrirtæki hans, 
Paulson & Co., er sjöundi 

stærsti vogunarsjóður 
Bandaríkjanna. Paulson 
sjálfur er í 91. sæti yfir 
ríkustu menn heims. 

hann öðlaðist heimsfrægð 
þegar upp komst að hann 

hafði veðjað stórkostlega á 
fall húsnæðislánamarkaðins 

í Bandaríkjunum. á árinu 
2007 einu saman hagnaðist 

Paulson & Co. um 15 
milljarða dala. 

smelltu til að loka



RJ�NU¸IXU�£�/DQGVEDQNDQQ�����IDOGDVW�� D²�KHIXU�ÀY¯�YHUL²�
HƀLU�Q¨JX�D²�VO¨JMDVW�¯�YL²VNLSWXP�PH²�NU¸IXU�£�IDOOQD�¯V-
lenska banka.

Búið að sækja um undanþágur
6OLWDVWMµUQLU�E¨²L�*OLWQLV�RJ�.DXSÀLQJV�XQQX�K¸U²XP�
höndum að því í fyrra að klára slit búanna með gerð nauða-
samninga. Áætlanir beggja gerðu ráð fyrir að þeir myndu 
klárast á árinu 2012 og mikill meirihluti virtist vera fyrir því 
meðal kröfuhafa bankanna að samþykkja þá niðurstöðu. Í 
kjölfarið átti að breyta starfsemi þeirra í fyrirtækjaform. Það 
er að til yrðu fyrirtæki utan um eignir búanna í eigu stærstu 
kröfuhafa þeirra. Minni kröfuhafar myndu fá kröfur sínar 
D²�KOXWD�JUHLGGDU��8QGDQÀ£JXEHL²QLU�IU£�JMDOGH\ULVK¸ƀXP�
svo hægt yrði að klára nauðasamninga voru lagðar fram til 
6H²ODEDQNDQV�¯�QµYHPEHU�RJ�GHVHPEHU��

6DPW�HU�¯�UDXQ�HNNL�HƀLU�QHLQX�D²�E¯²D��8P����SUµVHQW�DI�
eignum Glitnis verða reiðufé í lok þessa árs og búist er við 

9/11 kjarninn efnahagsmál

Wall Street
Margir þeirra vogunarsjóða sem hafa keypt upp mikið magn af kröfum á þrotabú Glitnis og Kaupþings á undan-
förnum árum eiga heimilisfesti á Wall Street í New York. Þar er þessi fræga stytta af nauti sem á að tákna bjartsýni 
og gróðavon á markaði. Þegar þannig árar er talað um „Bull market“. mYnD/afP



að allar eignir búsins verði reiðufé í lok árs 2016. Tæplega 
helmingur eigna Kaupþings verði reiðufé. Þetta reiðufé nýtist 
engum á meðan nauðasamningar eru ekki kláraðir. Það er 
HNNL�K¨JW�D²�ź£UIHVWD�I\ULU�ÀD²��HNNL�K¨JW�D²�JUHL²D�ÀD²�WLO�
kröfuhafa og ekki hægt að nýta hluta þess innan íslenska 
KDJNHUŭVLQV�O¯NW�RJ�VWHIQW�KHIXU�YHUL²�D²�� D²�HU�ÀY¯�KDJXU�
DOOUD�D²�VHPMD�HI�JUXQGY¸OOXU�I\ULU�ÀY¯�ŭQQVW�

afsláttur alltaf legið fyrir
�VW¨²X�ÀHVV�D²�P£OL²�HU�¯�KQ¼W�HU�D²�ŭQQD�¯�¯VOHQVNXP�VWMµUQ-
P£OXP��,QQDQ�ÀHLUUD�NYLNQD²L�VN\QGLOHJD�OMµV�¯�I\UUDKDXVW�XP�
að nauðasamningar bankanna skiptu þjóðina gríðarlegu máli. 
6£�£KXJL�YDU�H²OLOHJXU�HQGD�ÀURWDE¼�EDQNDQQD�ULVDYD[LQ�RJ�
viðbúið að um þúsund milljarðar króna í íslenskum krónum 
P\QGX�OHQGD�¯�K¸QGXP�µÀROLQPµ²UD�HUOHQGUD�ź£UIHVWD�HI�
QDX²DVDPQLQJVIHUOL²�KHI²L�JHQJL²�HƀLU�� D²�KHI²L�VNDSD²�
JU¯²DUOHJDQ�ÀU¿VWLQJ�£�JMDOGH\ULVK¸ƀLQ�VHP�HUX�YL²�O¿²L��
6H²ODEDQNLQQ�JUHLS�ORNV�LQQ�¯�RJ�WLON\QQWL�RSLQEHUOHJD�D²�
engir nauðasamningar yrðu samþykktir nema með blessun 
KDQV�� YHUSµOLW¯VNXU�VWDUIVKµSXU�XP�DIQ£P�JMDOGH\ULVKDƀD�
ODJ²L�V¯²DQ�WLO�¯�GHVHPEHU�D²�JMDOGH\ULVK¸ƀLQ�\U²X�JHU²�
ótímabundin og að afnám þeirra yrði bundið við efnahags-
legan stöðugleika. 

$OOW�¯�HLQX�KµIVW�XPU¨²D�XP�D²�NU¸IXKDIDU�À\UƀX�D²�JHID�
afslátt af eignum sínum ef þeir ætluðu að fá að losa þær út. 
Látið var sem þessi krafa væri algjörlega ný af nálinni og 
D²�VWMµUQP£ODŮRNNDU�KHI²X�VHWW�KDQD�IUDP�I\UVWLU�DOOUD�£�
KDXVWP£QX²XP������� D²�HU�HNNL�U«WW����I\UVWX�£¨WOXQ�6H²OD-
EDQNDQV�XP�DIQ£P�KDƀD��VHP�YDU�ELUW����£J¼VW�������VHJLU�
VN¿UW�D²�ORNDVNUHI�¯�ÀY¯�IHUOL�\U²L�D²�ňź£UIHVWDU�>P\QGX@�EUH\WD�
eignarhlutum sínum í íslenskum krónum í framseljanlega 
HLJQ�VHP�JHŭQ�KHIXU�YHUL²�¼W�¯�HYUXP��6H²ODEDQNL��VODQGV�
PXQ�VWMµUQD�YHU²LQX��XSSK¨²LQQL�RJ�W¯PDVHWQLQJX�YL²�IUDP-
NY¨PGLQDņ����VHLQQL�£¨WOXQ�6H²ODEDQNDQV�XP�KDƀDDIQ£P��
GDJVHWW�����PDUV�������YDU�V¯²DQ�VN¿UW�IU£�KXJP\QGXP�XP�VYR-
NDOOD²�ň¼WJ¸QJXJMDOGņ�� D²�À¿GGL�D²�ÀHLU�HUOHQGX�D²LODU�VHP�
ætluðu að skipta krónum í evrur myndu ekki fá að gera 
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ÀD²�QHPD�ÀHLU�J¨IX�DIVO£WW�£�VNU£²X�YLU²L�ÀHLUUD��6¼�KXJ-
P\QG�D²�KOXWL�HLJQD�NU¸IXKDID�\U²L�HƀLU�£��VODQGL�ÀHJDU�ÀHLU�
hyrfu héðan hefur því verið lengi til staðar.

Í febrúar og mars 2013 áttu sér stað formlegar viðræður 
PLOOL�NU¸IXKDID�RJ�6H²ODEDQND��VODQGV�XP�W¨NQLOHJDU�¼W-
I¨UVOXU�ÀHVV�D²�NO£UD�QDX²DVDPQLQJDJHU²��6DPKOL²D�VHQGX�
fulltrúar kröfuhafa út skýr skilaboð um að þeir væru tilbúnir 
¯�YL²U¨²XU�YL²�KYHUQ�VHP�HU��KYHQ¨U�VHP�HU�� HLU�KDID�OHQJL�
gert sér grein fyrir því að eignir þeirra myndu rýrna samhliða 
því að bú Glitnis og Kaupþings yrðu gerð upp. 

(I�VDPVNLSWLQ�¨WWX�D²�YHUD�SµOLW¯VN�À£�À\UƀL�HLQIDOGOHJD�
að segja það upphátt og forma ferlið. Ef þau ættu að vera við 
6H²ODEDQNDQQ�À£�Y¨UL�ÀD²�HNNHUW�YDQGDP£O�� HVVL�DIVWD²D�
YDU�N\QQW�6H²ODEDQNDQXP�PH²�IRUPOHJXP�K¨WWL�RJ�¿PVXP�
stjórnmálamönnum með óformlegum hætti. Þar er átt við 
VDPW¸O��V¯PW¸O�H²D�VPV�VHQGLQJDU��$XN�ÀHVV�KDID�IXOOWU¼DU�
ÀURWDE¼DQQD��D²�HLJLQ�IUXPNY¨²L��IXQGD²�PH²�¨²VWX�U£²D-
mönnum í nýju ríkisstjórninni í sumar án þess að þeir fundir 
KDŭ�VN¿UW�IUDPYLQGXQD�QRNNX²�Q£QDU�

ekkert gerst eftir kosningar
(ƀLU�NRVQLQJDU�KHIXU�O¯WL²�JHUVW��(QJDU�IRUPOHJDU�YL²U¨²XU�
KDID�£WW�V«U�VWD²�£�PLOOL�NU¸IXKDID�RJ�¯VOHQVNUD�D²LOD��6WMµUQ-
völd hafa ekki myndað neinn hóp til að standa að slíkum 
viðræðum. ,QQDQ�6H²ODEDQNDQV�U¯NLU�µYLVVD�XP�KYRUW�EDQN-
LQQ�KDŭ�XPER²�WLO�D²�VWDQGD�D²�XPU¨²XP�YL²�NU¸IXKDIDQQD��
Þar býr tvennt að baki. Annars vegar hafa stjórnmálin seilst 
með skýrum hætti til áhrifa í málinu. Því liggur fyrir að 
YL²U¨²XUQDU�YHU²D�DOGUHL�NO£UD²DU�QHPD�PH²�D²NRPX��H²D�D²�
PLQQVWD�NRVWL�EOHVVXQ��VWMµUQYDOGD��

Hins vegar hefur skapast óvissa vegna þess að skipunartími 
Más Guðmundssonar seðlabankastjóra rennur út á næsta ári. 
Már hefur aldrei verið sérlega vinsæll hjá hægrimönnum og inn-
DQ�6H²ODEDQNDQV�HU�µWWDVW�D²�Q¿�U¯NLVVWMµUQ�PXQL�QRWD�W¨NLI¨UL²�
og losa sig við hann á næsta ári. Þar til að fyrir liggur hvort 
skipanatími Más verður endurnýjaður ríkir því óvissa um hvort 
KDQQ�KDŭ�VWHIQXPµWDQGL�XPER²�¯�YL²U¨²XQXP�YL²�NU¸IXKDID��
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U
m tuttugu prósent allra íbúa jarðar búa í Kína, 
H²D�����PLOOMDU²DU�DI�U¯ŮHJD�VM¸�PLOOMDU²D�KHLOGDU-
¯E¼Dź¸OGD�£�M¸U²LQQL�� HWWD�ź¸OPHQQDVWD�U¯NL�
KHLPV�KHIXU�I¨UW�¼W�NY¯DUQDU�£�V¯²XVWX����£UXP�
PH²�IRUG¨PDODXVXP�KUD²D��VDPKOL²D�PHVWD�

KDJYD[WDUVNHL²L�VHP�QRNNXUW�U¯NL�KHIXU�JHQJL²�¯�JHJQXP�¯�
PDQQN\QVV¸JXQQL����KYHUMX�£UL�KHIXU�N¯QYHUVND�KDJNHUŭ²�
YD[L²�XP���WLO����SUµVHQW��ÀUHWW£Q�£U�¯�U¸²��6DPKOL²D�KHIXU�VDP-
I«ODJVJHU²LQ�¯�.¯QD�WHNL²�JU¯²DUOHJXP�EUH\WLQJXP��0LOOLVW«WW��
VHP�YDUOD�YDU�£²XU�WLO��HU�¸UW�YD[DQGL�PH²�WLOKH\UDQGL�£KULIXP�
£�HLQNDQH\VOX�RJ�UDXQKDJNHUŭ�KHLPVLQV��6W¨U²LUQDU�HUX�VO¯NDU�
D²�DOOXU�KHLPXULQQ�HU�XQGLU�ÀHJDU�.¯QD�ÀHQVW�¼W��(I�KOXWLU�NRP-
DVW�¯�W¯VNX�¯�.¯QD�I£�WXJÀ¼VXQGLU�YLQQX�DQQDUV�VWD²DU�¯�KHLPLQ-
XP��7¸OXU�XP�KYHUVX�KUDWW�PLOOLVW«WWLQ�¯�.¯QD�VW¨NNDU�£�£UL�HUX�
PLVMDIQDU�HƀLU�ÀY¯�KYDU�O¯QDQ�HU�GUHJLQ��À�H��KYHQ¨U�IµON�WHOVW�
WLOKH\UD�PLOOLVW«WW��2ƀ�HU�QHIQW�D²�V£�KµSXU�VHP�VWHQGXU�XQGLU�
DXNLQQL�HLQNDQH\VOX�VW¨NNL�XP�ÀUM£W¯X�WLO�ź¸UXW¯X�PLOOMµQLU�
PDQQD�£UOHJD�� HWWD�HU�ź¸OGL�VHP�MDIQJLOGLU�VDPDQO¸J²XP�¯E¼D-
ź¸OGD�1RU²XUODQGD�RJ�(\VWUDVDOWVU¯NMDQQD�ÀULJJMD��(LVWODQGV��
/HWWODQGV�RJ�/LWK£HQV�

Kína þenst út

6DPKOL²D�IRUG¨PDODXVX�KDJYD[WDUVNHL²L�RJ�PLNOXP�LQQUL�
VDPI«ODJVEUH\WLQJXP�KHIXU�.¯QD�I¨UW�¼W�NY¯DUQDU��)M£U-
IHVWLQJDU�.¯QYHUMD�XWDQ�N¯QYHUVND�KDJNHUŭVLQV�KDID�YHUL²�
JU¯²DUOHJDU�D²�XPIDQJL�XQGDQIDULQ�£U��6DPNY¨PW�XSSO¿V-
LQJXP�IU£�2(&'�Q£PX�EHLQDU�ź£UIHVWLQJDU��'LUHFW�)RUHLJQ�
,QYHVWPHQW�2XWŮRZV��.¯QYHUMD�XWDQ�.¯QD������PLOOM¸U²XP�
%DQGDU¯NMDGDOD����GDOXU� �����NUµQXU��£�£ULQX������� ¨U�KDID�
IDUL²�¸UW�YD[DQGL�IU£�£ULQX������ÀHJDU�ŮHVWLU�HLJQD�PDUND²LU�
WµNX�PLNOD�G¿IX�QL²XU�£�YL²�HƀLU�PLNODU�ÀUHQJLQJDU�RJ�
KUHPPLQJDU�£�ź£UP£ODP¸UNX²XP����£ULQX������Q£PX�HU-
OHQGDU�ź£UIHVWLQJDU�.¯QYHUMD�U¯ŮHJD������PLOOM¸U²XP�%DQGD-
U¯NMDGDOD�� YHUW�RIDQ�¯�HUŭ²OHLND�£�DOÀMµ²DP¸UNX²XP�KDID�
.¯QYHUMDU�DXNL²�PM¸J�XPVYLI�V¯Q�HUOHQGLV��HQ�ź£UIHVWLQJDUQDU�
GUµJXVW�O¯WL²�HLWW�VDPDQ�£UL²�������ÀHJDU�HLJQDYHU²�KUDSD²L�¯�
NM¸OIDU�KDPIDUD�£�ź£UP£ODP¸UNX²XP�
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Deildu með  
umheiminum

Efnahagsmál

Magnús Halldórsson

magnush@kjarninn.is

mailto:magnush%40kjarninn.is?subject=


Dyrnar opnast að Kína

(Q�.¯QD�HU�HNNL�D²HLQV�D²�WH\JMD�VLJ�¯�DXNQXP�P¨OL�LQQ�¯�
DOÀMµ²DYL²VNLSWL�PH²�HUOHQGXP�ź£UIHVWLQJXP��)\ULUW¨NL�
OHLWD�PHLUD�RJ�PHLUD�WLO�.¯QD�RJ�HUX�ÀDU�PH²�PDUJY¯VOHJD�
VWDUIVHPL��HNNL�V¯VW�£�VYL²L�ź¸OGDIUDPOHL²VOX�DI�¿PVX�WDJL��
(UOHQG�ź£UIHVWLQJ�¯�.¯QD�QDP�������PLOOMDU²L�%DQGDU¯NMDGDOD�
£UL²������HQ�������PLOOM¸U²XP�£UL²�������$XNQLQJLQ�QHPXU�
�����PLOOM¸U²XP�%DQGDU¯NMDGDOD�£�źµUXP�£UXP��'\UQDU�D²�
N¯QYHUVND�KDJ�NHUŭQX�KDID�RSQDVW�XSS�£�J£WW�£�VN¸PPXP�
W¯PD�HQ�JDQJ�YHUNL²�¯�HIQDKDJQXP�HU�VDPW�VHP�£²XU�IUDPDQGL�
¯�VDPDQEXU²L�YL²�PDUND²L�YHVWU¨QQD�U¯NMD�� DU�VNLSWLU�HLWW�
DWUL²L�PHVWX�P£OL�� D²�HU�N¯QYHUVND�VWMµUQYDOGL²��KL²�RSLQEHUD��
¯�¸OOX�V¯QX�YHOGL�� D²�HU�PL²VW¸²�ź£UP£ODÀMµQXVWX��ŮXWQLQJD��
źDUVNLSWD��VDPJDQJQD�RJ�KHLOGV¸OX��6£�VHP�¨WODU�D²�HLJD�YL²-
VNLSWL�¯�.¯QD�ÀDUI�D²�JHUD�ÀD²�PH²�EOHVVXQ�VWMµUQYDOGD�� MµQ-
XVWDQ�YL²�NMDUQDJUHLQDU�KDJNHUŭVLQV��VYR�VHP�LQQŮXWQLQJXU�
£�WLOWHNQXP�Y¸UXP�RJ�ÀMµQXVWX��HU�Àµ�D²�PLNOX�OH\WL�¯�K¸QGXP�
HLQVWDNOLQJD�RJ�HLJQDUKDOGVI«ODJD��%DQGDU¯VND�GDJEOD²L²�The 
New York Times�YDUSD²L�OMµVL�£�ÀD²�KYHUQLJ�I£PHQQXU�KµSXU�
IµONV�KHI²L�DX²JDVW�KUDWW�£�VO¯NXP�YL²VNLSWXP��6«UVWDNOHJD�
Y¸NWX�VNULI�EOD²DPDQQVLQV�'DYLG�%DUER]D�DWK\JOL�HQ�KDQQ�
VYLSWL�KXOXQQL�DI�QHWL�HLJQDUKDOGVI«ODJD�¯�HLJX�ź¸OVN\OGQD�
¨²VWX�HPE¨WWLVPDQQD�.¯QD��ÀDU�£�PH²DO�IRUVHWDQV�+X�-LQWDR��
VHP�YRUX�PH²�PHLUD�HQ�WYR�PLOOMDU²D�%DQGDU¯NMDGDOD�LQQDQ�
VLQQD�Y«EDQGD��%DUER]D�I«NN�EOD²DPDQQDYHU²ODXQ�3XOLW]HU�
I\ULU�VNULI�V¯Q��.¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�XU²X�¨I�¯�NM¸OIDU�ÀHVV�D²�
IU«WWLUQDU�ELUWXVW�RJ�V¸NX²X�EOD²L²�XP�µKHL²DUOHJD�KHUIHU²�
JHJQ�IRUVHWDQXP�RJ�ź¸OVN\OGX�KDQV��$OGUHL�YDU�IDUL²�IUDP�
£�OHL²U«WWLQJDU�£�VNULIXQXP��HQGD�YRUX�ÀDX�V¸QQ�RJ�U«WW��RJ�
DIUDNVWXU�WYHJJMD�£UD�UDQQVµNQDUYLQQX��8PNYDUWDQLU�N¯Q-
YHUVNUD�VWMµUQYDOGD�ULVWX�GM¼SW�RJ�YDU�IRUPOHJXP�PµWP¨OXP�
YHJQD�VNULIDQQD�NRPL²�LQQ�£�ERU²�EDQGDU¯VNUD�VWMµUQYDOGD��
��NM¸OIDUL²�YRUX�JHU²DU�W¸OYX£U£VLU�£�YHIÀMµQD�New York Times 
VHP�UDNWDU�YRUX�WLO�V«UIU¨²LQJD�N¯QYHUVND�KHUVLQV��6DPVNLSWL�
U¯NMDQQD�KDID�YHUL²�VWLU²�D²�XQGDQI¸UQX��P�D��YHJQD�ÀHVVDUD�
VNULID��VHP�RJ�DQQDUUD�GHLOXP£OD����PH²DO�ÀHVV�VHP�YHOGXU�
£K\JJMXP�KM£�EDQGDU¯VNXP�VWMµUQY¸OGXP�HU�DXJOMµVW�DWUL²L��
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smelltu til að lesa 
greinaröð The 

new York Times 
um auð kínverskra 

ráðamanna.

http://www.nytimes.com/interactive/business/princelings.html%3Fref%3Dasia%26_r%3D0


DXNLQ�YL²VNLSWDXPVYLI�.¯QYHUMD�¯�%DQGDU¯NMXQXP��6HP�G¨PL�
XP�ÀDX�HUX�YL²VNLSWL�VW¨UVWD�NM¸WY¸UXIUDPOHL²DQGD�.¯QD��6KX-
DQJKXL�,QWHUQDWLRQDO�+ROGLQJV��IU£����M¼Q¯�V¯²DVWOL²QXP�� £�
WLON\QQWL�I«ODJL²�XP�NDXS�£�VW¨UVWD�VY¯QDNM¸WV�IUDPOHL²DQGD�
KHLPV��6PLWKŭHOG�)RRGV��VHP�HU�PH²�K¸IX²VW¸²YDU�¯�
9LUJLQ¯XU¯NL��)\ULUW¨NL²�HU�PLNLOY¨JDVWD�ODQGE¼QD²DU�
I\ULUW¨NL�%DQGDU¯NMDQQD�HQ�NDXSYHU²L²�HU�����PLOOMDU²DU�
%DQGDU¯NMDGDOD��9L²VNLSWLQ�PXQX�HNNL�JDQJD�HQGDQOHJD�¯�
JHJQ�I\UU�HQ�QHIQG�£�YHJXP�EDQGDU¯VND�ÀLQJVLQV��VHP�źDOODU�
XP�HUOHQGDU�ź£UIHVWLQJDU�¯�%DQGDU¯NMXQXP��KHIXU�HQGDQOHJD�
VWD²IHVW�ÀDX�� D²�KHIXU�HNNL�JHUVW�HQQ��.¯QDKHLPVµNQ�%DUDFNV�
2EDPD��IRUVHWD�%DQGDU¯NMDQQD��£VDPW�I¸UXQH\WL�IµU�IUDP�YLNX�
HƀLU�D²�WLON\QQW�YDU�XP�YL²VNLSWLQ�RJ�YRUX�ÀDX�WLO�XPU¨²X�£�
IXQGXP�HPE¨WWLVPDQQD�U¯NMDQQD�WYHJJMD�£�PH²DQ�2EDPD�
YDU�¯�.¯QD��)RUPOHJDU�YL²U¨²XU�PLOOL�OHL²WRJD�U¯NMDQQD�HUX�Rƀ�
NDOOD²DU�ňWYHJJMD�WXUQD�WDOņ��HNNL�D²�£VW¨²XODXVX�

Norðurslóðaríkið

.¯QD�RJ��VODQG�KDID�IRUPOHJD�VW\UNW�YL²VNLSWDVDPEDQG�VLWW�
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Risavaxið sendiráð

Viðskiptin með húsið í Bríetartúni sem nú hýsir sendiráð Kína á Íslandi drógu dilk á eftir sér. Aron Karlsson var 

dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir fjársvik í tengslum við þau, en bankar sem áttu veð í húsinu voru hlunnfarnir í 

viðskiptunum. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar, þar sem það bíður þess að vera tekið fyrir. 



PH²�IU¯YHUVOXQDUVDPQLQJL��+DQQ�YDU�XQGLUULWD²XU�¯�3HNLQJ�����
DSU¯O�DI�XWDQU¯NLVU£²KHUUXP�U¯NMDQQD���VVXUL�6NDUSK«²LQVV\QL�
RJ�*DR�+XFKHQJ��6DPQLQJXULQQ�WHNXU�WLO�ź¸OPDUJUD�À£WWD�HQ�
PDUNPL²�KDQV�HU�D²�HŮD�YL²VNLSWL�PLOOL�U¯NMDQQD�WYHJJMD�� DU�
YHJXU�À\QJVW�QL²XUIHOOLQJ�£�WROOXP�£�¸OOXP�Y¸UXYL²VNLSWXP�
PLOOL�U¯NMDQQD��6DPQLQJXULQQ�HU�I\UVWL�IU¯YHUVOXQDUVDPQLQJXU�
VHP�N¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�KDID�JHUW�YL²�YHVWU¨QW�U¯NL�RJ�YDNWL�D²�
YRQXP�PLNOD�DWK\JOL�ÀHJDU�KDQQ�YDU�JHU²XU��$²�EDNL�KRQXP�
HU�HNNL�D²HLQV�DOPHQQXU�£KXJL�.¯QYHUMD�£�D²�HŮD�YL²VNLSWL�
PLOOL�ODQGDQQD�WYHJJMD��9D[DQGL�£KXJL�.¯QYHUMD��HNNL�V¯VW�
RSLQEHUUD�I\ULUW¨NMD�£�¿PVXP�VYL²XP��E\JJLVW�PH²DO�DQQDUV�£�
IUDPW¯²DUV¿Q�N¯QYHUVNUD�V«UIU¨²LQJD�ÀHJDU�NHPXU�D²�QRU²-
XUVOµ²XP����XPź¸OOXQ�The Economist�¯�WLOHIQL�DI�IU¯YHUVOXQDU�
VDPQLQJQXP�YDU�YLWQD²�V«UVWDNOHJD�WLO�PDWV�V«UIU¨²LQJD�
N¯QYHUVNUD�VWMµUQYDOGD�£�QRU²XUVOµ²XP��VY¨²LQX�IU£�.DQDGD�
WLO�QRU²XUVWUDQGDU�5¼VVODQGV���HQ�ÀHLU�NDOOD�ÀD²�1RU²XU-
VOµ²DU¯NL²��H��$UFWLF�6WDWH�����V«UIU¨²LVN¿UVOXP�KHIXU�VY¨²L²�
DOOW�YHUL²�NDOOD²�V¯²DVWD�Q¿PDUND²VU¯NL²��H��ODVW�HPHUJLQJ�
VWDWH��RJ�HU�ÀDU�HLQNXP�KRUƀ�WLO�ÀHLUUD�JU¯²DUOHJX�KU£Y¸UX-
YLQQVOXP¸JXOHLND�VHP�£�VY¨²LQX�HUX��6DPNY¨PW�VN¿UVOX�
MDU²IU¨²LVWRIQXQDU�%DQGDU¯NMDQQD�HU�WDOL²�D²�ÀUHWW£Q�SUµVHQW�
DI�¸OOXP�µQ¿WWXP�RO¯XOLQGXP�KHLPVLQV�V«X�£�QRU²XUVOµ²XP��
ÀUM£W¯X�SUµVHQW�DI�MDU²JDVDX²OLQGXP�RJ�PLNL²�PDJQ�YDQQ¿WWUD�
Q£PXDX²OLQGD�HLQQLJ��HLQNXP�£�*U¨QODQGL���VOHQVNW�\ŭUU£²D-
VY¨²L�HU�HNNL�£�PH²DO�ÀHLUUD�VY¨²D�VHP�MDU²IU¨²LVWRIQXQLQ�
WHOXU�D²�JHWL�YHUL²�U¯NW�DI�DX²OLQGXP�

Kastljósið á Ísland

.¯QYHUMDU�KDID�D²�XQGDQI¸UQX�YHUL²�D²�JHUD�VLJ�JLOGDQGL�£�
�VODQGL��)\UVWX�PHUNLQ�YRUX�PLNLO�VW¨NNXQ�VHQGLU£²V�.¯QD�
PH²�NDXSXP�N¯QYHUVNUD�VWMµUQYDOGD�£�W¨SOHJD�������IHU-
PHWUD�K¼VQ¨²L�YL²�6N¼ODJ¸WX�����¯�MDQ¼DU�������.DXSLQ�Y¸NWX�
VSXUQLQJDU�XP�KYD²�.¯QYHUMDU�K\J²XVW�I\ULU��$I�KYHUMX�ÀXUƀX�
N¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�VYRQD�VWµUW�VHQGLU£²"�9LOGX�ÀDX�YHU²D�
V¿QLOHJUL�£��VODQGL"�6¿QLOHLNL�N¯QYHUVNUD�VWMµUQYDOGD�£��VODQGL�
KHIXU�VWµUDXNLVW�XQGDQIDULQ�£U���KXJL�ÀHLUUD�£��VODQGL�HU�
PHLUL�HQ�£²XU�RJ�KHIXU�NRPL²�Y¯²D�IUDP�
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smelltu til að lesa 
um kaup shuanghui 

á smithfield.

http://www.chinabusinessreview.com/shuanghuis-purchase-of-smithfield-foods-could-be-record-deal/
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Kína í tölum
Íbúafjöldi

1.300.000.000 manns

Fjöldi á vinnumarkaði

779.000.000 manns

Fjöldi bænda

>300.000.000 manns

26 prósent af öllum hrísgrjónum 
heimsins koma frá Kína, 193  
milljónir tonna á ári.

árið 2009 voru framleiddar 619 
milljónir farsíma í Kína.

árleg framlög til kínverska hersins 
námu 60,5 milljörðum dala í fyrra. 
Til samanburðar voru framlög til 
þess bandaríska 607 milljarðar.

árið 2008 fóru 72 prósent allra  
aftaka eftir dómsniðurstöðu í 
heiminum fram í Kína, samkvæmt 
tölum frá mannréttinda samtökunum 
amnesty International. flestar fara 
fram með byssuskoti í hnakkann af 
stuttu færi.

Landafræði

Kína er um það bil 
9,6 milljónir km2 að 
flatarmáli en hýsir fjöl-
mennustu þjóð í heimi. 
Kína á landa mæri að 
fjórtán löndum eins og 
Rússland, flest allra 
landa í heimi.



.¯QYHUMDU�KDID�£KXJD�£�ÀY¯�D²�NDXSD�HLJQDUKOXWL�¯�¯VOHQVND�
ź£UP£ODNHUŭQX�RJ�KDID�YL²UD²�ÀDQQ�£KXJD�YL²�VOLWDVWMµUQ�
*OLWQLV��VHP�£����SUµVHQWD�KOXW�¯��VODQGVEDQND��RJ�HLQQLJ�
¯VOHQVN�VWMµUQY¸OG��1RNNULU�ź£UIHVWDKµSDU�IU£�$V¯XU¯NMXP�
KDID�V¿QW��VODQGVEDQND�£KXJD�RJ�D�P�N��WYHLU�¨WOD�V«U�D²�VNLOD�
LQQ�µVNXOGELQGDQGL�WLOER²L�¯�EDQNDQQ��9HU²L�VO¯NX�WLOER²L�
WHNL²�I£�KµSDUQLU�D²JDQJ�D²�JDJQDKHUEHUJL�RJ�JHWD�N\QQW�V«U�
LQQYL²L�EDQNDQV�EHWXU��,QQDQ�ÀHVVDUD�KµSD�HUX�ź£UIHVWDU�VHP�
KDID�UH\QVOX�DI�ź£UPDJQVK¸ƀXP�HLQV�RJ�ÀHNNVW�KDID�OHQJL�¯�
P¸UJXP�$V¯XU¯NMXP��%¨²L�NHPXU�WLO�JUHLQD�D²�NDXSD�EDQN-
DQQ�¯�KHLOX�ODJL�RJ�D²�KOXWD�RJ�À£�PH²�¸²UXP��W�G��¯VOHQVNXP�
O¯IH\ULVVMµ²XP��)RUPOHJXP�VNLODER²XP�YDU�¯�XSSKDŭ�NRPL²�
WLO��UQD�7µPDVVRQDU��VHP�YDU�IRUPD²XU�VNLODQHIQGDU�*OLWQLV��
RJ�)UL²ULNV�6RSKXVVRQDU��VWMµUQDUIRUPDQQV��VODQGVEDQND��
 HLU�IXQGX²X�V«UVWDNOHJD�PH²�6WHLQJU¯PL�-��6LJI¼VV\QL�YHJQD�
ÀHVVD�RJ�WLON\QQWX�IRUPOHJD�XP�£KXJD�.¯QYHUMD�£�ÀY¯�D²�
HLJQDVW�EDQNDQQ���KXJLQQ�KHIXU�YHUL²�HQGXUQ¿MD²XU��IU£�ÀY¯�
I\UVW�YDU�JHU²�JUHLQ�I\ULU�KRQXP��RJ�ÀHLP�VNLODER²XP�NRPL²�
WLO�VOLWDVWMµUQDU�*OLWQLV�RJ�VWMµUQYDOGD�D²�N¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�
YLOML�NRPD�D²�UHNVWUL�ź£UP£ODNHUŭVLQV�¯VOHQVND����VDPW¸OXP�
YL²�¯VOHQVND�HPE¨WWLVPHQQ�KDID�N¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�HNNL�HLQ-
DQJUD²�£KXJD�VLQQ�YL²��VODQGVEDQND�KHOGXU�WDOD²�XP�£KXJD�
VLQQ�£�¯VOHQVND�ź£UP£ODNHUŭQX�¯�KHLOG��ÀDU�VHP�$ULRQ�EDQNL�
RJ�/DQGVEDQNLQQ�HUX�PH²WDOGLU��)RUPOHJD�KHIXU�£KXJLQQ�
Àµ�D²HLQV�EHLQVW�D²��VODQGVEDQND��HQQ�VHP�NRPL²�HU�� D²�HU�
HUOHQGXU�ź£UIHVWLQJDUDUPXU�$OÀ¿²XEDQNDQV�¯�.¯QD��3HRSOHŃV�
%DQN�RI�&KLQD��VHP�RƀDVW�Q¨U�VWHQGXU�£�EDN�YL²�ź£UIHVWLQJDU�
.¯QYHUMD�£�HUOHQGUL�JUXQGX��HQ�ŮHLUL�ź£UIHVWDU�IU£�$V¯X�KDID�
V¿QW�¯VOHQVND�ź£UP£ODNHUŭQX�£KXJD�HLQV�RJ�£²XU�VHJLU��
$OÀ¿²XEDQNLQQ�¯�.¯QD�HU�¯�UH\QG�6H²ODEDQNL�.¯QD��HQ�¯�ÀY¯�
PL²VW¿U²D�I\ULUNRPXODJL�VHP�HLQNHQQLU�N¯QYHUVND�ź£UP£OD-
NHUŭ²��ÀDU�VHP�ÀU¨²LUQLU�OLJJMD�IU£�VWMµUQY¸OGXP�VM£OIXP��HU�
KDQQ�JU¯²DUOHJD�XPVYLIDPLNLOO�¯�ź£UIHVWLQJXP�£�HUOHQGXP�
P¸UNX²XP�¯�JHJQXP�GµWWXUI«O¸J��VHP�VLQQD�KHI²EXQGLQQL�
YL²VNLSWD��RJ�ź£UIHVWLQJDUEDQNDVWDUIVHPL��6HP�G¨PL�HU�KDQQ�
VM¸WWL�VW¨UVWL�HLJDQGL�VW¨UVWD�EDQND�1RUHJV��'1%��VHP�KHIXU�
£WW�¯�VDPVWDUŭ�YL²��VODQGVEDQND�£�VYL²L�HLJQDVW¿ULQJDU��
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(LJQDUKOXWXULQQ�QHPXU�����SUµVHQWXP�DI�KHLOGDUKOXWDI«�
HQ�QRUVND�U¯NL²�HU�VW¨UVWL�HLJDQGLQQ�PH²����SUµVHQWD�KOXW��
7HQJVO�.¯QD�RJ��VODQGV�£�VYL²L�ź£UP£ODVWDUIVHPL�KDID�ÀHJDU�
YHUL²�VW\UNW�PH²�IRUPOHJXP�K¨WWL�ÀHJDU�JMDOGPL²ODVNLSWD-
VDPQLQJXU�YDU�XQGLUULWD²XU�¯�M¼Q¯������PLOOL�6H²ODEDQND�.¯QD�
RJ�6H²ODEDQND��VODQGV��+DQQ�YDU�XSS�£�����PLOOMDU²D�N¯Q-
YHUVNUD�M¼DQD��VHP�QDP�XP����PLOOM¸U²XP�NUµQD�£�À£YHUDQGL�
JHQJL��8P�ÀUHPXU�P£QX²XP�HƀLU�XQGLUULWXQ�VDPQLQJVLQV�
NRP�=KRX�;LDRFKXDQ��VH²ODEDQNDVWMµUL�.¯QD��¯�RSLQEHUD�
KHLPVµNQ�KLQJD²�WLO�ODQGV��+DQQ�YDU�¯�ORN�£UV������¯�HOOHƀD�
V¨WL�£�OLVWD�W¯PDULWVLQV�)RUEHV�\ŭU�YDOGDPHVWD�IµON�KHLPV�

Sýna Íslandi áhuga

 HVVL�£KXJL�£�¯VOHQVND�ź£UP£ODNHUŭQX�E¨WLVW�YL²�£KXJD�£�¿PV-
XP�K«UOHQGXP�YHUNHIQXP�VHP�N¯QYHUVNLU�ź£UIHVWDU�KDID�V¿QW�£�
XQGDQI¸UQXP�PLVVHUXP���KXJL�N¯QYHUVND�ź£UIHVWLVLQV�+XDQJ�
1XER�£�M¸U²LQQL�*U¯PVVW¸²XP�£�)M¸OOXP�ROOL�PLNOXP�WLWULQJL�
LQQDQ�U¯NLVVWMµUQDULQQDU�¯�I\UUD��ÀDU�VHP�µHLQLQJ�YDU�XP�KYRUW�
OH\ID�¨WWL�+XDQJ�D²�NDXSD�M¸U²LQD�H²D�OHLJMD�KDQD�WLO�ODQJV�W¯PD�
HLQV�RJ�£IRUP�YRUX�XSSL�XP��(QQ�KHIXU�HNNL�Q£²VW�QL²XUVWD²D�
XP�KYRUW�+XDQJ�I¨U�D²�E\JJMD�XSS�IHU²DÀMµQXVWX�£�*U¯PV-
VW¸²XP��HLQV�RJ�KDQQ�KHIXU�VDJVW�KDID�£KXJD�£��+HIXU�KDQQ�
JHUW�JUHLQ�I\ULU�£IRUPXP�VHP�HUX�PLNLO�D²�XPIDQJL��DOOW�D²����
PLOOM¸U²XP�\U²L�YDUL²�¯�D²�JHUD�ÀDX�D²�YHUXOHLND��VDPNY¨PW�
VDPQLQJVGU¸JXP�YL²�VYHLWDUI«O¸J��HLQNDHLJHQGXU�RJ�U¯NL��(LQV�
RJ�£²XU�VHJLU�OLJJXU�HNNHUW�I\ULU�XP�ÀD²�HQQ�KYRUW�DI�ÀHVVXP�
YL²VNLSWXP�YHU²XU��HQ�£KXJL�+XDQJV�HU�µVYLNLQQ�D²�KDQV�V¸JQ�
RJ�KHIXU�KDQQ�PDUJ¯WUHND²�ÀD²�¯�YL²W¸OXP�YL²�ź¸OPL²OD�£�
�VODQGL�RJ�HUOHQGLV�

Ekki bara Huang Nubo

.¯QYHUVNLU�D²LODU�KDID�HLQQLJ�V¿QW�ÀY¯�£KXJD�D²�E\JJMD�XSS�
UDQQVµNQDUPL²VW¸²�RJ�IHU²DÀMµQXVWX�£�M¸U²LQQL�.£UKµOL�
¯�5H\NMDGDO�� DU�\U²X�QRU²XUOMµVLQ�KHOVWD�D²GU£WWDUDŮ�RJ�
YL²IDQJVHIQL�IU¨²LPDQQD��/DJW�HU�XSS�PH²�YHUNHIQL²�VHP�
VDPVWDUI�YL²�¯VOHQVN�VWMµUQY¸OG��PH²DO�DQQDUV�9H²XUVWRIXQD��
+£VNµOD��VODQGV��$WYLQQXÀUµXQDUI«ODJ�(\MDźDU²DU��
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smelltu til að 
lesa um áhuga 

Kínverja á 
íslenskum jörðum

http://www.akureyrivikublad.is/akvbl/frettir/2013/05/08/kinverjar-vilja-adra-jord/


$WYLQQXÀUµXQDUI«ODJ� LQJH\LQJD�RJ�VYHLWDUI«O¸J�£�1RU²XU-
ODQGL��/¯NW�RJ�PH²�£KXJD�+XDQJV�£�*U¯PVVW¸²XP�KDID�HQJDU�
ORND�£NYDU²DQLU�YHUL²�WHNQDU�XP�ÀHVVL�P£O�HQ�E¨²L�HUX�ÀDX�
¯�IRUPOHJX�YL²U¨²XIHUOL��/MµVW�P£�WHOMD�D²�ÀDX�PXQX�HNNL�Q£�
IUDP�D²�JDQJD�QHPD�D²�HLQX�O\NLODWUL²L�XSSI\OOWX��SµOLW¯VNX�
VDPÀ\NNL�VWMµUQYDOGD�RJ�VYHLWDUI«ODJD�VHP�D²NRPX�KDID�D²�
P£OLQX���KXJL�.¯QYHUMD�HU�XPGHLOGXU�ÀYHUW�£�SµOLW¯VNW�ODQGV-
ODJ�£��VODQGL��WLO�K¨JUL�H²D�YLQVWUL��RJ�VYR�YLU²LVW�VHP�HQJLQQ�
VWMµUQP£OD�ŮRNNXU�KDŭ�PDUND²�V«U�Q¨JLOHJD�VN¿UD�VWHIQX�
KYD²�YDU²DU�HUOHQGD�ź£UIHVWLQJX��VHP�Q¨U�XWDQ�XP�ÀDX�£OLWD-
P£O�VHP�NRPD�XSS�£�\ŭUERU²L²�ÀHJDU�.¯QYHUMDU�
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Jóhanna í Kína

Hinn 15. apríl síðastliðinn varð Ísland fyrsta Evrópuþjóðin til að skrifa undir fríverslunarsamning við Kína. 

Við tilefnið heimsótti Jóhanna Sigurðardóttir, þá forsætisráðherra, Kína og hitti Xi Jinping, forseta Kína, í 

Alþýðuhöllinni við Torg hins himneska friðar í Peking. noRDIcphoTos/afp

smelltu til að lesa fríverslunar-
samning Íslands og Kína

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/fta-kina/Island_Kina_FINAL_12042013.pdf


HUX�¯�ź£UIHVWLQJDU�KXJOHL²LQJXP��9L²EU¸J²LQ�KM£�VWMµUQP£OD�
ŮRNNXQXP�RJ�VWMµUQY¸OGXP�KDID�I\ULU�YLNL²�YHUL²�µPDUNYLVV�
RJ�HLQNHQQVW�DI�ÀY¯��D²�VLWW�V¿QLVW�KYHUMXP��ÀYHUW�£�ŮRNND�

.¯QYHUVNLU�ź£UIHVWDU��¯�VDPYLQQX�YL²��UQD�*XQQDUVVRQ�RJ�
ŮHLUL��VOHQGLQJD��KDID�HLQQLJ�V¿QW�ÀY¯�£KXJD�D²�E\JJMD�XSS�
KHLOVXWHQJGD�IHU²DÀMµQXVWX�£�)O¼²XP�RJ�KHIXU�YLOMD\ŭUO¿VLQJ�
XP�ÀD²�ÀHJDU�YHUL²�XQGLUULWX²�

Skipaflutningar og hrávara

.¯QYHUVN�VWMµUQY¸OG�KDID�PDUJ¯WUHND²�£KXJD�VLQQ�£�ÀY¯�D²�
HŮD�VNLSDŮXWQLQJD�XP��VODQG�RJ�YLOMD�NRPD�D²�XSSE\JJLQJX�
KDIQDUPDQQYLUNMD�� HWWD�VWD²IHVWL��VVXU�6NDUSK«²LQVVRQ��
À£YHUDQGL�XWDQU¯NLVU£²KHUUD��¯�YL²WDOL�YL²�6W¸²���¯�QµYHPEHU�
¯�I\UUD��RJ�VDJ²L�.¯QYHUMD�VM£��VODQG�I\ULU�V«U�VHP�PL²VW¸²�¯�
VNLSDŮXWQLQJXP�XP�QRU²XUVOµ²LU�¯�IUDPW¯²LQQL��)U£�ÀHLP�
W¯PD�KDID�QRNNXU�DWUL²L�NRPL²�IUDP�VHP�VWD²IHVWD�HQQ�IUHNDU�
D²�.¯QD�V«�PH²�DXJDVWD²�£��VODQGL�V«UVWDNOHJD�� DQQLJ�KHIXU�
N¯QYHUVND�U¯NLVRO¯XI«ODJL²�&122&�µVND²�HƀLU�ÀY¯�D²�NRPD�
D²�RO¯XYLQQVOXQQL�£�'UHNDVY¨²LQX��HQ�ÀD²�KHIXU�IRUPOHJD�
JHUVW�D²LOL�D²�XPVµNQ�¯VOHQVND�I«ODJVLQV�(\NRQ�(QHUJ\�XP�
ÀUL²MD�IRUPOHJD�OHLWDU��RJ�YLQQVOXOH\ŭ²�VHP�¯VOHQVN�VWMµUQ-
Y¸OG�K\JJMDVW�¼WKOXWD�£�VY¨²LQX�� HVVX�WLO�YL²EµWDU�P£�QHIQD�
£KXJD�N¯QYHUVND�U¯NLV£OI«ODJVLQV�&KLQDOFR�£�ÀY¯�D²�VHWMD�XSS�
£OYHU�K«U�£�ODQGL��HQ�V£�£KXJL�KHIXU�YHUL²�PDUJ¯WUHND²XU�
YL²�¯VOHQVND�U£²DPHQQ��P�D��¯�WHQJVOXP�YL²�XSSE\JJLQJX�
RUNXIUHNV�L²QD²DU�£�%DNND�YL²�+¼VDY¯N�

.¯QYHUMDU�ÀHNNMD�KU£Y¸UXIUDPOHL²VOX�K«U�¯�JHJQXP�M£UQ-
EOHQGLVWDUIVHPL�(ONHP�£�*UXQGDUWDQJD�HQ�ÀD²�I«ODJ�HU�D²�
IXOOX�¯�HLJX�.¯QYHUMD�

6FRWW�*��%RUJHUVRQ��VHP�£�V¨WL�¯�&RXQFLO�RI�)RUHLJQ�
5HODWLRQV��VM£OIVW¨²XP�YHWWYDQJL�I\ULU�XPU¨²XU�XP�DOÀMµ²D-
P£O�¯�%DQGDU¯NMXQXP��VHJLU�¯�JUHLQ�VHP�ELUWLVW�¯�M¼Q¯�V¯²DVW-
OL²QXP�¯�IDJW¯PDULWLQX�)RUHLJQ�$ŬDLUV��D²�.¯QYHUMDU�O¯WL�£�
�VODQG�VHP�KOL²�D²�QRU²XUVOµ²XP�¯�IUDPW¯²LQQL���KXJL�VHP�
¨²VWX�U£²DPHQQ�¯�.¯QD�KDID�V¿QW�ODQGLQX�D²�XQGDQI¸UQX��
PH²DO�DQQDUV�RSLQEHU�KHLPVµNQ�:HQ�-LDEDR��À£YHUDQGL�
IRUV¨WLV�U£²KHUUD��WLO��VODQGV�¯�I\UUD��V«�WLO�PDUNV�XP�ÀD²�
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Deildu með  

umheiminum

Heilbrigðismál

Magnús Halldórsson

magnush@kjarninn.is

Íþyngjandi  
heilbrigðisþjónusta

1/01 kjarninn Heilbrigðismál

R
ekstur íslenska heilbrigðiskerfisins byggist 
fyrst og fremst á framlögum úr ríkissjóði. 
Einkaaðilar sinna þó margvíslegri starfsemi, 
sem og félagasamtök og sveitarfélög. Tölur sem 
Kjarninn fékk afhentar frá Velferðarráðuneytinu 

sýna að hlutur einkaaðila og félagasamtaka jókst lítið eitt 
milli áranna 2012 og 2013 sé horft sérstaklega til fjárlaga 
fyrir árin. Árið 2012 var ríkið rekstraraðili 71,7 prósenta af 
heildarframlagi til heilbrigðisþjónustu en sambærileg tala 
var 71,1 prósent miðað við fjárlög 2013. Afgangurinn, sé horft 
til fjárlaga 2013, skiptist á einkaaðila (9,43%), félagasamtök 
og sjálfseignarstofnanir (12,86%) og sveitarfélög (6,61%). Hið 
opinbera, þ.e. ríki og sveitarfélög, er því rekstraraðili 77,7%  
heilbrigðisþjónustunnar, sé horft til þeirra þjónustu sem er 
inni á fjárlögum fyrir árið 2013. 

Staðan kortlögð
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur þegar 
sett af stað vinnu innan ráðuneytis síns sem miðar að því 
að skoða hvort mögulegt sé að hagræða með því að breyta 
um rekstrarform. Það er að segja að einkaaðilar geti talist 
betri rekstraraðilar heldur en hið opinbera í einhverjum 
tilvikum. Þessi vinna er stutt á veg komin en er eitt af því 
sem horft er til þegar kemur að fjárlögum fyrir árið 2014. 
Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn nefnir í nýjustu skýrslu sinni um 
stöðu efnahagsmála hér á landi, sem birt var 7. ágúst sl., að 
mögulegt sé að spara í heilbrigðiskerfinu með margvíslegum 
hætti, meðal annars með því að fækka innlögnum sjúklinga 
á sjúkrahús og taka í staðinn upp heimahjúkrun, sem kosti 
minna. Alþjóðlegar fyrirmyndir eru margar í þessum efnum. 
Á Norðurlöndum er fyrirkomulagið víðast hvar svipað því 
sem þekkist hér á landi, þ.e. blandað kerfi þar sem hið 
opinbera annast oftast reksturinn en í hluta kerfisins eru 
einkaaðilar og félagasamtök rekstraraðilar. 

Þungt í rekstri
Á meðal ríkja OECD hefur framlag til heilbrigðismála, í 
hlutfalli við árlega landsframleiðslu, verið að aukast að 
meðaltali allt frá árinu 2000. Fyrir því eru ýmsar ástæður 
en sú sem vegur þyngst, samkvæmt skýrslum OECD er 
málaflokkinn varða, er sú staðreynd að meðalaldur fólks 
er að hækka víðast hvar, með tilheyrandi vaxandi álagi og 
kostnaði.

Eins og sést á grafískri mynd sem Kjarninn setti saman 
fer ríflega helmingur framlaga sem eru á fjárlögum til 
reksturs sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og sérhæfðrar 
sjúkraþjónustu. Skiptinguna á framlögum sem tilheyra 
fjárlögum til heilbrigðismála, þegar horft er sérstaklega til 
rekstraraðila þjónustunnar, má sjá á grafísku myndinni hér 
að neðan. 

Hlutfall af fjárlögum 2012

rekstraraðili

smelltu á gulu punktana á 

skífuritinu til að skoða sundurliðun 

innan rekstrarformanna.

Einkaaðili
9,45%

félagasamtök/ 
sjálfseignarstofnun

12,40%

Sveitarfélag
6,44%

ríkisaðili
71,72%

Hlutfall af fjárlögum 2013

rekstraraðili

Einkaaðili
9,43%

félagasamtök/ 
sjálfseignarstofnun

12,86%

Sveitarfélag
6,61%

ríkisaðili
71,10%
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smelltu til að kynna þér kostnað 

við heilbrigðiskerfi þjóða

mailto:magnush%40kjarninn.is?subject=
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Leyndarhyggja  

og lýðræði
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Þ
egar uppljóstrarinn Edward Snowden kom 
fram í viðtali við The Guardian í byrjun júní 
og viðurkenndi að hafa staðið á bak við 
einhvern umfangsmesta gagnaleka allra 
tíma vildi hann skapa umræðu um framferði 

Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna. Hann vildi að 
almenningur vissi um víðtækar njósnir stjórnvalda og 
að þessi sami almenningur fengi tækifæri til að breyta 
hlutunum. Tæpum þremur mánuðum síðar hlýtur að mega 
halda því fram að Snowden hafi tekist fyrra ætlunarverkið. 
Umræðan tekur sífellt nýja stefnu og enn á eftir að birta fleiri 
gögn frá honum. Hvort einhverjar raunverulegar breytingar 
verða í kjölfar allrar þessarar umræðu er hins vegar enn of 
snemmt að fullyrða um. 

Flestum er orðið kunnugt um þær stórfelldu njósnir 
Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna (National Security 
Agency, NSA) og annarra sambærilegra stofnana í 
stórum vestrænum ríkjum, með hjálp stórra fjarskipta- og 
netfyrirtækja sem Snowden kom upp um. Hann hefur sýnt 
fram á hvernig leynirétturinn FISA (Foreign Intelligence 
Surveillance Act) hefur í raun gengið erinda stjórnvalda til 
að fá þessu framgengt og hvernig síma- og netupplýsingum 
fólks er safnað saman með kerfisbundnum hætti, bæði innan 
Bandaríkjanna og utan. Nú síðast var ljóstrað upp um það að 
stofnuninni hefði verið kunnugt um að hún hefði brotið lög 
og reglur í mörg þúsund skipti frá því að hún fékk auknar 
njósna heimildir árið 2008, þar sem innri endurskoðun 
hennar leiddi það í ljós fyrir rúmu ári. Í flestum tilvikum 
var fylgst með Bandaríkjamönnum eða útlendingum innan 
Banda ríkjanna, en strangar skorður eru settar við slíku eftir-
liti samkvæmt lögum. Að auki greindi Wall Street Journal 
frá því í vikunni að eftirlit NSA næði til 75 prósenta af allri 
net notkun Bandaríkjanna.

Það tók bandarísk stjórnvöld langan tíma að bregðast 
almennilega við sívaxandi þrýstingi á þau vegna lekans. 
Barack Obama Bandaríkjaforseti varði Þjóðaröryggis-
stofnunina fljótt og sagði aðgerðir hennar samræmast 

Mannréttindi
Þórunn Elísabet  

Bogadóttir

thorunn@kjarninn.is

deildu með  

umheiminum
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Smelltu til að sjá 

yfirlit á Wikipediu 

um njósnamálin

mailto:thorunn%40kjarninn.is?subject=
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_mass_surveillance_disclosures


lögum. Þær hefðu verið „samþykktar af þinginu“ og bæði 
ÀLQJL²�RJ�GµPVWµODU�KHI²X�HƀLUOLW�PH²�ÀHLP��

6¯IHOOW�ŮHLUL�YL²UX²X�HIDVHPGLU�XP�D²JHU²LU�16$�RJ�YDU�
tillaga um takmarkanir á heimildum stofnunarinnar til að 
safna símagögnum Bandaríkjamanna felld með aðeins tólf 
atkvæða mun í fulltrúadeild Bandaríkjaþings áður en það 
fór í frí í sumar. Einn helsti hugmyndasmiðurinn að baki 
lagasetningunni Patriot Act, fulltrúadeildar þingmaðurinn 
-LP�6HQVHQEUHQQHU��Q¿WWL�W¨NLI¨UL²�VWUD[�¯�XSSKDŭ�RJ�
gagnrýndi Obama og stjórn hans harðlega þegar málið kom 
upp. Sensenbrenner hefur boðað að hann muni leggja fram 
frumvarp um breytingar á starfsemi NSA þegar þingið kemur 
saman í haust. Þar verði kveðið á um að aðeins megi fylgj-
ast með síma- og net notkun þeirra sem eru hluti af virkum 
hryðjuverkarannsóknum, auk þess sem miklar breytingar 
verði gerðar á starfsemi leynidómstólsins FISA. Þrýsting-
ur jókst einnig jafnt og þétt á öldungadeildina að grípa til 
aðgerða. 

Loks tók Obama Bandaríkjaforseti við sér og lofaði endur-
VNR²XQ�£�HƀLUOLWVP£OXP�¯�E\UMXQ�£J¼VW��+DQQ�YL²XUNHQQGL�D²�
uppljóstranir Snowdens hefðu fengið almenning til að efast 
um traust sitt á ríkisstjórninni og hefðu skaðað orðspor ríkis-
ins. Þrátt fyrir að hafa lofað endurskoðun tók hann fram að 
NHUŭQ�VHP�16$�QRWDU�WLO�QMµVQD�\U²X�£IUDP�QRWX²��+DQQ�¨WO-
DU�D²�VNLSD�V«UIU¨²LKµS�WLO�D²�UDQQVDND�HƀLUOLW�VWRIQXQDULQQ-
DU��(LQQ�PD²XU�YDU�VWUD[�NDOOD²XU�WLO��Àµ�D²�+Y¯WD�K¼VL²�KDŭ�
nú gert lítið úr hlutverki hans við rannsóknina. Það er James 
&ODSSHU��\ŭUPD²XU�OH\QLÀMµQXVWXP£OD��VHP�YDU²�XSSY¯V�D²�
því að hafa logið að þinginu um umfang njósnanna. 

Enginn framsalssamningur  
Í einum anga málsins tóku bandarísk stjórnvöld þó strax við 
V«U��RJ�ÀD²�YDU�¯�ÀY¯�D²�UH\QD�D²�NRPD�K¸QGXP�\ŭU�(GZDUG�
Snowden. Ákvörðun Rússa um að veita honum tímabundið 
GYDODUOH\ŭ�GUµ�GLON�£�HƀLU�V«U�¯�VDPVNLSWXP�%DQGDU¯NMD-
manna og Rússa og er ekki útséð um hvort og þá hversu 
víðtæk áhrif hún mun hafa. Í byrjun ágúst tilkynnti Hvíta 
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K¼VL²�D²�2EDPD�%DQGDU¯NMDIRUVHWL�KHI²L�DŮ¿VW�I\ULUKXJX²XP�
fundi sínum með Vladimír Pútín Rússlandsforseta í byrjun 
september. 

%HQ�5KRGHV��D²VWR²DUU£²JMDŭ�IRUVHWDQV�¯�ÀMµ²DU¸U\JJLV�
málum, sagði ákvörðun Rússa um að veita Snowden dvalar-
OH\ŭ�¯�µÀ¸NN�%DQGDU¯NMDPDQQD�D²HLQV�KDID�JHUW�VDPEDQG�
ríkjanna, sem var þegar mjög stirt, enn verra. „Við munum 
áfram vinna með Rússlandi að málefnum sem hægt er að 
ŭQQD�VDPHLJLQOHJDQ�JUXQGY¸OO�I\ULU��HQ�ÀD²�YDU�HLQUµPD�
skoðun forsetans og þjóðaröryggisráðgjafa hans að fundur 
Y¨UL�HNNL�VN\QVDPOHJXU�ņ�KDI²L�$3�HƀLU�KRQXP��

5£²JMDŭ�5¼VVODQGVIRUVHWD�¯�XWDQU¯NLVP£OXP��-¼U¯��VMDNRY��
sagði að með ákvörðun sinni sýndi Bandaríkjastjórn að hún 
væri ófær um að þróa samskipti milli ríkjanna á jafnréttis-
JUXQGYHOOL��5¼VVDU�KDID�KDOGL²�ÀY¯�IUDP�D²�ÀHLU�KDŭ�HNNL�£WW�
annarra kosta völ en að bjóða Snowden dvöl í landinu vegna 
þess að enginn framsalssamningur sé í gildi milli ríkjanna 
WYHJJMD���VMDNRY�VDJ²L�EOD²DP¸QQXP�D²�%DQGDU¯NMDVWMµUQ�
hefði í mörg ár forðast að gera slíkan samning, og marg-
sinnis neitað að framselja fólk til Rússlands einmitt á þeim 
forsendum að enginn samningur væri fyrir hendi. 

Ólíkar uppljóstranir ólíkra manna 
Snowden hefur verið líkt við hermanninn Bradley Mann-
ing, sem fékk í gær 35 ára dóm fyrir lekann til Wikileaks. 
Manning hefði getað fengið allt að 90 ára langan dóm, en 
til frádráttar koma þau rúmu þrjú ár sem hann hefur þegar 
setið í varðhaldi.

Leki upplýsinga eins og bæði Bradley Manning og Edward 
Snowden stóðu fyrir hefur mikla þýðingu, hvort sem fólk 
telur hann til góðs eða ills. Þeir eiga ýmislegt sameiginlegt, 
höfðu báðir farið ungir í herinn, starfað fyrir stjórnvöld og 
KDƀ�WU¼�£�P£OVWD²�%DQGDU¯NMDQQD��%£²LU�KDID�ÀHLU�HƀLU�XSS-
OMµVWUDQLU�V¯QDU�YHUL²�VDND²LU�XP�D²�V¨NMDVW�HLQJ¸QJX�HƀLU�
DWK\JOL�RJ�VDJ²LU�I¸²XUODQGVVYLNDUDU�VHP�KDŭ�HNNL�JHQJL²�
QHLWW�JRWW�WLO����PµWL�WHOXU�ź¸OGL�IµONV�À£�YHUD�W£NQP\QGLU�
fyrir gegnsæi og uppljóstranir. 
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Þrátt fyrir að þeir eigi ýmislegt sameiginlegt eru aðstæð-
ur Mannings og Snowdens hins vegar gjörólíkar og mikill 
munur á því sem þeir gerðu. Það virðist í það minnsta ljóst 
að Manning vissi ekki nákvæmlega hverju hann var að leka 
til Wikileaks. Hann lét af hendi mörg hundruð þúsund skjöl 
RJ�ÀD²�HU�µP¸JXOHJW�D²�KDQQ�KDŭ�ÀHNNW�LQQLKDOG�ÀHLUUD�DOOUD��
ÀµWW�KDQQ�KDŭ�YLVVXOHJD�ÀHNNW�¿PLVOHJW�LQQL�£�PLOOL��

Snowden var hins vegar skipulagður í söfnun þeirra 
gagna sem hann síðan lét frá sér. Hann eyddi mörgum 
mánuðum í að skoða gögnin sem hann hafði undir höndum, 
að sögn Glenn Greenwald, blaðamannsins sem sagði einna 
mest frá uppljóstrunum hans. The Guardian greindi frá því 
KYHU�6QRZGHQ�Y¨UL�D²�KDQV�HLJLQ�µVN�VN¸PPX�HƀLU�D²�EOD²L²�
hóf að nota gögnin frá honum, á meðan Manning kom upp 
um sig í einkaspjalli við tölvuhakkarann fyrrverandi Adrian 
Lamo. Hann var einangraður og viðkvæmur og hann var að 
OHLWD�HƀLU�VWX²QLQJL�IU£�PDQQHVNMX�VHP�KDQQ�YRQD²L�D²�VNLOGL�
hann. 

Manning var þjakaður ungur maður sem hafði átt í ýmiss 
konar vandræðum. Sem barn og unglingur var hann lagður 
í einelti og hélt eineltið áfram í hernum. Hann kom ungur út 
úr skápnum og var samkynhneigður í bandaríska hernum, 
sem er ekki beinlínis þekktur fyrir umburðarlyndi gagnvart 
samkynhneigð. Hann hafði jafnframt prófað að lifa sem kona 
og íhugað að fara í kynleiðréttingaraðgerð. Þetta hefur verið 
QRWD²�VHP�W¨NL�JHJQ�KRQXP�HƀLU�D²�KDQQ�YDU�KDQGWHNLQQ��

(ƀLU�À£�VO¨PX�PH²IHU²�VHP�%UDGOH\�0DQQLQJ�KHIXU�ÀXUƀ�
að sæta í haldi Bandaríkjamanna er mjög skiljanlegt hvers 
YHJQD�(GZDUG�6QRZGHQ�NDXV�D²�Ů¿MD�ODQG�£²XU�HQ�KDQQ�NRP�
fram opinberlega. Hann gerði sér grein fyrir því að hann 
Y¨UL�D²�IµUQD�O¯ŭ�V¯QX�PH²�ÀY¯�D²�OHND�XSSO¿VLQJXQXP��(I�
HNNL�EµNVWDŮHJD��À£�D²�PLQQVWD�NRVWL�O¯ŭQX�HLQV�RJ�KDQQ�
þekkti það. Hann hafði það að eigin sögn mjög gott, var í 
vel launaðri vinnu og bjó ásamt konu sinni á Havaí. Ólíkt 
Manning hafði hann ekki lent í neinum teljandi árekstrum 
eða vandræðum í vinnunni.
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Hvað næst?
Njósnamálið tók síðast nýja og nokkuð óvænta stefnu í 
byrjun vikunnar þegar Brasilíumaðurinn David Miranda 
var tekinn fastur á Heathrow-flugvelli í London. Miranda er 
sambýlismaður Glenn Greenwald, sem hefur skrifað flestar 
fréttirnar upp úr skjölunum sem Snowden lak til hans. 
Miranda var á leið heim til Brasilíu frá Þýskalandi, þar sem 
hann hafði dvalið hjá Lauru Poitras, kvikmyndagerðarkonu 
sem hefur unnið flestar fréttirnar með Greenwald. Miranda 
var yfirheyrður um líf sitt og fréttir sambýlismannsins, en 
ekkert um hryðjuverk, þrátt fyrir að vera haldið á grundvelli 
hryðjuverkalaga. Þá tók lögreglan tölvu hans, farsíma og 
myndavél meðal annars, en hann hefur nú farið fram á að fá 
allar eigur sínar til baka án þess að lögregla taki af þeim afrit 
eða skoði þær. 

Málið hefur vakið gríðarlega athygli og reiði. Brasilísk 
stjórnvöld hafa krafist útskýringa á því hvers vegna Miranda 
var yfirheyrður og honum haldið í níu klukkustundir á 
flugvellinum. Nánast engin fordæmi eru fyrir því að fólki 
sé haldið svo lengi í yfirheyrslum af þessu tagi. Greenwald 
sjálfur, aðrir blaðamenn og fjölmiðlar hafa gagnrýnt 
bresk stjórnvöld harðlega ásamt ýmsum mannréttinda-
sérfræðingum og samtökum. Greenwald segir aðgerðunum 
augljóslega ætlað að senda ógnandi skilaboð. „Aðgerðir Breta 
eru alvarleg ógn við blaðamenn alls staðar.“ Undir þetta hafa 
fjölmargir tekið, meðal annars ritstjóri The Guardian, Alan 
Rusbridger, sem greindi frá því í kjölfar handtökunnar að 
stjórnvöld í Bretlandi hefðu krafist þess að hætt yrði að flytja 
fréttir upp úr gögnum Snowdens. Hann segir stjórnvöld hafa 
verið tilbúin að fara með málið fyrir dómstóla og á endanum 
hafi embættismenn fylgst með þegar afrit af gögnunum voru 
eyðilögð í höfuðstöðvum blaðsins.

Bandaríkjamenn neita því að hafa haft nokkuð um mál 
Miranda að segja en stjórnvöld hafa viðurkennt að hafa 
fengið upplýsingar um að til stæði að handsama hann áður 
en það var gert. Sömu sögu segir breska stjórnin, hún hafi 
fengið upplýsingar um málið en hafi ekki skipt sér af 
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aðgerðum lögreglu. Bresk stjórnvöld hafa varið 
ákvörðunina og segja lögreglu hafa orðið að bregðast við 
einstaklingi sem hafi haft meðferðis „mjög viðkvæmar, 
stolnar upplýsingar sem gætu hjálpað hryðjuverkamönnum“. 
Hins vegar hafa þau ekki fengist til að ræða um eyðileggingu 
gagnanna við fjölmiðla. 

Margir hafa í kjölfar þessara nýjustu atburða velt 
vöngum yfir framhaldinu fyrir blaðamennsku og hreinlega 
upplýsinga frelsið. Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks, 
sagði til dæmis aðgerðir gegn fjölmiðlum vísi að upprisu 
fasima í Bretlandi, Bandaríkjunum og öðrum vestrænum 
ríkjum, jafnvel á Íslandi. Þar vísuðu enda stjórnvöld 
hugmyndinni um að veita Snowden hæli strax á bug á þeim 
forsendum að hann yrði að vera á Íslandi til að sækja um 
hæli. 

Þegar Snowden kom fram í byrjun júní sagðist hann hafa 
fylgst með og beðið eftir því að stjórnvöld leiðréttu þær öfgar 
sem farið hefði verið út í undanfarin ár. Það hefði hins vegar 
ekki gerst heldur hefði sífellt verið bætt í. Hugmyndir um 
frjálslyndi hefðu breyst og einkalíf þar minnkað. Þessu vildi 
hann breyta. 

Eftir uppljóstranir hans hafa fleiri Bandaríkjamenn 
meiri áhyggjur af því að borgaraleg réttindi þeirra séu 
virt að vettugi heldur en af hryðjuverkaógn, í fyrsta skipti 
frá 11. september 2001. Það er umtalsverð breyting hjá 
þessari stórþjóð, sem hingað til virðist hafa sætt við sífellt 
meiri fórnar kostnað vegna stríðsins gegn hryðjuverkum. 
Samkvæmt nýjustu rannsóknum Pew-rannsóknarsetursins 
telur naumur meirihluti Bandaríkjamanna að dómstólar hafi 
ekki náð að setja nægilegar skorður á gagnasöfnun NSA og 
70 prósent þeirra telja að gögnin sem safnað er séu notuð til 
annars en að rannsaka hryðjuverk. 

Þrátt fyrir allt hefur njósnamálið stóra ýtt upp á yfir-
borðið mikilvægum spurningum um jafnvægið á milli 
öryggis og einkalífs, upplýsingafrelsi og fleira. Á næstu 
mánuðum gætu svörin litið dagsins ljós. 
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Rússneskir fréttaskýrendur telja þessa ákvörðun Obama 
furðulega og að hann sé undir áhrifum andstæðinga Rúss-
lands sem vilji notfæra sér ástandið til að spilla samskiptum 
landanna; ekki síst ef tekið sé tillit til hinnar miklu samúðar 
sem er með Snowden um allan heim. Þetta síðasta útspil 
Bandaríkjaforseta sé ekki til að bæta ímynd landsins á al-
þjóðavettvangi; ef eitthvað er muni hún auka enn á vinsældir 
Pútíns í þessari refskák stórveldanna. Fólk um allan heim 
KDŭ�RU²L²�I\ULU�ÀD²�PLNOXP�YRQEULJ²XP�PH²�KLQDU�XPIDQJV-
miklu njósnir Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna, ekki 
bara í Bandaríkjunum, heldur um allan heim.

Faðir hins unga uppljóstrara, Lon Snowden, hældi Pútín á 
hvert reipi fyrir að veita syni sínum „pólitískt hæli“ í Rúss-
landi þrátt fyrir mikinn þrýsting af hálfu bandarískra opin-
berra aðila. Í viðtali við Reuters sagði hann Pútín hafa 

Rússar furða sig á Obama

Haukur Hauksson 

skrifar frá Moskvu
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sýnt pólitískan styrk með því að skjóta skjólshúsi yfir 
son sinn. „Ég virði styrk hans og hugrekki,“ sagði Lon 
Snowden, sem hefur ekki séð son sinn síðan hann fór frá 
Havaí. Lon Snowden sagði baráttuna ekki vera á milli forseta 
Banda ríkjanna og Rússlands. Lokaorð hans í viðtalinu 
voru: „Baráttan er hér í Bandaríkjunum, þar sem við sjáum 
stjórnarskrár bundin réttindi okkar fótum troðin af okkar 
eigin stjórnvöldum.“

Einn helsti stjörnulögfræðingur Rússlands, Anatólí 
Kútserena, sem gætir hagsmuna Snowden, hefur sent föður 
hans heimboð til Rússlands og segir Edward Snowden 
sakna fjölskyldu sinnar í Bandaríkjunum. Sjálfur er Edward 
Snowden farinn að læra rússnesku og komast inn í lifnaðar-
hætti Rússa, meðal annars matarmenninguna. Hann sér fram 
á að halda út næsta vetur í Rússlandi en ef hann fer úr landi 
ógildist flóttamannapassi hans í Rússlandi sjálfkrafa. Þá er 
hann sagður hafa kynnst nýjum vinum. Þess er skemmst að 
minnast að ung kona í FSB, leyniþjónustu Rússlands, Anna 
Chapman, sendi honum bónorð til að flýta fyrir því að hann 
fengi rússnesk skilríki. Ekki er þó vitað til þess að Edward 
Snowden hafi tekið því. Chapman, sem fædd er árið 1982 í 
Volgograd – áður Stalíngrad, var meðal fjölda rússneskra 
njósnara sem vísað var frá Bandaríkjunum í miklu 
njósnahneyksli sumarið 2010.
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Í 
dag á rúmlega milljarður jarðarbúa sér hliðarsjálf 

á samskiptamiðlum. Í lok árs 2012 voru 227.000 

Íslendingar með síðu á Facebook, sem eru um 72 

prósent þjóðarinnar. Þetta eru tvö hundruð tuttugu 

og sjö þúsund einstaklingar sem allir tóku meðvitaða 

ákvörðun um það hvaða upplýsingar um þá sjálfa mættu vera 

I\ULU�DOOUD�DXJXP��1RWHQGXU�KDQQD�VLWW�HLJL²�J¨JMXJDW�D²�O¯ŭ�
sínu og skiptast svo á aðgangi við aðra. Samningurinn á milli 

notenda er einfaldur; þú færð að gægjast inn í mitt líf – ef ég 

fæ að gægjast inn í þitt.

Um leið og notendur hlaða inn upplýsingum um sjálfa sig 

skapa þeir netímynd sína út á við. Við búum okkur þannig 

WLO�VWDIU¨QW�VM£OI��6WDIU¨QD�HƀLUP\QG�RNNDU�VHP�LQQL�KHOGXU�
meðal annars skrá um félagslega hegðun, skoðanir og 

aðrar hugsanir. Þessu er öllu komið fyrir á þægilegum stað 

á veraldarvefnum sem allir geta auðveldlega nálgast með 

nokkrum músarsmellum.

Mörg verðum við óþægilega meðvituð um þessa sjálfs 
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¯P\QGDUVN¸SXQ��9L²�ŭQQXP�I\ULU�ÀHVVX�WLO�G¨PLV�ÀHJDU�
NHPXU�D²�ÀY¯�D²�YHOMD�SUµƁOP\QG�£�V¯²XUQDU�RNNDU�� D²�
er ekki á allra vitorði hversu auðvelt það er að komast að 

minnstu smáatriðum um okkur út frá hegðun okkar á slíkum 

PL²OXP��6NU£²�HU�KYD²D�SUµƁOD�YL²�VNR²XP��KYHUMXP�YL²�
sendum skilaboð og hvaða listamenn, búðir, hönnuði, kvik-

myndir og bækur við kjósum að „heiðra“ með því að smella á 

„like“-hnapp þeirra. 

Nýlega unnu nemendur í Cambridge-háskóla sálfræði-

rannsókn um þetta efni, með þýði upp á 58 þúsund þátttak-

endur. Niðurstöður hennar gefa það sterklega til kynna að 

auðvelt sé að álykta réttilega um marga persónulega þætti 

PDQQD�¼W�IU£�ÀY¯�HLQX�KYD²D�V¯²XU�ÀHLU�ňO¨NDņ��6M£OųR²DOL²DU�
svöruðu fyrst allir spurningalistum þar sem þeir voru beðnir 

um að uppljóstra um persónulegar upplýsingar á borð við 

kynhneigð, trúarlegar og pólitískar skoðanir og hver húð-

litur þeirra væri, svo eitthvað sé nefnt. Tilgátan var sú að 

sérstakt algrím gæti ályktað réttilega um þá þætti sem þeir 

höfðu áður svarað í spurningalistunum – einungis út frá 

upplýsingum um „læk“-smelli þeirra. Þar sem upplýsingar 

eru misjafnlega viðkvæmar á milli menningarsamfélaga gæti 

þetta skapað hættu fyrir notendur. Í löndum á borð við Kína 

er til dæmis hægt að lenda í fangelsi vegna skoðana sinna 

og í Gambíu er ólöglegt að stunda kynlíf með einstaklingi af 

sama kyni.

Tölvan sem forrituð var með algrímið gat í 88 prósentum 

tilvika ályktað rétt um kynhneigð þátttakenda, í 95 pró-

sentum tilvika ályktað rétt um hvort þátttakandi væri svartur 

eða hvítur (þegar svo átti við), í 85 prósentum tilvika hvort 

viðkomandi væri hlynntur demókrötum eða repúblikönum 

og í 82 prósentum tilvika hvort viðkomandi væri kristinn eða 

íslamstrúar. Í um 70 prósentum tilvika giskaði vélin rétt á 

hjúskaparstöðu þátttakenda og líka hvort þeir ættu eða hefðu 

einhvern tímann átt við einhvers konar vímuefnavanda að 

stríða. 

Það er því kannski bara tímaspursmál hvenær tölvur 

verða forritaðar til þess að álykta um hverjir séu makar 
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sínum trúir eða líklegir til að lúta vilja annarra, að ljúga 

eða fremja hryðjuverk. Slóð okkar á netinu inniheldur ítar-

lega skrá um hegðun og hugsun þeirra sem nota það. Þetta 

hefur aldrei áður þekkst í mannkynssögunni. 

Flest okkar hafa líklegast einhvern tímann skilið eftir 

leyndarmál eða þögular þrár þegar við látum okkur reka 

áfram í hugsunarleysi frá einni bryggju til annarrar á hinu 

VWDIU¨QD�KDŭ��)¨VWXP�RNNDU�NRP�À£�WLO�KXJDU�D²�HLQQ�
GDJLQQ�J¨WX�À¨U�XSSO¿VLQJDU�RU²L²�HUŭQJMXP�RNNDU�D²-

JHQJLOHJDU�� HJDU�YL²�GH\MXP�OLŭU�KL²�VWDIU¨QD�VM£OI�RNNXU�
hins vegar af, nema við gerum sérstakar ráðstafanir til þess 

að koma í veg fyrir það. Mannkyninu hefur tekist að gera 

sig að hluta ódauðlegt. Samskiptamiðlar á borð við Gmail, 

Google+ og Facebook eru ótæmandi geymslur fyrir ljós-

myndir, vídeó og margs konar persónuleg skilaboð. Það er 

því ekkert undarlegt að makar, foreldrar eða börn nýlátinna 

HLQVWDNOLQJD�V¨NLVW�HƀLU�ÀY¯�D²�I£�D²JDQJ�D²�V¯²XP�ÀHLUUD��
Eina leiðin til þess að komast framhjá þessu er að geyma 

í vitund annars einstaklings upplýsingar um notandanafn og 

lykilorð á öruggum stað. En strangt til tekið eiga ættingjar 

látinna samt enn í hættu að gerast þá sekir um lögbrot. Sums 

staðar er ólöglegt að villa á sér heimildir sem einhver annar 

á netinu. Bara með því að skrá þig inn á Facebook-síðu látins 

maka þíns ertu að bæta við hans stafrænu slóð og þar með 

„að þykjast vera“ hann. En það verður að teljast ólíklegt að 

varðhundar Facebook kæmust að hinu sanna. Langt ferli þarf 

að eiga sér stað til þess að notandi teljist vera „látinn“, en 

fyrr fá nánustu ættingjar ekki aðgang að reikningi hans. Ef 

enginn tilkynnir þig látinn geymist síðan þín á netþjóni Face-

book áfram um ófyrirsjáanlega framtíð. Dánartilkynningin 

þarf að koma frá ættingja eða nánum vini sem þarf helst að 

KDID�WHQJLO�£�V¯²X�VHP�VWD²IHVWLU�DQGO£WL²�£�HLQKYHUQ�K£WW��(ƀ-

LU�ÀD²�VNR²D�XPVMµQDUPHQQ�)DFHERRN�KYRUW�QRWDQGLQQ�KDŭ�
birt eitthvað á síðu sinni nýlega. Ef ekkert hefur verið sett 

inn í lengri tíma er notandi skráður látinn. Uppsetning síð-

unnar tekur þá nokkrum breytingum. Upplýsingar og virkni 

VHP�J¨WL�NRPL²�Q£QXVWX�¨WWLQJMXP�¯�WLOŭQQLQJDOHJW�
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Smelltu til að lesa 

sálfræðirannsókn 

nemenda við Cambridge

http://www.bbc.co.uk/news/technology-21699305


XSSQ£P�HUX�źDUO¨J²DU��0H²DO�ÀHVV�P£�QHIQD�D²�YLQLU�
munu ekki sjá sjálfvirkar tilkynningar frá hinum látna, sem 

KDQQ�KDI²L�JHŭ²�OH\ŭ�VLWW�I\ULU�PH²�QRWNXQ�IRUULWD��
Facebook-síður látinna verða minningarsíður þar sem vin-

ir skipast á ummælum og kveðja. Nokkurs konar stafrænn 

legsteinn þar sem syrgjendur fá að þramma niður stafrænu 

VOµ²�KLQV�O£WQD��6¼�ÀUµXQ�YDU²�WLO�D²�µVN�ÀHLUUD�VHP�HƀLU�OLID�
Fyrir bandarískum dómstólum reyndi í fyrsta sinn á 

hver ætti réttinn á stafrænum gögnum árið 2005 þegar John 

(OOVZRUWK�K¸I²D²L�P£O�JHJQ�<DKRR��+DQQ�VµWWLVW�HƀLU�D²JDQJL�
að Yahoo-reikningi sonar síns sem hafði látist í Íraksstríðinu. 

Á þessum tíma hafði Yahoo þá stefnu að eyða reikningum og 

öllum gögnum látinna. Þeir neituðu því að veita Ellsworth 

aðgang að gögnunum, en hann náði sínu fram í gegnum 

dómstóla. Slík dæmi hafa vakið upp mikilvægar spurningar 

XP�KYD²�YHU²XU�XP�J¸JQLQ�HƀLU�D²�QRWHQGXU�KYHUID�IU£�
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Hið stAfrænA sjálf

Ímyndið ykkur ef við gætum fundið 

Facebook-síður langafa okkar eða 

langömmu. komist að því að langafi Óli 

hafi verið svo miklu meira en drykkfelldur 

togaraskipstjóri. 

Þessu kæmumst við að með því að 

lesa hugrenningar hans, eftir að hafa séð 

myndir af honum blindfullum á Ólafsvöku 

í Færeyjum og eftir að hafa uppgötvað 

þráhyggjukennt Edith Piaf-blæti hans. Við 

næsta smell væru myndir af honum með 

mömmu þinni sem ungbarni. Þú gætir 

jafnvel hlustað á lög sem hann samdi og 

henti inn á vegginn sinn þegar hann var 

eitthvað blúsaður eftir rifrildi við lang-

ömmu Siggu. 

Þarna höfum við skapað tækifæri fyrir 

erfingja okkar að horfa á sig sjálf speglast 

í einstaklingum sem létust kannski 40 

árum áður en þau fæddust og þeim var 

aldrei boðið að kynnast. Við erum að senda 

skilaboð inn í framtíðina. Þarna geta menn 

upplifað raddir að handan sem minna á þá 

sem þeir áttu um skeið en misstu svo.

O\NODERU²XP�V¯QXP�\ŭU�Pµ²XQD�PLNOX�� D²�HUX�W�G��HNNL�
til nein lög um hver eigi öll þau skilaboð sem þú sendir í 

gegnum samskiptamiðla. Er það sendandinn, viðtakandinn 

eða fyrirtækið sem veitti þeim þjónustuna? Úr þessu hefur 

ekki enn fengist skorið. Það er til dæmis ekki sjálfsagt mál 

að maki þinn geti fengið aðgang að öllum Instagram-mynd-

XQXP�À¯QXP�D²�À«U�O£WQXP��6DPD�ÀµWW�PDUJDU�ÀHLUUD�KDŭ�
fangað yndisleg augnablik sem þú áttir með maka þínum og 

börnum. 

Í dag eru samskiptasíður á netinu hver með sínar siða-

reglur og mismunandi aðgerðaferli þegar notendur þeirra 

látast. Sumar þeirra hafa meira að segja ekki enn þróað með 

sér nein ferli til þess að leysa þessi mál. Google tilkynnti í 

fyrra að fyrirtækið væri að þróa leið til þess að koma gögnum 

£IUDP�WLO�V\UJMHQGD��6¼�ÀMµQXVWD�HU�Q¿NRPLQ�¯�ORƀL²�RJ�KHLWLU�
Inactive Account Management (stjórnun óvirks reiknings). 

5/06 kjarninn tækni



Hún virkar þannig að þegar reikningur notandans hefur 

YHUL²�µYLUNXU�¯�£NYH²LQQ�W¯PD�HU�KDƀ�VDPEDQG�YL²�WHQJLOL²�
sem talinn er traustur, til dæmis maka eða börn, sem fær þá 

aðgang að nákvæmlega þeim upplýsingum sem sá látni hefur 

ákveðið fyrir fram að hann megi sjá. 

Skynsamlegast er að passa upp á stafrænar upplýsingar 

sínar á sama hátt og maður gætir efnislegra hluta. Safna 

VDPDQ�PLNLOY¨JXVWX�J¸JQXP�£�HLQQ�H²D�ŮHLUL�KDU²D�GLVND�
sem aðstandendur vita hvar eru. Lögfræðingar vestra eru svo 

byrjaðir að mæla með því að í erfðaskrám verði hafðar með 

upplýsingar um notandanöfn og lykilorð mikilvægustu reikn-

inga með ítarlegum leiðbeiningum um hvernig skuli farið 

með slíkt. Þar getur viðkomandi tekið fram hver fái aðgang 

D²�KYHUMX��KYHUMX�VNXOL�H\²D�RJ�KYRUW�KDQQ�JHŭ�VDPÀ\NNL�
sitt fyrir einhvers konar minningarsíðu eða ekki. Erfðaskrár 

framtíðar verða því líklegast það sem mun skera úr um það 

hvort okkar stafrænu sjálf öðlist framhaldslíf. Val okkar mun 

VQ¼DVW�XP�KYRUW�YL²�YLOMXP�D²�PLQQLQJ�RNNDU�OLŭ�¯�VWDIU¨QXP�
grunni eða verði brennd af netþjónum um aldur og ævi.

Slík þjónusta er að verða að heljarinnar viðskiptum 

í Bandaríkjunum. Þar bjóða fyrirtæki á borð við Legacy 

Locker upp á þjónustu sem snýst meðal annars um að halda 

alveg utan um öll stafræn mál viðskiptavina sinna að þeim 

látnum. Ekki hefur verið upplýst um hvort slík þjónusta sé í 

burðarliðnum hérlendis.

Hversu lengi okkar stafrænu sjálf koma til með að hanga 

LQQL�£�YHIQXP�HƀLU�D²�YL²�HUXP�IDULQ�HU�µP¸JXOHJW�D²�YLWD��
Kannski verður framtíðarhlutverk samskiptamiðlanna einnig 

að skrásetja mannkynið.

Það er engin ástæða til að ætla annað en að þess háttar 

YHIÀMµQXVWD�V«�NRPLQ�WLO�D²�YHUD��(ƀLUOLIHQGXU�RNNDU�I£�ÀY¯�
tækifæri til þess að kynnast því hver og hvernig við vorum. 

 HLP�YHU²D�D²JHQJLOHJDU�XSSO¿VLQJDU�XP�ź¸OVN\OGXV¸JX�
hvers einstaklings. Á sama stað verða vísbendingar um 

persónuleika, skrá um félagslega hegðun og áhugasvið. 
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http://trial.kodiak.is


Gallerí Deildu með 
umheiminumSmelltu á myndirnar til að sjá þær 

stærri og lesa um augnablikin



Snúðu skjánum til 
að sjá alla myndina

Fljótasti maður í heimi
Usain Bolt frá Jamaíku varð 27 ára í gær. Hann fagnaði þeim áfanga með 
þrjá nýja gullpeninga um hálsinn eftir að hafa sigrað í 100 metra, 200 metra 
og 4x100 metra boðhlaupi á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum sem 
farið hefur fram í Moskvu undanfarna daga. Hann er nú sigursælasti karlkyns 
keppandi á HM frá upphafi með átta gullverðlaun og tvenn silfurverðlaun.

mynD/afp



Snúðu skjánum til 
að sjá alla myndina

Allt í hers höndum
Ofbeldisalda hefur riðið yfir Egyptaland að undanförnu 
í kjölfar þess að herinn þar í landi tók völdin og hneppti 
forsetann Mohamed Morsi í varðhald. Hátt í þúsund manns 
hafa látist í átökum undanfarna viku, en neyðarástandi var 
lýst yfir fyrir átta dögum. mynD/afp

Smelltu til að lesa 
nánar um ástandið

http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Egyptian_coup_d%2527%C3%A9tat


Snúðu skjánum til 
að sjá alla myndina

Eldgos
Eldfjallið Sakurajima, sem er nokkra kílómetra frá 
borginni Kagoshima í suðvesturhluta Japans, hóf að 
gjósa síðdegis á sunnudag. Borgin fylltist af ösku í kjölfar 
gossins. mynD/afp

Smelltu til að lesa 
nánar um eldfjallið

http://en.wikipedia.org/wiki/Sakurajima


Snúðu skjánum til 
að sjá alla myndina

Flóð í Asíu
Miklar rigningar hafa orsakað gríðarleg flóð í Asíu undanfarna daga. Alls eru 
yfir hundrað manns látnir og hátt í 900 þúsund manns hafa þurft að yfirgefa 
heimili sín vegna þessa. Verst er ástandi í Norðaustur- og Suður-Kína en 
tugþúsundir hafa einnig þurft að yfirgefa heimili sín í Rússlandi og á Filipps-
eyjum, þar sem þessi mynd var tekin. mynD/afp





Viðmælandi Vikunnar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Kröfuhafarnir þurfa 
að sýna frumkvæði
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N
ý ríkisstjórn undir forsæti Sigmundar Davíðs 

Gunnlaugssonar var kynnt fyrir tæpum 

þremur mánuðum á Laugarvatni. Formlegir 

hveitibrauðsdagar hennar, sem miðast við 

100 daga, eru því senn á enda. Þeir hafa ekki 

verið viðburðalausir. Hart var sótt að nýju ríkisstjórninni á 

sumarþinginu, meðal annars vegna breytinga á lögum um 

veiðigjöld. Auk þess vilja margir meina að sitjandi ríkisstjórn 

hafi skapað meiri væntingar en nokkur önnur í sögunni 

með risavöxnum kosningaloforðum um almennar skulda-

niðurfellingar og skattalækkanir. Þegar hvorugt varð að 

veruleika í sumar olli það hluta kjósenda stjórnarflokkanna 

miklum vonbrigðum og andstæðingar þeirra sökuðu þá 

um að hafa stundað lýðskrum til atkvæðaveiða og að ríkis-

stjórnin hefði þegar orðið uppvís að því að svíkja eigin loforð. 

Kannanir gefa til kynna að fylgi við ríkisstjórnina dali hratt 

og virðist það helst vera á kostnað Framsóknarflokksins, 

en fjórðungur af fylgi hans hefur horfið samkvæmt nýjasta 

þjóðarpúlsi Capacent Gallup. 

ætlar að standa við stóru orðin
Sigmundur Davíð er rólegur yfir þessum hræringum. 

Hann segir að staðið verði við þau loforð sem gefin voru í 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Nú standi yfir vinna 

við að útfæra hvernig það verði gert. Varðandi skuldamálin 

segir Sigmundur Davíð það hafa verið misskilning að til hafi 

staðið að senda þeim sem ættu að fá skuldaniðurfellingar 

ávísun í pósti strax í sumar. „Ég reyndi að eyða þeim 

misskilningi í kosningabaráttunni. Það hefur alltaf legið ljóst 

fyrir að það tæki tíma til að skapa aðstæður þar sem þetta 

væri framkvæmanlegt. Vinna við það er samkvæmt áætlun.“

Samkvæmt þingsályktunartillögu sem lögð var fram í 

sumar á sérfræðihópur, sem á að útfæra skulda niðurfærslur, 

að skila tillögum í nóvember næstkomandi. Aðspurður um 

hvort sú tímasetning muni standast segir Sigmundur Davíð 

það fara eftir því hvernig ákveðnar forsendur þróast. Í 

stjórnarsáttmálanum hafi verið opnað á hina svoköll
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Viðtal
Þórður Snær Júlíusson

thordur@kjarninn.is

Deildu með  
umheiminum
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uðu leiðréttingarsjóðsleið, meðal annars vegna óvissu 

um þá þróun. Hins vegar sé engin ástæða til að ætla að 

sérfræði hóparnir skili ekki af sér tímanlega. „Þetta er 

það stórt mál að það verður alltaf umdeilt. Mér sýnist 

hluti stjórnar andstöðunnar ætla að vera á móti niður-

stöðunni, hver sem hún verður. En vonandi verða sem 

ŮHVWLU�V£WWLU��9L²�PXQXP�KDID�ÀD²�VHP�PHJLQPDUNPL²�¯�
þessari niðurstöðu um skuldalækkanir að hún snúist 

um jafnræði. Út frá þróuninni að undanförnu þá hef-

ur hún ekki útilokað eina leið frá annarri.“ 

En hvenær verður þá ráðist í skuldaniðurfellingu? 

„Það er háð því hvernig aðrir hlutir þróast, en má 

Àµ�HNNL�GUDJDVW�µKµŮHJD��9L²�K¸IXP�YLOMD²�IRU²DVW�D²�
nefna ákveðnar dagsetningar sem gætu búið til óeðlilega 

pressu á öðrum vettvangi þar sem unnið er að því að skapa 

forsendurnar fyrir þessum aðgerðum. Það er hins vegar 

alveg ljóst að því fyrr sem menn geta eytt þeirri óvissu sem 

hefur verið ríkjandi í nokkur ár um skuldamál heimilanna, 

þeim mun betra verður það fyrir samfélagið. Þannig að það 

liggur á.“

Hvað þýðir það, munu útfærslur verða kynntar fyrir áramót?

„Ég endurtek það sem ég hef sagt um tímafresti. Það er 

ekki talið ráðlegt að negla niður ákveðnar dagsetningar.“

Stjörnuspekingar áreiðanlegri en matsfyrirtækin
Í lok júlí tilkynnti matsfyrirtækið Standard & Poor´s að 

O£QVK¨ŭV�KRUIXU��VODQGV�KHI²X�YHUL²�I¨U²DU�¼U�VW¸²XJ-

um í neikvæðar. Ástæðan: óvissa um áhrif og framkvæmd 

skuldaniðurfellingar tillagna ríkisstjórnarinnar. Í kjölfarið var 

horfum Lands virkjunar breytt með sama hætti. 

Sigmundur Davíð hefur ekki miklar áhyggjur af þessari 

ÀUµXQ��ň HWWD�KHIXU�HNNL�PLNLO�£KULI��0DWL²�VYHLŮDVW�£�PM¸J�V«U-

NHQQLOHJDQ�K£WW�KM£�O£QVK¨ŭVPDWVI\ULUW¨NMXQXP���J�KHI�YHUL²�
gagnrýninn á þau í gegnum tíðina og ef við lítum til reynsl-

unnar þá hefði það reynst stjórnmálamönnum betur að fylgja 

U£²JM¸I�VWM¸UQXVSHNLQJD�HQ�O£QVK¨ŭVPDWVI\ULUW¨NMDQQD�� DX�
hafa ekki sannað gildi sitt með spádómum sínum eða mati.“
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��VWHIQXVNU£�)UDPVµNQDUŮRNNVLQV�I\ULU�V¯²XVWX�NRVQLQJDU�
NRP�IUDP�D²�ŮRNNXULQQ�YLOGL�Q¿WD�ÀD²�VYLJU¼P�VHP�P\QGL�
VNDSDVW�YL²�XSSJM¸U�ÀURWDE¼D�EDQNDQQD�WLO�D²�ź£UPDJQD�
almennar skuldaniðurfellingar á verðtryggðum húsnæðis-

lánum. 

Að sögn Sigmundar Davíðs eiga stjórnvöld ekki í neins 

konar viðræðum við kröfuhafa bankanna. Hann telur þó 

ástæðu til að vera bjartsýnn varðandi uppgjör þrotabúanna. 

„Kröfuhafarnir hafa fylgst vel með þróun mála hérlendis. Að 

sumra mati hafa þeir reynt að hafa áhrif á þróun mála. Það 

eru sameiginlegir hagsmunir kröfuhafa og íslenskra stjórn-

valda að leysa þetta mál þannig að hægt verði að afnema 

JMDOGH\ULVK¸ƀLQ�� HVV�YHJQD�ŭQQVW�P«U�WLOHIQL�WLO�D²�JHUD�U£²�
fyrir því að kröfuhafarnir muni vilja leggja fram lausn. Þeir 

þurfa að sýna frumkvæði í þessu. Ég geri ráð fyrir því að 

4/12 kjarninn viðmælanDi vikunnar

Boltinn hjá kröfuhöfum
„Kröfuhafarnir hafa fylgst vel með þróun mála hérlendis. Að sumra mati hafa þeir reynt að hafa áhrif á þróun mála.“



kröfuhafarnir séu að meta stöðu sína og hvað sé 

raunhæft. Vonandi gerist það fljótlega.“

Skort hefur á langtímahugsun
Nánast allar ríkisstjórnir sem setið hafa við stjórnvölinn á 

Íslandi frá stofnun lýðveldisins hafa lofað að sýna aukinn aga 

í stjórn ríkisfjármála og ríkisstjórn Sigmundar Davíðs er þar 

engin undantekning. Hagsaga þjóðarinnar sýnir að þau loforð 

hafa sjaldnast verið efnd. 

Þegar Sigmundur Davíð er spurður að því af hverju þjóðin 

ætti frekar að trúa honum og hans stjórn en fyrirrennurum 

segir hann að skýran lærdóm megi draga af reynslu síðustu 

áratuga. „Grundvallaratriðið er að það hefur skort á langtíma-

hugsun í ríkisfjármálum á Íslandi. Málin hafa verið hugsuð 

til eins árs í senn, eða til fjögurra ára hið mesta. Það hefur oft 

leitt til rangrar ákvörðunartöku. Menn hafa til dæmis ráðist 

í niðurskurð eða skattahækkanir sem valda tekjuskerðingu 

til lengri tíma. Það þarf að hugsa um heildaráhrif ákvarðana 

til langs tíma. Dæmi um þetta er til dæmis niðurskurður 

á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Þar var enginn 

kostnaður reiknaður á móti sparnaði. Það var eins og að 

reiknað yrði með að sjúklingarnir myndu bara hverfa. En 

auðvitað þurfti að færa þá til og það kostaði. Þegar farið var að 

reikna heildaráhrifin kom í ljós að sparnaðurinn var enginn.“
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Sigmundur daVíð um aðildarViðræður  
Við EVrópuSamBandið

Sigmundur Davíð vill ekki svara 
því beint hvenær von sé á því að 
þjóðaratkvæðagreiðsla eigi sér stað 
um framhald aðildarviðræðna. „Ég 
hef fengið þessa spurningu býsna 
oft að undanförnu, meðal annars 
á ferð minni um Brussel. Ég hef 
aldrei viljað svara henni. næst á 
dagskrá er umræða um málið í þingi 
í haust í kjölfar kynningar á mati á 

umsóknar ferlinu til þessa og þróunar 
innan sambandsins. En menn hljóta 
auðvitað, við ákvörðun um hugsan-
lega þjóðaratkvæðagreiðslu, að líta 
til þess hvort aðstæður séu hentugar 
til slíks. Það færi til dæmis varla vel 
á því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu 
um aðild á sama tíma og við stæðum 
í hörðum deilum við sambandið 
vegna makrílveiða.“



Forsvarsmenn nýrrar ríkisstjórnar hafa haldið því fram 

að staða ríkissjóðs sé jafnvel enn verri en búist hafði verið 

við, og var ásýndin þó ekki beysin til að byrja með. Að 

sögn Sigmundar Davíðs fengu þeir kynningu hjá fjármála-

ráðuneytinu meðan á stjórnarmyndunarviðræðum stóð. 

„Þar var okkur í fyrsta lagi sýnd áætlun síðustu ríkisstjórnar 

um þróun ríkisfjármála. Það súlurit sýndi batnandi afkomu 

fram til ársins 2017. Næst var okkur svo sýnt súlurit sem 

sýndir þróunina eins og hún yrði að óbreyttu miðað við þær 

ákvarðanir sem þegar höfðu verið teknar. Þá var niður-

staðan þveröfug. Að síðustu var okkur sýnt súlurit þar sem 

búið var að bæta við þróunina hvað myndi gerast ef ráðist 

yrði í önnur stórverkefni, eins og byggingu nýs Landspítala, 

og þá versnaði staðan enn. 

Auðvitað er þetta mikið áhyggjuefni, en 

grundvallaratriðið er að það þarf að breyta um 

efnahagsstefnu. Við þurfum að breyta stefnunni þannig að 

hún hvetji til aukinnar fjárfestingar og verðmætasköpunar. 

Annars er þetta vonlaust.“

Sigmundur segir ríkisstjórnina ætla sér að ná fram 

raunverulegum hagvexti sem byggist á fjárfestingu og 

störfum, ekki bara á sveiflum í verði gjaldmiðilsins. Það 

verði gert með innleiðingu jákvæðra hvata í regluverk 

og skattkerfið. „Það felur í sér að einhverja skatta geti 

verið rétt að lækka. Það gæti leitt til kerfis sem felur í sér 

hvata til fjárfestingar. Við höfum fylgst með fjölmörgum 

raunverulegum fjárfestingar verkefnum þar sem vilji hefur 

verið til að fjárfesta hér á landi en verkefnin hafa strandað á 

pólitískri óvissu eða óvissu um þróun skattkerfisins. 

Þessi áhugi á ekki að koma á óvart. Ísland hefur ýmislegt 

fram yfir önnur lönd. Fall krónunnar, þrátt fyrir alla sína 

galla, gerði Ísland mjög samkeppnishæft og ef við nýtum 

ekki það forskot sem það veitir okkur þá mun okkur ekki 

takast að bæta kjör landsmanna að nýju.“

gallar á skýrslu um íbúðalánasjóð
Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð kom 
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Smelltu til að lesa um það 
hvar Sigmundur Davíð 

staðsetur flokk sinn



út 2. júlí síðastliðinn. Niðurstaða hennar var afgerandi og 

í henni var starfsemi sjóðsins gagnrýnd harkalega. Því er 

haldið fram að afglöp hafi verið framin við ákvörðunartöku 

um starfsemi sjóðsins bæði af stjórnmálamönnunum sem 

höfðu með hann að gera og af stjórnendunum sem stýrðu 

sjóðnum. Afrakstur þeirra afglapa er sá að Íbúðalánasjóður 

mun kosta íslenska skattgreiðendur tugi, ef ekki hundruð 

milljarða króna. Endanlegt tap liggur þó ekki fyrir.

Sú gagnrýni hefur endurkastast yfir á Framsóknar-

flokkinn, enda heyrði sjóðurinn undir félagsmálaráðuneytið, 

sem flokkurinn stýrði árum saman. Auk þess var fyrrverandi 

varaformaður Framsóknarflokksins, Guðmundur Bjarnason, 

ráðinn forstjóri Íbúðalánasjóðs árið 1999 og gegndi því starfi 

fram á árið 2010.

Sigmundur Davíð kveðst hafa náð að kynna sér skýrsluna 

ágætlega frá því að hún kom út. „Mér finnst áhyggjuefni 

hvað virðast vera margir gallar á skýrslunni. Það breytir 

því ekki að þetta eru hlutir sem þarf að skoða og læra af 

reynslunni. Það mun þurfa að taka á málum Íbúðalánasjóðs. 

Ég geri ráð fyrir að þingið muni vinna með þessa skýrslu 

áfram. Raunar hefur formaður stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndar látið hafa eftir sér að svo verði.“

Hluti þeirra ákvarðana sem voru gagnrýndar harðlega 

í skýrslunni var annars vegar sú ákvörðun að leggja 

húsbréfakerfið niður og hins vegar að ráðast í 90 prósenta 

lánveitingar, sem var gert á grunni kosningaloforðs 
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Sigmundur daVíð um BrEytingar á VEiðigjaldinu

„augljóslega eru menn ekki það 
miklir nýgræðingar í pólitík að 
þeir geri sér ekki grein fyrir því að 
þetta var ekki vinsælt útspil víða. 
Ástæðan fyrir því að málið var tekið 
fyrir á sumarþingi var að fiskveiði-
árið miðast við september. Það 
var ekkert um annað að ræða því 
þær reglur sem ella hefðu gilt voru 
óframkvæmanlegar og, að okkar 

mati, líka skaðlegar. Það voru þegar 
komin upp allmörg dæmi þar sem 
minni fyrirtæki voru að falbjóða sig 
stærri fyrirtækjum vegna þess að 
það var ekki hagkvæmt fyrir þau að 
vera í rekstri. En þetta var redding til 
eins árs. Svo tekur við nýtt kerfi sem 
vonandi verður til þess að hámarka 
arðsemi samfélagsins í heild af 
sjávarútvegi.“



)UDPVµNQDU�ŮRNNVLQV����QL²XUVW¸²XNDŮD�VN¿UVOXQQDU�
segir: „Árið 2004 ákváðu stjórnvöld að fara vissa vegferð með 

�E¼²DO£QDVMµ²��+¼Q�IµOVW�¯�EUH\WWXP�¼WO£QXP�RJ�ź£UP¸JQXQ�
ÀHLUUD����I\UVWD�ODJL�YDU�K¼VEU«IDNHUŭ²�ODJW�QL²XU�RJ�¯E¼²D-

EU«IDNHUŭ²�WHNL²�XSS�PH²�EHLQXP�SHQLQJDO£QXP����¸²UX�
ODJL�YDU�K£PDUNVO£QVź£UK¨²�K¨NNX²�PLNL²�RJ�YH²KOXWIDOO�
almennra lána sjóðsins hækkað úr 65 prósent í 90 prósent. 

Þessi vegferð endaði illa og varð þjóðinni dýrkeypt.“

Sigmundur Davíð hafnar því að hækkun á veðhlutfalli 

XSS�¯����SUµVHQW�KDŭ�KDƀ�ÀDX�VO¨PX�£KULI�£�VW¸²X�VMµ²VLQV�
sem rannsóknarnefndin vill vera láta. „Þetta snýst mun 

frekar um innkomu bankanna á húsnæðislána markaðinn, 

sem leiðir til þess að Íbúðalánasjóður situr uppi með mik-

L²�ź£UPDJQ��+DQQ�UH\QGL�V¯²DQ�D²�NRPD�ÀY¯�¯�HLQKYHUMD�
ávöxtun. En það sem bjó til bólu á fasteignamarkaði var 

innkoma bankanna á fasteignamarkaðinn árið 2004. Það fer 

ekkert á milli mála.“

landsvirkjun á að starfa með heildaráhrif í huga
Ein þeirra leiða sem margir vona, og aðrir óttast, að verði 

farin til að auka hagvöxt á Íslandi er að stóriðja verði auk-

in hérlendis. Meðal þeirra verkefna sem þar eru undir er 

álverið í Helguvík, þar sem ekki hefur tekist að semja um 

orkusölu þannig að allir geti verið sáttir. Ástæðan er með-

al annars lágt heimsmarkaðsverð á áli, en orkusölusamn-

ingar við álfyrirtæki sem starfa hérlendis hafa iðulega 
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Sigmundur daVíð og StjórnarSamStarfið

„Það hafa ekki komið upp nein 
alvarleg vandamál í samstarfi 
flokkanna. Samstarfið við formann 
Sjálfstæðisflokksins hefur gengið vel 
og almennt er ég bjartsýnn á að þessi 
ríkisstjórn muni ná árangri. Hins 
vegar sér maður það að við það að 
framkvæma það sem menn sögðust 
ætla að framkvæma fyrir kosningar 

þá veldur það heitri umræðu. Það má 
alveg vænta þess að sú verði raunin í 
haust vegna þess að verið er að inn-
leiða stefnu sem er um margt mjög 
ólík stefnu síðustu ríkisstjórnar. En 
innan ríkisstjórnarinnar hafa menn 
kortlagt þetta nokkuð vel. Ég á ekki 
von á átökum innan hennar.“



IDOL²�¯�V«U�£NY¨²L�VHP�ELQGD�RUNXYHU²L²�YL²�VYHLŮXU�£�
álverði.

Aðspurður hvort ríkisstjórnin muni beita sér með ein-

hverjum hætti fyrir því að Helguvíkurverkefnið verði klárað 

segir Sigmundur Davíð að fullt tilefni sé til að greiða fyrir 

slíkum verkefnum. „Fyrri stjórnvöld settu það meira að segja 

inn í ýmsa samninga að þetta verkefni yrði að veruleika. En 

það breytir því ekki að slíkt verkefni byggist að sjálfsögðu á 

ÀUµXQ�£�PDUND²L�RJ�£�ÀY¯�D²�ź£UIHVWDU�ÀXUŭ�D²�VM£�I\ULU�V«U�D²�
aðstæður vörunnar sem þeir framleiða, álverðið, verði með 

þeim hætti að verkefnið standi undir sér.“

Mun ríkisstjórnin, undir einhverjum kringumstæðum, beita 

pólitískum þrýstingi á til dæmis Landsvirkjun um að gera samn-

inga um orkusölu sem eru ekki gerðir á viðskiptalegum grunni?

„Landsvirkjun á að sjálfsögðu ekki að gera aðra samn-

inga en þá sem skila jákvæðri niðurstöðu fyrir Landsvirkjun 

RJ�HIQDKDJVO¯ŭ²�¯�KHLOG��(Q�ÀDU�HU�NDQQVNL�VYRO¯WLOO�PXQXU�£�
YL²KRUŭ�WLO�/DQGVYLUNMXQDU��KYRUW�K¼Q�HLJL�D²�O¯WD�HLQY¸U²-

ungu á eigin niðurstöðu, eða til samfélagslegra áhrifa þegar 

ákvarðanir eru teknar. Ég er þeirrar skoðunar að Lands-

virkjun, vegna þess hlutverks sem hún gegnir sem ríkis-

fyrirtæki með mjög mikilvægt hlutverk fyrir sam félagið, 

ÀXUŭ�D²�O¯WD�£�KHLOGDU£KULI�ÀHJDU�£NYDU²DQLU�HUX�WHNQDU��$²�
K¼Q�ÀXUŭ�D²�WDND�PH²�¯�UHLNQLQJLQQ�ÀDQQ�£YLQQLQJ�VHP�
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Sigmundur daVíð um VigdíSi HaukSdóttur og Vilja 
HEnnar til að VErða ráðHErra

„auðvitað ætla flestir alþingismenn 
sér að verða ráðherrar og hafa 
sem mest áhrif. Það var ekki tekin 
ákvörðun um að gera vigdísi ekki að 
ráðherra, heldur tekin ákvörðun um 
að gera aðra að ráðherrum að sinni. 
Þetta er allt eftir unnið eftir aðferð 
sem hefur verið notuð áratugum 
saman. Þingmennirnir lýsa sinni 
skoðun á stöðunni og þingflokkurinn 

kýs síðan ráðherraefni. ráðherrarnir 
eru formaður flokksins, varaformað-
ur, fyrrum þingflokksformaður og 
oddviti í stærsta kjördæminu þar sem 
flokkurinn náði líka miklum árangri, 
eins og reyndar um allt land. En sem 
betur fer erum við með margt gott 
fólk í þingflokknum. Það væri verra ef 
það vantaði ráðherraefni.“



verður af sköpun mörg hundruð starfa þótt þau störf séu 

ekki hjá Landsvirkjun.“

pólitísk réttsýni kæfir umræðu
Sigmundur Davíð skrifaði grein í Morgunblaðið í lok júní 

sem vakti mikla athygli. Þar gagnrýndi hann það sem hann 

NDOOD²L�I\UVWD�P£QX²�ORƀ£U£VD�£�Q¿MD�U¯NLVVWMµUQ�RJ�VDJ²L�
D²�XPź¸OOXQ�ź¸OPL²OD�XP�D²JHU²LU�VWMµUQDULQQDU�KHI²L�
YHUL²�¸²UXY¯VL�HI�I\UUL�VWMµUQDUŮRNNDU�KHI²X�HQQ�KDOGL²�XP�
stjórnar taumana. 

)LQQVW�IRUV¨WLVU£²KHUUD�D²�ǳ¸OPL²ODU�IDUL�µVDQQJM¸UQXP�
höndum um sig og ríkisstjórnina, og ef svo er, hvað telur hann að 

búi þar að baki?

„Þessi grein hefur verið túlkuð á ýmsan hátt. Sumir hafa 

PLNODU�VNR²DQLU�£�KHQQL�£Q�ÀHVV�D²�KDID�KDƀ�I\ULU�ÀY¯�D²�OHVD�
hana. Ég hef til dæmis grun um að fyrrverandi utanríkis-

ráðherra [Össur Skarphéðinsson] sé einn af þeim. Hann taldi 

að greinin hefði snúist um að ég væri viðkvæmur fyrir gagn-

rýni. En þessi grein snérist ekkert um mig. Hún snérist um 

lýðræðislega umræðu og með hvaða hætti hún fer fram. Hún 

źDOODU�XP�VNRUW�£�U¸NU¨²X�¯�VDPI«ODJLQX�Àµ�D²�«J�KHI²L�QHIQW�
¯�KHQQL�QRNNXU�DWUL²L�ÀDU�VHP�P«U�IDQQVW�ź¸OPL²ODU�HNNL�KDID�
gætt jafnræðis. 

Það er að mínu mati mikið áhyggjuefni að frjálslyndi eigi 

undir högg að sækja, í þeim skilningi að menn séu opnir fyrir 

því að ræða ólíkar skoðanir. Við erum að færast dálítið hratt 

í þá átt að sá rammi sem er leyfður í umræðunni er mjög tak-

markaður. Það er eitthvert norm, sem ég kalla pólitíska rétt-

hugsun, sem ætlast er til að menn haldi sig innan. Þeir sem 

koma með frumlega sýn á mál sem eru mikið í umræðunni 

YHU²D�Rƀ�I\ULU�£U£VXP�¼U�¸OOXP�£WWXP��6WRNNL²�HU�£�YL²NRP-

andi og þessi nýja sýn kæfð. Þetta er mikið áhyggjuefni.

$X²YLWD²�KDID�ź¸OPL²ODPHQQ�V¯QDU�VNR²DQLU�RJ�À¨U�HUX�
ólíkar. Ég hef farið í viðtöl hjá fólki sem ég veit að er annað-

hvort mjög hægri- eða vinstrisinnað. En það hefur ekkert endi-

OHJD�À¿WW�D²�YL²W¸OLQ�KDŭ�YHUL²�VN¸NN��6XPLU�JHWD�DOYHJ�VNLOL²�
pólitískar skoðanir sínar frá faginu. Aðrir gera það ekki.“
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Smelltu til 
að lesa um 

makríldeiluna



meiri harka gagnvart gömlu valdaflokkunum
Þinn gamli vinnustaður RÚV hefur sætt árásum úr ýmsum áttum 

undanfarin misseri. Finnst forsætisráðherra að RÚV dragi taum 

fyrri stjórnvalda og komi fram af meiri hörku gagnvart nýjum 

stjórnarherrum en þeim gömlu?

„Ég held ekki að RÚV sé stýrt á neinn hátt af pólitíkusum 

sem segi fréttamönnum hvað þeir eigi að gera. En auðvitað 

er ákveðin ritstjórnarstefna eða viðhorf ríkjandi. En ég held 

að það sé tekið öðruvísi á síðustu ríkisstjórn en þessari. 

Þetta kann að skýrast af því að menn líti á þessa núverandi 

VWMµUQDU�ŮRNND�VHP�J¸POX�YDOGDŮRNNDQD�RJ�ÀHVV�YHJQD�V«�
eðlilegt að taka harðar á þeim en öðrum. 

Ég held að margir séu til dæmis ekkert sérstaklega opnir 

fyrir því að breytingar á veiðigjöldum séu til þess ætlaðar 

að gera sjávarútveg arðbærari fyrir samfélagið og til að ýta 

XQGLU�ź£UIHVWLQJX��6XPLU�ź¸OPL²ODPHQQ�HUX�PXQ�RSQDUL�I\U-

ir því að það sé eitthvað grunsamlegt við þessar breytingar. 

$²�ÀD²�V«�YHUL²�D²�YHU²ODXQD�I\ULUW¨NL�VHP�KDŭ�VW\UNW�J¸POX�
YDOGDŮRNNDQD�H²D�HLWWKYD²�VO¯NW�� £�WHOMD�PHQQ�VLJ�HNNHUW�
HQGLOHJD�YHUD�D²�JDQJD�HULQGD�HLQKYHUUD�VWMµUQP£OD�ŮRNND�
heldur eru þeir að skilgreina sig of þröngt innan ramma um-

ræðunnar. Þeir eru kannski ekki alveg nógu opnir fyrir því 

að kannski séum við bara að reyna að gera það besta sem við 

getum fyrir samfélagið og þorp úti á landi sem eru háð því að 

sjávarútvegs fyrirtækin geti starfað.“

Finnst þér óeðlilegt að þessi tengsl séu dregin upp, þ.e. tengsl á 

milli ákveðinna sjávarútvegsfyrirtækja og ákveðinna stjórnmála-

PDQQD�H²D��ƄRNND"
„Ástæða þess að við höfum verið að breyta lögum um 

VWMµUQP£ODŮRNND�HU�D²�ÀD²�KHIXU�YHUL²�XSSL�NUDID�XP�D²�
allt sé uppi á borðum um slík tengsl. Það er auðvitað mjög 

mikilvægt. Menn sjá til dæmis dæmi um það í bandarískum 

VWMµUQP£OXP�D²�VWX²QLQJXU�YL²�ŮRNNDQD�IHU�PM¸J�HƀLU�KDJV-

munum þeirra sem eru að styðja þá. Það er hins vegar ljóst að 

VWMµUQP£ODŮRNNDU�£��VODQGL�ÀXUID�D²�I£�VWX²QLQJ�IU£�I\ULU-

tækjum og einstaklingum til að geta stundað þá starfsemi 

sem þeir reka. Þá er ekkert óeðlilegt við það að menn styðji 
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Smelltu til að hlusta á Sigmund 
Davíð ræða persónulega þætti 
þess að vera forsætisráðherra.

Smelltu aftur til að slökkva.

athugaðu að kveikja á hljóðinu.



síður flokka sem ætla að kollvarpa, að mati viðkomandi, 

þeirri atvinnugrein sem þeir starfa í. 

Aðalatriðið er að afstaða stjórnmálaflokkanna byggist 

á því að þeir séu að vinna að heildarhagsmunum og mati 

grasrótar flokkanna á því hvernig það sé best gert. Svo 

geta einhverjir hér og þar séð sér ástæðu til að styðja 

flokkana vegna þess að þeir telji þá vera á réttri braut. En 

stuðningurinn má ekki hafa áhrif á afstöðu flokkanna og þær 

leiðir sem þeir vinna eftir.“
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Slæm staða ríkissjóðs
„Auðvitað er þetta mikið áhyggjuefni, en grundvallaratriðið er að það þarf að breyta um efnahagsstefnu. Við 
þurfum að breyta stefnunni þannig að hún hvetji til aukinnar fjárfestingar og verðmætasköpunar. Annars er þetta 
vonlaust.“ kjarninn/BirGir Þór



Deildu með  

umheiminum

Pistill
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

framkvæmdastjóri  

UN Women í Afganistan

Hvað er fram undan 

 í Afganistan
/¿²U¨²LVÀUµXQ�DQGVS¨QLV�DIWXUKDOGV¸úXP

Þ
egar alþjóðlegar hersveitir undir forystu 
Bandaríkjamanna fóru inn í Afganistan í árslok 
2001 var hinn yfirlýsti tilgangur að handsama 
Bin Laden og ganga milli bols og höfuðs á Al-
Kaída og afgönskum hryðjuverkasveitum honum 

hliðhollum. Talibanar höfðu þá stjórnað landinu frá 1996 en 
þeir náðu undirtökunum í skelfilegri  borgarastyrjöld sem 
geisaði eftir fall kommúnistastjórnarinnar árið 1990 þar sem 
fjórar Mudjahedin-fylkingar tókust á um völdin. Innrásin 
í Afganistan naut umtalsverðs stuðnings á Vesturlöndum, 
bæði vegna árásarinnar á Tvíburaturnana í New York 
11. september 2001 en eins vegna hins, að heimsbyggðin 
hafði fylgst í hryllingi með stjórnarháttum talibana;  
trúarofstækinu, refsigleðinni og kvenhatrinu. 

Aðeins lítill hluti aðstoðarinnar verður eftir í landinu
En eins og dæmin sanna er eitt að fara inn í land með 
herlið og annað að komast út aftur og geta með sanni sagt 
að árangur hafi náðst sem réttlætt geti mannfórnir og 
ómældan kostnað af stríðsrekstrinum. Talið er að um 45.000 
manns, hermenn og almennir borgarar, hafi látist af völdum 
átakanna í Afganistan og fjárframlög frá alþjóðasamfélaginu 
hafa verið gríðarleg, bæði í formi framlaga til öryggismála 
sem og þróunar- og mannúðarmála. Framlagið hefur vaxið 
ár frá ári; á árinu 2005/2006 nam framlagið rúmlega fjórum 
milljónum Bandaríkjadala en 2010/2011 hafði framlagið 
fjórfaldast og nam 15,7 milljörðum Bandaríkjadala, sem 
jafngilti allri landsframleiðslu Afganistans á því ári. Það 
verður þó að hafa í huga að alþjóðleg framlög til Afganistans 
verða ekki nema að takmörkuðu leyti eftir í Afganistan 
því stór hluti þeirra fer úr landi aftur í formi vopnakaupa, 
margvíslegs vöruinnflutnings og  greiðslna til verktaka, 
ráðgjafarfyrirtækja og alþjóðlegra starfsmanna. Er jafnvel 
talið að aðeins um 38 prósent framlaganna komi yfirleitt inn 
í afganska hagkerfið. 

Eftir rúman áratug í Afganistan er alþjóðaherliðið 
nú farið að draga sig til baka og stefnir að því að vera á 
brott með allar hersveitir, aðrar en þær sem nauðsynlegar 
eru til að þjálfa afganska herinn, fyrir lok ársins 2014. 
Brottflutningur herliðsins mun hafa gríðarleg áhrif í 
landinu; hernaðarleg, pólitísk og efnahagsleg. 

Kvenkyns fórnarlömbum stríðsátakanna fjölgar
Hin efnahagslegu áhrif felast ekki síst í því að um 100.000 
hermenn munu verða á brott og álíka margir alþjóðlegir 
starfsmenn verktakafyrirtækja sem vinna í tengslum 
við alþjóðaherinn, en með þeim hverfur fjöldinn allur af 
þjónustustörfum, bæði beinum og afleiddum, sem afganskir 
starfsmenn sinna. Þá er talið líklegt að samhliða brotthvarfi 
alþjóðhersins muni mörg ríki draga úr framlögum sínum 
til þróunar- og mannúðarmála í landinu. Að vísu er talið að 
aðeins um 6–10 prósent af vinnuaflinu séu í störfum sem 
fjármögnuð eru með alþjóðlegum framlögum en það munar 
um öll störf, því um helmingur þjóðarinnar hefur ekki næga 
atvinnu og vegna fjölgunar þurfa 400 til 500 þúsund ný störf 
að verða til á hverju ári. 

Í öryggismálum verða áhrifin mjög sýnileg en afganski 
herinn hefur smám saman verið að taka yfir landsvæði sem 
áður voru undir stjórn alþjóðahersins og á sumum þessara 
svæða eru áhöld um hversu vel hafi til tekist. Afganski 
herinn hefur að mörgu leyti staðið sig vel í baráttunni við 
árásarsveitir en þær eru aðeins hluti vandans því á mörgum 
svæðum eru aðrir en talibanar undir vopnum sem geta ógnað 
friði og öryggi.  Afganskar konur hafa miklar áhyggjur af 
öryggi sínu, meðal annars vegna þess að víða er löggæslan í 
molum og margir fyrrverandi ofbeldis- og hryðjuverkamenn 
hafa verið munstraðir í löggæsluhlutverk í svokölluðu 
Afghan Local Police (ALP), sem eru vopnaðar löggæslusveitir, 
stofnaðar af Bandaríkjamönnum,  sem lúta hvorki aga- né 
eftirlitsvaldi innanríkisráðuneytisins. Á síðasta ári fækkaði 
almennum borgurum sem voru fórnarlömb stríðsátakanna 
í Afganistan að vísu í fyrsta skipti síðan 2006 um 12 prósent 
en hins vegar fjölgaði  konum og stúlkum í þessum hópi um 
20 prósent.  Þá virðast fleiri konur verða fyrir skipulögum 
árásum en á síðasta ári voru til dæmis tvær konur,  sem voru 
yfirmenn útibús kvennamálaráðuneytisins í Laghman-héraði, 
drepnar með stuttu millibili. Morðingar þeirra hafa enn ekki 
verið handteknir enda virðist oft sem lítil alvara fylgi leitinni 
að meintum árásarmönnunum.

Konur og kosningar
Hver hin pólitísku áhrif verða af brotthvarfi alþjóðahersins 
á enn eftir að koma í ljós en árin 2014 og 2015 verða  mjög 
pólitískt mikilvæg því á árinu 2014 verða forsetakosningar 
og samhliða kosið til 36 fylkisþinga eða Provincial Councils, 
og árið 2015 fara svo fram þingkosningar. Það er því ljóst 
að það verða stjórnarskipti í landinu og í fyrsta skipti í 
sögu Afganistans mun einn þjóðkjörinn forseti taka við 
af öðrum. Það er því mjög mikilvægt að vel takist til um 
skipulag kosninganna; öryggi frambjóðenda og kjósenda 
verði tryggt,  kosningaþátttaka verði almenn og ásakanir 
um kosningasvindl hverfandi. Konur hafa 25 prósenta kvóta 
á þjóðþinginu og höfðu hann líka á fylkisþingum en í júlí 
samþykkti þingið ný kosningalög sem minnka kvóta þeirra á 
fylkisþingum niður í 20 prósent, sem er reyndar varnarsigur, 
því til stóð að taka þann kvóta alfarið af þeim. 

Þátttaka kvenna í kosningunum, bæði sem frambjóðendur 
og kjósendur, er hins vegar gríðarlega mikilvæg og nokkurs 
konar prófsteinn á lýðræðisþróunina í landinu. Kvenkyns 
frambjóðendur hafa aftur á móti áhyggjur af öryggi sínu 
og kvenkyns kjósendur óttast að karlar í þeirra fjölskyldu 
og/eða heimabyggð reyni að hindra að þær komist á 
kjörstað. Framkvæmd kosninga í landi eins og Afganistan 
er gríðarlegt verkefni og sú stofnun sem sér um framkvæmd 
kosninga, Independent Election Committee (IEC), þarf að 
þjálfa 4000 nýja starfsmenn til að vinna að kosningunum. 
Samkvæmt upplýsingum frá innanríkisráðuneytinu verða 
6000 kjörstaðir í landinu og af öryggisástæðum þarf að 
leita á öllum kjósendum en af því aðeins konur geta leitað á 
konum þarf að þjálfa um 13.000 konur til öryggisstarfa fyrir 
kosningar. 

Friðsamleg stjórnarskipti eða borgarastyrjöld
Ef vel tekst til í komandi kosningum og stjórnarskipti fara 
friðsamlega fram er það gríðarlegur áfangi í lýðræðisþróun 
Afganistans, sem fór tvisvar á síðustu öld í gegnum 
lýðræðisþróun sem endaði í byltingu og vopnuðum 
átökum, fyrst á þriðja áratugnum og svo 1973. En það eru 
enn mörg ljón í veginum og of snemmt að spá fyrir um 
hvernig til tekst. Eitt slíkt ljón eru talibanarnir, því enginn 
veit hvort og þá hvernig þeir munu reyna að hafa áhrif á 
kosningarnar. Opnun skrifstofu þeirra í Katar með stuðningi 
Bandaríkjamanna er sjálfsagt liður í því að ná einhvers 
konar samkomulagi við  þá fyrir kosningar og áður en 
alþjóðaherliðið hverfur á brott úr landinu. Samkomulag við 
þá og þokkalega friðsamlegar kosningar væri þá sá árangur 
sem alþjóðasamfélagið gæti þakkað sér og sinni aðkomu á 
undanförnum áratug. 

Hitt gæti líka gerst að allt færi á verri veg og talibanar 
tækju ákvörðun um að hunsa og jafnvel trufla kosningarnar 
með aðgerðum sínum og árásum og bíða af sér brottför 
alþjóðaherliðsins. Í því tilfelli er hætt við að lýðræðisferlið 
í Afganistan og tilraun til að koma landinu inn í nútímann 
myndi enn eina ferðina enda í blóðugum innbyrðis átökum. 
Margir Afganar búa sig undir hið versta og allir sem maður 
talar við hafa skoðað með hvaða hætti þeir geti komist úr 
landi ef mál þróast á versta veg. Það sem gæti hins vegar 
komið í veg fyrir slíka þróun er sú staðreynd að talibanar 
í Afganistan eru vígamóðir og sundraðir og eiga ekki jafn 
auðvelt og áður með að fá fjárhagslegan stuðning til aðgerða, 
þar sem þeir eiga í harðri samkeppni við sveitir íslamista í 
Malí, Nígeríu, Sýrlandi og víðar og stuðningur frá Pakistan 
fer minnkandi, enda sýpur Pakistan nú seyðið af aðgerðum 
þeirra þar í landi. 

Afturhaldsöflin sækja í sig veðrið 
Nú þegar sést hilla undir brottför alþjóða hersins og jafnvel  
friðarsamninga við talibana er eins og almenningur, 
stjórnvöld og alþjóðasamfélagið fari að búa sig sálfræðilega 
undir innkomu þeirra í stjórn landsins. Flestir fara að róa 
á bæði borð, fylgja í orði kveðnu lýðræðisumbótum en láta 
uppivöðslu afturhaldsafla ómótmælt. Þá er gjarnan sagt 
að það borgi sig ekki að ögra afturhaldsöflunum og því sé 
betra að þegja. En hversu lengi getur það gengið? Í þinginu 
er tekist á um lög um afnám ofbeldis gegn konum og 
afturhaldsmenn halda þeim í gíslingu. Samt eru þetta lögin 
sem allt alþjóðasamfélagið lítur til sem grundvallarlaga um 
réttindi kvenna. Og Karzai segir ekki margt. 

Í júlímánuði kynntu bandarísk stjórnvöld til sögunnar 200 
milljóna dollara áætlun til að styrkja stöðu kvenna en varla 
var blekið þornað á fréttatilkynningunum þegar einn helsti 
trúarlegi ráðgjafi Karzai forseta tilkynnti að hann myndi 
ekki hafa afskipti af yfirlýsingu sem gefin var út af klerkum 
í  Deh Salah í Baghlan-fylki þess efnis að konur mættu 
ekki vera á ferli án karlkyns ættingja, og loka ætti öllum 
snyrtivöruverslunum á svæðinu, því þær væru vændishús. 
Nú þegar hefur komið til átaka út af þessu og borgarstjórinn 
í Deh Salah verið drepinn þegar hann reyndi að framfylgja 
yfirlýsingunni. Það sem vekur athygli í þessu máli er að 
talibanar eru ekki ráðandi í Deh Salah því svæðið var hreiður 
Norðurbandalagsins á sínum tíma.

Spilling og misskipting 
En ef við gefum okkur samt að vel takist til í þeim 
hernaðarlegu og pólitísku umskiptum sem fram undan eru 
á árinu 2014 eru engu að síður blikur við sjónarrönd sem 
vert er að gefa gætur. Gríðarlegt innflæði fjármagns í landið 
á undanförnum áratug hefur gert mörgum kleift að sanka 
að sér auði og völdum, meðal annars gömlum stríðsherrum 
með blóðugar hendur, og misskipting  hefur aukist; hinir 
ríku verða ríkari á meðan 36 prósent þjóðarinnar eru undir 
fátæktarmörkum. Flestir reyna að maka krókinn meðan 
hægt er og hygla ættingjum, og sveitungum og  spilling og 
mútur eru allsráðandi. Samhliða þessu hefur menntun aukist 
í landinu, sérstaklega meðal ungs fólks, en tveir þriðju hlutar 
þjóðarinnar eru undir 25 ára aldri. Stór hluti þessa unga 
fólks kemst hins vegar hvorki í framhaldsnám, vegna skorts 
á námstækifærum, né heldur fær það vinnu við sitt hæfi, en 
um helmingur þeirra sem útskrifast úr framhaldsskólum fer 
í ófaglærð störf. 

Eins og dæmin sanna í Norður-Afríku getur skapast 
eldfimt ástand þegar saman fara stórir hópar ungs, menntaðs 
fólks sem fær engin tækifæri og svo misskipting, spilling 
og vanhæf stjórnvöld. Ef ný stjórnvöld í Afganistan ná ekki 
tökum á þessu ástandi og takast ekki af fullri alvöru á við 
spillinguna í landinu gæti þróun mála orðið með einhverjum 
þeim hætti sem enginn sér fyrir núna, því enginn veit á 
hvaða sveif þetta unga fólk leggst.  Það er hins vegar borin 
von að stjórnvöldum takist að snúa þróun mála til betri 
vegar ef þau halda áfram að mylja undir gamla stríðsherra 
og gefa íhaldssömum klerkum undir fótinn, á sama tíma 
og þau telja alþjóðasamfélaginu trú um að þau vilji virða 
mannréttindi, þar á meðal réttindi kvenna, og takast á við 
spillinguna. Sú spurning hlýtur líka að vera áleitin hversu 
lengi alþjóðasamfélagið ætlar að láta orð stjórnvalda duga í 
stað þess að gera skýlausa kröfu um að þeim fylgi athafnir. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

er yfirmaður UN Women í 

Afganistan og hefur gegnt 

því starfi frá haustinu 

2011. Hún er fyrrverandi 

formaður Samfylkingarinnar, 

utanríkisráðherra og 

borgarstjóri í Reykjavík.
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Fengu lán hjá Glitni til að greiða út arð

Fyrrverandi stjórnendum Gnúps hefur verið stefnt vegna greiðslna 
sem runnu út úr félaginu fyrir hrun.

Smelltu til 
að lesa alla 

söguna

Skaðabótaábyrgð  
sérfræðinga

Kristín Edwald skrifar um  
sérfræðiábyrgð út frá íslenskum  
skaðabótarétti.

Smelltu til 
að lesa álit 
vikunnar

Á dagskrÁ dómstóla

Deildu með 
umheiminumdómsmÁl

Héraðsdómur Austurlands
manndráp

Ríkissaksóknari
gegn

Friðriki Brynjari Friðrikssyni

Fyrirtaka 23. ágúst kl. 11.00

Héraðsdómur Suðurlands

Sérstakur saksóknari
gegn

Yngva Þór Jóhannssyni

Fyrirtaka 23. ágúst kl. 13.30

Héraðsdómur Reykjaness

Sérstakur saksóknari
gegn

A

Fyrirtaka 26. ágúst kl. 9.30

Héraðsdómur Reykjaness

Sérstakur saksóknari
gegn

A

Fyrirtaka 26. ágúst kl. 9.30

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þorsteinn Sch. Thorsteinsson
gegn

Embætti landlæknis

Fyrirtaka 26. ágúst kl. 13.15

Héraðsdómur Reykjavíkur

Íslandsbanki hf.
gegn

Hlutafé ehf.

Fyrirtaka 26. ágúst kl. 13.30

Héraðsdómur Reykjavíkur
ógilding stjórnarathafnar

Síminn hf.
gegn

Samkeppniseftirlitinu

Fyrirtaka 27. ágúst kl. 13.30
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Rausnarlegur banki
Glitnir var ansi rausnarlegur í útlánum til Gnúps á meðan félagið starfaði. Alls lánaði bankinn Gnúpi 6,5 milljarða 
króna á nokkrum mánuðum, sem félagið greiddi að mestu til hluthafa sinna. Glitnir eignaðist síðan Gnúp þegar 
félagið fór í greiðsluþrot í lok árs 2007. Glitnir fór síðan sjálfur á hausinn tæpu ári síðar. mynD/AFP

Deildu með  
umheiminum

FjÁrmÁl

Þórður Snær Júlíusson
thordur@kjarninn.is
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VNXOGXUXP�¯VOHQVND�EDQNDNHUILVLQV����ORN�QµYHPEHU�������
VN¸PPX�£²XU�HQ�I«ODJL²�YDU�WHNL²�\ILU�DI�O£QDUGURWWQXP�
V¯QXP��Q£PX�KHLOGDUVNXOGLU�*Q¼SV�RJ�WHQJGUD�I«ODJD�
U¼POHJD����PLOOM¸U²XP�NUµQD��HI�WHNLQ�YRUX�VDPDQ�O£Q�RJ�
VNXOGELQGLQJDU�YHJQD�IUDPYLUNUD�VDPQLQJD��

Milljarðar greiddir út úr Gnúpi
��GHVHPEHU������£NYD²�VWMµUQ�*Q¼SV�D²�NDXSD�HLJLQ�KOXWDEU«I�
DI�KOXWK¸IXP�V¯QXP�I\ULU�XP�����PLOOMDU²D�NUµQD����DSU¯O������
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Smelltu til að kynna 
þér 77. grein hluta-

félagalaga

77. GREin HluTA-
FélAGAlAGA

Ef sá sem kemur fram 
fyrir hönd félags samkvæmt 
ákvæðum 74.–75. gr. gerir 
löggerning fyrir hönd þess 
bindur sá gerningur félagið 

nema: 
1. hann hafi farið út fyrir þær 
takmarkanir á heimild sinni 
sem ákveðnar eru í lögum 

þessum,
2. hann hafi farið út fyrir 

takmarkanir á heimild sinni 
á annan hátt enda hafi 

viðsemjandi vitað eða mátt 
vita um heimildarskortinn 
og telja verði ósanngjarnt 

að viðsemjandinn haldi fram 
rétti sínum.

Birting tilkynningar skv. 
1. mgr. 151. gr. um tilgang 
félagsins samkvæmt sam-

þykktum þess telst ein og sér 
ekki nægileg sönnun þess 
að viðsemjandi hafi vitað 

eða mátt vita um heimildar-
skortinn skv. 2. tölul. 1. mgr. 

greinar þessarar.

Smelltu til að loka



YDU�WHNL²�O£Q�XSS�£�À£�XSSK¨²�KM£�*OLWQL����M¼O¯������£NYD²�
VWMµUQLQ�V¯²DQ�D²�JUHL²D�KOXWK¸IXP�V¯QXP�¼W�����PLOOMDU²D�
NUµQD�¯�DU²�RJ�D²�NDXSD�HLJLQ�EU«I�DI�KOXWK¸IXP�I\ULU�W¨SOHJD�
����PLOOMDU²D�NUµQD����£J¼VW������YDU�WHNL²�ÀULJJMD�PLOOMDU²D�
NUµQD�O£Q�KM£�*OLWQL�WLO�D²�VWDQGD�XQGLU�ÀHVVXP�¼WJUHL²VOXP��
��VWHIQXQQL�VHJLU��ň$²�WHNQX�WLOOLWL�WLO�NDXSD�£�HLJLQ�EU«IXP�DI�
KOXWK¸IXP�¯�GHVHPEHU������RJ�XSSJUHL²VOX�O£QD�WLO�KOXWKDID�
K¸I²X�KOXWKDIDU�VWHIQDQGD�£�ÀHVVXP�W¯PDSXQNWL�£NYH²L²�
D²�JUHL²D�V«U�¼W�¼U�I«ODJLQX�VDPWDOV���������������NUµQD�RJ�
KDI²L�I«ODJL²�À£�HLQXQJLV�YHUL²�VWDUIVU¨NW�VHP�IM£UIHVWLQJD�
I«ODJ�KOXWKDIDQQD�¯���P£QX²L�ņ�

6OLWDVWMµUQ�*OLWQLV�KHIXU�HNNL�VWHIQW�YHJQD�GHVHPEHU�
¼WJUHL²VOXQQDU��+¼Q�YLOO�KLQV�YHJDU�I£�WLO�EDND�À£�U¼PX�ÀUM£�
PLOOMDU²D�NUµQD�VHP�JUHLGGLU�YRUX�¼W�VXPDUL²�������

FonS Fékk lÍkA lánAð Til Að GREiðA úT ARð

Gnúpur var alls ekki eina íslenska 
fjárfestingarfélagið sem tók lán til að 
greiða sér út háan arð. á aðalfundi 
fjárfestingarfélagsins Fons hf. í ágúst 
2007 var samþykkt að greiða 4,4 millj-
arða króna arð til eigenda þess félags, 
sem var afar umfangsmikið í íslensku 
viðskiptalífi fyrir bankahrun. lúxem-
borgskt félag, matthew Holding SA, 
fékk 4.180 milljónir króna af þessari 
arðgreiðslu. Eigendur þess félags 
voru Pálmi Haraldsson og Jóhannes 
Kristinsson. áður en arðurinn var 
greiddur út þurfti lánanefnd lands-
bankans að samþykkja greiðsluna, 
enda lánaði bankinn fyrir henni. 

Fons fór síðan á höfuðið og var 
tekið til gjaldþrotaskipta í lok apríl 
2009. lýstar kröfur í búið námu 39,8 
milljörðum króna.

Skiptastjóri þrotabús Fons 
stefndi þeim Pálma og Jóhannesi 
og vildi að þeir endurgreiddu þá 
4,2 milljarða króna sem runnu til 
matthews Holding. Krafan byggði 
á að ársreikningur Fons fyrir árið 
2006 hefði verið verulegum ann-
mörkum háður og í andstöðu við 
lög og reikningsskilareglur. Hann 
hafi því ekki getað verið grund-
völlur úthlutunar og greiðslu arðs 
úr félaginu, auk þess sem arð-
greiðslan hafi verið í andstöðu við 
góðar rekstrarvenjur og hafi í raun 
verið gjafagerningur. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafnaði kröfu þeirra í júlí 2013. 
Í niðurstöðu hans sagði að Fons 
hefði verið gjaldfært félag þegar 
arðurinn var greiddur. 

Smelltu til að kynna 
þér 77. grein hluta-

félagalaga
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Smelltu til 
að fara aftur í 

yfirlit

99. GREin HluTA-
FélAGAlAGA

Einungis er heimilt að 
úthluta sem arði hagnaði 
samkvæmt samþykktum 

ársreikningi síðasta reikn-
ingsárs, yfirfærðum hagnaði 

frá fyrri árum og frjálsum 
sjóðum eftir að dregið hefur 
verið frá tap sem ekki hefur 
verið jafnað og það fé sem 

samkvæmt lögum eða 
félagssamþykktum skal lagt 

í varasjóð eða til annarra 
þarfa. 

Í móðurfélagi er óheimilt 
að úthluta það miklum 

arði að andstætt sé góðum 
rekstrarvenjum með tilliti til 
fjárhagsstöðu samstæðunn-
ar, enda þótt arðsúthlutun sé 

annars heimil.

Smelltu til að loka



E
LWW�HU�ÀD²�U«WWDUVYL²�VHP�UH\QLU�PHLUD�£�PH²�
DXNLQQL�V«UK¨ILQJX�RJ�IOµNQDUD�VDPI«ODJL��HQ�ÀD²�
HU�VND²DEµWD£E\UJ²�V«UIU¨²LQJD��VWXQGXP�QHIQG�
V«UIU¨²L£E\UJ²��

��V«UIU¨²LQJXP�KY¯OLU�VWU¸QJ�VND²DEµWD£E\UJ²�
HQ�JUXQGY¸OOXU�KHQQDU�HU�HQJX�D²�V¯²XU�KLQQ�DOPHQQL�
VND²DEµWDJUXQGY¸OOXU��VDNDUUHJODQ��6¼�UHJOD�HU�
JUXQGYDOODUUHJOD�¯�¯VOHQVNXP�VND²DEµWDU«WWL�HQ�¯�KHQQL�IHOVW�
D²�ňV£�EHUL�VND²DEµWD£E\UJ²�£�WMµQL��VHP�YHOGXU�ÀY¯�PH²�
VDNQ¨PXP�RJ�µO¸JP¨WXP�K¨WWL��HQGD�V«�WMµQL²�VHQQLOHJ�
DIOHL²LQJ�DI�KHJ²XQ�KDQV�RJ�UDVNDU�KDJVPXQXP��VHP�
YHUQGD²LU�HUX�PH²�VND²DEµWDUHJOXPņ���$UQOMµWXU�%M¸UQVVRQ��
6ND²DEµWDU«WWXU��EOV������+L²�¯VOHQVND�EµNPHQQWDI«ODJ��
5H\NMDY¯N���������7LO�Q£QDUL�¼WVN¿ULQJDU�VNDO�WHNL²�IUDP�
D²�VDNQ¨PLVKXJWDNL²�¯�VND²DEµWDU«WWL�Y¯VDU�WLO�ÀHVV�D²�
YL²NRPDQGL�KDIL�DI�£VHWQLQJL�H²D�J£OH\VL�V¿QW�DI�V«U�À£�
K£WWVHPL�VHP�YHOGXU�WMµQL�HQ�HNNL�HU�YHUL²�D²�Y¯VD�WLO�
GDJOHJUDU�P£OQRWNXQDU�KXJWDNVLQV��À�H��UHIVLYHU²UDU�
KHJ²XQDU��6NLO\U²L�VDNDUUHJOXQQDU�ÀXUID�D²�YHUD�XSSI\OOW�
WLO�D²�V«UIU¨²LQJXU�EHUL�£E\UJ²�£�WMµQL�VHP�OHL²D�NDQQ�DI�
YLQQX�KDQV�H²D�U£²JMDIDU��U«WW�HLQV�RJ�£�YL²�XP�KYHUQ�DQQDQ�
HLQVWDNOLQJ�VHP�YHOGXU�WMµQL�PH²�VDNQ¨PUL�K£WWVHPL����
V«UIU¨²LQJXP�KY¯OLU�ÀY¯�HNNL�HNNL�KOXWO¨J�£E\UJ²��À�H��
VND²DEµWD£E\UJ²�£Q�WLOOLWV�WLO�ÀHVV�KYRUW�YL²NRPDQGL�KDIL�
YDOGL²�WMµQL�PH²�ÀY¯�D²�V¿QD�DI�V«U�YDQU¨NVOX�¯�VWDUIL��

��KYHUMX�IHOVW�À£�KLQ�VWUDQJD�VND²DEµWD£E\UJ²"���QRNNUXP�
VYL²XP�PDQQO¯IVLQV�OLJJXU�VWUDQJDUL�VND²DEµWD£E\UJ²�£�
HLQVWDNOLQJXP�HQ�¸²UXP�RJ�£�ÀD²�YL²�XP�V«UIU¨²LQJD�� HVVL�
VWUDQJD�VND²DEµWD£E\UJ²�ELUWLVW�¯�ÀY¯�D²�U¯NDUL�NU¸IXU�HUX�
JHU²DU�XP�D²J¨VOX�YL²NRPDQGL��À�H��J£OH\VLVP¨OLNYDU²LQQ�
HU�VWUDQJDUL����VNLOQLQJL�O¸JIU¨²LQQDU�HU�J£OH\VL�ÀD²�ÀHJDU�
YL²NRPDQGL�J¨WLU�HNNL�ÀHLUUDU�YDUN£UQL�VHP�JHJQ�RJ�
VN\QVDPXU�PD²XU��RIW�QHIQGXU�ERQXV�SDWHU�IDPLOLDV�H²D�
ERQXV�SDWHU��P\QGL�JHUD�¯�V¸PX�D²VW¸²X�� HJDU�PHWL²�HU�
KYRUW�V«UIU¨²LQJXU�KDIL�V¿QW�DI�V«U�J£OH\VL�HU�ÀDQQLJ�PL²D²�
YL²�KYD²�JHJQ�RJ�VN\QVDPXU�V«UIU¨²LQJXU�P\QGL�JHUD�YL²�
V¸PX�D²VW¨²XU�� DQQLJ�JHWXU�DWKXJXQDUOH\VL�V«UIU¨²LQJV�
YHUL²�JUXQG�Y¸OOXU�VND²DEµWD£E\UJ²DU�PH²DQ�VDPE¨ULOHJW�
DWKXJXQDU�OH\VL�HLQVWDNOLQJV�VHP�HNNL�HU�V«UIU¨²LQJXU�£�
YL²NRPDQGL�VYL²L��RJ�JHIXU�VLJ�HNNL�¼W�I\ULU�ÀD²��HU�HNNL�
JUXQGY¸OOXU�VND²DEµWD£E\UJ²DU��(UX�£�ÀDQQ�K£WW�U¯NDU�NU¸IXU�
JHU²DU�WLO�ÀHVV�D²�V«UIU¨²LQJXULQQ�V«�£YDOOW�YDQGYLUNXU�¯�
VW¸UIXP�V¯QXP��\ILU�KYD²D�IDJÀHNNLQJX�KDQQ�HLJL�D²�E¼D��
VHP�RJ�WLO�ÀHVV�KYD²�KDQQ�YLWL�H²D�PHJL�YLWD��À�P�W��KYD²�KDQQ�
PHJL�VM£�I\ULU���

6DNDUUHJODQ�VM£OI�HU�µO¸JIHVW��µVNU£²�U«WWDUUHJOD��+LQV�
YHJDU�HU�DOJHQJW�D²�¯�O¸JXP�VHP�JLOGD�XP�VWDUIVVW«WWLU�RJ�
V«UIU¨²LQJD�V«�Y¯VD²�WLO�µO¸JIHVWUD�UHJOQD�VND²DEµWDU«WWDU��
W�G��

����JU��ODJD�QU����������XP�HQGXUVNR²HQGXU��
„Endurskoðandi ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn 

hans valda í störfum sínum, af ásetningi eða gáleysi. Um sakarmat 
og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar.“  

����JU��ODJD�QU����������XP�V¸OX�IDVWHLJQD��I\ULUW¨NMD�RJ�
VNLSD���

„Fasteignasali ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn 
hans valda í störfum sínum, af ásetningi eða gáleysi. Um sakarmat 
og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar. [...]“

���PJU������JU��ODJD�QU����������XP�O¸JPHQQ
„Lögmaður ber bótaábyrgð á störfum sínum og starfsmanna 

sinna eftir almennum reglum.“

(Q�KYHUMLU�HUX�V«UIU¨²LQJDU�RJ�KYD²D�NU¸IXU�YHU²D�JHU²DU�
WLO�YHUNHIQD�ÀHLUUD"

6«UIU¨²LQJDU�HUX�ÀHLU�VHP�HLJD�D²�EDNL�PHQQWXQ�£�
YL²NRPDQGL�VYL²L��IDJOHJD�ÀHNNLQJX�RJ�UH\QVOX�RJ�EMµ²D�IUDP�
ÀMµQXVWX�V¯QD�RJ�V«UIU¨²LÀHNNLQJX��\ILUOHLWW�JHJQ�JUHL²VOX��
 µWW�V«UIU¨²LQJXU�ÀLJJL�HNNL�JUHL²VOX�I\ULU�ÀMµQXVWXQD�JHWXU�
HQJX�D²�V¯²XU�KY¯OW�£�KRQXP�V«UIU¨²L£E\UJ²��6«UIU¨²LQJDU�
WLOKH\UD�ÀY¯�\ILUOHLWW�£NYH²QXP�VWDUIVVW«WWXP��VYR�VHP�
HQGXUVNR²HQGXU��O¸JIU¨²LQJDU��O¸JPHQQ��O¨NQDU��UDIYLUNMDU��
YHUNIU¨²LQJDU�RJ�DUNLWHNWDU��(LQQLJ�JHWD�O¸JD²LODU�£�ERU²�
YL²�IM£UP£ODI\ULUW¨NL��KDJVPXQDVDPW¸N�RJ�VWRIQDQLU�IDOOL²�
XQGLU�VNLOJUHLQLQJXQD��KDIL�ÀHLU�D²LODU�¯�UDXQ�YHUL²�D²�YHLWD�
V«UIU¨²LÀMµQXVWX��

(²OLVµO¯NDU�NU¸IXU�YHU²D�JHU²DU�WLO�YHUNHIQD�V«UIU¨²LQJD�
HIWLU�ÀY¯�£�KYD²D�VYL²L�ÀHLU�VWDUID�����VXPXP�VYL²XP�
ÀXUID�YHUNLQ�D²�XSSI\OOD�£NYH²QDU�NU¸IXU��VYR�VHP�KM£�
DUNLWHNWXP�ÀHJDU�ÀHLU�WHLNQD�K¼V��8QQW�YHU²XU�D²�YHUD�D²�
UHLVD�K¼V�HIWLU�WHLNQLQJXP�RJ�K¼VL²�ÀDUI�D²�XSSI\OOD�DOODU�
RSLQEHUDU�NU¸IXU����VDPD�K£WW�YHU²XU�D²�YHUD�K¨JW�D²�
HIQD�VDPQLQJ�VHP�IDVWHLJQDVDOL�JHULU�XP�NDXS�£�IDVWHLJQ��
��VXPXP�¸²UXP�VYL²XP�YHU²D�\ILUOHLWW�HNNL�JHU²DU�D²UDU�
NU¸IXU�HQ�D²�V«UIU¨²LQJXULQQ�YLQQL�YHUNL²�IDJOHJD�RJ�JHIL�
DOODU�QDX²V\QOHJDU�XSSO¿VLQJDU��0M¸J�U¯NDU�NU¸IXU�HUX�WLO�
G¨PLV�JHU²DU�WLO�O¨NQD�HQ�HNNL�YHU²XU�V¼�NUDID�JHU²�D²�
DOODU�O¨NQLVD²JHU²LU�OHL²L�WLO�IXOOV�EDWD�RJ�ÀD²�£Q�QRNNXUUD�
DXNDYHUNDQD��

Sönnunarreglur
�QQXU�PHJLQUHJOD�VND²DEµWDU«WWDU�HU�UHJODQ�XP�
V¸QQXQDUE\U²L�WMµQÀROD����KHQQL�IHOVW�D²�V£�VHP�NUHIVW�EµWD�
YHU²XU�D²�VDQQD�D²�EµWDVN\OG�K£WWVHPL�KDIL�£WW�V«U�VWD²�VHP�
OHLWW�KDIL�WLO�ÀHVV�D²�WMµQ�KDQV�KDIL�RU²L²�RJ�KYHUW�XPIDQJ�
WMµQVLQV�V«��$I�GµPXP�+¨VWDU«WWDU�HU�KLQV�YHJDU�OMµVW�D²�
ÀHJDU�IMDOOD²�HU�XP�VND²DEµWD£E\UJ²�V«UIU¨²LQJD�HU�VWXQGXP�
GUHJL²�¼U�ÀHVVDUL�NU¸IX��(U�ÀD²�HLQQ�DI�ÀHLP�À£WWXP�VHP�JHUD�
EµWD£E\UJ²�V«UIU¨²LQJD�VWUDQJDUL�HQ�DQQDUUD��+HIXU�ÀDQQLJ�
¯�U«WWDU�IUDPNY¨PG�VWXQGXP�YHUL²�GUHJL²�¼U�ÀHLUUL�NU¸IX�D²�
WMµQÀROL�ÀXUIL�D²�VDQQD�DWYLN�P£OVLQV��D²�RUVDNDWHQJVO�V«X�
PLOOL�KLQQDU�EµWDVN\OGX�K£WWVHPL�RJ�WMµQVLQV�RJ�HLQQLJ�KHIXU�
YHUL²�GUHJL²�¼U�D²�WMµQÀROL�ÀXUIL�D²�V¿QD�IUDP�£�IM£UK¨²�
WMµQV��+LQV�YHJDU�KHIXU�¯�U«WWDUIUDPNY¨PG�¯�WHQJVOXP�YL²�
V«UIU¨²L£E\UJ²�HNNL�YHUL²�YLNL²�IU£�ÀHLUUL�NU¸IX��D²�ÀD²�HU�
V£�VHP�WHOXU�VLJ�KDID�RU²L²�I\ULU�WMµQL�VHP�YHU²XU�D²�VDQQD�
VDNQ¨PD�K£WWVHPL��À�H��£VHWQLQJXU�H²D�J£OH\VL�KDIL�£WW�V«U�
VWD²��HQ�HLQV�RJ�£²XU�VDJ²L�HU�P¨OLNYDU²LQQ�VWUDQJXU�KYD²�
ÀD²�YDU²DU�RJ�U¯NDU�NU¸IXU�JHU²DU�WLO�V«UIU¨²LQJD��

Atvik máls
6HP�G¨PL�XP�IU£YLN�IU£�DOPHQQXP�V¸QQXQDUNU¸IXP�¯�
VND²DEµWDP£OXP�ÀHJDU�XP�V«UIU¨²L£E\UJ²�HU�D²�WHIOD�VNDO�
I\UVW�YLNL²�D²�DWYLNXP�P£OV��À�P�W��XPIDQJL�YHUNV�

��GµPVP£OXP�ÀDU�VHP�£JUHLQLQJXU�KHIXU�ULVL²�XP�XPIDQJ�
YHUNV��À�H��KYD²�ÀD²�YDU�¯�UDXQ�RJ�YHUX�VHP�V«UIU¨²LQJXULQQ�
WµN�D²�V«U�D²�JHUD��KHIXU�+¨VWLU«WWXU��HLQV�RJ�£²XU�VDJ²L��
YLNL²�IU£�ÀY¯�D²�WMµQÀROL�EHUL�V¸QQXQDUE\U²LQD�XP�DWYLN�P£OV�
RJ�ODJW�V¸QQXQDUE\U²LQD�£�V«UIU¨²LQJLQQ�

��GµPL�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OLQX�QU�����������VHP�NYH²LQQ�
YDU�XSS�����RNWµEHU������YRUX�DWYLN�ÀDX�D²�$�VI��IHVWL�NDXS�
£�KHOPLQJVKOXW�¯�L²QD²DUK¼VQ¨²L�PH²�NDXSVDPQLQJL�����
RNWµEHU������HQ�VDPNY¨PW�KRQXP�YDU�;�HKI��VHOMDQGL�
HLJQDUKOXWDQV��;�HKI��KDI²L�Q¿OHJD�IHVW�NDXS�£�K¼VQ¨²LQX�RJ�
KDI²L�HNNL�HQQ�IHQJL²�¼WJHIL²�DIVDO����NDXSVDPQLQJQXP�NRP�
IUDP�£OHWUXQ�ÀHVV�HIQLV�D²�O¸JPD²XULQQ�%�KHI²L�VDPL²�VNMDOL²��
��P£OLQX�NUDI²L�$�VI��%�XP�VND²DE¨WXU�I\ULU�¨WOD²�WMµQ�YHJQD�
PHLQWUD�PLVWDND�ÀHVV�V¯²DUQHIQGD�YL²�JHU²�NDXSVDPQLQJVLQV�
VHP�OHLWW�KHI²X�WLO�ÀHVV�D²�ÀD²�KHI²L�HNNHUW�IHQJL²�¯�VLQQ�
KOXW�DI�XSSER²VDQGYLU²L�HLJQDULQQDU�VHP�VHOG�YDU�V¯²DU�
QDX²XQJDU�V¸OX��(Q�V¿VOXPD²XU�KDI²L�KDIQD²�ÀLQJO¿VLQJX�
NDXSVDPQLQJVLQV�ÀDU�VHP�XQGLUVNULIW�DIVDOVKDID�KDIL�YDQWD²��
$I�K£OIX�O¸JPDQQVLQV�YDU�ÀY¯�DOIDUL²�KDIQD²�D²�KDQQ�KHI²L�
KDIW�PLOOLJ¸QJX�XP�IUDPDQJUHLQG�IDVWHLJQDNDXS�HLQV�RJ�$�
VI��K«OW�IUDP��+DQQ�KHI²L�HLQXQJLV�I¨UW�£�EOD²�¯�IRUPOHJDQ�
E¼QLQJ�À£�VNLOP£OD�NDXSD�VHP�$�VI��RJ�;�HKI��KHI²X�£²XU�
NRPL²�V«U�VDPDQ�XP����GµPL�+¨VWDU«WWDU�YDU�ODJW�WLO�
JUXQGYDOODU�D²�O¸JPD²XULQQ�KHI²L�DIOD²�ÀLQJO¿VLQJDUYRWWRU²V�
¯�WHQJVOXP�YL²�VNMDODJHU²LQD�RJ�¼WVN¿UW�À¿²LQJX�ÀHVV�D²�
VHOMDQGLQQ�Y¨UL�HNNL�ÀLQJO¿VWXU�DIVDOVKDIL�� £�YDU�WDOL²�¯�OMµV�
OHLWW�D²�NDXSVDPQLQJXULQQ�KHI²L�HNNL�YHUL²�XQGLUULWD²XU�
£�VNULIVWRIX�O¸JPDQQVLQV��HQJDU�JUHL²VOXU�KHI²X�IDUL²�
ÀDU�IUDP�RJ�IRUVYDUVPD²XU�$�VI��KHI²L�VM£OIXU�IDUL²�PH²�
NDXSVDPQLQJLQQ�WLO�ÀLQJO¿VLQJDU�RJ�PµWWHNL²�KDQQ�VN¸PPX�
V¯²DU�PH²�£ULWXQ�XP�IU£Y¯VXQ�ÀDU�VHP�DIVDOVKDIL�KHI²L�HNNL�
XQGLUULWD²�VNMDOL²��7DOGL�+¨VWLU«WWXU�D²�O¸JPD²XULQQ�KHI²L�
V¿QW�IUDP�£�D²�KOXWYHUN�VLWW�¯�WHQJVOXP�YL²�IDVWHLJQDNDXSLQ�
KHI²L�YHUL²�DIPDUND²�RJ�PHLQW�WMµQ�$�VI��\U²L�HNNL�UDNL²�WLO�
YDQU¨NVOX�O¸JPDQQVLQV�£�O¸JEXQGQXP�VN\OGXP�V¯QXP�¯�
VDPU¨PL�YL²�ÀD²�KOXWYHUN�VHP�NDXSVDPQLQJVD²LODU�IµOX�
KRQXP��6¿NQD²L�+¨VWLU«WWXU�ÀY¯�O¸JPDQQLQQ�DI�NU¸IX�$�VI�

(LQQLJ�P£�QHIQD�GµP�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OLQX�QU������������
XSSNYH²LQQ�����PDUV�������9RUX�DWYLN�ÀDX�D²�$�K¸I²D²L�P£O�
JHJQ�IDVWHLJQDVDODQXP�%�YHJQD�£JUHLQLQJV�XP�KYRUW�%�KHI²L�
ERUL²�D²�VM£�WLO�ÀHVV�D²�$�IHQJL�WLOWHNQD�JUHL²VOX�YHJQD�V¸OX�
IDVWHLJQDU��$²�YLUWXP�£NY¨²XP�NDXSVDPQLQJV�XP�IDVW�
HLJQLQD�YDU�HNNL�WDOL²�D²�EµWD£E\UJ²�%�JDJQYDUW�$�\U²L�UHLVW�£�
ÀHLP�£NY¨²XP�ODJD�QU����������XP�V¸OX�IDVWHLJQD��I\ULUW¨NMD�
RJ�VNLSD�HU�Y¸U²X²X�VN\OGXU�KDQV�VHP�IDVWHLJQDVDOD�JDJQYDUW�
$�VHP�VHOMDQGD�H²D�¸²UXP�U«WWKDID�¯�HLJQLQQL�� £�ÀµWWL�$�
KYRUNL�KDID�V¿QW�IUDP�£�D²�K¼Q�KHI²L�EH²L²�IM£UWMµQ�VHP�%�
KHI²L�YDOGL²�KHQQL�PH²�µO¸JP¨WXP�RJ�VDNQ¨PXP�K¨WWL�¯�
VW¸UIXP�V¯QXP�VHP�IDVWHLJQDVDOL�XPU¨WW�VLQQ�Q«�£�¸²UXP�
JUXQGYHOOL��9DU�%�ÀY¯�V¿NQD²XU�DI�NU¸IXP�$��

orsakatengsl
 £�ÀHNNLVW�ÀD²�¯�U«WWDUIUDPNY¨PG�XP�V«UIU¨²L£E\UJ²�D²�
GUHJL²�V«�¼U�ÀHLUUL�NU¸IX�D²�WMµQÀROD�EHUL�D²�V¿QD�IUDP�£�
RUVDNDWHQJVO�PLOOL�KLQQDU�VDNQ¨PX�K£WWVHPL�RJ�WMµQVLQV��
+DIL�WMµQÀROL�V¿QW�IUDP�£�D²�V«UIU¨²LQJXU�KDIL�V¿QW�DI�
V«U�J£OH\VL�¯�VW¸UIXP�RJ�D²�WMµQ�KDIL�RU²L²�À£�HUX�PLQQL�
NU¸IXU�JHU²DU�WLO�ÀHVV�D²�WMµQÀROLQQ�V¿QL�IUDP�£�D²�J£OH\VL�
V«UIU¨²LQJVLQV�KDIL�¯�UDXQ�YHUL²�RUV¸N�WMµQVLQV����ÀHWWD�
V«UVWDNOHJD�YL²�¯�P£OXP�VHP�O¼WD�D²�EµWD£E\UJ²�YHJQD�
O¨NQLVYHUND�RJ�KHLOEULJ²LVVWRIQDQD��P£�W�G��QHIQD�GµP�
+¨VWDU«WWDU�¯�P£OL�QU������������

 HWWD�HU�Àµ�HNNL�PHJLQUHJOD�RJ�VHP�G¨PL�XP�KL²�
JDJQVW¨²D�P£�QHIQD�GµP�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OLQX�QU������������
0H²�NDXSVDPQLQJL�����VHSWHPEHU������NH\SWX�$�RJ�%�
M¸U²LQD�;��(IWLU�D²�$�RJ�%�K¸I²X�IHQJL²�M¸U²LQD�DIKHQWD�
W¸OGX�ÀDX�D²�IODWDUP£O�O£JOHQGLV�MDU²DULQQDU�KHI²L�UH\QVW�
PLQQD�HQ�ÀDX�KHI²X�JHUW�U£²�I\ULU�VDPNY¨PW�XSSGU¨WWL�
DI�GHLOLVNLSXODJL�IU¯VWXQGDE\JJ²DU�£�M¸U²LQQL��+¸I²X²X�
ÀDX�P£O�PH²DO�DQQDUV�£�KHQGXU�IDVWHLJQDVDODQXP�VHP�
DQQD²LVW�V¸OXQD�RJ�VNMDODJHU²LQD��.U¸I²XVW�ÀDX�VND²DEµWD�
H²D�DIVO£WWDU�DI�NDXSYHU²L��7DOL²�YDU�D²�$�RJ�%�KHI²X�
HNNL�P£WW�GUDJD�£O\NWDQLU�XP�VW¨U²�O£JOHQGLVLQV�DI�ÀHLP�
GHLOLVNLSXODJVXSSGU¨WWL�VHP�ÀHLP�KDI²L�YHUL²�DIKHQWXU��
+HI²X�ÀDX�JHQJL²�WLO�VDPQLQJD�XP�NDXS�£�M¸U²LQQL�£Q�ÀHVV�
D²�KDID�£²XU�DIOD²�µ\JJMDQGL�XSSO¿VLQJD�XP�ÀHWWD�HQ�ÀU£WW�
I\ULU�ÀD²�UHLVW�P£OVVµNQ�V¯QD�£�ÀY¯�D²�VW¨U²�O£JOHQGLVLQV�
KHI²L�KDIW�YHUXOHJD�À¿²LQJX�YL²�£NY¸U²XQ�ÀHVV�YHU²V�VHP�ÀDX�
K¸I²X�YHUL²�WLOE¼LQ�WLO�D²�JUHL²D�YL²�VDPQLQJVJHU²LQD��8P�
DXJOMµV�PLVW¸N�DI�K£OIX�$�RJ�%�KHI²L�YHUL²�D²�U¨²D�YL²�D²�OHVD�
¼U�XSSGU¨WWLQXP�RJ�\U²X�ÀDX�VM£OI�D²�EHUD�£E\UJ²�£�ÀY¯��+LQV�
YHJDU�ÀµWWL�V¸OX\ILUOLW�IDVWHLJQDULQQDU�HNNL�KDID�XSSI\OOW�À¨U�
NU¸IXU�VHP�£VNLOGDU�HUX�¯�O¸JXP��HQ�ÀD²�YDU�HNNL�WDOLQ�KDID�
YHUL²�RUV¸N�WMµQV�$�RJ�%�RJ�YDU�IDVWHLJQDVDOLQQ�V¿NQD²XU�DI�
VND²DEµWDNU¸IX�$�RJ�%�

(LQQLJ�P£�QHIQD�GµP�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OLQX�QU������������
VHP�NYH²LQQ�YDU�XSS����GHVHPEHU������� DU�K£WWD²L�VYR�WLO�D²�
$�K¸I²D²L�P£O�JHJQ�%��'�RJ�(�VI��WLO�KHLPWX�VND²DEµWD�YHJQD�
WMµQV�VHP�K¼Q�NYD²VW�KDID�RU²L²�I\ULU�ÀHJDU�UDIVWUDXPXU�
IµU�XP�KDQD�ÀHJDU�K¼Q�ED²D²L�VLJ�£�KHLPLOL�V¯QX��%�KDI²L�
YHUL²�UDIYLUNMDPHLVWDUL�YL²�E\JJLQJX�K¼VVLQV�RJ�KDI²L�
VDPHLJQDUI«ODJ�KDQV�RJ�'��(�VI���V«²�XP�UDIODJQLU�¯�ÀD²��
)\ULU�O£�D²�UDIPDJQVOHL²VOXU�K¸I²X�YHUL²�UDQJOHJD�WHQJGDU�¯�
¯E¼²�$�HQ�D²�PDWL�GµPNYDGGUD�V«UIU¨²LQJD�J£WX�ÀDX�PLVW¸N�
HLQ�RJ�V«U�HNNL�RUVDND²�VO\V�HLQV�RJ�ÀD²�VHP�$�NYD²VW�KDID�
RU²L²�I\ULU�QHPD�KOXWXU��VHP�WHQJGXU�KHI²L�YHUL²�UDINHUIL�
¯E¼²DULQQDU��KHI²L�NRPLVW�¯�VQHUWLQJX�YL²�ED²YDWQL²�� DU�VHP�
$�KDI²L�QHLWD²�ÀY¯�D²�VO¯NW�KHI²L�JHUVW�YDU�WDOL²�µVDQQD²�D²�
U¸QJ�WHQJLQJ�UDIPDJQVOHL²VOD�KHI²L�RUVDND²�VO\VL²��.U¸IXP�$�
YDU�ÀY¯�KDIQD²��

Fjárhæð tjóns
7MµQÀROL�ÀDUI�DOOD�MDIQD�D²�VDQQD�D²�WMµQ�KDIL�RU²L²�RJ�
MDIQIUDPW�KYHUW�XPIDQJ�ÀHVV�V«��¯�P£OXP�VHP�O¼WD�D²�
V«UIU¨²L�£E\UJ²�O¯NW�RJ�¯�¸²UXP�VND²DEµWDP£OXP��6HP�G¨PL�
XP�ÀD²�P£�QHIQD�GµPD�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OXP�QU�����������
���������RJ�����������+¨VWLU«WWXU�KHIXU�Àµ�NYH²L²�XSS�
GµPD�ÀDU�VHP�E¨WXU�HU�G¨PGDU�D²�£OLWXP�HI�OMµVW�À\NLU�
D²�WMµQÀROL�KDIL�RU²L²�I\ULU�HLQKYHUMX�WMµQL��HQ�VYR�K£WWD²L�
WLO�¯�GµPL�+¨VWDU«WWDU�¯�P£OLQX�QU������������ DU�NUDI²L�
$�O¸JPHQQLQD�%�RJ�'�XP�E¨WXU��ÀDU�VHP�GUHJLVW�KDI²L�
KM£�ÀHLP�D²�KDOGD�WLO�KDJD�NU¸IX�KHQQDU�XP�E¨WXU�I\ULU�
O¯NDPVWMµQ��7DOGL�+¨VWLU«WWXU�D²�PH²�KOL²VMµQ�DI�ÀHLUUL�
U¯NX�£E\UJ²�VHP�O¸JPHQQ�EHUD�JDJQYDUW�VNMµOVW¨²LQJXP�
V¯QXP�KHI²L�D²JHU²DOH\VL��%�HNNL�YHUL²�Q¨JLOHJD�U«WWO¨WW�¯�
P£OLQX�RJ�WHOMD�\U²L�D²�'�KHI²L�HNNL�EUXJ²LVW�HLQV�VNMµWW�YL²�
RJ�Y¨QWD�P¨WWL�DI�VWDUIDQGL�O¸JPDQQL��7HOGXVW�ÀDX�ÀY¯�EHUD�
VND²DEµWD£E\UJ²�JDJQYDUW�$��HQGD�VW¨²X�O¯NXU�WLO�ÀHVV�D²�$�
KHI²X�YHUL²�G¨PGDU�E¨WXU�D²�HLQKYHUMX�OH\WL�KHI²L�NU¸IXP�
KHQQDU�YHUL²�KDOGL²�WLO�KDJD�� DU�VHP�VYR�KHI²L�HNNL�YHUL²�
JHUW�À¨WWX�Q¨JDU�O¯NXU�KDID�YHUL²�OHLGGDU�D²�ÀY¯�D²�$�KHI²L�
RU²L²�I\ULU�WMµQL�V¸NXP�DWKDIQDOH\VLV�%�RJ�'�RJ�\U²X�ÀDX�
D²�EHUD�KDOOD�DI�V¸QQXQDUVNRUWL�XP�D²�VYR�KHI²L�HNNL�YHUL²��
9RUX�O¸JPHQQLUQLU�ÀY¯�G¨PGLU�WLO�D²�JUHL²D�$�VND²DE¨WXU�D²�
£OLWXP�

Túlkun sakareglunnar
*UXQGY¸OOXU�VND²DEµWD£E\UJ²DU�V«UIU¨²LQJD�HU�V¼�DOPHQQD�
VND²DEµWD£E\UJ²�VHP�IHOVW�¯�VDNDUUHJOXQQL��+LQ�VWUDQJD�
£E\UJ²�VHP�£�V«UIU¨²LQJXP�KY¯OLU�HU�KLQV�YHJDU�UHLVW�£�
W¼ONXQ�VDNDUUHJOXQQDU�RJ�V¸QQXQDUNU¸IXP��(U�VDNQ¨PLV�
P¨OLNYDU²LQQ�VHP�ODJ²XU�HU�£�V«UIU¨²LQJD�VWUDQJDUL�
HQ�JHQJXU�RJ�JHULVW��ÀDQQLJ�D²�IOHVW�¸OO�IU£YLN�IU£�ÀY¯�D²�
V«UIU¨²LQJXU�V¿QL�£YDOOW�DI�V«U�I\OOVWX�YDQGYLUNQL�¯�VWDUIL�
HUX�WDOLQ�YHUD�J£OH\VL�DI�KDQV�K£OIX����¸²UX�ODJL�OHL²LU�
ÀD²�WLO�VWUDQJDUL�VND²DEµWD£E\UJ²DU�V«UIU¨²LQJD�D²�¯�
U«WWDUIUDPNY¨PG�KHIXU�YHUL²�GUHJL²�¼U�V¸QQXQDUNU¸IXP�£�
KHQGXU�WMµQÀROD�KYD²�DWYLN�P£OV�YDU²DU��RUVDNDWHQJVO�PLOOL�
KLQQDU�EµWDVN\OGX�K£WWVHPL�RJ�XPIDQJ�WMµQVLQV��
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H
anna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráð-
herra, sem fer meðal annars með málefni 
sveitarfélaga fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, 
segir að sveitarfélög geti hagrætt enn meira 
en þegar hefur verið gert, meðal annars með 

samnýtingu á þjónustu og samvinnu við innkaup á vörum og 
tækjum. Þá verði það að vera hluti af umræðu fyrir sveit-
arstjórnarkosningar vorið 2014 að sveitarfélög geti lækkað 
skatta eins og þau sjálf telja eðlilegt með því að ákveða lág-
marksútsvar. Samkvæmt lögum er lágmarksútsvar sveitar-
félaga nú 12,44 prósent en hámarksútsvar 14,48 prósent. 
Endanleg skattprósenta á íbúa sveitarfélaga ræðst síðan af 
útsvarinu. „Sveitarfélögin hafa náð talsverðum árangri í 
hagræðingu og sparnaði síðustu ár og brugðust að mínu mati 
ŮMµWW�RJ�¸UXJJOHJD�YL²�DŮHL²LQJXQXP�DI�KUXQL�EDQN�
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anna. Bæði með aukinni samvinnu sín á milli 
RJ�NU¸ƀXJUL�HQGXUVNR²XQ�PDUJUD�YHUNHIQD�
tókst þeim að hagræða, ekki aðeins með því 
að fresta framkvæmdum, heldur einnig með 
því að lækka almennan rekstrarkostnað. Hins 
vegar er augljóst að mörg þeirra, sérstaklega 
þau stærri, geta gert enn betur í því að hag-
ræða og spara til framtíðar. Það felst fyrst og 
IUHPVW�¯�ÀY¯�D²�O¨NND�XPIDQJ�NHUŭVLQV�VM£OIV��
minnka miðstýringu og hagræða í umsýslu 
RJ�\ŭUVWMµUQ���J�KHOG�D²�I¨VWLU�£WWL�VLJ�£�ÀY¯�
hversu mikill kostnaður liggur í rekstri kerf-
LVLQV�VM£OIV��ÀDU�VHP�\ŭUE\JJLQJ�KHIXU�RU²L²�
of umfangsmikil, sérstaklega á árunum fyrir 
hrun,“ sagði Hanna Birna.

Verði óhrædd við breytingar

Hún segir sveitarfélögin þurfa að velta við 
öllum steinum þegar kemur að opinberum 

rekstri og þjónustu og vera óhrædd við að breyta um rekstr-
arform, telji þau að það geti hjálpað til. „Sveitarfélögin þurfa, 
líkt og ríkið, að vera óhræddari við að horfa á kosti þess að 
fela öðrum en opinberum aðilum að reka þjónustu á borð við 
skóla, leikskóla, þjónustu við aldraða, tómstundaiðkun og 
ŮHLUD��0H²�ÀY¯�D²�¼WK¿VD�UHNVWULQXP�P£�Q£�IUDP�PHLUL�KDJ-
U¨²LQJX��VSDUD�¼WVYDUVJUHL²HQGXP�ź£UPDJQ�HQ�JHUD�XP�OHL²�
auknar kröfur um gæði, skilvirkni og þjónustu.“

Lágmarksútsvarið sem kosningamál

��VWMµUQDUV£WWP£OD�)UDPVµNQDUŮRNNVLQV�RJ�6M£OIVW¨²LVŮRNNV-
ins er sérstaklega vikið að útsvari og í honum tekið fram að 
afnumið verði lágmarksútsvar eins og það er í lögum. Hún 
segir þetta vera mikilvægt atriði fyrir öll sveitarfélög og hluti 
DI�ÀY¯�D²�HŮD�VDPNHSSQL�£�VYHLWDUVWMµUQDUVWLJLQX��ň D²�HU�
eðlilegt að sveitarfélögin ákveði sjálf lágmarksútsvar sitt. Það 
býður upp á heilbrigða og eðlilega samkeppni á milli sveitar-
félaga. Ef einstaka sveitarfélög hafa færi á því að 
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O¨NND�¼WVYDU�VLWW�À£�¨WWX�ÀDX�D²�Q¿WD�ÀD²�W¨NLI¨UL���J�YRQD�
að umræða um lægra útsvar aukist fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar í vor. Það er brýnt að opinberir aðilar, bæði ríki og 
sveitarfélög, lækki skatta og leggi þannig sitt af mörkum til 
að auka ráðstöfunartekjur almennings og auka hér hagvöxt.“

Skuldum vafin sveitarfélög

Heildarskuldir sveitarfélaga, að meðtöldum skuldum dóttur-
félaga þeirra (A- og B-skuldbindingar í ársreikningum) í 
árslok 2011 námu 589 milljörðum króna, eða sem nemur rúm-
lega þriðjungi af árlegri landsframleiðslu Íslands, samkvæmt 
árbók sveitarfélaga 2012. Nýrri upplýsingar um stöðu allra 
sveitarfélaga í árslok 2012 liggja ekki fyrir, en staða þeirra 
hefur þó batnað nokkuð, samkvæmt upplýsingum úr Pen-
ingamálum Seðlabanka Íslands. Þar munar ekki síst um að 
Orkuveita Reykjavíkur (OR) hefur náð betri tökum á rekstri 
sínum á árinu 2012 heldur en útlit var fyrir ári fyrr og náð 
að greiða niður skuldir og styrkja undirliggjandi rekstur. 
Heildarskuldir OR eru þó ennþá stór hluti heildarskulda 
sveitarstjórnarstigsins, en þær námu 224 milljörðum í lok árs 
2012. Þar af voru langtímaskuldir, sem eru að miklu leyti í 
HUOHQGUL�P\QW��U¯ŮHJD�����PLOOMDU²DU�NUµQD�

+DQQD�%LUQD�VHJLU�D²NDOODQGL�D²�GUDJD�¼U�ź£UPDJQV�
kostnaði og greiða niður skuldir á sveitarstjórnarstiginu. 
Þverpólitísk samvinna stjórnmálamanna sé nauðsynleg. 
ň0H²�ÀY¯�D²�Q£�IUDP�KDJU¨²LQJX�¯�UHNVWUL�VNDSDVW�VYLJU¼P�
WLO�D²�JUHL²D�QL²XU�VNXOGLU�RJ�PLQQND�ź£UPDJQVNRVWQD²��VHP�
er allt of stór liður í útgjöldum margra sveitarfélaga. Þá er 
nauðsynlegt að taka fram að það er hægt að ná gífurlegum 
£UDQJUL�PH²�ÀYHUSµOLW¯VNX�VDPVWDUŭ�RJ�DXNLQQL�VDPYLQQX�
stjórnmálamanna. Þar er mér efst í huga sá árangur sem 
Q£²LVW�¯�5H\NMDY¯NXUERUJ�HƀLU�KUXQ�ÀDU�VHP�IXOOWU¼DU�E¨²L�
meiri- og minnihluta lögðu sig alla fram við að ná fram 
nauðsynlegri hagræðingu, án þess að skerða grunnþjónustu 
um of. Þetta hefur verið gert í mörgum sveitarfélögum með 
góðum árangri, sem ánægjulegt væri að sjá ríkisvaldið nýta 
sér með markvissari hætti.“

Smelltu til að lesa um 

samráðsvettvang um 

aukna hagsæld.

Smelltu til 

að fara aftur í 

yfirlit
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E
ftir að íslenskt efnahagslíf hrundi hafa verið 
skrifaðar mörg þúsund blaðsíður í formi 
rannsóknaskýrslna og kostnaðurinn við þær 
hleypur á hundruðum milljóna króna. Þessar 
skýrslur eru eðli málsins samkvæmt nokkuð 

kræsileg lesning og þær eru því mun vinsælli en skýrslur 
sem gefnar voru út áður en allt fór í bál og brand. Þó var nóg 
af skýrslum/greiningum/úttektum sem greindu stöðuna, 
vöruðu við og komu með tillögur að úrbótum. En við nennum 
ekkert að lesa þannig skýrslur og fyrir vikið erum við ítrekað 
að skrifa skýrslur um það sem fór úrskeiðis; hvernig gátu 
til dæmis allir bankarnir farið lóðrétt á hausinn á nokkrum 
árum án þess að nokkur fengi rönd við reist? Hvernig 
varð Orkuveitan ofurskuldsett? Hvernig stendur á því að 
Íbúðalánasjóður stendur svo illa? Og hvað var í gangi í 
lífeyrissjóðum landsins fyrir hrun, nú eða sparisjóðunum?

Fyrir nokkru rakst ég á grein í Peningamálum 
Seðlabankans sem kom út árið 2000 og heitir 
„Fjármálakerfið: styrkir og veikleikar“. Um er að ræða 
ítarlega greiningu á því hvernig koma megi í veg fyrir 
fjármálaáfall og gjaldeyriskreppu. Við lesturinn féllust 
mér hreinlega hendur. Það má nefnilega færa rök fyrir því 
að hefði okkur borið gæfa til að hafa þessa greiningu að 
leiðarljósi hefði sennilega ekki orðið neitt hrun. Til að gefa 
lesendum smá innsýn eru hér nokkrar lýsandi setningar;

„Í ljósi þess hve fjármálakreppur geta verið 
kostnaðarsamar er mikilvægt að gripið sé til fyrirbyggjandi 
aðgerða til þess að koma í veg fyrir þær.“

ň0LNLO�SHQLQJD��RJ�¼WO£QDÀHQVOD�HU�HLWW�KHOVWD�
áhyggjuefnið í tengslum við stöðugleika fjármálakerfisins 
um þessar mundir.“

ň0M¸J�¸U�Y¸[WXU�KHIXU�RIW�YHUL²�I\ULUER²L�DOYDUOHJUDU�
fjármálakreppu.“

 „Peningaleg þensla getur stuðlað að óhóflegri hækkun á 
verði hlutabréfa og fasteigna.“

„Óhóflegur viðskiptahalli kann einnig að vera vísbending 
um gjaldeyriskreppu”

„Viðskiptahallinn er því áhyggjuefni frá sjónarmiði 
fjármálastöðugleika. Hann eykur skuldsetningu þjóðarbúsins 
og gerir það þannig viðkvæmara fyrir áföllum og getur til 
lengdar grafið undan trausti á gengi krónunnar.“

 „Sé auknu frjálsræði ekki fylgt eftir með öflugu eftirliti 
getur það leitt til alvarlegra bresta í fjármálakerfinu“.

 „Skuldir íslenskra heimila eru nú með því hæsta sem 
gerist að tiltölu við ráðstöfunartekjur“.

ň0LNOXP�YH[WL�¼WO£QD�I\OJLU�V¼�K¨WWD�D²�HNNL�V«�Q¨JLOHJD�
hugað að greiðslugetu lánþega og því gætu lánastofnanir 
orðið fyrir útlánatöpum þegar þrengir að í efnahagslífi. 
Þessi hætta er þeim mun meiri sem fyrirtæki og heimili eru 
skuldsettari.“

„Veð sem eru farin að nálgast 80% af fasteignaverði gætu 
því reynst ótraust.“

Og lokaorðin:
„Hættan við ríkjandi aðstæður felst í því að núverandi 

þróun, ofþensla, mikill viðskiptahalli, verðbólga og 
hækkandi raungengi, leiði til vaxandi erfiðleika í 
efnahagsmálum og auki líkur á gjaldeyriskreppu. Áföll í ytra 
umhverfi hagkerfisins gætu haft hliðstæðar afleiðingar. 
Hæfni fjármálakerfisins til þess að takast á við skyndilegar 
breytingar yrði meiri ef betra jafnvægi ríkti í viðskiptum 
þjóðarbúsins gagnvart útlöndum. Auk þess að draga úr 
verðbólgu ætti stjórn efnahagsmála því öðru fremur að 
beinast að því að draga úr viðskiptahallanum.“

Skýrslur ofan í 

skúffum

álit

Brynhildur Pétursdóttir

þingmaður  

Bjartar framtíðar

Deildu með  

umheiminum

Smelltu til 

að fara aftur í 

yfirlit
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Síminn, Spotify og !ú

Snjallpakki er frábær áskriftarlei" !ar sem !ú fær" 
gagnamagn, SMS og innifaldar mínútur sem gilda í 
farsíma og heimasíma, óhá" kerfi.

Spotify Premium áskrift 
fylgir öllum Snjallpökkum 
Símans gegn 6 mána"a 
samningi

Hlusta"u á tónlistina !ína, 
hvar og hvenær sem er. #ú 
finnur uppáhaldslögin !ín á 
Spotify. 

Smelltu hér til a! kynna 
"ér máli! betur.

      
Horfa



F
rá því að markverður atburður á sér stað og þar 

til almenningur fræðist um hann þarf að sinna 

þremur lykilhlutverkum:

1.  Söfnun: Einhver þarf að safna saman 

upplýsingum um atburðinn, t.d. viðtölum, lýsingum, 

ljósmyndum og myndböndum.

2.  Ritstjórn: Einhver þarf að leggjast yfir upplýsingarnar, velja 

þær sem gefa besta innsýn í atburðinn, setja í samhengi og 

búa til skiljanlega frétt.

3.  Dreifing: Einhver þarf að koma fréttinni til lesenda.

Lengi vel voru öll þessi hlutverk á höndum starfsmanna 

fjölmiðlafyrirtækja. Blaðamaður og ljósmyndari sáu um 

að safna upplýsingum, blaðamaður skrifaði fréttina ásamt 

fréttastjóra og fréttin barst lesendum eftir dreifikerfi 

prentsmiðju, blaðbera og blaðsala. Almenningur átti ekki 

kost á að færa fjöldanum fréttir einfaldlega vegna þess hve 

dýrt og tímafrekt það var að sinna öllum þessum hlutverkum 

af kostgæfni. 

Þetta tímabil, þegar aðgangshindranir gerðu að verkum 

D²�IU«WWDŮXWQLQJXU�YDU�£�I£UUD�K¸QGXP��JHQJXU�HLQKYHUUD�
hluta vegna undir nafninu „gullöld blaðamennsku“. Ég 

Upplýsingatækni
Salvar Þór Sigurðarson

Bylting,  
tæknilega séð

Hvernig nýsjálenskur áhugamaður um jarðskjálfta rak síðasta  

naglann í líkkistu gamaldags blaðamanna

Deildu með  

umheiminum
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myndi frekar kalla það „JXOO¸OG�ź¸OPL²ODI\ULUW¨NMD“. En 

KYD²�VHP�QDIQLQX�O¯²XU�À£�KHIXU�XPKYHUŭ²�WHNL²�VWDNND-

skiptum undanfarna tvo áratugi, og þetta fyrirkomulag 

endurspeglar ekki lengur veröldina eins og hún er. Með 

tækniþróun hafa möguleikar almennings á að eiga í sam-

skiptum við almenning stóraukist, og aðgangshindranirnar 

hverfa hver á fætur annarri.

Fyrst kom internetið sem bauð upp á nýtt og opið 
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TheEarthquakeGuy, sem er 

Nýsjálend ingur að nafni Carl 

Bolland í raun heimum, segist 

hafa byrjað sinn feril í borgara-

blaðamennsku á því að taka 

saman fréttir um jarðskjálfta í 

heimalandi sínu. „Ég var orðinn 

þreyttur á að þurfa að lesa 

fréttir úr öllum áttum til að fá skýra 

mynd af því hvað gerðist. Fréttir eiga 

ekki að snúast um það sem fær flesta 

smelli, heldur að veita fólki innsýn í það 

sem er raunverulega að gerast. Það var 

það sem ég vildi reyna að gera.“

Bolland segist hafa byrjað á að fjalla 

um jarðskjálfta af einskærum áhuga, en 

umfjöllunarefnunum fjölgaði eftir því 

sem hann vann sér inn traust lesenda 

á „/news“ spjallborðinu á Reddit. Þegar 

tyrknesku mótmælin hófust sá hann 

mikla þörf fyrir síun á öllum þeim 

upplýsingum sem bárust af 

vettvangi, og reið á vaðið. „Ég 

hafði fengið jákvæð viðbrögð við 

þessum umfjöllunum, þannig 

að ég sá fyrir mér að ég gæti 

búið til eins konar miðpunkt 

fyrir upplýsingar um mótmælin. 

Þar væri hægt að verja þá sem 

skaffa upplýsingarnar, og miðla þeim til 

fjöldans.“

Ég spurði Bolland hvaða ráð hann 

vildi gefa upprennandi blaða mönnum. 

„Þú þarft að komast að því fyrir hvað 

þú stendur. Að vera blaðamaður þýðir 

að þú ert sendiboði fólksins, þú veitir 

innsýn í atburðinn sem þú ert að segja 

frá. Ef þú vilt vera alvöru blaða maður, 

fjallaðu þá um það sem skiptir virki lega 

máli. Ekki misnota sambandið sem þú 

hefur við lesandann. Þú munt tapa á 

því.“

Jarðskjálftamaðurinn Carl Bolland



dreifikerfi fyrir alla með réttu tækin og næga þekkingu. 

Fréttir gátu borist almenningi með öðrum leiðum en 

eftir einkavegum fjölmiðlafyrirtækja. Hvernig brugðust 

fjölmiðlar við? Fyrst um sinn létu þeir eins og ekkert hefði 

gerst. Mörgum árum síðar viðurkenndu þeir með semingi 

að internetið væri til. Nú tæpum tveimur áratugum eftir að 

fyrsta fréttasíðan varð til eru fjölmiðlar ennþá í stökustu 

vandræðum með að aðlaga sig tilvist þessa nýja dreifikerfis. 

Margir eru enn að reyna að laga internetið að tilvist sinni.

Næsta hindrun sem féll var upplýsingasöfnunin. 

Með smærri, hraðari og betri tækjum jukust möguleikar 

almennings á að safna nákvæmum upplýsingum af vettvangi, 

og dreifa þeim í gegnum samfélagsmiðla eins og Twitter. 

Þessi hreyfing hófst fljótlega upp úr aldamótunum, en tók 

almennilega við sér í mótmælunum í Íran sumarið 2009, 

sem hefur verið kölluð „Twitter-byltingin“, og hélt áfram 

í byltingum í Sýrlandi og Egyptalandi. Hvernig brugðust 

fjölmiðlar við? Flestir láta enn eins og ekkert hafi gerst, en 

sumir hafa gert tilraunir til að aðlagast með því að taka við 

upplýsingum frá almenningi.

Stærsta hindrunin – ritstjórnin – stóð þó enn uppi, 

því að hráar upplýsingar verða ekki að frétt þótt þeim sé 

dreift út um allt. Þetta vita allir sem hafa notað Twitter. 

Upplýsingarnar eru bara hráefnið; til að gera frétt úr þeim 

þarf að vinna þær. Skoða þær og meta, setja í sögulegt 

samhengi og skrifa svo skiljanlegan texta sem útskýrir stöðu 

mála á hlutlægan og einfaldan hátt. Þetta hefur verið síðasta 

vígi fjölmiðla, og margir telja það svo gott sem ósigrandi 

– það sé bara ekki á allra færi að framreiða frétt úr hráum 

upplýsingum.

Þessir fjölmiðlamenn ættu að fara að koma sér í 

afneitunarstellingar því þessi síðasta hindrun féll í Tyrklandi 

í sumar, þegar almenningur reis upp gegn einræðistilburðum 

Erdogan forsætisráðherra. Líkt og hafði gerst í Íran, Sýrlandi 

og Egyptalandi voru fjölmiðlar undir hæl stjórnvalda, og 

fólkið tók því við keflinu með nettengda snjallsíma að vopni. 

En ólíkt því sem gerðist í þessum löndum þá gekk 
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1994

Fjölmiðlar byrja að fóta sig 

á internetinu. aftonbladet, 

Daily telegraph og Der 

spiegel voru meðal braut-

ryðjenda í Evrópu.

1999

Evan Williams og Meg 

Hourihan setja á fót fyrstu 

bloggþjónustuna — Blogger. 

2003

Fjölmiðlar fara að óska 

eftir efni frá almenningi 

með myndavélasíma. Dallas 

Morning news bað áhorf-

endur um að senda sér 

myndir af vettvangi þegar 

Columbia-geim skutlan 

sprakk, og BBC óskaði eftir 

efni í tengslum við mótmæli 

gegn Íraksstríðinu sama ár.

2009

Mótmæli brjótast út í kjölfar 

forsetakosninga í Íran, og 

fólkið notar myndavélasíma 

og twitter til að segja heim-

inum frá.

2013

almenningur tekur að sér 

ritstjórnarhlutverk í kjölfar 

mótmæla í tyrklandi.

Vörður

smelltu á bláu hlekkina til að 

fræðast nánar um hvern atburð.

http://web.archive.org/web/19961023235430/http://www.aftonbladet.se/
http://web.archive.org/web/19961223062446/http://www.spiegel.de/
http://web.archive.org/web/19961223062446/http://www.spiegel.de/
http://web.archive.org/web/19991012022531/http://blogger.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/2763101.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/2763101.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/2009%E2%80%9310_Iranian_election_protests
http://en.wikipedia.org/wiki/2009%E2%80%9310_Iranian_election_protests
http://www.reddit.com/r/inthenews/comments/1fekzh/turkey_protests_live_thread_1/


almenningur skrefinu lengra í Tyrklandi. Netnotendur 

með nöfn eins og TheEarthquakeGuy, BipolarBear0 og 

DouglasMacArthur tóku að sér að sía upplýsingaflauminn 

sem barst frá Gezi-torgi á hverjum degi, og tóku saman í 

„live-þráðum“ á samfélagsvefnum Reddit og myndböndum á 

YouTube.

Þannig tók almenningur að sér ritstjórnarhlutverkið og 

myndaði í fyrsta sinn (eftir því sem ég best veit) keðjuna 

sem þarf til að færa fjöldanum fréttir: Fólkið safnaði 

upplýsingum, fólkið ritstýrði þeim og fólkið dreifði fréttum 

til fólksins. Allir með internettengingu gátu lesið ítarlegar 

og upplýsandi fréttir af atburðum í Tyrklandi nokkrum 

mínútum eftir að þeir áttu sér stað. Klukkutímum síðar mátti 

lesa um þá á fréttavefjum, og í dagblaðinu næsta morgun. 

Þessi þróun ætti að halda vöku fyrir blaðamönnum um allan 

heim.

Með þessu er ég þó ekki að segja að blaðamenn séu 

að verða úreltir. Þvert á móti eru þeir mjög mikilvægir 

samfélaginu, þó að almenningur eigi þess meiri og meiri 

kost að sinna hlutverkum sem hafa hingað til verið í höndum 

blaðamanna. Það sem blaðamenn þurfa að gera er að sætta 

sig við þær breytingar sem hafa orðið á þeirra umhverfi, og 

endurskilgreina hlutverk sitt gagnvart samfélaginu. Þetta 

þurfa þeir að gera í dag, á morgun og á hverjum einasta degi 

þar til við hættum að finna upp nýjar leiðir til að tala saman. 

Eða finna sér eitthvað annað að gera.
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ÍtareFni

Al Jazeera’s key to 

success ful reporting of 

Arab uprisings

af Editors Web Blog  

eftir teemu Henriksson

The Arab Awakening 

and the Internet

á James a. Baker iii institute

smelltu á fyrirsagnirnar  

til að lesa ítarefnið

Samantekt Carl Bolland um mótmælin í tyrklandi á youtuBe

smelltu til að horfa 

á myndbandið (1)

smelltu til að horfa 

á myndbandið (2)

smelltu til að horfa 

á myndbandið (3)

smelltu til að horfa 

á myndbandið (4)

http://www.editorsweblog.org/2011/04/13/citizen
http://www.editorsweblog.org/2011/04/13/citizen
http://www.editorsweblog.org/2011/04/13/citizen
http://bakerinstitute.org/news/the-arab-awakening-and-the-internet
http://bakerinstitute.org/news/the-arab-awakening-and-the-internet
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZfiDxr8x9nM
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2pCerIp_kWo
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dwm0VKv2C2TA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTyRvrvfzk_o


F
jölmiðlar eru ekki undanþegnir því að þurfa að 

markaðssetja sig. Þegar auglýsinga auglýsinga-

VWHI�QRNNXUUD�HUOHQGUD�ź¸OPL²OD�HUX�VNR²XP�À£�
HU�K¨JW�D²�ŭQQD�QRNNXU�JHJQXPJDQJDQGL�ÀHPX��
 HVVL�ÀHPX�E\JJMD�£�¨WOX²X�KOXWYHUNL�ÀHLUUD�¯�VDP-

I«ODJLQX��VXPLU�ź¸OPL²ODU�VNHPPWD�OHVHQGXP��D²ULU�IU¨²D�
RJ�HQQ�D²ULU�ŮHWWD�RIDQ�DI�VSLOOLQJX��HPE¨WWLVDIJO¸SXP�RJ�
JO¨SXP��(IQLVW¸N�ŮHVWUD�ź¸OPL²OD�HUX�ź¸OEUH\WW�HQ�¯�PDUN-

D²VVHWQLQJX�HU�JMDUQDQ�HLWWKYD²�HLWW�VHWW�£�RGGLQQ��

Ekstra Bladet 
Ekstra Bladet í Danmörku hefur löngum lagt sig fram um að 

ŮHWWD�RIDQ�DI�VSLOOWXP�VWMµUQP£ODP¸QQXP�RJ�YDIDV¸PXP�
YL²VNLSWDK£WWXP�£VDPW�XPź¸OOXQ�XP�¯ÀUµWWLU�RJ�N\QO¯I�HLQV�
RJ�HU�H²OL�JXOX�SUHVVXQQDU��

(Q�VN¼EEL²�HU�ÀD²�VHP�Ekstra Bladet�JHULU�¼W�£�¯�DXJO¿V-

LQJXP�RJ�VWLOOLU�V«U�XSS�VHP�EDQGDPDQQL�O¯WLOPDJQDQV�� HVVL�
ÀDQNDJDQJXU�KHIXU�£WW�V«U�PLVPXQDQGL�ELUWLQJDUP\QGLU��
)\ULU�XP�W¯X�£UXP�V¯²DQ�YDU�¯�JDQJL�KHUIHU²LQ��)LQG�GLJ�L�
Ekstra Bladet�HOOHU�ŭQG�GLJ�L�KYDG�VRP�KHOVW�� HWWD�HU�RU²D-

OHLNXU�VHP�K¨JW�Y¨UL�D²�À¿²D�JUµŮHJD��6¨WWX�ÀLJ�YL²�Ekstra 
Bladet eða sættu þig við hvað sem er. Auglýsingarnar gengu 

¼W�£�D²�YHQMXOHJW�IµON�YDU²�I\ULU�DOOV�NRQDU�VO¨PUL�ÀMµQXVWX�
H²D�HLWWKYD²�VHP�KUHLQOHJD�JHNN�ODQJW�¼W�\ŭU�¸OO�VN\QVHPLV-

P¸UN��(LQV�RJ�¯�ÀHVVDUL�DXJO¿VLQJX�XP�VµODUKULQJVOHLNVNµOD�

Markaðsherferðir  
fjölmiðla
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MarkaðsMál
Kári Sævarsson

& Ragnar Jónsson

Deildu með  
umheiminum

mailto:kari%40hvitahusid.is?subject=


Að taka sér stöðu með 

IµONLQX�RJ�KHOVW�JHJQ�YDOG-

K¸IXP��¯KDOGV¸ŮXP�H²D�
klíkum er eitthvað sem fyrir-

W¨NL�IU£�$SSOH�WLO�%µQXV�KDID�
QRWD²�PH²�Jµ²XP�£UDQJUL��

Önnur herferð sem 

JHNN�¼W�£�V¸PX�VNLODER²�
var herferðin Velkommen 

S§�IRUVLGHQ��9HONRPLQQ�£�
IRUV¯²XQD�� DU�YDU�EUHQQLS-

XQNWXULQQ�ŮXWWXU�\ŭU�£�À£�
VHP�YRUX�£OLWQLU�O¯NOHJLU�WLO�
D²�JHUD�HLWWKYD²�DI�V«U��HLQV�
RJ�VWµUI\ULUW¨NL�RJ�RSLQEHU-

LU�D²LODU��6NLODER²LQ�� HLU�VHP�JHUD�HLWWKYD²�DI�V«U�OHQGD�£�
forsíðu Ekstra Bladet. 

The Economist 
Ekstra Bladet WµN�V«U�VW¸²X�PH²�O¯WLOPDJQDQXP�HQ�KHUIHU²�The 
Economist�HU�DOJM¸U�DQGVW¨²D�ÀY¯�K¼Q�JHQJXU�KUHLQOHJD�¼W�£�
D²�YHUD�¼WLORNDQGL����HLQI¸OGXP�YHJJVSM¸OGXP�HU�J£WXU�VHP�
OHVHQGXU�ÀXUID�D²�OH\VD�RJ�K¸I²D�ÀY¯�WLO�J£IQDIDUV�OHVHQGD��
6NLODER²LQ�HUX�D²�ÀHLU�VHP�OHVD�W¯PDULWL²�YHU²D�QµJX�J£ID²LU�
WLO�D²�Q£�ODQJW��

Herferð The Economist KHIXU�YHUL²�ODQJO¯I�RJ�YHO�KHSSQX²�
HQGD�JHUW�¼W�£�£�WLOŭQQLQJXQD�XP�D²�OHVHQGXU�W¯PDULWVLQV�V«X�
PH²OLPLU�¯�I£PHQQXP�NO¼EEL�IDUV¨OOD�HLQVWDNOLQJD��+YHU�YLOO�
HNNL�WLOKH\UD�ÀHLP�KµSL"

The Guardian
1HWL²�KHIXU�UH\QVW�YHUD�HLQ�KHOVWD�µJQ�KHI²EXQGLQD�ź¸OPL²OD�
RJ�KDID�PDUJLU�I\ULU�O¸QJX�ER²D²�\ŭUYRIDQGL�HQGDORN�SUHQW-
PL²ODQQD��(LQKYHUQ�YHJLQQ�KDID�ÀHLU�Àµ�OLID²�DI��3UHQWPL²ODU�
KDID�Q£²��VXPLU�PH²�Jµ²XP�£UDQJUL��D²�WDND�VNUHŭ²�\ŭU�
£�QHWL²�RJ�VWDUIU¨NMD�YLQV¨ODU�QHWV¯²XU��1HWV¯²XUQDU�KDID�
PDUJDU�KYHUMDU�NRPPHQWDNHUŭ�RJ�EMµ²D�ÀDQQLJ�XSS�£�YLUND�
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À£WWW¸NX�OHVHQGD�¯�XPU¨²XP�XP�IU«WWDHIQL�RJ�ÀDU�DI�OHL²DQGL�
P¸JXOHLNDQQ�£�D²�Q¿MLU�YLQNODU�RJ�XSSO¿VLQJDU�NRPL�IUDP��
Þetta kallar The Guardian��2SHQ�-RXUQDOLVP��

1¿OHJ�YHU²ODXQDDXJO¿VLQJ�IU£�ÀHLP�IMDOODU�XP�KYHUQLJ�
mismunandi miðlar fléttast saman til að standa undir 

ORIRU²LQX�XP�RSQD�EOD²DPHQQVNX��+«U�VM£XP�YL²�KLQD�
velþekktu sögu af grísunum þremur sagða í gegnum 

mismunandi miðla The Guardian og hvernig umræðan í 

ÀMµ²I«ODJLQX�EODQGDVW�LQQ�¯�DWEXU²DUU£VLQD��6NLODER²LQ�HUX�
að The Guardian�V¿QL��7KH�:KROH�3LFWXUH��DOOD�P\QGLQD�H²D�
DOOD�IOHWL�P£OVLQV��*O¸JJLU�£KRUIHQGXU�JHWD�V«²�£KULI�IU£�
EDQGDU¯VND�OHLNVWMµUDQXP�'DYLG�)LQFKHU�¯�P\QGP£OL�RJ�¼WOLWL�
myndarinnar.
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smelltu til að horfa á  
sjónvarpsauglýsingu  

The Guardian

http://www.theguardian.com/media/video/2012/feb/29/open-journalism-three-little-pigs-advert


Skop Smelltu til að  
sjá allt skopið
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Samfélagið segir...

Sóli Hólm  @solihom 
Ég get ímyndað mér að margt sem Edda sagði líti verr 
út á prenti en það hljómaði. Þið munið lagið: Ég las 
það í Samúel.
mánudagurinn 19. ágúst

ÞorSteinn GuðmundSSon  @ThorsteinnGud
Fyrsti maðurinn til að hlaupa maraþon hét 
Feidipídes (530 fkr) og starfaði sem sendiboði. Hann 
örmagnaðist og dó. Víti til varnaðar?
þriðjudagurinn 20. ágúst

Guðmundur Andri tHorSSon
Forsvarsmaður baráttunnar fyrir flugvelli í miðbæ 
Reykjavíkur er flugumferðarstjóri - á Akureyri.
þriðjudagurinn 20. ágúst

GunnAr BrAGi SveinSSon
„Gert verður hlé á aðildarviðræðum Íslands við 
Evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu við ræðnanna 
og þróun mála innan sambandsins. Úttektin verður 
lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir 
þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið nema að undangenginni þjóðar-
atkvæðagreiðslu.“ – Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins.
sunnudagurinn 18. ágúst

HAnnA BirnA KriStjánSdóttir  @hannabirna
til hamingju Fram, Ríkharður Daðason og Reykjavík! 
http://fb.me/1hOxn5AVi
laugardagurinn 17. ágúst

HeiðA KriStín HelGAdóttir  @heidabest
Er í Nexus. Móðurmálið hér er bandaríska.
miðvikudagurinn 21. ágúst

BryndíS BjörGvinSdóttir
Vá, rosa mörg hringtorg og mikið af malbiki sem 
Garðbæingar ætla að mölva Gálgahraun undir. Verst 
að það þarf engin á öllu þessu shitti að halda. Ég hef 
keyrt Álfanesveg oft í viku í 30 ár og það er nú nánast í 
frásögur færandi ef maður hittir þar fyrir annan bíl.
miðvikudagurinn 21. ágúst

Knúz.iS  @knuz.is
Knúz dagsins er þýðing úr útlensku!  
http://fb.me/2AffymzCY
sunnudagurinn 19. ágúst

http://fb.me/1hOXn5AVi
http://fb.me/2AffymzCY


https://itunes.apple.com/us/app/islandsbanki/id456225687%3Fmt%3D8


eftir Erling Grétar Einarsson
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Þ
eir sem upplifðu unglingsár sín á tíunda 
áratug síðustu aldar þurfa ekki að sitja lengi í 
bíósætunum til að falla fyrir The World’s End, 
nýjustu mynd þríhöfða húmorskrímslisins 
Edgar Wright, Simon Pegg og Nick Frost. 

Myndin, sem hefst á endurliti til ársins 1990, inni heldur 
gríðarlega mikið af tónlist, orðfari og tilvitnunum í 
menningu tíunda áratugarins – raunar svo mikið að 
Bobby Gillespie á góðan part í einni mikilvægustu senu 
myndarinnar.Deildu með  

umheiminum

KviKmyndir
The World’s End

í leikstjórn  

Edgar Wright

+�+�+�+�+

Einn  
heimsendi  
með salthnetum, 
takk



Myndin er lokahnykkurinn í Cornetto-þríleiknum 
svokallaða og sver sig í ætt við fyrri myndirnar tvær, Hot 
Fuzz og Shaun of the Dead; pöbbarölt, smábæjarsamfélag 
sem er farið til fjandans, stílfærð slagsmálaatriði og 
afskaplega misheppnuð tilraun til að stökkva yfir 
girðingu fyrirfinnast í þeim öllum. Í Shaun of the Dead 
sáum við uppvakningamyndir teknar fyrir, Hot Fuzz 
vitnaði í um það bil hverja einustu byssuhasarmynd 
sem gerð hefur verið (hallóóó, Point Break!), en hér taka 
geimveru vélmenni yfir heiminn (eða smábæ í Bretlandi, 
sem er um það bil það sama).

Hins vegar er að finna eina stóra breytingu í The 
World’s End. Hún er dekkri, þroskaðri og alvarlegri 
en hinar tvær. Ekki að hún sé síður fyndin, heldur 
leika bæði Pegg og Frost persónur sem hafa gengið 
í gegnum þroskaferli sem fyrri persónur þeirra hafa 
ekki gert. Þeir eru eldri, lifaðri og þar af leiðandi dýpri 
en áður. Svo hafa þeir raðað frábærum dramatískum 
karakterleikurum í kringum sig; Paddy Considine, Eddie 
Marsan og Martin Freeman, auk Rosamund Pike, sem öll 
eiga þar að auki mjög auðvelt með gamanleik. 

Helsti gallinn á þessum nýfundna þroska er hins 
vegar sá að myndin fer afskaplega hægt af stað. 
Vísbendingum varðandi raunverulegt eðli bæjarins sem 
þeir ólust upp í og eru nú að heimsækja á ný er ekki 
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Smelltu til að lesa um the 

World’s End í 20 orðum

Smelltu til að lesa þrennt gott  

við myndina

Smelltu til að lesa þrennt slæmt 

við myndina

Þrennt gott

Q Fyrsti slagurinn, þar sem félagarnir takast á við unglingagengi á 

almenningsklósetti, er æðislega samsettur og hendir myndinni í 

fullan gang.

Q Öll hreyfihönnun er svo vel úr garði gerð að það þyrfti í raun að 

stofna nýjan flokk á Óskarnum til þess eins að gefa the World’s 

End gullstyttu.

Q Eftirmáli myndarinnar – án þess að gefa of mikið uppi – er með 

betri lokaatriðum ársins. Besti endir á mynd frá þessu teymi til 

þessa.

Þrennt slæmt

Q Myndin er lengi að ná flugi eftir stórflotta upphafssenu, þar sem 

samtölin og kómískar tímasetningar ná ekki að halda uppi of 

teygðu handriti í gegnum fyrsta þáttinn.

Q Persóna Rosamund Pike er fulltýpísk „kvenpersóna-í-grínhasar-

mynd“, sérstaklega þar sem svo margir hinna persónanna eru 

svo vel skrifaðar.

Q Myndin fer að líkindum ekki í almenna sýningu á Íslandi 

(samkvæmt nýjustu fréttum), sem er mikil synd. Það verða þó 

tvær sérsýningar á vegum tómasar Valgeirssonar, sem rekur 

Bíóvefinn.

the World’s end í  
tuttugu orðum
Afskaplega vel leikinn, 

dökkur en stórskemmti legur 

lokahnykkur á epískum 

grínþríleik. Rússíbanareið, 

fer hægt af stað en endar á 

fullri ferð.

Smelltu til að loka



komið nægilega hratt fyrir og sumar samtals-
senurnar eru dregnar örlítið á langinn, alla leið að fjórða 
pöbbnum (af tólf).

Allt er þó fyrirgefið þegar hasarinn tekur yfir, sem 
verður sífellt brjálæðislegri og skemmtilegri eftir því 
sem á líður. Gamanið nær svo hámarki þegar Nick 
Frost tekur til hendinni á tjaldinu. Hann hefur til þessa 
leikið vinalega aulann, en sýnir hér meiri þroska, 
leikstyrk og sjálfsöryggi en áður. Hans besta stund er 
svo í miðju risastórs slagsmálaatriðis gegn skeggjuðum 
Pierce Brosnan og um 50 ómennskum félögum hans – á 
pöbbnum, auðvitað – þar sem Frost sýnir hasartakta á 
pari við Jason Statham á góðum degi. Pegg, og raunar 
allir hinir, eru líka mjög áhugaverðir karakterar. Það 
er gaman að sjá Pegg leika persónu sem glímir við 
djúpstæð vandamál, er full af innri togstreitu og er 
að berjast við vonbrigði og trega. En það er Frost sem 
vinnur tryggð áhorfandans þegar til kastanna kemur, 
ekki síst í lokauppgjöri myndarinnar og eftirmála, sem 
er bæði dökkur, jarðbundinn og hæfilega hjartfólginn. 
Og fyndinn. Að sjálfsögðu.
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Smelltu til að 

horfa á stiklu fyrir 

myndina

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn__1Y-N5tQk


Deildu með  
umheiminum

Fara ótroðnar 
slóðir erlendis

eftir Birgi Þór Harðarson
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Í
slenska upptökuteymið StopWaitGo, skipað þeim 
Ásgeiri Orra Ásgeirssyni, Pálma Ragnari Ásgeirs-
syni og Sæþóri Kristinssyni, seldi nýverið lag til 
ensk-írsku poppsveitarinnar The Saturdays. Eru 
það nokkur tímamót fyrir StopWaitGo enda njóta 

stelpurnar í The Saturdays mikilla vinsælda í Bretlandi 
RJ�¨WOD�D²�QRWD�ODJL²�VHP�N\QQLQJDUODJ�I\ULU�źµU²X�
breiðskífu sína sem væntanleg er síðar á þessu ári. Lagið 
er diskódanslag í anda ríkjandi strauma í poppheimin-
um.

Þeir félagar í StopWaitGo eru hins vegar að fara á 
svig við ríkjandi stefnu íslenskra tónlistarmanna sem 
herjað hafa á erlendan markað, og reyna þeir nú að 
öðlast frama í bandarísku poppmaskínunni í Hollywood. 
Það er öfugt við íslenskt tónlistarfólk sem náð hefur 
vinsældum erlendis með því að herja á hina svokölluðu 
indí-senu og aðra afmarkaða geira tónlistarheimsins. 
Nærtækustu dæmin um íslenska tónlist sem náð hefur 
vinsældum erlendis eru að sjálfsögðu verk Bjarkar Guð-
mundsdóttur, Sigur Rósar og Of Monsters and Men sem 
öll hafa notið fádæma vinsælda erlendis.

Pálmi Ragnar viðurkennir að á brattan sé að sækja 
I\ULU�À£�I«ODJD�¯�6WRS:DLW*R��ň9L²�HUXP�EµNVWDŮHJD�U«WW�
að byrja enda fengum við okkar fyrsta stóra útgáfusamn-
ing í maí með The Saturdays og vorum að fá þær fréttir 
fyrir stuttu að það lag yrði smáskífulag.“

Lag þeirra, Disco Love, er eina lagið sem komist 
hefur í gengum allar síur í löngu og ströngu ferli sem 
lag þarf að fara í gegnum áður en huga má að vinsæld-
um. Bandarískur umboðsmaður, Darryl Farmer að 
nafni, hefur StopWaitGo á sínum snærum og sér þeim 
fyrir verkefnum. Hann hefur samband við útgáfufyrir-
W¨NL�¯�SRSSVHQXQQL�VHP�\ŭUOHLWW�HUX�D²�OHLWD�D²�HLQ-
hverju sérstöku og einkennandi. Upptökuteymi, eins 
og það sem þremenningarnir reka, reyna þá að búa 
eitthvað til sem samræmist hugmyndum útgáfufyrir-
tækjanna sem svo annaðhvort hafna lögunum eða 
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smelltu til að hlusta á Disco love, 
lagið sem stopWaitGo gerði fyrir 

the saturdays.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFSaycS02m2s


samþykkja að halda áfram að vinna með efnið. Þá 
er næsta skref að fara í stúdíó og taka upp með vænt-
DQOHJXP�Ů\WMHQGXP��

Flest stærstu erlendu nafnanna sem við heyrum 
spiluð í útvarpi taka jafnvel upp hátt í 80 lög með jafn-
mörgum lagasmiðum áður en ákveðið er hvaða 13 lög 
YHU²D�JHŭQ�¼W�� UM¼�DI�ÀHLP�O¸JXP�VHP�NRPDVW�DOOD�OHL²�¯�
útgáfu eru jafnan gerð að smáskífulögum; kynningarefni 
I\ULU�¼WJ£IXQD��2ƀ�U¨²VW�ÀHWWD�DOOW�VDPDQ�£�WLOYLOMXQXP�
einum saman fyrir nýgræðinga eins og StopWaitGo.

Frá Hollywood til London

Haustið 2012 fluttu þremenningarnir til Los Angeles, 
suðupott bandarískrar tónlista menningar, til að bera 
sig saman við þá farsælustu í bransanum. Drengirnir 
höfðu þá þegar sett sig í samband við Darryl Farmer 
en sá er með marga listamenn á sínum snærum, bæði 
lagahöfunda, upptökuteymi og flytjendur. Meðal annars 
hefur hann séð um íslenska stúlknabandið The Charlies 
(áður Nylon).

��YRU�ŮXWWX�ÀHLU�DƀXU�KHLP�WLO��VODQGV�ÀY¯�¼WOLW�YDU�
I\ULU�D²�ÀHLU�À\UƀX�D²�YLQQD�PLNL²�¯�/RQGRQ�HQGD�YRUX�
viðræður við útgáfufyrirtæki The Saturdays komnar 
£�IXOOW�VNUL²���U�ÀY¯�U¨WWLVW�VYR�Q¼QD�¯�M¼O¯�HƀLU�D²�ÀHLU�
K¸I²X�ŮRJL²�QRNNUXP�VLQQXP�¼W�WLO�D²�WDND�XSS�RJ�JHUD�
samninga. „Þetta lag (Disco Love) var samið í janúar og 
átti þá að vera fyrir bresku söngkonuna Jessie J. Hún 
heyrði lagið en vildi það ekki svo það varð partur af 
lagasafninu okkar. Saturdays-stelpurnar voru að leita og 
ODJL²�SDVVDU�I\ULU�WLOYLOMXQ�¯�ÀHLUUD�SDNND�� ¨U�ƁOD�ODJL²�
RJ�ŮM¼JD�RNNXU�¼W�ÀDU�VHP�YL²�W¸NXP�XSS��(ƀLU�D²�KDID�
gert tólf útgáfur voru allir orðnir sáttir.“

Ferlið við gerð popplags snýst ekki síður um sam-
skipti við listamenn í hljóðverinu en lagasmíðar og telur 
Pálmi það vera þeim félögum einna helst til framdráttar 
að vera vel talandi á ensku. Afar stór hluti af þessum 
bransa snúist um að hafa samskipti við fólk og ensku
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smelltu til að lesa  
nánar um stopWaitGo
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Tóku upp í Metropolis Studios

Í maí tóku strákarnir í StopWaitGo upp í 
Metropolis-hljóðverinu í London. Verkefnið var 
fyrir albanska söngkonu sem stefnir á frama í 
bandarísku tónlistarlífi. Hljóðverið sem leigt var 
fyrir íslensku strákana er heimsfrægt og annálað 
gæðahljóðver. Fjöldi heimsþekktra listamanna 
hefur tekið upp í Metropolis. Þeirra á meðal eru 
Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones, 
Amy Winehouse, Paul McCartney, Elton John, 
Adele, Beyonce, Björk, Celine Dion, Led Zeppelin, 
Queen og Rihanna svo aðeins fáeinir séu nefndir.



kunnátta því mikilvægur þáttur í að skapa trúverðug-
leika og traust.

„Ég held líka að það að hafa ekki verið í ströngu tón-
listarnámi mjög lengi hjálpi okkur mjög mikið. Vegna 
þess að þegar maður er í ströngu tónlistarnámi lærir 
maður að meta tónlist á allt annan hátt en almenningur 
metur tónlist,“ segir Pálmi. Þeim þykir það virkilega 
PLNLOY¨JW�D²�KDID�O¨UW�D²�JHUD�WµQOLVW�HƀLU�ÀY¯�KYHUQLJ�
þeir upplifa hana.

Íslensk tónlist sem vörumerki

En sá draumur sem StopWaitGo eltist við er í raun og 
veru allt annar en sá draumur sem íslenskar hljómsveitir 
eltast við þegar þær leita út fyrir landsteinana með 
tónlistina sína. Þeir eru ekki endilega að leita að eigin 
frægð og frama til að geta haft í sig og á, heldur láta þeir 
aðra um að ljá lögunum þeirra rödd sína.

Þær íslensku hljómsveitir sem hafa átt góðu gengi að 
IDJQD�HUOHQGLV�KDID�JHUW�KOXWLQD�HƀLU�V¯QX�K¸I²L��YHUL²�D²�
gera sérstaka hluti og jafnvel notið gríðarlegra vin-
sælda í afmörkuðum geirum tónlistarheimsins. Á þeirri 
sérstöðu hafa íslenskir tónlistarmenn alla jafna byggt 
velgengni sína.

Sigtryggur Baldursson, framkvæmdastjóri 
�WŮXWQLQJV�VNULIVWRIX�¯VOHQVNUDU�WµQOLVWDU���7�1���VHJLU�
erlendan markað vera mjög móttækilegan fyrir íslenskri 
tónlist. Er það vegna þess að vörumerkið íslensk tónlist 
er sterkt erlendis og gefur tónlistarfólki héðan örlítinn 
byr í seglin, þó að velgengnin sé á endanum undir hverj-
um og einum komin.

„Ég veit að það fer mjög fyrir brjóstið á mörgum að 
tala um listir og vörumerki í sömu setningu. En þetta er 
¼WŮXWQLQJVVNULIVWRID�VHP�YL²�UHNXP�K«UQD�RJ�YL²�HUXP�
því svolítið að horfa á íslenska músík sem vörumerki og 
skoða hana frá þeim forsendum,“ segir Sigtryggur og 
E¨WLU�YL²�D²�VWXQGXP�V«�VDJW�D²�PD²XU�ÀXUŭ�HNNL�D²�YHUD�
„sell-out“ til að selja out. Það sé mikilvægt fyrir íslenska 

5/07 kjarninn TónlisT

smelltu til að 
heimsækja 

vefsíðu ÚTón
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listamenn í útrás að setja sér strangar listrænar regl-
ur og nefnir þar Björk sem dæmi enda hefur hún aldrei 
selt tónlistina sína í auglýsingar, þrátt fyrir augljós 
gróðatækifæri sem í því gætu falist fyrir hana. 

6WDUIVHPL��7�1�HU�¯�UDXQ�RJ�YHUX�WY¯À¨WW�� DU�HU�
starfrækt upplýsingaþjónusta fyrir íslenskan tónlist-
armarkað um þann erlenda og öfugt. Sigtryggur segir 
�7�1�KDID�£�YLVVDQ�K£WW�RU²L²�WLO�WLO�ÀHVV�D²�P¨WD�DXN-
LQQL�HƀLUVSXUQ�HƀLU�LQG¯WµQOLVW�IU£��VODQGL�HQGD�V«�K¼Q�
þó nokkur. Í indígeiranum liggur jafnframt sérþekking 
VWDUIVPDQQD��7�1��

7µQOLVW�HU�JU¯²DUOHJD�VWµUW�KXJWDN�RJ�JHWXU�Q£²�\ŭU�
allt mögulegt, jafnvel þögn ef út í það er farið. Það er því 
auðséð að það sem á við um indítónlist á kannski ekkert 
endilega við um aðrar stefnur tónlistar.

„Þegar ég tala um íslenska músík sem vörumerki er 
það ekki eitthvað sem við höfum meðvitað búið til hér 
heldur verður það til út í heimi,“ segir Sigtryggur.

Á réttum stað og á réttum tíma

Íslensk indítónlist á heimkvæmt hvar sem er í 
heiminum, hvort sem það er í Bandaríkjunum, Evrópu 
eða Asíu, að sögn Sigtryggs. Erfiðara sé hins vegar að 
átta sig á því hvað veldur þessum meðbyr með íslensku 
tónlistarfólki erlendis. Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves 
hefur að öllum líkindum mikið að segja enda hefur hún 
undanfarin ár dregið að sér gífurlegan fjölda erlendra 
gesta og erlendu fólki sem lifir og hrærist í tónlist hefur 
markvisst verið boðið hingað í október til að fylgjast með 
íslensku tónlistarfólki í sínu nærumhverfi.

Og þótt ekki sé hægt að setja smærri tónlistarhátíðir 
¯�VDPD�ŮRNN�RJ�,FHODQG�$LUZDYHV�À£�KDID�0\UNLU�P¼V¯N-
GDJDU��$OGUHL�IµU�«J�VX²XU�RJ�(LVWQDŮXJ��VYR�HLQKYHUMDU�
séu nefndar, sótt í sig veðrið þannig að erlent bransafólk 
er farið að leggja við hlustir.

 HJDU�¸OOX�HU�£�ERWQLQQ�KYROƀ�VNLSWLU�K¸IX²P£OL�D²�
vera á réttum stað á réttum tíma. Það gerði það fyrir 25 

50%
Hlutfall erlendra gesta á 

iceland Airwaves-hátíðinni 
fór í fyrsta sinn yfir 50% í 

fyrra.



Þokkalega vinsælt band

Íslenska dægurlagasveitin Of Monsters and Men hefur ferðast vítt og breitt um heiminn til þess að koma fram á tónleikum 
fyrir þúsundir manns. Jafnframt hefur þetta litla band af Suðurnesjunum komið fram í geysivinsælum spjallþáttum 
vestanhafs og notið fádæma hylli. Sigtryggur Baldursson segir velgengni hljómsveitarinnar ekki aðeins vera tilkomna vegna 
raðar tilviljana heldur segir hann umboðsmann þeirra hafa lyft grettistaki til að koma sveitinni á kortið. norDicpHoTos/Afp

árum þegar Sigtryggur Baldursson vakti athygli með 
Sykurmolunum beggja vegna Atlantshafsins, og það 
gerir það enn í dag eins og sannaðist þegar Of Monsters 
and Men stóð á toppnum þegar folk-tónlist varð skyndi-
lega gríðarlega vinsæl um heim allan. „Þetta er í raun 
mjög fyndið fyrirbæri því ramminn er alltaf að breyt-
DVW��6PHNNXU�RJ�W¯VND�HU�ŮMµWDQGL�I\ULUE¨UL��VYR�ÀD²�D²�
hitta á réttan stað á réttum tíma er ótrúlega merkilegt. 
Iðulega gerist það ekki nema með röð tilviljana eins og 
gerðist hjá Of Monsters and Men,“ segir Sigtryggur.
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N
assim Nicholas Taleb ræðst ekki á garðinn 
þar sem hann er lægstur í bókinni 
Antifragile, því bókin fjallar um tilvist nýs 
fyrirbæris; hvernig óreiða og óvissa getur 
eflt í stað þess að valda tjóni. 

Taleb heldur því fram að hugtak yfir það sem er 
andstætt við brothætt sé ekki til í orðaforða mannanna. 
Í raun sé andstæðan við brothætt eitthvað sem vex við 
áföll eða óreiðu og orðið vanti hreinlega í orðaforða 
nútímamannsins. Fyrirbærið sé þó sannarlega til 
staðar, bæði í náttúrunni og í samfélaginu. Við lestur 
bókarinnar er auðvelt að vera sammála honum því 
hann færir góð og gild rök fyrir þessari kenningu sinni. 
Við lifum í heimi þar sem óvissan og óreiðan er mikil 
og fræðimenn og aðrir geti ekki beislað óvissuna með 
staðreyndum og spám. 

Antifragile er frábær bók sem tvinnar saman líkindi, 
efnahagsmál, samfélagsmál, sálfræði og persónulega 
upplifun höfundarins.

Óreiðan er af hinu góða
Sem lesanda finnst mér áhugaverðast hvernig Taleb 
reynir að sannfæra mig um að öll óreiða sé af hinu 

eftir Dögg Hjaltalín
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Sterkari við  
ágjöf og óvissu

Hlutir sem vaxa við óreiðu

Bækur
Antifragile

eftir Nassim  

Nicholas taleb

Deildu með  

umheiminum

mailto:dogghjaltalin%40gmail.com?subject=
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góða. Ef þú trúir því sem hann 
segir  fagnarðu því sem þú getur 
ekki stjórnað og lætur það efla þig 
frekar en hið andstæða. Nútímafólk 
hræðist óvissu og reynir að koma 
lífi sínu haganlega fyrir í öruggum 
kassa sem veitir því öryggiskennd. 
Taleb vill brjóta upp þennan 
hugsunarhátt og kemur því á 
framfæri í gegnum alla bókina. 
Hann þolir ekki meðalmennsku og 
venjulegt líf og gagnrýnir mjög hið 
hefðbundna lífsgæðakapphlaup. 
Taleb hvetur lesendur til að elta 
hamingjuna og njóta óreiðunnar og 
óvissunnar allt í kringum sig því 
aðeins þannig sé hægt að græða á 
henni. 

Taleb gagnrýnir allt frá 
klæðaburði og lífsstíl en hann lítur 

mest niður til menntasamfélagsins og fjármálamanna. 
Þessi skoðun sýnir vel hroka hans því bakgrunnur hans 
liggur á þessum sviðum eins og hann bendir sjálfur á 
í bókinni. Þekking hans liggur fyrst og fremst í því að 
greina og reikna óvissu en hann heldur því blákalt fram 
að slík vísindi geti aldrei verið sannspá. Hann hrífst af 
listamönnum og frjálsum anda og hefur tamið sér að 
lesa í yfir 30 klukkutíma á viku, því hann segir mestu 
vitneskjuna fást með lestri bóka. 

Taleb notar fjöldann allan af stuttum dæmisögum til 
að rökstyðja mál sitt og fléttar þar eigin lífsreynslu inn í 
sögurnar til að gæða bókina meira lífi. Hann fjallar um 
allt frá eigin mataræði og bardagaæfingum til flókinna 
stærðfræðiformúlna. Fyrir áhugasama er aukaefni í 
Antifragile með formúlum og gröfum til að sanna enn 
frekar tilvist þess. 

Nassim Nicholas Taleb

Smelltu til að 

skoða twitter-

síðu talebs

Smelltu til að 

skoða Facebook-

síðu talebs

https://twitter.com/nntaleb
https://www.facebook.com/pages/Nassim-Nicholas-Taleb/13012333374


Hrokafullur og sjálfumglaður
Taleb er einn hrokafyllsti og sjálfumglaðasti rithöfundur 
sem ég hef lesið en á einhvern klókinn hátt tekst honum 
oftast að sannfæra mig um að hann viti best. Þegar ég 
les Antifragile líður mér eins og ég sé að hlusta á langa 
einræðu frá Taleb og mig langar mest að spjalla við hann 
og spyrja hann nánar út í suma hluti og rökræða aðeins 
við hann um aðra. Ritstíll Taleb skapar þessi hughrif því 
hann setur hlutina beint fram eins og sá sem allt veit. 
Ég geri ráð fyrir að þeim sem finnst Taleb hrokafullur 
eigi erfitt með að lesa Antifragile en hafa verður í 
huga að Taleb hefur sannað að hann hefur oft haft rétt 
fyrir sér þrátt fyrir skoðanir sem ekki hafa samræmst 
meginstraumunum. 

Antifragile sameinar fyrri metsölubækur Talebs, 
Black Swan og Fooled by Randomness, en eins og hann 
tekur fram í bókinni var það tilviljun að hugrenningar 
hans leiddu hann að einni niðurstöðu sem lítur dagsins 
ljós í Antifragile. 

Bókin er í raun sjö styttri bækur þannig að hægt er 
að lesa hana í sjö hlutum. Á köflum er bókin svolítið 
langdregin en auðvelt er að staldra mismunandi lengi 
við kafla eftir áhugasviðum. Góður inngangur er að 
hverjum kafla þannig að auðvelt er að hlaupa létt yfir þá 
kafla sem vekja minnstan áhuga.

Texti Antifragile minnir stöðugt á að taka engum 
hlutum sem gefnum og að efast um réttmæti þeirra 
staðreynda sem taldar eru almenn vitneskja. Bækur á 
borð við Antifragile er nauðsynlegt að lesa reglulega til 
að sjá hlutina í kringum sig í gagnrýnara ljósi.
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Smelltu til að 

fræðast um 

fjárfestinn taleb

Malcolm Gladwell, höfundur 

metsölubókanna tipping 

Point, Blink og Outliers, 

hefur skrifað frábæra grein 

um taleb. Gladwell varpar 

ljósi á fjárfestinn taleb og 

hvernig hann veðjaði gegn 

flestum öðrum og græddi 

á fjármálakreppu. Í stuttu 

máli veðjaði taleb á fall 

markaða og á meðan vel 

gekk á mörkuðunum tapaði 

hann peningum á hverjum 

degi en þegar hrunið kom 

stórgræddi hann. Mjög 

skemmtilegt sjónarhorn á 

áhugaverðan mann.

Smelltu til að 

lesa greinina

Smelltu til að loka

http://www.gladwell.com/2002/2002_04_29_a_blowingup.htm


„Afer more than twenty years as a transactional 
trader and businessman in what I called the „strange 
profession,“ I tried what one calls an academic 
carreer. And I have something to report – actually 
that was the driver behind this idea of antifragility 
in life and the dichotomy between the natural 
and the alienation of the unnatural. Commerce 
is fun, thrilling, lively, and natural: academias as 
currently professionalized is none of these. And 
for those who think that acedemia is „quieter“ and 
emotionally relaxing transition after the volatile 
and risk-taking business life, a surprise: when in 
action, new problems and scares emerge every day to 
displace and eliminate the previous day´s headaches, 
resentments, and conflicts. A nail displaces another 
nail, with astonishing variety. But academics 
(particularly in social science) seem to distrust 
each other; they live in petty obsessions, envy, and 
icy-cold hatreds, with small snubs developing into 
grudges, fossilized over time in the loneliness of 
the transaction with a computer screen and the 
immutability of their environment. Not to mention 
a level of eny I have almost never seen in business.... 
My experience is that money and transactions 
purify relations: ideas and abstract matters like „ 
recognition“ and „credit“ warp them, creating an 
atmosphere of perpetual rivalry. I grew to find people 
greedy for credentials nauseating, repulsive, and 
untrustworthy.

 (Úr formmála, bls 17)
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BroT Úr BÓkiNNi
taleb um af hverju viðskipti 

séu skemmtileg og kalli fram 

heilbrigða samkeppni en 

háskólasamfélagið ali á hinu 

andstæða

Smelltu til að horfa á 

fyrirlestur talebs um 

tilurð bókarinnar

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS3REdLZ8Xis


“Not only are we averse to stressors, and don´t 
understand them, but we are committing crimes 
against life, the living, science, and wisdom, for the 
sake of eliminating volatility and variation.

I feel anger and frustration when I thingk that one 
in ten Americans beyond the age of high school is on 
some kind of antidepressant, such as Prozac. Indeed, 
when you go through mood swings, you now have to 
justify why you are not on some medication. There may 
be a few good reasons to be on medications, in severely 
pathological cases, but my mood, my sadness, my bouts 
of anxiety, are a second source of intelligence-perhaps 
even the first source. I get mellow and lose physical 
energy when it rains, become more meditative, and tend 
to write more and more slowly then, with the raindrops 
hitting the window, what Verlaine called autumnal 
“sobs” Some days I enter poetic melancholic states, what 
the Portuguese call saudade or the Turks hüzün (from 
the Arabic word for sadness). Other days I am more 
aggressive, have more energy-and will write less, walk 
more, do other things, argue with researchers, answer 
emails, draw graphs on blackboards. Should I have 
turned into vegetable or a happy impecile?

Had Prozac been available last century, Baudelaire's 
“spleen,” Edgar Allan Poe´s moods, the poetry of 
Sylvia Plath, the lamentations of so many other poets, 
everything wit a soul would have been silenced... If 
large pharmaceutical companies were able to eliminate 
the seasons, they would probably do so – for profit, of 
course.

There is another danger: in additions to harming 
children, we are harming society and our future. 
Measures that aim at reducing variability and swings 
in the lives of children are also reducing variability 
and differences within our said to be Great Culturally 
Globalized Society.

 (Úr kaflanum Crimes against children, bls 61.)

BroT Úr BÓkiNNi
taleb hefur miklar áhyggjur 

af því að samfélagið vinni 

statt og stöðugt gegn óvissu 

og óreiðu og bæli niður 

eðlilegar skapsveiflur í boði 

lyfjafyrirtækjanna.
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eftir Árnýju Þórarinsdóttur
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Í 
ljósi umræðna um aukinn ferðamannastraum til 

landsins og aðgengi ferðamanna að vinsælum 

náttúruperlum er áhugavert að skoða hvernig 

Norðmenn hafa unnið að skipulagningu, hönnun 

og uppbyggingu á vinsælum ferðamannastöðum 

í Noregi. Stórbrotin, ósnert náttúra er það sem dregur 

flesta ferðamenn bæði til Íslands og Noregs og því er 

borðleggjandi að líta til vel útfærðra lausna frænda 

okkar og jafnvel taka þá til fyrirmyndar. 

Áfangastaðir í  
stórbrotinni 

náttúru

Deildu með  
umheiminum

mailto:arny%40stass.is?subject=


Þar hófst verkefnið sem þeir kalla „Nasjonal 

turistveger“ árið 1994. Upphaflegt markmið verkefnisins 

var að heilla ennþá fleiri ferðamenn til landsins til að 

skoða stórbrotna náttúruna og bæta til muna aðstöðuna 

og aðgengið að völdum stöðum. Markmiðið er einnig 

að dreifa ferðamannastraumnum og opna augu 

ferðamanna fyrir nýjum áfangastöðum. Vegirnir eru 

það sem kemur ferðamönnunum á staðina og þá þurfti 

að endurbæta, en það var ekki aðeins lögð áhersla á 

þá. Verkefnin eru ólík og spanna allt frá göngustígum, 

salernisaðstöðu og útsýnispöllum til stærri bygginga 

sem hýsa þjónustumiðstöðvar. Verkefnið er á ábyrgð 

norsku Vegagerðarinnar, sem notið hefur faglegrar 

ráðgjafar frá nefnd sem bæði er skipuð arkitektum og 

listamönnum.

Hátt í 50 arkitektar hafa unnið að ólíkum verkefnum 

síðastliðin nítján ár. Nýjar kynslóðir arkitekta hafa 

fengið að spreyta sig og ólíkir arkitektar og listamenn 

vinna á mismunandi stöðum. Útkoman er fjölbreytt 

og oft hafa djarfar lausnir og tilraunakenndur 

arkitektúr mótað sig að landslaginu þannig að nú draga 

mannvirkin og einstakar lausnir á hverjum stað einnig 

til sín áhugafólk um arkitektúr og hönnun. 

Samhliða verkefninu Nasjonal turistveger er 

heimasíða þar sem hægt er að velja umræddar leiðir, 

fræðast um staðarhætti og skoða myndir af bæði 

mikilfenglegri náttúru en ekki síður af framúrskarandi 

arkitektúr.

Náttúran er stolt okkar Íslendinga, við stærum okkur 

af henni utan landsteinanna og flest okkar bera virðingu 

fyrir henni. Náttúran á skilið faglegar lausnir og 

mannvirki sem hafa það hlutverk að bæði vernda hana 

og auðvelda aðgengi að henni. Vinsælustu áfangastaðir 

ferðamanna á Íslandi verða fyrir miklum átroðningi og 

því er einnig mikilvægt að beina sjónum okkar að nýjum 

áfangastöðum til að dreifa ferðamannastraumnum 

betur.
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Vedahaugane í Aurlandsfjellet
LJB as mynD/StEinar Skaar

Framtíðin er björt fyrir íslenska ferðamannaiðnað 

en umgengni við íslenska náttúru er vandmeðfarin og 

hanna þarf af kostgæfni lausnir sem henta hverjum stað. 

Við viljum geta litið til baka eftir tuttugu ár og verið stolt 

af þeirri uppbyggingu og mannvirkjum, bæði stórum og 

smáum, sem rísa í íslenskri náttúru.
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eftir Svavar Halldórsson
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Þ
ótt höfuðborgarbúar hafi sleikt sólskinið 
örfáa daga í ágúst hefur sumarið verið blautt 
og kalt sunnan- og vestanlands. Júlí hefur 
ekki verið svona votviðrasamur í Reykjavík 
í rúman áratug. Á Akureyri var hann hins 

vegar nálægt meðaltali og fólk fyrir norðan og austan 
hefur notið veðurblíðu mestan hluta sumars, eftir mjög 
erfitt vor.

Sumar hinna misheppnuðu garðpartía
Einhver kann að spyrja hvað svona veðursagnfræði hafi 
að gera með mat. Jú, veðrið hefur auðvitað mikil áhrif 
á það hvað fólk borðar og drekkur. Veðrið hefur áhrif á 
hvernig við njótum matarins, hvort við gerum það inni 
eða úti. Jafnvel þótt mestar líkur séu á sól og blíðu um 
hásumar er ekkert tryggt í þeim efnum. Þetta sumar 
verður hugsanlega í minnum haft sem sumar hinna 
misheppnuðu garðpartía eða útibrúðkaupa. Margir sem 
undirbúið hafa slíkar veislur af kostgæfni hafa þurft að 
bíta í það súra epli að náttúran á engan húsbónda nema 
sig sjálfa.

Minni kjötsala í rigningu
Kjötsala var dræmari framan af sumri en á sama tíma 
undanfarin ár, enda minna grillað í rigningu og þoku 
en í sól og sumaryl. Kjötsala í júní var áberandi minni 
í ár en í sama mánuði í fyrra. Jóhanna Benediktsdóttir, 
deildarstjóri markaðssviðs hjá Sláturfélagi Suðurlands, 
segir að salan í júlí hafi verið svipuð og í fyrra og menn 
vonist til þess að sumarið komi þokkalega út þegar á 
heildina er litið. Veðrið í ágúst muni þó skipta sköpum. 
Það sé alveg greinilegt að minna selst af grillkjöti þegar 
veðrið er leiðinlegt. Aðrir kjötsalar og framleiðendur 
sem greinarhöfundur hefur heyrt frá taka undir þetta.

Samdráttur í bjórsölu
Veitingamaður nokkur í borginni fullyrti við greinar 
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höfund á dögunum að bjórsalan hjá honum það sem af 
er sumri væri innan við helmingur þess sem hún var 
í fyrra. Nýjustu sölutölur ÁTVR benda í sömu átt þótt 
sölutregðan sé ekkert viðlíka og það sem veitingamaður-
inn upplifði. Sala á lagerbjór í maí, júní og júlí var nærri 
þremur prósentum minni í ár en á sama tímabili í fyrra.  

Sölutölur yfir lagerbjór hjá átVr

tölur í þús. l maí–júlí 2012 maí–júlí 2013
Lagerbjór 4.153 4.036 -2,8%

0XQXULQQ�HU�KLQV�YHJDU�JUHLQLOHJXU�HƀLU�ODQG�
svæðum. Samkvæmt tölum sem ÁTVR tók saman fyrir 
Kjarnann er mikil aukning í allri áfengissölu á Norð-
ur- og Austurlandi. Að sama skapi hefur dregið veru-
OHJD�¼U�V¸OX�£�9HVWXUODQGL��9HVWź¸U²XP��6X²XUODQGL�RJ�
höfuðborgarsvæðinu, þar sem salan hefur minnkað um 
rúmlega þrjú prósent. Sú tala er auðvitað enn merki-
legri í ljósi þess að tveir þriðju hlutar landsmanna búa á 
suðvestur horninu.

hlutfallSMunur í SöluMagni í Maí–júlí 2012 og 2013

Vesturland og Vestfirðir -0,6%
Norðurland 5,6%
Austurland 14,6%
Suðurland og Suðurnes -0,1%
Höfuðborgarsvæðið -3,1%
Heildarsala -0,70%

Í heildina hefur áfengissala dregist saman um tæpt 
prósent þessa þrjá fyrstu mánuði sumars, sé miðað við 
sömu mánuði í fyrra. Þar er þó ekki bara um að kenna 
minni bjórsölu á öldurhúsum í Reykjavík.

hvítvínið hverfandi á pallinum
Færri sólskinsdagar þýða líka að neysla á léttvíni breyt-
ist. Undanfarin ár hefur sala á rauðvíni minnkað lítil-
lega frá ári til árs eða staðið í stað. Þetta má lesa út 
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aðferð

1 Setjið allt í skál, hakkið, 
saxaðan hvítlaukinn og 
graslaukinn, tómatsósuna, salt 
og pipar í skál, og blandið vel 
saman. Búið til 6-8 borgara og 
kælið.

2 Blandið saman repjuolíu og 
söxuðu dilli.

3 Steikið borgarana á pönnu 
eða grilli. Setjið kál ofan á átta 
brauðsneiðar. Setjið slettu 
af majónesi þar ofan á og 
loks borgarana. Önnur væn 
sletta af majónesi á toppinn. 
Gerið litla holu í miðjuna á 
majónestoppnum og látið 
drjúpa í dálitla repjuolíu með 
dilli. Látið standa í tvær til þrjár 
mínútur. Setjið smávegis af 
kryddlegnum sölum ofan á allt 
saman. Síðan er borgaranum 
lokað með öðru brauði ofan á og 
herlegheitin borin fram. Borðist 
í lopapeysu, helst við sjóinn.

hráefni

Q 500 g af nautahakki
Q 500 g af kálfahakki
Q 50 ml af Vals tómatsósu
Q Lúka af smátt söxuðum 

graslauk
Q Sjávarsalt og svartur pipar
Q 2 hvítlauksrif
Q 50 ml af repjuolíu
Q Lúka af fersku dilli
Q Kryddlegin söl (t.d. frá 

Íslenskri hollustu)
Q 1 haus af íslensku kínakáli
Q 250 g majónes, annaðhvort 

Gunnars léttmajónes eða 
heimagert eins og lýst er í 
sósukaflanum

Q 1 óseytt rúgbrauð

Norskur góðborgari
Dragðu fingurinn eftir 

uppskriftinni til að lesa meira.

norskur góðborgari
Þennan frábæra og sumar-

lega hamborgara er að finna í 

Íslensku hamborgarabókinni.



úr ársskýrslum ÁTVR. Nú bregður hins vegar svo við 
að rauðvínssala hefur aukist í sumar. Erfitt er að segja 
nákvæmlega til um hvers vegna þetta er. Líklegasta 
skýringin er þó að rauðvínið sé að sækja í sig veðrið á 
kostnað hvítvíns. Eftir því sem sólpallar verða algengari 
við heimili og sumarbústaði virðist sem gott veður skili 
sér í aukinni sölu á hvítvíni samkvæmt tölum ÁTVR. Í ár 
bregður hins vegar svo við að hvítvínssala hefur dregist 
saman, í fyrsta skipti í mörg ár.

breytingar á Sölu léttVínS Milli ára

tölur í þús. l maí–júlí 2012 maí–júl 2013
Rauðvín 476 492 3,4%
Hvítvín 375 361 -3,6%

hamborgarar til bjargar
En það er þó ekki öll von úti þótt hann rigni. Margt af 
þeim mat sem við veljum okkur gjarnan á grillið er jafn 
gott eða jafnvel betra að steikja á pönnu. Hér er ég fyrst 
og fremst að vísa til hamborgara. Leyndardómurinn 
við góðan hamborgara felst ekki í miklu sólskini, 
heldur í góðu hráefni og réttri matreiðslu. Gróft 
brauð, ný upptekið íslenskt grænmeti og úrvals kjöt 
er veislumatur, hvort sem eldað er á grilli eða pönnu. 
Óli Þór Hilmarsson, kjötiðnaðarmeistari hjá Matís, 
er höfundur Kjöt bókarinnar. Hann kann að velja 
rétt kjöt í hamborgara af bestu gerð; hann þekkir 
hamborgaraleyndarmálið.

uppskrift að góðum sumarborgara
Greinarhöfundur gaf nýlega út bók um hamborgara 
úr íslensku hráefni. Opinber útgáfudagur Íslensku 
hamborgara bókarinnar var 17. júní 2013. Þann dag 
var víða dumbungur en sólin lét þó á sér kræla í 
útgáfuhófinu, sem haldið var í samvinnu við Kvenfélagið 
Hallgerði í Goðalandi í Fljótshlíð. Aðstandendur bókar
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innar brunuðu austur með þrjú hundruð hamborgara 
frá Kjarnafæði, Lífskornabollur, sósu, salat og allt 
annað tilheyrandi. Grillveislu var slegið upp og góður 
rómur gerður að borgara dagsins, því hvað er betra en 
kolagrillaður hamborgari með fersku íslensku græn-
PHWL�¯�VXQQOHQVNUL�VµO�RJ�EO¯²X��+«U�I\OJLU�XSSVNULƀLQ�D²�
þessum borgara, sem hlotið hefur nafnið Fljótshlíðar-
borgari. Hann er ekki í Íslensku hamborgarabókinni, 
KHOGXU�KUHLQ�YL²EµW��8SSVNULƀLQ�PL²DVW�YL²�źµUD��(LQV�RJ�
alltaf er hægt að breyta og prjóna við, en svona var hann 
gerður á þjóðhátíðardaginn.
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Smelltu til að sjá  
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Fljótshlíðarborgaranum



P
µODU�K£W¯²LQ�£�6W¸²YDUŭU²L�YDU�HLWW�ÀHLUUD�YHUN�
HIQD�VHP�Q¿WWX�V«U�KµSź£UP¸JQXQ�WLO�D²�YHU²D�
D²�YHUXOHLND�¯�VXPDU��5¼POHJD����YHOJM¸U²DU-
PHQQ�O¸J²X�¯�S¼NN�¯�JHJQXP�YHIV¯²XQD�.DURO-
LQD�)XQG�RJ�V¸IQX²X�ÀY¯�VHP�XSS�£�YDQWD²L�WLO�

D²�KDOGD�ÀHVVD�WYHJJMD�GDJD�OLVWD��RJ�IUXPNY¸²ODK£W¯²��
0DUNPL²�K£W¯²DULQQDU��VHP�IµU�IUDP����Ł����M¼O¯��YDU�D²�
ňQ£�VDPDQ�IµONL�¼U�µO¯NXP�£WWXP�RJ�PDUJY¯VOHJXP�

Karolina Fund verKeFni viKunnar

Sköpun í krafti  
fjöldans

Karolina Fund og Pólar Festival  
gerðu hugmynd að veruleika 

Deildu með  
umheiminum
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s
NDSDQGL�JUHLQXP�WLO�ÀHVV�D²�GHLOD�UH\QVOX�VLQQL�
RJ�ÀHNNLQJX�WLO�D²�UDQQVDND�Q¿MD�P¸JXOHLND�¯�
VDPYLQQX��VN¸SXQ�RJ�IUDPOHL²VOXņ��RJ�ÀD²�VHP�
HLQNHQQGL�VNLSXODJ�KHQQDU�YDU�WUDXVW�RJ�WU¼�£�
NUDIW�IM¸OGDQV�WLO�ÀHVV�D²�NRPD�KOXWXQXP�¯�YHUN�

Frá frystihúsi til sköpunarmiðstöðvar
6W¸²YDUIM¸U²XU�HU�O¯WL²�ÀRUS�VHP�VLWXU�XQGLU�JQ¨IDQGL�
DXVWILUVNXP�IMDOOVWRSSXP�� DU�KHIXU�YHUL²�PLNLO�
IµONVI¨NNXQ�RJ�ORNXQ�IU\VWLK¼VVLQV�I\ULU�QRNNUXP�
£UXP�KDI²L�QHLNY¨²�£KULI�£�DWYLQQXKRUIXU��HQ�¯E¼XP�
KHIXU�Q¼�I¨NND²�QL²XU�¯�XP������ HJDU�IU\VWLK¼VL²�
KDI²L�VWD²L²�WµPW�XP�VNHL²�RJ�ORNV�£WWL�D²�U¯ID�ÀD²��WµN�
KµSXU�OLVWDIµONV�RJ�IUXPNY¸²OD�VLJ�WLO�RJ�NH\SWL�K¼VL²�
PH²�ÀD²�D²�PDUNPL²L�D²�NRPD�ÀDU�XSS�VM£OIE¨UUL�
VN¸SXQDUPL²VW¸²��+HWMXOHJW�VWDUI�YL²�D²�VQ¼D�Y¸UQ�¯�VµNQ�
KHIXU�YHUL²�XQQL²�£�XQGDQI¸UQXP�£UXP�YL²�D²�NRPD�ÀDU�
XSS�OLVWDVPL²MXP��YRWWX²X�HOGK¼VL�RJ�VDPNRPXVDO�

+µSXULQQ�VHP�VWµ²�D²�VNLSXODJQLQJX�3µODU�KDI²L�
OD²DVW�D²�ÀRUSLQX�¯�JHJQXP�ÀD²�VWDUI�VHP�£WWL�V«U�VWD²�
YL²�XSSVHWQLQJX�PL²VW¸²YDULQQDU��0H²DO�ÀHLUUD�HU�*¯JMD�
6DUD�%M¸UQVVRQ��VHP�µOVW�XSS�¯�3DU¯V�HQ�IM£UIHVWL�Q¿OHJD�
¯�K¼VL�£�6W¸²YDUILU²L�£VDPW�XQQXVWD�V¯QXP��*¯JMD�YDU�¯�
VN¿MXQXP�\ILU�ÀY¯�KYHUQLJ�WµNVW�WLO�PH²�K£W¯²LQD��+¼Q�
£¨WODU�D²�K£WW�¯�����PDQQV�KDIL�YHUL²�PH²�¯�Q£PVNHL²XP�
RJ�OLVWYL²EXU²XP�VHP�£WWX�V«U�VWD²��HQ�V«UVWDNOHJD�
YDU�K¼Q�£Q¨J²�PH²�KYH�UHL²XE¼QLU�À£WWWDNHQGXU�
K£W¯²DULQQDU�YRUX�WLO�ÀHVV�D²�WDND�À£WW�RJ�KM£OSDVW�D²�YL²�
D²�IUDPNY¨PG�KHQQDU�

Skak og hristingur á föstudagsmorgni
+£W¯²LQ�HLQNHQQGLVW�DI�YLQJMDUQOHJX�DQGU¼PVORIWL�RJ�
YLUNX�IUDPODJL�DOOUD�YL²VWDGGUD��)\UVWD�GDJLQQ�N\QQWXVW�
À£WWWDNHQGXU�KYHU�¸²UXP�YL²�ňOXQFK�EHDWņ�Ł�GDQVOHLN�
XQGLU�EHUXP�KLPQL�XP�K£GHJLVELOL²����HIWLU�WµNX�YL²�
Q£PVVWRIXU�XP�DOOW�IU£�YLVWY¨QQL�U¨NWXQ�WLO�VNDSDQGL�
VNULID�� HJDU�NY¸OGD�WµN�VWµ²�%1*�GDQVKµSXULQQ�V¯²DQ�

2/04 kjarninn Exit

Smelltu til að 
heimsækja vefsíðu 

Karolina Fund

http://karolinafund.com


I\ULU�IUDP¼UVWHIQXOHJXP�KOMµ²��RJ�GDQVJM¸UQLQJL�YL²�
K¸IQLQD�Ł�VHP�V¯²DQ�OH\VWLVW�XSS�¯�DOOVKHUMDU�EU\JJMXEDOO�
IUDP�£�QµWW�

Kvöldmatur í krafti fjöldans
1£PVVWRIXU�RJ�OLVWJM¸UQLQJDU�K«OGX�£IUDP�GDJLQQ�HIWLU��
PH²DO�ÀHLUUD�YLQQXVWRIDQ�8PKYHUILQJ��XQGLU�VWMµUQ�
+XJU¼QDU�-µQVGµWWXU�� DU�YDU�VWDUID²L�¯�DQGD�ň,Q+HUHņ�
KXJP\QGDIU¨²LQQDU��VHP�OHLWDVW�YL²�D²�VNDSD�PH²YLWXQG�
XP�PDWY¨ODIUDPOHL²VOX�� £WWWDNHQGXU�VNLSWXVW�¯�KµSD�
RJ�VLJOGX�VXPLU�¼W�£�IM¸U²LQQ�PH²�DXVWILUVNXP�VP£E£WD�
VMµP¸QQXP�HQ�D²ULU�K«OGX�£�IMDOO�D²�W¯QD�JU¸V��0H²�
G\JJUL�D²VWR²�KHLPDPDQQD�YDU�VYR�JHUW�D²�DIODQXP�RJ�
KµSDU�À£WWWDNHQGD�¼WEMXJJX�G¿ULQGLV�P£OW¯²�VHP�ERULQ�
YDU�IUDP�XP�NY¸OGL²�

*OH²L�À£WWWDNHQGD�IµOVW�HNNL�V¯VW�¯�ÀY¯�D²�I£�D²�OHJJMD�
HLWWKYD²�DI�P¸UNXP�� HWWD�YDU�XSSOLIXQ�.ULVWLDQV�5RVV��
KOMµ²K¸QQX²DU�IU£�'DQP¸UNX�� HJDU�KOMµ²PD²XU�
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K£W¯²DULQQDU�IRUIDOOD²LVW�YDU�KDQQ�HNNL�OHQJL�D²�VW¯JD�
IUDP�RJ�EMµ²D�IUDP�NUDIWD�V¯QD��ň�J�YDU�HNNL�D²�KDOGD�
Q£PVVWRIX�H²D�VSLOD�WµQOLVW��VYR�ÀD²�HU�PM¸J�JDPDQ�D²�
JHWD�ODJW�HLWWKYD²�DI�P¸UNXP�ņ�VDJ²L�KDQQ�RJ�KHQWL�XSS�
K£W¸OXUXP�RJ�VQ¼UXP��8QGLU�WUDXVWUL�KOMµ²EO¸QGXQ�
.ULVWLDQV�RJ�I«ODJD�VWLJX�VYR�£�VYL²�E¸QG�£�ERU²�YL²�2MED�
5DVWD��-XVW�$QRWKHU�6QDNH�&XOW�RJ�%RRJLH�7URXEOH�RJ�
K«OGX�XSSL�VWX²L�IUDP�£�QµWW�

Pönnukökur, fjallagrasamjólk og spjall í Kirkjubæ
'DQVÀUH\WWLU�À£WWWDNHQGXU�VNUL²X�VP£P�VDPDQ�¼U�
WM¸OGXP�V¯QXP�£�VXQQXGDJVPRUJQLQXP�RJ�V¸IQX²XVW�
D²�IRUQXP�VL²�VDPDQ�¯�J¸POX�NLUNMXQQL��VHP�Q¼�HU�Q¿WW�
VHP�JLVWLKHLPLOL��(IWLU�NDIIL��RJ�S¸QQXN¸NXKUHVVLQJX�
KµIXVW�O¯IOHJDU�XPU¨²XU�£�NLUNMXEHNNMXQXP�XP�
JUDVUµWDUNYLNP\QGDJHU²��K¨ILOHLNDVDPI«ODJL²��
IUDPW¯²�OLVWDULQQDU�RJ�KµSIM£UP¸JQXQ����PH²DQ�KHLW�
IMDOODJUDVDPMµON�YDQQ�£�À\QQNXQQL�PHOWX�À£WWWDNHQGXU�
UH\QVOX�KHOJDULQQDU�RJ�Jµ²XU�UµPXU�YDU�JHU²XU�D²�
KXJP\QGLQQL�XP�D²�KDOGD�3µODU�DIWXU�D²�£UL��

9L²�KM£�.DUROLQD�)XQG�HUXP�DIVNDSOHJD�VWROW�DI�
ÀY¯�D²�KDID�IHQJL²�ÀHWWD�KHLOODQGL�YHUNHIQL�LQQ�WLO�
RNNDU�� D²�YDU�HNNL�D²HLQV�VNHPPWLOHJW�D²�WDND�À£WW�
¯�IM¸ULQX�£�ÀHVVXP�IDOOHJD�VWD²��KHOGXU�YDU�K£W¯²LQ�¸OO�
£KXJDYHU²XU�O¨U�GµPXU�XP�VDPYLQQX��KµSIUDPNY¨PGLU�
RJ�K¨ILOHLNDVNLSWL��)\UVW�RJ�IUHPVW�YDU�K£W¯²LQ�Àµ�
£PLQQLQJ�WLO�RNNDU�VHP�HUXP�D²�ÀUµD�Q¿MDU�OHL²LU�WLO�
KµS�IM£UP¸JQXQDU�RJ�VDPYLQQX�£�QHWLQX�XP�KYH�VWHUN�
KHI²�VDPYLQQX�RJ�I«ODJV�O¯IV�HU�RIW�WLO�VWD²DU�¯�VP¨UUL�
VDPI«O¸JXP�Y¯²V�YHJDU�XP�ODQGL²��9L²�KO¸NNXP�WLO�3µODU�
að ári!
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Kjarninn 

Kt: 690413-0190

Laugavegi 71

101 Reykjavík

S: 551-0708

www.kjarninn.is 

www.facebook.com/kjarninn

www.twitter.com/kjarninn_is

Kjarninn miðlar ehf.  

gefa Kjarnann út.

um Kjarnann
Kjarninn kemur út á 

fimmtudagsmorgnum. Hann 

er gefinn út fyrir iPad og 

iPhone ásamt því að vera 

aðgengilegur í PDF-formi á 

vefnum.

ritstjórn ritstjorn@kjarninn.is

Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri ..................................  thordur@kjarninn.is

Magnús Halldórsson, blaðamaður ..............................  magnush@kjarninn.is

Ægir Þór Eysteinsson, blaðamaður .............................  aegir@kjarninn.is

Þórunn Elísabet Bogadóttir, blaðamaður ...................  thorunn@kjarninn.is

Framleiðsla
Birgir Þór Harðarson, framleiðslustjóri ......................  birgir@kjarninn.is

Framkvæmdastjórn kjarninn@kjarninn.is

Gísli Jóhann Eysteinsson, framkvæmdastjóri ............  gisli@kjarninn.is

Hjalti Harðarson, framkvæmdastjóri ..........................  hhardarson@kjarninn.is

auglýsingar auglysingar@kjarninn.is

Takk fyrir að lesa  
Kjarnann
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