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Efni: Svar við fyrirspurn RÚV vegna fyrirhugaðrar umfjöllunar fréttaskýringaþáttarins 

Kveiks 
 

Við tökum ofangreinda fyrirspurn fréttastofu RÚV alvarlega og höfum síðustu daga farið yfir málið 

eins og það horfir við okkur. Þær takmörkuðu upplýsingar sem koma fram í bréfi RÚV til Samherja 

eru ekki staðreyndir heldur ásakanir frá fyrrverandi starfsmanni.  

Við viljum gjarnan bjóða þér, sem fréttastjóra og ábyrgðarmanns Kveiks, til fundar í London til að 

ræða málið og veita bakgrunnsupplýsingar sem við teljum mikilvægar. Við munum ræða málið 

opinskátt og reyna að upplýsa ykkur eins vel og okkur er mögulegt á þessu stigi. Við teljum að þær 

staðreyndir, sem við viljum kynna fyrir ykkur, muni sýna fram á að þær upplýsingar sem þið hafið 

undir höndum eru bæði afbakaðar og villandi. Ef RÚV vill ennþá senda þáttinn út eftir þetta samtal, 

sem við stórlega efumst um að verði raunin, þá er ykkur að sjálfsögðu frjálst að gera það. 

Það er auðvitað óþarfi að minna ykkur á vinnureglur fréttastofu RÚV en þar segir í 6. gr. að 

„fréttamönnum ber ætíð að fullvissa sig um að upplýsingar þeirra séu réttar og eiga afdráttarlaust að 

fylgja þeirri reglu að leita til fleiri en eins aðila til að sannreyna þær upplýsingar sem þeir hafa undir 

höndum.“ Þar segir jafnframt að „sé um að ræða alvarlegar ásakanir, t.d. um lögbrot eða vanhæfi, 

verður að gefa viðkomandi möguleika til andsvara í sama fréttatíma eða fréttaþætti.“ 

Þar sem RÚV hefur unnið að þessari umfjöllun í mjög langan tíma þá gerum við ráð fyrir að þið 

gefið okkur tíma og sýnið okkur þá kurteisi að setjast niður með okkur til að ræða málið. Ábyrg og 

heiðarleg blaða- og fréttamennska gerir áskilnað um að sannreyna þurfi áreiðanleika fullyrðinga frá 

einstaklingi sem er rekinn áfram af hefnd. Við viljum jafnframt minna á þær lögbundnu skyldur sem 

hvíla á blaða- og fréttamönnum.  

Við höfum fengið til liðs við okkur, Håkon Borud, meðeiganda og ráðgjafa hjá First House 

ráðgjafarfyrirtækinu en Håkon er fyrrverandi fréttastjóri hjá Aftenposten. Hann mun verða tengiliður 

okkar og ráðgjafi í ofangreindum viðræðum við RÚV. 

Tölvupóstfang hans er hb@firsthouse.no og farsímanúmer +47 994 07511. Hann mun hafa samband 

við þig á morgun. 

           Virðingarfyllst, 
 
 

                                                               Þorsteinn Már Baldvinsson 
                             forstjóri Samherja 
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