
 

                                                                   1 

Inngangur  

Viðfangsefni afbrotafræðinnar hefur sérstaklega vakið áhuga minn í náminu og leiddi til þess 

að ég valdi að skrifa BA- ritgerð um afbrot í fjölmiðlum. Kveikjan að ritgerðarefninu var 

margvísleg. Áfangar sem ég tók í afbrotafræði vöktu áhuga minn sem og rannsóknir Helga 

Gunnlaugssonar í bókinni Afbrot á Íslandi þar sem hann skoðaði afbrot í fjölmiðlum. Þegar 

kom að því að velja efni átti ég erfitt með að ákveða um hvað ég ætti að skrifa og ræddi við 

leiðbeinanda minn Helga Gunnlaugsson sem stakk upp á að ég myndi gera fjölmiðlagreiningu 

á fréttum fyrir og eftir hrun. Helgi gerði sams konar rannsókn þar sem hann skoðaði afbrot í 

fréttum yfir um það bil 20 ára tímabil eða frá árunum 1969-1993 og lagði til að ég skoðaði 

hvort fréttir um afbrot hefðu fjölgað eftir hrun. Fréttir af afbrotum voru skoðaðar í 

Morgunblaðinu yfir sex mánaða tímabil árin 2003 og 2009. Morgunblaðið varð fyrir valinu 

vegna þess að Helgi Gunnlaugsson notaðist við það í rannsókn sinni. Blaðið er talinn vera sá  

fjölmiðill sem þykir frekast veita hlutlægar upplýsingar og kemur næst fréttastofum 

ríkisfjölmiðlanna hvað varðar traust á fréttaflutningi. 

Í kjölfar efnahagshrunsins sem átti sér stað árið 2008 voru efnahagsbrot mikið í 

fjölmiðlum þar sem greint var frá ýmsu misferli í viðskiptalífinu. Fyrir hrun var einnig  fjallað 

mikið um efnahagslífið en af allt öðrum toga. Jákvæðar fréttir birtust daglega af fjármálalífi 

og arði stórra fyrirtækja og banka. Flestar fréttanna hylltu íslensku útrásavíkingana en raunin 

var sú að undirliggjandi voru blekkingar ráðamanna og ekki var allt sem sýndist. Breytingar á 

samfélaginu eftir hrun og umfjöllun á afbrotum í fjölmiðlum kveikti áhuga minn til þess að 

skoða þetta nánar.   

Í ritgerðinni verður skoðað hvernig fjölmiðlar endurspegla afbrot í samfélaginu og 

gerður samanburður á fjölda afbrota fyrir og eftir hrun. Leitast verður við að skoða hvort 

tegund afbrota hafi breyst og þá sérstaklega hvort fjöldi efnahagsbrota hafi aukist. Notast er 

við Morgunblaðið þar sem afbrotafréttir eru skoðaðar árin 2003 og 2009 frá tímabilinu 1. 

janúar til 31. júní. Árið 2003 var valið vegna þess að þá voru liðin tíu ár frá því að sams konar 

rannsókn var gerð þar sem Helgi Gunnlaugsson skoðaði fréttir um afbrot. Árið 2009 var valið 

vegna þess að þá var eitt ár síðan efnahagshrunið átti sér stað.  

Fréttir um afbrot eru skoðaðar út frá gagnasafni á Þjóðarbókhlöðunni og því næst voru 

þær skráðar og flokkaðar eftir tegund afbrota. Afbrotin birtast í tíðnitöflu þar sem fjöldi og 

tegund afbrota eftir ári koma fram. Notast var við fréttir sem tengdust afbrotum og voru meðal 

annars frá lögreglu eða dómstólum.  
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Heimildaskrá skiptist í þrennt og var gerð með eftirfarandi hætti: Fréttir sem er fjallað um í 

texta eru skráðar sem neðanmálsgreinar út frá dagsetningum og fyrirsögn greina. Í viðauka er 

ítarlegt yfirlit yfir allar fréttir sem voru skoðaðar. Þær eru skráðar eftir dagsetningu og 

blaðsíðu. Heimildir sem voru notaðar við fræðilega umfjöllun eru aðskildar og er sér 

heimildaskrá fyrir þann hluta. Notast var við Afbrot á Íslandi og Waynward Icelanders við 

framsetningu á heimildum.  

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla og greint verður frá kaflaskiptingunni á eftirfarandi hátt. 

Í inngangi verður fjallað um aðdraganda og val á ritgerðarefni. Í fyrsta kafla verður fjallað 

almennt um rannsóknir í afbrotafræði þar sem sagt er frá þeim vandkvæðum sem áttu sér stað 

á fyrri árum varðandi opinber gögn um afbrot og ástæður þess að þau voru ekki varðveitt á 

kerfisbundinn hátt. Því næst verður sagt frá rannsókn Helga Gunnlaugssonar sem var 

skapalón fyrir rannsókn mína, þar sem notast var við sömu aðferðir og nálgun. Helgi skoðaði 

afbrot sem birtust í Morgunblaðinu á árunum 1969-1993 þar sem tilgangurinn var að skoða 

hvort fréttir af afbrotum hefðu aukist eða tegunda afbrot breyst með tímanum.  

Í öðrum kafla verður sagt frá hvað rannsóknir segja um áhrif á samfélagið. Sagt verður 

stuttlega frá kenningum innan fjölmiðlafræðinnar sem halda því fram að fjölmiðlar hafi áhrif á 

hversdaglegar gjörðir fólks. Einnig verður fjallað um fréttaflutning á afbrotum þar sem hann 

virðist hafa áhrif á ótta almennings við afbrot. Í kjölfar þess verður fjallað um rannsókn eftir 

Helga Gunnlaugsson þar sem hann skoðaði ástæður fyrir ótta almennings við afbrot. Í 

rannsókn hans var öryggiskennd Reykvíkinga mæld þrisvar sinnum árið 2001 og borin saman 

við umfjöllum um miðborgina um það leyti og kannanirnar fóru fram. Athugað var hvort ótti 

við afbrot hefði áhrif á ferðir fólks í miðborginni og hvort umfjöllun fjölmiðla gæti haft áhrif 

á öryggiskennd fólks.  

Einnig verður fjallað um þær villandi hugmyndir sem fjölmiðlar gefa af hinum 

dæmigerða glæpamanni og hugmyndir um fjölda afbrota. Sagt verður frá rannsóknum í 

Bandaríkjunum sem hafa verið gerðar til þess að skoða vægi afbrota í sjónvarpsdagskránni. 

Mikill hluti sjónvarpsþátta í Bandaríkjunum fjallar um glæpamenn og glæpir eru aðalþemað. Í 

kjölfar þess verður sagt stuttlega frá rannsókn þar sem kemur fram að fjöldi afbrota í 

fjölmiðlum beri ekki alltaf saman við lögreglugögn. Í þriðja kafla er tíðnitafla þar sem afbrot 

eru flokkuð eftir ári og tegund afbrota. Brotin voru flokkuð með sama hætti og gert var í 

rannsókninni Crime Stories in Icelandic Press eftir Helga Gunnlaugsson.  

Í fjórða kafla verður sagt frá þeim afbrotum sem voru mest áberandi og fengu mikla 

athygli í Morgunblaðinu árið 2003. Í fimmta kafla verður fjallað um þau afbrot sem fengu 
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meiri athygli en önnur árið 2009. Í kafla sex er umræða og helstu atriði ritgerðarinnar dregin 

saman. Lokaorð eru í kafla sjö þar sem sagt er frá helstu niðurstöðum og hvernig umfjöllun af 

afbrotum komu mér fyrir sjónir í Morgunblaðinu. 
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1 Kafli  Rannsóknir í afbrotafræði   

 

Afbrot og viðbrögð við þeim hafa löngum valdið mönnum heilabrotum og jafnvel skapað 

spennu og óöryggi. Afbrot eru stundum ógnvekjandi og fá oft á sig blæ baráttu hins góða og 

illa. Fordæming á athæfinu og gerenda er iðulega afdráttalaus og oft getur djúp samkennd 

vaknað með fórnarlambinu. Margir hafa ákveðna skoðun á afbrotum og hvað eigi að gera til 

varnar en samt virðist lítið þokast til lausnar á þessum samfélagslega vanda (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 

Afbrotafræðin styðst við viðurkenndar aðferðir til rannsókna á afbrotum og 

samfélagslegum viðbrögðum. Uppruna hennar er hægt að rekja til upphafs félagsvísinda á 19. 

öld þótt rætur afbrotafræðinnar liggi lengra aftur í tímann. Afbrotafræðin er vísindaleg 

rannsókn á afbrotum, afbrotahegðun og viðurlögum. Afbrotafræðin byggir á vísindalegri 

þekkingu þar sem litið er á afbrot sem þjóðfélagslegt fyrirbæri. Hún aflar og byggir á 

þekkingu um hvernig refsilög verða til, hver sé tíðni refsilagabrota og viðbrögð við þeim. 

Markmið afbrotafræðinnar felst í því að setja fram almennar og prófanlegar staðhæfingar um 

tilurð refsilaga, frávik frá þeim og að finna lausnir. Sjónarhorn afbrotafræðinnar er því á 

ýmsan hátt frábrugðið mati hins venjulega borgara, sem markast stundum af persónulegri 

reynslu og gildismati (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Mikil þróun hefur verið á rannsóknum í afbrotafræði á síðustu 20 árum. Fyrir þann 

tíma voru upplýsingar um afbrot af skornum skammti. Opinber gögn um afbrot hafa ekki 

alltaf verið aðgengileg fyrir almenning. Til dæmis hafði ekki verið haldið utan um fjölda 

tilkynntra afbrota frá lögreglu á kerfisbundinn hátt og dómsmálaskýrslur höfðu ekki komið út 

í um áratug. Rannsóknir á afbrotum á Íslandi byggja því á tölfræðilegum gögnum sem voru 

gefin út öðru hverju og byggja á skýrslum á dómum yfir stutt tímabil. Lögregluskýrslur voru 

ekki aðgengilegar fyrr en 1989 og þar að leiðandi erfitt að sjá heildarmynd af sögu afbrota hér 

á landi. Gögn um afbrot voru ekki upp á marga fiska og virðist sem ekki hafi verið mikilvægt 

að halda markvisst utan um gögn. Talið eru að ástæður þess séu tvær. Annars vegar að 

félagsvísindin og þar á meðal afbrotafræðin byrjaði ekki að marki fyrr en um 1970 og hins 

vegar að gögn um afbrot voru ekki aðgengileg vegna óreglulegrar gagnasöfnunar hjá 

yfirvöldum og því erfitt að skoða þennan vettvang (Gunnlaugsson og Galliher, 2000).  

Hvers vegna héldu yfirvöld ekki betur utan um gögn um afbrot? Ef til vill má tengja 

það við stofnanaumgjörðina. Stofnanir hafa ekki talið nauðsynlegt að halda utan um gögnin á 
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nútímalegri hátt vegna þess að yfirvöld hafa ekki litið á afbrot sem alvarlegan félagslegan 

vanda. Má geta þess geta að haldið var betur utan um önnur gögn svo sem gögn um 

mannfjölda og fiskiðnaðinn og var það gert á kerfisbundinn hátt (Gunnlaugsson og Galliher, 

2000).  

 

Helgi Gunnlaugson gerði rannsókn þar sem hann skoðaði afbrot í fjölmiðlum og 

notaðist við afbrotafréttir sem birtust í Morgunblaðinu til þess að fá innsýn í hvernig 

almenningur skynjar afbrot á Íslandi árin 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 og 1993 (Crime 

Stories in the Icelandic Press). Ástæða þess að byrjað var að skoða fréttir frá árinu 1969 var 

að þá átti sér stað fyrsta fíkniefnamálið á Íslandi. Í framhaldi voru afbrotafréttir skoðaðar á um 

það bil fimm ára fresti (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu samræmi í fjölda afbrotafrétta yfir þau 20 ár sem voru 

skoðuð, þar sem um það bil ein afbrotafrétt birtist að jafnaði á hverjum degi. Árið 1993 

fjölgaði afbrotum af flestum tegundum. Tíðni afbrotafrétta var lægst árið 1984 en þá birtust 

229 fréttir um afbrot og hæst árið 1993 en þá birtust 409 fréttir um afbrot (Gunnlaugsson og 

Galliher, 2000). 

Niðurstöður sýndu að afbrotafréttum fjölgaði verulega milli ára. En skoða verður 

aukninguna með tilliti til þess að margt breytist á þessu tímabili. Má þar nefna fólksfjölgun, 

meiri fréttaumfjöllun og breytingar á samfélaginu. Einnig voru breytingar á tegundum afbrota. 

Fréttum af eignarspjöllum fór fækkandi á þessu tímabili frá því að vera 65 prósent 

afbrotafrétta árið 1969 í aðeins um 36 prósent árið 1979. Á þessum þremur áratugum jukust 

kynferðisbrot og fíkniefnabrot. Afbrotum sem flokkast undir önnur afbrot fjölgaði einnig 

(Gunnlaugsson og Galliher, 2000).  Árið 1969 fór fram fyrsta handtakan fyrir fíkniefnabrot og 

fékk hún mikla athygli í fjölmiðlum. Á næstu árum var mun meira um fíkniefnabrot og árið 

1979 var fjórðungur afbrotafrétta um fíkniefnabrot (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). 

Í heildina voru fréttir af afbrotum fastur og tíður liður í blöðum en umfjöllun um þau 

birtist ekki á áberandi stöðum né tók hún mikið pláss. Árið 1993 varð umfjöllun um afbrot 

algengari í fjölmiðlum, þar sem fjallað var meira um ýmis afbrot svo sem eignarspjöll, 

kynferðisbrot og önnur ofbeldisbrot (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). 
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2 Kafli Fjölmiðlar og afbrot  

Fjölmiðlar leika mikilvægt hlutverk í nútímasamfélagi. Margir fá nánast alla sína vitneskju 

um hið daglega líf frá fjölmiðlum og því skiptir fréttaflutningur þeirra miklu máli fyrir 

samfélagið. Áhrif fjölmiðla geta verið bæði jákvæð og neikvæð fyrir samfélagið. Fjölmiðlar eiga 

að upplýsa, vera útskýrandi og leiðandi, veita afþreyingu sem og efla samstöðu meðal þegna 

samfélagsins (McQuail, 2005).  

Kenningar innan fjölmiðlafræðinnar gera ráð fyrir að fjölmiðlar hafi áhrif. Séu 

hversdagslegar gjörðir skoðaðar með tilliti til áhrifa fjölmiðla má finna augljós dæmi. Fólk 

velur fatnað í samræmi við veðurspár, kaupir eitthvað fyrir tilstuðlan auglýsingar og fer á 

kvikmynd af því að minnst var á hana í blaði. Margt bendir til þess að lýsingar fjölmiðla á 

þeim aðferðum sem notaðar eru við að beita ofbeldi verði til þess að fólk hermi eftir þeim. 

Fólk er uppfullt af hugmyndum og áhrifum frá fjölmiðlum og fáir geta neitað því að hafa 

fengið mikilvægar upplýsingar eða myndað sér skoðun fyrir tilstilli fjölmiðla (McQuail, 

2005). 

Við höfum öll einhverjar upplýsingar um afbrot. Til dæmis vitum við að sumar borgir 

eru öruggari en aðrar og við teljum okkur vita hvaða tegund af fólki er líklegra til þess að 

fremja afbrot. Hver einstaklingur hefur ákveðna hugmynd um hinn dæmigerða glæpamann og 

byggjast ímyndir afbrotamanna oft á villandi áhrifum frá fjölmiðlum (Beirne og 

Messerschmidt, 2000). 

Rannsóknir á ótta fólks við afbrot og mat á eigin öryggi hafa verið áberandi í 

afbrotafræðinni á síðustu áratugum. Þær hafa sýnt að mun fleiri óttast afbrot en þeir sem 

brotið er á eða eiga eftir að verða fyrir því á lífsleiðinni. Fleiri þættir en afbrot hafa áhrif á mat 

einstaklinga á eigin öryggi og því dugar ekki einungis að draga úr afbrotum til að minnka ótta 

við afbrot (Balvig, 1990). 

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í þjóðfélaginu þar sem við fáum oft upplýsingar um 

afbrot úr fréttum. Fréttaflutningur af afbrotum virðist geta haft áhrif á ótta almennings við 

afbrot og mat fólks á hversu alvarleg afbrotin eru (Rosenbaum og Heath, 1990). Sérstaklega á 

þetta við þegar fjölmiðlar leggja áherslu á einstök ljót mál með dramatískum hætti þar sem 

venjulegir borgarar eiga í hlut, án sýnilegrar ástæðu fyrir brotinu (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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Helgi Gunnlaugsson (2008) gerði rannsókn þar sem hann leitaðist við að skoða ástæður ótta 

almennings við afbrot. Hann telur rannsóknir á þessu sviði mikilvægar, ekki einungis til að 

kortleggja dreifingu, heldur líka til að varpa ljósi á hvað veldur honum og benda á leiðir til 

úrbóta. Í rannsókninni var öryggiskennd Reykvíkinga í miðborginni mæld þrisvar árið 2001 

og borin saman við umfjöllun fjölmiðla um miðborgina um sama leyti og kannanirnar fóru 

fram. Skoðað var hvort ótti við afbrot hefði áhrif á ferðir fólks í miðborginni og hvort  

umfjöllun fjölmiðla gæti haft áhrif á öryggiskennd fólks. Fjölmiðlar fylgjast yfirleitt vel með 

því sem gerist í miðborginni þar sem langflestir barir og veitingastaðir eru og um tveir þriðju 

hlutar íbúa landsins búa í miðborginni á höfuðborgarsvæðinu. Stundum er miðbærinn í 

brennidepli þar sem lýsingar af atburðum eru mjög dramatískar en stundum ekki því þetta 

kemur í bylgjum (Helgi Gunnlaugsson, 2008) 

Niðurstöður sýndu að í fyrstu rannsókninni voru um 85 prósent frétta og greina um 

miðborgina tengd neikvæðri umræðu en í seinni rannsókninni voru þær um 28 prósent. 

Fjölmiðlaumfjöllun breyttist talsvert á þessu tímabili og dró úr neikvæðum fréttum um 

miðborgina. Talsverð umfjöllun var um ofbeldisverk í fjölmiðlum á þeim tíma sem fyrri 

rannsóknin var gerð. Umræðan var afar neikvæð og beindist meðal annars að þeim mikla 

fjölda sem safnast saman á næturnar um helgar, opnunartíma skemmtistaða og tilkomu 

erótískra dansstaða (Helgi Gunnlaugsson, 2008) 

Niðurstöður sýndu að öryggiskennd Reykvíkinga í miðborginna jókst marktækt milli 

mælinganna og að afstaða borgara, öryggiskennd þeirra og ótti við afbrot virðist tengjast 

umfjöllun fjölmiðla. Neikvæð umfjöllun fjölmiðla um miðborg Reykjavíkur virtist hafa 

tímabundin áhrif á öryggiskennd en málafjöldi hjá lögreglu breyttist ekki á sama tíma (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 

Fjölmiðlar hafa tilhneigingu til að gefa villandi hugmyndir um hinn dæmigerða 

glæpamann og ákveða hvaða hugmyndir almenningur hefur um afbrot. Fjölmiðlar búa til tvær 

ríkjandi ímyndir af glæpum og glæpamennsku. Þær eru annars vegar fjöldi afbrota og hins 

vegar algengustu afbrotin (Beirne og Messerschmidt, 2000). 

Rannsóknir hafa verið gerðar til þess að skoða afbrot í Bandaríkjunum út frá sjónvarpi 

og í einni þeirra kom fram að 33 prósent af sjónvarpsþáttum fjalla um glæpamenn. Vinsælustu 

þættirnir eru NYPD Blue, Homicide, Law and Order og fleiri þættir þar sem aðalþemað eru 

glæpir og leitast er  við að rannsaka þá og ná brotamönnum. 

Þættir sem eru eins konar heimildarmyndir eru einnig vinsælir. Til dæmis Unsolved 

Mysteries, 48 Hours og jafnvel  Dateline  60 Minutes. Þessir þættir eru eins konar spjallþættir 
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þar sem lögreglumenn og jafnvel áhorfendur fara með hlutverk. Þættirnir eru byggðir á 

raunveruleika og njóta mikilla vinsælda. Til dæmis þátturinn Cops þar sem fylgst er með 

lögreglumönnum að störfum og áhorfendur fá innsýn í hlutskipti fólksins beggja vegna laga 

og réttar (Beirne og Messerschmidt, 2000).  

Fréttir sem birtast í sjónvarpi eða dagblöðum innihalda einnig ákveðna ímynd af afbrotum. 

Í kvöldfréttum í Bandaríkjunum er oft fjallað um afbrot og sýnt hefur verið fram á að 10-13 

prósent frétta fjalli um afbrot eða réttlæti af öllum sjónvarpsfréttum sem birtast í 

Bandaríkjunum (Beirne og Messerschmidt, 2000). 

Eins og áður hefur verið nefnt hafa fjölmiðlar áhrif á þær hugmyndir sem almenningur 

hefur um afbrot. Fjölmiðlar búa til tvenns konar ímyndir af glæpum og glæpamennsku. 

Annars vegar um fjölda afbrota og hins vegar um algengustu afbrotin. Mikilvægt er að hafa í 

huga að fjölmiðlar fjalla um ofbeldisbrot umfram aðrar tegundir afbrota. Stór hluti afbrota 

sem birtast í fjölmiðlum skapa villandi mynd af samfélaginu. Almenningur sér samfélagið 

eflaust verra en það er í raun vegna þess að fjallað er mikið um afbrot í fréttum. Fjölmiðlar 

eiga það til að ýkja ákveðin afbrot og alvarleika þeirra (Beirne og Messerschmidt, 2000). 

Fjölda afbrota í fjölmiðlum ber ekki alltaf saman við gögn lögreglu. Gerbner skoðaði 

þetta nánar og komst að því að í Chicago Tribune voru morð 0,2 prósent af öllum afbrotum 

sem eru tilkynnt lögreglu. Umfjöllunin um morðin var töluvert meiri, en hún nam 26,2 

prósent af allri umfjöllum í fjölmiðlum um afbrot. Fjölmiðlar hafa gefið til kynna villandi 

áhrif um að fjölgun afbrota hafi átt sér stað síðasta áratuginn. Frá árinu 1940 hefur 

sjónvarpsefni þar sem afbrot er viðfangsefnið fjölgað, en samkvæmt lögreglugögnum hefur 

ofbeldisbrotum fækkað frá árunum 1980-1900 (Beirne og Messerschmidt, 2000).  

Ef við reiðum okkur eingöngu á atburði frá fjölmiðlum getum við alveg eins trúað því 

að afbrotahegðun verði svo hættuleg með árunum að hún ógni samfélaginu. Sú skelfing sem 

fylgir umfjöllun fjölmiðla á afbrotum leiðir af sér auknar félagslegar áhyggjur og jafnvel 

fordóma sem eru oft byggðir á röngum forsendum.  
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3  Kafli Tíðnitafla  

 

Fréttir um afbrot voru skoðaðar í Morgunblaðinu út frá gagnasafni á Þjóðarbókhlöðunni og 

því næst voru þær skráðar og flokkaðar. Notast var við fréttir sem tengdust afbrotum sem voru 

meðal annars frá lögreglu eða dómstólum. Ekki var leitast við að skoða aðsendar greinar og 

umfjallanir um afbrot sem birtust í Morgunblaðinu.  

Tíðnitafla sýnir hvernig afbrotafréttir eru flokkaðar. Fréttir af afbrotum eru flokkaðar eftir 

ári og tegund afbrota og stuðst var við sams konar flokkun eins og gert var í rannsókninni 

Crime Icelanders Press eftir Helga Gunnlaugsson.   

Stuðst var við eftirfarandi skilgreiningar þegar fréttir af afbrotum voru skoðaðar, 

skráðar og flokkaðar. Auðgunarbrot eru hvers kyns glæpir þar sem eignarspjöll koma við sögu 

svo og skjalafals, þjófnað, bílstuldur og skemmdarverk. Efnahagsbrot eru lögbrot sem eru 

framin af einhverjum sem hefur vald tengt stöðu sinni. Brotin fólu í sér fjárdrátt, skattsvik og 

ólögleg verðbréfaviðskipti. Einnig var nokkuð um brot sem varða verðlags- og 

samkeppnismál og brot á stjórn fiskveiða. Fíkniefnabrotin fólu í sér sölu, vörslu og 

innflutning fíkniefna. Kynferðisbrot flokkast undir kynferðislegt áreiti, nauðgun og vændi. 

Mansal fellur einnig undir þennan flokk afbrota.  

Morð flokkast undir manndráp, manndráp af gáleysi og tilraun til manndráps. Ofbeldisbrot 

flokkast undir andlegt og líkamlegt ofbeldi. Flest ofbeldisbrot fólu í sér minni háttar 

líkamsárásir þótt dæmi voru um mjög alvarleg ofbeldisverk.  

Önnur brot eru afbrot sem falla ekki undir hina flokkana. Brotin voru meðal annars 

fyrir tolllagabrot, umhverfisbrot og jafnréttisbrot. Nokkuð var um brot fyrir að selja ólöglegar 

eftirlíkingar og sekt fyrir hótanir. Rán er hvers kyns brot sem felst í að beita hótunum eða 

ofbeldi til þess að komast yfir eignir annarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Tíðnitafla 

    2003 

n  % 

       

2009 

n   %       

 

 

    

Auðgunarbrot 85(25)   32(15)  

Efnahagsbrot 

 

Fíkniefnabrot                            

38(11) 

67(19) 

29(14) 

 49(24) 

 

Kynferðisbrot 41(12)  22(11)  

Morð 14(4) 9(4)  

Ofbeldisbrot 

 

Rán                                                                                                                       

 

Umferðabrot                                            

 

Önnur brot                                      

  36(10) 

  15(4) 

  29(8) 

  23(7) 

   39(19) 

 3(1) 

15(7) 

10(5) 

 

    

Samtals 348(100) 208(100)  

Heimildir: Morgunblaðið frá 1. janúar  til 30. júní 2003 og 2009. 
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4 Kafli  Afbrotafréttir í Morgunblaðinu árið 2003 

 

Alls birtust 85 fréttir eða 25 prósent um auðgunarbrot í Morgunblaðinu frá 1. janúar til 31. 

júní árið 2003. Auðgunarbrot falla undir glæpi þar sem eignarspjöll koma við svo og 

skjalafals, þjófnaður og innbrot. Fréttir um auðgunarbrot voru algengust og nær daglega  

birtust fréttir um þess konar brot. Fréttir um auðgunarbrot voru oftast á blaðsíðu tvö eða á 

baksíðu blaðsins. Fréttirnar voru ekki langar né tóku mikið pláss í blaðinu. Sjaldgæft var að 

þeim fréttum sem áður höfðu birst væri fylgt eftir. Auðgunarbrotin voru af ýmsum toga og 

fólu í sér þjófnað, bílstuld, skemmdarverk og skjalafals. Nokkuð var um innbrot og þjófnaði í 

verslunum, á heimilum og í skólum. Hér á eftir verður fjallað um þau auðgunarbrot sem voru 

mest áberandi í Morgunblaðinu árið 2003 og fengu meiri eftirfylgni en aðrar fréttir, þar að 

segja fréttir sem fjallað var um sama mál oftar en einu sinni. 

Meðal annars var brotist inn í ljósmyndaverslunina Hans Petersen. Frétt um innbrotið 

birtist í Morgunblaðinu 10. janúar þar sem fyrirsögnin var „Brutu sér leið gegnum rúðuna á 

stolnum jeppa“ Fram kemur í fréttinni að sjö manns hafi verið handteknir vegna innbrotsins. 

Þjófarnir notuðu jeppa sem þeir stálu stuttu áður til að brjóta sér leið inn í verslunina. 

Þjófarnir voru um mínútu inni og létu greipar sópa. Viðvörunarkerfi fór í gang um leið og 

jeppinn fór í gegnum rúðuna. Öryggisverðir sem voru í nágrenninu voru um mínútu á leiðinni 

og mættu þá þjófunum. Lögreglan endurheimti hluta þýfisins, en aðallega var stolið 

stafrænum myndavélum að verðmæti um tvær milljónir króna.
1
 

Þann 17. janúar birtist frétt þar sagt var frá tveim piltum sem viðurkenndu 17 innbrot 

við yfirheyrslu hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Akureyri. Piltarnir viðurkenndu innbrot á 

sex einkaheimili, þar sem þeir stálu ýmsum verðmætum og í fimm vinnuskúra þar sem þeir 

stálu verðmætum verkfærum. Þeir viðurkenndu að hafa farið inn í fjórar bifreiðageymslur 

fjölbýlishúsa þar sem þeir stálu tveimur bifreiðum. Drengirnir viðurkenndu einnig að hafa 

brotist inn í geymslur í kjöllurum þessara fjölbýlishúsa sem og hafa brotið rúður í 

Lundarskóla. Lögreglan taldi að verðmæti þýfisins hlaupi á einhverjum hundruðum þúsunda, 

en drengirnir hafa vísað á stóran hluta þýfisins.
2
  

 

                                                      
1
 Morgunblaðið. 2003. „Brutu sér leið gegnum rúðuna á stolnum jeppa“ 10. janúar, bls. 2. 

2
 Morgunblaðið. 2003. „Tveir piltar viðurkenna 17 innbrot“ 17. janúar, bls. 18.  
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Sérkennilegt þjófnaðarmál átti sér stað á Egilsstöðum þar sem hluta af ritsafni Halldórs 

Kiljans Laxness var stolið úr íbúðarhúsi. Frétt um þetta mál birtist 1. febrúar þar sem kemur 

fram að hluta heildarsafns fyrstu útgáfu bóka Laxness hefði verið stolið. Þjófurinn hafði af 

einskærri kurteisi farið úr skónum áður en hann gekk inn í húsið og fundið sér innkaupapoka 

undir bækurnar í kústaskáp eldhússins. Ekkert annað hafði verið tekið, meðal annars stóð 

stafræn myndbandstökuvél á borði við hlið bókaskápsins og hafði ekki verið snert. 

Brotamaðurinn var ungur piltur og hafði ekki komið við sögu lögreglu áður. Einnig kemur 

fram í fréttinni að pilturinn hafði enga skýringu á uppátækinu og ástæða þess að hann tók ekki 

ritsafnið allt, var að hann hafði ekki komið fleiri bókum í pokann. Ekki var vitað hvort 

pilturinn væri sérlega bókhneigður, en eigandi bókanna sagði að aðrar og mun dýrmætari 

bækur hefðu verið í skápnum.
3
  

 

Efnahagsbrot flokkast undir lögbrot sem eru framin af einhverjum sem hefur vald 

tengt stöðu sinni í stjórnmálum, fyrirtækjum eða atvinnulífinu. Efnahagsbrot eru skilgreind 

sem refsiverð háttsemi í fjárhagslegu hagnaðarskyni sem fer fram á kerfisbundinn og 

reglulegan hátt (Jónatan Þórmundsson, 2009). Notast var við skilgreininguna til þess að finna 

brot af þessu tagi í Morgunblaðinu. Fréttir af efnahagsbrotum fólu í sér fjárdrátt, skattsvik, 

verðlags- og samkeppnismál, verðbréfaviðskipti og stjórn fiskveiða.  

Alls birtust 38 fréttir eða um 11 prósent um efnahagsbrot. Fjallað verður um þau 

efnahagsbrot sem fengu mikla umfjöllun og voru mest áberandi í Morgunblaðinu árið 2003. 

Efnahagsbrot höfðu ekki verið áberandi í umræðunni á Íslandi þar sem fólk hefur talið að lítið 

væri um þess konar brot. Á síðustu fimmtán árum og þá sérstaklega eftir hrun hefur vitund 

vaxið jafnt og þétt, meðal annars með stóraukinni umfjöllun fjölmiðla um viðskiptalífið. 

  Eitt efnahagsbrot var sérstaklega áberandi í fréttum árið 2003. Hér er um 

málverkafölsunarmál að ræða þar sem tveir menn voru ákærðir fyrir falsanir á málverkum. 

Fram kemur í Morgunblaðinu 11. janúar 2003 að tveir menn hafi verið ákærðir fyrir 

skjalafals, fjársvik og falsanir á árunum 1992-1999. Í fréttinni kom fram að mennirnir væru 

ákærðir vegna hátt í 100 myndverka sem voru ýmist fölsuð eða með fölsuðum 

höfundamerkingum. Framkvæmdastjóri og eigandi Gallerí Borgar hf. voru sakaðir um að hafa 

með skipulögðum hætti blekkt viðskiptavini á listmunauppboðum og í verslun fyrirtækisins til 

                                                      
3
 Morgunblaðið. 2003. „Bókaþjófur á þorrablóti“ 1. febrúar, bls. 27.  
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að kaupa myndverk sem voru boðin eða til sölu eftir að hafa falsað upplýsingar sem lutu að 

tilurð verkanna.
4
  

Fjallað var um málið þrisvar sinnum í janúar og næstu mánuði á eftir. Alls birtust sex 

fréttir af málinu þar sem sagt var frá framgangi málsins. Í einni umfjölluninni kemur fram að 

málverkafölsunarmálið væri dýrasta og umfangsmesta rannsókn lögreglu og kostnaður við 

hana hafi numið um 40-50 milljónum króna.
5
  

Fjallað var talsvert um mál sem tengdist alþingismanninum Árna Johnsen sem var 

ákærður fyrir fjárdrátt og umboðssvik í opinberu starfi. Hann var einnig ákærður fyrir 

mútuþægni og fyrir að hafa gefið rangar skýrslur til yfirvalda. Þetta mál átti sér stað árið 2001 

og birtist fyrsta fréttin á því tímabili sem Morgunblaðið var skoðað í janúar 2003.  Þrjár fréttir 

birtast um þetta mál þar sem sagt er frá því að Árni Johnsen hafði notað reikninga á vegum 

ríkisins til þess að greiða fyrir varning sem hann notaði persónulega. Hann var sakfelldur fyrir 

að draga sér um 217 þúsund krónur. Umboðsvikin námu um 170 þúsund krónur og var hann 

einnig dæmdur fyrir tilraun til að draga sér byggingarvörur að andvirði einnar milljónar króna. 

Hann var í kjölfarið dæmdur í tveggja ára fangelsi af Hæstarétti og gert að greiða 

sakarkostnað sem nam tæplega 1,2 milljónum í málsvarnar- og réttargæslulaun.
6
  

Í byrjun árs var eigandi fjölmiðlafyrirtækis Jón Ólafsson ákærður fyrir meiri háttar 

brot gegn skattalögum með því að hafa í störfum sínum fyrir Norðurljós látið undir höfuð 

leggjast að skrá félagið á launagreiðendaskrá, standa skil á skilagreinum staðgreiðslu 

opinberra gjalda og staðgreiðslu opinberra gjalda af launum starfsmanna félagsins. Fjórar 

fréttir birtust um þetta á stuttu tímabili þar sem greint var ítarlega frá rannsókninni og 

ákæruatriðum. Fréttirnar fengu mikið pláss í Morgunblaðinu og meðal annars á forsíðu 

blaðsins og síðan á heilli opnu. 

Þann 14. febrúar birtist frétt á forsíðu blaðsins þar sem fyrirsögnin var „Rannsókn 

skattrannsóknarstjóra á skattaskilum Jóns Ólafssonar & Co. sf. Vantaldar fjárhæðir nema 3.2 

milljónum“ Fram kemur í fréttinni að rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á skattskilum 

Jóns Ólafssonar á árunum 1996–2001 og á bókhaldi og skattskilum Jóns Ólafssonar & Co. sf. 

                                                      
4
 Morgunblaðið. 2003. „Tveir menn ákærðir í Málverkafölsunarmálinu“ 11. janúar, bls. 2. 

5
 Morgunblaðið. 2003. „Málverkafölsunarmálið þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær“  

17. janúar, bls. 4. 
6
 Morgunblaðið. 2003. „Refsing Árna Johnsen þyngd um níu mánuði“ 7. febrúar, bls. 1. 
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hafi leitt í ljós þá niðurstöðu að vanframtaldar tekjur, eignir, söluhagnaður og hlunnindi hafi 

numið samanlagt um 3,2 milljörðum kr.
7
  

Önnur frétt birtist í sama blaði þar sem fyrirsögnin var „Skýrsla skattrannsóknarstjóra 

á skattskilum Jóns Ólafsonar árin 1996–2001“ Þar kemur fram að vanframtalið hafi verið um 

tvo milljarða króna. Fjallað er ítarlega um skýrsluna þann 14. febrúar í heilli opnu þar sem 

kemur  meðal annars fram að embættið taldi vanframtaldar tekjur Jóns á tímabilinu séu tæpar 

208 milljónir króna, vanframtalin bifreiðahlunnindi sé 7,4 milljónir króna og önnur hlunnindi 

séu 7,3 milljónir króna og eignir séu um 0,5 milljarðar. 
8
   

Fjallað var um annað skattsvikamál hjá Landsíma Íslands. Upp komst um málið þegar 

innri endurskoðun fyrirtækisins tók út ákveðna bókhaldsþætti og bárust böndin að starfsmanni 

fyrirtækisins. Þann 23. maí 2003 birtist á forsíðu Morgunblaðsins fyrirsögnin „Grunur um 

stórfelld auðgunarbrot hjá Símanum“ Fram kemur að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi 

úrskurðað þrjá menn í gæsluvarðhald vegna lögreglurannsóknar á meintum auðgunarbrotum 

gegn Landsíma Íslands og grunur leiki á að þeir ákærðu gætu hafa numið á bilinu 130–150 

milljónum króna.
9
  

Sagt var frá því að fyrrverandi aðalgjaldkeri Landsímans hafi játað á sig stórfelldan 

fjárdrátt hjá félaginu (26.maí). Fram kemur að aðalgjaldkeranum hafi tekist að draga sér féð 

með því að breyta tölvuskrám Símans á leið inn í bankakerfið. Hann breytti  

reikningsnúmerum í kerfi Símans og lét líta svo út að Síminn hefði greitt inn á reikninga 

fyrirtækja í viðskiptum við hann, þegar fjárhæðirnar fóru í raun inn á reikning fyrirtækis hans.  

Fjallað var um málið sjö sinnum á um það bil mánaðar tímabili þar sem ýmsar upplýsingar  

um rannsókn málsins koma fram.
10

   

Undir efnahagsbrot  flokkast einnig brot á samkeppnislögum og samráð um verðlag. 

Meðal annars rannsakaði Samkeppnisstofnun olíufélagið Skeljung fyrir brot á 

samkeppnislögum.
11

  

                                                      

     
7
 Morgunblaðið. 2003. „Rannsókn skattrannsóknarstjóra á skattaskilum Jóns Ólafssonar & 

Co. sf. Vantaldar fjárhæðir nema 3,2 milljörðum“ 14. febrúar, bls. 1. 
8
 Morgunblaðið. 2003. „Skýrsla skattrannsóknarstjóra á skattskilum Jóns Ólafssonar árin  

1996–2001. Telur vanframtalið um rúma tvo milljarða króna“ 14. febrúar, bls. 14. 
9
 Morgunblaðið. 2003. „Grunur um stórfelld auðgunarbrot hjá Símanum“ 23. maí, bls. 1. 

10
 Morgunblaðið. 2003. „Játar á sig stórfelldan fjárdrátt hjá Símanum“ 26. maí, bls. 36.  

11
 Morgunblaðið. 2003. „Forstjóri Skeljungs gagnrýnir seinagang við rannsókn  

Samkeppnistofnunar vegna meintra brota félagsins“ 1.mars, bls. 11.  
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Eins og áður kom fram flokkast brot á stjórn fiskveiða undir efnahagsbrot. Talsvert var fjallað 

um þess konar brot á þessu ári eða alls sjö sinnum. Brotin sem fréttir birtust um voru að 

ýmsum toga og sagt verður frá nokkrum þeirra.  

Þann 12. janúar birtist frétt um fiskveiðibrot þar sem kemur fram að togaraskipstjóri hafi 

verðið dæmdur fyrir brot á lögum um atvinnuréttindi skipstjórnar- og vélstjóramanna. Honum 

var einnig gefið sök að hafa siglt skipi sínu úr höfn vanmönnuðu og var dæmdur til þess að 

greiða 100 þúsund króna sekt.
12

  

Þann 24. janúar birtist frétt þar sem skipstjóri var sagður hafa hunsað skipanir norskra 

yfirvalda og farið ólöglega siglingaleið.
13

 Sama dag birtist frétt þar sem skipstjóri var dæmdur 

fyrir að veiða umfram aflaheimildir og fékk hann 400 þúsund króna sekt.
14

 

 

Fréttir af fíkniefnabrotum sem voru til umfjöllunar í Morgunblaðinu 2003 sneru að 

sölu og vörslu á fíkniefnum. Nokkuð var um tilraunir til innflutnings og ræktun 

kannabisplantna. Fréttir um fíkniefnabrot voru tíðar og birtust alls 67 fréttir eða um 19 prósent 

um þess konar brot. Sagt verður frá þeim fíkniefnabrotum sem voru mest áberandi í 

Morgunblaðinu á því tímabili sem blaðið var skoðað. 

Meðal annars birtist frétt (22. febrúar) þar sem fyrirsögnin var „Fundu hass í 54 

dagatölum“ Fram kom í fréttinni að lagt hafi verið var hald á 1,2 kíló af hassi sem voru falin í 

54 dagatölum sem komu með hraðsendingu frá Suðaustur-Asíu.
15

 Fjallað var tvisvar um sömu 

fréttina og birtist önnur þeirra á baksíðu blaðsins. Þar kemur fram að Héraðsdómur hafi 

úrskurðað tvo menn í farbann vegna smyglsins.
16

 

 

 

                                                      
12

 Morgunblaðið. 2003. „Togaraskipstjóri dæmdur í 100 þús. kr. sekt“ 12. janúar, bls. 39. 

13 Morgunblaðið. 2003. „Sagður hafa hunsað skipanir norskra yfirvalda“ 24. janúar, bls. 2. 

       14  Morgunblaðið. 2003. „Skipstjóri dæmdur fyrir að veiða umfram aflaheimildir“ 24.  

     mars, 

     bls. 10. 

     15 Morgunblaðið. 2003. „Fundu hass í 54 dagatölum“ 22. febrúar, bls. 64. 

    16 Morgunblaðið. 2003. „Í farbanni vegna hassdagatala“ 25. febrúar, bls. 11. 
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Frétt um annað fíkniefnasmygl fékk töluverða umfjöllun í blaðinu og birtust fjórar fréttir um 

sama mál á um það bil mánaða tímabili. Þann 20. maí birtist frétt þar sem fyrirsögnin var 

„Maður sem talinn er höfuðpaur þýsks smyglhrings og meintur samverkamaður afplánuðu 

samtímis dóma á Litla–Hrauni árið 2001“
17

 Sjö manns voru ákærðir í þessu umfangsmikla 

fíkniefnamáli fyrir innflutning á töluverðu magni af fíkniefnum með pósti frá Þýskalandi. 
18

  

Þann 28. febrúar birtist frétt um fíkniefnasmygl þar sem fram kemur að Norðmaður hefði 

verið handtekinn á Keflavíkurflugvelli fyrir að flytja inn 40 grömm af hassi frá Ósló. 

Röntgenmynd leiddi í ljós að maðurinn hafði falið fíkniefnin innvortis.
19

 

 

Kynferðisbrot flokkast undir kynferðislegt áreiti, nauðgun, vörslu á barnaklámi, vændi og 

mansal. Fréttir um kynferðisbrot voru 41 talsins eða um 12 prósent árið 2003, þar sem sex af 

þeim fjölluðu um nauðgun eða tilraun til nauðgunar. Nokkrar fréttir birtust um 

barnaklámsmál, þar sem einstaklingar voru ákærðir eða dæmdir fyrir vörslu og dreifingu á 

barnaklámi.  

Meðal annars birtist frétt þar sem þar sem sagt var frá því að lögreglan hafi fundið um 

50 þúsund myndir með barnaklámi í tölvum tveggja karlmanna
20

 (4. febrúar). Fram kemur í 

fréttinni að í annarri tölvunni hafi verið geymdar rúmlega 39 þúsund myndir sem flokkuðust í 

barnaklám. Í hinni tölvunni voru rúmlega 15 þúsund myndir, þar sem um tveir þriðju hlutar 

tengdust barnaklámi en þriðjungur klámmyndir sem tengdust dýrum.  

Fimm fréttir birtust um vændi eða grun um vændi. Sagt er  frá konu (1. maí) sem var 

ákærð fyrir vændi og talin hafa þénað um níu milljónir.
21

 Þann 31. maí birtist frétt þar sem 

sagt var frá húsleit hjá tveimur erótískum nuddstofum þar sem þær voru grunaðar um stuðla 

að vændi. Tekið var fram í fréttinni að á heimasíðu þeirra að konurnar væru naktar að 

nudda.
22

  

 

                                                      

      17 Morgunblaðið. 2003. „Maður sem talinn er höfuðpaur þýsks smyglhrings og meintur  

    samverkamaður afplánuðu samtímis dóma á Litla-Hrauni árið 2001“ 20. maí, bls. 10. 
18

 Morgunblaðið. 2003. „Sjö manns ákærðir í umfangsmiklu fíkniefnamáli“ 23. maí, bls. 6. 
19

Morgunblaðið. 2003. „Kom með 40 grömm af hassi frá Ósló“ 28. febrúar, bls. 11.  
20

 Morgunblaðið. 2003. „Fundu um 50 þúsund myndir með barnaklámi“ 4.febrúar, bls. 4.  
21

  Morgunblaðið. 2003. „Kona í Hafnarfirði ákærð fyrir vændi“ 28. maí, bls.11. 
22

  Morgunblaðið. 2003. „Grunaðir um að stuðla að vændi“ 31. maí, bls. 10. 
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Nokkrar fréttir af kynferðisbrotum gegn börnum birtust í Morgunblaðinu árið 2003 og hér 

eftir verður sagt frá einni þeirra. Tæplega sjötugur maður var dæmdur í 15 mánaða fangelsi 

fyrir kynferðisbrot gegn þremur dótturdætrum sínum. Fram kemur í fréttinni (15. mars) að í 

niðurstöðu dómsins hafi verið sagt frá því að maðurinn hafi með brotunum brugðist trausti 

stúlknanna sem voru ófærar um að verjast þeim. Einnig kom fram að stúlkurnar áttu við 

þungar raunir að stríða, kvíða og þunglyndi sem að hluta ætti rætur að rekja til kynferðisbrota 

mannsins. Fram kemur í fréttinni að ríkissaksóknari ákærði manninn fyrir að hafa í nokkur 

skipti farið með fingur inn í leggöng elstu stúlkunnar á árunum 1985–1989. Maðurinn var líka 

ákærður fyrir að hafa árið 1994 káfað á kynfærum og brjóstum stúlkunnar sem er fædd 1981 

og sett fingur inn í leggöng hennar. Brotin gegn þeirri yngstu áttu sér stað  árinu 1995, 1996 

eða 1997 og var hann ákærður fyrir að hafa strokið kynfæri hennar innan- og utanklæða.
23

 

 

Morð flokkast undir manndráp, manndráp af gáleysi og tilraun til manndráps. Alls 

birtust 14 fréttir af morði eða um 4 prósent. Samkvæmt lögreglugögnum var ekkert manndráp 

framið árið 2003 en þrátt fyrir það birtust fréttir af þremur manndrápum sem tengdust fyrri 

málum. Fram kemur í afbrotatölfræði á lögregluvefnum að engin manndráp voru framin árið 

2003 en átta tilfelli voru af manndrápi af gáleysi og ein tilraun til manndráps 

(Ríkislögreglustjórinn, 2003). Tölur frá lögreglu stemma nokkurn veginn við umfjöllun um 

morð í Morgunblaðinu árið 2003 þar sem fréttir birtust af fjórum manndrápum af gáleysi og 

ein frétt um tilraun til manndráps sem átti sér stað árið 2002.   

Þann 9. janúar 2003 birtust fréttir af morði sem var framið árið 2002. Hinn ákærði var 

dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að verða karlmanni að bana á gangstétt við Víðimel aðfaranótt 

18. febrúar árið 2002. Í dómnum er árásin sögð tilefnislaus og sérlega hrottafengin.
24

 Í byrjun 

febrúar 2003 birtust tvær fréttir um morð á Víðimel þar sem sagt er frá framgangi málsins og 

kemur fram að dómsmáli sé lokið. Eflaust hafa verið fleiri fréttir um þetta morðmál árið 2002 

en þar sem fréttir frá árunum 2003 voru aðeins skoðaðar er óljóst hve mikið var fjallað um 

þetta mál. 

 

                                                      
23

 Morgunblaðið. 2003. „Sekur um kynferðisbrot gegn þremur dótturdætrum sínum og        

 dæmdur í 15 mánaða fangelsi“ 15. mars, bls. 4.  
24

 Morgunblaðið. 2003. „24 ára karlmaður dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp við  

Víðimel“ 9. janúar, bls. 2. 
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Geirfinnsmálið sem er einnig nefnt Guðmundar- og Geirfinnsmálið fékk töluverða athygli í 

Morgunblaðinu í febrúar og mars 2003. Málið er eitt af stærstu sakamálum Íslandssögunnar 

og hefur verið í almennri umræðu reglulega síðustu ár. Uppruna málsins má rekja til 

dularfulls hvarfs Geirfinns Einarssonar sem átti sér stað 19. nóvember 1974.  

Þann 7. febrúar 2003 birtist frétt þar sem fjallað er um hvort tilefni væri til frekari 

rannsóknar vegna nýrra upplýsinga.
25

 Alls birtust þrjár fréttir af Geirfinnsmálinu þar sem 

meðal annars kemur fram að ríkissaksóknari hafi skoðað skýrsluna um málið og að það muni 

ekki verða endurupptekið.
26

  

Þann 20. maí birtist frétt þar sagt er frá líkamsárás sem leiddi til dauða 22 ára manns. 

Atvikið  átti sér stað árið 2002 í Hafnarstræti. Tvær fréttir birtust um málið þar sem sagt er frá 

dómnum sem sá ákærði fékk.
27

 Eins og áður kom fram voru engin morð framin árið 2003 en 

fjögur manndráp af gáleysi áttu sér stað og ein tilraun til manndráps.    

Frétt birtist í Morgunblaðinu (13. júní) þar sem kemur fram að karlmaður hafi verið 

dæmdur í fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás og tilraun til manndráps gegn fyrrverandi 

sambýliskonu sinni. Líkamsárásin var framin árið 2001 en manndrápstilraunin ári síðar.
28

 

Tvær umfjallanir birtast um þetta mál og væntanlega voru umfjallanirnar vegna þess að 

dómsmálinu var lokið. Á því tímabili sem fréttir voru skoðaðar birtust fjórar fréttir um 

manndráp sem voru framin af gáleysi.  

Þann 20. mars 2003 birtist frétt þar sem kemur fram að maður hafi verið dæmdur fyrir 

að valda af gáleysi dauða níu mánaða gamals drengs með því að hrista hann harkalega og hafi 

látist af völdum „shaken-baby heilkenna“
29

 Atvikið átti sér stað árið 2001 og var maðurinn 

dæmdur í þriggja ára fangelsi en Hæstiréttur stytti refsinguna um eitt og hálft ár. Enn í dag 

hefur málinu ekki verið lokið þar sem sá ákærði vill að mál sitt verið endurupptekið og vísar 

hann á álit erlendra sérfræðinga og nýjar rannsóknir. Málsmeðferðin var harðlega gagnrýnd af 

verjanda ákærða sem taldi ósannað að um „shaken baby“ einkenni væri að ræða. Málinu var 

                                                      
25

 Morgunblaðið. 2003. „Skýrsla komin til ríkissaksóknara“ 7. febrúar, bls. 11.  
26

 Morgunblaðið. 2003. „Ríkissaksóknari hefur skoðað skýrsluna um Geirfinnsmálið“ 1.  

mars, bls. 6.  
27

 Morgunblaðið. 2003. „Stórfelld líkamsárás er leiddi til dauða 22 ára manns“ 20. maí,  

bls. 2.  
28

 Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir líkamsárás og tilraun til manndráps“ 13. júní, bls. 2.  
29

 Morgunblaðið. 2003. „Málflutningur í Hæstarétti í máli manns sem var dæmdur í héraði  

vegna dauðsfalls barns“ 20. mars, bls. 6.  
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vísað til Mannréttindadómstólsins í Strassborg vegna galla í málsmeðferð fyrir Hæstarétti. 

Verjandinn taldi að málsmeðferðin hefði brotið í bága við 6. gr. mannréttindasáttmálans um 

sanngjarna og réttmæta málsmeðferð. Þar hefði í fyrsta lagi verið um það að ræða að ákærði 

skyldi ekki hafa komið að í Hæstarétti öllum þeim læknaskýrslum sem gáfu sakleysi hans til 

kynna. Málið er enn fyrir dómstólnum í Strassborg  þar sem reynt er fá málið endurupptekið 

fyrir íslenskum dómstólum á grundvelli nýrra læknisfræðilegra gagna (Morgunblaðið, 2012) 

Þann 21. mars 2003 kemur fram í Morgunblaðinu að karlmaður hafi verið ákærður 

fyrir að hafa ekki sýnt nægjanlega aðgæslu við akstur og valdið tveggja bifreiða árekstri en í 

kjölfar þess lést 13 ára stúlka og önnur jafngömul hlaut alvarlega áverka.
30

 

Önnur frétt um manndráp af gáleysi birtist í blaðinu 22. maí þar sem kemur fram að maður 

hafi verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna banaslyss sem varð er kona hans og dætur 

létust. Atvikið átti sér stað árið 2002. Hinum ákærða var gefið sök að hafa ekki ekið bílnum af 

nægilegri varúð og of hratt miðað við aðstæður. Samkvæmt ákæruskjali missti bílstjórinn 

stjórn á bílnum þegar vindhviða kom á hann svo að bílinn snerist á vegginn og valt út af.
31

  

Þann 20. júní 2003 birtist frétt þar sem kemur fram að maður á sjötugsaldri hafi verið 

dæmdur í eins mánaðar skilorðsbundið fangelsi og eins árs ökuleyfissviptingu fyrir manndráp 

og líkamstjón af gáleysi. Hinn ákærði ók á röngum vega helmingi þar sem vegurinn lá í 

allkrappri beygju ofarlega í Kömbunum. Maðurinn ók án nægilegrar aðgæslu miðað við 

stefnuskilyrði með þeim afleiðingum að bifreið hans skall framan á jeppa. Atvikið átti sér stað 

árið 2002.
32

 

 

Ofbeldisbrot flokkast undir andlegt og líkamlegt ofbeldi. Alls birtust 36 fréttir um 

ofbeldisbrot eða um 10 prósent, en þau fólu í sér minni háttar líkamsárásir þótt dæmi voru um 

mjög alvarleg ofbeldisverk.  

Þann 4. febrúar birtist frétt þar sem fyrirsögnin var „Dæmd fyrir að skera konu í 

andlitið“ Fram kemur í fréttinni að rúmlega þrítug kona hafi verið dæmd í átta mánaða 

fangelsi fyrir að veita annarri konu fimm sentímetra langan skurð á vinstri kinn.
33

  

                                                      
30

 Morgunblaðið. 2003. „Rúmlega fjóra mánuði að kveða upp dóm“ 21. mars, bls. 11.  
31

 Morgunblaðið. 2003. „Ákærður fyrir manndráp af gáleysi“ 22. maí, bls. 2.  
32

 Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir manndráp og líkamstjón“ 20. júní, bls. 4.  
33

 Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir að skera konu í andlit: Árásin ekki neyðarvörn“ 4.    

febrúar, bls. 7. 
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Sagt er frá hópslagsmálum 7. apríl þar sem hópur ungmenna réðst að fimm mönnum sem voru 

skipverjar á aðkomubáti. Fram kemur í fréttinni að skipverjarnir hafi verið á kaffihúsi þegar 

ungmennin byrjuðu að ónáða þá. Utan við kaffihúsið var hópur ungmenna og greip  

múgæsing um sig. Skipverjarnir hringdu á lögreglu sem kom og tvístraði hópnum. Þegar 

skipverjarnir komu niður á bryggju birtist ungmennahópurinn aftur og réðst á þá. Lögreglan 

kom þá aftur á vettvang og þurfti hún að hafa bein afskipti af slagsmálunum sem stóðu í um 

25 mínútur.
34

 

Afbrot sem flokkast undir „önnur brot“  innihalda ýmiss konar brot sem falla ekki 

undir hina flokkana. Alls voru 23 fréttir um önnur brot eða um 7 prósent. Önnur brot voru til 

dæmis jafnréttisbrot, tolllagabrot þar sem um var að ræða smygl á varningi, umhverfisbrot, 

brot á dýraverndunarlögum, brot fyrir að selja ólöglegar eftirlíkingar, sekt fyrir hótanir og 

sifskaparbrot.  

Meðal annars var höfðað mál gegn karlmanni vegna tölvupóstsendinga til stjórnvalda, 

flugfélaga og fjölmiðla um hryðjuverkaárás á íslenska flugvél.
35

   

Þann 3. febrúar birtist frétt þar sem kemur fram að rúmlega tvítugur karlmaður hafi verið 

dæmdur í 75 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir lífshótanir með SMS-skeytum.
36

  

Almennt voru fréttirnar stuttar og ekki áberandi í blaðinu. Einnig var sjaldan fjallað um 

sömu frétt oftar en einu sinni.  

 

Morgunblaðið birti alls níu fréttir af ránum sem voru framin árið 2003 og fengu þau 

mismikla umfjöllun og eftirfylgni. Þann 26. mars 2003 var fjallað ítarlega um rán sem var 

framið í lyfjaverslun. Fram kemur í fréttinni að maður hafi ruðst inn fyrir afgreiðsluborð 

verslunarinnar og ógnað lyfjatækni með barefli og gengið því næst rakleitt inn í lyfjageymslu 

og stolið töluverðu magni af lyfjum.
37

 Þrjár fréttir af þessu máli birtast í sama mánuðinum.  

Sagt var frá tveimur bankaránum, öðru þeirra í Sparisjóði Hafnarfjarðar og hinu í 

Landsbankanum í Grindavík. Frétt birtist 3. apríl þar sem sagt er frá því að ræninginn væri 

                                                      

 

 
 
    34 Morgunblaðið. 2003. „Annasamt á Höfn- Ungmenni réðust á áhöfn aðkomubáts“ 7.  

      apríl, bls. 2.        
35

 Morgunblaðið. 2003. „Hæstiréttur fellir ákvörðun héraðsdóm úr gildi“ 18. janúar, bls.  

10. 
36

 Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir hótanir með SMS-skeytum“ 3. febrúar, bls. 6.  
37

 Morgunblaðið. 2003. „Viðurkenndi rán í Lyfju“ 26. mars, bls. 4. 
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enn ófundinn og ekki hafi fengist upplýst hve miklu hann stal.
38

  Tveimur dögum síðar kemur 

fram að tvennt sé í haldi vegna ránsins.
39

   

Þann 6. júní 2003 birtist frétt um bankarán sem var framið í Landsbankanum í Grindavík 

og var sá grunaði 19 ára piltur sem hafði verið handtekinn fyrir ránið í Hafnarfirði. Fram 

kemur í fréttinni að hann hafi ógnað starfsfólki með hnífi en meitt engan og flúið á hlaupum 

að ráni loknu með ótilgreindar upphæðir.
40

 Degi seinna birtist frétt þar sem kemur fram að 

sporhundur hafði rakið slóð bankaræningjans og að 19 ára pilturinn hafi játaði á sig ránið.
41

 

Einnig birtust fréttir af ránum framin sem voru á skyndibitastað, pizzastað og í söluturnum. 

Ránið á skyndibitstaðnum átti sér stað á Subway þar sem tvær stúlkur innan við tvítugt réðust 

inn á staðinn vopnaðar hnífum. Fram kemur í frétt sem birtist 4. júní að stúlkurnar hafi hrifsað 

til sín peninga úr sjóðsvél og að því loknu skipað starfsfólki að fara inn í kæliklefa og læst það 

inni.
42

 Degi seinna birtist frétt þar sem kemur fram að það sé búið að upplýsa ránið og að 

önnur stúlkan hafi unnið á staðnum.
43

  

Fréttir birtust af tveimur ránum sem voru framin í söluturnum, í öðru tilvikinu var 

maður vopnaður búrhníf við ránið og fór hann rakleitt að mannlausri gjaldkerastúku, opnaði 

þar peningaskúffu og tók tæplega eina milljón króna.
44

  

 

Flest umferðarbrot voru fyrir of hraðan akstur eða ölvunarakstur. Fram kemur í 

Morgunblaðinu (4. febrúar) að lögreglan í Kópavogi hafi dagana á undan kært hátt í 20 

ökumenn fyrir að tala í farsíma án þess að nota handfrjálsan búnað.
45

  

Þann 28. febrúar birtist frétt þar sem kemur fram að síðustu fjóra daga hafi lögreglan í 

Kópavogi stöðvað yfir 50 manns fyrir hraðakstur og að það væri töluvert meira en 

venjulega.
46

 

                                                      
38

 Morgunblaðið. 2003. „Bankaræninginn enn ófundinn“ 3. apríl ,bls. 4. 
39

 Morgunblaðið. 2003. „Tvennt í haldi vegna ráns í sparisjóði“ 5. apríl, bls. 72. 

     
40

 Morgunblaðið. 2003. „Handtekinn vegna bankaráns“ 6. júní, bls. 56. 
41

 Morgunblaðið. 2003. „Sporhundur rakti slóð bankaræningja Landsbankans í Grindavík“  

7. júní, bls. 6. 
42 Morgunblaðið. 2009. „Réðust inn á skyndibitastað“ 4. júní, bls. 2. 
43 Morgunblaðið. 2009. „Búið að upplýsa ránið á Subway“ 5. júní, bls. 6. 
44 Morgunblaðið. 2009. „Vopnað rán í söluturni“ 19. júní, bls. 56. 
45

 Morgunblaðið. 2009. „Sektaðir fyrir að tala í síma“ 4. febrúar, bls. 11. 
46

 Morgunblaðið. 2009. „Mikið um hraðakstur í Kópavogi“ 28. febrúar, bls. 4.  
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Sagt er frá umferðabroti (22. júní) þar sem fyrirsögnin var „Ók í gegnum fimm hurðir“ Fram 

kemur í fréttinni að ökumaður olli stórtjóni hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og að tvær 

lögreglubifreiðar hefðu stórskemmst.
47
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 Morgunblaðið. 2009. „Ók í gegnum fimm hurðir“ 22. júní, bls. 1.  
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5 Kafli Afbrotafréttir í Morgunblaðinu 2009 

 

Minna var um fréttir af auðgunarbrotum árið 2009 sem kemur kannski á óvart þar sem 

afbrotum fjölgar gjarnan eftir efnahagshrun. Fréttir um auðgunarbrot voru 85 talsins árið 2003 

eða um 25 prósent af öllum afbrotafréttum. Árið 2009 voru þau aðeins 32 talsins og um 15 

prósent. Fréttum um auðgunarbrot fækkaði um 10 prósent en þessum tölum verður að taka 

með fyrirvara þar sem fjöldi auðgunarbrota takmarkast við fréttir sem birtust í 

Morgunblaðinu. Í sumum tilvikum birtust nokkrar fréttir um sama brotið. Ekki var algengt að 

fleiri en ein frétt birtist um sama auðgunarbrotið, sérstaklega árið 2009. Eins og árið 2003 var 

oftast fjallað um auðgunarbrot á blaðsíðu tvö eða á baksíðu og fréttir um þess konar brot voru 

ekki langar né ítarlegar. 

 Auðgunarbrot árið 2009 voru ýmiss konar. Brotin fólu í sér innbrot og þjófnaði, 

skemmdarverk og skjalafals. Í einu tilvikinu var hraðbanka stolið í heilu lagi og tókst 

mönnunum að koma undan um 200 milljónum króna.
48

 Nokkrum dögum seinna birtist frétt 

þar sem kemur fram að fjármunirnir væru ófundir en að menn hafi játað á sig þjófnaðinn á 

hraðbankanum.
49

   

 Þann 11. febrúar var sagt frá því að þjófnaður á matvöru hafi aukist síðustu tvo 

mánuðina á undan og að helsta aukningin hefði verið í stærri málum, þar sem í mörgum 

tilvikum var gengið út úr matvöruverslun með vörur í körfunni án þess að greitt var fyrir. 

Einnig kom fram að í janúar mánuði hafi verið tilkynnt um 350 þjófnaði, þar sem 95 féllu 

undir hnupl.
50

  

 

 Fréttir um efnahagsbrot árið 2009 voru færri en árið 2003. Brotin voru 38 talsins 

eða um 11 prósent árið 2003,  en þau voru 29 talsins eða um 14 prósent árið 2009. Þessar 

tölur um fréttir af efnahagsbrotum koma á óvart þar sem umræðan um þess konar brot var 

töluverð í fjölmiðlum á þessu tímabili. Sérstaklega þar sem sérstakur saksóknari var skipaður 

til þess að rannsaka ýmis mál í tengslum við og í kjölfar bankahrunsins.  

Morgunblaðið gaf út Viðskiptablað þar sem oft var fjallað ítarlega um efnahagsbrot. Í 

Viðskiptablaðinu 7. febrúar 2009 var greint frá málum sem voru til rannsóknar hjá 
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efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Hér eftir verður fjallað um þau efnahagsbrot og er 

þetta eins konar samantekt um þau mál sem voru til rannsóknar. 

 Fyrrum forstöðumaður eigin viðskipta hjá FL Group var grunaður um 

markaðsmisnotkun á síðustu viðskiptadögum annars ársfjórðungs 2006. Fram kemur að 

Fjármálaeftirlitið hafi rannsakað málið í á annað ár. Mennirnir voru grunaðir um að hafa með 

ásetningi hækkað gengi hluta í fjórum norrænum félögum sem FL Group átti hluti með í 

viðskiptum og tilboðum í því skyni að fegra stöðu eignasafns.
51

  

 Fyrrverandi framkvæmdarstjóri Verðbréfaþjónustu Sparisjóðanna var grunaður um 

stórfelld efnahagsbrot í starfi þar sem hann falsaði ábyrgðir á skuldabréfaútboði til þess efni 

að félag að nafni Napis Ins í Kauphöllinni ætti hlutabréf, verðbréf og peningainnístæðu að 

verðmæti 79 milljarða króna.
52

 Framkvæmdarstjóri hjá Landsbankanum var grunaður um 

fjárdrátt þar sem hann millifærði 107 milljónir af íslenskum bankareikningi eignarfélags inn á 

persónulegan reikning sinn í kjölfar neyðarlaganna sem voru sett 6. október 2008.
53

 

 Forstöðumaður Virðingar var grunaður um misnotkun í starfi þar sem 250 milljónir 

króna voru greiddar inn á bankareikning einstaklings sem var grunaður um að eiga aðild að 

peningaþvætti og auðgunarbrotum. Upphæðin var ágóði af gjaldeyrisviðskiptum sem 

maðurinn stóð að ásamt forstöðumanni Virðingar hf.
54

  

Fréttir um efnahagsbrot birtust einnig reglulega í Morgunblaðinu þar sem greint var frá 

ýmsum málum þar sem brot í viðskiptum áttu sér stað.  

 Þann 13. febrúar birtist frétt á forsíðu Morgunblaðsins þar sem fyrirsögnin var 

„Stjórnarmenn í rannsókn“ Þar kemur fram að ríkissaksóknari hafi falið efnahagsbrotadeild 

ríkislögreglustjóra að rannsaka hvort stjórnamenn SPRON hafi gerst sekir um fjársvik þegar 

þeir seldu stofnfjárhluti í SPRON sumarið 2007.
55

 

                                                      
51

 Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Ætluð markaðsmisnotkun með hlutabréf félaga  

í eigu FL Group“ 5. febrúar, bls. 7. 
52

 Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Fyrrverandi framkvæmdarstjóri VSP grunaður  

um að falsa ábyrgðir“ 5. febrúar, bls. 7.  
53

 Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Millifærslur hjá Landsbankanum í kjölfar  

neyðarlagasetningar“ 5. febrúar, bls. 7.  
54

   Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Grunur um misnotkun á starfstöðu hjá  

Virðingu“ 5. febrúar, bls. 7. 
55

 Morgunblaðið. 2009. „Stjórnarmenn í rannsókn“ 13. febrúar, bls. 1. 



 

25 

 

Fram kemur 21. febrúar að tveir fyrrum starfsmenn endurskoðunarfyrirtækisins KPMG hafi 

verið sakfelldir fyrir að hafa brotið gegn lögum um einkahlutafélög þar sem þeir sendu 

vísvitandi ranga tilkynningu um hlutafélagsskrá.
56

   

 Þann 4. júní 2009 var greint frá því að efnahagsbrotadeild hafi rannsakað FL Group 

þar sem annars vegar var grunur um að í viðskiptum með flugfélaginu Sterling hafi verið 

brotin lög um hlutafélög og hins vegar hvort kaup og sala stangaðist á við 

umboðssvikaákvæði almennra hegningarlaga.
57

  

Þrír fyrrum starfsmenn Askar Capital voru grunaðir um brot á lögum og verklagsreglum 

bankans. Brotin vörðuðu starfsemi í eigin félagi starfsmanna án vitneskju bankans og tengdust 

fjármálaflutningum fyrir hönd þriðja aðila.
58

  

 Þann 23. maí 2009 birtist frétt á forsíðu Morgunblaðsins þar sem greint var frá því 

að nokkrir einstaklingar hafi fengið réttarstöðu grunaðra í tengslum við rannsókn sérstaks 

saksóknara á kaupum Q Iceland Finance, eignarfélags í eign sjeiks Mohamed Bin Khalifa 

Althani. Skoðað var hvort þessi viðskipti vörðuðu markaðsmisnotkun í lögum um 

verðbréfaviðskipi.
59

 Sagt var frá því 11. júní í Viðskipablaðinu að kaupin á eignarfélaginu eru 

sögð tengjast spillingu, mútum og peningaþvætti.   

 Þann 14. mars kemur fram að ný ákæra hafi verið gefin út gegn athafnamanninum 

Jóni Ólafssyni og að hann hafi verið ákærður fyrir þyngstu sakarefnin. Einnig var ákært fyrir 

brot í rekstri Norðurljósa, Skífunnar og Íslenska útvarpsfélagsins.
60

  

Brot á samkeppnislögum og  samráð um verðlag flokkast undir efnahagsbrot. Árið 2009 

birtust fimm fréttir sem tengdust brotum á samkeppnislögum. Meðal annars voru þau fyrir 

undirverðlagningu og samráð um verðlagningu.  

 Töluvert var um fréttir af efnahagsbrotum árið 2009. Nær daglega birtust áberandi 

fyrirsagnir um efnahagsbrot þar sem sagt var frá þeim misferlum sem áttu sér stað fyrir hrun. 

Viðskiptaumhverfið hefur gengið í gegnum miklar breytingar á skömmum tíma og sú þróun 

gæti hafa skapað aðstæður á aukinni afbrotahegðun fyrirtækja. Breytingar leiddu til opnara 

viðskiptalífs og má í raun kalla þær byltingu. Breytingarnar voru teknar í nokkrum skrefum 
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með verðtryggingu lána, vaxtafrelsi, frjálsum gjaldeyrisviðskiptum, frjálsu flæði fjármagns til 

og frá landinu og hlutabréfamarkaði. Mikilvægasta skrefið var tekið með aðild að EES árið 

1993 (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). Fyrirtækjum var veitt fagleg stjórn, aga markaðarins og 

meira sjálfstæði. Markaðir sem fyrirtæki í eigu ríkisins sátu áður ein að voru opnaðir og 

bankarnir og fleiri ríkisfyrirtæki seld einkaaðilum. Með því voru múrar sem skiptu mörkuðum 

milli fyrirtækja felldir og hömlum var létt af milliríkjaviðskiptum, ekki síst á 

fjármálamörkuðum sem hafði í för með sér mikla útrás íslenskra fyrirtækja (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2002).  

 Ný tækifæri ýttu undir gróðahyggju og útþenslu fyrirtækja þar sem ný viðmið leystu 

hin eldri af hólmi. Nýju gildin í heimi viðskiptanna einkenndust af hörku, hraða og átökum 

um yfirráð og völd. Skortur var á siðferðisviðmiðum og það jók hættu á því að fyrirtæki færu 

ólögmætar leiðir að markmiðum sínum (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

 

 Fréttir um fíkniefnabrot voru einnig færri árið 2009 en árið 2003.  Fíkniefnabrot 

voru 67 talsins eða um 19 prósent árið 2003,  en 49 talsins eða um 24 prósent árið 2009. Árið 

2003 voru fréttir um fíkniefnasmygl áberandi í Morgunblaðinu en árið 2009 voru fréttir um 

kannabisræktun eða hald á kannabis fleiri. Reglulega birtust fréttir þar sem lagt var hald á 

fjölda kannabisplantna. Einnig jókst þjófnaður á gróðurhúsalömpum sem eru notaðir við 

ræktun. Þann 2.apríl kemur fram að lögreglan hafi það sem af er ári lagt hald á yfir sex 

þúsund kannabisplöntur.
61

 

 Eitt stórfellt fíkniefnasmygl átti sér stað þar sem reynt var smygla til landsins 100 

kílóum af hörðum efnum með skútu. Fram kemur í fréttinni að lögreglumenn höfðu fylgst 

með ferðum skútunnar og sérsveitarmenn hafi  handtekið áhöfn skútunnar.
62

  

 

 Fréttir um  kynferðisbrot voru einnig færri árið 2009 en þær voru 22 talsins eða um 

11 prósent og árið 2003 voru þær 41 talsins eða um 12 prósent. Eflaust var mikið meira um 

kynferðisbrot en brotin eru flokkuð eftir fjölda frétta sem birtust í Morgunblaðinu á því 

tímabili sem blaðið var skoðað. Eins og áður var tekið fram birtust 22 fréttir af 

kynferðisbrotum. Brotin fólu í sér vændi, mansal, vörslu á barnaklámi og kynferðisbrot gegn 

börnum. 
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Meðal annars birtist frétt um kynferðisbrot sem á að hafa átt sér stað á meðferðaheimili. 

Fram kemur í fréttinni að sami maður hafi verið sakaður um kynferðisbrot gegn tveim 

unglingsstúlkum árið áður en málið hafi verið fellt niður á rannsóknarstigi.
63

 

 

 Í Morgunblaðinu var fjallað um eitt morðmál sem átti sér stað árið 2009. Fréttir af 

tveimur öðrum morðum birtust í blaðinu sem gerðust árið 2008 og annað sem átti sér stað 

fyrir 24 árum.  Sagt verður einnig frá frétt um manndráp af gáleysi sem gerðist árið 2003.  

 Þann 8. janúar 2009 birtist frétt um morð sem var framið árið 2008. Maður var 

ákærður fyrir stórfellda líkamsárás sem leiddi til dauða manns í Grímsnesi. Tvær fréttir birtust 

um morðið þar sem er sagt var frá framgangi málsins og kemur fram að rannsókn 

manndrápsins sé á lokastigi.
64

  

 Fjallað var um morðmál 7. febrúar 2009 þar sem sagt var frá því að kona hafi 

fundist látin í dúfnahúsi. Fram kemur að áverkar hefðu verið á líkinu og að þeir sem fundu lík 

konunnar hefðu komið í kofann til þess að fóðra dúfurnar sínar.
65

 Fjórar fréttir birtust um 

morðið þar sem kemur fram að sambýlismaður konunnar væri grunaður um að bana konunni. 

Einnig var fjallað um morð sem var framið 24 árum áður í Daníelsslipp þar sem tveir menn 

létust. Umfjöllunin var vegna nýrra gagna sem komu fram við nánari skoðun ríkissaksóknara. 

Í upphafi var málið rannsakað og afgreitt sem sjálfsvíg en ljósmyndir af vettvangi sem voru 

teknar af rannsóknarlögreglumanni voru ekki notaðar í málinu á sínum tíma.
66

 Umfjöllun um 

morðið hefur verið í fjölmiðlum á síðustu árum og er málið enn óleyst.   

 Ein frétt birtist um manndráp af gáleysi 13. febrúar, þar sem maður var dæmdur 

fyrir að valda dauða tveggja manna þar sem hann olli umferðaslysi á Garðskagavegi.  

Manndrápið átti sér stað árið 2003 og sagt var frá dómi sem féll í því máli.
67
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Fjöldi frétta af ofbeldisbrotum voru svipað margar á árunum 2003 og 2009. Árið 2003 voru 

þær alls 36 eða um 10 prósent og 39 talsins eða um 19 prósent árið 2009.  Fréttir voru sagðar 

af grófari ofbeldisbrotum og þá sérstaklega hjá ungmennum árið 2009. Til að nefna dæmi átti 

sér stað skipulögð árás á 15 ára stúlku í Heiðmörk þar sem jafnaldrar hennar gengu í skrokk á 

henni og var hún illa haldin eftir árásina.
68

 Fjórar fréttir birtust um þetta mál, þar sem kom 

meðal annars fram að þetta væri hrottaleg árás án afleiðinga og að útlit væri fyrir því að 

stúlkurnar fengju í mesta lagi skilorðsbundna dóma.
69

 Einnig var ráðist á 16 ára pilt með grjóti 

í framhaldsskóla og var árásin talin vera tilefnislaus.
70

  

 

 Árið 2003 voru fréttir um níu rán sem voru framin og alls fimmtán umfjallanir. Árið 

2009 var fjallað minna um rán í fréttum. Aðeins birtust fréttir af þremur ránum sem voru 

framin á árinu og fjallað var um eitt rán frá árinu 2007. Ránin fengu litla umfjöllun og litla 

eftirfylgni en þau voru framin í apóteki, söluturni og skartgripaverslun.  

 Einnig var framið rán á heimili þar sem eldri hjónum var haldið í gíslingu. Sagt er 

frá því (27. apríl) að tveir menn um tvítug sem voru klæddir hettupeysum, með klúta fyrir 

vitum og hanskaklæddir hafi ráðist inn á heimili eldri hjóna. Fram kemur í fréttinni að 

mennirnir hafi hótað hjónunum lífsláti ef þau létu ekki alla fjármuni sína af hendi. Þeir héldu 

hjónunum í gíslingu í um 20 mínútur meðan þeir fóru ránshendi um íbúðina. Sagt var í 

fréttinni að mennirnir hafi tekið hringa af fingrum konunnar og tekið farsíma og seðlaveski 

með um 60 þúsund krónur.
71

 

 

 Eins og áður hefur komið fram eru „önnur brot“ sem falla ekki undir þá flokka sem 

nefndir eru hér á undan. Brotin voru meðal annars tolllagabrot, brot fyrir ólöglegan 

vopnaburð, hótanir og falsanir á vegabréfum. Hér eftir verður sagt frá nokkrum þeirra.  

 Þann 23. júní birtist frétt þar sem sagt var frá því að karlmaður hafi verið dæmdur í 

hálfs árs fangelsi fyrir hótanir í garð annars manns og tíu ára dóttur hans. Tilgangur hótananna 

var að fá manninn til að draga til baka ákæru hjá lögreglu sem hafði leitt til þess að höfðað var 

sakamál á hendur þeim sem hótaði.
72

 

                                                      
68

 Morgunblaðið. 2009. „Skipulögð árás á 15 ára stúlku“ 1. maí, bls. 4. 
69

 Morgunblaðið. 2009. „Hrottalega árás án afleiðinga“ 2. maí, bls. 2. 
70

 Morgunblaðið. 2009. „Ráðist með grjóti á 16 ára pilt í FSU“ 20. febrúar, bls. 2. 

71
 Morgunblaðið. 2009. „Eldri hjónum var haldið í gíslingu heima“ 27. Apríl, bls. 2.  

72
 Morgunblaðið. 2009. „Hálfs árs fangelsi fyrir hótanir“ 23. júní, bls. 6. 



 

29 

 

Þann 10. mars birtist frétt þar sem fyrirsögnin var „Ólögmætt eftirlit lögreglunnar“ Fram 

kemur í fréttinni að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi dæmt íslenska ríkið til þess að greiða 

karlmanni 250 þúsund í miskabætur vegna ónauðsynlegs og ólögmæts eftirlits.
73

 

Sagt var frá því (8. apríl) að auglýsingar Og fjarskipta ehf. hafi brotið gegn ákvæðum laga 

um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og markaðssetningu. Einnig að hefði verið brotið 

gegn lögum um fullyrðingar um lægsta mínútuverð í GSM-síma óháð kerfi.
74
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6 Kafli  Umræða  

 

Vald fjölmiðla getur verið sterkt og vegur þungt í viðhorfum fólks til hinna ýmsu málefna. 

Það er því eðlilegt að viðhorf fólks til afbrota mótist að miklu leyti af því sem fram kemur í 

fjölmiðlum. Fjölmiðlar birta fréttir af ýmsum málum tengt afbrotum og fjalla yfirleitt meira 

um einstök ofbeldisverk þar sem atburðir eru oft málaðir dökkum lit. Ofbeldi er samfélagslegt 

mein og umfjöllun fjölmiðla um vandann er skiljanleg. Einstök mál hreyfa við okkur og geta 

skapað ótta og óöryggi. Ofbeldi hefur á sér dramatískan blæ og getur verið ógnvekjandi. 

Fjölmiðlar hafa áhuga á afbrotum vegna þess að þau fela í sér dramatík og spennu. Þau vekja 

óhug og hneykslan og eru því kjörið fréttaefni sem laðar lesendur að. Áhugi lesenda á 

afbrotum er mikill og engin furða að fjölmiðlar nýti sér það (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

 Fyrir hrun var fjallað mikið um efnahagslífið en sú umfjöllun var af allt öðrum toga. 

Fréttir birtust daglega af fjármálalífi og arði stórra fyrirtækja og banka. Í Morgunblaðinu 2003 

voru nokkrar blaðsíður tileinkaðar viðskipta- og athafnalífinu þar sem yfirleitt var sagt frá 

jákvæðum fréttum af viðskiptalífinu. Eigendum og stjórnendum íslensku bankanna var mikið 

í mun að koma fréttum af gróða sínum og velgengni í fjölmiðla. Jákvæðar fréttir af 

viðskiptalífinu árið 2003 voru þó nokkrar og hér eftir verður sagt frá nokkrum fréttum sem 

sýna hvernig fjallað var um viðskiptalífið árið 2003.  

 Þann 25. febrúar birtist frétt þar sem greint er frá hagnaði bankanna. Fram kemur að 

afkoma bankastofnanna hefði verið góð árið áður og að samanlagður hagnaður Íslandsbanka, 

Landsbanka, Búnaðarbanka og Kaupþings banka hafi numið um 11 milljörðum króna. Þar af 

var hagnaður Íslandsbanka um 3,4 milljarðar, Kaupþings banka 3,07 milljarðar, 

Búnaðarbanka 2,3 milljarðar og Landsbankans 2,03 milljarðar króna.
75

 

 Þann 11. mars birtist frétt þar sem kemur fram að Íslandsbanki hafi verið með 

umtalsvert hærra eignarhlutfall en aðrir norrænir bankar og það ætti við hvað varðar kjarna, 

eigin fé og svokallað eiginfjárhlutfall. Á sömu blaðsíðu var viðtal við forstjóra bankans þar 

sem hann sagði að Íslandsbanki væri verðmætasti og stærsti bankinn í landinu og sá 

arðsamasti. Einnig kemur fram að honum fyndist framtíð bankans björt og hann væri í 

höndum afburðastjórnenda.
76
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 Aðeins fimm árum seinna féllu þrír stærstu bankar landsins, Glitnir, Kaupþing og 

Landsbankinn. Íslenska þjóðin kom með hinar ýmsu skýringar á hruninu og margir bentu á  

eigendur og stjórnendur bankanna ásamt Fjármálaeftirlitinu. Fréttaflutningur eftir hrun 

breyttist að miklu leyti þar sem nær daglega birtust fréttir um bankana, stjórnmálamenn og 

útrásarvíkinga. Margar fréttir voru um efnahagsbrot sem voru í rannsókn, þar sem viðskipta – 

og athafnamenn voru grunaðir um stórfelld efnahagsbrot sem byggðu á svikum og prettum.   
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7 Kafli Samantekt  

Í ritgerðinni var leitast við að skoða hvort fréttir af afbrotum hefði fjölgað árin 2003 og 2009. 

Morgunblaðið var skoðað út frá gagnasafni á Þjóðarbókhlöðunni og því næst voru fréttir 

skráðar og flokkaðar. Afbrot eftir árum og tegund birtust í tíðnitöflu og samanburður var 

gerður á fréttum af afbrotum.  Einnig var skoðað hvort tegund afbrot hefði breyst.  

 Í kafla eitt var stuttlega fjalla um afbrot og viðbrögð almennings við þeim. Sagt var 

frá fordæmingu á afbrotum þar sem þau fá oft á sig blæ baráttu hins góða og illa. Sagt var frá 

almennum einkennum afbrotafræðinnar og viðfangsefnum hennar. Afbrotafræðin var kynnt 

og fræðilegar forsendur greinarinnar. Fjallað var um rannsóknir í afbrotafræði og þróun 

greinarinnar þar sem kemur fram að mikil þróun hafi átt sér stað á síðustu 20 árum. Sagt var 

frá því að upplýsingar um afbrot hafa ekki alltaf verið aðgengilegar fyrir almenning og hafa 

einnig verið að skornum skammti. Það er meðal annars vegna þess að stofnanir töldu ekki 

nauðsynlegt að halda utan um gögnin þar sem þau hafa ekki litið á afbrot sem alvarlegan 

félagslegan vanda. Í kafla tvö var fjallað um fjölmiða og afbrot þar sem sagt var frá mikilvægi 

fjölmiðla í nútímasamfélaginu.  

Sagt var frá áhrifum fjölmiðla á almenning sem má oft sjá í hversdagslegum gjörðum 

og tekin voru nokkur dæmi til þess að sýna fram á það. Sagt var frá rannsóknum á ótta fólks 

við afbrot þar sem þeir hafa sýnt að mun fleiri óttast afbrot en þeir sem er brotið á. Í kjölfar 

þess var fjallað um rannsókn eftir Helga Gunnlaugsson þar sem hann skoðaði ástæður ótta 

almennings við afbrot. Í rannsókninni var öryggiskennd Reykvíkinga mæld og borin saman 

við umfjöllun fjölmiðla um miðborgina. Niðurstöður sýndu að neikvæð umfjöllun fjölmiðla 

um miðborgina hefði áhrif á öryggiskennd þar sem á þeim tíma sem mælingar fóru fram hafi 

umræða fjölmiðla verið afar neikvæð en síðan dregið úr henni. Bent var á að umfjöllun 

fjölmiðla hafi áhrif á ótta fólks við afbrot en athyglisvert er að málafjöldi hjá lögreglu breyttist 

ekki á sama tíma.  

Fjallað var um rannsóknir sem hafa verið gerðar til þess að skoða afbrot í 

Bandaríkjunum út frá sjónvarpi. Fram kom að mikill hluti sjónvarpsþátta fjallar um 

glæpamenn þar sem leitast er við að rannsaka glæpi og ná brotamönnum. Sagt er frá því að  

fjölmiðlar hafi áhrif á þær hugmyndir sem almenningur hefur um afbrot og að þeir geti gefið 

villandi mynd af tíðni og tegund afbrota.  Í kjölfar þess var sagt frá rannsókn sem sýndi að 

fjölda afbrota beri ekki alltaf saman við lögreglugögn.  
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Sagt var frá fyrri rannsókn eftir Helga Gunnlaugson þar sem hann skoðaði afbrot í 

fjölmiðlum í Morgunblaðinu yfir um 20 ár og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar samræmi í 

fjölda afbrotafrétta þar sem um það bil ein afbrotafrétt birtist á hverjum degi.  

Í kafla fjórða kafla er tíðnitafla þar sem afbrot voru flokkuð eftir ári og tegund ásamt 

hlutfalli á tegund brota. Sagt var frá vinnubrögðum sem notast var við flokkun og skráningu 

frétta sem birtust í Morgunblaðinu árin 2003 og 2009. Tegundum afbrota var flokkað í fimm 

flokka eins og gert var í sams konar rannsókn eftir Helga Gunnlaugsson þar sem hann skoðaði 

fréttir af afbrotum í Morgunblaðinu fyrir tíu árum. Sagt er stuttlega frá tegundum afbrota  og 

skilgreiningum sem var stuðst við þegar fréttir um afbrot voru skoðaðar í Morgunblaðinu. 

Í fimmta kafla voru teknar fyrir afbrotafréttir sem birtust í Morgunblaðinu árið 2009 og 

sagt er frá þeim fréttum sem voru vöktu athygli og fengu meiri umfjöllun en aðrar fréttir. Því 

næst var fjallað um brot sem tengdust hverjum flokki.  Í kafla sex var fjallað um afbrotafréttir  

sem birtust í Morgunblaðinu árið 2009 og var það gert með sama hætti og árið 2009.  

Í umræðukafla var sagt frá valdi fjölmiðla og að viðhorf fólks mótist að miklu leyti af 

því sem komi fram í fjölmiðlum. Sagt er frá því að fréttir af ofbeldisverkum eru oft í 

fjölmiðlum og þeir eiga til með að fjalla um einstaka atburði sem eru oft málaðir dökkum lit. 

Fjölmiðlar hafa áhuga á afbrotum vegna þess að þau fela í sér dramatík og spennu. 

Afbrotafréttir laða að lesendur og eru því kjörið fréttaefni.  

Að síðustu er sagt frá breytingum á fréttaflutningi fjölmiðla fyrir og eftir hrun. Fyrir 

hrun var mikið um jákvæðar fréttir um viðskiptalífið en það breyttist eftir hrun þar sem nær 

daglega birtust neikvæðar fréttir um efnahagsbrot fyrirtækja og ráðamanna. Í kjölfar þess var 

sagt frá nokkrum fréttum sem sýna lesendum hvernig fréttaumfjöllun um viðskiptalífið var 

árið 2003. Reglulega birtust fréttir af velgengni banka og fyrirtækja en eftir hrun breyttist 

umfjöllun fjölmiðla þar sem margar fréttir voru um efnahagsbrot þar sem viðskipta- og 

athafnamenn voru grunaðir um stórfelld efnahagsbrot.   
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8 Kafli Lokaorð  

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt upp með tilgátuna: Hvort að fréttir af afbrotum í fjölmiðlum  

jukust eftir hrun þar sem sérstaklega er átt við að fjölda frétta um efnahagsbrot. Sett var fram 

tíðnitafla þar sem fjöldi afbrota er flokkaðar eftir árum og tegund afbrota. Notast var við 

heimildir úr Morgunblaðinu á árunum 2003 og 2009.  

 Miklar samfélagsbreytingar urðu í kjölfar hrunsins svo sem atvinnuleysi og 

efnahagsþrengingar. Hægt er að velta hvort upp að það hafi haft áhrif á afbrotatíðni þar sem í 

slæmu árferði aukast bæði afbrot og félagsleg vandamál. Eftir að hafa skoðað Morgunblaðið 

yfir hálfs árs tímabil árin 2003 og 2009 sýndu niðurstöður að fréttir um afbrot hefðu ekki 

aukist. Niðurstöður sýndu einnig að árið 2003 birtust fleiri fréttir um afbrot af öllum 

tegundum. Fréttir af auðgunarbrotum, kynferðisbrotum og fíkniefnabrotum voru töluvert fleiri 

árið 2003.  

 Efnahagsbrot voru ofar á baugi í Morgunblaðinu árið 2009. Ef til vill má tengja það 

við sérstakan saksóknara sem var skipaður til að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í 

aðdraganda og í kjölfar atburða sem leiddu til bankahrunsins. Fréttir um efnahagsbrot árið 

2009 fjölgaði ekki eins mikið og við mátti búast þar sem þess konar brotum fjölgar gjarnan 

eftir efnahagshrun. Þó var ekki mikill munur á fjölda þar sem brotin voru 38 árið 2003 og 29 

árið 2009.  

Þegar túlka á þessar niðurstöður þarf að taka tillit til þess að rannsóknin byggði á fréttum 

sem birtust í Morgunblaðinu en ekki opinberum gögnum frá lögreglu. Afbrotum fjölgaði 

hugsanlega á þessum árum en þar sem upplýsingar um fréttir af afbrotum voru takmarkaðar 

við hálfs árs tímabil og því erfitt að gera grein fyrir fjölgun þeirra.  

 Fréttir af afbrotum hafa alltaf birst í íslenskum blöðum en það þarf að hafa í huga að 

afbrotatíðnin hefur ef til vill ekki aukist jafn mikið og umfjöllunartíðni heldur eru landsmenn 

og fréttamenn áhugasamari um það sem er að gerast. Aðgangur almennings að hlutlægum 

fréttum er grundvöllur þess að lýðræðið geti tekið réttar ákvarðanir en eigendur fréttamiðla 

geta beitt þeim í áróðurskyni vegna þess að fréttir af afbrotum vekja óhug og hneykslan og eru 

því kjörið fréttaefni.  

 Umfjöllun Morgunblaðsins var oftast nær hlutlæg og það var ekki mikið um 

dramatískar lýsingar af atburðum sem vöktu ótta eða óhug. Eftir að hafa skoðað fréttir í 

Morgunblaðinu hef ég á tilfinningunni að blaðið segi satt og rétt frá atburðum í þeim tilgangi 

að endurspegla raunveruleikann. Áhugavert væri að skoða fréttir um afbrot í DV og gera 

samanburð á fjölda afbrotafrétta í Morgunblaðinu, þar sem DV hefur verið umdeilt vegna 
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nafn- og myndbirtingastefnu blaðsins. En stefna þeirra er að birta myndir af meintum 

sakamönnum áður en þeir hafa verið ákærðir. 
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Morgunblaðið. 2003. „Tveir bræður ákærðir fyrir að ráðast á mann á Skeljagranda um  

verslunarmannahelgina í fyrra“ 24. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Nemendur gripnir við innbrot í skóla“ 24. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Kannast ekki við stuld á gítar“ 24. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveir menn stálu bíl á Sauðárkróki“ 24. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Kannabisræktendur í varðhaldi“ 24. janúar, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Sjávarútvegsráðherra áfrýjar“ 25. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Gagnrýnir lögreglu fyrir að hljóðrita ekki yfirheyrslur“ 26. janúar, 

bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Veitti fjórum mönnum áverka með hnífi“ 26. janúar, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdir fyrir að ræna pítsasendil“ 26. janúar, bls. 35. 

Morgunblaðið. 2003. „Þrjú kíló af hassi innanklæða“ 28. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Þjófar leggjast á Toyota- bíla“ 28. janúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Fingraför og blóðdropi fundust á vettvangi“ 28. janúar, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Braut rúðu í skartgripabúð“ 28. janúar, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl“ 29. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „15 mánaða fangelsi fyrir hnífaárás“ 29. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákært í umfangsmiklum skattsvikamálum“ 30. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsisdómur fyrir kynferðisbrot” 30. janúar, bls. 6. 
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Morgunblaðið. 2003. „Stúlka dæmd fyrir eignaspjöll og þjófnað“ 30. janúar, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2003. „Maður í geðrænum erfiðleikum dæmdur í 12 mánaða fangelsi“ 31.  

janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „3 hálfs árs fangelsi fyrir afbrot gegn börnum“ 31. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögreglumaður ákærður“ 31. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveggja ára fangelsi fyrir nauðgun“ 31. janúar, bls. 56. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur í mánaða fangelsi fyrir innflutning á fimm kílóum af  

hassi“ 1. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Vissu ekki að nýkeyptur bíll væri afskráður“ 1. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Bókaþjófur á þorrablóti“ 1. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Mjólkurpeningum nemenda stolið“ 2. febrúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „Fíkniefni í bifreiðum í Kópavogi“ 2. febrúar, bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir hótanir með SMS skeytum“ 3. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Gróðurhúsalömpum stolið enn einu sinni“ 4. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Of stórir peningakassar í Hafnarfirði“ 4. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir að skera konu í andlit: Árásin ekki neyðarvörn“ 4.  

febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Sektaðir fyrir að tala í síma“ 4. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Sami maður stal tveimur bílum“ 4. febrúar, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2003. „Þetta kemur beint af kúnni“ 5. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Rannsókn á tildrögum þess að Magnús Leópoldsson var handtekinn  

vegna Geirfinnsmálsins“ 6. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Skilorðsbundið fangelsi vegna kynferðisbrota“ 6. febrúar, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Refsing Árna Johnsen þyngd um níu mánuði“ 7. febrúar, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2003. „Skýrsla kominn til ríkissaksóknara“ 7. febrúar, bls.11. 

Morgunblaðið. 2003. „Refsing yfir Árna Johnsen þyngd úr 15 mánuðum“ 7. febrúar, bls.  

28. 

Morgunblaðið. 2003. „Starfsmaður Landsbankans sýknaður af kröfu bankans“ 8. febrúar,  

bls. 4. 
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Morgunblaðið. 2003. „Áfram í haldi vegna fíkniefnarannsóknar“ 8. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „ Í farbanni vegna amfetamínsmygls“ 8. febrúar bls. 56. 

Morgunblaðið. 2003. „Flett ofan af landabruggara“ 11. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi vegna líkamsárásar og húsbrota“ 11. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Innbrot í Glerár- og Síðuskóla“ 12. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Tekinn á 147 km hraða“ 12. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Fíkniefnahringur upprættur“ 13. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Skutu af haglabyssu á sýningarglugga“ 13. febrúar, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Rannsókn skattrannsóknarstjóra á skattskilum Jóns Ólafssonar &  

Co. sf: Vantaldar fjárhæðir taldar nema 3,2 milljörðum“ 14. febrúar, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveggja ára fangelsi fyrir kynferðisbrot“ 14. febrúar, bl.þ 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveggja ára fangelsi fyrir smygltilraun“ 14. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Rítalíni stolið úr skóla“ 14. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Stal bílum til að nota varahluti“ 15. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Í fangelsi fyrir nauðgun á Eldborgarhátíð“ 15. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ekki verður óskað eftir framsali“ 15. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Rannsóknarskýrsla skattrannsóknarstjóra um bókhald og skattaskil  

Jóns Ólafssonar & Co. sf: Meint brot geta varðað fésektum og fangelsi“ 15. febrúar, bls.   

12. 

Morgunblaðið. 2003. „Amfetamín gert upptækt“ 16. febrúar, bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Málverkafölsunarmáli ekki vísað frá dómi“ 16. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Vopnað rán við Hótel Esju“ 18. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Ekki dæmdur fyrir að vera með amfetamín“ 19. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Þjófurinn óupplýstur um fjárhagsstöðu skólans“ 19. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Fjögur skipt svipt veiðileyfi“ 19. febrúar, bls. 14. 

Morgunblaðið. 2003. „Rannsakar sprengingar við heimili kennara“ 19. febrúar, bls. 21. 

Morgunblaðið. 2003. „Skipverjar viðurkenna smygl á áfengi og tóbaki“ 20. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Yfirlýsing vegna umfjöllunar blaðsins um skattamál Jóns  

Ólafssonar  
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og fyrirtækja hans“ 20. febrúar, bls. 13. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir brot gegn barnabörnum“ 21. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ránferð í Kringlunni lauk með handtöku“ 22. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fundu hass í 54 dagatölum“ 22. febrúar, bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Með e- töflur í fórum sínum“ 23. febrúar, bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Henti glasi í höfuð manns“ 23. febrúar, bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Skaut félaga sinn í andlitið “ 24. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Brotist inn í sumarhús í Grímsnesi“ 25. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Kærði nauðgun“ 25. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Í farbanni vegna hassdagatala“ 25. febrúar, bls.11. 

Morgunblaðið. 2003. „Tóku einkanúmer“ 25. febrúar, bls. 19. 

Morgunblaðið. 2003. „Sjö ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps“ 26. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Kærðu 39 ökumenn í Hafnarfirði“ 27. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Mikið um hraðakstur í Kópavogi“ 28. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Með 40 gramm af hassi frá Ósló“ 28. febrúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Ríkissaksóknari hefur skoðað skýrsluna um Geirfinnsmálið: Málið  

ekki endurupptekið“ 1. mars, bls. 6.  

Morgunblaðið. 2003. „Hald lagt á 75 grömm af hassi“ 1. mars, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Forstjóri Skeljungs gagnrýnir seinagang við rannsókn  

Samkeppnisstofnunar vegna meintra brota félagsins: Sakar stofnunina um skipulagðan  

leka“ 1. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Búnaðarbankinn braut bankalög“ 1. mars, bls. 72. 

Morgunblaðið. 2003. „Forstjóri Samkeppnisstofnunar vísar gagnrýni forstjóra Skeljungs   

um leka á bug“ 3. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Fundu um þúsund myndir með barnaklámi“ 4. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Héraðsdómur Norðurlands eystra: Skilorð vegna ýmissa brota“ 4. 

mars, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Með e- töflu og hass á gistiheimili“ 4. mars , bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Brot á jafnréttislögum hjá Akureyrarbæ“  5. mars, bls. 21.  
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Morgunblaðið. 2003. „5 mánaða fangelsi fyrir kannabisræktun“ 6. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sakfelldur fyrir að vanrækja umhirðu og fóðrun á búfé“ 6. mars, bls. 

6. 

Morgunblaðið. 2003. „Tjaldi dæmdar 22 milljónir vegna kvótakaupa“ 7. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Yfir 25 börn á slysadeild vegna heimilisofbeldis“ 7. mars, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Sakfelldur fyrir að slá öryggisvörð“ 8. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Sekt og ökuleyfissvipting fyrir ofsaakstur“ 8. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdir í fangelsi fyrir innbrot og þjófnað hérlendis“ 9. mars, bls.4. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögreglumaður dæmdur í fangelsi fyrir blekkingar“ 11. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Með kannabisefni innanklæða“ 11.mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Gæsluvarðhald framlengt“ 12. mars, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Fékk járnstöng í höfuð á leið á fund“ 13. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Málflutningi frestað í líkamsárásarmáli“ 14. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir nauðgun“ 14. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Svipting tók gildi við undirritun“ 14. mars, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Með myndir af barnaklámi í tölvunni“ 15. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sekur um kynferðisbrot gegn þremur dótturdætrum sínum og  

dæmdur í 15 mánaða fangelsi“ 15. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögreglan í Borgarnesi rannsakar barnaklámsmál“ 16. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögreglan með vísbendingar eftir rán í lyfjaverslun“ 16. mars, bls.  

2. 

Morgunblaðið. 2003. „Í farbanni vegna gruns um vændi“  16. mars, bls. 40. 

Morgunblaðið. 2003. „Þremur mönnum sem voru brotlegir við lög vísað úr landi“ 17.  

mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Bensíndælur skemmdar á Höfn“ 17. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Um 200 þúsund krónur í sektir“ 17. mars, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákærður fyrir að sviðsetja umferðaslys“ 19. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ræningi þekkist vel á mynd“ 19. mars, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Tvær kærur gegn lögreglumanni“ 19. mars, bls. 7. 
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Morgunblaðið. 2003. „Þrjú fíkniefnamál á Suðurnesjum“ 19. mars, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Málflutningur í Hæstarétti í máli manns sem var dæmdur í héraði  

vegna dauðsfalls barns“ 20. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Ökumenn endurkrafðir“ 20. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „4 til 12 mánaða fangelsi fyrir þjófnaði og svik“ 20. mars, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Skýrslutaka  fari fram í húsnæði héraðsdóms“ 21. mars, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Rúmlega fjóra mánuði að kveða upp dóm“ 21. mars bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „2 mánaða fangelsi fyrir að gefa upp rangt nafn“ 22. mars, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Gæsluvarðhald framlengt“ 22. mars, bls. 10.  

Morgunblaðið. 2003. „Gripinn með skiptimynt í efnalaug“ 24. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Innbrot“ 24. mars, bls. 6.  

Morgunblaðið. 2003. „Skipstjóri dæmdur fyrir að veiða umfram aflaheimildir“ 24. mars, 

bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Kærir húsvörð fyrir tilraun til nauðgunar“ 25. mars, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Réðust á mann og skáru á höfði“ 25. mars, bls. 43. 

Morgunblaðið. 2003. „Viðurkenndi rán í Lyfju“ 26. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Sekt fyrir að sigla án gildishaffærisskírteinis“ 27. mars, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Krafist viku gæsluvarðhalds“ 28. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Neita sök í málverkafölsunarmáli“ 29. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir kannabisræktun“ 1. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir skjalafals“ 1. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Sendibifreið stolið“ 1. apríl, bls. 45. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögðu hald á 54 fjaðurhnífa“ 2. apríl ,bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir hasssmygl“ 2. apríl, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Bankaræninginn enn ófundinn“ 3. apríl ,bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Á 126 km hraða í Vestfjarðagöngunum“ 3. apríl, bls. 37. 

Morgunblaðið. 2003. „200 þúsund króna sekt fyrir að dreifa barnaklámi“ 3. apríl, bls. 37. 

Morgunblaðið. 2003. „Vopnasafn í vörugámi“ 3. apríl, bls. 68. 

Morgunblaðið. 2003. „Viðurkenndi að hafa stundað vændi“ 4. apríl, bls. 2. 
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Morgunblaðið. 2003. „15 mánaða fangelsi fyrir kynferðisdóm“ 4. apríl, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Samtök verslunarinnar: Lýsa furðu sinni á dómi um verðmerkingar“ 

4. apríl, bls. 45. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveggja ára fangelsi fyrir milljónasvik“ 5. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Enn deilt um vitni í málverkafölsunarmálinu í málflutningi í 

héraðsdómi“ 5. apríl, bls. 6.  

Morgunblaðið. 2003. „Reyndi innbrot í sparisjóð Svarfdæla“ 5. apríl, bls. 29. 

Morgunblaðið. 2003. „Tvennt í haldi vegna ráns í sparisjóði“ 5. apríl, bls. 72. 

Morgunblaðið. 2003. „Annasamt á Höfn: Ungmenni réðust að áhöfn aðkomubáts“ 7. apríl,  

bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Hald lagt á nokkurt magn fíkniefna“ 7. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ekið á bíla á bílasölu“ 8. apríl, bls. 21. 

Morgunblaðið. 2003. „Héraðsdómur Norðurlands eystra: Dæmdur í fangelsi vegna  

þjófnaðar“ 8. apríl, bls. 21. 

Morgunblaðið. 2003. „Stálu humri“ 9. apríl, bls. 21. 

Morgunblaðið. 2003. „Handteknir eftir líkamsárás“ 11. apríl ,bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Sekt fyrir hótanir“ 11. apríl, bls. 35. 

Morgunblaðið. 2003. „Þrír piltar fyrir dómi“ 11. apríl, bls. 35. 

Morgunblaðið. 2003. „Gengu berserksgang í miðbænum“ 12. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Flettu ofan af stóru fíkniefnamáli“ 12. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Frambjóðandi fékk þriggja mánaða dóm“ 12. apríl, bls. 9.  

Morgunblaðið. 2003. „Sýknaður af ákæru fyrir tolllagabrot“ 12. apríl, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Fundu hass og ætlað amfetamín“ 12. apríl, bls. 30. 

Morgunblaðið. 2003. „Teknir með fíkniefni á tónleikum“ 13. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Brutu 81 rúðu“ 13. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Sendi e-töflu með Herjólfi“ 14. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „100 rúður brotnar á Akureyri“ 14. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „17 rúður brotnar í Hvaleyrarskóla“ 15. apríl, bls. 31. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákærðir fyrir umhverfisbrot“ 16. apríl, bls. 4. 
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Morgunblaðið. 2003. „Tekinn á 183 km hraða“ 17. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Endurmenntasjóður rafeindavirkja hefur sigur í Héraðsdómi  

Reykjavíkur: Dæmt að skólastjórinn hafi tekið 32 milljónir í heimildaleysi“ 17. apríl, bls.  

4. 

Morgunblaðið. 2003. „Systur dæmdar fyrir að smygla hassi“ 17. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „5,1 milljón í sekt vegna skattsvika“ 17. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Blekkingar við sölu á heimilistækjum: Hlaut níu mánaða fangelsi  

fyrir fjársvik“ 17. apríl, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Handteknir með fíkniefni“ 20. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir árás“ 20. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „8 mánaða fangelsi fyrir innbrot“ 22. apríl, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Humri stolið á Þorlákshöfn“ 22. apríl, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „112 teknir fyrir hraðakstur“ 23. apríl, bls. 16. 

Morgunblaðið. 2003. „Tveir sautján ára piltar óku á sportbílum á 190 km hraða niður  

Ártúnsbrekku“ 26. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Í fangelsi í Dubai“ 28. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir kynferðisbrot“ 29. apríl, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákærður fyrir sifskaparbrot“ 30. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Játar á sig mannsal“ 1. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Á 120 km hraða í Áslandshverfi“ 2. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Lögreglumann vikið úr starfi“ 3. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Stöðvaður á 170 km hraða“ 3. maí, bls. 72. 

Morgunblaðið. 2003. „Með 100 g af hassi til sölu“ 4. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Aðalmeðferð í héraðsdómi lokið í stóra málverkafölsunarmálinu“ 5.  

maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Innbrotsþjófurinn þáði bjór og fór“ 10.maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fánum hnuplað“ 10. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Otaði hnífi að afgreiðslustúlku“ 10. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur í 18 mánuði fyrir kynferðisbrot“ 10. maí, bls. 8. 
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Morgunblaðið. 2003. „Strætisvagnstjóri olli árekstri með gáleysi“ 10. maí, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsisrefsing staðfest í hassmáli“ 10. maí, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2003. „Fimm stungnir með hnífi“ 11. maí. , bls. 64. 

Morgunblaðið. 2003. „Strætó stolið í mjóddinni“ 12. maí,  bls. 47. 

Morgunblaðið. 2003. „Missir skírteini á fyrsta degi“ 12. maí, bls. 47. 

Morgunblaðið. 2003. „12,8 milljóna sekt eða sex mánaða fangelsi“ 13. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Tvö hnífstungumál í Þorlákshöfn“ 13. maí, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „Handteknir á flótta við Kleifarvatn“ 14. maí, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Þýsk- íslenskur fíkniefnahringur upprættur með samvinnu  

landanna“ 15. maí, bls. 59. 

Morgunblaðið. 2003. „Maður handtekinn grunaður um rán í SPK“ 17. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Óhóflegur dráttur í rannsókn“ 20. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Stórfelld líkamsárás er leiddi til dauða 22 ára manns: Krafist  

sakfellingar yfir báðum ákærðum“ 20. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn 11 ára frænku“ 20. maí,  

bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Maður sem talinn er höfuðpaur þýsk smyglhrings og meintur  

samverkamaður afplánuðu samtímis dóma á Litla-hrauni árið 2001“ 20. maí, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Húsleit í söluturni við Rauðarárstíg“ 21. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákærður fyrir manndráp af gáleysi“ 22. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sjö manns ákærðir í umfangsmiklu fíkniefnamáli“ 23. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Segir að burðardýrin hafi verið mun fleiri“ 23. maí, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Grunur um stórfelld auðgunarbrot hjá Símanum“ 23. maí, bls. 56. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir eins árs fangelsi og 48,5 milljónir í sekt“ 24. maí, bls.  

63. 

Morgunblaðið. 2003. „Seldi ólöglegar eftirlíkingar“ 25. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Stefndi fólki í hættu“ 25. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Tæp 200 grömm af hassi gerð upptæk“ 25. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Ölvunarakstur og hávaði“ 26. maí, bls. 4. 
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Morgunblaðið. 2003. „Fíkniefni fundust í bíl“ 26. maí, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Óvenjuleg innbrot í bíla“ 26. maí, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2003. „Játar á sig stórfelldan fjárdrátt hjá Símanum“ 26. maí, bls. 36. 

Morgunblaðið. 2003. “Þrjár ölvaðar við akstur“ 27. maí, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Brimbretti stolið af bílpalli“ 27. maí, bls. 20. 

Morgunblaðið. 2003. „Fjórði maðurinn handtekinn“ 28. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Kona í Hafnarfirði ákærð fyrir vændi“ 28. maí, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Úrskurður um gæsluvarðhald staðfestur“ 29. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot“ 29. maí, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdir fyrir stórfellda líkamsárás í Hafnarstræti sem leiddi til  

dauða manns“ 31. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Grunaðir um að stuðla að vændi“ 31. maí, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Ungur maður stunginn þrívegis í hópslagsmálum í Hafnarstræti“ 2.  

júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sögðu efnin ætluð til eigin neyslu“ 2. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Breti og Þjóðverji í haldi vegna smygls„ 2. júní, bls. 31. 

Morgunblaðið. 2003. „Þrír lausir úr gæsluvarðhaldi“ 3. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Maður skemmdi tvo bíla“ 3. júní, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2003. „Réðust inn á skyndibitastað“ 4. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Piltar teknir með þýfi“ 4. júní, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Játar hnífárás í Hafnarstræti“ 5. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Búið að upplýsa ránið á Subway“ 5. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Ungmenni tekinn með hass í Borgarfirði“ 5. júní, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Fyrrverandi aðalgjaldkeri Símans laus úr gæsluvarðhaldi“ 6. júní,  

bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot“ 6. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fíkniefni í Norrænu“ 6. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Umfangsmesta barnaklámsmál sem komið hefur upp“ 6. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir rán á heimili“ 6. júní, bls. 6. 



 

49 

 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir að valda alvarlegu slysi“ 6. júní, bls. 31. 

Morgunblaðið. 2003. Handtekinn vegna bankaráns“ 6. júní, bls. 56. 

Morgunblaðið. 2003. „Sporhundur rakti slóð bankaræningja Landsbankans í Grindavík“ 7.  

júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „18 mánaða fangelsi fyrir fjölda brota“ 7. júní, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „18 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot“ 8. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir húsbrot og líkamsárásir“ 10. júní, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Par handtekið vegna skipulagðra fjársvika“ 11. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Skilorðbundið fangelsi fyrir líkamsárás“ 11. júní, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2003. „Tekinn með 76 kg af hassi“ 12. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Í haldi vegna árásar“ 12. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sex mánaða skilorðbundið fangelsi fyrir fölsun“ 12. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Barnaklámsmálið: Hinn grunaði erlendis“ 12. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Einn sjö sakborninga við aðalmeðferð í stóru amfetamínmáli“ 12. 

júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir líkamsárás og tilraun til manndráps“ 13. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Krefst 10 ára fangelsis yfir meintum höfuðpaur“ 14. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Hraðakstur á Reykjanesbraut“ 15. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Líkamsárás á Akureyri“ 15. júní,bls. 56. 

Morgunblaðið. 2003. „Ölvun mikil og erilsamt“ 16. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ungur ökumaður á ofsahraða“ 16. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „8 grunaðir um ölvunarakstur“ 16. júní, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2003. „Þrír óku til Reykjavíkur og sóttu 100 grömm af hassi“ 16. júní, bls.  

31. 

Morgunblaðið. 2003. „Þýskur smyglhringur notaði Norrænu til að koma fíkniefnum til 

landsins“ 17. júní, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2003. „Alvarleg brot gegn siðareglum blaðamanna“ 17. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Innbrot í Seljahverfi“ 19. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Vopnað rán í söluturni“ 19. júní, bls. 56. 
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Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir manndráp og líkamstjón“ 20. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Ræningjar ófundir“ 21. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Sex mánaða fangelsi fyrir smygl á fólki“ 21. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Krafa gerð um lokað þing í vændismáli“ 21. júní, bls. 9.  

Morgunblaðið. 2003. „Stöðvaður á 152 km hraða“ 23. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Barinn með flösku í höfuðið“ 23. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Hratt ekið á Hárekstaðaleið“ 23. júní, bls. 36. 

Morgunblaðið. 2003. „Tvö skattsvikamál“ 24. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Farþegi í Norrænu með 20 kg af hassi“ 26. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdir í 5 og 2 hálfs árs fangelsi fyrir fíkniefnasmygl“ 26. júní,  

bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Smyglarinn má koma aftur árið 2013“ 26. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Telur dóm um mansal viðunandi“ 26. júní, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2003. „Fyrrverandi sjóðstjóri ákærður“ 27. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Dró að sér 15,8 milljónir á fimm árum“ 27. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2003. „Braust inn í fjórar íbúðir“ 28. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2003. „Fasteignasalan Holt: Fjárdráttur nemur 130 milljónum“ 28. júní, bls.  

10. 

Morgunblaðið. 2003. „Dæmdur fyrir þjófnað“ 28. júní, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2003. „Hafnarstrætismáli áfrýjað“ 29. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2003. „Fangelsi fyrir tilraun til nauðgunar“ 29. júní, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „Ákærðir fyrir smygl á hassi“ 29. júní, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „Kærðir fyrir nauðgun“ 29. júní, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2003. „100 teknir fyrir hraðakstur á Holtavörðuheiði“ 30. júní, bls. 31. 

Morgunblaðið. 2009. „Rak hníf í gegnum hönd manns“ 3. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Í haldi vegna hnífstungu“ 3. janúar, bls.56. 

Morgunblaðið. 2009. „Byssan var í ólæstri hirslu“ 6. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Lögreglan skakkaði í leikinn í Lönguhlíðinni“ 8. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Félagslegt fyrirbæri reyndist kynferðisbrot“ 8. janúar, bls. 2. 
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Morgunblaðið. 2009. „Rannsókn manndráps á lokastigum“ 8. janúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Stálu 30 stólum“ 8. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Fundu kannabisplöntur og hass“ 12. janúar, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2009. „Heimilt að skerða bótarétt vegna gáleysis“ 13. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Nauðgari enn ófundinn“ 13. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „90 kg af munntóbaki tekinn í Keflavík“ 16. janúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Játaði við yfirheyrslur“ 16. janúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Ungmenni handtekin í aðgerðum: Þjófnaðir á gróðurhúsalömpum  

hefur aukist gríðarlega“ 16. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Stórfellt smygl með vörum“ 17. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fáir á ólöglegum hraða“ 19. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Þjóðverji dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir fíkniefnasmygl“ 20.  

janúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Gæsluvarðhald framlengt“ 21. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Upprættu kannabisræktun“ 21. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Vopnað rán í Lyfju“ 22. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Staðfesti sex ára dóm“ 23. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Fannst þetta afar uggvænlegt“ 24. janúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fjórðungur ökumanna ók of hratt“ 24. janúar, bls. 19. 

Morgunblaðið. 2009. „Krefst lagabreytingar í kjölfar flengingarmáls“ 24. janúar, bls. 19. 

Morgunblaðið. 2009. „Lánin möguleg lögbrot“ 25. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Hummer-ökumaður sleppt úr haldi lögreglu“ 26. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Nefbraut og nú á skilorði“ 27. janúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2009. „Handteknir fyrir að stela hnökkum“ 28. janúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Þyngri dómur í Hæstarétti“ 30. janúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „530 kannabisplöntur teknar“ 30. janúar, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2009. „Tekinn í heilu lagi: Hraðbanka stolið í Hveragerði“ 2. febrúar, bls.  

7. 

Morgunblaðið. 2009. „Fjármunir ófundnir“ 4. febrúar, bls. 4. 



 

52 

 

Morgunblaðið. 2009. „Níu mánuðir fyrir árás“ 5. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Sekt: Brot á kvótalögum“ 5. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Framburður fórnalambs nægði ekki“ 5. febrúar, bls. 17. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Fyrrverandi framkvæmdarstjóri VSP grunaður  

um að falsa ábyrgð“ 5. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Grunur um misnotkun á starfsstöðu hjá  

Virðingu“ 5. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Millifærslur hjá Landabankanum í kjölfar  

neyðarlagasetningar“ 5. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Hagnýting rangrar hugmyndar við kaup á 

stofnhlutum“ 5. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Misferli hjá Byggingarfélagi námsmanna“ 5.  

febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009. „Fjármálamisferli hjá Byrginu“ 5. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2009. „Lögreglan rannsakar voveiflegt mannslát“ 6. febrúar, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Í fangelsi fyrir kynferðisbrot“ 6. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Vörum í verslunum stolið“ 6. febrúar, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Gæsluvarðhald í 2 vikur: Grunaður um aðild á andláti sambýliskonu  

sinnar“ 7. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Gripnir með þýfi úr innbroti í skóla“ 8. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Braut alvarlega og ítrekað gegn barnungri dóttur“ 11. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Tilkynnt um tólf árásir“ 11. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Farbann framlengt en séráliti skilað“ 12. febrúar, bls. 15. 

Morgunblaðið. 2009. „Stjórnarmenn í rannsókn“ 13. febrúar, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur fyrir að valda dauða tveggja manna“ 13. febrúar, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Sneri við niðurstöðu frá ríkislögreglustjóra: Sala stjórnarmanna  

SPRON verður rannsökuð“ 14. febrúar, bls. 16. 

Morgunblaðið. 2009. „Fimm ár fyrir manndrápstilraun“ 18. febrúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur í 15 mánaða fangelsi“ 19. febrúar, bls. 2. 
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Morgunblaðið. 2009. „Litið alvarlegum augum“ 19. febrúar, bls. 14. 

Morgunblaðið. 2009. „Ráðist með grjóti á 16 ára pilt í FSU“ 20. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Milduðu dóm undirréttar“ 20. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Græddu 200 milljónir króna á þremur dögum“ 20. febrúar, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2009. „Sambýlismanni sleppt úr haldi“ 21. febrúar, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Tíðir númeraþjófar“ 21. febrúar, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2009. „Þrettán ára selja sig fyrir fíkniefni“ 21. febrúar, bls. 14. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdir fyrir að senda ranga tilkynningu“ 21. febrúar, bls. 19. 

Morgunblaðið. 2009. „Sjoppusjóði stolið í tvígang“ 23. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Réðst á konu og nauðgaði“ 24. febrúar, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Saksóknari krefst 10 ára fangelsisdóm“ 25. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Rannsókn á milligöngu um vændi“ 26. febrúar, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Kannabis í Borgarfirði“ 4. mars, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2009. „Staðfestir sekt á Haga“ 5. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Beittu kúbeini við líkamsárás“ 6. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fundu fimmtíu plöntur“ 6. mars, bls. 13. 

Morgunblaðið. 2009. „BÍ gert að greiða sekt vegna samkeppnisbrota“ 7. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Keyrði yfir Hellisheiði á ofsahraða“ 9. mars, bls. 7. 

Morgunblaðið. 2009. „Ógnaði starfsfólki með hníf“ 10. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Ólögmæt eftirlit lögreglunnar: Grunaður maður fær  250 þúsund í  

bætur“ 10. mars, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2009. „Farbanni aflétt eftir 23 mánuði“ 11. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Lögðu hald á stóra uppskeru kannabisplatna“ 13. mars, bls. 15. 

Morgunblaðið. 2009. „Andlátið skoðað aftur“ 14. mars, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Meira kannabis en í tvö ár“ 14. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Ný ákæra gefin út gegn Jóni Ólafssyni“ 14. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Sló barn utan undir“ 14. mars, bls. 68. 

Morgunblaðið. 2009. „Talinn hafa ekið undir áhrifum“ 16. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Tíu gistu fangageymslur“ 16. mars, bls. 6. 
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Morgunblaðið. 2009. „Fjórðungur vissu um svik“ 16. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Gripnir á Reykjanesbrautinni“ 17. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Rannsakar sjóðina“ 18. mars, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Sennilega stærsta kannabisræktun sögunnar“ 19. mars, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Ræktendum sleppt úr haldi“ 20. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Sitja 9 og 7 hálft ár í fangelsi“ 20. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Skartgripaþjófs leitað“ 21. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Skiptust á fartölvum og fíkniefnum“ 22. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Ungur ökumaður á hraðferð“ 23. mars, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Enn finnast kannabis“ 24. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Matsmaður dómkvaddur“ 24. mars, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. “Kannabisplöntur komnar yfir 5 þúsund: Sex hundrað plöntur  

fundust í Hafnarfirði“ 26. mars, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Meint kynferðisbrot á meðferðaheimili rannsakað“ 28. mars, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fölsuð húsgögn“ 28. mars, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2009. „Blómlegar plöntur komnar að uppskeru: Tæplega 200  

kannabisplöntur fundust í kjallara í Úlfarársdal“ 30. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Lögreglan rannsakar meinta hópnauðgun“ 2. apríl, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Tvö hundruð plöntur teknar til viðbótar“ 2. apríl, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Grunaður smyglari slapp frá lögreglu á leið í röntgen“ 3. apríl, bls.    

1. 

Morgunblaðið. 2009. „Staðfest í fíkniefnamáli“ 3. apríl, bls. 13. 

Morgunblaðið. 2009. „Liggur þungt haldinn á gjörgæslu“ 6. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fíkniefni eru á hægri niðurleið“ 6. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Ræktun í Sandgerði“ 6. apríl, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Flúði undan lögreglu á hátt á 200 kílómetra hraða“ 7. apríl, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Stálu heilu rimlahliði á Hrunavegi“ 7. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Skammbyssa gerð upptæk í fíkniefnamáli í Hafnarfirði“ 8. apríl, bls.  

1. 
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Morgunblaðið. 2009. „Bannað að auglýsa án skilyrða“ 8. apríl, bls. 18. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur fyrir ofbeldi gegn þremur börnum“ 9. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Með gróft barnaklám í tölvunni“ 9. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Fóru á svig við gjaldeyrishöft“ 9. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Tveir menn réðust saman á stúlku“ 11. apríl, bls. 59. 

Morgunblaðið. 2009. „Tvær líkamsárásir kærðar“ 14. apríl, bls. 11. 

Morgunblaðið. 2009. „Í farbanni en reyndi að komast úr landi“ 15. apríl, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2009. „Nauðgaði barnungum dreng á hrottalegan hátt“ 18. apríl, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Óku undir áhrifum“ 19. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „100 kíló af hörðum efnum“ 20. apríl, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Lagt hald á 500 gróðurhúsalampa“ 20. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fiskiskip létu vita af skútunni“ 21. apríl, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Fleiri e-töflur“ 23. apríl, bls. 60. 

Morgunblaðið. 2009. „Stakk mann í lærið“ 24. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Átta líkamsárásir í vetrarlok“ 24. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Eldri hjónum var haldið í gíslingu heima“ 27. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Gerðu tilraun til þess að koma þýfinu í verð“ 29. apríl, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Illa leikinn eftir árás“ 30. apríl, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „30 daga skilorð fyrir kannabisræktun“ 30. apríl, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Gert að greiða 120 milljónir“ 30. apríl, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Skipulögð árás á 15 ára stúlku“ 1. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Skilorð fyrir að áreita stúlku í sundi“ 1. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Til rannsóknar hjá landlækni og ríkisendurskoðun“ 1. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Hæstiréttur dæmir ritstjóra DV“ 1. maí, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2009. „Hrottaleg árás án afleiðinga“ 2. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Tekinn fyrir ólöglega áfengissölu“ 3. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Svívirða gengi: Maðurinn laus“ 5. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Með sex kíló af kókaíni“ 6. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Rannsakar nauðgun“ 7. maí, bls. 2. 
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Morgunblaðið. 2009. „Grunuð um umfangsmikinn innflutning fíkniefna“ 7. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Bíll rannsakaður í nauðgunarmáli“ 8. maí, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2009. „ Brotastarfsemi látlaus“ 12. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Tveimur verksmiðjum í Hafnarfirði lokað“ 14. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Grunaður hórmangari í farbanni“ 14. maí, bls. 4.  

Morgunblaðið. 2009. „Með 55 kíló af amfetamíni“ 14. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Akstur ekki saknæmur“ 15. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Mál Milestone og Sjóvár til rannsóknar“ 16. maí, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Ofsaakstur lauk með bílveltu“ 16. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Höfðu stóra rútu á brott“ 17. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Á tvöföldum hámarkshraða“ 17. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Á 192 km hraða“ 18. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Fylgst með eggjaþjófi“ 20. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Verður áfram í gæsluvarðhaldi“ 20. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Fékk árs fangelsi fyrir rán“ 21. maí, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Margir óku allt of hratt“ 21. maí, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Fangelsisdómur fyrir peningafals og fíkniefnabrot“ 21. maí, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur fyrir að draga sér fé frá íþróttafélagi“ 22. maí, bls. 9. 

Morgunblaðið. 2009. „Ungur maður með rörtöng á lofti“ 22. maí, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2009. „Nokkrir grunaðir um auðgunarbrot“ 23. maí, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Hótel grunuð um samráð“ 25. maí, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Bændur brutu samkeppnislög“ 26. maí, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Erfitt að bæta eftirlitið“ 26. maí, bls. 12. 

Morgunblaðið. 2009. „Ræningjar teknir höndum“ 27. maí, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Ræningjar verða í gæsluvarðhaldi til 3. júní“ 28. Maí, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Þyngsti dómur í kynferðisbrotamáli: Fékk átta ára fangelsi fyrir    

ítrekað ofbeldi gegn stjúpdóttur“ 29. maí, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Grunur um ölvun í banaslysi“ 30. maí, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Lagt hald á þrjú fölsuð vegabréf“ 30. maí, bls. 8. 



 

57 

 

Morgunblaðið. 2009. „Negldur saman aftur“ 31. maí, bls. 60. 

Morgunblaðið. 2009. „Í gæsluvarðhaldi vegna innbrots í heimahús“ 3. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Kaup FL Sterling til rannsóknar“ 4. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Tíu mánuðir fyrir húsbrot í Hveragerði“ 4. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Keyptu farseðla með stolnum kortum“ 4. júní, bls. 43. 

Morgunblaðið. 2009. „Haldið sofandi í öndunarvél eftir alvarlega líkamsárás“ 5. júní, bls.  

2. 

Morgunblaðið. 2009. „Innbrot á meðan allir sváfu: Þjófarnir stálu heimilisbílnum í   

leiðinni“ 5. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur fyrir að brjóta gegn 5 ára stúlku“ 5. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Keilufellsdómur staðfestur“ 5. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Fíkniefni í flugvél“ 6. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Fjögur í varðhaldi til 15. júní“ 6. Júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Maður stunginn á Akureyri“ 6. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Grunur um innflutning“ 8. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Stórfellt fíkniefnamál“ 10. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið) 2009. „Tengsl við spillingu“ 11. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009.  „Níu ár fyrir 192 kg af kannabis“ 12. júní, bls. 8. 

Morgunblaðið. 2009. „Sekur um áfengislagabrot“ 12. júní, bls. 10. 

Morgunblaðið. 2009. „Stunginn ítrekað með hnífi í Kópavogi“ 14. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Maríjúanafundur í íbúð“ 16. júní, bls. 13. 

Morgunblaðið. 2009. „Fundu 40 grömm af amfetamíni í bifreið“ 18. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Úrskurðaðir áfram í gæsluvarðhald til 20. júní, bls. 10. 

Morgunblaðið. (Viðskiptablaðið). 2009 „Stjórn lífeyrissjóðs kærð til lögreglu“ 20. júní,  

bls. 20. 

Morgunblaðið. 2009. „Ók í gegnum fimm hurðir“ 22. júní, bls. 1. 

Morgunblaðið. 2009. „Í gæsluvarðhaldi vegna líkamsárásar“ 23. júní, bls. 2. 

Morgunblaðið. 2009. „Hálfs árs fangelsi fyrir hótanir“ 23. júní, bls. 6. 

Morgunblaðið. 2009. „Ökuníðingur undir áhrifum“ 23. júní, bls. 13. 
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Morgunblaðið. 2009. „Dæmdur fyrir árás í bústað“ 27. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Handtekinn eftir áflog í Garði“ 29. júní, bls. 4. 

Morgunblaðið. 2009. „Ók undir áhrifum amfetamíns“ 30. júní, bls. 9. 
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