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BLINDINGSLEIKUR: Ingvar E. Sigurðsson leikur Sölva, blindan mann sem virðist vera örlagavaldur í lífi fjölmargra
þegar rafmagnið fer af borginni í kvikmyndinni VILLILJÓS. Myndin var frumsýnd í Háskólabíói þann 19. janúar s.l.
Handrit er eftir Huldar Breiðfjörð og er myndinni leikstýrt af fimm ungum leikstjórum, þeim Ásgrími Sverrissyni,
Degi Kára Péturssyni, Einari Þór Gunnlaugssyni, Ingu Lísu Middleton og Ragnari Bragasyni. Framleiðendur eru
Þórir Snær Sigurjónsson og Skúli Malmquist fyrir Zik Zak kvikmyndir. Verkið er í fimm hlutum sem allir gerast á
sama tíma, í og yfir Reykjavík eina vetrarnótt. Nánar verður fjallað um Villiljós í næsta tölublaði L&S.

Sjónvarpið:

Minni peningar í
íslenskt efni

Ríkisútvarpið fékk nýverið 7% hækkun á
afnotagjöldum. Framlög til innlendrar
dagskrárgerðar hækka hinsvegar aðeins um

2.5%. Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri
Sjónvarpsins segir að innlend dagskrárdeild
Sjónvarpsins sé eina deildin sem fái einhverja
hækkun á ráðstöfunarfé sínu miðað við fyrri
áætlanir. Það sýni hver viji stjónenda
Ríkisútvarpsins sé. Svigrúmið sé einfaldlega ekki
meira miðað við þá fjármuni sem úr sé að spila.

Á síðasta ári var Menningarsjóður útvarpsstöðva
lagður niður en til hans greiddi Ríkisútvarpið 10% af
auglýsingatekjum sínum (tæpar 76 milljónir árið
1999). Sjóðurinn úthlutaði þessum peningum síðan
til dagskrárgerðar að frádregnum 25% hlut af
rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Sjóðurinn úthlutaði 79 milljónum til dagskrárgerðar
í sjónvarpi á síðasta ári og hluta þess fjár fékk
Sjónvarpið beint og óbeint til sín. Eftir að
Menningarsjóðurinn var lagður niður er þessi hluti
auglýsingateknanna ekki lengur notaður til
dagskrárgerðar. Bjarni segir að þeir fjármunir sem
áður fóru í Menningarsjóðinn renni nú beint til
reksturs Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

Að öllu samanlögðu dragast því framlög
Sjónvarpsins til innlendrar dagskrárgerðar saman á
þessu ári.                            SJÁ LEIÐARA Á BLS. 2

Villiljós



Leikið ísl-
enskt efni
í sjónvarpi

hér á landi er
afar fátæklegt.
F á t æ k l e g t
vegna þess að
til þess er varið

sáralitlu fé. Einkastöðvarnar fram-
leiða hvorug mikið af leiknu efni
en þeim er ekki ætlað það menn-
ingarlega hlutverk sem Sjónvarpi
allra landsmanna er ætlað.

Leikið efni hefur því miður alla
tíð verið hornreka í íslensku sjón-
varpi og þess vegna hefur tiltrú
almennings á því farið minnkandi.
Þegar framboðið er stopult og
unnið af vanefnum er engin von til
að leikið innlent efni skipi þann
sess sem slíkt efni gerir í öllum
löndum heims.

Þær þjóðir sem sérstaklega hafa
lagt sig eftir að þróa og vinna
leikið efni hafa náð glæsilegum
árangri. Þekktasta dæmið er Bret-
land með BBC í broddi fylkingar og
frændur vorir Danir hafa náð mjög
góðum árangri á þessu sviði eins
og íslenskir áhorfendur hafa
fengið nasasjón af.

Íslendingar, eins og aðrar þjóðir,
vilja sjá samfélag sitt og menningu
í þeim spegli sem leikið efni er.
Ungt fólk á Íslandi hefur fyrir
augunum alla daga hvernig vina-
hópar í Vesturheimi tala saman
um tilveruna eða haga ástarmálum
sínum, en þeir hafa aldrei séð
íslenska jafnaldra sína takast á við
þann raunveruleika sem þeir búa í.

Dagskrárstjóri innlendrar dag-
skrárgerðar hjá Sjónvarpinu hefur
280 milljónir á ári til að framleiða
fyrir innlent efni. Þeir fjármunir
þurfa ekki aðeins að duga fyrir

öllum föstum innlendum dagskrár-
liðum, eins og Stundinni okkar,
Milli himins og jarðar, Ok, Mósaík
og Kastljósinu ( - það eitt og sér
kostar til dæmis um 35 milljónir á
ári).  Þessir fjármunir verða einnig
að duga til innkaupa á öllum
innlendum kvikmyndum, heimild-
ar- og fræðsluþáttum og til að
framleiða allt leikið efni sem
Sjónvarpið sýnir. Þegar klukkutími
af leiknu sjónvarpsefni kostar ekki
undir 20 milljónum er ljóst að langt
er í land með að leikið íslenskt efni
verði daglegt brauð á skjá allra
landsmanna.

Leikið efni á íslensku, sprottið
úr íslensku umhverfi er ein af
grunnforsendum þess að við
leggjum saman í það púkk sem
Ríkisútvarpið er.  Stofnunin hefur
hinsvegar engar efnahagslegar
forsendur til rísa undir kröfum um
reglulegt framboð af leiknu
íslensku efni.

Hér er þörf á menningarlegu
grettistaki. Grettistaki sem haft
getur afgerandi áhrif á þróun
íslenskrar menningar á fjöl-
mörgum sviðum um ókomna tíð.
Stóraukin framleiðsla á leiknu
íslensku efni í sjónvarpi myndi
styrkja sjálfsmynd okkar sem ein-
staklinga og efla tilfinningu fyrir
þeim gildum sem gera okkur að
þjóð. Að auki myndi slík fram-
kvæmd verða öllum listgreinum
mikil lyftistöng og stuðla að meiri
grósku og nýsköpun en dæmi eru
um hér á landi.

Peningar og pólitík eru afl þess
verks sem hér þarf að vinna.
Peningarnir eru til. Vilji er allt sem
þarf.
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Það er af sem áður var,
þegar hægt var að búast við
tveimur til þremur íslensk-

um bíómyndum á ári - ef vel gaf -
en stundum aðeins einni. Hér
eftir má reikna með um fimm
myndum á ári að meðaltali og
stundum fleirri. Þetta er svolítið
öðruvísi landslag en íslenskir
kvikmyndagerðarmenn hafa búið
við í fjöldamörg ár. Samningur
menntamálaráðuneytisins og
Kvikmyndasjóðs um stighækk-
andi fjármögnun sjóðsins, sem
undirritaður var í desember
1998, er nú að ná “fullum styrk”
ef svo mætti kalla. Þetta sýnir sig
ekki aðeins í auknum fjölda
verkefna heldur virðist einnig
vera farið að örla á úthlut-
unarstefnu hjá sjóðnum, nokkuð
sem skort hefur illilega vegna
þröngrar stöðu. Þannig má sjá
ákveðna viðleitni til að styðja við
hina nýju kynslóð kvikmynda-
gerðarmanna sem verið hefur að
kveða sér hljóðs undanfarin
misseri, um leið og þeim reynd-
ari er haldið við efnið. Einnig
hefur verið stigið það afgerandi
skref að hefja stuðning við mynd-
ir sem gerðar eru á ensku.
Mönnum kann svo að finnast sitt
hvað, eins og gengur, um þann
kúrs sem tekinn hefur verið. 

Fjölbreytt verkefni
en  þorpssögur
áberandi

En stiklum á stóru varðandi
verkefnin. 

Mávahlátur er þroskasaga
ungrar stúlku í sjávarplássi um
miðja öldina. Byggt er á sam-
nefndri bók Kristínar Marju
Baldursdóttur.   Tökur standa nú
yfir í Hafnarfirði. 

Fálkar er vegamynd um ólán-
lega fálkaþjófa heima og heiman.
Tökur hefjast í sumar.

Regína er dans- og söngva-
mynd um unga stúlku sem
uppgötvar galdramátt sinn þegar
hún syngur. Tökur fara fram
næsta sumar. 

Nói albínói mun vera saga
um vandræðaungling í smáþorpi
útá landi, fyrirhugað er að hefja
tökur með haustinu á Flateyri.

Maður eins og ég er um pers-
ónu þá sem Jón Gnarr lék í
Íslenska draumnum og ekki
síður um konuna hans sem er af
tælensku bergi brotin. Tökur í
sumar.

Kaldaljós er byggð á
samnefndri bók Vigdísar Gríms-
dóttur um ungan dreng sem elst
upp í smáþorpi í skugga fjalls
sem síðar færir hörmungar yfir
samfélagið. Tökur hefjast á
næsta ári. 

Hafið er fjölskyldudrama úr
sjávarplássi, eftir samnefndu
leikriti Ólafs Hauks Símonar-
sonar. Myndin fer í tökur að ári.

Næsland mun vera skondin
og “öðruvísi” ástarsaga sem
mynduð verður á næsta ári. 

Ís-lending er spennumynd
sem gerist uppá hálendinu og
mun dópsmygl og flugslys koma
við sögu; óvíst er hvenær tökur
hefjast. 

Stormy Weather er franskt-
/íslenskt samvinnuverkefni sem
gerist bæði á Manhattan og í
Vestmannaeyjum, þetta mun
vera ástarsaga um tvær ungar
stúlkur. Tökur hefjast í sept-
ember. 

Differences Alike er ástar-
saga um íslenskan mann og
enska konu með þorskastríðið
síðasta í bakgrunni. Leikstjórinn
Peter Ringgaard er danskur,
fæddur 1947. Hann hefur gert
þrjár bíómyndir, þá fyrstu 1977,
síðan 1981 og þá nýjustu Et
Hjørne af paradis (Paradísar-
hornið) gerði hann 1997. Tekið
verður upp á ensku. Verkið er í
fjármögnun. 

1.0 er klástrófóbískur tækni-
tryllir sem gerist að hluta í
sýndarveruleika. Tökur hefjast í
Kanada í vor. 

Nánar er fjallað um
úthlutunarstefnu Kvikmynda-
sjóðs á bls. 10-11.

ÚTHLUTUN KVIKMYNDASJÓÐS 2001:

Langstærsta
úthlutunin til
þessa
Tólf bíómyndir gangsettar, fimm þróunar-
styrkir, tíu handritsstyrkirGrettistak



VERKEFNI FRAML.         LEIKSTJ.                        HANDRIT FR.KOSTN. FRAMLAG

B Í Ó M Y N D I R  –  F R A M L Ö G  Á R I Ð  2 0 0 1  ( v i l y r ð i  f r a m l e n g d  t i l  1 .  j ú l í  2 0 0 1 )
Mávahlátur Ísfilm Ágúst Guðmundsson Ágúst Guðmundsson / Kristín Atladóttir 173.000.000 40.000.000
Fálkar ÍKS Friðrik Þór Friðriksson Einar Kárason / Friðrik Þór Friðriksson 214.400.000 40.000.000
Regína ÍKS María Sigurðardóttir Margrét Örnólfsdóttir 128.700.000 30.000.000

N Ý  V E R K E F N I  2 0 0 1
Nói albinói Zik Zak           Dagur Kári Pétursson Dagur Kári Pétursson 136.000.000 25.000.000
Maður eins og ég Kvikm.fél. Ísl. Róbert Douglas Róbert Douglas 50.200.000 15.000.000

S T Y R K I R  T I L  Þ R Ó U N A R  B Í Ó M Y N D A
Fiskur á þurru landi   ÍKS                  Inga Lísa Middleton Inga Lísa Middleton 1.000.000
Bróðir minn Pegasus           Ágúst Baldursson               Mikael Torfason 1.000.000
Ginnungasaga Ísfilm Kristín Atladóttir 1.000.000
Georg í Mannheimum Prímus mótór Jón Ármann Steinsson 1.000.000
Opinberun Hannesar I.L.M. Hrafn Gunnlaugsson          Davíð Oddsson / Hrafn Gunnlaugsson 1.000.000  

B Í Ó M Y N D I R  –  V I L Y R Ð I  T I L  F R A M L E I Ð S L U  Á R I Ð  2 0 0 2
Hafið Sögn ehf. Baltasar Kormákur              Baltasar Kormákur / Ólafur Haukur Símonarson     179.000.000          40.000.000
Kaldaljós ÍKS Hilmar Oddsson Hilmar Oddsson 180.400.000         40.000.000
Næsland ZikZak Friðrik Þór Friðriksson        Huldar Breiðfjörð 170.000.000 35.000.000
Stormy Weather Sögn ehf. Sólveig Anspach Sólveig Anspach 230.000.000 26.000.000
Ís-lending ÍKS Hallur Helgason Pétur Sigurðsson 173.600.000 25.000.000
Differences Alike Magus Peter Ringgard Kristinn Þórðarson 425.000.000 10.000.000  
1.0 ÍKS Marteinn Þórsson                Marteinn Þórsson 119.000.000 10.000.000

S T Y R K I R  T I L  H A N D R I T S G E R Ð A R
Napóleonsskjölin Arnaldur Indriðason 300.000
Hvíta eldingin Ásgrímur Sverrisson / Marteinn Þórisson 300.000
Barndómur Karl Ágúst Úlfsson 300.000
Skuggar Jón Steinar Ragnarsson 300.000
Þórðar saga kakala Einar Kárason / Friðrik Þór Friðriksson 300.000
Sjúka sál Guðbergur Bergsson  / Ólafur Páll Sigurðsson 300.000
Kapphlaupið til tunglsins Jakob Magnússon 300.000
Birta Jóakim Reynisson 300.000
Búktalaraást Kristín Ómarsdóttir /  Oddný Eir Ævarsdóttir 300.000
Snjódónía Ragnar Bragason 300.000

Úthlutun úr Kvikmyndasjóði 2001 

Framlög til bíómynda árið 2001: 162.000.000,-
Vilyrði 2002: 185.000.000,-
Í úthlutunarnefnd árið 2001 sitja: Christof Wehmeier, Kolbrún

Jarlsdóttir og Pétur Blöndal.
Alls bárust 50 umsóknir um framleiðslu á

bíómyndum og 21 umsókn um þróun á
bíómyndum.

Í undirnefnd vegna handritastyrkja árið
2001 sitja: Bjarni Jónsson, Björn Vignir
Sigurpálsson og Guðrún Vilmundardóttir.

Alls bárust 66 umsóknir um handritastyrki.

Meiru úthlutað en 
nokkru sinni fyrr

Stefna Kvikmyndasjóðs er varðar úthlutun
til bíómynda er áfram í nokkuð hefðbundnum
sniðum. Megináhersla er sem fyrr á vilyrði til
bíómynda, sem munu hljóta framlög á árinu
2002, að því gefnu að framleiðanda takist að
fjármagna myndina. Voru veitt vilyrði fyrir 180
milljónum króna, sem er meira en nokkru
sinni fyrr í sögu Kvikmyndasjóðs, enda er gert
ráð fyrir að fjárveitingar til sjóðsins hækki enn frekar á næsta ári.

Úthlutað styrkjum til verkefnaþróunar
Rétt er að taka fram að bætt hefur verið við þeirri nýjung  að fyrirtæki geta

sóst sérstaklega eftir framlögum til að þróa verkefni sín og er greinilegt að
viðbrögð kvikmyndaframleiðenda eru verulega góð við þeirri nýbreytni. Þarna
er átt við verkefni, þar sem handrit liggur þegar fyrir og margvísleg
undirbúningsvinna hefur farið fram, en framleiðandi telur að leggja þurfi enn

verulega rækt við frekari handritsskrif og þróun.
Því eru umsóknir og fylgiskjöl við þróunar-
umsóknum af mjög svipuðum toga og umsóknir
um framleiðslu og sama úthlutunarnefnd velur á
milli verkefna.

Handritaumsóknirnar
Umsóknir um handritsskrif eru hinsvegar af

allt öðrum toga. Umsækjendur eru höfundar en
ekki fyrirtæki og verkefni þeirra eru komin mun
skemur á veg en þau sem sækjast eftir þróunar-
styrk. Í flestum tilfellum liggur aðeins fyrir
útdráttur (synopsis eða treatment), persónur, ofl.,
en handrit hefur ekki verið skrifað. Höfundar
munu síðan njóta leiðsagnar handritaráðgjafa og
mun Mick Casale, kennari við New York
University taka það að sér rétt einsog í fyrra. Í
fyrstu atrennu munu tíu höfundar skrifa fyrstu
útgáfu handrits, en í júní hljóta fimm þeirra

frekari styrki til frekari þátttöku og geta þeir aftur leitað aðstoðar hjá Casale.
Um haustið verða síðan veittir tveir lokastyrkir. Með þessu ættu höfundar að
geta einbeitt sér að skrifunum, auk þess sem einhver samkeppni ríkir á milli
þeirra.

Land & synir  3



JÓN STEINAR RAGNARSSON,
HANDRITSHÖFUNDUR:

Ótti kveikir fordóma
Handritshöfundurinn Jón Steinar Ragnarsson

(f. 1959) er Vestfirðingur að uppruna og hefur
löngum stundað sjó, menntaðist sem auglýsinga-
teiknari við Myndlista- og handíðaskóla Íslands en
hefur ekki hvað síst starfað sem leikmynda-
hönnuður og smiður við sjónvarps- og kvikmynda-
auglýsingagerð og um 15 íslenskar bíómyndir.
Hann var höfundur leikmynda í Fíaskó, Englum
alheimsins og Ikíngut. Jón Steinar hefur gefið út
ljóðabókina Opus Alfa og skrifað leikritið Hjálpar-
sveitina sem mörg áhugafélög hafa flutt.

Er Ikíngut, auk þess að vera skemmtun, innlegg í
umfjöllun um kynþáttamál og  ýfingar sem verða af
vanþekkingu og misskilningi?

Það var í rauninni það sem ég lagði upp með í
byrjun, að vanþekking veki upp ótta og ótti kveiki
af sér fordóma. Í þessu sambandi mættum við
kynna okkur Grænlendinga betur, það er oft talað
illa um þá hér af því við höfum aldrei kynnst þeim.
Ikíngut  er engin prédikun en það væri ánægjulegt
ef fólk læsi þetta út úr henni og þorir kannski að
nálgast nýbúana hér.

Ikíngut kann sitthvað fyrir sér og kennir
Íslendingunum en þeir kenna honum eiginlega ekki
neitt.

Við Íslendingar þurfum að læra afturábak, setja
önnur gildi ofar, einfaldleiki lífsins er vænlegri til
hamingju.

Þemun í Ikíngut gætu bent til þess að hún sé
byggð á trúarlegum grunni.

Þetta er ekki fanatísk mynd en ég er vonandi
trúaður maður. Ég vil sjá heiminn betri.
Kvikmyndin er mitt tækifæri til að leiðrétta
heiminn.

Ikíngut fjallar um alvarleg efni en er
gamanmynd verulegan hluta tímans.

Lífið er ekki einn allsherjar harmleikur. Ég er
dálítið að gera að grín að frændum mínum
Vestfirðingum, barlómnum og bölsýninni, það er
sammerkt með okkur eyjarskeggjum að treysta
aldrei á það sem höfum. Þessi svartsýni litar oft
hugarfar okkar.

Er handritsgerðin gamalt áhugamál þitt?
Ég hef lengi haft áhuga á handritagerð

með kvikmyndir og sjónvarp í huga en mikið
spreytt mig á þessu undanfarin átta ár,
aðallega skrifað styttri verk,  farið á hand-
ritanámskeið, lesið um handritagerð og
mótað mér skoðanir um hvernig á að segja
sögu í mynd. Fram að Ikíngut hafði ég

skrifað eitt kvikmyndahandrit í fullri lengd,
Gúrkutíð, í framhaldi af samkeppni ungra

höfunda fyrir Sjónvarpið. Ég þróaði það
með Óskari Jónassyni en ekki varð af

frekari framkvæmdum.
Hefurðu haft

gagn af nám-
skeiðum og bók-
um um hand-
ritsgerð?

Já, það eru
ákveðnar reglur
sem gilda, mað-
ur hefur kring-
um 90 mínútur,
það er ekki
hægt að leyfa
sér mikinn

Að leiðrétta
heiminn
Um ævintýramyndina Ikíngut

E F T I R Ó L A F  H .  T O R F A S O N

Á annan jóladag 2000 var frumsýnd í Háskólabíói ný íslensk bíómynd undir
nafninu Íkíngut. Aðstandendur hennar kynna hana sem “ævintýramynd”. Verkið
kostaði um 175 millj. kr. Sniðugur grænlenskur strákur setur allt á annan endann í
þröngsýnni íslenskri byggð fyrr á öldum. Þarna er skemmtun og boðskapur, þetta er
bíómynd sem getur verið tilefni til samræðna við krakka löngu eftir að komið er
heim úr bíóinu. Um leið er Ikíngut spennumynd, kraftmikil og faglega gerð með
skýrum boðskap.  Leikstjórinn Gísli Snær Erlingsson dregur aðstæður og aðdraganda
skýrt fram, en sýnir tortryggnina og fordómana aðallega í spéspegli. Sumir halda að
grænlenski strákurinn (Hans Tittus Nakinge) sé fordæða sem magni harðæri og
ófarir, enda virðist stutt liðið frá galdraofsóknum. Prestssonurinn Bóas (Hjalti Rúnar
Jónsson) vingast við Grænlendinginn sem hann kallar Ikíngut og svo fer að hann
sannar sig heldur betur, enda kann hann margt gagnlegt fyrir sér.

Þetta þema og þessi aðferð eru gamalkunn og sígild, að láta aðkomumann birtast í
fávísu og tortryggnu samfélagi, hann er “öðruvísi” og grunsamlegur, fólk á varðbergi,
en svo reynist hann hetja. Þetta er stefið í fjölda mynda um einfarann víða um lönd.
Og svona bíómynd er víst tímabær fyrir okkur núna, þegar hingað streyma nýbúar í
mörgum litum. Ikíngut snýst líka um vináttu, tryggð og dyggðir. Varað er við þeirri

aðferð að hræða fólk og halda því í
þannig skák en slíkt er hefðbundin

valdstjórnarbrella jafnt
miðstýringar og fasisma.

Eskimóinn Íkingút leiðir
Vestfirðinginn Bóas í allan
sannleika um lífsbjörg í
norðurhöfum. Hans Tittus
Nakinge og Hjalti Rúnar
Jónsson í hlutverkum sínum.
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munað til að koma sögunni til skila. Ég hef lært að
hafa söguna í forgrunni. Seinna koma byggingin
og jafnvægið og jafnvel boðskapurinn. Ég held að
allar sögur feli í sér dýpri meiningu þótt hún liggi
ekki ljós fyrir strax.

Ertu andvígur því að skapa sér fyrst sjónarhól?
Já ef það setur manni skorður. Vilji maður fjalla

um samfélagsvandamál og einsetji sér að miðla
boðskap getur maður glatað gleðinni við að segja
sögu.

Ikíngut er frábrugðin flestum íslenskum
myndum sem eiga að gerast fyrr á öldum.

Mér hefur ekki líkað hvernig fortíðin og sagan
hafa verið sýnd í þessum “myrku miðalda-
myndum”, bæði myndrænt varðandi birtu og áferð
og líka hvernig ákveðið þunglyndi hefur ríkt yfir
öllu. Ég vildi gera Ikíngut bjarta og djúpa, bæði
utanhúss og innan, og mér sýnist það hafa tekist.
Ég gaf búningahönnuðinum Þórunni Sveinsdóttur
alveg frjálsar hendur og hún gerði alveg stórkost-
lega hluti. Ég notaði stóra glugga í leikmyndinni til
að geta beitt sérstakri lýsingu, hafði hana í björtu
og bláu í staðinn fyrir þetta muskuljós sem oft
hefur verið hér í myndum frá liðnum tíma. Ég
hugsa handritin mikið í mynd. Tim Burton er
myndlistarmaður og leikstjóri sem ég dái og
hvernig hann sér ljós og umhverfi mynda sinna.

En Peter Greenaway?
Þar er formið farið að yfirgnæfa, hann iðkar

listina listarinnar vegna og áhorfandinn situr uppi
svolítið tómur á eftir, maður hefur fengið mikið
sjónarspil en labbar ekki með mikið út af þeim
myndum.

Draumur minn var bíómynd sem skildi áhorf-
andann eftir eins og þegar maður fór út af
stórmyndunum í gamla daga þegar bíó var bíó.
Maður var lengi á eftir aðalpersónan. Ég vildi
endurvekja þann tón í íslenskri kvikmyndagerð.

GÍSLI SNÆR ERLINGSSON, LEIKSTJÓRI:

Ekki bara barnamyndir
Leikstjórinn Gísli Snær Erlingsson (f. 1964)

stundaði nám í kvikmyndagerð við FEMIS (Institut
de Formation & d’Enseignement pour les Métiers
de l’Image & du Son) í París. Hann gerði áður m.a.
bíómyndirnar Stuttan frakka (1993) og Benjamín
dúfu (1995).

Þegar Gísli Snær leikstýrði Benjamín dúfu vann
Jón Steinar Ragnarsson þar við hönnun og gerð
leikmyndar og leikmuna og sagði Gísla Snæ frá
hugmynd sinni að verkinu. Hvatti hann Jón
Steinar til að skrifa kvikmyndahandrit eftir henni.
Ýmsir styrkir fengust til að þróa handritið, t.d. frá
Norræna kvikmyndasjóðnum og Kvikmyndasjóði
Íslands. Verkefnið stækkaði í meðförum og á
tímabili voru aðrir leikstjórar orðaðir við það. En
þegar Gísla Snæ bauðst 1999 að leikstýra myndinni
tók hann því umsvifalaust.

Er það tilviljun að þú gerir tvær bíómyndir sem
eru sérstaklega hugsaðar fyrir börn?

Ég áttaði mig ekki á að Benjamín dúfa væri
barnamynd meðan ég var að gera hana. Ég held
líka að Ikíngut eigi erindi til fleiri en barna.

Er endanlega gerð myndarinnar svipuð og sú
hugmynd sem Jón Steinar sagði þér frá 1995?

Já, grunntónninn sem hann kom með er skýr í
myndinni. Síðan hafa komið til alls kyns viðbætur
sem auka á dramað.

Ikíngut er sér heimur, styðst í rauninni hvorki
við ákveðinn tíma né ákveðið land. Þó má skilja að
galdrafárinu er lokið, það er vitnað til þeirra tíma.

Í fyrstu útgáfum handritsins var það niðurneglt
í ártali, en við komumst að því að ákveðið ártal í
mynd í ævintýrastíl flækti málið. Það reyndist
betur að bregða upp smá þoku fyrir framan
hlutina, það sem í raun og veru er verið að segja.
Sögumaðurinn sem kynnir í upphafi segir bara að
þetta hafi gerst fyrir langa löngu og þá er
áhorfandinn fljótur að kaupa meiri tilbrigði en ella.

Þarna er mikið lagt upp úr vönduðum spennu- og
brelluatriðum, snjóflóðið er ítarlega útfært.

Við skoðuðum allar snjóflóðamyndir sem við
komumst yfir og teljum að við höfum náð mjög
góðum árangri með
módelin og upptökurnar
sem margar fóru fram
við erfiðar aðstæður.
Snjóflóðið er sterkt í
strúktúr myndarinnar
og þau atriði tóku
gríðarlegan tíma. Mynd-
in nær ákveðnu hámarki
í þessum kafla.  Eftir það
breytist sagan.

Það má segja að
Ikíngut sé mynd um
vináttu, tryggð, ýmis
konar kenndir og jafnvel
syndir og lesti. Setur þú
svoleiðis merkimiða á
verkið?

Ekki í upphafi, það er
lagt af stað með
ákveðna hugmynd en það er kannski ekki fyrr en
síðar síðar að maður áttar sig um hvað verkið er.
Jón Steinar margskrifaði handritið, við enduðum í
því að endurskrifa öll uppköst. Í þannig vinnu vill
oft fyrsta hugmyndin týnast.

En þessi grunnhugmynd að vanþekking leiði af
sér ótta og ótti fordóma?

Jú, ég vann með hana frá upphafi, það má segja
að Ikíngut sé hlaðin af kristilegum vísunum og
lærdómsrík. Við vorum nokkurn tíma að hreinsa
hliðarvegina, en í þróunarstarfinu var þessi tónn
ljós fyrir mér allan tímann.

Það má skilja atriði í Ikíngut sem ádeilu á
veraldleg yfirvöld en sýnin er mildari á kirkjuna.

Það er ekki gerð nokkur tilraun til söguskoðunar
þarna. Við sýnum bara að sýslumaðurinn veldur
ekki starfi sínu sem yfirvald. Þótt presturinn komi
jákvæðar út er þetta ekki trúarleg mynd. Prest-
urinn er bara meiri persóna, hann vill stilla til
friðar, horfa úr fjarlægð, læra og meta í stað þess
að stökkva upp og dæma.

VILHJÁLMUR GUÐJÓNSSON, TÓNSKÁLD:

Margs konar hljómar
Ikíngut er fyrsta langa bíómyndin sem

tónlistarmaðurinn Vilhjálmur H.  Guðjónsson (f.
1953) semur tónlist við. Hann stundaði nám við
kennaradeild og blásarakennaradeild Tónlistar-
skólans í Rvík, var yfirkennari djassdeildar
Tónlistarskóla FÍH í fimm ár frá stofnun og dvaldi
við gítarnám í Bandaríkjunum. Margir muna eftir
honum úr hljómsveitinni í sjónvarpsþáttum
Hemma Gunn. Eftir að Vilhjálmur hætti kennslu
hefur hann starfað sem tónlistarmaður og tón-
skáld, upptökumeistari og útsetjari.  Hann hefur
séð um tónlist fyrir fyrir sjónvarpsþætti og barna-
leikrit en um skeið var aðalstarf hans að semja
auglýsingatónlist.

Er sú bíótónlist góð
sem maður tekur ekki
eftir?

Ég held að músíkk sé
stundum í svoleiðis hlut-
verki og stundum í front-
inum, stundum á maður
að heyra hana.

Samdirðu tónlistina
við Ikíngut eftir að horfa
á upptökur eða varstu
búinn að semja áður?

Eftir að ég las
handritið bjó ég til slatta
af stefjum og valdi úr tvö
en var búinn að vinna um
helminginn af tónlistinni
þegar þriðja meginstefið
fæddist. Það var alltaf

meira og meira notað, kemur fyrst fram um miðbik
myndarinnar en verður síðan meira áberandi.
Stefin koma svo saman í lokin í eins konar grand
finale.

Þarna virðist vera vera heilmikil hljómsveit í
gangi.

Margir frábærir hljóðfæraleikarar úr Sinfón-
íunni koma við sögu en aldrei spilaði nema einn í
einu í upptökunum í skúrnum hjá mér. Ég blandaði
allt og stillti í tölvu á eftir. Það er keltneskur
þjóðlagablær í þessu á köflum en margs konar
hljómar, meðal annars grænlenskir. Þegar Ikingút
hugsar heim heyrist í grænlenskri trommu og söng
sem ég tók upp fyrir mörgum árum.

I k í n g u t . Frumsýnd 26. des. 2000 í Háskólabíói. Leikstjóri: Gísli  Snær Erlingsson. Handrit: J ó n  S t e i n a r
R a g n a r s s o n. Aðalhlutverk: Hjalti  Rúnar Jónsson, Hans Tittus Nakinge, Pálmi Gestsson, Elva Ósk Ólafsdóttir,
Magnús Ragnarsson, Freydís Kristófersdóttir,  Finnur Guðmundsson og Pétur Einarsson.  Kvikmyndataka:
Sigurður Sverrir Pálsson. Tónlist: Vilhjálmur Guðjónsson. Leikmynd: Jón Steinar Ragnarsson. Búningar:
Þórunn Sveinsdóttir.  Hljóðhönnun: Kjartan Kjartansson. Klipping: Sigvaldi  J.  Kárason og Skule Eriksen.
Brellumeistarar: Martin Gant og Eggert  Ketilsson. Framleiðendur: Friðrik Þór Friðriksson,  Hrönn Kristinsdóttir.
Meðframleiðendur: Egil  Ödegård, Anna María Karlsdóttir og Peter Aalbæk Jensen.  Framleiðslufyrirtæki:
Íslenska kvikmyndasamsteypan ehf. í samvinnu við F i l m h u s e t, Noregi og Zentropa Productions, Danmörku.
Myndin var styrkt af Kvikmyndasjóði Íslands, Norræna kvikmynda- og sjónvarpssjóðnum og N o r s k u
kvikmyndastofnuninni.

NORRÆN SAMVINNA: Björn Floberg leikari
frá Noregi bendir starfsbræðrum sínum frá
Íslandi og Grænlandi á sannleikann í speki
Torbjörns Egner: “Öll dýrin í skóginum eiga
að vera vinir”. Gerður er góður rómur að.



ÍSLENSK MENNING
Í VÍÐUM SKILNINGI

Hinar nýsamþykktu breytingar á lögum um tímabundnar 
endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi 
sýna góðan hug stjórnvalda gagnvart greininni, 

segir Ari Kristinsson formaður framleiðendafélagsins SÍK, 
en bendir jafnframt á að miklu skipti hvernig til 

takist með útfærslu og framkvæmd.

Lítil saga um
Listamat
ríkisins

Fyrir um það bil tíu
árum, að loknum
aðalfundi Sam-

bands íslenskra kvik-
myndaf ramle iðenda ,
stóðu nokkrir kvikmynda-

framleiðendur saman yfir bjórglasi og ræddu þau
vandamál sem þá helst hrjáðu íslenska kvikmynda-
gerð.  Þetta var fyrir tíma virðisaukaskatts,  á
tímum söluskatts.  Áhöld voru um hvort greiða
bæri söluskatt af aðgangseyri íslenskra kvik-
mynda.  Kvikmyndagerðarmenn vildu meina að
kvikmyndir væru list og því undanþegnar sölu-
skatti. Ríkið hafði þó haft uppi tilburði til að inn-
heimta þennan skatt, en sætt sig við taka við trygg-
ingarvíxlum  fyrir vangoldnum söluskatti þangað
til úrskurðað yrði  í þessu máli.  Sumir og þá helst
þeir sem höfðu samþykkt einna mest af þessum
víxlum, höfðu áhyggjur af því að til þess gæti
komið að þessir víxlar yrðu innheimtir fyrir-
varalaust og að sú innheimta myndi leiða til
gjaldþrots fyrirtækja þeirra.

Einn þeirra sem þarna var staddur, Friðrik Þór
Friðriksson, upplýsti að lausn væri komin á þessu
máli. Fjármálaráðuneytið væri búið að setja á
laggirnar nefnd til að úrskurða um hvaða kvik-
myndir væru list og hvaða myndir væru ekki list.
Þær myndir sem væru list borguðu ekki söluskatt
en hinar sem ekki væru list borguðu fullan skatt.
Eitthvað áttu menn erfitt með að trúa þessu, en
Friðrik sagðist hafa um þetta mjög öruggar
heimildir, þar sem hann væri sjálfur í nefndinni
sem hefði fundað tvisvar, skoðað tvær myndir,
úrskurðað að hvorug þeirra væri list og  hann vissi
ekki betur en söluskattsvíxlar þessara mynda væru
nú á leið í innheimtu.  Við þessi válegu tíðindi
setti menn hljóða, einhver stundi þó upp hvort
Friðrik teldi sig hæfan til að meta þetta. Friðrik tók
þessari athugasemd mjög illa, sagði að engan
betur fallinn en hann til að úrskurða um þetta,
enda væri þetta létt verk.

Allar frekari umræður um að hugsanlega gæti
verið erfitt að greina hvað væri list og ekki list
urðu eingöngu til að gera Friðrik enn reiðari og
enduðu með því að hann henti frá sér bjórglasinu,
yfirgaf staðinn og  skellti á eftir sér hurðinni með
þeim orðum að hann ætti ekkert vantalað við fólk
sem ekki þekkti list þegar að það sæi hana.

Eftir sat hópurinn felmtri sleginn og skipti úr
bjór yfir í sterkari drykki.  Þegar veitingastaðurinn
lokaði áttu sumir erfitt með að fara heim að sofa,
vitandi að morgundagurinn bar eingöngu í skauti
sér gjaldþrot fyrirtækja þeirra. Einhver átti
viskíflösku og hluti hópsins settist að henni.  Milli
fjögur og fimm um nóttina var henni lokið. Þá voru
þau sem enn voru vakandi orðin algerlega
sammála um að starfsemi nefndar þessarar væri
óþolandi óréttlæti sem yrði að leiðrétta um-
svifalaust. Fjármálaráðherra bæri að svara fyrir
þetta og það strax. Þó að ekki væri komin
skrifstofutími í ráðuneytinu var ákveðið að hringja
heim til fjármálaráðherra og krefja hann skýringa
á málinu. Það tók fjármálaráðherra dálítinn tíma
að átta sig á um hvað málið snérist. Þegar hann
loks áttaði sig á erindi rúmrusksmanna, þá
fullvissaði hann þá um að sér vitanlega væri engin
slík nefnd að störfum og trúlega hefði Friðrik bara
verið að stríða þeim. Við þetta hvarf allur vindur úr
mönnum og hélt hver til síns heima, enda kominn
morgunn.

Daginn eftir gekk Friðrik glottandi um bæinn og
sagði hverjum sem heyra vildi hrakfallasögu félaga
sinna. Þeir drógust seint á lappir og sögðu fátt.
Enginn þóttist þó raunveruleg hafa trúað þessu,
enda sæju allri hversu fáránlegt það væri að ríkið
væri með nefnd sem mæti listrænt gildi kvikmynda
og skattlegði þær eftir því.

Breytingarnar á
endurgreiðslulögunum

Ástæðan fyrir því að þessi saga er rifjuð upp
núna er sú að nú er búið að stofna nefnd til að
meta listrænt gildi kvikmynda, reyndar ekki til að
úrskurða um hvaða kvikmyndir á að skattleggja,

heldur til að úrskurða hvað myndir fá
endurgreiddar 12% af þeim framleiðslukostnaði
sem til fellur á Íslandi.

Forsaga þessa máls er sú að 22. mars 1999 voru
sett lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna
kvikmyndagerðar á Íslandi. Markmið laga þessara
var eins og segir í fyrstu grein þeirra  “að laða
erlenda aðila til að framleiða kvikmyndir eða
sjónvarpsefni hér  landi”.

Hugmyndin var að þeir erlendu aðilar sem
kæmu með fjármagn inn í landið fengju
endurgreitt 4.5 til 12% af öllu því sem eytt væri hér
á landi.

Fljótlega eftir að lög þessi voru samþykkt gerði
eftirlitsstofnun EFTA, ESA, athugasemdir við að
þau stönguðust  á við ríkisstyrkjareglur EES-
samningsins.  Helstu athugasemdir ESA voru þær
að lögin væru ekki nægilega markviss varðandi
menningarlega skírskotun, þ.e. að markmið lag-
anna, varðandi eflingu kvikmyndagerðar sem
listrænnar iðju kæmi ekki nógu skýrt fram, en
samkvæmt ofannefndum ríkisstyrkjareglum er
þjóðum heimilt að styrkja, innan ákveðinna
takmarka, menningu sína og listir, ekki er heimilt
að styrkja iðju nema hún sé listræn eða
menningarleg. Þá taldi stofnunin skorta rök fyrir
því að endurgreiðslur skyldu nema mishárri
hlutfallstölu eftir upphæð framleiðslukostnaðar og
svo og það að framleiðsla sem ekki næði ákveðinni
lágmarksupphæð ætti ekki að njóta endurgreiðslu.
Að lokum taldi stofnunin að lögin samrýmdust ekki
meginreglu EES-samningsins um frjáls
þjónustuviðskipti þar sem skilyrði endurgreiðslu í
þessu tilfelli sé bundið við þann kostnað sem
eingöngu falli á Íslandi auk þess sem áskilið væri
að stofna þyrfti íslenskan lögaðila utanum hverja
framleiðslu til að öðlast endurgreiðslu.  Með því
séu settar hömlur á að endurgreiðsluþegi geti átt
viðskipti á evrópska efnahagssvæðinu.

Af þessum sökum kom aldrei til að það reyndi
framkvæmd laganna. Heldur brugðust stjórnvöld
hratt við og sömdu ný lög um breytingar á lögum
um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvik-
myndagerðar á Íslandi. Lög þessi má finna á
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vefslóðinni www.althingi.is/altext/126/s/0402.htlm.
Grundvallarmun  á lögum er að finna í fyrstu grein
nýju laganna. Þar segir: “Markmið laga þessara er
að stuðla að eflingu innlendrar menningar og
kynningar á sögu landsins og náttúru með
tímabundnum stuðningi við kvikmyndir og
sjónvarpsefni sem framleitt er hér  landi”.

Í  gömlu lögunum  var fyrsta greinin: “Markmið
laga þessara er að laða að erlenda aðila til að
framleiða kvikmyndir eða sjónvarpsefni hér  landi
með því að endurgreiða tímabundið hluta af
innlendum framleiðslukostnaði”.

Með aðlögun að athugasemdum ESA verður
grundvallar breyting á  lögunum.  Þau eru ekki
lengur til að laða erlenda aðila til að framleiða
kvikmyndir eða sjónvarpsefni á Íslandi heldur til
að stuðla að eflingu innlendrar menningar.

Önnur grein kveður meðal annars á um að falli
meir en 80% af framleiðslukostnaði myndar hér á
landi beri einnig að endurgreiða af þeim kostnaði
sem til fellur annarstaðar á Evrópska efna-
hagsvæðinu.

Lög þessi kveða í stuttu máli á um, að til þess að
öðlast 12% endurgreiðslu á framleiðslukostnaði
kvikmynda og sjónvarpsefnis á Íslandi þurfi að
sækja um endurgreiðslur til iðnaðarráðuneytisins,
þar sem sérstök fjögurra manna nefnd metur
umsóknir.  Við mat á því hvort endurgreiða skuli,
skal eftirfarandi skilyrðum vera fullnægt:

a. að viðkomandi framleiðsla sé til þess
fallin að koma íslenskri menningu á framfæri og
kynna sögu lands og náttúru,

b. að viðkomandi framleiðsla sé
til þess fallin að stuðla að aukinni
reynslu, þekkingu og listrænum
metnaði þeirra sem að fram-
leiðslunni standa,

c. að stofnað sé sérstakt
félag um framleiðsluna á Ís-
landi; íslenskt útibú eða
umboðsskrifstofa félags sem
skráð er í aðildarríki samn-
ingsins um Evrópska efna-
hagssvæðið telst sérstakt félag,

d. að fyrir liggi sundur-
liðuð áætlun um framleiðslu-
kostnað og greinargerð um-
sækjanda um að fram-
leiðslan falli að mark-
miðum laganna,

e. að fyrir liggi upp-
lýsingar um efni fyrirhugaðrar fram-
leiðslu kvikmyndar eða sjónvarpsefnis, svo
sem handrit og upplýsingar um tökustaði,

f. að framleiðsluáætlun geri ráð fyrir
að framleiðslu sé lokið innan þriggja ára frá því
að endurgreiðslubeiðni er móttekin,

g. að fyrir liggi að hið framleidda efni sé
ætlað til almennrar dreifingar í kvikmyndahús
eða til sjónvarpsstöðva.

Við mat á umsókn um endurgreiðslu skal
nefnd skv. 3. gr. hafa heimild til þess að afla álits
sérfróðra aðila um ætlað listrænt gildi
viðkomandi framleiðslu.

Hér er greinilega búið að stofan listamatsnefnd
í anda þeirrar sem vikið var að í upphafi og er ekki
annað að sjá en að starf hennar geti orðið mikið og
verulega skemmtilegt. Nefndarstofnun þessi er
eitt af þessum fyrirbærum sem koma upp í
Evrópusamstarfi og veita fullt af fólki vinnu við að
skilgreina hina margvíslegustu hluti. Kvik-
myndagerðarmenn hafa á undanförnum árum
öðlast talsverða reynslu í þess konar evrópsku
skrifræði,  þó æ oftar læðist sú hugsun að mönn-
um, hvort öll sú vinna sem fer í þetta sé
peninganna virði.

Víð skilgreining

Reyni menn að gera sér í hugarlund fram-
tíðaráhrif laga þessara held ég að virkni þeirra
komi mikið til með að fara eftir því hvernig þau
verða útfærð í reglugerð og hversu vítt íslensk

menning verður
s k i l g r e i n d .

E n g i n
ástæða er
til annars
en að
ætla að
m e n n

reyni að
h a f a

t ú l k u n i n a
sem víðasta,

enda engir
fulltrúar frá

ESA í

nefndinni.
Fróðlegt verður að sjá hvort hægt verður að

skilgreina sérstöðu íslenskrar náttúru sem
órjúfanlega hluta af íslenskri menningu, slíkt
myndi hjálpa okkur til að nálgast aftur upphaflegt
takmark fyrri laganna þ.e. að laða til Íslands erlend
kvikmyndafyrirtæki sem væru að nota íslenskt
landslag sem bakgrunn í myndir sínar sem að öðru
leyti hafa ekki mikið með íslenska menningu að
gera.

Ekki er þó víst að 12% endurgreiðsla ráði úr-
slitum um það hvort erlendir aðilar komi til Íslands
til að taka myndir sínar eða ekki.  Séu menn
eingöngu að leita bestu kjara varðandi endur-
greiðslur má trúlega finna betri kjör. Hinsvegar
kemur þetta vonandi til með að ýta undir að menn
velji Ísland til kvikmyndatöku. Reynslan ein mun
leiða það í ljós.  Varðandi íslenska kvikmyndagerð
þá er hugsanlegt að lög þessi geti reynst nokkur
búbót. Lögin kveða reyndar á um að eingöngu sé
endurgreitt af því fjármagni sem eytt sé hér á landi
umfram styrk úr Kvikmyndasjóði. Þetta  ætti að
hvetja menn til að halda eins miklu og mögulegt er
af framleiðslukostnaði kvikmynda hérlendis sem
örugglega mun koma íslenskum þjónustu-
fyrirtækjum og þeim sem vinna við kvikmyndagerð
vel.  Á móti kemur þó að í samstarfsverkefnum fara
kröfur um raunverulegt samstarf vaxandi og
töluvert af því fjármagni sem lagt er til af erlendum
aðilum í íslenskar kvikmyndir er háð kröfum um
að það sé notað í upprunalandi.  Reynslan ein mun
skera úr um hvernig þetta kemur til með að virka.
Ef hér væri einhver veruleg framleiðsla á vönduðu
sjónvarpsefni þá myndi þetta henta vel slíkri
framleiðslu og ætla má að lög þessi hvetji íslenskar
sjónvarpsstöðvar til að leita til innlendra fyrirtækja
um framleiðslu á stærri verkefnum.

Góður hugur

Gert er ráð fyrir 50 milljónum í fjárlaga-
frumvarpinu 2000 og sömu upphæð í

fjárlagafrumvarpinu 2001 til þessara
endurgreiðslna. Þessar upphæðir

sýna góðan hug stjórnvalda í
þessu máli. Ég held að ekki
verði auðvelt að koma
þessum fjármunum út.

Hversu vel það gengur mun
að miklu leyti ráðast af túlkun

laganna og þeirri reglugerð sem sett verður. Ekki
er ástæða til að ætla annað en að fullur vilji
stjórnvalda sé til að hafa gott samstarf við
kvikmyndagerðarmenn um þau mál, þannig að lög
þessi nýtist íslenskri kvikmyndagerð sem best.
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ÍSLENSK MENNING?: “Fróðlegt verður að sjá hvort að hægt verður að skilgreina sérstöðu íslenskr-
ar náttúru sem órjúfanlegs hluta af íslenskri menningu, slíkt myndi hjálpa okkur til að nálgast
aftur upphaflegt takmark fyrri laganna þ.e. að laða til Íslands erlend kvikmyndafyrirtæki sem
væru að nota íslenskt landslag sem bakgrunn í myndir sínar sem að öðru leyti hafa ekki mikið með
íslenska menningu að gera”. Angelina Jolie sem Lara Croft í Tomb Raider sem mynduð var að hluta
hér á landi síðastliðið sumar og væntanleg er í kvikmyndahús næsta sumar.



Eddan og þjóðin virðast eiga ágætlega
saman og er það ánægjulegt þar sem eitt
helsta markmið þessara verðlauna er að

vekja athygli á því sem vel er gert í hinum sífellt
öflugri kvikmynda- og sjónvarpsgeira á Íslandi.
Skoðanakönnun Gallup fyrir Íslensku kvik-
mynda- og sjónvarpsakademíuna leiddi í ljós að
hvorki meira né minna en 65% þjóðarinnar
horfðu á útsendingu Sjónvarpsins á Eddu-
verðlaununum frá Þjóðleikhúsinu þann 19.
nóvember s.l. Jafnframt kom á daginn að
langflestir þeirra sem á horfðu voru ánægðir
með það sem fyrir augu bar, eða 86%. 

Þessar áhorfstölur hafa ekki sést hér á landi
síðan á mektardögum Hemma Gunn og Spaug-
stofunnar, en undanfarin misseri hafa vin-
sælustu föstu dagskrárliðir sjónvarpsstöðvanna
verið í kringum 40% markið meðan stakar
útsendingar á borð við stærstu íþróttakappleiki
hafa náð upp fyrir 50%. 

Hvort sem könnunin er greind með tilliti til

kyns, aldurs, búsetu, tekna, menntunar
eða starfs kemur í ljós frekar jafnt áhorf
með örfáum athyglisverðum undantekn-
ingum. Nokkru fleiri konur horfðu á en
karlar, yngsta fólkið horfði svolítið minna en
hinir þó að meirihluti þess (16-24 ára)
horfði á - í þessum hóp var einnig hvað
mest ánægjan með útsendinguna,
áhorf var ívið meira hjá tekjuhæstu
hópunum og háskólamenntaðir
skáru sig nokkuð frá meðaltalinu
en um 80% þeirra virðast hafa
talið tíma sínum vel varið í áhorf
á Edduna. Áhorfstölur fyrir
Reykjavíkursvæðið og landsbyggð-
ina eru nær jafnar, eða innan
skekkjumarka. 

Að hrífast eða hneykslast
Samkoma á borð við Edduna, þar sem

athyglin beinist gjarnan að verðlaunaveit-

8 Land & synir  

EDDUVERÐLAUNAHAFAR 2000: Frá vinstri: Baltasar Kormákur, Ingvar E. Sigurðsson, Úr “Síðasta valsinum”, Egill Helgason,
Friðrik Þór Friðriksson, Þorgeir Þorgeirson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Úr “Englum alheimsins”, Fóstbræður, Björk

Guðmundsdóttir, Erpur Eyvindarson, Björn Jörundur Friðbjörnsson, Sigur Rós. Á myndina vantar Kjartan Kjartansson og Hilmar
Örn Hilmarsson.

H A N D H A F A R
E D D U V E R Ð L A U N A N N A
Á R I Ð 2 0 0 0

BÍÓMYND ÁRSINS: 
Englar alheimsins
LEIKSTJÓRI ÁRSINS:
Friðrik  Þór Friðriksson (Englar
alheimsins)
LEIKARI ÁRSINS:
Ingvar E. Sigurðsson (Englar
alheimsins)
LEIKKONA ÁRSINS:
Björk Guðmundsdóttir (Dancer in
the Dark)
LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI:
Björn Jörundur Friðbjörnsson
(Englar alheimsins)
LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI: 
Margrét Helga Jóhannsdóttir
(Englar alheimsins)
SJÓNVARPSVERK ÁRSINS:
Fóstbræður (Stöð 2)
SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS: 
Silfur Egils (Skjár einn)
SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS:
Erpur Eyvindarson (Johnny
National á Skjáeinum)
HEIMILDARMYND ÁRSINS:
Síðasti valsinn (Magus fyrir Stöð 2)
FAGVERÐLAUN ÁRSINS: 
Kjartan Kjartansson fyrir
hljóðhönnun í Englum alheimsins,
101 Reykjavík, Fíaskó og
Myrkrahöfðingjanum; Baltasar
Kormákur fyrir handrit að 101
Reykjavík; Sigur Rós og Hilmar Örn
Hilmarsson fyrir tónlist í Englum
alheimsins.
HEIÐURSVERÐLAUN ÍKSA 2000:
Þorgeir Þorgeirson
FRAMLAG ÍSLANDS TIL FORVALS
ÓSKARSVERÐLAUNANNA:
Englar alheimsins

Pressan lá ekki á liði sínu eftir
verðlaunaafhendinguna þann
19.11. og sýndist sitt hverjum.

Dálkahöfundur Viðskiptablaðsins velti
því fyrir sér hvernig “fólk hér á landi
fór að áður en til hennar var efnt.
Hátíðin var með nákvæmlega sama
sniði og svona hátíðir eru í
útlöndum, sama settöppið á kynnum
hátíðarinnar, kunnugleg andlit eru
fengin til að afhenda verðlaunin og
þau reyna að búa í haginn fyrir
næstu afhendingu með nokkrum

aulabröndurum”. Flosi Ólafsson
lét heldur ekki sitt eftir liggja í DV:
“Öngvum var gleymt, sem betur
fer, því þeir sem ekki fengu
verðlaun voru tilnefndir til verð-
launa og þeir sem ekki voru
tilnefndir til verðlauna fengu að af-
henda þeim verðlaun sem fengu
verðlaun, svo afar margir geta nú
unað glaðir við sitt”. Í Degi benti
Jóhannes Sigurjónsson á þá staðreynd
að ekki var allt sem sýndist: “Það er
útbreiddur misskilningur að Englar

EDDUVERÐLAUNIN 2000:

Vinsælasta dagskrárefni í
íslensku sjónvarpi
65% þjóðarinnar horfði á - 86% ánægðir
EFTIR ÁSGRÍM SVERRISSON

...og allir vildu
Eddu kveðið hafa...
skrafað og skeggrætt í fjölmiðlum um hátíðina



ingunum, upphafningunni, þekkta fólkinu og
fötunum sem það kýs að klæðast, er í eðli sínu

fyrirbrigði sem menn eru ekki á eitt sáttir um. Að
ýmsu leyti má líkja Eddunni við tímarit á borð við

Séð og heyrt, sem svo sannarlega hefur gert
hátíðinni mjög góð skil; þú hikar kannski við að

viðurkenna að hafa af því gaman en kaupir það kannski eða
lest nokkuð reglulega. Á sama hátt er auðvelt að hafa horn í síðu

skrautsýninga eins og Eddunnar en finna sig jafnframt límdan við
skerminn hvort sem er til að hneykslast eða hrífast. Það er
einfaldlega eitthvað ómótstæðilegt við uppákomu af þessu tagi

hvort sem manni líkar hún betur eða verr. Þau viðbrögð sem
við aðstandendur Eddu höfum fengið eftir hátíðina, bæði

í fjölmiðlum og annarsstaðar, benda til þess að
keppninni hafi verið kippt inní “alvöru lífsins” strax
á öðru ári sem marktækum menningarviðburði; í
fyrsta skiptið var henni tekið mátulega alvarlega
en núna virðist sem hún hafi síast inní vitund
fólks, bæði í geiranum og annarsstaðar. 

Það verður að teljast ágætur árangur en
hinsvegar er engin sérstök ástæða til að berja sér á

brjóst of mikið. Íslenski kvikmynda- og sjónvarpsgeirinn
er, þrátt fyrir bættan aðbúnað á síðustu misserum, enn afar

veikburða og brothættur, sjálfsagt verður hann það ávallt
að einhverju leyti vegna fámennis okkar. Eitt helsta
umhugsunarefnið varðandi framtíð Eddunnar er einmitt

spurningin um umfang geirans; eru gerð hér nægilega
mörg góð verk, hvort sem er fyrir kvikmyndahús eða sjónvarp,

til að halda uppi árlegri verðlaunahátíð? Til lengri tíma litið er
betra fyrir trúverðugleika hátíðarinnar að gera strangar kröfur,
jafnvel þó að nauðsynlegt reynist að fækka tilnefningum allt
niður í enga í sumum tilfellum. Á móti kemur vonandi hin hlið
Eddu-peningsins; að hátíðin verði hvatning þeim sem í
geiranum starfa til allra góðra verka. 

Eitt er það sem menn mættu hafa í huga fyrir komandi
Eddur; að geyma hinn sanna íþrótta- og drengskaparanda

ávallt nálægt hjarta sínu. Vissulega er svolítið keppnisskap í
góðu lagi en meðalvegurinn bestur þar sem annarsstaðar. Eða

viljum við kannski bara viðhalda gömlu góðu mýtunni um
íslenska kvikmyndagerðarmenn; að þeir þrífist best með
lúkurnar hver á annars hálsi?

alheimsins
hafi sópað að
sér flestum
verðlaunum á
Edduhátíðinni
s.l. sunnudags-
kvöld og 101
Reykjavík hafi
borið skarðan

hlut frá borði.
Staðreyndin er

nefnilega sú að
óumdeildur sigurveg-

ari kvöldsins var 101
Reykjavík... Málið er
nefnilega að stytturnar
höfnuðu flestar í 101
Reykjavík með einum
eða öðrum hætti”.
Daginn eftir talaði Stef-
án Jón Hafstein um-
búðalaust í sama blaði
meðan þættir hans
“Sögur af landi” lágu

ótilnefndir hjá

garði: “Verðlaun? Fyrir íslenskt sjón-
varp? Hugmyndin sjálfsagt sú að
hvetja, en þess í stað logar bransinn í
innbyrðis stríði og afbrýði vikurnar á
undan. Á undan sýningunni á
bransanum að heiðra sjálfan sig. Á
meðan versnar dagskráin. Sá hluti
hennar sem getur það”. Eiríkur
Jónsson taldi “Skrekk”, hæfileikakeppni
grunnskólanna, mun betri skemmtun og
vó djarflega í DV: “Sjálf Edduhátíðin í
Þjóðleikhúsinu nokkrum dögum
áður, bliknaði í samanburði við
Skrekk því unglingarnir í Borgar-
leikhúsinu hafa til að bera þá ein-
lægni listamannsins sem Eddufólkið
hefur fyrir löngu glatað”. Takk Eiríkur.
Birni Þorlákssyni fannst Eddan hins
vegar “hin besta afþreying” í Degi og
sagðist ekki “skipa sér í hóp
nöldurseggjanna, aldrei þessu vant.
Edduverðlaunin voru einfaldlega hið
besta mál og eiga sérlega vel við nú
þegar gróskan í kvikmyndalífinu er í
algleymingi”. 

Annað árið í röð hefur
glæsipían Edda baðað

sig í sviðsljósum fjöl-
miðla. Hún ber föður
sínum Óskari glæsilegt
vitni, en hann mun hafa
verið amerískur her-
maður sem dvaldi hér um skeið á
stríðsárunum og hafði 8mm
tökuvél í pússi sínu, en það var allt
sem hann skildi eftir þegar hann
yfirgaf landið. Vel hefur Eddu litlu
tekist að nota föðurarfinn. Nú eru
íslenskar kvikmyndir teknar á
mun fleiri millimetrum. Fjöldi
fólks af kynslóð Eddu hefur
lifibrauð af þeirri framleiðslu og
það verður að segjast einsog er að
sjaldan hefur eitt lítið ástar-
ævintýri í óróa heimsstyrjaldar
getið af sér jafn fjölmennan hóp
hæfileikafólks. En þáttur hinna
skapandi listamanna, handrits-
höfundar, leikstjóra, leikara,
tónskálds, klippara, er jafnan
talinn veigamestur og sá þáttur er
hefur úrslitaáhrif á “gæði”
kvikmyndarinnar. Handritshöf-
undurinn er þó sá þeirra sem
fyrstur sest niður fyrir framan
hvítt blaðið eða auðan tölvu-
skjáinn og ritar þessi orð: 1.
ATRIÐI. ÚTI. DAGUR. Og með
þeim orðum er sú langferð hafin
sem lýkur oft ekki fyrr en ein-
hverjum árum síðar með frum-
sýningu, kampavíni, faðmlögum
og fögrum tárum, vonandi sæmi-
legri gagnrýni og guð lofi: góðri
aðsókn. Af einhverjum ástæðum
hefur starf handritshöfundar samt
sem áður ekki þótt nógu merkilegt
í augum Eddu. Þessi þáttur sköp-
unarferils kvikmyndarinnar er
ekki á lista yfir verðlaunaflokka
Eddu-manna. Sá sem þetta ritar
hefur stundum fengist við hand-
ritsskrif og þótt það skemmtileg
iðja, þótt ég hafi ekki setið við slík
störf um langt skeið. Skemmti-
legast er þó að sjá orðið verða
hold; að sjá handritið sitt lifna við
á tjaldinu. Og sannleikurinn er sá
að ef enginn skrifaði neitt kvik-
myndahandrit þá væri tæplega
hægt að verðlauna bestu leikkonu
eða besta leikara, því enginn hefði
skrifað neitt handa þeim að segja.
Þá væri heldur ekki hægt að
verðlauna besta leikstjóra því
hann hefði ekki haft neitt handrit
til að vinna með; enginn besti

tökumaður, tónskáld,
klippari osvfr. Kvikmyndin
er samstarfsverkefni og er
endapunktur á sköpun-
arferli sem hefst með því
að orð eru sett á blað,
hugmyndum gefið form,

brotum raðað saman í heild á
þann hátt að allir sem lesa
handritið fái heildarsýn á þá
útkomu sem stefnt er að. Handrit
er vinnuplan allra sem koma að
gerð myndarinnar um leið og það
er farvegur sögunnar sem verið er
að segja; handrit er bæði listrænt
og praktískt plagg. Mikilvægi
handritsins hefur verið nokkuð í
umræðu undanfarin ár af þeirri
ástæðu að flestar íslenskar kvik-
myndir, því miður, líða átakanlega
fyrir skort á vel unnu handriti. Ef
til vill er það ástæðan fyrir því að
stjórn ungfrú Eddu telur ekki þörf
á verðlaunaflokki fyrir hand-
ritshöfunda. Ef til vill er ástæðan
sú að það er ekki auðvelt fyrir
leikmenn að gera sér grein fyrir
hvað er handrit og hvað er
leikstjórn eða hvað er góður leikur
þegar horft er á kvikmynd; að
skilja þar á milli gerir kröfur um
þekkingu á því hvernig kvikmynd
er unnin. Til að geta greint
eitthvað í sundur þarf að vita
hvernig það er sett saman. Þó
hefði ég haldið að stjórnarmenn
Eddu væru sæmilega að sér í
kvikmyndagerð, að minnsta kosti
vilja þeir láta líta þannig á sig. En
eftir tvær hátíðir og engar
tilnefningar fyrir besta handrit
hallast ég að því að hún Edda sé
svolítið einsog hundurinn og
svínið í sögunni um hænuna gulu.
Hænuræksnið mátti puða við að
pota fræinu í moldina, mala hveit-
ið, hnoða deigið og baka það án
þess að nokkur skipti sér að því.
En þegar kom að því að éta af-
urðina slógu svínið og hundurinn
upp veislu og héldu hátíð og fengu
verðlaun fyrir best bakaða
brauðið, best malaða hveitið, og
frjósamasta fræið. En kannski er
rangt að orða þetta svona.
Kannski er betra að orða þetta
þannig að Edda líti svo á að
íslenskar kvikmyndir þurfi hvorki
handrit né handritshöfunda; þær
hafi komist ágætlega af án þeirra
hingað til. Brauðið er jú hvort sem
er innflutt frá Óskari afa.

Brauðið hans Óskars afa
EFTIR FRIÐRIK ERLINGSSON
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1. BÍÓMYNDIR 
Skv. samkomulagi menntamálaráðherra og

fjármálaráðherra og samtaka í íslenskri kvik-
myndagerð frá desember 1998 er stefnt að því að
árlega skuli framleiddar 5 leiknar íslenskar
bíómyndir. Hlutfall framleiðslustyrks úr Kvik-
myndasjóði  verði að jafnaði 40% af kostnað-
aráætlun verkefnisins miðað við að bíómynd kosti
að meðaltali 100 milljónir kr. Full fjárveiting náist
á fjórum árum (2002). 

Kvikmyndasjóður veitir framlög til íslenskra
kvikmynda eða samvinnuverkefna íslenskra og
erlendra aðila skv. ákvæðum samframleiðslu-
samninga Íslands og annarra ríkja, s.s. European
Convention on Cinematographic Coproductions og
tvíhliða samframleiðslusamning Íslands og
Kanada. 

Stjórn Kvikmyndasjóðs telur mikilvægt að
íslensk framleiðslufyrirtæki geti tekið þátt í
samframleiðsluverkefnum sem minnihlutaaðilar,
enda eru íslensk fyrirtæki afar háð því að ná
samframleiðslusamningum við erlend fyrirtæki við
fjármögnun á íslenskum kvikmyndum. Slíkir
styrkir skulu þó aðeins veittir til kvikmynda sem
eru verð framlög til íslenskrar menningar, s.s. ef
Íslendingar eða íslensk menning skipta verulegu
máli við gerð myndarinnar og ætla megi að

íslenskir áhorfendur skynji myndina sem hluta af
sinni menningu.

Úthlutun á styrkjum og vilyrðum til framleiðslu
bíómynda er alfarið í höndum úthlutunarnefndar.

1a) FRAMLÖG TIL FRAMLEIÐSLU OG
ÞRÓUNAR BÍÓMYNDA

Framleiðslustyrkir vegna bíómynda eru veittir
framleiðslufyrirtækjum sem geta lokið fullfjár-
mögnun á árinu.

Vilyrði til framleiðslu eru veitt fram-
leiðslufyrirtækjum til árs. Við sérstakar aðstæður
getur úthlutunarnefnd framlengt vilyrði tvisvar í 6
mánuði í senn eftir framvindu fjármögnunar.

Undirbúningsstyrkir geta verið veittir til
verkefna sem hljóta vilyrði til framleiðslu, telji
úthlutunarnefnd sérstaka ástæðu fyrir því. Skulu
slíkir undirbúningsstyrkir dragast frá upphæð
vilyrðis.

Þróunarstyrkir eru veittir til framleiðslu-
fyrirtækja. Úthlutunarnefnd getur veitt allt að 5
milljónir til þróunarstyrkja, til allt að 5 verkefna.
Þau geta verið valin úr hópi þeirra sem sótt hafa
um framleiðslustyrk en vantar frekari þróun að
mati úthlutunarnefndar eða úr hópi þeirra sem
sækja beint um þróunarstyrk sérstaklega. Handrit
skal liggja fyrir.

Framleiðslustyrkir vegna samframleiðslu-
verkefna þar sem íslenskur framleiðandi er
minnihlutaaðili, enda sé hann upphafsmaður
verksins. Hvert framlag til framleiðslu  er fellur
utan samframleiðslusamninga skal að hámarki
nema kr. 10.000.000.

Framleiðslustyrkir eru ekki veittir til verkefna
sem þegar hafa fengið greiddan út styrk á
grundvelli samþykktrar fjármögnunar.

1b)  HANDRITASTYRKIR VEGNA
BÍÓMYNDA 

Handritanefnd tekur óformlega ákvarðanir um
styrki til handrita vegna bíómynda en þarf að leita
samþykkis úthlutunarnefndar og stjórnar vegna
formlegrar ákvörðunar.

Handritastyrkir eru veittir 10 höfundum í fyrstu.
Þeir njóta síðan aðstoðar handritaráðgjafa, sem
Kvikmyndasjóður lætur í té. Þremur mánuðum
síðar skulu þeir skila inn 1. handriti. Þá velur
handritanefnd 5 þeirra til að halda þróun
handritsins áfram og hljóta þeir aukastyrk.
Samskonar val fer fram 3-4 mánuðum síðar og
hljóta þá 2 höfundar lokastyrk.

ÝMIS ÁKVÆÐI UM BÍÓMYNDIR
Þeir sem hljóta framleiðslustyrki úr Kvik-

myndasjóði skulu geta stuðnings KÍ við birtingu
kvikmyndarinnar í upphafs- og lokatitlum hennar,
sem og á veggspjöldum og öðru kynningarefni,
með birtingu merkis (lógó) KÍ sem KÍ lætur
styrkþega í té. Geta skal um stuðning KÍ með
a.m.k. jafnáberandi hætti og stuðning annarra
aðila.

Þegar gert hefur verið eintak af lokaútgáfu
kvikmyndarinnar með enskum texta skal styrkþegi
afhenda KÍ slíka útgáfu af kvikmyndinni á digital
beta formati (master). Styrkþegi afhendi KÍ
ljósmyndir, veggspjöld og annað kynningarefni á
ensku eftir nánara samkomulagi. Styrkþegi skal
gera grein fyrir kostnaði vegna kynningar erlendis
og senda fylgiskjöl til KÍ.

Þegar þessum skilyrðum er fullnægt greiðir KÍ
styrkþega kynningar- og kópíustyrk. Filmueintak
með enskum texta verði í vörslu KÍ. KÍ er heimilt
að fjölfalda spólur til afnota í kynningarskyni í
samráði við styrkþega. KÍ skal ætíð heimilt að sýna
allt að þriggja mínútna bút úr kvikmyndinni án
samráðs við styrkþega. Stjórn KÍ getur óskað eftir
endurskoðuðu uppgjöri. Endurkröfuréttur áskilinn
ef styrkir  eru misnotaðir.  Ekki er hægt að fá styrk
til nýrra verkefna ef vandamál eru óuppgerð vegna
eldri verkefna.

2.  STUTTMYNDIR, HEIMILDAR-
MYNDIR OG ALMENN VERKEFNI

Samkomulag menntamálaráðherra og fjár-
málaráðherra og samtaka í íslenskri kvik-
myndagerð frá desember 1998 gerir ráð fyrir að KÍ
geti varið 100 milljónum  árlega í styrki til
framleiðslu annarra kvikmynda en bíómynda ss.
stuttmynda, heimildarmynda og hreyfimynda. Full
fjárveiting náist á fjórum árum (2004).

Deildarstjóri  SH-deildar tekur óformlega
ákvarðanir um úthlutanir og dagsetningu þeirra.
Hann þarf að leita staðfestingar úthlutunar-
nefndar og stjórnar vegna formlegra ákvarðana.

Hægt er  að sækja um framlög allt árið um kring.

StefnaStefna
stjórnar stjórnar 
KvikmyndasjóðsKvikmyndasjóðs
varðandivarðandi
úthlutanir úthlutanir 

Þorfinnur
Ómarsson gerir

grein fyrir helstu
nýjungum í

starfsemi
sjóðsins



2a) FRAMLÖG TIL FRAMLEIÐSLU
STUTT-  OG HEIMILDARMYNDA

Framleiðslustyrkir eru veittir framleiðendum til
almennra verkefna. Framleiðslustyrkir eru ekki
veittir til almenns dagskrárefnis fyrir sjónvarp með
takmarkaða dreifingar- eða endursýningarmögu-
leika.

Vilyrði eru veitt til árs. Möguleiki er á fram-
lengingu tvisvar í 6 mánuði eftir framvindu
fjármögnunar.

Þegar verkefni er fullfjármagnað leggur fram-
leiðandi fram verk- og greiðsluáætlun og tillögu
um tímasetningu á greiðslum KÍ sem geta verið í
allt að fjórum hlutum.  Við það skal miðað að
greiðslur KÍ nýtist snemma á framleiðsluferlinu,
nema 15% sem greiðast við verklok og afhendingu
lokaútgáfu verksins á digital beta formati.
Greiðslur eru inntar af hendi miðað við samþykkta
greiðsluáætlun og tímasetningar. Framleiðandi
komi með staðfestingu á því að samþykktri áætlun
hafi verið fylgt. Endurkröfuréttur áskilinn ef
styrkir  eru misnotaðir.  Ekki er hægt að fá styrk til
nýrra verkefna ef vandamál eru óuppgerð vegna
eldri verkefna.

2b) HANDRITASTYRKIR OG
FRAMLÖG TIL ÞRÓUNAR STUTT-  OG
HEIMILDARMYNDA

Þróunarstyrkir almennra verkefna geta numið
allt að 10% af úthlutunarfé.

Handritastyrkir almennra verkefna geta numið
allt að 10% af úthlutunarfé.

ÝMIS ÁKVÆÐI UM STUTT- OG
HEIMILDARMYNDIR, OG ALMENN
VERKEFNI

Gert er ráð fyrir 3 milljónum króna vegna
kynningar- og markaðsmála almennra verkefna
erlendis. Þeir sem hljóta framleiðslustyrki úr
Kvikmyndasjóði skulu geta stuðnings KÍ við
birtingu kvikmyndarinnar í upphafs- og lokatitlum
hennar, sem og á veggspjöldum og öðru kynn-

ingarefni, með birtingu merkis (lógó) KÍ sem KÍ
lætur styrkþega í té. Geta skal um stuðning KÍ með
a.m.k. jafnáberandi hætti og stuðning annarra
aðila. Deildarstjóri SH-deildar hefur umsjón með
kynningu slíkra kvikmynda erlendis. KÍ er heimilt
að fjölfalda spólur til afnota í kynningarskyni í
samráði við styrkþega. KÍ skal ætíð heimilt að sýna
allt að þriggja mínútna bút úr kvikmyndinni án
samráðs við styrkþega.

MINNISBLAÐ VEGNA SAMFRAMLEIÐSLUVERKEFNA

Skv. reglugerð nr. 460/1993, um úthlutanir úr Kvikmyndasjóði Íslands, eru veitt framlög
til íslenskra kvikmynda eða samvinnuverkefna íslenskra og erlendra aðila. Í
reglugerðinni er hvergi að finna skilgreiningu á íslenskri kvikmynd, en megin stefna
Kvikmyndasjóðs hefur verið að styrkja framleiðslu kvikmynda, þar sem íslenskur
framleiðandi er aðalframleiðandi.

Kvikmyndasjóður hefur ekki talið sig geta mismunað þeim verkefnum, þar sem
íslenskur framleiðandi er minnihlutaframleiðandi, að því gefnu að framleiðslan uppfylli
ákvæði samframleiðslusamninga Íslands og annarra ríkja, s.s. European Convention on
Cinematographic Coproductions og tvíhliða samframleiðslusamning Íslands og Kanada.

Auk þess telur stjórn hugsanlegt að styrkja íslenskt framleiðslufyrirtæki sem minni-
hlutaaðila í samframleiðslu, jafnvel þó framleiðslan falli ekki undir ákvæði um sam-
framleiðslusamninga við Evrópulönd eða Kanada og/eða aðalframleiðandi komi ekki
þaðan. Í þeim tilfellum skal upphafsmaður verksins vera íslenskur. 

Slíkir styrkir skulu þó aðeins veittir til kvikmynda sem eru verð framlög til íslenskrar
menningar, s.s. ef Íslendingar eða íslensk menning skipta verulegu máli við gerð
myndarinnar og ætla megi að íslenskir áhorfendur skynji myndina sem hluta af sinni
menningu.

Hvert framlag til framleiðslu er fellur utan samframleiðslusamninga skal að hámarki
nema kr. 10.000.000.

Stjórn Kvikmyndasjóðs telur mikilvægt að íslensk framleiðslufyrirtæki geti tekið þátt í
samframleiðslum sem minnihlutaaðilar, enda eru íslensk fyrirtæki afar háð því að ná
samframleiðslusamningum við erlend fyrirtæki við fjármögnun á íslenskum kvikmyndum.
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Hugmyndin að því að endurvekja þættina MAÐUR ER NEFNDUR
kviknaði, eftir að ég hafði skoðað flesta eða alla gömlu viðtalsþættina,
sem teknir voru upp undir þessu nafni. Tilefnið var, að ég var að gera

handrit fyrir þáttaröð um tuttugustu öld fyrir Sjónvarpið. Ég sá við þessa
skoðun, hversu mikilvægir þessir þættir (og aðrir viðtalsþættir frá gamalli tíð)
voru, sérstaklega þegar horft var á þá aftur aldarfjórðungi síðar. Í fyrsta þætti
mínum um tuttugustu öldina, um árin 1901-1927, skeytti ég til dæmis inn í
handritið skoti frá Aron Guðbrandssyni, sem síðar var kenndur við
Kauphöllina, þar sem hann lýsir verbúðalífi í byrjun tuttugustu aldar, frá
Jóhönnu Egilsdóttur verkalýðsleiðtoga (ömmu Jóhönnu Sigurðardóttur
alþingismanns) um fiskþvottakonur í Reykjavík og frá Guðmundi Böðvarssyni
skáldi um áhrif þeirra Tómasar Guðmundssonar og annarra ungskálda á þeirri
tíð á sig. Ég skeytti líka inn í þáttinn skoti frá Kristni Guðmundssyni
sendiherra um Öskjugosið 1918 og frá Páli Kolka lækni um spænsku veikina.
Svo mætti lengi telja. Allt bragðbætti þetta vitanlega þáttinn stórkostlega, og
er hið sama að segja um skot, sem ég hef notað í síðari þáttum. Þarf raunar
ekki að segja neinum, sem les þetta tímarit, að heimildaþættir snarlifna við,
þegar menn með beina reynslu af atvikum og aðstæðum segja frá.

Fundinn fjársjóður - en ekki fullkominn
Í gömlum viðtalsþáttum Sjónvarpsins (sem flestir, en ekki allir, voru teknir

undir heitinu MAÐUR ER NEFNDUR) er fólginn mikill fjársjóður. Sá hængur
er þó á, að efni þeirra er að mestu leyti enn óskráð, svo að það er lítt
aðgengilegt til notkunar. Elín Hirst gerði til dæmis ágætan heimildaþátt um
Fangana á Mön, - þá menn af þýsku bergi brotna, sem Bretar handtóku við
hernámið 1940 og geymdir voru á Mön öll stríðsárin. Það var ekki fyrr en eftir
að hún hafði lagt lokahönd á þá, sem ég horfði á þáttinn Maður er nefndur
séra Gunnar Benediktsson. Þar segir séra Gunnar frá þeim þingfundi, sem
honum fannst eftirminnilegastur. Það var, þegar Alþingi ræddi um það, hvort
íslenska ríkisstjórnin ætti að leyfa þessum stríðsföngum Breta að snúa aftur
til Íslands. Er frásögn Gunnars mjög fróðleg og áhrifamikil og hefði bætt þátt
Elínar verulega. Ég skal nefna annað dæmi. Þættir Viðars Víkingssonar um
Samband íslenskra samvinnufélaga, sem gerðir voru fyrir Stöð tvö á sínum
tíma, hefðu ekki orðið eins góðir og og raun bar vitni, hefði hann ekki notið
þess, að til var viðtalsþátturinn Maður er nefndur Vilhjálmur Þór, þar sem rætt
var við þennan helsta valdamann Sambandsins um árabil.

Þegar ég skoðaði gömlu þættina, sá ég hins vegar, að þeir höfðu flestir einn
stóran galla. Hugmyndin hafði bersýnilega verið að festa á filmu samtal
tveggja manna frekar en að tala við einn mann. Leiddir voru saman menn,
sem áttu að skapa neistaflug í allar áttir. Þetta var röng hugmynd.  Aðalatriðið
var að láta þann mann, sem þátturinn var kenndur við hverju sinni, njóta sín.
Það tókst sjaldnast. Eitt versta dæmið um þetta var þátturinn Maður er
nefndur Kristján Albertsson frá 1971. Umsjónarmaður þess þáttar var
Steingrímur Sigurðsson listmálari. Kristján Albertsson hafði frá mörgu að
segja og kunni lögmál frásagnarlistarinnar. Hann hafði farið víða og hitt
marga merkustu menn Norðurálfunnar. En í stað þess að leyfa Kristjáni
ótrufluðum að segja frá Hannesi Hafstein og Jóni Þorlákssyni, Thor Jensen og
Ólafi Thors, Einari Benediktssyni og Guðmundi Kamban, Maxím Gorkí og
Knúti Hamsun, Reykjavík í byrjun tuttugustu aldar, Berlín áranna milli stríða
og Kaupmannahöfn á hernámstímanum greip Steingrímur sífellt fram í fyrir
honum og reyndi nánast eingöngu að fá frá honum einhverja aulafyndni. Er
ekki að furða, að Halldór Pétursson teiknaði skopmynd af þættinum, þar sem
Steingrímur bindur fyrir munn Kristjáns. Sem betur fer sá Sjónvarpið sóma
sinn í að gera síðar annan viðtalsþátt við Kristján, sem Steinunn
Sigurðardóttir sá um, og tókst hann hið besta, þótt margt væri þar líka ósagt
látið.

Einnig má í þessu viðfangi nefna hinn fræga þátt Maður er nefndur Gunnar
Gunnarsson. Umsjónarmaður hans var Thor Vilhjálmsson. Gunnar var þá
orðinn aldraður maður og þurfti nokkurn tíma til að hugsa sig um, þegar hann
var spurður spurninga. Hvað sem því leið, lét Thor móðan mása, svo að

þátturinn hætti að vera um Gunnar Gunnarsson og varð um Thor sjálfan, eins
og sjá má á skopmynd Halldórs Péturssonar af þættinum. Fyrir vikið misstu
áhorfendur af þætti með merkum rithöfundi, þar sem hann hefði getað sagt
frá harðri lífsbaráttu sinni árin fyrir 1914 og hinum miklu áhrifum, sem fyrri
heimsstyrjöld hafði á hann, en um það sagði hann, eins og frægt varð: “Mér
blæddi inn.” Gunnar hefði líka getað sagt frá veru sinni í Danmörku og
ferðum sínum til Þýskalands, heimkomunni og viðtökum á Íslandi. En hann
naut sín alls ekki í þættinum, þótt það hafi vafalaust ekki verið Thor
Vilhjálmssyni einum að kenna. Tveir bestu viðtalsþættirnir, sem Sjónvarpið lét
gera á þeirri tíð, voru hins vegar við Sigurð Nordal og Halldór Kiljan Laxness.
Hvort tveggja var, að þeir Sigurður og Kiljan voru enn í fullu fjöri og að
umsjónarmennirnir héldu sér sæmilega til hlés, en séra Emil Björnsson sá um
viðtalið við Sigurð og Matthías ritstjóri Johannessen um viðtalið við Kiljan.
Sérstaklega vakti viðtalsþátturinn við Halldór athygli.

Glataður fjársjóður
Nú voru vissulega ekki allir viðmælendur Sjónvarpsins aðrir eins

mælskumenn og þeir Sigurður Nordal og Halldór Kiljan Laxness. Sumir
þættirnir voru heldur dauflegir. En jafnvel í dauflegum þáttum komu fyrir
gullkorn, stutt saga eða augnabliksmynd, sem nýtast vel í heimildamyndum
síðar meir. Og þótt mikill fjársjóður sé fólginn í þeim viðtalsþáttum, sem
Sjónvarpið lét gera á frumbýlingsárunum, hefur annar digur sögulegur sjóður
glatast með þeim mönnum, sem fóru í gröfina, án þess að við þá væri talað
fyrir framan myndavél. Tökum til dæmis Magnús Magnússon ritstjóra, sem
oftast var kallaður Magnús stormur. Hann gaf út bráðskemmtilegar bækur
með minningum sínum frá árunum milli stríða, enda var hann vel kunnugur
helstu kempum þess tíma, Jónasi Jónssyni frá Hriflu, Jóni Þorlákssyni,
Tryggva Þórhallssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni og skrifaði raunar rómaða
palladóma um þá. Magnús stormur hafði greinilega gaman af því að segja frá,
og hefði hann notið sín vel í viðtalsþætti. Annar maður, sem hafði frá mörgu
að segja, var Þórarinn Þórarinsson, handhafi blaðamannaskírteinis númer
eitt.  Það hefði verið ómetanlegt framlag til fjölmiðlasögu okkar á tuttugustu
öld að heyra og sjá hann segja frá Nýja dagblaðinu og Tímanum og frá Jónasi
frá Hriflu og Eysteini Jónssyni. Fróðlegt hefði líka verið og skemmtilegt að
eiga til rækileg viðtöl við menn eins og Ólaf Jóhannesson, Jóhann Hafstein,
Gunnar Thoroddsen og Geir Hallgrímsson, svo að fjórir forsætisráðherrar séu
nefndir, þar sem þeir gerðu grein fyrir ævi sinni og störfum.

Mat okkar á því, hvað er athyglisvert, breytist með tímanum. Þetta sést best
á viðtalsþætti við Gunnar Thoroddsen árið 1981, sem Sigrún Stefánsdóttir sá
um. Sá þáttur hafði ekki sömu galla og menn hafa bersýnilega séð á gömlu
þáttunum undir nafninu MAÐUR ER NEFNDUR, þar sem tveir menn sátu inni
í upptökusal með borð á milli sín og myndavélin var oftast á viðmælandanum.
Þetta var unninn, myndskreyttur þáttur. Sigrún fór heim til Gunnars, þau
spjölluðu saman um það, sem hæst bar þá stundina, hann sýndi henni gamlar
ljósmyndir og lék fyrir hana lög eftir sig á píanó.  Ekkert var nema gott um
þennan þátt Sigrúnar að segja. Hann var prýðilegt sjónvarpsefni. En hann
skildi lítið eftir sig. Nú í byrjun tuttugustu og fyrstu aldar hefði verið fróðlegt
að horfa á Gunnar ræða um liðna tíð, til dæmis um það, þegar hann fór um
landið með Jóni Þorlákssyni fyrir landskjörið 1930, var kjörinn yngstur manna
á þing og heldur óvænt 1934, varð borgarstjóri 1947, varð úr þingsæti sínu
vitni að hinum hörðu átökum 30. mars 1949 og svo framvegis. Þau viðtöl, sem
til eru við Gunnar í Sjónvarpinu, eru nánast öll um dægurmál, þótt hann væri
um 1980 sá stjórnmálamaður, sem lengstan stjórnmálaferil hefði að baki.
Annað dæmi um það, hvernig mat okkar breytist, var þátturinn Maður er
nefndur Stefán Jóhann Stefánsson, sem Kristján Bersi Ólafsson sá um. Sá
þáttur var alls ekki vondur, en þó notaði Kristján Bersi ekki tækifærið til að
spyrja Stefán Jóhann í þaula um sumt það, sem hæst bar á stjórnmálaferli
hans, til dæmis stjórnarforystu á mjög erfiðum tímum, 1947-1949, þegar kalda
stríðið var að hefjast og haftabúskapur var rekinn á Íslandi.

Sjónvarpsefni í samtíð og sögu
Um þættina Maður er nefndur

E F T I R D R .  H A N N E S  H Ó L M S T E I N  G I S S U R A R S O N
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Einfaldir og ódýrir þættir, 
en fróðlegir

Eftir að ég hafði velt þessu öllu nokkuð fyrir mér, hafði ég vorið 1999 tal af
Sigurði Valgeirssyni, þá dagskrárstjóra Sjónvarpsins, og lagði til, að
Sjónvarpið endurvekti þáttinn MAÐUR ER NEFNDUR, en án þeirra galla, sem
ég sá á upphaflegu þáttunum. Sviðsmynd ætti að vera einföld og ódýr, og
leggja skyldi sérstaka áherslu á viðmælandann. Á þann veg gætu þættirnir
orðið sem flestir og líka nýst sem best í aðra heimildaþætti. Þeir gætu í senn
verið fróðlegir og skemmtilegir sjónvarpsþættir af sjálfum sér og hráefni í
aðra unna heimildarþætti, sem aðrir menn gerðu síðar meir. Umsjónarmenn
hinna nýju viðtalsþátta ættu að halda sjálfum sér til hlés. Þess vegna ætti ekki
að leiða saman einhverja tvo höfuðsnillinga í hverjum þætti í þeirri von, að
neistar flygju þeirra í milli, heldur ætti að fá vana fjölmiðlamenn til þess að sjá
um þættina og leyfa viðmælendunum, sem margir hverjir væru rosknir, að
njóta sín sem best. Sigurði leist strax vel á hugmyndina, og fengum við þau
Áslaugu Dóru Eyjólfsdóttur dagskrárgerðarmann, Evu Ásrúnu Albertsdóttur
dagskrárgerðarmann, Jón Orm Halldórsson stjórnmálafræðing, Jónatan
Garðarsson dagskrárgerðarmann, Jónínu Michaelsdóttur rithöfund, Kolbrúnu
Bergþórsdóttur bókmenntafræðing og Mörð Árnason íslenskufræðing til að sjá
um einstaka þætti auk mín.  Reyndist þetta vel ráðið. Auðvitað hafa þættirnir
verið misjafnir, sumir mjög fjörlegir, aðrir
öllu dauflegri. En þegar þeir hafa þótt
heldur dauflegir, hefur skýringin sjaldn-
ast verið sú, að umsjónarmennirnir hafi
brugðist, heldur hin, að viðmælandanum
hefur ekki tekist að gæða frásögn sína lífi
eða að áhorfandinn hefur ekki deilt með
honum áhugamálum.

Ég hafði í upphafi nefnt það við Sigurð
Valgeirsson, að Sjónvarpið gerði 50
viðtalsþætti undir gamla heitinu MAÐUR
ER NEFNDUR. Hann taldi hins vegar
skynsamlegra að gera fleiri þætti, jafnvel
um 100 talsins. Fjárhagur Sjónvarpsins á
því herrans ári 1999 leyfði að vísu ekki,
að þættirnir væru keyptir á fullu verði, en
mér tókst að útvega styrk frá Nýsköp-
unarsjóði atvinnulífsins í 25 þætti um
fólk, sem stuðlað hefur að nýsköpun, og
einnig veitti Menningarsjóður útvarps-
stöðva myndarlegan styrk í gerð þáttanna.
Með þessari aðstoð og annarri hafði
okkur í árslok 2000 tekist að gera 103
viðtalsþætti undir heitinu MAÐUR ER
NEFNDUR. Þættirnir sættu að vísu
tæknilegri gagnrýni í upphafi. Hún var um sumt réttmæt. Því miður voru þeir
menn, sem fyrst sáu um tökur og vinnslu þáttanna, ekki að öllu leyti
vandanum vaxnir, en þetta hefur breyst, eftir að Ásgrímur Sverrisson kvik-
myndagerðarmaður tók að stjórna upptökum og fyrirtækið Plúton að fullvinna
þættina. Að öðru leyti hefur gagnrýnin að mínum dómi ekki verið á rökum
reist. Þegar sagt er, að talað sé við fleiri karla en konur, er ekki tekið tillit til
þess, að við höfum reynt eftir megni að fá konur í viðtöl, en hvort tveggja er,
að þær eru tregari til þess en karlar og að vitaskuld gegndu miklu fleiri karlar
trúnaðarstörfum á tuttugustu öld. Þegar síðan er sagt, að þessir þættir séu
myndskreyttir útvarpsþættir (en á þeirri gagnrýni áttum við Sigurður
Valgeirsson einmitt von á sínum tíma), er horft fram hjá því mikla
heimildagildi, sem felst í því að horfa á menn segja hluti, rifja upp atvik og
lýsa mönnum, í stað þess að hlusta aðeins á þá tala. Upplestur kemur aldrei í
stað vitnisburðar. Í raun og veru hafa viðmælendur okkar verið sjónarvottar að
tuttugustu öldinni á Íslandi.

Feikilegt heimildagildi
Ég hef orðið þess var, að þættirnir MAÐUR ER NEFNDUR eru mjög vinsælir

hjá rosknu fólki, jafnöldrum viðmælendanna, en líka hjá áhugafólki um sögu
Íslands og annað fólk. Þetta er eitt ódýrasta efnið, sem framleitt er fyrir
Sjónvarp, og lætur nærri, að allir 103 þættirnir hafi kostað Sjónvarpið svipað
og 2-3 sunnudagsleikrit. Ef til vill er þó mest um það vert, hvílíkur fjársjóður
er fólginn í þessum þáttum fyrir heimildamyndagerð á 21. öld. Skal ég hér
nefna nokkur dæmi. Árið 2011 verður Háskóli Íslands hundrað ára. Í nokkrum
þáttum hefur verið rætt við prófessora Háskólans um viðfangsefni þeirra, til

dæmis háskólarektorana Ármann Snævarr og Sigmund Guðbjarnarson og
vísindamennina Sigurð Samúelsson og Bjarna Guðnason. En í mörgum þátt-
um hafa líka viðmælendur rifjað upp háskólaár sín og sagt frá kennurum
sínum. Til dæmis segir Ragnheiður Guðmundsdóttir læknir frá Níelsi Dungal
og Jón S. Guðmundsson menntaskólakennari frá Sigurði Nordal. Þetta eru
ómetanlegar heimildir, þegar gerðir verða sjónvarpsþættir um Háskóla Íslands
í hundrað ár. Hefði verið talað við allt þetta fólk, hefðum við Sigurður
Valgeirsson ekki ráðist í gerð þessara þátta? Árið 2019 verða hundrað ár frá
því, að flugvél var fyrst flogið á Íslandi. Flugsöguna ber á góma í mörgum
þáttum í þessari röð: Tómas Tómasson sparisjóðsstjóri vann hjá Loftleiðum á
Reykjavíkurflugvelli. Hjörtur Eiríksson, framkvæmdastjóri Iðnaðardeildar
Sambandsins, vann í móttöku farþega Flugfélags Íslands í Lundúnum. Gunnar
Eyjólfsson leikari var flugþjónn. Sigurður Helgason forstjóri sá um starfsemi
Loftleiða í Bandaríkjunum, á meðan flugævintýrið íslenska var að gerast.
Hjalti Einarsson framkvæmdastjóri flaug í fyrstu ferð Loftleiða vestur um haf.
Hefði verið talað við allt þetta fólk, hefðum við Sigurður Valgeirsson ekki
ráðist í gerð þessara þátta?

Mörg fleiri dæmi má nefna. Árið 2030 verða hundrað ár frá Alþingis-
hátíðinni á Þingvöllum. Margir rifja hana upp í þáttunum MAÐUR ER
NEFNDUR, til dæmis Einar B. Pálsson prófessor, sem var raunar starfsmaður
hátíðarinnar, og þeir bankastjórarnir Benjamín Eiríksson bankastjóri og

Jónas H. Haralz, sem sóttu hana ungl-
ingar. Þetta sama ár verður Alþingi ellefu
hundruð ára.  Margir í viðtalsþáttum
okkar segja frá þingstörfum á tuttugustu
öld: Þeir Einar B. Pálsson, Birgir Thor-
lacius og Már Jóhannsson voru til dæmis
þingsveinar eða þingskrifarar, þau Salóme
Þorkelsdóttir og Þorvaldur Garðar Kristj-
ánsson gegndu forsetastörfum, og
auðvitað rifjuðu margir alþingismenn upp
einstök atvik á þingi. Hefði verið talað við
allt þetta fólk, hefðum við Sigurður
Valgeirsson ekki ráðist í gerð þessara
þátta? Saga verkalýðshreyfingarinnar í
sjónvarpi á eftir að njóta góðs af
viðtalsþáttum við Benedikt Davíðsson,
Bjarnfríði Leósdóttur, Pétur Pétursson,
Guðmund H.  Garðarsson, Elínu Torfadótt-
ur og Magnús Óskarsson. Saga fiskveiða í
sjónvarpi á eftir að njóta góðs af við-
talsþáttum við Geira á Guggunni, Jakob
Jakobsson fiskifræðing, Jón Jónsson
fiskifræðing og Þorstein Gíslason aflakló.
Stjórnmálasaga Íslands í sjónvarpi á eftir

að njóta góðs af viðtalsþáttum við Þráin Valdimarsson, framkvæmdastjóra
Framsóknarflokksins, Halldór Jakobsson, framkvæmdastjóra Sósíalista-
flokksins, og marga aðra.  Eflaust verða margar konur, sem gera heimildaþætti
á tuttugustu og fyrstu öld um hlutskipti kynsystra sinna á hinni tuttugustu. Þá
verður ekki ónýtt að grípa til lýsinga þeirra Valborgar Sigurðardóttur, Ólafar
Benediktsdóttur, Guðrúnar P. Helgadóttur, Bjargar Einarsdóttur, Bjarnfríðar
Leósdóttur og margra fleiri kvenna á fordómum og þröngsýni í garð kvenna
langt fram eftir öldinni.

Margir merkir einstaklingar
Þannig mætti lengi telja. Hinu skal ekki heldur gleyma, að árið 2030 eða

árið 2050 munu einhverjir horfa á þessa þætti með eitthvað allt annað í huga
en við gerum nú. Þeir munu finna eitthvað, sem þeim finnst merkilegt, en fer
nú fram hjá okkur. Þá verður enn spurt: Hefði verið talað við allt þetta fólk,
hefðum við Sigurður Valgeirsson ekki ráðist í gerð þessara þátta? Ég vona svo
sannarlega, að Sjónvarpið haldi áfram að gera viðtalsþættina undir heitinu
MAÐUR ER NEFNDUR og leggja þannig meira efni í fjársjóð sjónvarpssög-
unnar. Sérstaklega tel ég síðar meir fýsilegt og eðlilegt að leita að fleiri konum
og einnig greindum og frásagnarglöðum alþýðuhetjum utan af landi til að tala
við. Fjölmargir merkir einstaklingar bíða þess að segja sögu sína. Í fámennu
landi eins og Íslandi lætur nærri, að ævi hvers einasta manns sé sannkallað
ævintýri. Myndavélin er eina tímavélin, sem mannkynið hefur fundið upp, og
full ástæða er til að nota hana í því skyni að varðveita minningar okkar
Íslendinga frá liðnum árum og það sem flestra. 

(Listi yfir viðmælendur á næstu síðu).
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FJÁRSJÓÐUR FRAMTÍÐAR? “Ég vona svo sannarlega, að Sjón-
varpið haldi áfram að gera viðtalsþættina undir heitinu MAÐ-
UR ER NEFNDUR og leggja þannig meira efni í fjársjóð sjón-
varpssögunnar” segir Hannes Hólmsteinn m.a. Hér er greinar-
höfundur við upptöku á þættinum. Viðmælandi er Tómas
Þorvaldsson útgerðarmaður.



Maður er nefndur - viðmælendur
Hinn 31. desember 2000 höfðu eftirfarandi þættir undir heitinu MAÐUR ER

NEFNDUR verið sýndir í Sjónvarpinu, en í sviga eru umsjónarmenn:

1999
7. júní: Gunnar Eyjólfsson leikari (Jónína)
14. júní: Benedikt Davíðsson verkalýðsleiðtogi (Mörður)
21. júní: Pétur Pétursson þulur (Kolbrún)
28. júní: Ásgeir Pétursson bæjarfógeti (Hannes)

5. júlí: Þuríður Pálsdóttir söngkona (Jónína)
12. júlí: Bjarni Guðnason prófessor (Mörður)
19. júlí: Sigurður A. Magnússon rithöfundur (Kolbrún)
26. júlí: Benjamín H. J. Eiríksson bankastjóri (Hannes)

1. ágúst: Bára Sigurjónsdóttir kaupmaður (Kolbrún)
9. ágúst: Elías Mar rithöfundur (Mörður)
16. ágúst: Jón úr Vör skáld (Kolbrún Bergþórsd.)
23. ágúst: Jónas H. Haralz bankastjóri (Hannes)
30. ágúst: Thor Vilhjálmsson rithöfundur (Kolbrún)

6. september: Pálmi Jónsson ráðherra (Jón Ormur)
13. september: Jakob Jakobsson fiskifræðingur (Hannes)
20. september: Haraldur Sveinsson framkvæmdastjóri (Jónína)
27. september: Steingrímur Hermannsson forsætisráðh. (Jón Ormur)

6. október: Ásgeir (Geiri á Guggunni) Guðbjartsson skipstjóri (Hannes)
13. október: Eiríkur Smith listmálari (Kolbrún)
20. október: Bjarnfríður Leósdóttir verkalýðsleiðtogi (Mörður)
27. október: Þorvaldur G. Kristjánsson alþingismaður (Hannes)

2. nóvember: Herdís Egilsdóttir kennari (Jónína)
10. nóvember: Einar Benediktsson sendiherra (Kolbrún)
17. nóvember: Úlfar Þórðarson læknir (Hannes)
24. nóvember: Jenna Jensdóttir kennari (Jónína)

1. desember: Einar Bragi rithöfundur (Kolbrún)
15. desember: Ármann Snævarr háskólarektor (Jón Ormur)
22. desember: Pétur Sigurgeirsson biskup (Jónína)
29. desember: Agnar Þórðarson rithöfundur (Kolbrún)

2000
5. janúar: Jón Jónsson fiskifræðingur (Hannes)
12. janúar: Gísli Halldórsson húsameistari (Mörður)
19. janúar: Ármann Kr. Einarsson rithöfundur (Kolbrún)
26. janúar: Jón Sigurðsson forstjóri (Jónína)

2. febrúar: Guðmundur H. Garðarsson alþingismaður (Hannes)
9. febrúar: Skúli Alexandersson alþingismaður (Mörður)
16. febrúar: Elín Torfadóttir fóstra (Kolbrún)
23. febrúar: Þorsteinn Gíslason skipstjóri (Hannes)

1. mars: Ágústa Snæland auglýsingateiknari (Jónína)
8. mars: Jónas Kristjánsson handritafræðingur (Kolbrún)
15. mars: Árni Helgason símstöðvarstjóri (Hannes)
22. mars: Davíð Scheving Thorsteinsson framkvæmdastj. (Jónína)
29. mars: Páll Bergþórsson veðurfræðingur (Mörður)

5. apríl: Magnús Óskarsson borgarlögmaður (Hannes)
12. apríl: Hjálmar Finnsson framkvæmdastj. (Jónína)
19. apríl: Guðmunda Elíasdóttir söngkona (Kolbrún)
26. apríl: Ingólfur Guðbrandsson ferðamálafrömuður (Jón Ormur)

1. maí: Auður Eir Vilhjálmsdóttir prestur (Áslaug Dóra)
8. maí: Tómas Þorvaldsson útgerðarmaður (Hannes)
15. maí: Valborg Sigurðardóttir skólastjóri (Jónína)

22. maí: Örlygur Hálfdanarson bókaútgefandi (Jón Ormur)
29. maí: Unnur Arngrímsdóttir danskennari (Kolbrún)

5. júní: Guðrún P. Helgadóttir skólastjóri (Hannes)
12. júní: Baldvin Tryggvason sparisjóðsstjóri (Jónína)
19. júní: Guðmunda Elíasdóttir söngkona (Kolbrún)
26. júní: Guðni Guðmundsson rektor (Hannes)

2. júlí: Friðjón Þórðarson ráðherra (Jón Ormur)
10. júlí: Indriði G. Þorsteinsson rithöfundur (Kolbrún)
17. júlí: Ólöf Benediktsdóttir kennari (Hannes)
24. júlí: Kristjana M. Thorsteinsson viðskiptafr. (Áslaug Dóra)
31. júlí: Jón Helgason ráðherra (Jón Ormur)

14. ágúst: Vilhjálmur Hjálmarsson ráðherra (Hannes)
21. ágúst: Flosi Ólafsson leikari (Kolbrún)
28. ágúst: Ingvar Gíslason ráðherra (Jón Ormur)

4. september: Adda Bára Sigfúsdóttir veðurfræðingur (Mörður)
11. september: Árni Björnsson lýtalæknir (Jónína)
18. september: Sigurður Samúelsson prófessor (Hannes)
25. september: Ingibjörg Zophóníasdóttir húsmóðir (Áslaug Dóra)

3. október: Sigmundur Guðbjarnarson prófessor (Jón Ormur)
10. október: Bjarni Bragi Jónsson hagfræðingur (Hannes)
17. október: Róbert Arnfinnsson leikari (Jónína)
24. október: Bjarki Elíasson yfirlögregluþjónn (Jón Ormur)
31. október: Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri (Hannes)

7. nóvember: Hulda Jensdóttir ljósmóðir (Kolbrún)
14. nóvember: Tómas Árnason ráðherra (Hannes)
21. nóvember: Gunnar Friðriksson framkvæmdastjóri (Hannes)
28. nóvember: Helga Bachmann leikkona (Kolbrún)

5. desember: Haraldur Bessason rektor (Mörður)
12. desember: Þráinn Valdimarsson frkvstj. Framsóknarflokksins (Hannes)

Einnig hafa verið teknir upp þættir með eftirfarandi mönnum, sem
væntanlega verða sýndir eftir það (en gæta þarf nokkurs jafnvægis í vali
viðmælenda og raða þáttum eftir því):

Árni Grétar Finnsson hæstaréttarlögmaður
Björg Einarsdóttir rithöfundur
Björn Th. Björnsson listfræðingur
Einar B. Pálsson prófessor
Finnbogi Eyjólfsson starfsmaður Heklu
Guðmundur Benediktsson ráðuneytisstjóri
Halldór Jakobsson starfsmaður Sósíalistaflokksins
Helena Eyjólfsdóttir söngkona
Hjalti Einarsson framkvæmdastjóri S. H.
Hjörtur Eiríksson framkvæmdastjóri iðnaðardeildar S. Í. S.
Ingileif Hallgrímsdóttir húsmóðir
Ingvar Gíslason ráðherra
Jóhannes Nordal seðlabankastjóri
Jóhannes Proppé deildarstjóri
Jón S. Guðmundsson íslenskukennari
Jón Þorgeir Hallgrímsson yfirlæknir
Jón G. Tómasson ríkislögmaður
Kristján Kristjánsson (KK) tónlistarmaður
Már Jóhannsson skrifstofustjóri Sjálfstæðisflokksins
Ólöf Ólafsdóttir prestur
Ragnar Arnalds ráðherra
Ragnar Bjarnason söngvari
Ragnheiður Guðmundsdóttir læknir
Sigurður Helgason forstjóri og stjórnarformaður
Tómas Tómasson sparisjóðsstjóri
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Stjórn FK 2001: Anna Dís, Hildur, Björn Brynjúlfur, Kristín
Erna, Ingvar, Kata, Stína Maja, Hjálmtýr og Jón Karl.

Nordisk mini-Panorama 
á Íslandi

Heimilda- og stuttmyndahátúðin Nordisk Panorama hefur nú verið
endurskipulögð. Framvegis mun hún hafa fast aðsetur í hverju landi og heitir nú
Nordisk Panmorama-Five Cities Festival. Ennfremur hefur verið ákveðið að

árlega verði í hverju landi s.k. miniPanorama, þ.e. að úrval mynda frá hátíðinni verður
sýnt í hverju landi milli þess sem stóra hátíðin ferðast um löndin fimm. Þannig eigum
við þess nú kost á að sjá það besta sem kom fram á hátíðinni í Bergen árið 2000. Enn er
ekki búið að skipuleggja mini-hátíðina hérlendis en innan skamms verður tilkynnt um
tilhögun hennar. Rætt hefur verið m.a. um að nýta hana sem vettvang fyrir aðra fundi
kvikmyndagerðarmana, t.d. ráðstefnu um íslenskar heimildarkvikmyndir. 

Fjölgað í stjórn FK
Félag kvikmyndagerðarmanna hélt aðalfund sinn 12. desember

síðastliðinn. Starfsemi félagsins er í miklum blóma og er stefnt á enn
öflugra starf á ýmsum sviðum. Á fundinum var fjölgað í stjórn

félagsins úr fimm mönnum í sjö. Björn Brynjúlfur Björnsson var
endurkjörinn formaður félagsins og Jón Karl Helgason varaformaður. Aðrir
í stjórn eru: Katrín Yngvadóttir ritari, Kristín Erna Arnardóttir gjaldkeri,
Anna Dís Ólafsdóttir, Hjálmtýr Heiðdal og Ingvar Á Þórisson. Varamenn eru
Hildur Bruun og Kristín María Ingimarsdóttir.

O p i n n  f u n d u r  
m e ð  K r i s t í n u

Kvikmyndasjóður boðar til opins fundar
mánudaginn 19. febrúar næstkomandi til að
kynna hina nýju stutt- og heimildarmyndadeild,

sem hóf starfsemi um áramótin. 
Á fundinum munu stjórn, framkvæmdastjóri og

auðvitað nýráðinn deildarstjóri, Kristín Pálsdóttir,
ræða málefni deildarinnar og hlýða á ábendingar
kvikmyndagerðarmanna. Fundurinn verður haldinn
í húsakynnum Kvikmyndasjóðs, Túngötu 14, þann
19. febrúar kl. 17:00. SJÁ EINNIG VIÐTAL VIÐ
KRISTÍNU PÁLSDÓTTUR Á BAKSÍÐU.



Ég hef starfað að kvikmyndagerð
undanfarin 30 ár við gerð bíó-
mynda og sjónvarpsefnis, klipp-

ingu, dagskrárgerð, framleiðslu og
leikstjórn, segir Kristín.    

Undanfarin fjögur ár hef ég svo
verið varadagskrárstjóri Sjónvarpsins. Í
því starfi hef ég séð um hluta af heim-
ildarmyndagerðinni og til dæmis sótt
fjármögnunarmessur heimildarmynda
á Norðurlöndum og í Amsterdam.

Þótt Kristín sé tekin til starfa er hún
ekki enn farin að taka við umsóknum.
Hún hefur unnið að mótun þessarar
nýju deildar og fór meðal annars til
Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar til að
kynna sér starfsemi kvikmyndastofnan-
anna þar á þessu sviði.

Þótt það fyrirkomulag að hafa kons-
úlent en ekki úthlutunarnefnd sé nýtt
hér á landi hefur það verið þannig
lengi hjá þeim kvikmyndastofnunum
sem ég heimsótti og þykir heppilegra
en að hafa úthlutunarnefndir, þótt
alltaf heyrist efasemdarraddir um
ágæti þess. Þessi háttur er hafður á
um úthlutanir til bíómynda, stutt- og
heimildarmynda og barnamynda.

Konsúlentar eru ráðnir til 3ja eða
4ra ára í einu. Það
þykir ekki rétt að
hafa fólk lengi í
valdastöðu af þessu
tagi. Því þótt val
konsúlentsins á
verkefnum sé heið-
arlegt og byggi á
faglegum grunni er
það einnig að ein-
hverju leyti pers-
ónulegt.

Í Danmörku var
mér sagt að ætlast
væri til þess að val
konsúlentsins væri
persónulegt - og
faglegt, auk þess
sem ætti að vera
breidd í verkefnavali.

Hvað hafa kvik-
myndastofnanirnar úr miklu að spila
til stutt- og heimildarmynda?

Í Noregi hafa þeir um 120 milljónir
íslenskra króna, helmingi meira í
Svíþjóð og yfir 330 milljónir í Dan-
mörku, að barnamyndum meðtöldum. Í
Svíþjóð og Danmörku eru konsúlentar

fyrir annars vegar stuttmyndir og
hinsvegar heimildarmyndir en í
Noregi sjá sömu aðilar um hvort-
tveggja, eins og verður hér hjá okkur.
Þar er ekki ákveðið hlutfall milli stutt-
og heimildarmynda heldur ræðst það
af gæðum umsóknanna. Alls staðar eru
sérstakir konsúlentar fyrir barnamynd-
ir. Sjóðurinn okkar fær 25 milljónir á
þessu ári og þar af koma 18 milljónir
til úthlutunar.  Á næstu þremur árum
hækkar framlag til stutt- og heimild-
armynda um 25 milljónir króna á ári
þannig að árið 2004 verða 100 millj-
ónir til ráðstöfunar.

Ekki verður mikið gert fyrir 18
miljónir?

Nei, þetta er grátlega lítið - en
einhversstaðar verður að byrja.  Á
Norðurlöndunum sýnist mér að um
10% umsókna fái jákvæða afgreiðslu.
Í Danmörku fá þeir sem hljóta styrk að
meðaltali 35%  af kostnaði mynda
sinna. Það hlutfall er breytilegt eftir
myndum. Þannig getur dýrt verk
fengið styrk sem nemur 10% af
kostnaði þess en lítil tilraunamynd
kannski 90%. Stuttmyndir fá hlut-
fallslega hærri styrk en heimildar-
myndir því oftast er erfiðara að
fjármagna þær.

Geta allir sótt í þessa sjóði?
Þróunar- og framleiðslustyrkir eru

fyrst og fremst veittir framleiðslu-
fyrirtækjum, ekki einstaklingum.
Sjónvarpsstöðvar geta heldur ekki sótt
um styrki úr þessum sjóðum, þeir eru
fyrst og fremst ætlaðir sjálfstæðum
kvikmyndaiðnaði þessara landa.
Sjónvarpsstöðvarnar koma hinsvegar
oft að frekari fjármögnun þeirra verka
sem sjóðirnir styrkja. Kvikmyndasjóðir
eru ekki eins og sjónvarpsstöðvar
bundnir af því að þjóna áskrifendum
sínum eða áhorfendum. Þeir geta
frekar stuðlað að þróun og nýsköpun í
kvikmyndagerð sem aftur kemur
sjónvarpsstöðvum, og áhorfendum
öllum til góða í fjölbreyttara og betra
efni, þegar til lengri tíma er litið.

Hvernig er umsóknum og afgreiðslu
háttað?

Á Norðurlöndunum geta menn lagt
inn umsókn allt árið og fá venjulega
svar innan skamms tíma, þ.e.a.s. þeir
sem fá neikvætt svar. Ferli umsókna
sem koma til greina er eitthvað lengra.

Umsóknargögn eru einföld en þegar
ákvörðun um styrkveitingu hefur verið
tekin þarf að skila ýmiskonar plöggum.
Við höfum hugsað okkur að hafa
skilafresti til dæmis á tveggja mánaða
fresti í fyrstu, á meðan við erum að
komast af stað.  Það er talið einn af
kostum þess að hafa konsúlent fremur
en úthlutunarnefnd, fyrir báða aðila,
að betur er fylgst með framgangi
verksins, mismunandi mikið eftir
verkefnum en undantekningarlaust
skoðar konsúlentinn grófklipp eða
lokaklipp, það er skilyrði fyrir útborgun
hluta styrksins.  Auk framleiðslustyrkja
geta verk fengið handrits- eða þróun-
arstyrki. Slíkir styrkir eru hinsvegar
ekki ávísun á framleiðslustyrk.

Eftir hverju er farið við val á
verkum sem hljóta styrki?

Allir viðmælendur mínir í Norður-
landareisunni horfa fyrst og fremst á
innihaldið - handritið eða hugmynd-
ina. Innihaldið er númer eitt. Síðan
koma aðstandendur verksins; hand-
ritshöfundur, leikstjóri, framleiðandi -
reynsla þeirra og hæfni. Og í þriðja
lagi er horft til þess hvort líklegt sé að
takist að ljúka viðkomandi verki. Koll-
egar mínir leggja mikið upp úr því að
fara af varfærni með það opinbera fé
sem þeim er treyst fyrir en hins vegar
verði menn að hafa kjark til að taka
áhættu. Eins og einn þeirra sagði: Ef
allt það sem ég set peninga í heppnast
- þá er eitthvað að.

Hvað er stuttmynd löng?
Stuttmynd getur verið frá einni

mínútu og upp í 72 mínútur. Eftir það
telst hún vera bíómynd. Sama gildir
raunar um heimildarmyndir. Ef menn
hyggjast framleiða 90 mínútna heim-
ildarmynd til að sýna í kvikmyndahúsi
fer sú umsókn fyrir bíókonsúlentinn
en ekki þann sem sér um heimildar-
myndirnar.

Deildarstjóri Stutt- og heimildar-
myndadeildar gerir fleira en  deila út
peningum?

Já, hugmyndin er að ég sinni líka
ýmiskonar þjónustu við þessar teg-
undir kvikmynda, svipað og Kvik-
myndasjóður hefur gert fyrir leiknar
kvikmyndir til þessa.  Það felur til
dæmis í sér stuðning við dreifingu
myndanna á kvikmyndahátíðum og
messum. Á Norðurlöndum er sérstakt
kynningarapparat innan Kvikmynda-
stofnananna sem vinnur við að koma
myndunum fyrir augu sem flestra
áhorfenda.  Ráðleggingar um fjár-
mögnun get ég hugsanlega einnig
veitt. Annars verðum við að sjá til
hvernig þetta þróast. En við getum
örugglega nýtt okkur reynslu frænda
okkar á hinum Norðurlöndunum, þótt
aðstæður okkar séu óneitanlega að
mörgu leyti aðrar.

Á fyrsta degi þessarar

aldar tók Kristín Páls-

dóttir við starfi deildar-

stjóra Stutt- og heimildar-

myndadeildar hjá Kvik-

myndasjóði Íslands. 

Kristín er þar með fyrsti

"konsúlent" Íslandssög-

unnar. Hún hefur þann

starfa að deila út fjár-

munum til stutt- og heim-

ildarmynda án þess að

nokkur úthlutunarnefnd

komi þar nærri. 

En hvað hefur Kristín

starfað sem gagnast

henni í þessu vandasama

hlutverki?

�Ef allt  það sem ég set
peninga í  heppnast - þá er

eitthvað að�
VIÐTAL VIÐ KRISTÍNU PÁLSDÓTTUR, NÝRÁÐINN DEILDARSTJÓRA

STUTT- OG HEIMILDARMYNDADEILDAR KVIKMYNDASJÓÐS

Kristín Pálsdóttir er fyrsti
“kvikmyndakonsúlent” á
Íslandi, eða deildarstjóri
stutt- og heimildarmynda-
deildar Kvikmyndasjóðs,
eins og það kallast
opinberlega.


