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Forsíðumyndin
er mynd ársins 2012 sem Kjartan Þorbjörnsson
tók

STJÓRN BLAÐAMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

Blaðamenn og
Blaðamannafélagið

Þær miklu þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa á Íslandi á síðustu tveimur
áratugum eða svo og eru stundum kenndar við uppýsingasamfélagið, hafa
gjörbreytt stöðu blaðamanna og þeim væntingum sem gerðar eru til þeirra. Í
margvíslegu flæði áreitis sem hinn venjulegi maður býr við á hverjum degi er
hlutverk blaðamanna að vinsa úr, draga fram og staðreyna það sem skiptir
máli, setja það í samhengi og koma því á framfæri með skilmerkilegum hætti.
Þetta er ekki lítið hlutverk þegar á það er litið að allur þorri fólks byggir heims‑
mynd sína og hugmyndir um samfélagið og sjálft sig á þessum „fjölmiðlaveru‑
leika“. Það er því ekki óeðlilegt að auknar kröfur og ný viðhorf séu nú uppi
gagnvart þeim sem fyrst og fremst búa til þennan veruleika.
Almennt séð hafa íslenskir blaðamenn staðið undir þessum kröfum og
væntingum og íslensk blaðamennska stendur að mörgu leyti traustum fótum.
Þetta má meðal annars sjá á þeim breiða fjölda sem síðasta áratug hefur
fengið tilnefningu til Blaðamannaverðlauna BÍ. Í yfirlitsgrein sem birt er hér í
blaðinu kemur glögglega fram að sú blaðamennska sem talin er verðskulda
tilnefningar til verðlauna er ekki bundin við einn tiltekinn eða einhverja örfáa
miðla, heldur er slík blaðamennska stunduð mjög víða. Því ber að fagna og
sýnir – öfugt við það sem oft heyrist í dægurumræðunni – að íslenskir blaða‑
menn eru almennt vandvirkir og faglegir í störfum sínum.
Blaðamenn á Íslandi eru auk þess almennt ánægðir í starfi, og eru að vinna
við það sem þeir hafa áhuga á. Slíkt er gríðarlega mikilvægt ef gera á raun‑
hæfa kröfu til þeirra um faglegan metnað. Í nýrri kjarakönnun sem unnin var
fyrir Blaðamannafélagið og gerð er ítarleg grein fyrir í blaðinu kemur fram al
menn starfsánægja hjá blaðamönnum. Þessi ánægja er til staðar þrátt fyrir að
starfskjör og starfsaðstæður séu oft mjög erfiðar. Segja má að sú mikla ábyrgð
sem í vaxandi mæli er skilgreind yfir á starfssvið blaðamanna og krafa um
fagleg vinnubrögð hafi ekki skilað sér í sambærilegum vexti í launakjörum og
skilgreiningum á ábyrgð. Blaðamenn hafa ekki og vilja ekki skjóta sér undan
kröfum um fagmennsku og ábyrgð. Hins vegar er eðlilegt að slíku fylgi þá
starfskjör við hæfi.
Það kemur í hlut Blaðamannafélagsins sem stéttarfélags að sækja leiðrétt‑
ingar á launakjörum þegar samningar losna í haust. Félagið býr að langri
reynslu í slíku og hefur á að skipa harðsnúnu samningaliði, sem fullvíst má
telja að sæki það sem frekast er hægt. En hlutverk félagsins er aðeins að
öðrum þræði að vera stéttarfélag í kjaralegum skilningi. Félagið er líka fag‑
félag, en í því felst að félagið vinnur stöðugt að því að efla fagleg vinnubrögð
og fagvitund félagsmanna – að efla blaðamenn sem fagstétt. Á því sviði eru
verkefnin mörg. Samfara almennum breytingum á umhverfi fjölmiðla í landinu
hefur ýmsum boltum verið kastað á loft og einn þeirra er að fylgja eftir reglum
og samningum sem kveðið er á um í fjölmiðlalögum um ritstjórnarlegt sjálf‑
stæði. Þetta verkefni hefur stjórn félagsins tekið föstum tökum eins og fram
kemur í grein hér í blaðinu. Eflaust mun forystan þurfa að vakta mun fleiri bolta
af þessu tagi sem grípa þarf á lofti á næstunni.
Mikilvægur hluti fagfélags með sjálfsvirðingu er að sinna sögu sinni og
sögu fagsins, halda henni til haga og læra af henni. Átak hefur verið gert í
þessum efnum á vegum Blaðamannafélagsins eins og sjá má í þessu hefti
blaðsins. Að þessu leyti er verið að feta blaðið inn á breyttar slóðir líkt og
boðað hafði verið í síðasta blaði, þó útlitsbreytingar muni taka lengri tíma.
Birgir Guðmundsson
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Fimmtíu ár frá fyrsta

verkfalli

Eftir

Björn Vigni
Sigurpálsson

Blaðamannafélags Íslands

Ívar H. Jónsson, sem var formaður fé‑
lagsins á þessum tíma, rifjar upp
þennan merkilega kafla í sögu félags‑
ins í samtali við Björn Vigni Sigurpáls
son.
Á þessu ári eru liðin 50 ár frá því
að Blaðamannafélag Íslands fór í
fyrsta verkfall sitt. Það máttu teljast
mikil tíðindi á þeim tíma, því að flestir
vinnustaðir blaðamanna voru þá
flokksmálgögn, þ.e.a.s. dagblöðin,
og blaðamennirnir nokkuð sundurleit
stétt. Formaður félagsins á þessum
tíma var Ívar H. Jónsson, ritstjóri Þjóð
viljans, og þetta var fyrsta formanns‑
árið hans. Ívar er lögfræðingur að
mennt og hafði ekki hugsað sér að
leggja blaðamennsku fyrir sig, segir
hann, þegar hann er beðinn um að
horfa um öxl til þessa tíma. Hvernig
stóð þá á því að nýútskrifaður lög
fræðingurinn gerðist blaðamaður?
„Ég lauk embættisprófi í lögfræði í
janúar 1953 og hafði vænst þess að
komast kannski í fulltrúastöðu við ein‑
hvern dómstólanna í Reykjavík eða
sýslumannsembætti úti á landi. En ég
var ekki á réttum stað í pólitíkinni og
fór ekki leynt með stjórnmálaskoðanir
mínar. Bjarni Benediktsson var lengst
af dómsmálaráðherra á þessum árum
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og þá var ekki að sökum að spyrja.
Það var líka efnahagsleg lægð í þjóð‑
félaginu á þessum tíma, hálfgerð
kreppa, og ekki margir möguleikar í
einkageiranum.“
Um þetta leyti, snemma árs 1953,
var ákveðið að stækka Þjóðviljann úr
8 síðum í 12 og bæta við manni á rit‑
stjórn. „Mér bauðst starfið og ég réð
mig í einn mánuð, en svo vel líkaði
mér að ég var þarna í 18 og hálft ár.
Þegar ég byrjaði voru þeir ritstjórar
Magnús Kjartansson og Sigurður
Guðm undsson. Jón Bjarnason var
fréttastjóri og svo voru þeir Ásmundur
Sigurjónsson og Magnús Torfi Ólafs
son í útlendum fréttum. Bjarni Bene
diktsson frá Hofteigi var í menning‑
unni og reyndar ýmsu öðru, og við
unnum mikið saman. Guðmundur Vig
fússon, bæjarfulltrúi og seinna borg‑
arráðsmaður, var aðallega í pólitíkinni
og ýmsu öðru tilfallandi, eins og
reyndar allir á ritstjórninni. Ég var
mest í innlendum fréttum og svo ýmsu
öðru, eins og prófarkalestri og frá‑
gangi á aðsendu efni til prentunar. Við
Bjarni Ben. deildum sama vinnuher‑
berginu og skiptumst á að taka kvöld‑
vaktir, hvor viku í senn.“
Ívar var ráðinn í starf fréttastjóra í
nóv. 1959 og tók við af Jóni Bjarna
syni, þegar honum var falin umsjón
og ritstjórn sérstaks sunnudagsblaðs,
„en ég tók við sem ritstjóri í ársbyrjun
1963 af Magnúsi Torfa sem hætti þá í
blaðamennskunni og var ráðinn deild‑
arstjóri hjá Bókabúð Máls og menn‑
ingar, yfirmaður deildar erlendra
bóka. Þarna verð ég sem sagt ritstjóri
Þjóðviljans, ásamt þeim Magnúsi
Kjartanssyni og Sigurði Guðmunds
syni, og jafnframt er ég skráður

ábyrgðarmaður blaðsins,“ segir Ívar
og heldur áfram:

Rekinn af Þjóðviljanum
„Á Þjóðviljanum er ég síðan allt þar til
ég var rekinn að sumarlagi 1971 eftir
alþingiskosningarnar. Reyndar var öll
um á ritstjórn blaðsins sagt upp nema
tveimur eða þremur og endurskipu‑
lagning sögð ástæðan, þörf á „nýju
og fersku blóði.“ Hvað mig persónu‑
lega varðaði held ég að ýmsum í for‑
ystuliði Alþýðublandalagsins og blað‑
stjórninni hafi þótt ég hleypa of miklu
aðsendu og jákvæðu efni um Sovét
ríkin inn á síður blaðsins, aðalmál‑
gagns bandalagsins. Menn voru þá
margir hverjir orðnir ansi viðkvæmir
fyrir Rússastimplinum alræmda og
vildu „halda árunni hreinni“ eins og
MK orðaði það í blaðagrein eitt sinn,
löngu fyrir þennan tíma.“
Ívar segist hafa tengst Blaða
mannafélaginu nokkuð snemma á
starfsferlinum. „Ég man að ég sótti
um inngöngu á fyrsta ári mínu í blaða‑
mennsku, ásamt Álfheiði Kjartans
dóttur, systur Magnúsar, en hún þýddi
alltaf framhaldssögunar fyrir Þjóðvilj
ann og skilaði drjúgu efni í blaðið á
þeim tíma. Þá giltu strangar reglur um
inngöngu í félagið og ekki tekinn hver
sem var. Menn þurftu að hafa verið
starfandi blaðamenn í ákveðinn tíma
og prófarkalesarar eða ljósmyndarar
þóttu til dæmis ekki gjaldgengir á
þessum tíma. Fyrir utan blaðamenn á
dagblöðunum fengu að auki félags‑
aðild þeir blaðamenn sem störfuðu á
vikublöðunum Fálkanum og Vikunni,
líka þeir sem höfðu blaðamennsku að
aðalstarfi á stærstu héraðsblöðunum,

UMRÆÐAN

ívar H. Jónsson var formaður Blaðamannafélagsins í fyrsta blaðamannaverkfallinu.

svo og fréttamenn útvarps,“ segir
hann.
„Afskipti mín af málefnum BÍ hófust
reyndar áður en ég var kjörinn í fé
lagsstjórnina, því að 1958 eða ´59 var
ég skipaður í nefnd til að undirbúa
stofnun lífeyrissjóðs blaðamanna og
setja honum reglur. Í nefndinni voru
einhverjir fleiri blaðamenn, en Sveinn
Ásgeirsson hagfræðingur fór fyrir
nefndinni, því að hann var talinn hafa
til þess menntun og bakgrunn. Sjóð
urinn var svo stofnaður í kjölfarið og
reyndist það farsælt skref fyrir stétt‑
ina.“
Ákveðnar reglur giltu á þessum
tíma um formannskjör, byggðar á
heiðursmannasamkomulagi milli rit‑
stjórna stærstu fjölmiðlanna. Sam
komulagið var fólgið í því að for‑
mennskunni var skipt milli ritstjórna
dagblaðanna fimm og fréttastofu

RÚV, eitt ár í senn – í þessari röð: Tím
inn, Þjóðviljinn, Morgunblaðið, Útvarpið, Vísir og Alþýðublaðið. „Þetta
hafði sína kosti. Blöðin voru öll með
tölu flokksmálgögn á þessum tíma og
með þessu fyrirkomulagi komust
menn hjá pólitískum árekstrum í fé‑
lagsstarfinu. Síðan var þarna í stjórn‑
inni öll árin, sem ég man, Atli Stein
arss on á Morgunblaðinu. Hann var
jafnan gjaldkeri og eins konar tengi‑
liður milli formannanna og tryggði
þannig samfelluna í starfi félags‑
stjórnar. Ég kom inn í stjórnina eftir að
Jón Bjarnason hætti þar sem fulltrúi
Þjóðviljans um langt árabil, og ég
varð þá strax formaður. Og það dró til
mikilla tíðinda á þessu fyrsta ári mínu í
félagsstjórninni, þegar blaðamenn
fóru í fyrsta verkfallið í sögu félags‑
ins.“

Mikill einhugur í verkfallinu
Ívar telur að bestu og öruggustu
heimildina um verkfallið og aðdrag‑
anda þess sé að finna í skýrslu sem
hann flutti fyrir hönd BÍ á ársfundi
n orræna blaðamannasambandsins
þremur árum síðar eða 1966, en þá
hafði ekki sést fulltrúi frá Íslandi á
þessum fundum um árabil. Hér á eftir
fer lausleg endursögn á þeim hluta
skýrslunnar sem snýr að þessu fyrsta
verkfalli íslenskra blaðamanna:
Í ágúst 1963 þurfti Blaðamanna
félagið í fyrsta skipti í sögu félagsins
að grípa til verkfalls sem stóð í tvær
vikur. Þetta var síðasta úrræðið sem
félagið hafði til að leggja áherslu á
launakröfurnar, sem teljast máttu
mjög hófsamlegar í öllu tilliti og sann‑
gjarnar. Í lok ársins 1962 og byrjun
þess næsta hafði ríkt mikill órói á
íslenskum vinnumarkaði, hjá verka‑
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lýðsfélögunum og launþegum hins
opinbera, ríkis og sveitarfélaga; sam‑
felldur og stöðugur vöxtur verðbólgu
þrýsti á kröfur um kauphækkanir sem
urðu með hverri vikunni og mán‑
uðinum háværari og kröftugri. Á árun‑
um 1961 og 1962 höfðu almennu
stéttarfélögin náð fram launahækkun‑
um, allt að 8-12% og þegar árið 1963
gekk í garð þótti launþegum hins opin
bera komið að sér, þar á meðal frétta‑
mönnum á fréttastofu útvarpsins, en
þeir höfðu ekki fengið kjarabætur sem
neinu næmi um langan tíma. Nú þótti
þeim sem tími væri kominn til að
gengið yrði til samninga við þá og
þeir fengju stærri hlut í aukningu
hinna sameiginlegu þjóðartekna síð‑
ustu ára. Bandalag þeirra á lands‑
vísu, BSRB, sem annaðist samninga‑
málin gagnvart hinu opinbera, ríki og
sveitarfélögum, lagði fram kröfur um
verulegar kauphækkanir.
Þessum kröfum var algjörlega
hafnað og deilan fór samkvæmt
ákvæðum heildarsamningsins til sér‑
stakrar kjaranefndar. Eftir nokkra
mánuði eða hinn 1. júlí var kveðinn
upp endanlegur og ófrávíkjanlegur
úrskurður um launaþrep og kaup‑
hækkanir. Óhætt er að segja að kaup‑
hækkunin hafi verið veruleg, einkan‑
lega hjá kennurum, einum stærsta
hópnum innan BSRB.
Blaðamannafélagið hafði aftur á
móti lagt fram haustið 1962, líkt og
önnur stéttarfélög, kröfur um kaup‑
hækkanir og gert samkomulag við út
gefendur um að fá þegar í stað 5%
kauphækkun, en frekari viðræðum
yrði frestað fram yfir 1. júlí, þegar úr
skurður áðurnefndrar kjaranefndar
starfsmanna ríkis og bæja lægi fyrir.
Skyldi nýr samningur taka mið af
þessum úrskurði.
Útreikningar Blaðamannafélagsins
fólu í sér að félagið þurfti að ná fram
30% kauphækkun að meðaltali til að
almennir félagar BÍ væru komnir með
sambærileg laun og félagar þeirra
sem unnu á fréttastofu útvarps og
tóku laun samkvæmt úrskurði kjara‑
nefndarinnar. Blaðamannafélagið
lagði þar af leiðandi fram kröfur um
nokkru meiri kauphækkanir, um 40%,
ásamt ýmsum hliðarkröfum. Þegar
sest var að samningaborðinu gerðist
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það að útgefendur könnuðust alls
ekki við loforðin sem þeir höfðu gefið
fáeinum mánuðum áður um að taka
mið af úrskurði kjaranefndar hins
opinbera og buðu aðeins 4-6% hækk‑
un launa. Þannig var þetta í nokkra
daga að hvorki gekk né rak, uns
ákveðið var af miklum meirihluta
félagsmanna – einungis tveir voru á
móti – að boða verkfall á blöðunum
fimm í Reykjavík með viku fyrirvara,
eins og áskilið var í lögum um stéttar‑
félög og vinnudeilur.
Með því var deilan í fyrsta sinn
komin til kasta ríkissáttasemjara og
útgefendur fóru smám saman að
koma til móts við kröfur blaðamanna,
buðu ekki aðeins 4% heldur 10% í
byrjun, þvínæst 15%, 20% og hækk‑
uðu sig allt upp í 25%. Á almennum
félagsfundi blaðamanna var þó sam‑
hljóða samþykkt að standa fast á kröf‑
unni um 30% kauphækkunina en
slaka frekar á sérkröfum.
Ákveðið hafði verið að verkfallið
skyldi hefjast 1. ágúst og kvöldið áður
og um nóttina var haldinn langur
samningafundur með útgefendum
ásamt sáttasemjara – en án árangurs.
Verkfallið hófst því 1. ágúst og tók
gildi strax frá byrjun á öllum ritstjórn
unum án undantekninga.
Svo liðu dagarnir einn af öðrum án
þess að nokkuð gerðist. Sáttasemjari
var með deiluna í sínum höndum svo
að segja, allt frumkvæði var hans, svo
sem að boða samningafundi og því‑
umlíkt. Það gerði hann hins vegar ekki
fyrr en tvær vikur voru liðnar. Þá var
haldinn fundur með deiluaðilum og á
þeim fundi náðust samningar: 29,85%
kauphækkun, þannig að einungis
vantaði 0,15% upp á að blaðamenn
næðu markmiðum sínum. Hvað sem
því líður var samningurinn samþykkt‑
ur næstum einróma daginn eftir og
vinnan á ritstjórnunum gat hafist á ný.
Verkfallið stóð þannig í tvær vikur,
það er að segja í 10 vinnudaga því að
sunnudagurinn var þá frídagur hjá
blöðunum og mánudagur verslunar
mannahelgarinnar einnig. Ívar segir í
skýrslunni að persónulegt mat hans
sé að ríkissáttasemjari hafi átt veru‑
lega sök á því að verkfallið stóð svo
lengi – hann segist sannfærður um að
hægt hafi verið að leysa deiluna fyrr,

t.d í fyrri vikunni þegar verkfallið hafði
staðið í 4-5 daga.
Ívar segir einnig í skýrslunni að
fyrir stjórnarmenn í Blaðamannafélags
Íslands hafi verkfallið verið alveg ný
og þörf reynsla, og fyrir félagið í heild
og félaga þess ótvírætt styrkleika‑
merki. Þessi reynsla hafi jafnframt
fært stjórn félagsins heim sanninn um
að nauðsynlegt væri að breyta sum
um atriðum í lögum félagsins til að
fyrirbyggja í framtíðinni ýmsa hnökra
við áþekkar aðstæður. „Annars er mér
það minnisstætt að það var Tómas
Karlsson á Tímanum sem var manna
harðastur í þessum átökum,“ segir
Ívar nú, þegar senn eru 50 ár liðin frá
þessu verkfalli. „En meginrök okkar í
deilunni við útgefendur voru þau að
við hefðum dregist aftur úr í launum
miðað við félaga okkar á fréttastofu
útvarps. Og það var mikill einhugur í
mönnum að hvika hvergi frá þessari
aðalkröfu.“
Um þetta leyti hafði félagið leigt sér
skrifstofu við Vesturgötu í félagi við
Rithöfundasambandið. „Ég man það
að við verkfallsboðunina og atkvæða
greiðsluna, þá vildum við hafa þetta
algjörlega pottþétt og löglegt í alla
staði. Atkvæðagreiðslan átti lögum
samkvæmt að standa í sólarhring og
við tókum þetta alvarlega, stóðum
vaktina allan sólarhringinn, þó að ég
muni ekki eftir að nokkur hafi komið á
skrifstofuna um nóttina til að kjósa.“

MÍR er „hobbýið“
Ívar varð aftur formaður Blaðamanna
félags Íslands um eins árs skeið
1969-70. Hann var í stjórnartíð sinni í
félaginu einnig fenginn til að undirbúa
og skipuleggja hér almennt námskeið
í blaðamennsku sem var mjög vel sótt
og þótti takast vel. Fengnir voru kenn
arar frá Norræna blaðamannaskól
anum í Árósum og að auki var mikil
áhersla lögð á íslensku. „Við fengum
inni í Menntaskólanum í Hamrahlíð,
hjá Guðmundi Arnlaugssyni, og í Nor
ræna húsinu, hjá Ívari Eskeland. Við
fengu m húsnæðið fyrir ekki neitt,
enda varð hagnaður af þessu nám‑
skeiðshaldi. Löngu síðar var ég að
hitta fólk sem þakkaði mér fyrir nám‑
skeiðið, svo að það hefur líkað vel. Ári
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seinna var svo haldið námskeið fyrir
starfandi blaðamenn í ljósmyndun, en
það var styttra og sérhæfðara.“
Ívar var einnig í þeirri nefnd Blaða
mannafélagsins sem samdi fyrstu
siðareglurnar. „Það var í formannstíð
Jónasar Kristjánssonar. Ordran frá
Jónasi var að reglurnar ættu að vera
stuttorðar og gagnorðar, þannig að
hægt væri að setja þær í lítinn ramma
og hengja upp á vegg. Við fórum eftir
því.“
Eftir að Ívar hvarf úr ritstjórastóli

Þjóðviljans nokkuð snögglega, rofn‑
uðu tengsl hans við Blaðamannafé
lagið. „Ég sté aldrei fæti inn á Þjóðvilj
ann eftir þetta,“ segir hann. Litlu síðar
réðst hann sem skrifstofustjóri til Þjóð
leikh ússins og varð þar síðar fjár‑
málastjóri, en því starfi gegndi hann
þar til hann fór á eftirlaun. Nú er Ívar á
86. aldursári, fæddur 1927, vel ern og
hress í bragði og lætur engan bilbug
á sér finna. Hann mætir flesta daga á
skrifstofu MÍR, Menningartengsla
Íslands og Rússlands (áður Ráð

stjórnarríkjanna) en félagið hefur
komið sér vel fyrir að Hverfisgötu 105,
á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar,
í húsnæði sem hýsir skrifstofu félags‑
ins, bókasafn og sýningarsal þar sem
eru kvikmyndasýningar á sunnudög‑
um haust- og vetrarmánuðina. Ívar
hefur verið formaður félagsins í nærri
40 ár. „Þetta hefur verið hobbýið mitt í
öll þessi ár,“ segir hann þegar viðtal‑
inu lýkur.

Hvað

þýðir
hvað?

Að gefnu tilefni þykir ástæða til þess að rifja upp hvað sé átt
við með hugtökunum „on record“ eða „off record“. Flestir
blaðamenn nota þetta og fleiri hugtök meira og minna dag‑
lega, enda er hér um að ræða alþjóðlegt tungutak sem
hefur alveg sérstaka merkingu. Til áréttingar og fróðleiks
fyrir nýja félaga er ekki úr vegi að rifja upp þessi helstu
alþjóðlegu hugtök, en fjögur hugtök (úr ensku) eru yfirleitt
notuð um samskipti við heimildarmenn og viðmælendur:
1. On the record (hafa eftir e-m): Allt sem sagt er
gæti verið notað í fréttina og hver sagði hvað.
Fullt nafn viðmælanda og hver tengsl hans við
málið eru.
2. O ff the record (í trúnaði): Blaðamaðurinn/
fréttamaðurinn getur ekki notað þessar upplýs‑
ingar – hvorki með því að vísa til heimildarmanns
eða með því að vísa ekki til hans. Blaðamaðurinn
getur hins vegar notað upplýsingarnar til að
halda áfram að rannsaka mál eftir öðrum leiðum.

3. O
 n background (hafa ekki eftir e-m): Hægt er
að nota það sem sagt er – líka sem beina tilvitn‑
un – án þess þó að nafngreina þann mann sem
verið er að vitna í. Venjan þá að benda á hversu
mikið viðkomandi tengist málinu.
4. On deep background (hafa alls ekki eftir):
Mjög viðkvæmt að tengja heimildarmanninn við
þessar upplýsingar og ekki má vitna beint í hann.
Upplýsingunum má hins vegar koma á framfæri,
en án þess að bera heimildina fyrir því. Hægt að
fá staðfestingu annars staðar.

Rétt er að undirstrika að þessi hugtök hafa enga formlega
lagalega stöðu eða hafa fengið afgreiðslu hjá einhverri
formlegri stofnun eða aðila í samfélaginu. Hins vegar er
hér um að ræða alþjóðlegan skilning blaðamanna, sem
gildir að sjálfsögðu um íslenska blaðamenn jafnt sem aðra.
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Nokkur orð vegna fyrirlesturs Nils Hanson
um rannsóknarblaðamennsku:

Hlutlægni
Eftir

Sigurð Má
Jónsson

og útsjónarsemi

Nils Hanson, ritstjóri fréttaskýringar‑
þáttarins Uppdrag Granskning í
sænska ríkissjónvarpinu, hélt
athyglisverðan fyrirlestur á ráðstefnu
um rannsóknarblaðamennsku sem
haldin var laugardaginn 6. apríl sl. á
vegum Miðstöðvar rannsóknar‑
blaðamennsku á Íslandi. Sá er þetta

ritar hlýddi á fyrirlesturinn og átti
fróðlegt samtal við Nils á ráðstefn‑
unni. Einnig hef ég verið í samskipt‑
um við hann eftir ráðstefnuna og þá
lét hann eftirfarandi ummæli falla:
„Von mín er að þessi ráðstefna um
rannsóknarblaðamennsku muni
hafa sömu áhrif á Íslandi og varð í
Svíþjóð þegar við byrju ðum að
halda slíka ráðstefnu fyrir 25 árum.“
Nils segir að þar hafi orðið vakning
og nokkur fjöldi blaðamanna og fjöl‑
miðla hafi reynt að tileinka sér þessi
vinnubrögð.
Nils kallaði fyrirlestur sinn stafróf
rannsóknarblaðamennskunnar, eða
ABC of Investigative Journalism.
Hann útskýrði vinnuferlið allt frá því að
blaðamaðurinn byrjar að grafa og þar
til fréttin er tilbúin. Nils hefur flutt

Nils Hanson, ritstjóri fréttaskýringarþáttarins Uppdrag Granskning í sænska ríkissjón
varpinu, hélt athyglisverðan fyrirlestur á ráðstefnu um rannsóknarblaðamennsku.
Mynd: Ingi Ragnar Ingason
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þennan fyrirlestur víða enda má segja
að hann gefi óvenju glögga útlistun á
þeim vandamálum sem verða á vegi
rannsóknarblaðamanna.

Kröfur um hlutlægni
Hugsanlega er kjarninn í því sem Nils
var að segja að eins mikilvæg og
rannsóknarblaðamennska er, þá er
einnig mikilvægt að varast þær hættur
sem verða á vegi rannsakandans.
Augljóst er að hann gerir miklar kröfur
til hlutlægni rannsóknarblaðamanns‑
ins sem þarf stöðugt að vera að meta
þær upplýsingar sem hann hefur
aflað sér og hvað þær segja í raun og
veru. Engum dylst því að Nils gerir
miklar faglegar kröfur til blaðamanna
og vinnuferilsins alls. Einnig þess að
blaðamaðurinn meti eigin afstöðu til
málsins og leiti ekki eingöngu að hlut‑
um sem staðfesta hans eigin skoðun.
Leita verði annarra útskýringa og
hlusta á efasemdaraddir.
Nils lagði mikla áherslu á nauðsyn
þess að tala við alla. Jafnvel þá sem
ekki vilja tala, þá sem líkar ekki við
þig og jafnvel þá sem þér líkar ekki
við! Sömuleiðis sagði hann mikilvægt
að skoða hið óvenjulega og mót‑
sagnakennda og umfram allt; ekki
má hika við að skoða það sem gæti
spillt fréttinni. Nils veit eins og flestir
þeir sem hafa stundað blaðamennsku
að blaðam önnum og yfirmönnum
þeirra er meinilla við að vinnutími fari
til ónýtis. Eðlilega. Þess vegna varaði
hann sérstaklega við því að menn
haldi til streitu málum sem augljós‑
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lega eru fallin, eingöngu til að rétt‑
læta þá vinnu sem í þau hefur farið.
Til þess að verja tímanum skynsam‑
lega sagði Nils að mikilvægt væri að
gera ítarlegt mat á því hvort fréttin sé
í raun að ganga upp, og helst þá á
fyrstu stigum rannsóknarinnar. Því sé
nauðsynlegt að knýja sem fyrst á um
svör frá heimildarm anni eða þeim
sem brotið hefur verið á. Þannig þurfi
að spyrja um:
• Ábyrgð heimildarmanns
• Gat hann gert meira?
• G etur hann fært sönnur fyrir
ásökunum sínum?
• Hefur hann eitthvað að fela?

Gagnaöflun og útsjónarsemi
Að sjálfsögðu leggur Nils mikla áherslu
á gagnaöflun. Nauðsynlegt sé fyrir
blaðamann að afla eins mikilla skrif‑
legra gagna og unnt er, jafnvel þó
þau séu ekki komin í opinbera dreif‑
ingu. Augljóslega þarf blaðamaður að
vera útsjónarsamur í starfi sínu og
finna leiðir til að efla traust hjá við‑
mælendum sínum. Nils benti á nokkr‑
ar leiðir til þess:
• Fundir án þrýstings
• „Off record“ samtöl
• Upplýsandi samtöl
• Fá aðstoð við að sannreyna hluti
• Tengsl við fréttina
Þessar ábendingar Nils eru sérlega
hagnýtar en sjálfsagt þekkja flestir
blaðamenn hve mikilvægt er að ná
trausti og trúnaði fólks sem alla jafna
er ekki undirbúið undir að tala við þá.
Þarna skipta hin mannlegu samskipti
miklu. Það þarf sjálfsagt ekki að hafa
mörg orð um það að blaðamanni
sem er einlægur og staðfastur í
ásetningi sínum er betur treyst en
öðrum. Ef viðmælandinn skilur að
blaðamanni er alvara í leit sinni að
sannleikanum þá myndast smám
saman nauðsynlegt traust. Einnig
benti Nils á að vinnuaðferðirnar sjálf‑

Helga Arnardóttir ásamt Nils Hanson.

ar skipta máli. Þannig geti verið verið
skynsamlegra að banka upp á hjá
fólki frekar en hringja og þá hjálpi ef
einhver tengsl séu áður sköpuð við
viðmælenda.
Hann áréttaði að nauðsynlegt væri
að meta heimildina, rétt eins og flestir
hugvísindamenn læra fljótt. Það þurfi
að skoða:
• Stöðu heimildarmanns
• Er hægt að staðfesta upplýs‑
ingar?
• Falla þær að öðru sem er vitað?
• Bakgrunn heimildarmanns
• Hvað vakir fyrir honum?
• Stenst hann „lygapróf“?
Nils rakti hvernig allt þetta er hluti af
ferlinu þegar semskipti eru bvyggð
upp. Mikilvægast af öllu er þó að mati
Nils að vernda heimildarmann. Hann
nefndi sárt dæmi af eigin ferli þar sem
ekki var gætt nægilega vel að öryggi
heimildarmanna þó í því tilviki hafi
ekki verið um að ræða leyndar upp‑
lýsingar. Til að gæta alls öryggis þurfi:
• Nota síma af varfærni
• Nota Skype
• Ekki nota tölvupóst nema dul‑
kóðaðan

• Nota samstarfsmenn
• Hittast á öruggum stöðum
• Ræða hvernig staðreyndir eru
notaðar
Mikilvægast af öllu er þó að blaða‑
maður hætti aldrei að treysta eigin
dómgreind og meti með reglubundn‑
um hætti hvað hann veit í raun og veru
og hvernig upplýsingar falla að og
samræmast þeirri umfjöllun sem unnið
er að. Á þeirri vegferð er nauðsynlegt
að greina ítarlega allar upplýsingar og
meta gæði þeirra. Þá þarf að skoða:
• Vantar einhverjar mikilvægar
upplýsingar?
• Gætu aðrar staðreyndir breytt
heildarmyndinni?
• Er stuðst við réttar staðreyndir?
• E r hægt að gagnr ýna val
þeirra?
Að lokum er það síðan heilindi blaða‑
manns sem ráða því hvort hann telji
sig vera með frétt sem eigi erindi við
almenning og nauðsynlegt sé að
birta, hvort sem hún er honum eða
heimildarmanni hættuleg eða skapi
óróa í samfélaginu.
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Ritstjórnarlegt sjálfstæði

blaðamanna

– Um hlutverk Blaðamannafélagsins í reglusetningu og eftirliti með brotum á reglum
Talsverð umræða hefur spunnist um
ritstjórnarlegt sjálfstæði í kjölfar
greinaskrifa Magnúsar Halldórssonar
á vísir.is og síðan mannabreytinga á
ritstjórn Fréttablaðsins. Ljóst er að
mál af því tagi sem þarna kom upp – í
rauninni algerlega óháð því hvort var
um raunveruleg afskipti eigenda að
ræða eða ekki – eru til þess fallin að
valda ákveðnum kælingaráhrifum hjá
stéttinni allri, ekki bara Fréttablaðs
fólki. Tillaga um sérstakt fagráð hjá
Blaðamannafélaginu er áhugaverður
farvegur fyrir mál af þessu tagi.
Umræðan um ritstjórnarlegt sjálf‑
stæði og afskipti eigenda af ritstjórn‑
arákvörðunum beinir sjónum blaða‑
manna að (veikri?) stöðu stéttarinnar
og jafnvel í einhverjum tilfellum gæti
hún hvatt til sjálfsritskoðunar. Því
verður spurningin um ritstjórnarlegt
sjálfstæði sérstaklega mikilvæg ekki
síst þegar við bætist að í fjölmiðlalög‑
um frá 2011 er sérstakt ákvæði um rit‑
stjórnarlegt sjálfstæði og þetta ákvæði
var raunar endurskoðað nokkuð við
þinglokin í vor þegar samþykktar voru
breytingar og viðauki við fjölmiðlalög‑
in. Þar var þó fyrst og fremst um orða‑
lagsbreytingar að ræða. Ákvæðið um
ritstjórnarlegt sjálfstæði var sett í lögin
með stuðningi Blaðamannafélagsins
þó félaginu hafi vissulega verið ljóst
að útfærsla þess kynni að vera
vandas öm og erfitt gæti reynst að
fylgja eftir og tryggja að ekki verði
farið í kringum þau ákvæði sem í regl‑
unum eru sett. Það er einkum tvennt í
þessum reglum sem skiptir máli út frá
sjónarhóli Blaðamannafélagsins.
Í fyrsta lagi það sem segir í 1.
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málsgrein er fjallað um starfsskilyrði
blaða- og fréttamanna við að fram‑
fylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu
viðkomandi fjölmiðils, þá starfshætti
sem eiga að tryggja ritstjórnarlegt
sjálfstæði gagnvart eigendum og síð‑
ast en ekki síst skilyrði áminningar og
uppsagnar blaðamanna og yfirmanna
á ritstjórnum.

Minni hætta á geðþótta

Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri Fjöl
miðlanefndar.

málsgrein 24. greinar að reglurnar
skuli „mótaðar í samráði við viðkom‑
andi starfsmenn og fagfélög þeirra
eða samtök“. Með þessu ákvæði er
tryggt að Blaðamannafélagið á að‑
komu að málinu og að starfsmenn á
tilteknum ritstjórnum þurfa ekki að
standa sjálfir frammi fyrir yfirmönnum
sínum og eigendum við að sjóða slík‑
ar reglur saman.
Hitt atriðið sem skiptir miklu máli út
frá sjónarhóli Blaðamannafélagsins
eru ákvæðin í annari málsgrein grein‑
arinnar og þó sérstaklega það sem
varðar skilyrði fyrir uppsögn. Í þessari

Spyrja má hvers vegna Blaðamanna
félagið lagði áherslu á þessi atriði á
sínum tíma þegar til dæmis fulltrúar
félagsins voru kallaðir fyrir þingnefnd
við afgreiðslu frumvarpsins á Alþingi
á sínum tíma? Svarið er í raun einfalt. Í
fyrsta lagi er auðveldara fyrir félagið
sem slíkt að vera í forsvari við gerð
þessara samninga en einstaka fé‑
lagsmenn. Í öðru lagi er það lykilatriði
að hafa uppsagnar- og áminningar
ferli í opnum og fastmótuðum farvegi
þannig að geðþótti eða sérhagsmunir
geti síður ráðið ferðinni í slíkum mál
um. Sjónarmiðið var að gera eigend‑
um og stjórnendum erfiðara fyrir um
að reka fólk án málefnalegra skýringa
og þannig koma í veg fyrir „refsi
aðgerðir“ ef blaðamaður fylgdi frekar
eigin sannfæringu um sannleikann,
en því sem hentaði hagsmunum út
gefenda hverju sinni. Vissulega gerðu
menn sér grein fyrir að aldrei yrði að
fullu tryggt ritstjórnarlegt frelsi eins‑
taka blaðamanna enda var það raun‑
ar ekki endilega markmiðið, heldur
voru settar ákveðnar girðingar og það
gert erfiðara að áminna eða segja
upp starfsfólki og tryggt að ef til slíkra

UMRÆÐAN
eftir breytingum í þeim tilvikum þegar
ekki hefur verið með fullnægjandi
hætti að mati nefndarinnar verið fjallað
um þau atriði sem kveðið er á um í a,
b eða c lið 24. gr. laga um fjölmiðla.“
Reglur fyrir fréttamiðla
Þannig að ef í reglunum einhvers
Fjölmiðlanefnd hefur á sinni könnu að
tiltekins fjölmiðils er að finna ákvæði
framfylgja fjölmiðlalögunum og í lög
Eingöngu „lögmætiseftirlit“
um starfsskilyrði við að framfylgja rit‑
um er kveðið á um að reglur um rit‑
Aðspurð um hvort lagt sé efnislegt
stjórnarstefnu, starfshætti varðandi
mat á reglur sem skilað er inn áður en
stjórnarlegt sjálfstæði skuli birtar á
ritstjórnarlegt sjálfstæði og skilyrði
Fjölmiðlanefnd samþykkir þær og birt‑
vef Fjölmiðlanefndar og á heimasíð‑
áminningar og uppsagnar,
um viðkomandi miðils.
þá eru reglurnar gjald
Hins vegar er litla leiðsögn
24. gr. Ritstjórnarlegt sjálfstæði
gengar frá sjónarhóli Fjöl
að finna í lögunum um
■ Fjölmiðlaveita skal setja sér reglur um ritstjórnarlegt
miðlan efnda r. Fjölm iðla
hvernig beri að útfæra
sjálfstæði þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og
nefnd tekur hins vegar ekki
framkvæmdina eða eft‑
fréttatengdu efni. Slíkar reglur skulu mótaðar í samráði
að sér að fylgjast með
irlitið með því að reglur um
við viðkomandi starfsmenn og fagfélög þeirra eða
hvernig þessar reglur hafa
ritstjórnarlegt sjálfstæði
samtök.
orðið til, þ.e. hvort þær hafi
séu uppfylltar. Elfa Ýr
■ Í reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði skal m.a. fjallað um:
verið unnar í samráði við
Gylfad óttir, framkvæmdaa. starfsskilyrði viðkomandi blaða- og fréttamanna
starfsmenn og fagfélög
stjóri Fjölm iðlan efndar,
ritmiðla og hljóð- og myndmiðla, þ.m.t. stjórn‑
þeirra (Blaðamannafélagið
segir að ekki þurfi allir fjöl‑
enda á því sviði, við að framfylgja ritstjórnarog Félag fréttamanna) og
miðlar að setja sér reglur
eða dagskrárstefnu fjölmiðlaveitunnar,
virðist því litið svo á að það
af þessu tagi. „Samkvæmt
b. starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnar‑
sé á ábyrgð starfsmanna
24. gr. laga um fjölmiðla
legt sjálfstæði viðkomandi blaða- og frétta‑
sjálfra og þá Blaðamanna
skal fjölmiðlaveita setja sér
manna, þ.m.t. stjórnenda á því sviði, gagnvart
félagsins að fylgjast með
reglur um ritstjórnarlegt
eigendum fjölmiðlaveitunnar,
því að reglurnar séu unnar
sjálfstæði þeirra starfs‑
c. skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi
í samræmi við fyrirmæli
manna sem sinna fréttum
blaða- og fréttamanna, þ.m.t. stjórnenda á því
laganna.
o g f ré t t a t e n g d u e f n i .
sviði.
Ákvæðið á því einungis við
■ Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu sendar fjöl‑
um þær fjölmiðlaveitur
miðlanefnd til staðfestingar og skulu þær birtar á
Fjölmiðlanefnd óheimilt
sem hafa starfsmenn sem
heimasíðu viðkomandi fjölmiðlaveitu.
sinna fréttu m og frétta‑
að hafa afskipti
■ Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu endurskoðað‑
tengdu efni. Sumar fjöl‑
Raunar er það mat Elfu
ar árlega. Tilkynna skal fjölmiðlanefnd þegar endur‑
Ýrar að fjölmiðlanefnd hafi
miðlaveitur sem hafa leyfi
skoðun hefur farið fram og senda henni nýja útgáfu af
ekki heimild til að skipta
eða eru skráðar hjá fjöl‑
reglunum til staðfestingar hafi breytingar verið gerðar.
sér af þessari samnings‑
miðlanefnd falla ekki undir
gerð. „Samkvæmt lögum er það fjöl‑
ákvæðið. Þær reglur sem staðfestar
ir þær á heimasíðu sinni segir Elfa Ýr
miðlaveitan sem setur sér reglur um
hafa verið af Fjölmiðlanefnd eru birtar
það aðeins gert að takmörkuðu leyti.
ritstjórnarlegt sjálfstæði en slíkar regl‑
á heimasíðu nefndarinnar. Í þeim til‑
„Samkvæmt 3. mgr. 24. gr. kemu r
ur skulu þó mótaðar í samráði við við‑
fram að reglur um ritstjórnarlegt sjálf‑
vikum sem fallist hefur verið á að 24.
komandi starfsmenn og fagfélög
gr. eigi ekki við um starfsemi fjöl
stæði skuli sendar Fjölmiðlanefnd til
þeirra. Fjölmiðlanefnd upplýsti Blaða
miðlaveitunnar hefur niðurstaða
staðfestingar. Í slíkri staðfestingu felst
mannafélag Íslands og Félag frétta‑
nefndarinnar þess efnis verið birt á
einvörðungu lögmætiseftirlit sam
manna á RÚV um það í bréfi í haust
heimasíðu fjölmiðlanefndar,“ segir
kvæmt meginreglum stjórnsýsluréttar
að verið væri að óska eftir reglum um
Elfa Ýr. Varðandi þá spurningu hvort
líkt og segir í greinargerð með frum‑
ritstjórnarlegt sjálfstæði. Samkvæmt
erfitt hafi verið að fá miðlana sem
varpi til laga um fjölmiðla. Fjölmiðla
lögum hefur fjölmiðlanefnd engar
eiga að skila slíkum reglum til að skila
nefnd kemur því eingöngu með at‑
heimildir til að hlutast til um það með
þeim segir Elfa að með bréfum sem
hugasemdir við slíkar reglur telji hún
hvaða hætti slíkar reglur eru ákvarð‑
send voru til fjölmiðla, í lok septem‑
ákvæði þeirra fara í bága við lög,“
aðar. Þess vegna var ákveðið að upp‑
segir Elfa Ýr. Samkvæmt þessu skoð‑
ber 2012, hafi þess verið óskað að
lýsa fagfélög blaðamanna um að
slíkar reglur bærust nefndinni eigi
ar Fjölmiðlanefnd aðeins hvort í regl
óskað væri eftir slíkum reglum frá fjöl‑
síðar en 3. desember 2012. Nefndin
unum eru ákvæði í samræmi við grein
miðlaveitum þannig að bæði fagfé‑
sendi síðan ítrekun til þeirra fjölmiðla‑
24, en skiptir sér hins vegar ekkert af
lögin gætu haft aðkomu að setningu
því hvernig þessi ákvæði eru. Efla Ýr
veitna sem ekki skiluðu reglum innan
slíkra reglna sem og félagsmenn
orðar þetta þannig að Fjölmiðlanefnd
þess frests og hafa nú allar fjölmiðla‑
þeirra,“ segir Elfa.
hafi þar af leiðandi einungis „óskað
veitur sem fengu sent bréf þar um
úrræða er gripið liggi fyrir skýringar
sem hægt sé að opinbera.

sent fjölmiðlanefnd reglur til stað‑
festingar eða erindi vegna þeirra.
Hún segir nefndina þó ekki búna að
afgreiða alveg öll erindi eða reglur
sem borist hafa (í lok mars).
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Eftirlit og þátttaka í setningu reglna
um ritstjórnarlegt sjálfstæði á hinum
ýmsu fjölmiðlum er því sameiginlegt
verkefni starfsmanna og Blaðamanna
félagsins og þó svo að frumskyldan
hljóti að liggja hjá starfsmönnum til‑
tekins fjölmiðils að fylgjast með þess‑
um málum þá má segja að félagið
hlýtur að hafa þarna hönd í bagga og
þar með bætist við þann verkefnalista
sem forysta og starfsmenn þess þurfa
að huga að með reglulegum hætti.
Lögin gera ráð fyrir að reglurnar séu
endurskoðaðar árlega og spurning
hvort Blaðamannafélagið þarf ekki að
formfesta eftirfylgnina með þessum
málum á einhvern hátt. Það er því til
marks um árvekni stjórnar BÍ að á
nýafstöðnum aðalfundi bar hún fram
tillögu um sérstakt fagráð undir stjórn
varaformanns félagsins, sem m.a.
myndi taka að sér verkefni sem
þetta. Að fagráðinu verður vikið betur
síðar.

Viðmiðunarreglur BÍ
Stjórn Blaðamannafélagsins brást
raunar strax síðstliðið haust við upp‑
lýsingum um að Fjölmiðlanefnd væri
að ganga eftir þessum reglum frá fjöl‑
miðlum, og setti saman viðmið um
slíkar reglur og hvað félagið legði
áherslu á að væri í slíkum reglum.
Þetta var síðan birt á heimasíðu fé
lagsins þannig að bæði stjórnendur
fjölmiðla og félagsmenn í félaginu
sem unnu á fjölmiðlum þar sem slíkar
reglur voru í smíðum, höfðu upplýs‑
ingar og leiðarvísi um hvernig þessar
reglur gætu litið út. Í ljós hefur komið
að fjölmörg fjölmiðlafyrirtæki, einkum

þau minni hafa tekið þessi viðmið og
gert að sínum og þar með uppfyllt þá
lagaskyldu að þetta sé gert í samráði
við fagfélög starfsmanna. Þrátt fyrir
að ekki hafi verið gerð kerfisbundin
úttekt á því hvort þær reglur sem fjöl‑
miðlar almennt hafa sett sér eru í raun
í samræmi við þessi viðmið BÍ eða
ekki, virðist það þó í fljótu bragði vera.
Óvíst er hins vegar um stór fyrirtæki
eins og 365 miðla, en þar hafa reglur
enn ekki verið birtar. Reglur annarra
fyrirtækja s.s. DV og Árvakurs hafa
hins vegar komið fram en eru ekki að
öllu leyti það sem lagt er til í tillögum
BÍ. Spurning er hvort og þá hvenær
félagið eigi að gera athugasemdir við
slíkt og hvort það eigi til dæmis að
vera í formföstum farvegi. Nokkuð
ljóst er að þetta yrði meðal annars
hlutverk hins nýja fagráðs.

Almenningsálitið sterkasta vopnið
Ekki er þó björninn unninn þótt reglur
hafi verið settar með ásættanlegum
hætti. Þeim þarf að fylgja eftir og
grípa inn í ef þær eru brotnar. Hvað
þetta varðar er ljóst að Fjölmiðlanefnd
lítur ekki á það sem hlutverk sitt að
fylgjast með að þessar reglur séu ekki
brotnar. Um það er Elfa Ýr mjög skýr
þegar hún segir að Fjölmiðlanefnd
hafi „engar heimildir samkvæmt lög
um til að hafa eftirlit með því hvort
reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði sé
framfylgt. Í greinargerð með frum‑
varpinu segir að þess sé vænst að
það aðhald sem viðkomandi starfs‑
menn, eftir atvikum stéttarfélög þeirra,
veita en síðast en ekki síst almenning‑
ur verði öllum viðurlögum yfirsterk

press.is
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ara.“ Þessi orð Eflu Ýrar ríma við þá
staðreynd að refsiákvæði í fjölmiðla‑
lögunum ná ekki til 24. gr.
Hér er því greinilegt að Blaða
mannafélaginu eru fengnar í hendur
ákveðin vopn til að standa vörð um
ritstjórnarlegt sjálfstæði félaga sinna,
en um leið er lögð á félagið og félags‑
menn sú kvöð að hafa eftirlit með
þessum nýju réttindum sjálfir. Það
kemur því í hlut blaðamanna og
Blaðamannafélagsins að benda á og
taka við ábendingum um brot á regl
um um ritstjórnarlegt sjálfstæði og
leita eftir leiðréttingu og/eða gera
málið opinbert.

Fomlegur farvegur hjá BÍ
Með því að aðfundur hefur falið stjórn,
að tillögu stjórnarinnar – að stofna
sérstakt fagráð, er kominn fram vett‑
vangur innan félagsins sem getur
tekið við slíkum ábendingum eða
umkvörtunum, aðili sem getur þá
fjallað um bæði endurskoðun og setn‑
ingu reglna og svo um hugsanleg
brot á þessum sömu reglum. Sam
kvæmt tillögu stjórnarinnar sem aðal‑
fundurinn samþykkti á tilgangur fag‑
ráðsins að vera að „að taka á móti
nýjum faglegum verkefnum sem fé‑
laginu ber að taka að sér, m.a. í
tengslum við breytt lagaumhverfi og
nýja stöðu fjölmiðla og blaðamanna í
landinu“. Stjórn félagsins hefur nokk‑
uð frjálsar hendur um hvernig starf
fagráðsins mótast, en hitt er nokkuð
ljóst að fagráðið er hin formlega um
gjörð sem reglur um ritstjórnarlegt
sjálfs tæði fær á vettvangi Blaða
mannafélagsins.
BG

v e f u r

B Í

FÉLAGIÐ
Góð gjöf til BÍ til minningar um Helga Markús Kristófersson:

Gaf öll tölublöð

Fálkans

Í lok síðasta árs barst Blaðamannafélagi Íslands góð gjöf
frá Önnu Margréti Jensdóttur sem hún gaf til minningar um
mann sinn, Helga Markús Kristófersson. Í tilefni þess var
boðið til kaffisamsætis heima hjá Önnu að Silfurteigi 4. Um
er að ræða öll tölublöð Fálkans, „fyrsta myndskreytta viku‑
blaðs landsins“. Fyrsta tölublaðið kom út 31. mars 1928 og
hið síðasta 18. júlí 1966. 20. júlí það ár var útgáfunni hætt
vegna fjárhagsvandræða.
Gjöfin er gefin til minningar um eiginmann Önnu, Helga
Markús Kristófersson, sem var fæddur 9. ágúst 1918 en lést
31. desember 2010. Auk þess að safna tölublöðum batt
Helgi þau sjálfur inn í vandað band. Blöðin eru í 48 bindum.
Hjálmar Jónsson, formaður BÍ, sagði við móttöku gjafarinnar
að félagið hygðist láta setja blöðin í traust band og gera þau
um leið aðgengileg á skrifstofu félagsins. Þar á nú að vera
hægt að nálgast heildarútgáfu Fálkans samkvæmt nánara
samkomulagi við starfsmenn BÍ.
Áhugamál Helga heitins voru mörg. Má þar nefna ræktun
lands og jurta, ferðalög, ljósmyndun og bókband. Hann
stundaði nám við Héraðsskólann á Laugarvatni. Síðan vann
hann jarðyrkjustörf hjá Jarðræktarfélagi Reykjavíkur með
dráttarvélum og jarðýtum 1934-1964. Þá tóku við skrifstofu-

og lagerstörf og þá lengst af hjá Ford umboði Sveins Egils
sonar.
Þegar starfsævi lauk tóku áhugamálin við. Fyrir rúmri
hálfri öld fengu þau Anna úthlutað landsspildu við Úlfarsfell.
Þar breyttist hrjóstrugur melur í gróinn trjálund með miklum
fjölda trjátegunda, blómum og matjurtum, og þar reis nota‑
legt sumarhús. Helgi var félagi í Ferðafélagi Íslands í um 70
ár og ferðaðist mikið á þess vegum á yngri árum. Ljós
myndun var eitt af hans áhugamálum og eftir hann liggur
mikið safn góðra ljósmynda. Loks var það bókbandið sem
skilaði öllum hans bókum í gott band, þar á meðal þessum
48 bindum af Fálkanum. Anna og Helgi reistu húsið við
Silfurteig 4 í samvinnu við bræður og föður Helga. Þar
bjuggu þau saman í 63 ár – og þar er Anna enn.
Í gjafabréfi sem Anna lét fylgja gjöfinni kom eftirfarandi
fram: „Mér var umhugað að koma þessum bókum Helga
heitins á góðan stað, og þegar hálfbróðir minn, Atli Steinars
son, blaðamaður í 55 ár, kom með tillögu um að gefa BÍ
heildarútgáfu Fálkans fannst mér vart hægt að finna betri og
virðulegri stað.”
Blaðamannafélag Íslands þakkar þann hlýhug sem birtist
í gjöfinni sem styrkir blaðakost félagsins.

Anna ásamt þeim Atla Steinarssyni og Hjálmari Jónssyni við afhendingu gjafarinnar.

Mynd/Brynjar Gauti
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Ánægja í starfi

þrátt fyrir álag
og erfið starfsskilyrði
Birgi Guðmundsson

um 38% á móti 62% körlum. Kannanir
benda þannig til fjölgu nar kvenna í
blaðamannastétt sem rímar við raun‑
verulega þróun á síðustu árum. Þetta
má einnig sjá í tölum um starfsaldur
starfandi blaðamanna, en um það var
líka spurt í þessari könnun. Þar kemur í
ljós að blaðamannastéttin í heild skipt‑
ist nokkurn veginn í tvo jafnstóra hópa
hvað þetta varðar, rétt rúmur helmingur
(50,8%) hefur unnið 10 ár eða skemur
og hinn helmingurinn hefur unnið 10 ár
eða meira. Hins vegar er talsvert hærra
hlutfall kvenna sem hefur unnið í 10 ár eða minna eða tæp
60% á móti rúmum 42% karla. Sérstaklega áberandi er að
hlutfallslega miklu fleiri karlar eru í hópi þeirra sem mesta
starfsreynslu hafa (20 ár eða meira) eða tæp 36% á móti
aðeins 13% kvenna sem hafa unnið í 20 ár eða meira.
Gera verður ráð fyrir að þetta eigi eftir að breytast verulega
á næsta áratug eða svo.

Eftir

Óöryggi, aðhald, álag og niðurskurður
eru áberandi í svörum blaðamanna á
Íslandi í dag samkvæmt kjarakönnun
inni sem fyrirtækið Intellecta gerði fyrir
Blaðamannafélagið í nóvember síðast‑
liðnum.
Ljóst er að þrengingar vegna efna‑
hagshruns sem kom beint í kjölfar víð‑
tækrar markaðsvæðingar á íslenskum
fjölmiðlamarkaði hefur sett mikinn
þrýsting á blaðamenn, störf þeirra og
aðstæður og þar með gert þeim erfið
ara um vik að stunda faglega, sjálf‑
stæða og vandaða blaðamennsku. Þátt fyrir þetta er
greinilegt að flestir blaðamenn eru ánægðir í starfi sínu,
sem segir e.t.v. nokkuð um að í blaðamennsku fer fólk
frekar af áhuga og hugsjón en vegna kaups og kjara.
Í könnun Intellecta voru spurningar sendar á blaðamenn
og miðast þau svör sem hér er byggt á við fólk sem lang‑
flest var í fullu starfi. Alls svöruðu 126 blaðamenn. Eins og
gengur í könnunum af þessu tagi var spurt um ýmsar bak‑
grunnsbreytur og gefa þessar breytur okkur nokkuð góða
hugmynd um hvernig blaðamannastéttin er saman sett
varðandi kyn, menntun og starfsaldur.

Blaðamannastéttin
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Miðað við könnunina er kynjaskipting stéttarinnar nokkuð
jöfn, en karlar sem svöruðu voru 50,8% en konur 49,2%.
Þetta er raunar talsverð breyting frá því sem var í sam‑
bærilegri könnun frá 2009 þegar konur voru mun færri eða

Starfsaldur í blaða- og fréttamennsku.

Hvaða námi hefur þú lokið?

Athyglisvert er að skoða menntun blaðamanna, ekki síst
út frá kynjaskiptingunni. Almennt eru blaðamenn vel
menntaðir og eru tæp 66% þeirra með háskólapróf og
17,5% með stúdentspróf. Þetta segir þó ekki alla söguna
því blaðakonur hafa mun meiri menntun en blaðakarlar.
Þannig hafa rúm 59% karlanna háskólapróf af einhverju
tagi, en tæp 76% kvennanna. Eins eru miklu fleiri konur
með masterspróf eða sambærilega gráðu en karlar, eða
34% kvenna á móti rúmlega 20% karlanna. Hluti af skýr‑
ingu þessa getur falist í því að konum hefur á undanförn‑
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um árum fjölgað á ritstjórnum, en á sama tíma hefur verið
gerð krafa um háskólamenntun. Annarrar menntunar eða
minni menntunar var hins vegar krafist hér áður fyrr þegar
karlar voru frekar ráðnir til starfa en konur.

Erfið starfsskilyrði
Eins og áður segir hafa starfsskilyrði blaðamanna á Íslandi
verið erfið, eins og raunar á við víðar um heim, og í könnun
Intellecta var m.a. komið inn á þetta. Þrátt fyrir að blaða‑
menn virðist almennt ekki hafa hafa beinlínis lækkað í laun‑
um á síðasta ári, þá er greinilegt að starfsumhverfið hefur
verið mjög erfitt að ýmsu leyti. Þannig er áberandi að rúm‑
lega þrír af hverjum fjórum blaðamönnum upplifðu að ein‑
hverjum félögum þeirra á ritstjórninni var sagt upp. Upp
sagnir eru alltaf erfiðar, auðvitað þungbærastar þeim sem

Þegar síðan er spurt hversu oft streita fylgi starfinu þá segja
yfir 85% blaðamanna það vera stundum eða oft. Raunar er
það svo að um helmingur segir streitu oft fylgja starfinu en
um 35% tala um að hún fylgi starfinu stundum. Þessar
niðurstöður um streituna eru nokkuð áþekkar því sem kom
fram í könnuninni 2009 og því virðist sem streita og álag sé
nokkuð viðvarandi ástand á íslenskum ritstjórnum. Saman
lagt hafa þessi atriði öll áhrif á hugmyndir blaðamanna um
eigin stöðu og getu þeirra til að vinna verkefnin með þeim
hætti sem þeir telja æskilegt. Uppsagnir, álag, streita og
breytingar á vinnufyrirkomulagi eru ekki líkleg til að skapa
festu eða tilfinningu um starfsöryggi. Um starfsöryggið var
spurt sérstaklega, og eru niðurstöðurnar í raun sláandi.
Næstum því annar hver blaðamaður í fullu starfi á Íslandi í
dag óttast um starfsöryggi sitt. Konur virðast telja starfs
öryggi sitt heldur minna en karlarnir. Þetta eru vísbendingar
um að blaðamannastéttin starfi við mjög erfiðar aðstæður,
álag, streita og óöryggi er aldrei gott fyrir vinnuumhverfi,
hvað þá fyrir störf eins og blaðamennsku þar sem krafist er
dómgreindar, hlutlægni, gagnrýni og mikillar nákvæmni
(stundum að viðlögðum málsóknum).

Áhugasöm stétt

Hefur álag í starfi aukist síðustu 12 mánuði?

fyrir þeim verða, en þær auka spennu og kvíða í starfsum
hverfinu líka. Þetta má greinilega merkja í svörum við
spurningum úr könnuninni sem snerta álag, streitu og
vinnufyrirkomulag. Þannig segist rúmlega 61% blaða‑
manna að breyta hafi þurft vinnufyrirkomulagi vegna upp‑
sagna. Þá er ekki ólíklegt að álag á þá sem eftir eru aukist
almennt og það staðfestir þessi könnun. Rétt tæplega 67%
blaðamanna segja að álag í starfi hafi aukist á síðasta ári
og gildir það nokkuð jafnt um konur og karla. Sambærilegar
spurningar um álag meðal blaðamanna árið 2009 gáfu til
kynna að álagið hafi þá aukist enn meira á undangengnu
ári, sem bendir til að hægt hafi á aukningunni, enda kannski
ekki hægt að auka álag jafnt og þétt mjög mörg ár í röð.

Óttastu um atvinnuöryggi þitt?

Í þessu ljósi er áhugavert að skoða niðurstöðu úr þeirri
spurningu könnunarinnar sem snýr að ánægju í starfi. Þar
kemur í ljós að blaðamenn eru upp til hópa ánægðir í sínu

Hversu ánægð(ur) ertu í núverandi starfi?

starfi. Um það bil 72% blaðamanna eru ánægð eða frekar
ánægð í starfi, þrátt fyrir óöryggi, álag og streitu. Þessi
niðurstaða bendir vissulega til að blaðamennskan sé fjöl‑
breytt og skemmtilegt starf, en það má líka túlka þetta
þannig að í stétt blaðamanna hafi fyrst og fremst valist fólk
sem hefur áhuga á blaðamennsku og hefur ákveðnar hug‑
sjónir og metnað til að vinna þetta tiltekna starf. Þó slíkt sé
vissulega jákvætt og blaðamennsku sem fagi til framdrátt‑
ar, þá gefur þessi könnun okkur alvarlegar vísbendingar
um að staðan sé mjög erfið og að brýnt sé að auka starfs‑
öryggi og bæta starfsaðstæður og gefa þannig hugsjóna‑
fólkinu betra tækifæri til að sinna þessu áhugamáli sínu
sem jafnframt er starf þess.
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Morgungjöf

til lýðveldisins

Eftir

Björn Vigni
Sigurpálsson

Blaðamannafélag Íslands átti frumkvæðið að því
að ráðist var í að reisa hús yfir Þjóðminjasafnið
vegna lýðveldisstofnunarinnar 1944

Í skjölum Blaðamannafélags Íslands
sem eru í vörslu Landsbókasafns Íslands er að finna umslag með bréfi
Gunnlaugs Classens, virts læknis í
bænum fyrir miðja síðustu öld, og er
stílað á „forseta“ Blaðamannafélags
Íslands, en Valtýr Stefánsson var þá
formaður félagsins og fékk bréfið í
hendur. Í bréfinu hvetur læknirinn for‑
mann Blaðamannafélagsins til að fá
forsvarsmenn blaðanna í bænum til
að hætta að birta aðsendar klausur
frá „geðb iluðum“ mönnum, eins og
segir í bréfinu, enda gamalt og nýtt
álitamál í þessum bransa.
Þetta væri svo sem ekki í frásögur
færandi nema vegna þess að for‑
maður félagsins hefur tekið bréfið
með sér á aðalfund félagsins í mars
1944 og handskrifað aftan á umslag
bréfsins frá lækninum svohljóðandi
tillögu:
„Blaðamannafélag Íslands skorar á
stjórnvöld landsins að hefjast handa
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þegar á þessu ári með vandaða
byggingu yfir þjóðminjasafnið.“
Nú þegar Þjóðminjasafn Íslands
fagnar 150 ára afmæli sínu og Blaða
mannafélag Íslands minnist 115 ára
afmælis síns er við hæfi við að rifja
upp þetta merkilega frumkvæði
blaðam anna og blaða á lýðveldis‑
stofnunarárinu til að færa hinu nýja
eða endurreista lýðveldi Íslands
morgungjöf við hæfi, eins og það var
kallað, byggingu undir hina merku
forngripi landsmanna sem þá höfðu
lengi verið á hálfgerðum hrakhólum.

Endalaust á háaloftum
Þjóðminjasafnið telst stofnað 24. febrú‑
ar 1863, en safnið var oftast nefnt Forn
gripasafnið fram til 1911 að það hlaut
lögformlega það nafn sem enn gildir.
Safnið var fyrstu áratugina til húsa á
ýmsum háaloftum, Dómkirkju, Tukthúsi,
Alþingishúsi og Landsbanka uns það
fékk inni í risi Landsbókasafns við
Hverfisgötu (nú Þjóðmenni ngarh úsi)
1908 og var þar í fulla fjóra áratugi.
Þór Magnússon, fyrrverandi þjóð
minjavörður, rifjar það upp í Lesbókar
grein 1973 í tilefni af 110 ára afmæli
safnsins, að þá hafi margir enn minnst
„gamla safnsins“ meðan það var enn
uppi á Safnahússloftinu. „Maður hittir
jafnvel fyrir fólk sem finnst að þar hafi
ríkt hið rétta andrúmsloft slíkrar stofn‑
unar. Víst er um það að þar voru að

stæður aðrar en síðar varð, þrengsli
mikil og nær ógerningur að koma fyrir
deildaskiptingu sýningargripa svo
nokkru næmi.“ Safnið hafði þó mikið
aðdráttarafl og Þór minnist þess að á
síðustu árum þess þar var á sunnu‑
dögum oft mikill fjöldi fólks að skoða
safnið á súðarhæðinni við Hverfisgötu.
Árið 1944 rann upp og fljótlega
varð ljóst að Íslendingar myndu segja
upp sambandslagasamningnum frá
1918 og stofna sjálfstætt lýðveldi. Var
þá farið að hugleiða hvernig þeirra
tímamóta yrði helst minnst með viðeig‑
andi hætti. Í Tímanum 11. mars 1944
skrifar til að mynda Guðmund Einars
son frá Miðdal, formaður Félags ís
lenskra myndlistarmanna, grein undir
fyrirsögninni „Bygging þjóðminja- og
listasafnshúss“, og fjallar hann þar um
hversu aðkallandi sé að reisa mynd‑
listasafnhús. Hann segir jafnframt að
til mála hafi komið að byggja um leið
yfir forngripasafnið og væri það að
ýmsu leyti eðlileg ráðstöfun.
Guðmundur segir að skipulags‑
nefnd borgarinnar hafi nú til um
sagnar beiðni um hæfilega lóð undir
slíkt hús frá þjóðminjaverðinum, Matt
híasi Þórðarsyni, og frá Félagi ís
lenskra myndlistarmanna. Efist hann
ekki um að slík lóð verði fundin mjög
bráðlega. Síðan segir Guðmundur frá
Miðdal: „Það má deila um, hvort tími
sé til þess kominn að reisa myndlist‑
arsafnhús, en eigi um hitt, að reisa

FÉLAGIÐ

Þjóðminjasafnsbyggingin eins og hún lítur út í dag en ráðist var í miklar og gagngerar breytingar á húsinu í kringum síðustu aldamót
og það þá lokað í um hálfan áratug.

verði hús fyrir þjóðminjasafnið. Verði
hins vegar reist slíkt hús við hæfi
framtíðarinnar, myndi verða nægjan‑
legt rúm fyrir myndlistarhúsið í þeim
hluta byggingarinnar, sem Þjóðminja
safnið þyrfti ekki að nota fyrst um
sinn. – Síðan mætti svo aðskilja söfnin
og byggja nýtt hús fyrir málverkasafn
ríkisins.“ Sú varð reyndar raunin.

Einhuga frumkvæði blaðamanna
Víkur þá sögunni að aðalfundi Blaða
mannafélags Íslands 16. mars 1944.
Er skemmst frá því að segja að miklar
umræður urðu um tillögudrög for‑
manns á handpáraða umslaginu sem
nefnt var í upphafi. Málið kom aftur á
dagskrá á félagsfundi 14. maí 1944
og er þar samþykkt tillaga frá Vilhjálmi
S. Vilhjálmssyni, Alþýðublaðinu, þar
sem BÍ heitir því að beita sér „af afli

fyrir því, að komið verði upp hið allra
fyrsta veglegu húsi yfir Þjóðminja
safnið og þau söfn sem undir það
heyra.“
Um þetta leyti var tekin til starfa
þjóðhátíðarnefnd um stofnun íslenska
lýðveldisins undir forystu dr. Alexand
ers Jóhannessonar, háskólarektors.
Nefndin skrifaði ríkisstjórninni bréf 24.
apríl 1944 með tilmælum um að veitt
yrði fé til þjóðminjasafns. Þá sat hins
vegar utanþingsstjórn við völd og
þótti hún ekki líkleg til að geta komið
málinu á dagskrá. Blaðamannafélagið
tók þá málið upp í kjölfar samþykktar
félagsfundar og ákvað að beita sér
fyrir því að koma því í framkvæmd. Á
fundi 22 félagasamtaka sem haldinn
var til að undirbúa þjóðhátíðarskrúð‑
gönguna, flutti Valtýr Stefánsson for‑
maður þetta mál en „Blaðam anna
félagið stóð einhuga með málinu án

tillits til pólitískra skoðana félags‑
manna,“ segir í frétt í Þjóðviljanum.
Í þjóðhátíðarnefndinni, sem Alex
ander Jóhannesson háskólarektor fór
fyrir, kom sömuleiðis fram hugmyndin
um byggingu þjóðminjasafns til minn‑
ingar um lýðveldisstofnunina, sama
hugmynd og komið hafði fram í Blaða
mannafélagi Íslands án þess þó að
annar aðilinn vissi af hinum. Er
skemmst frá því að segja að fyrir áeggj‑
an blaðamanna og þjóðhátíðarnefndar
fluttu formenn flokkanna sem á þingi
sátu, þeir Ólafur Thors, Einar Olgeirs
son, Haraldur Guðmundsson og Eysteinn Jónsson, þingályktunartillögu
um að veita þrjár milljónir króna til
safnsins og var það samþykkt einróma
á Alþingi rétt eftir hátíðahöldin 1944.
Í júlí það ár skipaði þáverandi
menntamálaráðherra, Einar Arnórs
son, þrjá menn í byggingarnefnd, þá
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Alexander Jóhannesson.

Matthías Þórðarson.

Valtýr Stefánsson.

Alexander Jóhannesson, Matthías
Þórðarson þjóðminjavörð og Valtý
Stefá nsson, ritstjóra og formann
Blaðamannafélags Íslands en næsti
menntamálaráðherra, Br ynjólfur
Bjarnason, bætti síðar tveimur við í
nefndina, þeim Kristni E. Andréssyni
og Kristjáni Eldjárn magister. Seinna
sagði Alexander Jóhannesson að það
hefði verið til marks um hversu mjög
menn hefðu metið framtak Blaða
mannafélags Íslands í þessu máli að
Valtýr Stefánsson var skipaður í bygg
inganefndina og jafnframt að félagið
ætti heiðurinn að því hversu skjótt
málinu var hrundið í framkvæmd.

ins byggt á Háskólalóðinni? Þar sagði
að á fundi sínum í fyrradag hefði
bæjarráð fyrir sitt leyti samþykkt að
bygging undir þjóðminjasafn yrði reist
á háskólalóðinni. „Hefur háskólaráð
boðið lóð undir byggingu þjóðminja
safns fyrir vestan gamla stúdenta‑
garðinn, og telur byggingarnefnd
þjóðminjasafnsins að þessi lóð sé á
margan hátt ákjósanleg, þó ekki sé
að fullu búið að taka ákvörðun um
hvort bygging þjóðminjasafnsins
verði reist þar.”
Sú varð raunin því að litlu síðar eru
fréttir af því að háskólaráð hafi fúslega
afhent hluta af lóð sinni undir safna
húsið, á horninu milli Melavegar (núverandi Suðurgötu) og Hringbrautar,
fyrir vestan gamla stúdentagarðinn.
Voru Sigurður Guðmundsson arkitekt
og Eiríkur Einarsson ráðnir til að gera
teikningar að húsinu. Í Tímanum 26.
júní 1945 er svo smáklausa um að
Sigurður Guðmundsson sé farinn „loft
leiðis til Svíþjóðar“ og sé erindi hans
utan að kynna sér nýjungar á sviði
safnabygginga. Jafnframt segir frá því
að Kristján Eldjárn magister hafi verið
ráðinn aðstoðarmaður við Þjóðminja
safnið og hann hafi lagt sérstaka
stund á þau fræði er lúta að verndun
og söfnun fornminja.
Í Morgunblaðinu 23. ágúst 1947
kemur fram að risgjöld vegna bygg
ingarinnar hafi verið haldin daginn
áður. Byggingarnefndin fór við það
tækifæri yfir byggingarsöguna fram
að þeirri stundu. Byrjað var að grafa
fyrir grunni byggingarinnar 1. apríl
1946 en steypuvinna byrjaði 16. maí
sama ár og hafði 2 milljónum króna

verið varið til framkvæmdanna til
þessa. Var það aðeins helmingur
þess fjár sem Alþingi hafði veitt til
byggingarinnar en þegar undirbún‑
ingur var langt kominn hafði verið
ákveðið að stækka bygginguna um
fjórðung og fékkst þá 1 milljón til við‑
bótar frá Alþingi.
Í ávarpi sínu í tilefni risgjaldadags‑
ins sagði dr. Alexander Jóhannesson:
„Bygging þessi hefur verið nefnd
„morgungjöf“ íslensku þjóðarinnar, og
mun henni verða fagnað af öllum Íslendingum, er henni er lokið. En hún
mun einnig vekja athygli annarra
þjóða, og einkum þeirra, er oss eru
skyldastar, og verða talin, vegna fjár‑
sjóða þeirra sem hún á að geyma,
meðal merkustu stofnana þjóðar
innar.“

Lóðarval
Blöðin fylgdust grannt með gangi
mála, m.a. hvar hin nýja bygging
skyldi rísa. Um tveimur áratugum fyrr
voru svokallaðar Háborgar-hugmyndir
Guðjóns Samúelssonar á Skólavörðu
holtinu mjög til umræðu og Guð
mundur frá Miðdal víkur að því í áður‑
nefndri grein að þá hafi þótt sjálfsagt
að ætla safnhúsi fyrir málverk stað
sunnanvert við Skólavörðutorg, við
hlið Hnitbjarga, safns Einars Jóns
sonar. Guðmundur segir hins vegar
að svo hafi verið þrengt að þessum
stað með byggingum við Freyjugötu
að það geti naumast orðið. Þótt hús
undir þjóðminjasafn sé hér ekki nefnt
beinlínis á nafn er ekki ósennilegt að
einhverjum hafi þótt við hæfi að tengja
safnið Háborgar-hugmyndinni sem
aldrei varð. Í Alþýðublaðinu 6. ágúst
1944 birtist hins vegar frétt undir fyrir‑
sögninni: Verður hús Þjóðminjasafns
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Snurfusað og fægt
Og blöðin héldu áfram að fylgjast
með framkvæmdum eftir því sem
þeim miðaði áfram. Vilhjálmur S. Vil
hjálmsson, tillöguhöfundurinn eins og
áður er nefnt, skrifaði í dálk sinn,
Hannes á Horninu, í Alþýðublaðinu
28. október 1948:
„Undanfarið hafa menn beðið eftir
því með allmikilli eftirvæntingu að sjá
hvernig eitt af nýjustu og mestu stór‑
hýsum bæjarins myndi líta út þegar
búið væri að taka utan af því grind
urnar sem verið hafa utan um það
meðan bygging þess hefur staðið
yfir.Fólki þykir ákaflega vænt um
þetta hús. Það er hús þjóðminjasafns‑
ins og allir vita að Íslendingar unna
mjög öllum þjóðlegum minjum, sem

FÉLAGIÐ
eru svo tilfinnanlega fáar – og auk
þess er húsið gjöf þjóðarinnar til hins
endurreista lýðveldis. En eins og
kunnugt er samþykkti alþingi að láta
byggja þetta mikla hús til minningar
um endurreisn lýðveldisins 17. júní
1944.
Húsið er líka mikið. Og veglegt. En
einhvern veginn er það svo, að það
ruglar fólk. Fólk getur ekki, þótt það
sé allt að vilja gert, gert sér grein fyrir
því, hvernig það muni líta út fullgert,
og fleiri en einn hafa haft orð á því við
mig, hvort margir arkitektar hafi teikn‑
að húsið án þess að vita hver af
öðrum – og svo hafi verið tekið eitt‑
hvað úr teikningum þeirra allra þegar
heildarbyggingin var gerð.
Ekki veit ég um það. En ótrúlegt

finnst mér það. Hins vegar verð ég að
játa, að það fer fyrir mér eins og
mörgum öðrum, að ég get ekki áttað
mig á húsinu. Það er með svo mörg‑
um útskotum og útúrbyggingum, kist‑
um, kössum, tröppum, og ég veit ekki
hvað ég á að telja meira að mér finnst
eins og þetta sé ekki neitt hús, heldur
einhvers konar ruslaskrína margra
húsa. Hitt þori ég alls ekki að fullyrða,
að hér verði ekki um fallegt hús að
ræða, þegar allt er orðið snurfusað og
fægt. Maður er leikmaður í þessu – og
á eiginlega að segja fátt þangað til
verkið liggur fyrir í heild sinni.“
Einhvern veginn kunnugleg orð‑
ræða – kemur kannski Harpa upp í
hugann?
Og húsið reis og byggingarnefndin

afhenti það menntamálaráðherra hinn
22. febrúar 1952 – „snurfusað og
fægt“ svo notuð séu orð Hannesar á
Horninu. Voru þá liðin tæplega 6 ár
frá því að byrjað var að grafa fyrir
húsinu og þegar allt var talið kostaði
þjóðminjasafnsbyggingin rétt liðlega
7,2 milljónir eða 386,10 kr. á rúmmetr‑
ann sem þótti vel sloppið. Einum
manni var þó léttara en öllum öðrum.
Það var Matthías Þórðarson þjóð
minjav örður sem reyndar var þá
gerður að heiðursdoktor við Háskóla
Íslands en hann lýsti við þetta tæki‑
færi martraðarkenndum ótta sínum
við að gersemar þjóðarinnar yrðu eldi
að bráð á hinum aðskiljanlegu háloft‑
um sem hýst höfðu þær í fortíðinni. Nú
voru þær hólpnar.

M Á L F A R S H O R N
Tengingar

Enskan læðist inn

•  „Þrátt fyrir að“ er ofnotuð sam‑
tenging.
•  Nota ber „þrátt fyrir“ sem forsetn‑
ingu:
– Samkomulag náðist þrátt fyrir
ágreining.
– *Samkomulag náðist þrátt fyrir að
ágreiningur hefði ríkt (munið for‑
setningar stýra falli, beygið orðið
sem á eftir kemur á réttan hátt.
Þrátt fyrir stýrir þolfalli).

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

(Ath. stjörnumerkta setningin er ótæk)

Fornöfn
•  Persónufornöfn (ég, þú, hann
o.s.frv.) geta ekki vísað til frumlags
innan sömu setningar. Afturbeygð
fornöfn (sig, sér, sín) vísa innan
sömu setningar:
– Jón rakaði sig (s.s. sjálfan sig).
– Jón rakaði hann (s.s. einhvern
annan mann).

Orðaleppar
•  Inni í myndinni. Afar órökrétt og
leiðinleg klisja. Merking óljós.
•  Á kortinu og uppi á borðinu.
Myndlíkingar í stíl við „inni í mynd
inni“ og merkingin álíka loðin.

•  Í farvatninu. Í skandínavískum mál
um merkir „farvatn“ siglingaleið, en
merking þessarar klisju er afar óljós
í íslensku.
•  „Að vera að-veikin“
•  Ekki segja: Landsliðið er að spila
vel. „Er að“ er hér ofaukið. Örugg
lega ensk áhrif: „They are playing
well“.
•  *Ég er ekki að fatta þetta orðalag
(úff!)
•  *Þetta er bara ekki að gera sig (úff!)
•  Algengt er að heyra talað um
„mikið af fólki“.
•  Rétt er að segja margt fólk.
– Margt fólk var í bænum á 17. júní.
– *Mikið af fólki var í bænum á 17.
júní.
•  Á sama hátt á að segja margir
menn / margt fólk en ekki mikill
fjöldi manna.
– Margt fólk var þar samankomið...
– *Mikill fjöldi manna var þar saman
kominn...
(Ath. stjörnumerktu setningarnar eru ótækar)
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Svolítill vísir að

Eftir

Björn Vigni
Sigurpálsson

blaðamannatali

Í margvíslegum skjölum Blaðamanna
félags Íslands, sem varðveitt eru á
Landsbókasafni Íslands og spanna
aðallega tímabilið frá því rétt fyrir
seinna stríð og fram undir 1960, er að
finna drög að blaðamannatali sem
tekið var saman fljótlega upp úr 1950
og talsvert fram eftir sjötta áratugn‑
um. Þessi drög hafa verið skönnuð og
eru nú aðgengileg á vef Blaðamanna
félagsins, press.is – http://press.is/
images/saga/felagatal.pdf.
Það má hins vegar ljóst vera að
þau drög að stéttartali blaðamanna á
þessum tíma eru engan veginn tæm‑
andi, enda menn misjafnlega viljugir
að senda inn upplýsingar um sig eins
og oft vill verða.

safna upplýsingum þessum, ásamt
myndum hjá öllum núverandi félags‑
mönnum BÍ og ennfremur samskonar
upplýsingum um þá sem hafa verið í
félaginu einhverntíma á sl. 15 ára
tímabili, og loks einnig um eldri blaða‑
menn frá eldri tímum eftir því sem tök
verða á.“
Tæplega árið síðar, eða á aðalfundi
Blaðamannafélagsins 3. febrúar 1952,
má m.a. lesa í skýrslu Jóns Bjarna
sonar á Þjóðviljanum og formanns BÍ í
aðalfundargerðabók félagsins:
„Fyrsta verkefni okkar í félags‑
stjórninni, í fyrra um þetta leyti, var að
láta gera ný félagsskírteini. Jafnframt
gerðum við í fyrsta sinni númeraða
félagaskrá og létum félagsmenn fá
félagsnúmer í þeirri röð sem þeirra er
fyrst getið í fundargerðarbók félagsins
– svo langt sem hún nær. Eina undan
tekningu frá þessari reglu gerðum við
þó, þá að heiðursfélagarnir Árni Óla
og Skúli Skúlason hafa félagsnúmer
nr. eitt og tvö.

Langur aðdragandi
Blaðamannatalið átti sér töluverðan
aðdraganda. Í fundargerð frá 18.
mars 1951 er fært til bókar undir milli‑
fyrirsögninni Félagatal og æviatriði.
Stjórnin lagði fram svohljóðandi til‑
lögu, sem hlaut mjög góðar viðtökur
og einróma samþykki:
„Fundur í Blaðamannafélagi Íslands, 18. marz 1951, samþykkir að
láta prenta eyðublöð undir helztu ævi‑
atriði og störf félagsmanna í því skyni
að koma upp íslenzku blaðamanna‑
tali. Fundurinn felur ritara félagsins að
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Í þessu sambandi létum við gera
eyðublöð fyrir blaðamannatal sem
hverjum félagsmanni er ætlað að fylla
út sjálfur, þar sem í stuttu máli sé
getið helztu æviatriða. Með þessu
fyrirkomulagi ætlum við að koma upp
stofni að íslenzku blaðamannatali. Ég
vil taka það fram, að við eigum ekki
hugmyndina að þessu heldur er þetta
einungis framkvæmd á þeirri hug‑
mynd sem Skúli Skúlason kom með á
sínum tíma.“
Þarna kemur fram að hugmyndin
að blaðamannatali á sér lengri að
draganda og svo vel vill til að í skjöl‑
um BÍ á Landsbókasafni er að finna
dæmi þar um. Til er prentað eyðublað
með haus félagsins, sett upp með
svipuðum hætti og gert var síðar eins
og lýst var hér að framan. Eyðublaðið
er stílað á Jón Kjartansson (ritstjóra
Morgunblaðsins). Strokað hefur verið
yfir fyrirsögnina Inntökubeiðni, en
undir henni hefur verið vélritað: „Eftir
farandi upplýsinga er beiðst til þess,
að þær geti orðið stofn að heimildum
um íslenska blaðamenn. – Svarið sem
ítarlegast og skrifið á bakið það, sem
þér getið ekki komið fyrir í dálkunum.
SK.SK.“
Tilskrif þetta er augljóslega frá
Skúla Skúlasyni og Jón Kjartansson
fyllir samviskusamlega út eyðublaðið
og við undirskrift dagsetur hann það
12. mars 1943.
Skúli var þá formaður félagsins.

Glataða fundargerðabókin

Skúli Skúlason. Handhafi blaðamanna
skírteinis nr. 2 fyrsta árið sem slík skírteini
voru gefin út.

Í áðurnefndri skýrslu formanns til
aðalfundarins 1952 er jafnframt vikið
að ritun sögu íslenskra blaðamanna,
eða eins og formaðurinn segir:
„Í þessu sambandi vil ég aðeins
minnast nokkrum orðum á sögu fé-
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um blaðamenn frá eldri
lagsins. Slíkt blaðamanna‑
tímum, eftir því sem tök
tal er vitanlega ekki mikill
verða á“.
skerfur til sögu félagsins,
Afraksturinn er það sem
en áreiðanlega myndum
kosið hefur verið að nefna
við nú vilja gefa töluvert til
Blaðamannaminni. Þetta
að hafa í höndum slíkt féer ekki eiginlegt stéttartal í
lagsmannatal frá því að
hefðbundnum skilningi
félagið var stofnað. Það er
heldur fremur samantekt
ekki vanzalaust fyrir
eða yfirlit og fróðleikur um
Blaðam annafélagið hve
blaðamenn allt frá árinu
þekking á sögu þess og
1773 til félagsmanna sem
íslenzkrar blaðamanna‑
voru á skrá 14. febrúar
stéttar er í molum. Blaða
1960.
mannafélag Íslands varð
Þetta er heldur ekki
50 ára haustið 1947 og á
tæmandi yfirlit yfir starf‑
því í nóvember í haust hið
andi blaðamenn á þessum
skemmtilega afmæli að
tíma, sérstaklega ekki
verða 55 ára. Fundar
þegar á líður og fjölga fer í
gerðabók félagsins frá
stéttinni, þó að margir
fyrrihluta þessa tímabils er
staldri stutt við. Engu að
glötuð. Árið sem félagið
síður hefur þess verið
varð 50 ára reyndum við
freistað að afla sem náBjarni Guðmundsson, þá
kvæmastra upplýsinga um
verandi formaður, mikið til
sem flesta sem störfuðu í
þess að hafa upp á hinni
stéttinni einhver ár. Ekki
glötuðu fundargerðabók,
og þá ekki sízt í því Eyðublaðið frá Skúla Skúlasyni sem Jón Kjartansson fyllti samvisku allir þeirra urðu félagar í BÍ
en störfuðu í nánum
augnamiði að félagið gæfi samlega út.
tengslum við félagsmenn.
út afmælisrit, en sú leit
Sú leið hefur verið valin að hafa
varð árangurslaus. Ef félagið hygðist
fréttir! Saga fjölmiðlunar á Íslandi frá
þetta yfirlit – að minnsta kosti til að
gefa út sögu sína, segjum á sextugs‑
upphafi til vorra daga eftir Guðjón
byrja með – eingöngu á vef Blaða
afmælinu – eftir 5 ár – væri æskilegt
Friðriksson, sagnfræðing og fyrrum
mannafélags Íslands, press.is, þar
að fara að hafa það í huga að safna
blaðamann, frá árinu 2000. Í báðum
sem finna má stiklur um ýmislegt í
efni til hennar, og þá fyrst og fremst
tilfellum var frumkvæðið að ritun bók‑
sögu félagsins. Þar má líta á yfirlitið
eldri hlutans, því það tekur tíma.
anna komið frá Blaðamannafélaginu.
sem „lifandi skjal“, þar sem hægt
Fundargerðabókin sem ég minntist á
verður að auka við upplýsingar ef eitt‑
áðan, var til fyrir u.þ.b. átta árum. Það
hvað þykir vansagt, leiðrétta ef eitt‑
eru því allar líkur fyrir því að hún sé til
Yfirlit og fróðleikur
hvað er ranghermt og vonandi bæta
enn, þótt hún sé gleymd þar sem hún
Hins vegar hefur blaðamannatal enn
við nöfnum félagsmanna sem eru enn
er niðurkomin. Ég vil því heita á alla
ekki litið dagsins ljós þótt um það hafi
nær okkur í tíma. Kosturinn við að
félagsmenn að reyna að grafast fyrir
verið rætt í tilefni 100 ára afmælis
hafa upplýsingar sem þessar á vefn‑
fyrir um það hvar fundargerðabók
félagsins 1997, en fjölmiðlasaga Guð
um er að auðvelt er að tengja við þær
þessi muni nú vera.“
jóns Friðrikssonar reyndist nægilega
alls kyns ítarupplýsingar sem aðNú, liðlega hálfri öld síðar, hefur
stórt viðfangsefni við það tækifæri.
gengilegar eru á netinu, svo sem hjá
enn ekkert spurst til nefndrar fundar‑
Nú, 15 árum síðar – á 115 ára afmæli
wikipediu, alfræðiritinu á netinu, í al
gerðabókar, svo að fullvíst má telja að
félagsins – þegar aftur var farið að
þingismannatali þar sem margir féhún sé glötuð með öllu, en á hinn
grufla í skjölum Blaðamannafélagsins
lagsmenn eru nefndir til sögunnar,
bóginn hefur orðið mikil bragarbót í
á Landsbókasafni og gömlu drögin
minningargreinum í blöðum um
þekkingu á sögu blaða, blaða‑
að blaðamannatalinu frá sjötta ára‑
gengna félaga á ýmsum tímum, auk
mennsku og fjölmiðla almennt.
tugnum rifjuðust upp, kviknaði sú
fróðleiksmola ýmis konar og þar fram
Á þessari rúmu hálfu öld sem liðin
hugmynd hvort ekki mætti nýta upp‑
eftir götum. Þá hefur mjög verið stuðst
er frá því að orðin hér á undan voru
lýsingar sem þarna liggja fyrir með
við blaða- og fjölmiðlasögurnar tvær
rituð hafa komið út tvö grundvallarrit
einhverjum hætti, fylla upp í myndina
sem áður er lýst.
um sögu blaðamennskunnar – Blöð
og jafnvel láta rætast drauma for
Hverskyns ábendingar og frekari
og blaðamenn 1773-1944 eftir Vil
svarsmanna félagsins í byrjun sjötta
upplýsingar eru svo eftir sem áður vel
hjálm Þ. Gíslason, fyrrverandi útáratugarins um upplýsingar „einnig
þegnar.
varpsstjóra, frá árinu 1972, og Nýjustu
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Kjarakönnun fyrir Blaðamannafélag Íslands:

Laun blaðamanna
frá hruni

hækkað umfram neysluvísitölu
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almennt en því til viðbótar er sérstök ástæða til að draga
fram það atriði sem kemur í þriðja sæti í þessari könnun.
Það er spurningin um starfsöryggi en rúm 38% blaða‑
manna sem svöruðu könnuninni nefna þetta sem mikil‑
vægt atriði. Raunar skjóta starfsöryggismál víða upp koll‑
inum í þessari könnun sem þarf ekki að koma á óvart í ljósi
þeirra miklu aðhaldsaðgerða sem gripið hefur verið til á
fjölmiðlum. Hins vegar virðist starfsánægja vera talsverð
þrátt fyrir erfiðleikana (sjá einnig grein hér framar í blað‑
inu). Önnur atriði sem blaðamenn vilja leggja árherslu á þó

62
476.

Kaupmáttur heildarlauna blaðamanna hefur aukist á síðustu
árum og hækkað aðeins umfram verðlagsþróunina. Þetta
má lesa út úr kjarakönnun sem fyrirtækið Intellecta gerði
fyrir Blaðamannafélagið í lok síðasta árs og er sambærileg
við könnun sem gerð var árið 2009. Heildarlaun blaða‑
manna hækkuðu að meðaltali um 16,5% frá 2009 til ársloka
2012 og föst laun hækkuðu heldur minna eða um 15,5%.
Þessi hækkun er umfram hækkun vísitölu neysluverðs á
sama tímabili sem hækkaði um13,3%. Heildarlaun blaða‑
manna í árslok í fyrra voru að meðaltali 476.624 krónur.
Karlkyns blaðamenn eru að meðaltali með heldur hærri
heildarlaun en konur og munar þar rúmlega 34 þúsundum á
mánuði. Þá virðist menntun skipta máli þegar heildarlaun eru
annars vegar, þó þannig að þeir sem hafa BA/Sc gráðu eru
með hæstu launin og eru jafnvel heldur hærri en þeir sem
eru með mastersgráðu. Ýmsar skýringar kunna að vera á
því, eins og t.d. að þeir sem hafa BA/Sc próf hafi lengri
starfsaldur eða vinni lengur en aðrir.
Áhugavert er að skoða tengsl heildarlauna og fastra
launa. Svo viðist sem föst laun séu orðin mjög stór hluti af
heildarlaunum eða um og yfir 95% að meðaltali. Er þá
meðtalin öll yfirvinna og vaktaálag þegar það á við, en
talsvert algengt virðist vera að samið sé um föst laun þar
sem tiltekið magn yfirvinnu sé innifalið. Afar misjafnt er
hversu mikil yfirvinna er innifalin í slíkum samningum ef
marka má opin svör við slíkri spurningu. Mjög algegnt er
að slíkt sé ekki skilgreint sérstaklega og unnið sé eftir þörf‑
um, sem yfirleitt þýðir umtalsverða yfirvinnu sem ekki er þá
sérstaklega greitt fyrir en á að heita inni í föstu laununum.
Þessi staðreynd er ekki síst athyglisverð í ljósi þess að
tæplega þriðjungur blaðamanna, eða 29,6% segjast vinna
meira en 20 yfirvinnutíma í mánuði og 66% blaðamanna
vinna meira en 10 tíma í yfirvinnu á mánuði.
Í ljósi þess að laun blaðamannastéttarinnar hafa að
meðaltali ekki hækkað mikið umfram neysluvísitölu kemur
það ekki á óvart að langflestir, eða rúm 65% nefna „al
mennar launahækkanir“ þegar þeir eru spurðir hvað þeir
telji að leggja ætti mesta áherslu á í komandi kjarasamn‑
ingum. „Taxtahækkanir“ koma síðan í öðru sæti og nefna
47,6% það sem sérstakt áhersluatriði í samningum. Báðar
lýsa þessar áherslur ákveðinni óánægju með launakjörin

Heildarlaun blaðamanna í árslok í fyrra voru rúmar 476 þúsund
krónur og höfðu hækkað um 16,5% frá hruni.
Mynd: Birgitta Sif

FÉLAGIÐ
í minni mæli sé, eru styttri vinnutími, lengra orlof, aukin líf‑
eyrisréttindi, lægri eftirlaunaaldur og sveigjanlegri vinnu‑
tími.
Það vekur athygli í þessari könnun að umtalsverður
hugur hefur verið í mjög mörgum blaðamönnum varðandi
launaþróunina og kemur þetta vel fram í opinni spurningu
um hvað félagsmenn telji árangursríkar aðgerðir í kjara

baráttu blaðamanna. Svörin benda almennt til að blaða‑
menn telji sig þurfa að sækja kjarabætur sjálfir og í þeim
efnum sé samtakamátturinn líklegastur til árangurs, hvort
sem það kalli á að verkfallsvopninu verði beitt eða ekki.
Könnun Intellecta var framkvæmd í gegnum vefinn í
nóvember 2012. Hún byggir á 126 svörum félaga í Blaða
mannafélagi Íslands þar sem yfir 95% voru í fullu starfi.

press.is

v e f u r
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Tilnefningar

til Blaðamannaverðlauna 2012

Hér á eftir fara tilnefningar dómnefndar til blaðamanna‑
verðlauna fyrir árið 2012. Tilnefningar eru þrjár í hverjum
flokki, en flokkarnir eru nú fjórir þar sem flokkurinn „Viðtal
ársins“ er nú með í fyrsta sinn.

Umfjöllun ársins
Egill Ólafsson, mbl.is (Morgunblaðinu), fyrir vandaðan,
skjótan og alhliða fréttaflutning af illviðri og snjókomu í
september 2012, þar sem frá upphafi var dregin fram og
skilgreind yfirvofandi ógn fyrir fólk og búfénað.
Kristjana Guðbrandsdóttir, DV, fyrir viðamikinn og
vandaðan greinaflokk um einhverfu, ýmsar birtingarmyndir
hennar og vandamál við greiningu, ekki síst hjá stúlkum.
Sunna Valgerðardóttir, Fréttablaðinu, fyrir áhrifamikla,
heildstæða og vel unna röð fréttaskýringa um stöðu geðfatlaðra.

Rannsóknarblaðamennska
Andri Ólafsson, Stöð 2, fyrir afhjúpandi fréttir af aðkallandi
fjárhagsvanda hjúkrunarheimilisins EIR.
Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttastofu RÚV, fyrir upp‑
ljóstrandi og ítarlega umfjöllun um kadmíum í áburði ann‑
ars vegar og notkun iðnaðarsalts í matvælum hins vegar.
Jóhannes Kr. Kristjánsson, Kastljósi, fyrir að draga
fram óbirtar og gagnrýnar skýrslur Ríkisendurskoðunar um
bókhaldskerfi ríkisins og fyrir að varpa, ásamt Helga Seljan,
ljósi á umdeild atriði varðandi innleiðingu kerfisins.

Viðtal ársins
Anna Brynja Baldursdóttir, Vikunni, fyrir opinskátt viðtal
við Agnesi M. Sigurðardóttur, biskup sem tjáði sig þar með
einlægum hætti um bæði persónuleg mál sín og atriði sem
varða embættið.
Sigmar Guðmundsson, Kastljósi, fyrir sérstaklega
áhrifaríkt og sterkt viðtal við Eirík Inga Jóhannsson, sjó‑
mann sem komst lífs af þegar togarinn Hallgrímur fórst.
Skapti Hallgrímsson, Morgunblaðinu, fyrir sérstaklega
vel skrifað og lifandi mannlífsviðtal við eistneska tónlistar‑
manninn Valmar Väljaots.

Blaðamannaverðlaun ársins
Ingi Freyr Vilhjálmsson, DV, fyrir umfjöllun um fiskveiðar
Íslendinga við Afríku og ýmis skrif um viðskipti og uppgjör í
kjölfar hrunsins.
Ragnar Axelsson, Morgunblaðinu, fyrir merka umfjöll‑
un og myndir af stórum pollum á Grænlandsjökli sem voru
til marks um óvenju mikla bráðnun Grænlandsjökuls.
Una Sighvatsdóttir, mbl.is (Morgunblaðinu), fyrir
greinaflokkinn Váin á vegum, þar sem fjallað var um um‑
ferðarslys frá mörgum sjónarmiðum með því að tvinna
saman ýmsar fjölmiðlagáttir s.s. prentmiðilinn, netið, gagn‑
virka grafíska framsetningu og myndskeið.

Verðlaunahafar Blaðamannaverðlauna 2012, f.v. Ragnar Axelsson, Sigmar Guðmundsson, Sunna Valgerðardóttir og Jóhann Bjarni
Kolbeinsson.
Mynd: sbs
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Verðlaunahafar

og rök dómnefndar

Umfjöllun ársins 2012
Sunna Valgerðardóttir, Fréttablaðinu, fyrir áhrifamikla,
heildstæða og vel unna röð fréttaskýringa um stöðu geð‑
sjúkra. Fréttaskýringaflokkur Sunnu tók með yfirgripsmikl‑
um hætti á flóknu og vandasömu vandamáli sem skoðað
var frá mörgum hliðum. Í umfjölluninni voru ýmis álitamál
dregin fram í dagsljósið sem ekki hafa farið hátt og nýju
ljósi varpað á önnur sem urðu tilefni sjálfstæðra frétta,
bæði á forsíðu blaðsins og víðar. Jafnvægi var í umfjöllun‑
inni, þar sem teflt var saman í hæfilegum hlutföllum lífs‑
reynslusögum geðfatlaðra einstaklinga og sjónarmiðum
hinna ólíku fulltrúa stjórn- og heilbrigðiskerfisins auk þess
sem staða mála var borin saman við nágrannalönd.
Greinaflokkurinn var vel skrifaður, uppbygging markviss og
framsetning var lífleg og aðgengileg fyrir lesendur.

Rannsóknarblaðamennska ársins 2012
Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttastofu RÚV, fyrir upp‑
ljóstrandi og ítarlega umfjöllun um kadmíum í áburði annars
vegar og notkun iðnaðarsalts í matvælum hins vegar. Mikil
vægt hlutverk blaðamanna er að veita valda- og stjórnkerf
um samfélagsins aðhald, ekki síst þeim stofnunum sem
sjálfar eiga að veita aðhald og eftirlit. Rannsókn Jóhanns
Bjarna á starfsháttum Matvælastofnunar leiddi í ljós að
stofnunin hefði brugðist hlutverki sínu í mikilvægum atriðum.
Hann upplýsti um að allt of mikið af þungmálminum kad
míum hefði verið í þúsundum tonna af áburði frá Skeljungi
sem notaður var vorið 2011 og að Matvælastofnun hefði
ekki stöðvað dreifinguna þrátt fyrir að hafa vitað af ágöllum
áburðarins, heldur aðeins upplýst söluaðila sem síðan hélt
viðskiptavinum sínum óupplýstum í hálft ár. Jóhann Bjarni
fylgdi málinu vel eftir og annað mál af svipuðum toga fylgdi
beint í kjölfarið þegar hann upplýsti fyrstur manna um að
Ölgerðin hafði í stórum stíl selt iðnaðarsalt til matvælafram‑
leiðenda og að hvorki Matvælastofnun né Heilbrigðiseftirlit
Reykjavíkur höfðu upplýst um málið eftir að það kom upp
innanhúss hjá þeim. Í báðum þessum tilvikum voru fréttirnar
og öll undirbúningsvinna traust og til fyrirmyndar, enda
vöktu þessi mál almenna athygli og drógu fram í dagsljósið
vinnubrögð og starfshætti sem rík ástæða var til að breyta.

Viðtal ársins 2012
Sigmar Guðmundsson, Kastljósi, fyrir sérstaklega áhrifa‑
ríkt og sterkt viðtal við Eirík Inga Jóhannsson, sjómann sem

komst lífs af þegar togarinn Hallgrímur fórst. Eiríkur Ingi
hafði stórbrotna harmsögu að segja aðeins viku eftir að
hann hafði einn komist lífs af úr skelfilegu sjóslysi. Hér var
Kastljós með efnivið um harmrænan atburð og alvarlega
frásögn sjómannsins. Það er vandaverk sem krefst þekk‑
ingar og reynslu blaðamanns að koma bæði atburðinum til
skila svo og frásögn sögumanns. Þetta kallaði á óvenju‑
lega lausn. Sigmar Guðmundsson sýndi bæði sögunni og
sögumanni verðskuldaða virðingu þegar hann ákvað að
þverbrjóta allar reglur Kastljóss um efnismeðferð og lét
frásögn Eiríks flæða í fullri lengd og ótruflaða. Ritstjórn og
blaðamennska felst iðulega í því að stytta, stýra og spyrja
þannig að henti þeim miðli og því formi sem við á hverju
sinni. Hér var efnið meðvitað ekki lagað að rammanum
heldur ramminn að efninu í þessu lang lengsta sjónvarps‑
viðtali í manna minnum. Viðfangsefnið var vandmeðfarið,
ekki síst í ljósi þess hve stutt var frá slysinu og siðareglur
blaðamennskunnar gera miklar kröfur í slíkum tilfellum.
Þessum kröfum var mætt með góðum undirbúningi og við‑
talið tekið eftir samráð við og samþykki sálfræðings Eiríks
Inga og umræður við hann sjálfan.

Blaðamannaverðlaun ársins 2012
Ragnar Axelsson, Morgunblaðinu, fyrir merka umfjöllun
og myndir af stórum pollum á Grænlandsjökli sem voru til
marks um óvenju mikla bráðnun jökulsins. Einlægur áhugi
Ragnars á mannlífi og náttúru á norðurslóðum hefur á
umliðnum árum komið fram í glæsilegri umfjöllun í máli og
myndum og vakið alþjóðlega athygli. Umfjöllun hans um
fjölda stórra nýrra vatna eða polla norðarlega á Græn
landsjökli sem rekja má til hlýnunar jarðar er engin undan‑
tekning. Eftir að hafa sjálfur uppgvötað þessar náttúrufars‑
breytingar á jöklinum úr flugvél fór blaðamaðurinn Ragnar
Axelsson aftur á staðinn til að mynda og skoða fyrirbærið
með það að markmiði að greina umheiminum frá því. En í
stað þess að sýna sérfræðingum myndir og segja þeim frá
málinu fékk hann Harald Sigurðsson jarðfræðing með sér
á staðinn til að leggja mat á þær breytingar sem þarna
höfðu orðið. Útkoman var stórglæsileg umfjöllun í máli og
myndum sem ber vitni um vönduð vinnubrögð, skipulagn‑
ingu og útsjónarsemi samfara næmum skilningi á samspili
mynda og texta í fjölmiðlun, ekki síst í umfjöllun um um‑
hverfismál.
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Verðlaunamyndirnar
Dómnefnd:

2012

Þorkell Þorkelsson, formaður
Haraldur Hannes Guðmundsson
Karl Petersson
Dagur Gunnarsson
Bjarni Eiríksson
Hörður Sveinsson
Gísli Egill Hrafnsson

Mynd ársins

Ljósmyndari:
Kjartan Þorbjörnsson

Umsögn dómnefndar:
Í þessari einföldu mynd er sögð flókin saga þjóðfélagsátaka liðinna ára. Þrátt fyrir einfaldleikann
er hægt að túlka myndina á marga vegu og leggja margþætta merkingu í hana. Þetta er skemmtileg
nálgun á annars hefðbundið viðfangsefni fréttaljósmynda þar sem ljósmyndarinn sýnir áhorfandanum nýtt og skemmtilegt sjónarhorn með gráglettnislegri kímni. Það er engin tilviljun sem ræður för
hér. Myndasmiðurinn gerir sér far um að sýna áhorfandanum sitt sjónarhorn og tekst vel upp með
sterkri og einfaldri myndbyggingu.
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BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2013

BLA ÐAL J ÓS M YN D A R A F É L A G Í S L A N DS
Íþróttamynd ársins

Ljósmyndari:
Kjartan Þorbjörnsson

Álit dómnefndar:
Ljósmyndarinn þorir að að fara nýja leið í myndsköpun og býr til góða mynd sem sýnir hreyfingu og fjölbreytileika íþróttarinnar á listrænan hátt. Þessi mynd er vel heppnuð tilraun til að gera eitthvað tæknilega
frumlegt, brjótast úr úr klisju íþróttaljósmyndunar og á skemmtilegan hátt minnir þessi mynd á árdaga ljósmyndunar þar sem tæknin var notuð til að sýna hreyfingar manna og dýra á nýjan hátt. Þessi mynd fangar
röð augnablika með skemmtilegum hætti og notfærir sér nýja tækni á listfenginn hátt og gefur áhorfandanum nýjar víddir til að velta vöngum yfir.

Daglegt líf

Ljósmyndari:
Ómar Óskarsson

Álit dómnefndar:
Hnyttin og lýsandi mynd sem ber vökulu auga ljósmyndarans vitni.
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Tímaritamynd ársins
Ljósmyndari:
Kristinn Magnússon

Álit dómnefndar:
Stílhrein og vel gerð mynd. Fáguð og öguð vinnubrögð
ljósmyndara.

Portrettmynd ársins

Álit dómnefndar:
Mjög sterkt portrett þar sem saman fer frumlegt sjónarhorn, markviss litanotkun og táknræn notkun umhverfis. Myndin er tekin í tilefni
umfjöllunar um málefni sem lengst af hefur
verið viðkvæmt í samfélaginu. Ljósmyndari fer
hér næmum höndum um viðfangsefnið sem líkt
og rísi hér úr djúpinu og upp á yfirborðið til
ljóssins.

Ljósmyndari:
Haraldur Jónasson
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Umhverfismynd ársins

Ljósmyndari:
Gunnar V. Andrésson

Álit dómnefndar:
Augnablikið fangað í ákaflega tignarlegri en jafnframt dramatískri mynd þar sem náttúran sýnir styrk sinn
við ný og gömul kennileiti borgarinnar. Okkur hættir til að gleyma því að borgin er landslag í sjálfu sér. Góð
ljósmynd getur sýnt okkur kunnuglega staði í nýju ljósi eða vakið óvænt hughrif þar sem við bjuggumst ekki
við þeim. Þetta er vel byggð mynd þar sem staðsetning ljósmyndarans og augnablikið skipta öllu máli.

Fréttamynd ársins
Ljósmyndari:
Eyþór Árnason

Álit dómnefndar:
Myndin sem nefndin valdi í ár er
sterk og sígild fréttamynd sem getur
staðið sjálfstæð án textaskýringar og
segir áhorfandanum tafarlaust
áhrifamikla sögu. Styrkur myndarinnar felst í góðri myndbyggingu sem stuðlar að því að áhorfandinn dregst inn í augnablikið og fer samstundis að
velta aðstæðum og ástæðum fyrir sér. Glæpaaldan sem hefur riðið yfir land og þjóð á undanförnum misserum hefur
verið ofarlega á baugi í þjóðfélagsumræðunni og mikið fjallað um hana í fjölmiðlum og því ekki úr vegi að fréttamynd ársins sýni eina hlið á því máli. Það sem skiptir öllu máli í fréttaljósmyndun er að fanga augnablikið, segja
sögu með skýrum hætti. Þegar best tekst til þarfnast slík mynd ekki frekari skýringar með texta og það þykir dómnefndinni að þessi mynd geri með glæsibrag.
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Myndröð ársins

Álit dómnefndar:

Ljósmyndari:
Kjartan Þorbjörnsson

30

Góð tilraun til að segja sögu í myndum. Þarna er á ferðinni röð mynda
sem sýna áhorfandanum sögu drengs sem tekst á við lífið og erfiðleika
þess og færir áhorfandanum heim sanninn um hvernig hægt er að njóta
lífsins á marga vegu. Það sem þessi myndaröð hefur umfram aðrar sem
kepptu í þessum flokki í ár er að hér er ekki einungis röð mynda frá
einum viðburði heldur er gerð atrenna að því að sýna söguna á bakvið
hversdagslíf venjulegs drengs sem þarf að kljást við fötlun sína. Hér
hefur verið hugsað út í flæði og söguþráð á myndrænan hátt.
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Myndir

ársins 2012

Á sýningunni í ár eru 133 myndir og eru flokkarnir þeir
sömu og undanfarin ár: Fréttir, íþróttir, portrett, tímarit,
umhverfi, daglegt líf og myndraðir. Veitt eru verðlaun fyrir
bestu myndina í öllum flokkum og þar að auki er valin
mynd ársins úr öllum innsendum myndum.
Það voru tvær þriggja manna dómnefndir auk formanns
dómnefndar sem fóru í gegnum þær tæplega 1.000 myndir
sem bárust í keppnina.
Ákveðið var að brydda upp á þeirri nýjung að skipta flokk‑
unum á þessar tvær dómnefndir og reyndist það mjög vel.
Bjarni Eiríksson, Dagur Gunnarsson og Karl Petersson
skipuðu dómnefndina sem fór í gegnum fréttamyndirnar,
íþróttamyndirnar og myndraðirnar.
Gísli Egill Hrafnsson, Haraldur Hannes Guðmundsson
og Hörður Sveinsson sátu í dómnefndinni sem fór í gegn‑
um tímaritamyndirnar, portrettin, daglegt líf og umhverfi.
Sameiginlega völdu dómnefndirnar svo mynd ársins og
hafði formaður dómnefndar, Þorkell Þorkelsson, þar at
kvæðarétt. Hann var þar að auki dómnefndum innan
handar við störfin.
Flokkarnir fyrir myndskeiðin eru: Fréttamynd, daglegt líf,
lífsbarátta, fagmennska, náttúruhamfarir og landslag. Veitt
eru verðlaun fyrir tvö bestu myndskeiðin óháð flokkum.
Þriggja manna dómnefnd fór í gegnum myndskeiðin

Verðlaunahafar fyrir Myndir ársins 2012.

sem bárust í ár. Hana skipuðu: Ingi R. Ingason, framleið‑
andi og kvikmyndatökumaður, Sólveig Kr. Bergmann
fréttamaður og Ómar Ragnarsson fjölmiðlamaður.
Við viljum þakka öllum þeim sem komu að undirbúningi
og styrktu sýninguna í ár kærlega fyrir gott og ánægjulegt
samstarf. Íslandsbanki styrkir sýninguna í ár með vegleg‑
um verðlaunum. Einnig viljum við þakka Blaðamannafélagi
Íslands fyrir stuðninginn.
Samhliða sýningunni kemur út bókin, Myndir ársins 2012,
sem Sögur útgáfa gefur út. Í bókinni eru allar myndirnar
sem eru á sýningunni en auk þess var nokkrum fréttamynd‑
um bætt við. Cristopher Lund sá um prentun ljósmynda á
sýningunni og kunnum við honum bestu þakkir fyrir.
Við viljum vekja athygli á því að á neðri hæð Gerðarsafns
sýnir Þórir Guðmundsson myndir sem hann hefur tekið á
vettvangi hjálparstarfs víða um heim. Sýningin ber heitið Á
vettvangi vonar.
Bestu kveðjur, stjórn Blaðaljósmyndarafélags Íslands
Rakel Ósk Sigurðardóttir, formaður
Vilhelm Gunnarsson
Anton Brink Hansen
Haraldur Guðjónsson
Þorkell Þorkelsson
Eyþór Árnason, sýningarstjóri

Mynd: sbs
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Eftir

Birgi Guðmundsson

Blaðamannaverðlaun
í áratug
Blaðamannaverðlaun Blaðam anna
félags Íslands voru veitt í tíunda sinn
þann 9. mars, en þau voru fyrst afhent
við hátíðlega athöfn á Hótel Borg í febr‑
úar 2004. Það þótti ekki sjálfsagt mál á
sínum tíma að blaðamenn færu út í slíkt
fyrirtæki sem blaðamannaverðlaun
eru, en þáverandi formaður, Róbert
Marshall, ásamt varaformanninum
Örnu Schram og þáverandi fram
kvæmdastjóra og núverandi formanni,
Hjálmari Jónssyni, fengu til liðs við sig
hóp manna og málinu var ýtt úr vör.
Meðal þess sem gagnrýnendur töluðu
um var að fjölmiðlasamfélagið á Íslandi
væri of lítið til að standa undir verð‑
launum af þessu tagi og nánast allt
sem gert væri myndi þá verða sjálf‑
krafa verðlaunaefni og að svona nokk‑
uð myndi lítið annað gera en að ýta
undir þá ímynd að blaða- og frétta‑
menn væru sjálfhverfir og sjálfumglaðir
og þætti ekkert skemmtilegra en að
fjalla um og skjalla hver annan. Óhætt
er að fullyrða að þessi gagnrýni hefur
reynst fullkomlega óréttmæt. Og öfugt
við það sem ýmsir töldu – að verðlaun í
þremur flokkum væri allt of mikið fyrir
hið litla fjölmiðlasamfélag – þá hefur
þótt ástæða til að fjölga flokkum og var
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í fyrsta sinn í ár veitt viðurkenning í
flokknum „Viðtal ársins“. Raunar hefur
umræðan um að fjölga flokkum komið
upp oftar en einu sinni sem bendir til
þess að einhverjum hafi þótt tiltekin
svið blaðamennskunnar verða út
undan. Þessi umræða endurspeglar
e.t.v. þann vanda sem felst í þeirri
stefnu sem mörkuð var í upphafi að
hafa frekar almenn verðlaun og fáa
flokka fyrir svið sem í eðli sínu er mjög
fjölbreytt og eðlisólíkt. Þannig má segja
að þrjú atriði hafi komið sérstaklega til
álita í þessu samhengi:
1. Í fyrsta lagi að hve miklu leyti
bæri að horfa til framsetningar‑
færni, þ.e. hvernig til tækist að
koma því sem segja átti á fram‑
færi á skilmerkilegan og einfald‑
an hátt og á góðu máli. Þessi
„tæknilegi“ þáttur er vissulega
eitt af þeim einkennum sem mikil
væg eru í góðri blaðamennsku.

2. Í öðru lagi var það spurningin
um umfjöllunarefnið og vægi
þess í samfélagsþróuninni. Aug
ljóslega skiptir það miklu máli
hvort viðfangsefnið er mikilvægt
almannahagsmunum og skiptir
sköpum í þjóðfélagsumræðunni
eða hvort það er dæguraf‑
þreying sem gleymist að kveldi
dags.
3. Loks var hugað að því að það
getur skipt máli í hvers konar
miðli og á hvaða formi blaða‑
mennskan er. Ólíkir miðlar kalla
á ólík vinnubrögð og það getur
skipt máli varðandi tækni og
framsetningarmáta annars veg
ar og mikilvægi og áhrif í þjóð‑
félagsumræðu hins vegar hvort
blaðamennskan kemur fram t.d.
í sjónvarpi á besta áhorfstíma
eða hugsanlega í minna eða
lítið lesnum netmiðli.

Besta umfjöllun ársins
Horft til eftirfylgni í máli og þess hvort verið er að gera flókið mál aðgengi‑
legt og upplýsandi fyrir almenning. Hér skiptir miklu hvort umfjöllunin hefur
tæmt málið og tekið fyrir allar hliðar þess sem máli skipta.
Stikkorð: upplýsandi/skiljanleg; heildstæð; mikilvæg

Rannsóknarblaðamennska ársins
Horft til þess að blaðamaður hefur þurft að velta við steinum og skoða þá
kima sem ekki eru augljósir í daglegu amstri. Skipuleg vinnubrögð og
úrvinnsla rannsóknarvinnu skipta máli.
Stikkorð: rannsóknarvinna; eftirfylgni; mikilvæg

Blaðamannaverðlaun ársins
Horft til þess að umfjöllunin veki sérstaka athygli og skeri sig úr annarri
umfjöllun fyrir frumleika, fagleg vinnubrögð og sé með einhverjum hætti
þýðingarmikilð framlag til almannaheilla eða umbóta í samfélaginu.
Stikkorð: ferskleiki/frumleiki; almannaheill/mikilvægi; fagleg vinnubrögð

BLAÐAMANNAVERÐLAUN
Strax í upphafi var tekin sú stefna í
dómnefndinni að samþætta þessi þrjú
atriði og og reyna að gefa þeim öllum
vægi þó það væri að sjálfsögðu með
nokkuð misjöfnum hætti eftir verð‑
launaflokkum. Yfirlýstur tilgangur
verðlaunanna var að efla fagleg vinnu
brögð og meðvitund í blaðamennsku
og þannig stuðla enn frekar að því að
blaðamennska styrkti sig í sessi sem
fag (e. profession). Slíkt kallaði þar af
leiðandi á skilgreinngu eða að minnsta
kosti á vísi að skilgreiningu á fagstétt.
Í stefnumótun dómnefndar var það
ekki síst samfélagslegt hlutverk blaða‑
mennskunnar og skyldur blaðamanna
við almenning og almannahagsmuni,
sem var talið aðgreina blaðamenn
sem fagstétt frá öðrum hópum sem
vinna við upplýsingamál, s.s.
almannatengla, upplýsingafulltrúa
eða bloggara. Af þessum sökum má
segja að liður tvö hér að framan,
umfjöllunarefnið og mikilvægi þess
hafi verið nokkuð sterkt í þeim viðmið‑
um sem notuð hafa verið. Þetta má sjá
ef skoðuð eru „stikkorð“ og skilgrein‑
ingar sem dómnefndin sendi frá sér
og birt voru á upphafsári verðlaun‑
anna og áttu að gefa til kynna hver
áherslan væri í hverjum flokkanna
þriggja um sig. Eins og sjá má af
þessum skilgreiningum (sjá sérstakt
box) er „mikilvægi“ sett mjög framar‑
lega í þeim öllum og í þeim efnum er
fylgt alþjóðlegri hefð um að verðlauna
beri það sem skipti samfélagið miklu
máli og sé því til góðs.

Fjöldi flokka
Í gegnum árin hefur þessi grunnur
síðan þróast nokkuð en í ljós hefur
komið að miðað við þær forsendur
sem lagt var upp með væri hætta á að
ákveðin tegund af blaðamennsku og
jafnvel fjölmiðlum yrði utan við þann
hring sem verðlaunin næðu til. Hér bar
hæst það sem kalla mætti mannlífs‑
blaðamennsku þar sem þjóðfélags‑
legt mikilvægi einstakra umfjallana var
e.t.v. ekki mjög mikið, en þessi tegund
umfjallana er hins vegar almennt mikil‑
vægur þáttur í blaðamennsku samtím‑
ans. Að hluta til hefur dómnefndin
reynt að taka tillit til þessarar tegundar
blaðamennsku í flokknum „Umfjöllun

Frá pressuballi á Hótel Borg 2004 þar sem Blaðamannaverðlaun voru afhent í fyrsta
sinn.

ársins“ en fljótlega varð ljóst að heppi‑
legt kynni að vera að gera einhverjar
breytingar. Þannig sagði sá sem þetta
ritar í ávarpi við afhendingu Blaða
mannaverðlauna árið 2007:
„Í dómnefndinni höfum við iðulega
fundið fyrir því að okkur þykja tiltekin
dæmi um blaðamennsku þess virði
að á hana sé sérstaklega bent, en
hins vegar hafi ekki gefist tækifæri til
þess með góðu móti innan þeirrar
skilgreiningar og þeirra flokka sem
reglugerðin um verðlaunin kveður á
um. Þá hefur okkur fundist að gott
hefði verið ef flokkarnir væru fleiri og
næðu með einhverjum hætti betur
utan um þá fjölbreyttu flóru sem
blaðamennska á ljósvakanum, á net‑
inu, í dagblöðum og í tímaritum í raun
er. Það er því full ástæða fyrir forustu
Blaðamannafélagsins að íhuga kosti
þess og galla að fjölga verðlauna‑
flokkum. Kanna til dæmis hvort taka
beri upp verðlaunaflokk fyrir viðtöl
eða frétt ársins, svo dæmi séu tekin.“
Þessi sjónarmið gerjuðust síðan um
skeið bæði í dómnefnd og í forustu
félagsins og síðan var það á aðalfundi
2012 sem samþykkt var tillaga stjórnar
um að fjölga verðlaunaflokkum um
einn og taka upp flokkinn „Viðtal árs‑
ins“. Í greinargerð stjórnarinnar sagði
meðal annars: „Þegar þessi mál hefur
borið á góma hefur jafnan komið fram

ótti við að verðlaunaflokkum fjölgi of
mikið. Vissulega má til sanns vegar
færa að brýnt sé að fara varlega í að
fjölga flokkum. Of margir flokkar geta
gengisfellt verðlaunin og gert þau
ómarkvissari. Hins vegar er stjórn BÍ
sammála því áliti talsmanna dóm‑
nefndar í gegnum árin að óhætt væri
að fjölga um einn.
Í ljósi þess að þeir flokkar sem nú
þegar er verðlaunað fyrir byggja að
verulegu leyti á fréttatengdu efni, er
mikilvægt að draga fram það sem vel
er gert í annars konar blaðamennsku.
Því er gerð tillaga um að bæta við
aðeins einum flokki, „Viðtal ársins“.“

Verðlaunaathöfnin
Í upphafi var blásið til mikilla hátíða‑
halda í kringum veitingu verðlaun
anna og þegar þau voru veitt í fyrsta
sinn 2004 var það gert á sérstöku
„Pressuballi“ sem haldið var á Hótel
Borg. Með þessu var hugmyndin að
tengja verðlaunin við minni úr sögu
Blaðamannafélagsins, en pressuböll
voru mjög þekkt og umtöluð fyrirbæri
á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Sá
tími virtist þó liðinn að hljómgrunnur
væri fyrir galadansleik þar sem ís‑
lenskir blaðamenn voru í aðallutverki
og strax árið 2006 var hætt að efna til
slíkra samkoma og verðlaunaveitingin
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færð yfir á Þingholt á Hótel Holti. Þar
fór hún fram síðdegis á laugardegi
og í kjölfarið var móttaka á vegum BÍ
þar sem félagsmenn gátu rætt saman
um verðlaunin og annað sem þeim
lá á hjarta. Það var svo árið 2009
að tveir stórir atburðir í félagsstarfi
blaðamanna, Blaðamannaverðlaunin
og verðlaunaafhending fyrir Myndir
ársins ásamt opnun sýningar Blaða
ljósmyndarafélags Íslands, voru sam‑
einaðar í einn viðburð í Gerðarsafni í
Kópavogi.
Verðlaunagripur Blaðamannaverð
launanna var hanna ður í samstarfi
fyrsta dómnefndarformannsins og
þáv erandi grafísks hönnuðar Blaða
mannsins, Margrétar Kröyer, í samráði
við þáverandi formann BÍ og aðra
stjórnarmenn. Gripurinn sýnir penna
sem á að vera tákn fyrir tjáningu og
tjáningarfreslið og penninn stendur á
stalli við áttavita eða kompás, sem
vísar veginn rétta leið. Gripurinn er úr
gegnheilum málmi og því þungur og
hefur til þessa verið steyptur hjá Mám
steypunni Hellu í Hafnarfirði. Þess má
geta hér að grunnhugmyndin að upp‑
stillingunni er sótt í ónefndan og
óþekktan verðlaunagrip fyrir pílu‑
keppni, þar sem áttavitinn var í raun
píluspjald og penninn píla. Slíkt er í
raun ekki óviðeigandi þar sem segja
má að verið sé að verðlauna
blaðamennsku sem hittir í mark!
Ekki virðist hafa náð að festast
við gripinn ákveðið nafn, en
á tímabili var þó eitthvað
vísað til hans sem „Pressu
pennans“ eða „Blaða
mannak ompássi ns“, en
hvorug nafngiftin hefur náð
almennri útbreiðslu. Þeir sem
vinna til þessa verðlaunagrips
eru þeir vinningshafar í flokkum
verðlaunanna, en auk
þess fær sá sem á
Mynd ársins í sam
keppni Blaðaljós
mynda rafélags
ins gripinn.

um verið fyrir þessar tilnefningar,
annars vegar tilnefningar í gegnum
netið og hins vegar tilnefningar frá rit‑
stjórnum. Dómnefndin hefur alla tíð
haft úr mjög miklu efni að moða og
algengt að á annað hundrað tilnefn‑
ingar berist henni. Stundum hefur
það reynst mjög erfitt að velja úr
þessum fjölda aðeins þrjár tilnefn‑
ingar í hvern flokk, en auðvitað hefur
það þó verið misjafnt eftir árum. Því
má fullyrða – og það hefur verið
afstaða dómnefndar að það er og
hefur verið ákveðinn sigur og mikil
viðurkenning í því fólgin að komast í
hóp tilnefndra á hverjum tíma. Þegar
meta á verðlaunin og skoða verð‑
launahafa er því eðlilegt að skoða
hverjir það eru sem hlutu verðlaunin
sjálf, en fráleitt er annað en skoða
samhliða samsetningu þeirra sem
fengið hafa tilnefningar.
Frá því verðlaunin voru fyrst veitt
hefur dómnefnd tilnefnt rétt rúmlega
70 blaðamenn til verðlauna, ýmist
eina sér eða sem hluta af einhvers
konar samvinnuverkefni. Af þessum
rúmlega 70 blaðamönnum hafa rúm‑
lega 60% verið karlar og tæp 40%
konur. Allir helstu miðlar hafa fengið

tilnefningar frá dómnefndinni, þó eðli
málsins samkvæmt hafi sumir fengið
fleiri en aðrir. Úr þessum hópi er einn
einstaklingur, sem hefur fimm sinnum
fengið tilnefningu, sex sem hafa feng‑
ið þrjár tilnefningar og sautján sem
hafa tvisvar fengið tilnefningu.
Sjálf verðlaunin hafa 29 einstakl
ingar fengið og þá eru undanskilin
verðlaun sem veitt eru heilum ritstjórn
um. Einn blaðamaður hefur þrisvar
fengið verðlaun og þrír hafa fengið
verðlaun tvisvar.
Og hvaða sögu segja þá þessar
tölur? Þær segja fyrst og fremst
tvennt:
a. Í fyrsta lagi draga þær fram að
á Íslandi er greinilega til ákveð
inn hópur sérstakra, kraftmikilla
blaðamanna sem endurtekið
banka upp á hjá dómnefnd
blaðamannaverðlauna.
b. Í öðru lagi draga þær líka fram
þá staðreynd, að hópurinn sem
vinnur faglegt og gott starf –
ástundar góða blaðamennsku
– er stór og öflugur og dreifður
á allar tegundir fjölmiðla.
Að draga fram þessa staðreynd – að
draga fram það sem vel er gert í ís
lenskri blaðamennsku og hvetja
þannig til faglegra og góðra vinnu‑
bragða var eitt meginhlutverk verð‑
launanna og það hafa þau gert.
Blaðamannaverðlaunin eiga að
styðja við og efla góða blaðamennsku,
en góð blaðamennska er einn mikil‑
vægasti þáttur lýðræðislegra samfé‑
lagshátta. Segja má að á síðasta ára‑
tug hafi markaðsfjölmiðlun á Íslandi
fest sig í sessi og samfara henni hafa
svipuð vandamál og kollegar íslenskra
blaðamanna erlendis þekktu áður öðl‑
ast mikilvægi hér á landi. Þetta eru
atriði eins og það að söluvænleiki
efnis skiptir máli fyrir áherslur,
að færra fólk þarf nú en
áður til að framleiða
meira efni og jafnvel

Verðlaunahafar
Allt frá upphafi verðlaunanna
hefur dómnefnd árlega borist fjöldi
tilnefninga. Tveir farvegir hafa eink‑
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Verðlaunagripur Blaðam annav erðl auna
Blaðamannafélags Íslands.
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fyrir fleiri gáttir, og að vaxandi ástæða
er til að gæta að ritstjórnarlegu sjálf‑
stæði, bæði gagnvart sérhagsmunaðil
um eins og auglýsendum og kannski
ekki síður – eigendum. Fagleg vitund
blaðamanna er í raun eina vörn al
mennings gegn sérhagsmunum af
ýmsu tagi í stöðugu áreiti upplýsinga
nútímans. Sjálfstæð og óháð blaða‑
mennska og þau faglegu grunngildi
sem henni fylgja hafa verið það afl
sem blaðamannaverðlaunin hafa stutt
við undanfarinn áratug og það munu
þau gera áfram um ókomin ár.
Undirritaður hefur nú látið af störf‑
um sem formaður dómnefndar og
þakkar félögum sínum í nefndinni
undanfarin tíu ár fyrir samstarfið og
óskar þeim alls góðs í störfum sínum í
framtíðinni.
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Hér má sjá fjölda tilnefninga annars vegar og fjölda verðlauna hins vegar skipt eftir fjöl
miðlum. Það hefur komið nokkrum sinnum fyrir að fjölmiðlar skipti með sér verðlaunum
og tilnefningum og útskýrir það hvers vegna fjöldinn er ekki alltaf í heilum tölum.

Vinningshafar (einstaklingar)

Fjöldi verðlauna

Kristinn Hrafnsson
Jóhannes Kr. Kristjánsson
Ragnar Axelsson
Sigmar Guðmundsson
Agnes Bragadóttir
Auðunn Arnórsson
Árni Þórarinsson
Bergljót Baldursdóttir
Brynhildur Ólafsdóttir
Davíð Logi Sigurðsson
Gerður Kristný Guðjónsdóttir
Helga Arnarsdóttir
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir
Jóhann Hauksson
Jóhann Bjarni Kolbeinsson
Jón Björgvinsson
Kristján Már Unnarsson
Lóa Pind Aldísardóttir
Reynir Traustason
Ritstjórn DV
Sigríður Dögg Auðunsdóttir
Sigurjón M. Egilsson
Sunna Ósk Logadóttir
Sunna Valgerðardóttir
Svavar Hávarðsson
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir
Þóra Tómasdóttir
Þórður Snær Júlíusson
Önundur Páll Ragnarsson

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fleiri en ein tilnefning
Jóhannes Kr. Kristjánsson
Davíð Logi Sigurðsson
Ingi F. Vilhjálmsson
Jóhann Hauksson
Kristinn Hrafnsson
Ragnar Axelsson
Svavar Hávarðsson
Agnes Bragadóttir
Auðunn Arnórsson
Baldur Arnarson
Halldór Baldursson
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir
Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Jón Björgvinsson
Magnús Halldórsson
Pétur Blöndal
Reynir Traustason
Ritstjórn DV
Sigmar Guðmundsson
Sigríður Dögg Auðundsóttir
Skapti Hallgrímsson
Trausti Hafliðason
Þóra Arnórsdóttir
Þóra Tómasdóttir

Fjöldi
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Ekki brotlegur
Mál nr. 3 20112-2013
Kærandi: A
Kærðu: Björn Þorláksson, ritstjóri
akureyrivikublad.is og vikublaðsins
Akureyri

Kæruefni
Frétt undir yfirskriftinni „Sýknaður af
níði passar börn“.

Málsmeðferð
Kæra barst siðanefnd 22. janúar 2013
með bréfi, dags. 21. janúar 2013.
Kærandi hefur lagt fram ljósrit af for‑
síðu vikublaðsins Akureyri frá 18.
janúar 2013 og útskrift af vefnum
akureyrivikublad.is en á báðum stöð‑
um er hina kærðu umfjöllun að finna.
Málið var tekið fyrir á fundi nefndar‑
innar 29. janúar 2013. Siðanefnd
óskaði eftir greinargerð kærða, sem
barst nefndinni 6. febrúar 2013. Málið
var aftur tekið fyrir á fundi siðanefndar
7. febrúar 2013.

Málavextir
Í hinni kærðu umfjöllun er því lýst að
karlmaður sé að störfum á Akureyri
sem dagforeldri og passi 4-6 börn
þrátt fyrir að hafa verið sýknaður í hér‑
aðsdómi og Hæstarétti af ákæru
vegna meints kynferðisbrots gegn
syni. Í umfjölluninni er sérstaklega
tekið fram að dómstólarnir hafi talið
töluverðar líkur á sekt. Í fréttinni er
tekið fram að dómur Hæstaréttar í
málinu hafi gengið á árinu 2011.
Kærandi telur að birting fréttar
innar, sem unnin sé eftir nafnlausri
ábendingu, hafi ekki þjónað almanna‑
hagsmunum og framsetninguna megi
jafna við nafnbirtingu hans vegna
þess að fáir karlmenn starfi sem dag‑
foreldrar og auðveldlega megi nálg‑
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ast lista með yfirliti yfir þá sem starfa í
dag. Við vinnslu fréttarinnar hafi
blaðamaður ekki reynt að hafa sam‑
band við kæranda til þess að gefa
honum kost á að koma á framfæri
sjónarm iðum sínum. Þá sé skaðinn
ekki einungis kæranda heldur einnig
meints fórnarlambs og allra þeirra
sem standa kæranda næst. Kærandi
lýsir því að rangt sé að hann hafi
passað 4-6 börn þar sem þau hafi í
raun verið þrjú, þar af tvö þeirra hans
eigin. Þá hafi hann í kjölfar fréttarinnar
misst frá sér það barn sem dvalið hafi
hjá honum og að hann telji litlar líkur til
þess að foreldrar leiti til hans og hann
sé því í raun atvinnulaus vegna um
fjöllunarinnar. Kærandi telur að ofan‑
greind frétt brjóti í bága við 3. og 4.
grein siðareglna BÍ.
Hinn kærði blaðamaður krefst þess
að kröfum kæranda verði hafnað.

Umfjöllun
Siðanefnd telur að ekki séu efni til að
líta svo á að blaðamaður hafi brotið
gegn 3. gr. siðareglna með því að
flytja frétt af því að starfandi sé dag‑
foreldri sem sýknaður hefur verið í
refsimáli af ákæru um kynferðislega
meingerð. Blaðamaður mátti líta svo á
að umfjöllunin hefði haft erindi til
almennings og að hún þjónaði
almannahagsmunum. Þá er blaða‑
manni ekki skylt að geta heimildar‑
manna sinna og því er ekki fallist á þá
málsástæðu kæranda að máli geti
skipt þótt fréttin hafi verið unnin eftir
„nafnlausri ábendingu“. Kærandi er
ekki nafngreindur í fréttinni og siða
nefnd fellst ekki á að birtingu fréttar
innar megi jafna við nafnbirtingu. Til
vitnun blaðamanns til þess að dóm‑
stólar hafi talið töluverðar líkur á sekt
kæranda er rétt og fær stoð í forsend‑
um héraðsdóms sem vísað var til í
niðurstöðu Hæstaréttar. Sú tilvísun
getur ekki talist brot gegn 3. gr. eða 4

gr. siðareglna enda verður að líta á
hana sem eitt megininntak fréttarinnar
og siðanefnd tekur ekki afstöðu til
hvort slík fullyrðing í forsendum
sýknudóma í sakamáli sé við hæfi.
Við vinnslu fréttarinnar leitaði blaða
maður staðfestingar hjá Akureyrarbæ
á því að fréttin væri efnislega rétt, að
einstaklingur, sem sýknaður hefði
verið af ákæru um kynferðisbrot gegn
barni, starfaði við daggæslu þar í bæ.
Kærandi er ekki nafngreindur og ekki
verður annað séð en að fréttin sé að
öðru leyti byggð á traustum heimild‑
um enda liggur ekki annað fyrir en að
hún sé efnislega rétt, utan þeirrar
ónákvæmni að kærandi hafi haft
umsjón með þremur börnum en ekki 4
til 6 eins og segir í fréttinni. Sú óná‑
kvæmni breytir engu um megininntak
fréttarinnar. Loks telur siðanefnd að
kærandi hafi ekki hagsmuni af því að
fjallað verði um það hvort birting frétt‑
arinnar hafi haft í för með sér skaða
fyrir aðra en hann sjálfan og siðanefnd
telur að sú aðstaða, sem kærandi lýsir
að leitt hafi af fréttinni fyrir hann, þ.e.
að hann sé því í raun atvinnulaus
vegna hennar, geti ekki haft áhrif á
niðurstöðu í málinu.

Úrskurður:
Kærði, Björn Þorláksson, telst ekki
hafa brotið gegn siðareglum við um
fjöllun sína undir fyrirsögninni „Sýkn
aður af níði passar börn“, sem birtist
á vegnum akureyrivikublad.is 17. jan‑
úar 2013 og í vikublaðinu Akureyri 18.
janúar 2013.
Reykjavík 7. febrúar 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Róbert Haraldsson

SIÐANEFNDAR

Ekki brotlegir
Mál nr. 4/2012-2013
Kærandi: Þórir Bergmundsson
Kærðu: Jóhannes Kr. Kristjánsson
og Kastljós

Kæruefni
Umfjöllun Jóhannesar Kr. Kristjáns
sonar um málefni Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands í Kastljósi 15.02. 2013 og
umfjöllun Kastljóss 19. sama mánaðar.

Málsmeðferð
Málið er kært með bréfi dagsettu 5.
mars 2012. Bréfið barst til skrifstofu
Blaðamannafélags Íslands 8. mars og
til siðanefndar í tölvupósti daginn eftir.
Nefndin ákvað að kalla eftir viðbrögð‑
um hins kærða, Jóhannesar Kr. Krist
jánssonar og bárust þau í bréfi dag‑
settu 18. mars og samdægurs í tölvu‑
pósti til nefndarmanna. Bæði kæru og
svari við henni fylgdi yfirlit yfir tölvu‑
póstssamskipti beggja aðila og auk
þess ýmis önnur gögn með svari við
kærunni Einn nefndarmanna, Róbert
H. Haraldsson, sagði sig frá málinu
og tók varamaður, Jóhannes Tómas
son, sæti hans. Nefndin fundaði um
málið 26. mars, þar sem meðal ann
ars var horft á hina kærðu Kastljós
þætti. Einn nefndarmanna, Friðrik Þór
Guðmundsson, komst ekki á þann
fund en fékk símleiðis upplýsingar um
gang mála. Nefndin fjallaði um málið
að nýju á fundi sínum 23. apríl og
kvað upp úrskurð í því, en nokkur bið
varð á störfum hennar vegna frátafa
nefndarmanna.

vegna mistaka við fæðinguna og við‑
brögð HVE og Landlæknisembættisins
vegna kærunnar. Jafnframt var rætt við
móður barnsins og lögfræðing hennar,
en móðirin kærði málið til Landlæknis.
Í kæru Þóris Bergmundssonar,
sem er í þremur tölusettum liðum, er
þess krafist að fullyrðingin „Fjölmargar
rangfærslur eru í læknaskýrslum,
greinargerðum og bréfum sem komið
hafa frá Heilbrigðisstofnun Vestur
lands vegna málsins,“ verði dæmd
dauð og ómerk og beðist verði vel
virðingar á þeim sama vettvangi og
orðin féllu.
Jafnframt eru „fordæmd þau vinnu‑
brögð fjölmiðilsins að ganga á svig
við fyrirheit um að lesa upp yfirlýsingu
frá stofnuninni.“ Og ennfremur „þau
ósannindi sem fram komu í þætti
Kastljóss að fulltrúa stofnunarinnar
hafi verið boðið þann dag að koma
og standa fyrir máli sínu.“
Kærandi segir að hann hafi sent
kærða beiðni um að „framangreind
stóryrði yrðu aftur tekin en engu var
svarað.“ Með því telur siðanefnd að
kröfu um beiðni um leiðréttingu mála
sé fullnægt af hálfu kæranda og málið
því tækt.
Kærði, Jóhannes Kr. Kristjánsson,
„vísar alfarið á bug þeim ummælum
framkvæmdastjóra lækninga, að í
Kastljósi þann 15. febrúar hafi verið
viðhöfð óvönduð vinnubrögð og þar
hafi komið fram ósannar fullyrðingar
og rangindi.“ Hann svarar svo hverj‑
um lið í kærunni og styður mál sitt
með ýmsum fylgiskjölum og tölvu‑
póstsamskiptum við kæranda og for‑
stjóra HVE.

Umfjöllun
Málavextir
Í hinni kærðu umfjöllun fjallar Kastljós,
Jóhannes Kr. Kristjánsson og Helgi
Seljan, um fæðingu barns á Heil
brigðiss tofnun Vesturlands, kæru

Siðanefnd telur að umfjöllun Kastljóss
um málefni að þessu tagi, það er
meint mistök innan heilbrigðiskerfisins,
eigi fyllilega rétt á sér, enda er staðfest
í skýrslu „sviðsstjóra sviðs eftirlits og

gæða“ hjá Landlæknisembættinu að
umönnun móður og ófædds barns
hennar í fæðingunni hafi verið „óviðun‑
andi.“ Jafnframt er að mati nefndarinn‑
ar eðlilegt að fjallað sé um samskipti
viðkomandi heilbrigðisstofnunar og
Landlæknisembættisins í kjölfar atvika
af þessu tagi svo og samskipti við
þolendur þeirra. Að bent sé á misræmi
í skýrslugerð vegna umrædds atviks
er einnig að mati nefndarinnar eðlileg‑
ur þáttur umfjöllunarinnar, enda kemur
það misræmi skýrt fram í gögnum
málsins.
Eftir yfirferð siðanefndar yfir gögn
málsins, alla liði kærunnar, svar hins
kærða, fylgiskjöl og tölvupóstsam‑
skipti verður ekki séð að umfjöllunin
hafi farið út fyrir þau mörk sem siða
reglur BÍ setja félögum sínum. Aug
ljóst misræmi er í skýrslum HVE um
atvikið og rannsókn Landlæknis
embættisins sýnir að umönnun hafi
verið óviðunandi. Siðanefnd telur að
þar hafi Kastljós ekki farið á svig við
siðareglur, en kannski hafi nokkuð
langt verið seilst þegar vitnað er til
ónafngreindra aðila um að um „falsan‑
ir á gögnum hafi verið verið að ræða
og vísvitandi blekkingar ábyrgðar‑
manna stofnunarinnar,“ eins og segir
meðal annars í fyrsta lið kærunnar.
Hvað varðar annan lið þar sem
„fordæmd eru þau vinnubrögð frétta‑
miðilsins að ganga á svig við fyrirheit
um að lesa upp yfirlýsingu frá stofn‑
uninni, er það að segja, að megin
atriði yfirlýsingarinnar voru lesin upp í
þætti Kastljóss þann 19. febrúar. Auk
þess var yfirlýsing HVE sett inn á
heimasíðu Kastljóss. Siðanefnd telur
þau vinnubrögð Kastljóss ekki brjóta í
bága við siðareglur.
Í þriðja lið kærunnar eru jafnframt
fordæmd „þau ósannindi sem fram
komu í þætti Kastljóss þann 19. febrúar
sl. að fulltrúa stofnunarinnar hafi verið
boðið þann dag að koma og standa
fyrir máli sínu.“ Ekki er annað að sjá af
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Ú ÚRSKURÐIR
RSKURÐIR
tölvupóstum milli aðila málsins en að
fulltrúar HVE hafi hafnað því ítrekað að
koma fram í Kastljósi. Í svari kærða við
þriðja lið kærunnar segir meðal annars
svo: „Einnig er vert að benda á að
mánudaginn 18. febrúar ræddi Helgi
Seljan við Guðjón Brjánsson, forstjóra
Heilbrigðiss tofnu nar Vesturlands og
óskaði eftir fulltrúa stofnunarinnar í við‑
tal vegna málsins sem fram átti að fara
í myndveri þriðjudaginn 19. febrúar. Því
boði var neitað.“

Siðanefnd tekur útskýringar kærða
gildar enda er ekki hægt að lesa
annað út úr tölvupóstssamskiptum
aðila málsins, en að fulltrúar HVE hafi
ætíð hafnað því að koma fram í
Kastljósi.

Úrskurður
Kærðu, Jóhannes Kr. Kristjánsson og
Kastljós, teljast ekki hafa gerst brot‑

legir við siðareglur Blaðamannafélags
Íslands í umfjöllun Kasljóss um mál
efni Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
15. og 19. febrúar 2013.
Reykjavík 23. apríl 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þ. Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Jóhannes Tómasson

Fréttablaðið telst

brotlegt

Mál nr. 1. 2013-2014
Kærandi: X
Kærði: Fréttablaðið

Málsmeðferð
Með bréfi dagsettu 17.6. 2013 var
óskað álits Siðanefndar BÍ á fréttaflutn‑
ingi Fréttablaðsins hinn 5. júní 2013 og
viðbrögðum í kjölfar hans. Málið var
sent til nefndarmanna í siðanefnd 1. júlí
2013 og vegna sumarleyfa margra
nefndarmanna var farið yfir málið í
tölvup óstssamskiptum milli nefndar‑
manna hinn 2. júlí. Þar sem upphaflega
bréfið var sent af milligöngumanni en
með vitund og vilja þess sem taldi á sér
brotið, þótti aðild bréfritara að málinu
ekki nægilega ljós. Var honum send í
tölvupósti hinn 6. júlí ábending um að
umboð hans fyrir hönd kæranda þyrfti
að vera ótvíræðara. Barst siðanefnd
slíkt umboð frá kæranda í tölvupósti úr
netfangi kæranda hinn 29. júlí 2013 í
samræmi við ábendingar siðanefndar.
Siðanefnd fór á ný yfir málið og var
ákveðið að óska eftir sjónarmiðum
hinna kærðu. Svar barst frá lögmanni
Fréttab laðsins 15. ágúst 2013 og
reyndist aðalkrafa hans vera frávísun
vegna þess að aðild bréfritara upphaf‑
lega bréfsins væri ófullnægjandi og því
væru ekki skilyrði til að taka málið til
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efnislegrar umfjöllunar hjá siðanefnd
inni. Kom þá í ljós að umboð kæranda
sjálfs til hins upphaflega bréfritara hafði
misfarist í tölvupósti þeim þar sem
siðanefnd leitaði umsagnar hins kærða.
Var umboðið sent lögmanni Frétta
blaðsins hinn 19. ágúst 2013 og veittur
viðbótarfrestur til að fara yfir málið.
Svar barst síðan frá lögmanni blaðsins
21. ágúst 2013 eins og rakið verður
seinna. Siðanefnd kom síðan saman
27. ágúst til að fara yfir málið og kveða
upp úrskurð. Einn nefndarm anna,
Friðrik Þór Guðmundsson, var fjarver‑
andi í sumarleyfi og tók varamaður,
Jóhannes Tómasson, sæti hans.

Málavextir
Kærandi X óskaði eftir áliti Siðanefndar BÍ
á fréttaflutningi Fréttablaðsins 5. júní 2013
og viðbrögðum í kjölfar hans. Á bls. 6
þann dag hafi birst grein undir fyrirsögn‑
inni „Dæmdur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl“
þar sem fjallað er um þungan dóm sem
Íslendingur hlaut nýlega í Danmörku fyrir
fíkniefnasmygl. Í lok greinarinnar kom eft‑
irfarandi fram: „Alls voru fimm manns
ákærðir fyrir að hafa tekið þátt í smyglinu,
þar á meðal faðir hans.“ Þessi fullyrðing,
að faðir hins dæmda hafi tekið þátt og
verið ákærður í umræddu máli sé með
öllu alröng. Hann hafi ekki svo mikið sem
setið yfirheyrslu sem vitni í umræddu
máli, hvað þá verið ákærður sjálfur. Gefi

augaleið að þessi rangfærsla hafi valdið
kæranda miklum erfiðleikum, óþægind‑
um og ærumeiðingu.
Fram kemur að kærandi hafi haft
samband við fréttamanninn sem s krifar
fréttina sem hafi lítið séð athugavert við
fréttina en sagt að þar hafi hann átt við
mál sem var dómtekið árið 2002 þar
sem kærandi var ákærður en svo sýkn
aður. Ómögulegt sé að lesa það út frá
fréttinni auk þess sem erfitt sé að sjá til‑
ganginn með því að rifja það mál upp,
tengja það við þetta nýja mál og til‑
greina í leiðinni föður hins dæma sem,
eins og áður sagði, hafi ekki tengst
þessu nýja máli á nokkurn hátt. Haft hafi
verið samband við annan ritstjóra Frétta
blaðsins, Ólaf Þ. Stephensen, og honum
greint frá málinu. Hann hafi heitið afsök‑
unarbeiðni og leiðréttingu í blaðinu strax
daginn eftir. Það stóðst ekki og var því
aftur haft samband við ritstjórann sem
aftur hét afsökunarbeiðni og leiðréttingu
í blaðinu næsta dag. Við það hafi ekki
verið staðið heldur birt „Árétting“ um að
faðirinn hefði verið sýknaður en ekkert
gert til að leiðrétta rangfærslu þá sem
birtist í blaðinu þann 5. júní né heldur
borin fram afsökunarbeiðni.
Af hálfu lögmanns Fréttablaðsins eru
gerðar þær kröfur að í fyrsta lagi verði
málinu vísað frá siðanefndinni og til
vara að komist verði að þeirri niðurstöðu
að ekki hafi verið brotið gegn siðaregl‑
um BÍ. Krafa um frávísun málsins frá

SIÐANEFNDAR
siðanefndinni er byggð á því að kær‑
andi hafi ekki verið andlag umfjöllunar í
Fréttablaðinu 5. júní, þ.e. að milliliðurinn
og bréfritarinn í upphafi hafi ekki átt
aðild að málinu eins og áður er nefnt og
vísað til 6 gr. siðareglna BÍ. Samkvæmt
6. gr. siðareglnanna þurfi kærandi að
vera andlag umfjöllunar eða eiga hags‑
muna að gæta að öðru leyti. Kærandi í
þessu máli sé milliliður, sem segist
leggja kæruna fram í einhvers konar
umboði föður sakbornings án þess að
rekja tengsl sín við hann að öðru leyti
eða framvísa umboði til að koma fram
fyrir hans hönd. Þess vega bresti skil‑
yrði til að taka málið til efnislegrar
umfjöllunar hjá siðanefndinni.
Þá sé í meintri kæru ekki vikið að því
með neinum hætti hvaða ákvæði siða
reglnanna eigi að hafa verið brotin við
umfjöllunina og kæran því vanreifuð
hvað það varðar. Ritstjórn Fréttablaðs
ins eigi því erfitt um vik að að verjast
gegn hvaða ákvæði siðareglnanna brot
hafi verið framið.
Í öðru lagi er krafist að ekki teljist
hafa verið um brot að ræða. Kemur
fram að við umbrot Fréttablaðsins frá 5.
júní sl. hafi þau mistök orðið að síðasta
málsgrein fréttarinnar, sem kvartað er
yfir, hafi átt að vera niðurlag hliðarefnis
sem bar fyrirsögnina „Ums vifamikill
smyglari“. Að fenginni ábendingu um
fréttina hafi árétting birst í Fréttablaðinu
7. júní sem sé rétt. Faðir hins dæmda
hafi verið ákærður í málinu frá 2002, en
sýknaður af sakargiftum. Þá hafi millilið
urinn, upphaflegi bréfritarinn, ekki látið
þess getið í samtali sínu við ritstjóra
Fréttablaðsins, sem vitnað sé til í kær
unni, að faðirinn hafði verið ákærður í
málinu sem sonurinn var dæmdur fyrir
árið 2002. Að því leyti hafi símtalið falið í
sér villandi framsetningu á staðreynd‑
um málsins.
Með áréttingunni, sem birt er á bls. 4
í Fréttablaðinu 7. júní sl. hafi réttum
staðreyndum málsins verið komið á
framfæri. Bresti því skilyrði til að úr
skurða áfall á hendur Fréttablaðinu
vegna fréttarinnar, þar sem leiðréttingu
hafi verið komið á framfæri, eftir að
athugasemd kom fram. Þá er því alfarið
hafnað að það hafi falið í sér brot á
siðareglum BÍ að rifja upp mál frá árinu
2002, sem tengdist sama einstaklingi

og var í haldi lögreglu í Danmörku
vegna gruns um stórfellt fíkniefnasmygl.
Segir síðan að telji siðanefndin, þvert á
reglur 6. gr., að málið sé tækt til efnis
umfjöllunar, þá er gerð sú krafa að kom‑
ist verði að þeirri niðurstöðu að ekki hafi
verið brotið gegn ákvæðum siðareglna
BÍ.
Í síðara bréfi lögmanns Fréttablaðs
ins þar sem brugðist er við því umboði
sem misfarist hafði þegar kæran var
upphaflega send til umsagnar, segir að
tilgreint umboð sé hvorki gilt að formi né
efni. Það sé ekki undirritað, ekki vottað
og það gert eftir að kæra hafi verið lögð
fram. Meint umboð veki einnig athygli
fyrir þær sakir að það feli ekki í sér
umboð til að leggja fram kæruna, held‑
ur til að vera tengiliður við nefndina.
Þá er bent á að skv. 6. gr. siðaregln
anna skuli kæra berast siðanefnd innan
tveggja mánaða frá birtingu umfjöllunar,
sem kærð er. Sá frestur hafi runnið út 5.
ágúst sl. enda 6. gr. miðuð við að kæra
komi fram í lögmætu horfi, sem eigi ekki
við í þessu máli. Málinu beri því þegar
og af þeirri ástæðu að vísa frá nefndinni.

Umfjöllun
Þegar við fyrstu yfirferð siðanefndar um
upphaflegt bréfi til nefndarinnar þótti
ljóst að bréfritari ætti ekki fullnægjandi
aðild að málinu, samanber 6. grein siða‑
reglnanna, enda þótt fram kæmi að
bréfið væri sent með vitund og sam‑
þykki föður hins dæmda. Var því ákveðið
að benda bréfritara á að hann þyrfti ótví‑
ræðara umboð frá þeim sem taldi brotið
á sér. Þegar það hafði borist með þeim
hætti sem siðanefnd taldi fullnægjandi
var ákveðið í ljósi málsatvika að taka
málið fyrir efnislega. Aðalkröfu hins
kærða um frávísun var hafnað, svo og
því að tímafrestir væru liðnir ásamt þeirri
fullyrðingu lögmanns kærða að kæran
væri vanreifuð vegna þess að ekki væri
tiltekið hvaða ákvæði siðareglna hefðu
verið brotin við umfjöllunina.
Það er ekki í anda siðareglna blaða
manna að krefjast þess af öllum al
menningi að kosta beri til lögfræðiþjón‑
ustu til að setja fram kærur á þann hátt
að ströngustu formskilyrða sé gætt
enda hefur iðulega komið til kasta siða
nefndar að greina hvaða ákvæði komi til

álita í einstökum kærumálum sem svo
háttar til um. Í umræddu tilfelli fer ekki á
milli mála að það á við 3. grein siðar‑
eglnanna þar sem segir: „Blaðamaður
vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu
og framsetningu svo sem kostur er og
sýnir fyllstu tillitssemi í vandas ömum
málum. Hann forðast allt, sem valdið
getur saklausu fólki, eða fólki sem á um
sárt að binda, óþarfa sársauka eða
vanvirðu.“
Lögmaður kærða hefur gefið þá
skýringu að við umbrot Fréttablaðsins
frá 5. júní sl. hafi þau mistök gerst að
síðasta málsgrein fréttarinnar sem
kvartað sé yfir, hafi átt að vera niðurlag
hliðarefnis, „Umsvifamikill smyglari“.
Með áréttingunni á bls. 4 í Fréttablaðinu
7. júní sl. hafi réttum staðreyndum verið
komið á framfæri og þannig leiðréttingu
eftir að athugasemd kom fram.
Eftir stendur að í áréttingu þessari
var einungis tekið fram að faðirinn hefði
verið sýknaður, en ekki að það mál hefði
gerst fyrir rúmlega áratug. Lokasetning
aðalfréttar 5. júní er að alls hafi fimm
manns verið ákærðir fyrir að hafa tekið
þátt í smyglinu, „þar á meðal faðir
hans.“ Ómögulegt er fyrir ókunnuga að
ætla annað af samhenginu en að faðir‑
inn hafi verið þátttakandi í þessu nýjasta
máli. Það er hins vegar hvergi leiðrétt
auk þess sem vandséð er hvers vegna
þarf að blanda föðurnum sérstaklega
inn í málið vegna annars máls sem
gerðist fyrir rúmum áratug þar sem
hann var aukinheldur sýknaður. Árétt
ingin gengur þannig of skammt og leið‑
réttingin alls ófullnægjandi auk þess
sem afsökunarbeiðni hefði verið við
hæfi.

Úrskurður:
Kærða, Fréttablaðið, telst hafa gerst
brotlegt við 3. grein siðareglna Blaða
mannafélags Íslands vegna umfjöllunar
um dóm í fíkniefnamáli í Danmörku hinn
5. júní 2013. Brotið er ámælisvert.
Reykjavík, 27. ágúst 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Róbert Haraldsson,
Jóhannes Tómasson
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Ekki brotleg
Mál nr. 2/2013-2014
Kærendur: Egill Einarsson og Guð
ríður Jónsdóttir
Kærða: Þóra Tómasdóttir, ritstjóri
Nýs lífs

Kæruefni
Viðtal undir yfirskriftinni „Ég upplifði
þetta sem nauðgun“.

Málsmeðferð
Málið var kært með bréfi dagsettu 9.
september 2013 og var sent til siða
nefndarmanna 14. september. Siða
nefnd fór yfir málið í tölvupóstum,
gekk úr skugga um að kærendur
rækju ekki dómsmál á sama tíma og
málið var kært til nefndarinnar, og
ákvað síðan að leita eftir sjónarmiðum
hinnar kærðu. Svar barst frá lögmanni
ritstjórnar Nýs lífs 7. október. Kom í
ljós að aðalkrafa hans reyndist vera
frávísun málsins á þeim grundvelli í
fyrsta lagi að óljóst sé af kæru hvort
kærendur eru einn eða tveir; í öðru
lagi að óljóst sé af kæru hvort og þá
hvernig heimfæra megi meint brot
kærðu upp á 3. og 4. grein siðareglna
BÍ og í þriðja lagi hafi kærendur ekki
uppfyllt ákvæði 6. gr. siðareglna um
að kærendur skuli fyrst leita leið‑
réttingar mála sinna hjá viðkomandi
fjölmiðli áður en kært er. Nefndin
ræddi málið á fundum sínum 8., 22.
og 29. október 2013.

Málavextir
Kærendur, Egill Einarsson og Guð
ríður Jónsdóttir, óskuðu eftir áliti Siða
nefndar BÍ á viðtali og umfjöllun í Nýju
lífi, 9. tbl. 2013 sem út kom 29. ágúst
2013. Á bls. 60-67 í því tölublaði er
birt ríkulega myndskreytt viðtal við
Guðnýju Rós Vilhjálmsdóttur undir
fyrirsögninni: „Ég upplifði þetta sem
nauðgun„ og er þar vísað til nauðg
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unarkæru sem Guðný Rós setti fram
gegn Agli og Guðríði í nóvember árið
2011. Eftir rannsókn lögreglu var
málið fellt niður án ákæru. Er saga
kærunnar og viðbragða nokkurra
málsaðila rakin í rammagreinum á bls.
68-72 í sama hefti Nýs lífs og eru þar
m.a. birtar fjórar yfirlýsingar sem Egill
sendi fjölmiðlum á árunum 20112012. Þar er einnig sagt frá kæru
Egils og Guðríðar á hendur Guðnýju
Rós og tveimur vinkonum hennar fyrir
rangar sakagiftir og er saga kærunn‑
ar rakin stuttlega en ríkissaksóknari
felldi málið niður sl. sumar.
Kærendur gera annars vegar fjöl‑
margar athugasemdir við umfjöllun
Nýs lífs sem þeir telji að varði við 3.
grein siðareglna um vönduð vinnu‑
brögð og 4. grein sömu reglna um að
blaðamenn skuli í umfjöllun um dómsog refsimál virða þá meginreglu laga
að hver maður er talinn saklaus þar til
sekt hans er sönnuð. Í fylgiskjali með
kærunni tilgreina og afmarka kærend‑
ur 16 rangfærslur í viðtalinu sem þeir
telja að kærðu hafi verið í lófa lagið að
leiðrétta ef hún hefði kynnt sér mál‑
skjöl eða rætt við aðra aðila máls en
Guðnýju Rós. Öll atriðin sem kær
endur tilgreina snerta lýsingar á at
burðum eða meintum atburðum í nóv‑
ember 2011 og leiddu til kæru Guð
nýjar. Í öllum tilvikum nema einu eru
gerðar athugasemdir við ummæli
sem höfð eru beint eftir Guðnýju Rós
sjálfri. Lúta þau ummæli að aðdrag
anda hins meinta atburðar sem Guð
ný Rós kærði (kynni hennar af Agli og
Guðríði á öldurhúsi, og leigubílaferð
heim til Egils og Guðríðar), meintum
atburðinum sjálfum (á heimili Egils og
Guðríðar) og þá atburði sem fylgdu í
beinu framhaldi (samtöl við vinkonur,
sms-skeyti, heimsókn á neyðarmót‑
töku). Kærendur benda á að í mörg‑
um þessara tilvika standi ekki orð
gegn orði, eins og blaðamaður skýlir
sér á bak við, heldur sé hægt að leiða

fram vitni og vitnisburði sem hrekja
frásögn Guðnýjar Rósar. Vísa þau í
því sambandi m.a. á bréf barþjóns til
kærðu um atvikalýsingu á öldurhús‑
inu, en einnig til vitnisburðar sem
leigub ílstjóri gaf lögreglu við rann‑
sókn málsins. Þau ummæli sem kær
endur gera athugasemdir við í um
fjöllun Nýs lífs og ekki eru höfð beint
eftir viðmælanda blaðsins lúta að
umfjöllun blaðsins um áverkalýsingar
í skýrslu neyðarmóttökunnar. Um
þetta segir í Nýju lífi: „Á neyðarmót‑
tökunni undirgekkst Guðný læknis‑
skoðun og voru tekin úr henni lífssýni.
Í skýrslum neyðarmóttökunnar kemur
fram að að hún hafi verið með áverka,
svo sem fínar rifur við leggöng og
endaþ arm“ (bls. 64). Benda kær
endur á að hér sé framsetning
blaðsins afar villandi þar sem ekki sé
talað um áverka í skýrslu neyðarmót‑
töku. Þess utan sé skýrt tekið fram í
skýrslunni að sprungurnar sem vísað
er til geti „vel samrýmst því sem
stundu m sést eftir kynmök hvort
heldur sem er, með eða án vilja konu“
(leturbreyting þar).
Ásamt því að gera alvarlegar
athugasemdir við umfjöllun Nýs lífs,
gera kærendur athugasemdir við
fréttatilkynningu sem kærða sendi
fjölmiðlum í framhaldi af yfirlýsingu er
Guðríður Jónsdóttir sendi frá sér
vegna umfjöllunar Nýs lífs. Í yfirlýs‑
ingu kærðu, Þóru Tómasdóttur, segir:
„Guðríður segir mig ekki hafa haft
samband við þau Egil fyrir útkomu
blaðsins. Það er rangt. Ég hringdi í
Egil fyrir útkomu blaðsins, sagði
honum frá umfjölluninni og gaf honum
kost á að koma með athugasemdir.“
Benda kærendur á að þetta sé rangt
þar sem umrætt símtal hafi átt sér
stað seint að kveldi hins 28. ágúst en
þá hafi verið búið að prenta blaðið og
dreifing verið hafin. Ekkert tækifæri
hafi því verið gefið til að koma
athugasemdum á framfæri. Þá telja

SIÐANEFNDAR
kærendur sig hafa sinnt kröfu leið‑
réttingarákvæðis með því að koma
ábendingum um rangfærslur til kærðu
og einnig með óskum um að yfirlýsing
Guðríðar yrði birt á heimasíðu Birt
ings. Hafi yfirlýsingin ekki verið birt og
hafi ritstjóri ekki heldur gefið ádrátt
um að leiðréttingarnar yrðu birtar. Þá
benda kærendur einnig á að hér sé
ekki um einföld mistök að ræða sem
megi leiðrétta heldur „hreina og klára
ófrægingarherferð.“ Kærða hefði mátt
gera sér ljóst að vitnis‑
burður Guðnýjar Rósar
stangast á við nánast
öll gögn sem til eru um
málið.
Af hálfu lögmanns
Nýs lífs eru gerðar þær
kröfur að í fyrsta lagi
verði málinu vísað frá
siðanefndinni og til
vara að komist verði að
þeirri niðurstöðu að
ekki hafi verið brotið
gegn siðareglum BÍ.
Krafa um frávísun
málsins frá siðanefnd
inni er byggð á áður‑
nefndum þremur for
sendum.
Í öðru lagi gerir lög‑
maður Nýs lífs kröfu
um að kærunni verði
hafnað og að umbjóð‑
andi hans hafi ekki
gerst brotlegur við
siðareglur BÍ. Í því samhengi bendir
hann á að kært umfjöllunarefni sé af
því tagi sem eigi fullt erindi við
almenning og nauðsynlegt sé að
ræða slík mál á þeim forsendum sem
gert var í Nýju lífi. Raunar séu öll
málsatvik þessa máls flestum
Íslendingum kunn, svo mjög sem
málið hafi verið í almennri umræðu
undanfarin misseri. Þá hafi Egill Ein
arss on, aðalkærandinn, fyrir löngu
síðan skapað sér stöðu opinberrar
persónu, ekki síst undir fjölmiðlanafn‑
inu „Gillz“. Þá hafi sjónarmið Egils
fengið að njóta sín ríkulega í fjölmiðl‑
um. Sjónarmið og upplifun Guðnýjar
Rósar af atburðum umræddrar nætur
hafi á hinn bóginn aldrei heyrst opin‑
berlega. Því hafi ekkert verið athuga‑
vert við þá ákvörðun Nýs lífs að veita

Guðnýju Rós vettvang til að lýsa í
fyrsta sinn opinberlega sinni hlið á
málinu sem hafi verið til umfjöllunar í
tvö ár. Fréttaflutningur í formi viðtala
sé mjög mikilvægt hlutverk fjölmiðla. Í
upphafi greinarinnar í Nýju lífi hafi
þess verið sérstaklega getið að það
væri ekki ætlunin að fella gildisdóm
yfir kærendum (Agli og Guðríði) held‑
ur vilji viðmælandi segja frá sinni upp‑
lifun af því sem gerðist. Ekki sé tekin
af hálfu blaðsins afstaða til þeirrar

antektar á bls. 68-72 í umræddu tölu‑
blaði.
Um þann lið kærunnar að kærða
hafi beitt blekkingum, rangfærslum
og ósannindum til að láta líta út fyrir
að hún hafi veitt kæranda, Agli, and‑
mælarétt, bendir lögmaður Nýs lífs
annars vegar á að hvorki siðareglur
BÍ né fjölmiðlalög kveða á um and‑
mælarétt aðila. Hins vegar bendir
hann á að tilboð kærðu til Egils um að
koma sjónarmiðum sínum á framfæri
hafi ekki verið bundið
við tímaritið (tölublaðið)
sem viðtalið birtist í. Ath u g as e m d u m k æ r‑
anda við umfjöllunina
hafi nú verið gerð ítar‑
leg skil í því tölublaði
sem kom út næst á eftir
hinu umrædda blað.

Umfjöllun

atburðarásar. Þá hafnar lögmaður
Nýs lífs þeirri kröfu sem virðist sett
fram í kærunni að blaðamanni sé skylt
að leggjast í rannsóknarvinnu til að
staðfesta einstök ummæli sem látin
eru falla í viðtölum. Tilgreindar „rang‑
færslur“ séu þess utan ekki brot gegn
siðareglum þar sem orð standa þar
gegn orði. Nær allar „rangfærslurnar“
feli í sér frásögn af því hvernig kær
endur upplifðu atburði umræddrar
nætur. Viðmælandi Nýs lífs hafi upplif‑
að þá atburði á annan veg. Lögmaður
Nýs lífs hafnar því einnig að umfjöllun
Nýs lífs sé einhliða eða framsetning
villandi. „Þvert á móti hafi atburðarás
málsins verið rakin samhliða viðtalinu
þar sem afstaða kærenda kom skýrt
fram og byggt á fyrirliggjandi gögn‑
um.“ Er hér vísað til áðurnefndar sam‑

Siðanefnd hafnar kröfu
lögmanns kærðu um
að málinu skuli vísað
frá. Ekkert hefur komið
fram í málinu sem
vekur raunverulegar
efasemdir um að kær
endur máls séu tveir.
Afmörkun kæruefnis í
kæru er skýr (vísað er
til brota á grein 3. og 4.
í siðareglum BÍ) og
ljóst er að kærendur
hafa leitað leiðréttinga sinna mála hjá
Nýju líf og eru ekki sáttir við niðurstöð‑
ur þeirra málaleitana.
Siðanefnd BÍ hefur í fjölmörgum
úrskurðum sínum áréttað mikilvægi
þess að fjölmiðlar hafi óheft frelsi til að
taka til umfjöllunar viðkvæm og erfið
mál. Enga athugasemd er hægt að
gera við það fréttamat Nýs lífs í þessu
máli að birta viðtal við Guðnýju Rós
þar sem hún lýsir sinni upplifun af
máli sem allmjög hefur verið til umfjöll‑
unar í fjölmiðlum. Ekkert hefur komið
fram sem bendir til þess að rangt sé
haft eftir viðmælanda í umræddu við‑
tali. Nýtt líf tekur heldur ekki beina
afstöðu til frásagnar Guðnýjar Rósar,
hvorki í formála viðtals né í eftirmála.
Við upphaf viðtals er beinlínis tekið
fram að ætlunin sé ekki að fella gildis‑
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dóma yfir Agli og Guðríði heldur að
leyfa viðmælanda að lýsa upplifun
sinni. Slík viðtöl eiga það vitaskuld til
að vera einhliða, þar sem aðeins hlið
viðmælandans birtist. Í umfjöllun Nýs
lífs var gerð tilraun til að lýsa öðrum
hliðum máls með því að birta í saman‑
tekt um málið ólík sjónarmið, ekki síst
Egils Einarssonar.
Siðanefnd hefur einnig ítrekað
áréttað það sjónarmið að siðareglur
BÍ gilda um viðtöl ekki síður en annað
fréttaefni. Sú spurning vaknar hér
hvort umrædd umfjöllun Nýs lífs varði
við grein 3. og/eða grein 4. siðareglna
BÍ. Það er einkum þrennt sem virðist
koma til álita í því samhengi. Í fyrsta
lagi mætti halda því fram að heildar‑
umfjöllun Nýs lífs sé þannig að reynt
sé að draga upp mynd af sekt Egils
og Guðríðar þrátt fyrir að málið hafi
verið látið niður falla án ákæru. Hér
gæti skipt máli að þau fengu ekki sjálf
að koma sínum sjónarmiðum að í við‑
komandi tölublaði. Í öðru lagi að
kærða dragi upp villandi mynd af
áverkalýsingu úr skýrslu neyðarmót‑
töku þegar hún ræðir um að tilteknir
áverkar hafi komið í ljós við skoðun
læknis (í skýrslunni er það orð ekki
notað) og lætur þess ekki getið að
skýrslan kveður skýrt á um að þær
sprungur (meintir áverkar) samrýmist
vel „því sem stundum sést eftir kyn‑
mök hvort heldur sem er, með eða án
vilja konu“. Í þriðja lagi þarf að skoða
hvort kærða hafi á einhvern hátt gerst
brotleg þegar hún sagði í fréttatil‑
kynningu sinni hinn 30. ágúst að hún
hafi gefið Agli „kost á að koma með
athugasemdir“ við umfjöllunina. Þetta
er villandi framsetning þar sem blaðið
var þá þegar komið úr prentun.
Það er mat siðanefndar að umfjöll‑
un Nýs lífs gæti hafa verið vandaðri. Á
þetta einkum við um villandi lýsingar
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kærðu, Þóru Tómasdóttur, á meintum
áverka Guðnýjar Rósar. Eins verður
það að teljast villandi framsetning hjá
henni að lýsa því yfir í fjölmiðlum að
hún hafi gefið Agli tækifæri á að koma
sínum sjónarmiðum á framfæri þegar
hún í reynd virðist hafa átt við að hún
myndi gefa honum tækifæri til þess í
næsta tölublaði. Lögmaður kærðu
bendir á að engin lagaskylda hvíli á
Nýju lífi að veita Agli og Guðríði and‑
mælarétt. Slíkt ákvæði sé heldur ekki
að finna í siðareglum BÍ. Þegar
einstaklingar eru sakaðir um glæp í
fjölmiðlum verður þó að ætla að ekki
þurfi skrifleg fyrirmæli svo blaðamenn
átti sig á mikilvægi þess að þeir fái
tækifæri til að bera hönd fyrir höfuð
sér svo fljótt sem auðið er (sjá t.d. mál
nr. 2/2001-2002, mál nr. 8/2002-2003
og mál nr. 6/2007-2008).
Á hinn bóginn verður að horfa til
þess að Nýtt líf kynnti ítarlega þau
sjónarmið um nauðgunarkæruna og
eftirmála hennar sem Egill Einarsson
hafði birt í fjölmiðlum áður en umrætt
tölublað Nýs lífs kom út. Birtar eru
þrjár yfirlýsingar Egils um þessa til‑
teknu kæru sem látin var niður falla
og ein yfirlýsing um aðra kæru sem
einnig var látin niður falla. Er þar m.a.
margítrekuð sú skoðun að setja verði
fyrirvara við frásagnir Guðnýjar Rósar
af umræddum atburðum í nóvember
2011. Ekki sé t.d. „innbyrðis samræmi
í skýrslum hennar hjá lögreglu...“
(Nýtt líf, bls. 70), ekki verði „fram hjá
því litið að hvorki var innbyrðis sam‑
ræmi í framburðum brotaþola hjá lög‑
reglu, né samræmi í því sem haft var
eftir henni á Neyðarmóttöku...“ (bls.
71) og „stúlkan er margsaga í öllum
meginatriðum“ (bls. 71). Í yfirlýsingu
lögmanns Guðnýjar Rósar, sem
endurb irt er á bls. 70 í Nýju lífi, er
einnig að finna ítarlegri endursögn úr

skýrslu neyðarmóttöku á því sem
nefndir eru „áverkar“ framar í blaðinu.
Þar segir: „Á neyðarmóttöku ... fund‑
ust við skoðun tvær örfínar rifur við
leggangaop og ein við endaþarms‑
op, sem að mati skjólstæðings míns
styðja frásögn hennar um að kærði
hafi haft við hana samfarir um leg
göng og endaþarm. Ekki varð hins
vegar ráðið hvort rifur við leggangaop
hefðu komið við samfarir með eða án
vilja skjólstæðings míns“ (bls. 70). Því
verður ekki sagt að Nýtt líf hafi aðeins
birt aðra hlið málsins. Í þessu sam‑
hengi verður einnig að horfa til þess
að mörg atriði þess máls sem til um
fjöllunar er í Nýju lífi voru löngu kunn
úr fyrri umfjöllun fjölmiðla, nema helst
lýsingar Guðnýjar Rósar á sinni upp‑
lifun og afstöðu. Sú skýring kærðu að
hún hafi vilja leyfa Guðnýju Rós að
lýsa sinni upplifun er því alls ekki úr
lausu lofti gripin. Hér verður einnig að
horfa til þess að kærða bauð kærend‑
um að koma sjónarmiðum sínum
nánar að í næsta tölublaði Nýs lífs en
ekki eru efnislegar ástæður til að
binda slík tilboð við nákvæmlega
sama tölublað og viðtalið birtist upp‑
haflega í. Að öllu þessu virtu verður
ekki séð að kærða hafi gerst brotleg
við siðareglur BÍ.

Úrskurður
Kærða, Þóra Tómasdóttir, hefur ekki
gerst brotleg við siðareglur BÍ.

Reykjavík 29. október 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Hjörtur Gíslason,
Ásgeir Þór Árnason,
Róbert H. Haraldsson,
Friðrik Þór Guðmundsson

SIÐANEFNDAR

Vísað frá
Mál nr. 3/2013-2014
Kærendur: A og B
Kærðu: Svala Magnea Georgsdóttir
og DV.

Kæruefni
Frétt á netmiðli og viðtalsfrétt undir yfir‑
skriftinni: „Þú ert á leiðinni til helvítis“.

Málsmeðferð:
Kæra barst siðanefnd 23. september
2013 með bréfi dags. 22. september
2013. Kærendur hafa lagt fram ljósrit
af forsíðu DV frá 16.-17. september
2013, ljósrit af bls. 10 úr því blaði og
útskrift af vefnum dv.is en á báðum
stöðum er hina kærðu umfjöllun að
finna. Siðanefnd óskaði eftir greinar‑
gerð kærðu, sem barst nefndinni 14.
október 2013. Málið var tekið fyrir á
fundum siðanefndar 22. og 29.
október 2013.

Málavextir og umfjöllun:
Viðtal það, sem kæran lýtur að, er við
son kærenda og telja kærendur að
þar komi fram ærumeiðandi ummæli
um þau þar sem nefnt er að þau hafi
vísað syni sínum á dyr vegna kyn‑
hneigðar hans og að hann hafi engan
stuðning fengið frá þeim þegar hann
lenti í einelti í skóla. Kærendur vísa til
þess að þau telji birtingu á viðtalinu
fara í bága við ákvæði 3. gr. og 6. gr.
Kærendur benda á að ekkert samráð
hafi verið haft við þá við vinnslu við‑
talsins.
Í kæru kemur fram að yngri synir
kærenda og annar kærenda hafi haft
samband við hinn kærða blaðamann
„með von um einhverskonar leið‑
réttingu mála eða afsökunarbeiðni“
en blaðamaður hafi eingöngu boðið
áframhaldandi blaðaskrif sem þau
hafi ekki haft áhuga á. Fram kemur í
greinargerð kærðu að í tölvupósti frá
öðrum kærenda hafi ekki verið óskað
eftir leiðréttingu eða afsökunarbeiðni

heldur hafi þar einungis verið lýst
upplifun þessa kæranda af samskipt‑
um við son sinn. Samkvæmt 6. gr.
siðareglna skal sá sem vill kæra ætlað
brot til siðanefndar fyrst leita leið‑
réttingar mála sinna hjá viðkomandi
fjölmiðli. Eins og málið liggur fyrir
siðanefnd verður ekki séð að kær
endur hafi leitað leiðréttingar hjá
kærðu með nægjanlega afdráttar‑
lausum hætti þannig að framangreint
skilyrði teljist uppfyllt. Verður máli
þessu því vísað frá nefndinni.

Úrskurður:
Máli þessu er vísað frá siðanefnd.
Reykjavík 29. október 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Ásgeir Þór Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Hjörtur Gíslason,
Róbert Haraldsson
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Ú ÚRSKURÐIR
RSKURÐIR

Vísað frá
Mál nr. 4/2013-2014
29. október 2013
Kærandi: Sölvi Jónsson
Kærðu: Morgunblaðið

Kæruefni
Aðsend grein í Morgunblaðinu 8.
október 2013.
Kæran barst siðanefnd með bréfi
dags. 17. október 2013. Málið var
tekið fyrir á fundum siðanefndar 22.
og 29. október.

ins eftir Guðmund Rafn Geirdal
sjúkranuddara þar sem hann fjallar
um heilsufarsvandamál undirritaðs“.
Hann sendi Morgunblaðinu kvörtun
13. okt. og „fór fram á afsökun frá
Morgunblaðinu og að dagblaðið fjar
lægði greinarnar tvær úr greinasafni
sínu“. Kærandi kveðst ekki hafa feng‑
ið svar. Kærandi nefnir ekki hvaða
greinar siðareglna hann telji að brotn‑
ar hafi verið, en nefnir „ákvörðun
Morgunblaðsins að birta grein sem
hlýtur að falla undir trúnaðarbrot heil
brigðisstarfsmanns“ og „að Morgun
blaðið skuli ekki svara kvörtun minni“.
Ekki var leitað viðbragða hins kærða
fjölmiðils.

Málavextir:
Kærandi málsins, Sölvi Jónsson,
leggur í kærunni fram „kvörtun vegna
birtingu tveggja greina Morgunblaðs

Umfjöllun:
Hið kærða efni er aðsend viðhorfs‑

grein undir fullu nafni og höfundurinn
ekki undir Siðareglur Blaðam anna
félags Íslands felldur. Siðanefndin
tekur fyrir mál er varða ritstjórnarlegar
afurðir fjölmiðla en fjallar ekki um mál
þar sem persónulegar skoðanir koma
fram í afmörkuðum efnisþætti undir
fullu nafni og vísar málinu frá.

Úrskurður:
Kæru Sölva Jónssonar á hendur
Morgunblaðinu er vísað frá.

Reykjavík 29. október 2013,
Björn Vignir Sigurpálsson,
Ásgeir Þór Árnason,
Friðrik Þór Guðmundsson,
Hjörtur Gíslason,
Róbert Haraldsson

Í siðareglum Blaðamannafélags Íslands
segir meðal annars eftirfarandi:
Siðanefnd greinir brot í flokka eftir eðli þeirra:
a) ámælisvert
b) alvarlegt
c) mjög alvarlegt
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F ÉFÉLAGASKRÁ
LAGASKRÁ

Félagaskrá BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

1 ÞORBJÖRN GUÐMUNDSSON		

Hóf aðild
síðast:

1/9/1942

2 ATLI STEINARSSON		 30/6/1950

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

41 KATRÍN PÁLSDÓTTIR		
1/1/1951

5/1/1976

42 RAGNAR AXELSSON

MORGUNBLAÐIÐ

15/1/1976

ATHYGLI

1/5/1976

3 ELÍN PÁLMADÓTTIR		

4/5/1905

43 GUNNAR E. KVARAN

4 MATTHÍAS JOHANNESSEN		

4/5/1905

44 JÓHANNES TÓMASSON		 21/6/1976

5 JÓNAS KRISTJÁNSSON		

1/2/1961

45 GUÐJÓN ARNGRÍMSSON		 14/9/1976

6 FRÍÐA BJÖRNSDÓTTIR		 21/6/1961 1/10/1962
7 BRAGI GUÐMUNDSSON		

1/6/1962

8 ODDUR ÓLAFSSON		 10/5/1905

1/2/1967

9 BJÖRN VIGNIR SIGURPÁLSSON		 15/10/1964 3/12/1965
10 MAGNÚS FINNSSON		 VOR 1965

46 GÍSLI SIGURGEIRSSON

N4

1/9/1976

47 GRÓA ORMSDÓTTIR		

1/9/1976

48 JÓNAS HARALDSSON

9/4/1977

FRÉTTATÍMINN

49 RAGNAR TH. SIGURÐSSON		 1/12/1975
50 KJARTAN STEFÁNSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

11 STEINAR J. LÚÐVÍKSSON		

1/9/1965

51 SIGURÐUR HREIÐAR HREIÐARSSON		

12 KÁRI JÓNASSON		

1/1/1962

52 SÆVAR GUÐBJÖRNSSON

Hóf aðild
síðast:

1/6/1977

9/11/1977
9/6/1959 30/5/1905

LÆKNABLAÐIÐ		 7/11/1977

13 INGVI HRAFN JÓNSSON		

1/1/1966

53 ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR		

14 FREYSTEINN JÓHANNSSON		

1/5/1967

54 EIRÍKUR STEFÁN EIRÍKSSON

SKERPLA

SUM 73

1/1/1979

26/1/1978

15 ÁRNI JOHNSEN		 7/10/1967 1/12/1968

55 HEIÐUR HELGADÓTTIR		

1/2/1978

16 JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR		 7/10/1967 1/12/1968

56 KRISTINN HALLGRÍMSSON		

1/6/1977

1/6/1978
1/9/1978

17 STYRMIR GUNNARSSON		

1/6/1965 12/4/1970

57 HULDA VALTÝSDÓTTIR			

18 KJARTAN L. PÁLSSON		

1/6/1968 21/1/1971

58 EMILÍA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

19 SIGTRYGGUR SIGTRYGGSSON

MORGUNBLAÐIÐ

20 GUNNAR V. ANDRÉSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

21 JÓHANNES REYKDAL

HÚSASMIÐJAN

MORGUNBLAÐIÐ

HAUST 74 2/10/1978

1/10/1970 1/10/1971

59 GUÐLAUGUR BERGMUNDSSON		

20/5/1905

60 FRÍÐA PROPPÉ		 19/3/1979

6/4/1972

1/8/1971 29/7/1972

ATHYGLI

1/9/1976

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

62 HILMAR KARLSSON		

1/6/1979

23 SIGURDÓR SIGURDÓRSSON		 24/5/1905 26/5/1905

63 ÞÓRIR GUÐMUNDSSON

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

1/5/1979

24 SIGMUNDUR Ó. STEINARSSON		

1/5/1972

1/8/1973

64 VALGERÐUR Þ. JÓNSDÓTTIR		

1/6/1979

25 ÞRÖSTUR HARALDSSON		

1/1/1973

1/1/1974

65 ELLERT B. SCHRAM		 13/5/1905

1/3/1980

66 SVEINN GUÐJÓNSSON

1/5/1980

26 ARNÓR G. RAGNARSSON
27 ÁRNI JÖRGENSEN

MORGUNBLAÐIÐ		 26/6/1974
FRÉTTABLAÐIÐ

61 ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

1/3/1979

1/6/1973 26/6/1974

67 ANNA ÓLAFSDÓTTIR BJÖRNSSON

28 ÞORBERGUR KRISTINSSON		

1/3/1973

7/5/1974

68 EIRÍKUR JÓNSSON

29 BJARGHILDUR STEFÁNSDÓTTIR		

1/9/1966

7/5/1974

69 HJÖRTUR GÍSLASON

ODDFELLOW

26/5/1905

LS Retail

3/5/1980

ÍSL. GETSPÁ

1/5/1978

1/6/1980

GOGGUR EHF.

29/5/1905

1/6/1978

STÖÐ 2

1/9/1980

1/8/2002

MORGUNBLAÐIÐ

14/9/1980

30 ÁRNI ÞÓRARINSSON		 24/5/1905 19/9/1974

70 KRISTJÁN MÁR UNNARSSON

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

71 AGNES BRAGADÓTTIR

32 SVEINN SIGURÐSSON		 26/5/1905

72 VALGERÐUR K. JÓNSDÓTTIR		 15/9/1981

1/2/1975

1/6/1979

33 HILMAR P. ÞORMÓÐSSON		

1/5/1969 10/5/1975

73 VÍÐIR SIGURÐSSON

34 ÞÓRIR ÞORSTEINSSON		

1/1/1975 20/5/1975

74 SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON		 1/10/1981

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/1981

35 ATLI MAGNÚSSON		 27/5/1905 20/5/1975

75 LÚÐVÍK GEIRSSON		

1/3/1979

1/1/1982

36 STEFÁN FRIÐBJARNARSON		

1/8/1974 20/5/1975

76 GUÐJÓN SVEINBJÖRNSSON			

1/3/1982

37 ÁGÚST I. JÓNSSON

1/6/1972 20/5/1975

77 HJÁLMAR JÓNSSON

BÍ

18/5/1982

38 ÓMAR VALDIMARSSON		

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1969

78 JÓN BALDVIN HALLDÓRSSON		

1/6/1981

1/6/1982

39 ÁSGEIR TÓMASSON

1/9/1975

MORGUNBLAÐIÐ		

1/7/1982

RÚV

1/9/1975

40 BORGHILDUR A. JÓNSDÓTTIR		 25/5/1905 1/10/1975

79 SKAPTI HALLGRÍMSSON
80 PÁLL STEFÁNSSON

HEIMUR

1/7/1982
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Hóf aðild
síðast:

81 MAGNÚS SIGURÐSSON			 1/10/1982

127 SIGURVEIG JÓNSDÓTTIR			 1/10/1986

82 FRIÐRIK ÞÓR GUÐMUNDSSON

128 JÓN KR. SIGURÐSSON

83 VALÞÓR HLÖÐVERSSON
84 PÁLL H. KETILSSON
85 ÁRNI SÆBERG
86 GUÐMUNDUR SV. HERMANNSSON
87 HELGI BJARNASON

DÖGUN

1/7/1982

1/1/1983

ATHYGLI

1/1/1982

1/1/1983

129 BIRNA ÞÓRÐARDÓTTIR MENNINGARFYLGD BIRNU EHF		

VÍKURFRÉTTIR		

1/1/1983

130 JÓN ÖRN GUÐBJARTSSON		

UMFÍ/SKINFAXI

1/12/1986

1/2/1983

131 BRYNDÍS KRISTJÁNSDÓTTIR		

1/9/1986

MORGUNBLAÐIÐ

30/5/1983

132 MARGRÉT SVERRISDÓTTIR		

01/03/87

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/1982

1/6/1983

133 ELÍN ALBERTSDÓTTIR

88 ÓLI ÖRN ANDREASSEN		 29/5/1905

1/7/1983

134 ÓMAR FRIÐRIKSSON

89 AÐALSTEINN INGÓLFSSON		

1/9/1978

1/9/1983

135 JÓHANN ÓLAFUR HALLDÓRSSON

90 EYGLÓ STEFÁNSDÓTTIR		 30/5/1905

1/4/1984

136 KRISTÍN H. GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/1978

1/5/1987

20/5/1984

1/5/1987

ATHYGLI

1/5/1987

UPPSTREYMI

12/9/1987

91 SVERRIR VILHELMSSON		

1/4/1984

137 BOGI ÞÓR ARASON

MORGUNBLAÐIÐ

14/9/1987

1/5/1984

138 PÉTUR GUNNARSSON		

1/9/1987

93 SIGURÐUR Á. FRIÐÞJÓFSSON		

1/5/1984

139 GEIR R. ANDERSEN		 1/10/1987

94 ANNA H. YATES		

1/5/1984

140 HAUKUR HOLM		 28/10/1987

95 GUÐMUNDUR O. INGVARSSON		

1/6/1982

1/6/1984

141 ÓMAR RAGNARSSON			

96 STEFÁN KRISTJÁNSSON

SKRAUTÁS

1/3/1984

1/8/2004

142 ÓTTAR H. SVEINSSON		

97 MÖRÐUR ÁRNASON		

1/6/1984

143 SIGURJÓN J. SIGURÐSSON

99 ÁRNI ÞÓRÐUR JÓNSSON

ATHYGLI

1/6/1984

GRUND

1/6/1980

101 ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON		

8/8/1984

100 GUÐBJÖRG R. GUÐMUNDSDÓTTIR

144 HEIMIR MÁR PÉTURSSON

103 RÚNAR ÁRMANN ARTHÚRSSON		 26/5/1905
3/9/1984

148 ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN
1/9/1984

1/3/1988

1/4/1988 16/9/2005
9/5/1988

146 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON		 15/5/1988
147 KRISTJÁN JÓNSSON

102 ELÍN HIRST		 31/8/1984
104 JÓHANNA ÁRNÝ INGVARSDÓTTIR		

STÖÐ 2

1/1/1988

3/1/1988

BÆJARINS BESTA 14/11/1984

145 HALLUR ÞORSTEINSSON		
1/7/1984

1/1/1987

MORGUNBLAÐIÐ

92 JÚLÍUS SIGURJÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/1987

1/1/1987

MORGUNBLAÐIÐ

98 ÁSDÍS HARALDSDÓTTIR		 12/6/1984

MORGUNBLAÐIÐ

5/6/1986 25/5/1988

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/1987

149 MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR AKUREYRARAKADEMIAN

SUM 83

1/6/1988

EYJAN		

1/7/1988

150 ÞORFINNUR ÓMARSSON

1/6/1988

105 VALUR B. JÓNATANSSON		

1/1/1985

151 BJÖRN LEÓSSON

ÍSLENSK GETSPÁ		

1/7/1988

106 GULLVEIG SÆMUNDSDÓTTIR		

1/1/1985

152 KRISTJÁN SIGURJÓNSSON			

1/8/1988

107 ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR		

1/3/1977

108 GUNNAR GUNNARSSON		

1/1/1985

109 BIRGIR GUÐMUNDSSON
110 EDDA G. ANDRJÉSDÓTTIR
111 JÓN G. HAUKSSON

BÍ

1/1/1985

15/1/1985

STÖÐ 2		

153 GUÐLAUG KONRÁÐSDÓTTIR		

1/9/1988

154 STEFÁN ÁSGRÍMSSON

1/9/1988

FÍB

155 HJALTI JÓN SVEINSSON			 1/10/1988
1/3/1985

156 KRISTJÁN ARI ARASON		 1/10/1988

FRJÁLS VERSLUN

1/5/1982

1/2/1985

157 SIGRÚN S. HAFSTEIN

112 GUÐRÚN SIGRÍÐUR GUÐLAUGSDÓTTIR		

1/3/1984

1/4/1985

158 LÚÐVÍK ÖRN STEINARSSON		

NORRÆNA FERÐASKRIFST. EHF

1/6/1983

1/6/1985

FREMRI

1/9/1985

113 SKÚLI U. SVEINSSON
114 BRAGI V. BERGMANN

159 HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

VERKFRF. ÍSL 10/10/1988
1/8/1988

1/3/1989

VÍKURFRÉTTIR		

1/7/1989

160 ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON		

1/8/1989

115 KRISTJÁN KRISTJÁNSSON		 16/9/1985

161 EGILL ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/1989

116 SIGURÐUR M. JÓNSSON		 17/9/1985

162 KRISTINN INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/1989

117 PETER RADOVAN JAN VOSICKY			

1/1/1986

163 HULDA GUNNARSDÓTTIR		

118 HELGI MÁR ARTHURSSON		

1/1/1986

164 ÞORGEIR LAWRENCE

119 PJETUR SIGURÐSSON

1/1/1980

FRÉTTABLAÐIÐ

7/4/1986

165 VALTÝR BJÖRN VALTÝSSON

120 PÁLL HANNESSON		

1/5/1986

166 GUÐMUNDUR O. HILMARSSON

1/9/1989

FAO

1/10/1989

STÖÐ 2

1/11/1989

MORGUNBLAÐIÐ

1/11/1989

121 HALLUR MAGNÚSSON		

1/5/1986

122 RAGNHILDUR SVERRISDÓTTIR

NOVATOR EHF

1/6/1984

1/6/1986

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/1984

1/1/1986

169 BJÖRN J. BJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

1/3/1990

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/1986

170 EINAR FALUR INGÓLFSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

1/5/1990

125 BRYNJAR G. SVEINSSON		

1/9/1986

171 ÞÓRUNN ÞÓRSDÓTTIR		

1/6/1987

172 ÞORLÁKUR H. HELGASON		

1/8/1990

123 STEINÞÓR GUÐBJARTSSON
124 INGIBJÖRG B. SVEINSDÓTTIR
126 JÓHANNES SIGURJÓNSSON
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Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

167 JÓN BIRGIR PÉTURSSON		

SKARPUR ÚTGÁFUF.		 1/10/1986

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2013

1/6/1957 15/1/1990

168 ELÍN SVEINSDÓTTIR			

1/2/1990

1/6/1990

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

173 PÉTUR STEINN GUÐMUNDSSON
174 JÓN ÁRSÆLL ÞÓRÐARSON

DELOITTE EHF
STÖÐ 2

Hóf aðild
síðast:

28/8/1986 23/8/1990
1/3/1984

1/9/1990

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

219 MARGRÉT SVEINBJÖRNSDÓTTIR BRÚARSMIÐJAN EHF.

18/6/1996

220 AUÐUNN ARNÓRSSON		

1/6/1995

175 JÓHANN HJÁLMARSSON		 13/5/1905 1/10/1990

221 VALGERÐUR A. JÓHANNSDÓTTIR		 20/8/1996

176 PÉTUR ÞORSTEINSSON

222 ARNDÍS ÞORGEIRSDÓTTIR

AFDJÖFLUN		 1/11/1990

177 BJARNI HARÐARSSON SUNNLENSKA FRÉTTABLAÐIÐ		 11/1/1991

223 GÍSLI ÞORSTEINSSON

178 STEINGRÍMUR ÓLAFSSON

224 GUÐSTEINN BJARNASON

179 SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON

SNÆVARR SLF.

1/5/1985

MORGUNBLAÐIÐ

2/1/1991

1/1/1991

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/1996

NÝHERJI

1/11/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/1993

Hóf aðild
síðast:

1/7/1996

1/1/1997

225 BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR		

8/6/1905 14/3/1997

180 ÞORSTEINN ERLINGSSON		 11/6/1905 29/1/1991

226 ÍVAR BENEDIKTSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/1997

181 GESTUR EINAR JÓNASSON			

227 ARNAR BJÖRNSSON

1/4/1991

182 MAGNÚS HJÖRLEIFSSON			 10/4/1991

STÖÐ 2

1/5/1997

NAUST MARINE HF

1/6/1997

183 ANNA G. ÓLAFSDÓTTIR		

1/6/1988

229 BRYNDÍS HÓLM		

1/6/1997

184 HILDUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR		

6/6/1980 27/7/1991

230 GISSUR SIGURÐSSON

1/6/1997

185 TELMA L. TÓMASSON

1/1/1992 1/10/1998

STÖÐ 2

1/6/1991

228 SIGRÚN BIRNA BIRNISDÓTTIR

VÍSIR.IS

231 ANTON BRINK HANSEN

FRÉTTABLAÐIÐ

5/8/1997

1/3/1992

232 SÓLVEIG ÓLAFSDÓTTIR

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

1/10/1997

187 GEIR A. GUÐSTEINSSON			

1/6/1992

233 STYRMIR GUÐLAUGSSON		

188 SIGURÐUR SIGMUNDSSON		

1/6/1992

234 SIGURJÓN RAGNAR SIGURJÓNSSON		 11/6/1905 16/10/1997

186 BRYNJÓLFUR JÓNSSON			

189 GUÐNI EINARSSON

3/6/1905

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1992

190 MARGRÉT E. ÓLAFSDÓTTIR		

1/9/1987

235 JAKOB BJARNAR GRÉTARSSON		
1/6/1992

236 HÁVAR SIGURJÓNSSON

1/5/1988 1/10/1997
1/9/1991 1/11/1997

LÆKNABLAÐIÐ		 1/12/1997

191 JÓNA RÚNA KVARAN		 26/5/1905 15/9/1992

237 ARI MAGNÚSSON		 15/12/1997

192 ÞORGEIR ÁSTVALDSSON

238 TEITUR JÓNASSON		

STÖÐ 2		 15/9/1992

193 SÓLVEIG BALDURSD. REYKJAVIK CULTURE KITCHEN
194 GUÐRÚN H. SIGURÐARDÓTTIR

1/1/1989 1/11/1992

239 JÓHANNA ST. SNORRADÓTTIR

ÍSFISKUR EHF.

1/3/1998

BIRTINGUR

15/6/1998

3/3/1993

240 RAGNHEIÐUR LINNET

1/7/1992

1/4/1993

241 KRISTINN GARÐARSSON

196 ÞORVALDUR Ö. KRISTMUNDSSON		 13/6/1905

1/4/1993

242 MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON		 15/9/1998

195 PÉTUR PÉTURSSON

STUDIO F EHF		

1/6/1995

FÍTON EHF.

197 BERGLJÓT DAVÍÐSDÓTTIR		

5/3/1987 1/11/1993

243 LÓA PIND ALDÍSARDÓTTIR

198 BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON		

1/2/2013 1/12/1993

244 SNORRI MÁR SKÚLASON

MORGUNBLAÐIÐ
STÖÐ 2
ASÍ

1/10/1988 13/7/1998
1/7/1998 15/9/1998
1/9/1998

199 ÁSLAUG RAGNARS		 25/5/1905 13/6/1994

245 HILDUR LOFTSDÓTTIR		 1/10/1998

200 ORRI PÁLL ORMARSSON

246 TRAUSTI HAFLIÐASON

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1994

201 LÁRUS KARL INGASON		

9/6/1905

1/6/1994

247 RÓBERT MARSHALL		

MORGUNBLAÐIÐ		

1/6/1994

248 SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR

202 PÉTUR BLÖNDAL
203 REYNIR TRAUSTASON

DV EHF		 13/6/1994

FRÉTTABLAÐIÐ
RÚV

249 ANNA SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR ORF LÍFTÆKNI H/F

3/2/1999
1/3/1999
17/3/1999 1/11/2005
17/5/1999

204 ÞORSTEINN GUNNARSSON			 1/10/1994

250 ÓSKAR Ó. JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/1999

205 STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR

251 GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/1990

252 ÞÓRA ÞÓRARINSDÓTTIR		

1/6/1999

206 ERLINGUR PÁLL INGVARSSON

BIRTINGUR		 1/12/1994
HEIMUR

1/2/1995

207 JÓN KALDAL		

1/5/1993

208 GUNNAR HERSVEINN		

1/6/1995

209 KARL BLÖNDAL

1/5/1995

253 ÞÓRARINN B. ÞÓRARINSSON

FRÉTTATÍMINN

1/8/1999

254 HÖRÐUR KRISTJÁNSSON

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/1999

FRÉTTABLAÐIÐ

15/9/1996

AGO

1/12/1999

257 ÞRÖSTUR EMILSSON		

1/1/2000

258 MARGRÉT STEFÁNSDÓTTIR

ÍSLANDSFUNDIR EHF.

7/1/2000

RÚV

15/1/2000

BISKUPSSTOFA

9/6/1905

MORGUNBLAÐIÐ		

1/6/1995

255 GARÐAR ÖRN ÚLFARSSON

210 SVAVA JÓNSDÓTTIR			

1/7/1995

256 ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON

211 GUÐJÓN EINARSSON
212 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ		 15/10/1995
STÖÐ 2

1/1/1996

213 ÞÓRÐUR INGIMARSSON		

2/6/1905

1/2/1996

259 TÓMAS GUNNARSSON

214 HALLDÓR G. KOLBEINS			

3/4/1996

260 STEINUNN ARNÞR. BJÖRSNDÓTTIR

215 ARNA SCHRAM		

1/6/1993 15/5/1996

261 NJÁLL GUNNLAUGSSON		 18/2/2000

216 HARALDUR JÓNASSON

FRÉTTATÍMINN

1/6/1996

262 GRÉTAR JÚNÍUS GUÐMUNDSSON		 25/4/2000

217 KJARTAN ÞORBJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

12/6/1905

218 GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

4/6/1996

1/6/1996

263 JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSON

1/6/1998

RÚV

1/5/2000

264 ARNÓR GÍSLI ÓLAFSSON		

1/5/2000

1/6/1999

1/9/1999

24/1/2002
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

265 STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

22/5/2000

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

MORGUNBLAÐIÐ

23/6/2003

266 BERGÞÓRA NJÁLA GUÐMUNDSD.		 24/5/2000

312 GUÐMUNDUR ARNARSON		

1/7/2003

267 VILMUNDUR HANSEN

1/6/2000

313 ÞORGILS JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2000

314 HILDUR FINNSDÓTTIR			 12/11/2003

269 SÓLVEIG KRISTBJÖRG BERGMANN
270 RÚNAR PÁLMASON

311 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2003

NORÐURÁL

1/6/2000

315 SVANBORG SIGMARSDÓTTIR		 27/11/2003

MORGUNBLAÐIÐ

2/6/2000

316 BIRNA ANNA BJÖRNSDÓTTIR		 1/12/2003

271 SIGURÐUR ELVAR ÞÓRÓLFSS.

VÍSIR .IS

19/6/2000

317 ÞÓRA KRISTÍN ÁSGEIRSDÓTTIR

272 GUÐRÚN N. SIGURÐARDÓTTTIR

BIRTINGUR

15/7/2000

318 ELVA BJÖRK SVERRISDÓTTIR			

273 HILMAR BJÖRNSSON

SKJÁRINN,

1/9/1995

274 BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
275 ÓMAR ÓSKARSSON

1/8/2000

RÚV		

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2000

BIRTINGUR

1/1/2001

277 BJARNI BRYNJÓLFSSON		

1/1/2001

278 LOFTUR ATLI EIRÍKSSON SAMHJÁLP-HLAÐGERÐARKOT

1/5/1984

276 GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR

279 KRISTJÁN HJÁLMARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

9/4/2001

280 KOLBRÚN INGIBERGSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

20/4/2001

SMUGAN EHF

319 STEFÁN KARLSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

24/1/2004

320 ÁRNI TORFASON		

1/2/2004

321 UNNUR HREFNA JÓHANNSDÓTTIR		

1/2/2004

322 INDIANA ÁSA HREINSDÓTTIR

6/2/2004

DV EHF

323 JÚLÍA GUÐRÚN INGÓLFSDÓTTIR		
1/1/2001

1/1/2004

324 FREYR EINARSSON

21/4/2004

325 KRISTÓFER HELGASON

STÖÐ 2

1/5/2004

326 GUNNHILDUR ARNA GUNNARSDÓTTIR

SÍMINN

1/5/2004

281 EDDA JÓHANNSDÓTTIR		 20/4/2001

327 EINAR ÓLASON		 17/5/2004

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

23/4/2001

328 BERGSTEINN SIGURÐSSON

283 JÓHANN ÁGÚST HANSEN

MYNDLIST.IS

25/4/2001

329 SÖLVI TRYGGVASON

284 MARTA M. JÓNASDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

4/6/2001

285 FREYR BJARNASON
287 EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

330 VALGARÐUR GÍSLASON

1/1/2004

1/3/2004

FRÉTTABLAÐIÐ

282 BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

286 SUNNA ÓSK LOGADÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

268 SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR

24/5/2004

SKJÁRINN

1/6/2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2004

331 BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR		

1/6/2004

MORGUNBLAÐIÐ		

1/7/2001

332 JÓN PÉTUR JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2004

VÍSIR.IS		

1/7/2001

333 ÁSTA ANDRÉSDÓTTIR

HEIMUR EHF

7/6/2004

288 MARGRÉT H. GÚSTAFSDÓTTIR		 12/7/2001

334 KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR

KVIRK SLF.

9/8/2004

289 ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/9/2001

335 SIGRÍÐUR E. ÁSMUNDSDÓTTIR

BIRTINGUR

14/9/2004

290 SIGURÐUR MÁR HARÐARSON

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/2001

336 HALLDÓR TINNI SVEINSSON

VÍSIR.IS

1/10/2004

1/4/2000 1/10/2001

337 SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR SJÁLFSTÆÐISFL.

17/6/1905 1/11/2004

338 KAREN DRÖFN KJARTANSDÓTTIR

8/11/2004

291 HILDUR KRISTJÁNSDÓTTIR

SAGA FILM

292 HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR
293 VÉDÍS SKARPHÉÐINSDÓTTIR

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

294 RÓBERT REYNISSON		

1/2/2002

295 HÖRÐUR MAGNÚSSON

STÖÐ 2

339 INGI R. INGASON		 17/11/2004
340 SIGURÐUR G. TÓMASSON		 31/5/1905 18/11/2004

STÖÐ 2

1/7/2000

1/4/2002

341 MAGNÚS HALLDÓRSSON

STÖÐ 2

1/5/2005

296 EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2001

1/6/2001

342 ANDRI ÓLAFSSON

STÖÐ 2

1/2/2005

297 INGA RÚN SIGURÐARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/1999

1/6/2002

343 BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR		

1/3/2005

298 BRYNJAR GUNNARSSON		

7/7/2002

344 SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/2005

299 MAGNÚS TEITSSON

FRÉTTABLAÐIÐ 10/10/2002

345 ATLI MÁR GYLFASON		

1/4/2005

300 HENRY BIRGIR GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

346 BREKI LOGASON

1/4/2005

301 INGA MARÍA LEIFSDÓTTIR

1/11/2002

ÍSLENSKA ÓPERAN		

302 VILHELM GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

303 JÓN TRAUSTI REYNISSON

10/1/2003

1/1/2003

STÖÐ 2

347 JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/5/2005

348 INGÓLFUR JÚLÍUSSON

SMUGAN EHF.

1/5/2005

MORGUNBLAÐIÐ

15/5/2005

DV EHF

20/5/2005

DV EHF

1/1/2003

349 ANDRI KARL ÁSGEIRSSON

304 JÓHANNES KR. KRISTJÁNSSON

HÆ31/05DV EHF

1/1/2003

350 SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON

305 ERLA HJÖRDÍS GUNNARSDÓTTIR

BÆNDABLAÐIÐ

25/2/2003

351 ÁSGRÍMUR ÖRN HALLGRÍMSSON

HVALUR H/F

1/5/2003

352 BJARNI ÓLAFSSON

HÆATVINNUL31/12/09

1/5/2003

353 GUNNAR GUNNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2003

354 SIGRÚN MARÍA KRISTINSDÓTTIR		

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2003

355 EINAR ÖRN JÓNSSON SKÓGRÆKTARFÉLAG ÍSLANDS

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2003

356 LOGI BERGMANN EIÐSSON

306 ÁRNI HALLGRÍMSSON
307 ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON
308 SILJA BJÖRK HULDUDÓTTIR
309 BRJÁNN JÓNASSON
310 KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR
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Hóf aðild
síðast:
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FREMRI

1/6/2005

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/6/2005

UMÍ AUSTURLANDS

8/8/2005

STÖÐ 2

1/4/2000 15/9/2005
1/9/2005
1/10/2005

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

357 HEIMIR KARLSSON
358 HELGI SNÆR SIGURÐSSON

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

STÖÐ 2

1/10/2005

403 JÓN HÁKON HALLDÓRSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2005

404 ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR

STÖÐ 2

1/11/2005

405 MARGRÉT ÁRNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2005

406 BALDUR GUÐMUNDSSON

359 LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR
360 STÍGUR HELGASON

VÍSIR.IS

1/6/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2007

BIRTINGUR

1/8/2007

DV EHF

1/9/2007

361 DAGUR GUNNARSSON		 1/12/2005

407 FREYR RÖGNVALDSSON

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/2007

362 INGVELDUR GEIRSDÓTTIR

408 SIGRÍÐUR VÍÐIS JÓNSDÓTTIR		

1/1/2000

MORGUNBLAÐIÐ

363 ELIZA REID

1/12/2005

DUDO EHF 14/12/2005

364 VALUR GRETTISSON

FRÉTTABLAÐIÐ

409 KOLBRÚN PÁLÍNA HELGADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

410 VALA ÓSK BERGSVEINSDÓTTIR		 26/9/2007

365 SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR		

1/1/2006

411 SINDRI SINDRASON

366 JÓN ÁRMANN STEINSSON

9FILMS

1/1/2006

412 INGIMAR KARL HELGASON

BIRTINGUR

15/1/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

1/2/2006

367 GUÐRÚN ELÍN ARNARSDÓTTIR
369 HÖSKULDUR KÁRI SCHRAM

413 MARÍA ÓLAFSDÓTTIR

STÖÐ 2

1/10/2007

SMUGAN

1/10/2007

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2007

414 HRUND HAUKSDÓTTIR		 26/10/2007

STÖÐ 2

1/2/2006

415 SIGRÍÐUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR

370 KRISTINN HRAFNSSON		

1/2/2006

416 HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

RÚV

1/11/2007

HEIMILI OG SKÓLI

1/11/2007

371 FRIÐRIK INDRIÐASON

VÍSIR.IS

20/2/2006

372 SIGRÍÐUR ELVA VILHJÁLMSDÓTTIR

STÖÐ 2

1/3/2006

418 HJALTI ÞÓR HREINSSON		

1/4/2003 25/3/2006

419 SIGURÐUR MIKAEL JÓNSSON

1/4/2006

420 SVANUR MÁR SNORRASON		 15/1/2008

373 EYÞÓR ÁRNASON

DV

374 DÓRÓTHEA SVAVARSDÓTTIR

ENNEMM

375 INGIBJÖRG DÖGG KJARTANSDÓTTIR
376 HÖSKULDUR DAÐI MAGNÚSSON

DV EHF

377 LÁRA ÓMARSDÓTTIR
378 ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR

417 RAKEL ÓSK SIGURÐARDÓTTIR

BIRTINGUR 15/11/2007
DV EHF

1/5/2007 1/12/2007
1/12/2007

1/4/2006

421 RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/2/2008

1/6/1999 15/5/2006

422 TÓMAS ÞÓR ÞÓRÐARSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/2/2008

RÚV

1/6/2006

423 ATLI STEINN GUÐMUNDSSON		

1/3/2008

STÖÐ 2

1/6/2006

424 ARNÞÓR BIRKISSON

1/3/2008

FRÉTTATÍMINN

379 HALLDÓR HALLDÓRSSON			
380 JANUS SIGURJÓNSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/8/2006

381 SIGURJÓN M EGILSSON

GOGGUR EHF

15/5/1987

9/6/2006
1/8/2006

NÓI SÍRÍUS

425 HARALDUR GUÐJÓNSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/4/2008

426 BERGÞÓR BJARNASON		

1/4/2008

427 KJARTAN GUÐMUNDSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/2008

FEYKIR

20/4/2008

DV EHF

15/9/2006

428 PÁLL FRIÐRIKSSON

383 SIGRÍÐUR GUÐLAUGSDÓTTIR

BARNAHEILL

1/10/2006

429 SIGURLAUG MARGRÉT JÓNASDÓTTIR

RÚV

1/5/2008

384 INGVELDUR RÓBERTSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/2006

430 DANÍEL RÚNARSSON		

1/5/2008

BIRTINGUR

1/10/2006

431 EVA GEORGSDÓTTIR

STÖÐ 2

1/6/2008

432 ÞORBJÖRN ÞÓRÐARSON

STÖÐ 2

1/6/2008

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2008

SKJÁRINN

1/7/2008

382 KRISTJANA BJÖRG GUÐBRANDSDÓTTIR

385 SIGRÍÐUR BJÖRK BRAGADÓTTIR
386 ÞÓRÐUR SNÆR JÚLÍUSSON

FRÉTTABLAÐIÐ 20/10/2006

387 JÓNAS HALLGRÍMSSON		

1/1/2007

433 UNA SIGHVATSDÓTTIR

388 KOLBEINN ÞORSTEINSSON

1/1/2007

434 ÞORBJÖRG ALDA MARINÓSDÓTTIR

DV EHF

389 BALDUR H. ÞÓRARINSSON BECK		

1/1/2007

435 VERA EINARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/2008

390 RÓSA JÓHANNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2007

436 FREYR ARNARSON

RÚV

1/10/2008

BIRTINGUR

1/3/2004

391 RAGNHEIÐUR GYÐA JÓNSDÓTTIR

1/9/2007

15/9/2007

1/1/2006

368 SVAVAR HÁVARÐSSON

Hóf aðild
síðast:

437 RAGNAR HALLDÓR SANTOS

RÚV

1/10/2008

392 GERÐUR HARÐARDÓTTIR		 15/2/2007

1/2/2007

438 ÞÓR ÆGISSON

RÚV

1/10/2008

393 HRUND ÞÓRSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/3/2007

439 VILHJÁLMUR Þ. GUÐMUNDSSON

RÚV

1/10/2008

394 SVEINN GUÐMAR WAAGE ÖLG. EGILL SKALLAGRÍMSSON

1/3/2007

440 GUÐMUNDUR BERGKVIST JÓNSSON

RÚV

1/10/2008

395 EYGLÓ SVALA ARNARSDÓTTIR

HEIMUR

1/3/2007

441 ARNALDUR HALLDÓRSSON		 16/6/1905 15/11/2008

396 HELGA ARNARDÓTTIR

STÖÐ 2

1/4/2007

442 SIGHVATUR JÓNSSON

BIRTINGUR

1/4/2007

443 ARNAR EGGERT THORODDSEN

VÍSIR.IS

15/4/2007

444 INGI F. VILHJÁLMSSON

BIRTINGUR

1/5/2007

445 ANNAS SIGMUNDSSON

400 GUÐMUNDUR K. SIGURDÓRSSON ÚTGFÉLAGIÐ ANDVARI

1/5/2007

446 SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR

397 KRISTINN MAGNÚSSON
398 GUNNAR REYNIR VALÞÓRSSON
399 GUÐRÚN VAKA HELGADÓTTIR

SIGVA EHF

1/1/2009

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2009

DV EHF

1/1/2009

DV
STÖÐ 2

1/11/2012 15/1/2009
1/1/2009

401 ERLA HLYNSDÓTTIR

VÍSIR.IS

15/5/2007

447 EGGERT JÓHANNESSON		 14/10/2003

402 EINAR ÞÓR SIGURÐSSON

DV EHF

15/5/2007

448 BJÖRG EVA ERLENDSDÓTTIR		

1/2/2009

1/4/2009
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

449 HILDA JANA GISLASÓTTIR
450 SARA MCMAHON
451 BIRGIR OLGEIRSSON
452 RAGNHILDUR AÐALSTEINSDÓTTIR
453 ATLI FANNAR BJARKASON

Hóf aðild
síðast:

N 4 EHF.

1/5/2009

495 ÞORKELL ÞORKELSSON		

3/6/1985

1/2/2011

1/6/2009

496 KOEN KJARTAN VAN DE PUTTE			

1/4/2011

DV EHF

1/9/2009

497 HALLGRÍMUR ODDSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/4/2010

1/4/2011

BIRTINGUR

1/9/2009

498 HANNA RUTH ÓLAFSDÓTTIR

DV

1/1/2011

BJÖRT FRAMTÍÐ

1/9/2009

499 SÓLRÚN LILJA RAGNARSDÓTTIR

DV

1/1/2010

454 ÓLÖF JAKOBÍNA ERNUDÓTTIR

BIRTINGUR

1/9/2009

500 ÓSKAR ÞÓR HALLDÓRSSON KA-KNATTSPYRNUDEILD

1/2/2011

455 GUÐMUNDUR BENEDIKTSSON

STÖÐ 2

1/10/2009

501 ÞÓRA TÓMASDÓTTIR

457 SIGNÝ GUNNARSDÓTTIR

1/3/2002 1/11/2009

BIRTINGUR

1/4/2011

1/4/2011

502 MALIN BRAND		

1/4/2011

1/4/2011

MORGUNBLAÐIÐ

1/11/2009

503 GUÐLAUG S. SIGURÐARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/2011

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2009

504 ÁSTA SIGRÚN MAGNÚSDÓTTIR

DV

1/4/2011

459 HÓLMFRÍÐUR GÍSLASÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2010

505 EINAR LÖVDAHL GUNNLAUGSSON MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2011

460 KJARTAN KJARTANSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2010

506 SVEINN BIRKIR BJÖRNSSON

ÍSLANDSSTOFA

1/6/2011

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2011

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2011

458 ELÍSABET MARGEIRSDÓTTIR

461 JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2010

507 HALLUR MÁR HALLSSON

462 BALDUR HRAFNKELL JÓNSSON		

1/4/2010

508 KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ

463 JÓHANN GARÐAR ÓLAFSSON		

1/5/2010

509 VIKTORÍA HERMANNSDÓTTIR

DV

1/5/2010

464 HUGRÚN J. HALLDÓRSDÓTTIR

1/5/2010

510 SINDRI FREYSSON		

1/7/2011

FRÉTTABLAÐIÐ

465 JÓN BJARKI MAGNÚSSON
466 BOÐI LOGASON

DV

1/5/2010

511 SIGRÚN ERNA GEIRSDÓTTIR		

1/7/2011

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2010

512 JÓN RAGNAR JÓNSSON

1/7/2011

MORGUNBLAÐIÐ

467 MAGNÚS ÞORLÁKUR LÚÐVÍKSSON FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2010

513 VERA MAACK PÁLSDÓTTIR		

1/8/2011

468 SUNNA VALGERÐARDÓTTIR

1/6/2010

514 VIÐAR GUÐJÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/2011

469 FRIÐRIKKA SIGRÍÐUR BENÓNÝSDÓTTIR FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2010

515 BERGLIND ÞORSTEINSDÓTTIR

FEYKIR

1/8/2011

470 ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2010

516 HJÖRTUR J. GUÐMUNDSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/2011

FRÉTTABLAÐIÐ

471 AÐALSTEINN KJARTANSSON

DV

1/6/2010

517 TÓMAS AQUINAS RIZZO VALGERISSON BIRTINGUR

1/9/2011

472 ÞRÖSTUR ERNIR VIÐARSSON ÚTGÁFUFÉLAGIÐ EHF.

1/7/2010

518 HARALDUR GUÐMUNDSSON

1/8/2011

473 BJÖRK EIÐSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/8/2010

519 HÖDD VILHJÁLMSDÓTTIR

ÚTGÁFUFÉLAG AUSTURLANDS

1/8/2010

520 HREFNA GUÐMUNDSDÓTTIR

474 RAGNAR SIGURÐSSON

GOGGUR EHF.
FRÉTTABLAÐIÐ

1/9/2011

BIRTINGUR

1/9/2011

475 MATTHÍAS ÁRNI INGIMARSSON		

1/9/2010

521 HÖRÐUR ÆGISSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2011

476 GUNNHILDUR STEINARSDÓTTIR

1/9/2010

522 JÓN AGNAR ÓLASON

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2011

DV

477 ATLI ÞÓR FANNDAL GUÐLAUGSSON

BIRTINGUR

1/11/2011

524 KARL ESKIL PÁLSSON

ÚTGÁFUFÉLAGIÐ EHF.

1/11/2011

479 SIGURÞÓR HALLBJÖRNSSON		 1/10/1990 1/10/2010

525 ÁSGEIR ERLENDSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/2011

480 ANNA LILJA ÞÓRISÓTTIR

BIRTINGUR

1/12/2011

478 BÖRKUR GUNNARSSON

481 KOLBRÚN PÁLSDÓTTIR

DV

1/9/2010

MORGUNBLAÐIÐ

20/9/2010

1/9/2010

523 MARTA GOÐADÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/2010

526 HALLGERÐUR HALLGRÍMSDÓTTIR

FRÉTTATÍMINN

1/10/2010

527 HULDA ÓLADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2011

528 BJARNI GUNNAR ÁSGEIRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2011

482 AGNES ÓSK VALDIMARSDÓTTIR		 1/11/2010
483 KRISTJÁN JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/11/2010

529 BENEDIKT BÓAS HINRIKSSON

BIRTINGUR

1/1/2012

484 HELGA KRISTJÁNSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/11/2010

530 ANDREW SCOTT FORTUNE

ICELANDIC TIMES

1/1/2012

485 PÉTUR ÓLAFSSON

SKJÁRINN

1/11/2010 1/11/2010

531 ÓMAR R. VALDIMARSSON

BLOOMBERG NEWS

1/2/2012

MORGUNBLAÐIÐ

1/2/2012

AKUREYRIVIKUBLAÐ

1/3/2012

486 KOLBRÚN BJÖRNSDÓTTIR

STÖÐ 2		 1/12/2010

487 KRISTÍN ÝR GUNNARSDÓTTIR
488 JENS EINARSSON
490 ÍRIS DÖGG PÉTURSDÓTTIR

532 SKÚLI HANSEN

BIRTINGUR

1/12/2010 1/12/2010

533 BJÖRN J. ÞORLÁKSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/11/2010 1/11/2010

534 KJARTAN GUNNAR KJARTANSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2012

535 STYRMIR KÁRI ERWINSSON

489 JÓHANNA MARGRÉT GÍSLADÓTTIR

STÖÐ 2
BIRTINGUR

1/1/2011

1/1/2011

1/12/2010 10/12/2010

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/2012

536 GUNNHILDUR ÁSTA GUÐMUNDSD. MORGUNBLAÐIÐ

1/4/2012

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/2012

FRÉTTATÍMINN

1/4/2012

491 ÞORGEIR ÓLAFSSON		

1/7/2010

1/2/2011

537 HEIMIR SNÆR GUÐMUNDSSON

492 HALLDÓRA ANNA HAGALÍN

BIRTINGUR

1/2/2011

1/2/2011

538 SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR

GÓÐ SAMSKIPTI

1/2/2011

VEFPRESSAN

1/2/2011

493 ANDRÉS JÓNSSON
494 HLÍN EINARSDÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

FRÉTTABLAÐIÐ

456 GUNNLAUGUR EINAR BRIEM		
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Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
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539 ANNA BRYNJA BALDURSDÓTTIR
1/2/2011

540 GUÐNI RÚNAR GÍSLASON

BIRTINGUR

1/5/2012

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/5/2012

1/5/1987

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

541 HELGI VÍFILL JÚLÍUSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2012

556 KRISTÍN DRÖFN EINARSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/8/2012

542 ÞÓRUNN KRISTJÁNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/2012

557 GUÐRÚN SÓLEY GESTSDÓTTIR

STÚDENTARÁÐ HÍ

1/8/2012

BIRTINGUR

1/5/2012

558 TINNA RÓS STEINSDÓTTIR

544 ÓLAFUR E. JÓHANNSSON

543 SVANA LOVÍSA KRISTJÁNSDÓTTIR

CRI EHF.

1/5/2012

559 LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR

545 EDDA HERMANNSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/6/2012

546 ÞORSTEINN ÁSGRÍMSSON MELÉN MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2012

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/2012

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/2012

549 ELVAR GEIR MAGNÚSSON

FÓTBOLTI EHF.

1/6/2012

550 MAGNÚS MÁR EINARSSON

FÓTBOLTI EHF.

1/6/2012

DV
BIRTINGUR

547 INGVAR PÉTUR GUÐBJÖRNSSON
548 BIRKIR BLÆR INGÓLFSSON

551 SÍMON ÖRN REYNISSON
552 HANNA INGIBJÖRG ARNARSDÓTTIR
553 MIKAEL TORFASON

FRÉTTABLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

1/9/2012

SAGA FILM EHF.

1/9/2012

560 ESTHER ANDRÉSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/10/2012

561 KATRÍN BRYNJA HERMANNSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/11/2012

562 SIGURÐUR SVEINN SVERRISSON

ATHYGLI EHF.

1/11/2012

563 KÁRI ÖRN HINRIKSSON

HEILSÍÐA EHF.

1/12/2012

564 RAGNHILDUR LÁRA FINNSDÓTTIR

HEILSÍÐA EHF.

1/12/2012

565 KOLBEINN TUMI DAÐASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2012

1/7/2012

566 HAUKUR VIÐAR ALFREÐSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/2012

1/7/2012

567 SIGHVATUR BLÖNDAHL HIÐ ÍSL. NÁTTÚRUFRÆÐIFÉLAG

1/12/2012

Hóf aðild
síðast:

1/8/2012 15/7/2003

568 VALUR GUNNARSSON		

1/3/2013 15/2/2008

554 BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/8/2012

569 KRISTJÁN SIGURJÓNSSON

1/3/2013

555 ERNIR EYJÓLFSSON

BIRTINGUR

1/8/2012

TURISTI.IS

1/3/2012
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Munið Styrktarsjóð BÍ
Styrktarsjóður var settur á laggirnar í kjölfar kjarasamninga Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins
snemma árs 2001. Reglugerð um starfsemi sjóðsins var samþykkt á aðalfundi félagsins þá um vorið og hafa
starfsreglur á grundvelli reglugerðarinnar verið í mótun síðan þá, en með vexti sjóðsins hefur fjölgað þeim
málefnum sem sjóðurinn hefur getað látið sig varða. Allir fullgildir félagsmenn í BÍ, sem greitt hafa
í sjóðinn í sex mánuði, eiga aðild að sjóðnum. Eftirfarandi reglur gilda frá 1. nóvember 2011:
Laun í veikindum:
Styrktarsjóður tryggir full laun allt að 400 þúsund kr. á
mánuði í eitt ár eftir að veikindi hefjast að frádregnum
veikindarétti samkvæmt kjarasamningum.

Fæðingarstyrkir og ættleiðing:
Veittir eru styrkir vegna fæðingar barns. Styrkirnir taka
mið af lengd fæðingarorlofs og eru að lágmarki 105
þúsund kr. og að hámarki 210 þúsund kr. Viðbótarstyrkur
er veittur vegna útgjalda við ættleiðingu barns.

Krabbameinsskoðun:
Krabbameinsskoðanir eru greiddar að fullu.

Hjartaskoðun:
Eftirlit vegna hjartasjúkdóma er greitt að fullu.

Lækniskostnaður:
Greiddur er árlegur almennur lækniskostnaður vegna
sjóðfélaga umfram 12 þúsund kr. á ári að 28 þúsund kr.,
en þá stofnast réttur til útgáfu afsláttarskírteinis frá
Sjúkratryggingum ríkisins.

Sjúkraþjálfun og -nudd:
Sjóðurinn greiðir helming kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar
og sjúkranudds að hámarki 40 þúsund kr. á ári.

Útfararstyrkir:
Sjóðurinn greiðir útfararstyrki vegna andláts félagsmanna.
Frá ársbyrjun 2006 nemur styrkfjárhæð 350 þúsund kr.

Endurhæfing:
Greiddur er helmingur kostnaðar vegna endurhæfingar hjá
H-L stöðinni.

Tæknifrjóvganir:
Greidd eru 50% kostnaðar vegna tæknifrjóvgana samkvæmt gjaldskrá Tryggingastofnunar ríkisins.

Lasermeðferð á augum:
Greiddur er 50 þús. kr. styrkur vegna aðgerðar á hvoru
auga.

Sálfræðikostnaður:
Greitt er allt að 75 þús. á ári samkvæmt nánari reglum.
Skilyrði að meðferðin sé að læknisráði og þarf að framvísa
beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að viðkomandi hafi
þurft á meðferðinni að halda. Greitt fyrir 15 skipti á hverjum
tólf mánuðum að hámarki 5.000 kr. fyrir hvert skipti.

Heilsuhæli:
Greitt er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum
innlands allt að helmingur kostnaðar þó ekki meira en 75
þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Gleraugu og heyrnartæki:
Tekið er þátt í kostnaði vegna kaupa á gleraugum og
heyrnartækjum sem nemur helmingi kostnaðar samkvæm
framlögðu frumriti reiknings allt að kr. 50 þúsund á 36
mánaða fresti.

Göngumæling/Innlegg:
Greidd eru 75% kostnaðar, þó að hámarki 20 þús. kr. vegna
göngumælingar og innleggja samkvæmt læknisráði. Sambærileg endurgreiðsla vegna annarra minniháttar hjálpartækja.

Tannlæknakostnaður:
Greiddur er helmingur kostnaðar umfram 50 þúsund kr. að
300 þúsund kr. vegna tannlæknakostnðar af
heilsufarsástæðum. Styrkur getur þó aldrei orðið hærri en
125 þúsund kr.

Mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu:
Ef um mikil útgjöld er að ræða vegna heilbrigðisþjónustu,
sem ekki fellur undir neinn lið hér að ofan er hægt að
sækja sérstaklega um styrk vegna þess til stjórnar
sjóðsins. Umsókn skal studd gögnum og reikningum vegna
útlagðs kostnaðar.

Heilsuefling:
Veittur er styrkur vegna heilsueflingar sem getur numið
allt að helmingi kostnaðar, þó ekki hærri en sem nemur 15
þús. kr. á hverju almanaksári gegn framvísun frumrits
reiknings.

Almennt gildir að forsenda endurgreiðslu er framvísun frumrits fullgildra greiðslukvittana vegna útlagðs kostnaðar. Hvað almennan lækniskostnað varðar
nægir ljósrit af útgefnu afsláttarskírteini sem staðfesting á því að kostnaður hafi náð 28 þúsund kr. Annars þarf að framvísa greiðslukvittunum.
Um greiðslu fæðingarstyrkja gildir að leggja þarf fram gögn frá fæðingarorlofssjóði Tryggingastofnunar ríksins um greiðslur frá sjóðnum í fæðingarorlofi.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Blaðamannafélagsins, www.press.is

