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R ER I
rið 2 4 var eitt hið hlýjasta, sem komið hefur, og voru hita-

met slegin á ýmsum stöðum, þ. á m. í Reykjavík 11. ágúst, en 
þar komst hitinn þennan dag í 24,8 stig.

Mestur hiti, sem mældist á árinu á veðurathugunarstöðvum, 
var á Hjarðarlandi í iskupstungum 1 . ágúst 28,5 stig og á sjálf-
virkri stöð á gilsstaðaflugvelli 11. ágúst 2 ,2 stig. Mestur kuldi 
varð í Möðrudal 21. nóvember, en þar mældist 2 ,5 stiga frost 
og á sjálfvirkri stöð í Setri – sunnan Hofsjökuls 2 . desember, 

,  stig. Mest sólarhringsúrkoma mældist á Neskaupstað 1 . 
október 2 ,4 mm.

Í Reykjavík var meðalhiti ársins 5,  stig, sem er 1,  stigum 
yfir meðaltali áranna 1 1-1 . Telst það með hlýrri árum í 
bænum frá því að mælingar hófust. Sólskinsstundir í Reykjavík 
voru 1.4 5 sem er 1  stundum meira en í meðalári. rkoma í 
Reykjavík varð 4  mm, sem er um 17  meira en í meðalári. 
Mestur hiti í Reykjavík á árinu mældist 11. ágúst 24,8 stig, og 
er það mesti hiti, sem mælst hefur í bænum frá því að mælingar 
hófust þ.e. í 11  ár. Hitinn fór yfir 2 ,  fjóra daga í röð, og er það 
einsdæmi. aldast varð í bænum 1 . nóvember, en þá mældist 
15,1 stigs frost. Þetta er mesta frost sem mælst hefur í Reykjavík 
síðan í janúar 1 81 og mesta frost í nóvember síðan 18 . Mest 
úrkoma í Reykjavík varð . apríl, 2 ,8 mm.

 Akureyri var meðalhiti ársins 4,8 stig, sem er 1,5 stigum 
ofan við meðaltal áranna 1 1-1 . Aðeins er vitað um þrjú 
ár, sem voru hlýrri á Akureyri, en það voru árin 1 , 1  og 
2 . Sólskinsstundir á Akureyri voru 1. 5 , sem er um meðal-
lag. rkoma varð 5 5 mm, sem er ,  meira en í meðalári. 
Mestur hiti á Akureyri á árinu mældist 1 . ágúst 2 ,8 stig, en 
kaldast varð 2 . desember, en þá mældist þar 1 ,2 stiga frost. 
Mest úrkoma á Akureyri varð 4. október, 2,  mm.

Hinn 7. anúar var hvassviðri víða um land. omst vindur í 
 m sek undir Hafnarfjalli. 12. janúar hófst stórhríðaráhlaup á 

Norður- og Vesturlandi með mikilli snjókomu og hvössum vindi. 
Var þetta talið versta veður, sem komið hafði síðan í mars 1 . 
Snjóflóð féll í Ólafsfirði og þak féll undan snjó í vélsmiðju á 

( )



Skagaströnd. 1 . janúar fór vindur á jalarnesi í 52m sek. 1 .-
17. janúar snjóaði mikið í Reykjavík og varð þungfært í bænum. 
– Hinn .-7. febrúar gekk mikið óveður yfir landið allt nema suð-
vesturhornið. Fjöldi fólks tepptist í bílum á Austurlandi. Þetta 
var talið versta veður og mesti snjór á gilsstöðum síðan 1 5. 
Hús skemmdust við árahnjúka. . febrúar þiðnaði um allt land. 
Þá var fárviðri í Ólafsvík, gámur tókst á loft og skemmdi nokkra 
bíla. – Fyrri hluta mars var hlýtt og rigningasamt og gæftir slæm-
ar. 2. mars gekk hvassviðri yfir Vesturland og komst vindhraði 
í 48m sek á Skálafellstindi. m miðjan mánuðinn kólnaði mjög 
og snjóaði norðanlands. – Í apríl var tíðarfar hagstætt um allt 
land. – Í byrjun maí kom kuldakast og snjóaði víða á Norður-
landi. Í þessu veðri lentu nokkrir snjósleðamenn í erfiðleikum, 
en þeir voru á ferð inn af arðsárdal í yjafirði. . maí hlýnaði 
um land allt og komst hiti í 17 stig á irkjubæjarklaustri. – Í úní 
voru oft góð hlýindi, t.d. dagana 1 .-11. og 21. júní komst hiti í 
Reykjavík í 2 ,  stig. – Í úlí voru áfram hlýindi og hinn . fór 
hiti yfir 2  stig á nokkrum stöðum á landinu. – gúst. Rigning 
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var um verslunarmannahelgina sunnanlands en betra veður fyrir 
norðan. Vikan 8.-14. ágúst var hin hlýjasta í manna minnum um 
vestanvert landið. Voru mörg hitamet slegin, einkum hinn 1 . 
og 11. Hitinn stafaði frá hlýjasta loftmassa sem vitað er um að 
hafi komið yfir Ísland. 1. ágúst var mikil úrkoma á Suðurlandi 
og óx mjög í ám á svæðinu frá Markarfljóti austur að irkjubæj-
arklaustri. Varnargarðar við ána lifandi skemmdust nokkuð. 
– 1 . september gerði mikið óveður um sunnanvert landið. Mest 
tjón varð á Hótel Skaftafelli í Freysnesi í ræfasveit. Þar fauk 
þak í heilu lagi af einni byggingunni og lenti á öðrum húsum. 

nginn meiddist. Vindur var um og yfir 5 m sek í verstu hvið-
unum. Þá féllu skriður á veginn um Hvalsnesskriður og lokaðist 
þar bíll inni á milli grjótgarða. Mikið tjón varð á kornökrum í 

rnessýslu í veðrinu. – 4. október var mjög hvasst um vestan-
vert landið og mikil úrkoma. Flæddi inn í hús á Ísafirði og skrið-
ur féllu í Óshlíð. 5. október skall á svokallað Nípukollsveður á 
Norðfirði og fór vindur í 54 m sek í hviðum. Nokkrar skemmdir 
urðu á húsum. 18. október festi fyrst snjó í Reykjavík, en 1 . 
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nóvember snjóaði fyrst að marki í bænum og tók þann snjó ekki 
upp fyrr en í lok mánaðarins. m 2 . nóvember var mikill frosta-
kafli á landinu og komst frostið við Mývatn niður í -2 ,7 stig og 
í Reykjavík í -15,1 stig. – esember. Versta veður og messufall 
var víða norðanlands um jólin. Hvít jól voru um nær allt land. 
Snjólítið var þó á suðvesturlandi.

Hafís. Fyrsta fjórðung ársins var hafísjaðarinn í rænlands-
sundi um 5  sjómílur norðvestur af Straumnesi, nyrst á Vestfjörð-
um. Dreifður ís var um tíma í apríl langt norður af Vestfjörðum, 
en síðan segir ekkert af hafís fyrr en í júní. Þá tilkynntu skip um 
dreifðan ís norður af Vestfjörðum, og var hann næst landi um 25 
sjómílur norðnorðvestur af ögri.

Seinni hluta ársins var nær einvörðungu um að ræða borgarís 
á íslenskum hafsvæðum en ekki hafís. Í júlí var mikill borgarís 
norðvestur af Vestfjörðum og nokkuð var um jaka norður af 
vestanverðu Norðurlandi, næst landi liðlega 4  sjómílur norður 
af Sauðanesvita. Í ágúst var mikill borgarís úti fyrir öllu Norð-
urlandi og rak borgarbrot úr honum víða á land. Í fyrstu viku 
september var borgarís enn úti fyrir Norðurlandi, austast á Skjálf-
andaflóa. Síðasta ársfjórðunginn dró mjög úr borgarískomu til 
Íslands. Var hann þó um tíma í nóvember varhugaverður vestur 
af Ísafjarðardjúpi og á Húnaflóa.

Minna má á, að borgarís á uppruna sinn að rekja til skriðjökla 
á rænlandi, sem ganga þar í sjó fram og brotnar úr. Hafís mynd-
ast hins vegar á hafi úti, ýmist í rænlandssundi milli Íslands og 

rænlands, norðar í rænlandshafi við austurströnd rænlands 
eða í Norður-Íshafi. Ísinn berst síðan með Austur- rænlands-
straumi suður á bóginn.

R NAR
24. janúar kviknaði í skemmu og gömlu fjósi á bænum Stóru-

völlum í árðardal. Þar var rekin kertagerð. Stórtjón varð. 
– 2 . janúar eyðilagðist samkomuhúsið rund í Svarfaðardal 
í eldi.

2 . febrúar kom upp eldur í húsi við Víðihvamm í ópavogi. 
ona sem bjó í húsinu lést viku síðar af völdum reykeitrunar.
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14. júní kviknaði í iðnaðarhúsnæði við olafót í Njarðvík. ld-
ur komst í flugeldabirgðir og hlutust af því sprengingar.

1 . ágúst kviknaði í raðhúsi við rekkubæ í Reykjavík og 
urðu þar verulegar skemmdir. ldurinn kom upp í gasgrilli. 
– . ágúst kom upp eldur á . hæð í 12 hæða fjölbýlishúsi við 
Austurbrún í Reykjavík. Nokkrar skemmdir urðu af völdum elds 
og reyks.

18. september brann 1.2  fm fiskvinnsluhús lumbu ehf. í 
Ólafsvík til kaldra kola. Tjónið nam tugum milljóna og um  
manns misstu vinnuna. – 2 . september kviknaði í vélageymslu 
við bæinn Skorrastað  í Norðfirði. Þar urðu miklar skemmdir 
á bílum og vinnuvélum. – 28. september varð mikill eldsvoði á 

lönduósi. Þar brunnu tveir þriðju hlutar af 5.  fm verksmiðju-
húsi (Votmúla), sem hýstu m.a. matvöruverksmiðju Vilko og lager 
frá Húnakaupum. Tjónið var talið nálgast 1  milljónir króna.

15. október kviknaði eldur í feitipotti í Þjóðleikhúskjallaran-
um. Sýning stóð yfir á leikritinu dith iaf og varð að hætta 
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henni og rýma húsið. Söngkonan rynhildur uðjónsdóttir fór 
út á tröppur hússins ásamt hljómsveit og hélt uppi gleði leikhús-
gesta. – 18. október kviknaði í fjárhúsum og vélageymslu á bæn-
um nerri í reiðuvík á Snæfellsnesi. Þar brunnu inni -7  
sláturlömb, og hús öll og vélar eyðilögðust. fsarok var á og 
fuku járnplötur um allt.

1 . nóvember kviknaði í hlöðu og fjárhúsum að Hrútatungu 
í Hrútafirði. m 4  kindur drápust. ldurinn kom upp í drátt-
arvél inni í hlöðunni. – m kl. tíu að kvöldi 22. nóvember 
kom upp eldur á athafnasvæði Hringrásar við lettagarða í 
Sundahöfn. Hann kom upp í skemmu en barst síðan í mikinn 
dekkjahaug og varð firnamikill. Reykjarmökk lagði yfir nálæg 
svæði, og voru 5 -  manns flutt á brott úr húsum, einkum 
við leppsveg. ldurinn varð ekki slökktur fyrr en að kvöldi 
næsta dags. m 1  slökkviliðsmenn glímdu við eldinn og 
notaðir voru tólf slökkvibílar frá þremur liðum. Talið er, að um 
18 milljónum lítra af vatni og 14 þúsundum af froðu hafi verið 
dælt á eldinn.

5. desember varð mannskæður eldsvoði í húsi við árustíg á 
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Sauðárkróki. ldurinn kviknaði undir morgun, og voru þá fjög-
ur ungmenni í húsinu. inn piltur komst út af eigin rammleik, 
og stúlka stökk út um glugga, þar sem vegfarendur tóku á móti 
henni. Reykkafarar björguðu einum pilti út, en öðrum varð ekki 
bjargað. – 11. desember kviknaði í kjötvinnslu í Nóatúnsbúðinni 
í JL-húsinu. Svo mikinn reyk lagði um búðina, að þar eyðilögð-
ust allar vörur og innréttingar. Var hún lokuð í marga mánuði. 
– 1 . desember kom upp eldur í Lækjargötu 2 í Reykjavík, 15  
ára gömlu húsi. Þar er nú rekið veitingahús ( ebab húsið). 
Fljótlega tókst að slökkva eldinn, og urðu ekki miklar skemmd-
ir. – 14. desember kviknaði í Vélsmiðju Sigurðar Jónssonar í 

arðabæ og brann þar allt, sem brunnið gat. – 21. desember 
brann vélaskemma á bænum Stíflu við Hvolsvöll. Mikið tjón 
varð á húsi og vélum.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út 21.518 sinnum 
á árinu 2 4 (2 .77  árið áður). runaútköll hjá liðinu á árinu 
voru 1. 1 (1. 8 ) og sjúkraflutningar voru 2 . 75 (1 . ). Þá 
voru 112 útköll vegna mengunaróhappa (84). –  Akureyri var 
slökkviliðið kvatt út 17  sinnum (1 ) og sjúkraflutningar voru 
1. 72 (1.45 ).

NA R
rið 2 4 var mjög gott til búskapar. Sláttur hófst undir yja-

fjöllum 2. júní og litlu seinna í yjafirði. r talið að sláttur hafi 
aldrei byrjað svo snemma.

He fengur o.fl.
Talið er, að vothey og rúlluheyfengur, pakkaður í plast hafi 

numið 1. 8. 2  rúmmetrum (1. 8 .  árið áður) og þurrhey 
25 . 7  rúmmetrum ( 1. 1). – Framleiðsla á graskögglum 
nam aðeins 12  tonnum (  árið áður), en eins og árið áður var 
aðeins verksmiðjan í Ólafsdal starfrækt. – Frærækt nam 5,  
tonnum (1 ,1 tonni árið áður) af óhúðuðu fræi. – ornrækt var 
meiri en árið áður, og var nú sáð í um það bil 2.  hektara, sem 
er meira en nokkru sinni áður. ornuppskeran var 1 .255 tonn 
(um 11.  árið áður).
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ppskera
artöfluuppskera var heldur minni en árið áður, og er talið, að 

innan við 7.  tonn af kartöflum hafi komið úr jörðu á árinu hjá 
þeim, sem hafa kartöflur til sölu (7.  árið áður).

Tómatauppskera var 1. 17 tonn (1. 74 árið áður), gúrkuupp-
skera  tonn (8 ) og paprikuuppskera 7 tonn (7 ). Í tölum 
um grænmeti er átt við það magn, sem fór til sölu.

erjaspretta var óvenjumikil víða um land. Fór orð af þessu 
t.d. í arðastrandarsýslu og Þingeyjarsýslu.

Sláturafur ir, m ólk o.fl.
Slátrað var 555.715 fjár í sláturhúsum (555.44  árið áður). 

Af því voru 518.142 dilkar (521. 57) og 4.7 5 fullorðið fé 
( 1.422).

Meðalfallþungi dilka var 15,  kg, sem er ,  kg minni 

Haraldur enediktsson tekur vi  kosningu sem forma ur nda
samtakanna.
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fallþungi en árið áður. indakjötsframleiðslan var 8. 44 tonn 
(8.7 2 árið áður). – Slátrað var 21.5 8 nautgripum (22.728). 
Nautgripakjöt var .5 1 tonn ( . 24). Slátrað var 7. 82 hrossum 
(7. 24), og hrossakjöt var 88  tonn ( ). Slátrað var 7 . 7 
svínum (7 .474), og var svínakjötsframleiðslan 5.5 7 tonn 
( .2 5). Alifuglakjötsframleiðsla var 5. 8  tonn (5.7 ).

tflutningur lifandi hrossa stóð nálega í stað. t voru flutt 
1. 4 hross (1. 7). Mest var flutt út til Svíþjóðar, 8 hross 
(4 1).

Mjólkurframleiðsla var 112. 2 .5 4 lítrar (1 8. 84.12  árið 
áður). Smjörframleiðsla var 1.2 8 tonn (1.281) og smjörvi 5 7 
tonn (4 ). Framleidd voru 54 tonn af léttsmjöri ( ).

Afurðahæsta kýr á landinu var láma 1  í Stóru-Hildisey  
í Austur-Landeyjum. Hún mjólkaði 12.7 2 kg og er þetta talið 
vera Íslandsmet. 24 kýr alls mjólkuðu meira en 1 .  kg.

Loðdýrabú voru í árslok 2  ( 5 árið áður).

a  og silungsvei i
Laxveiði var nokkru meiri en árið á undan og veiddust 45.21  

laxar ( . 2 árið áður). Alls var 45.8 1 lax veiddur á stöng 
( 4.111), en þar af var 7. 2 sleppt aftur (5. 1). .742 laxar 
veiddust í net í ám (7.582), en frá hafbeitarstöðvum komu eng-
ir laxar. Nær öll laxveiði í net er nú í jökulánum á Suðurlandi, 
Þjórsá, lfusá og Hvítá. – Mesta laxveiði á stöng þetta árið var í 

ystri Rangá en þar veiddust .15  laxar (1.72  árið áður), Ytri 
Rangá var í öðru sæti með 2. 88 (1.72 ) og Langá í þriðja sæti 
með 2.2 2 laxa (2.2 ). Næst á eftir þessum þremur ám komu 
Miðfjarðará, Hofsá og Víðidalsá Fitjá. Athygli vekur að Norðurá 
var aðeins í 1 . sæti með 1. 82 laxa.

Veiði á urriða var mest í Veiðivötnum 1 . 2  ( . 4 árið 
áður). Þá kom Fremri-Laxá á sum með 4. 2 ( . 4 ) og Laxá 
í Mývatnssveit var í þriðja sæti með 4.481 urriða ( .4 4). Af 
bleikju veiddist mest í Arnarvatni stóra . 4 bleikjur (1.8 7) og 
í öðru sæti var Hlíðarvatn með 2.772 (2.411). Í þriðja sæti var 
Flókadalsá í Fljótum með 2.47  bleikjur (2.27 ).
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mislegt
Tíunda búnaðarþing eftir sameiningu var sett í Reykjavík 7. 

mars. Nýr formaður ændasamtakanna var kosinn á þinginu í 
stað Ara Teitssonar. osningu hlaut Haraldur enediktsson á 
Reyni í nnri-Akraneshreppi með  atkvæðum. Þórólfur Sveins-
son fékk 1  atkvæði.

Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldinn í ópavogi 
undir lok ágúst. Magnús Jóhannesson var endurkjörinn formað-
ur.

Nýir mjólkursamningar milli ríkisstjórnar og bænda voru und-
irritaðir 1 . maí. úabændur eiga að fá 27,2 milljarða króna á 
árabilinu 2 5-2 12.

ir samningar voru ger ir á árinu milli ríkisst órnarinnar og 
kúab nda. H r má s á Gu na gústsson landbúna arrá herra 
litast um í f ósinu a  iklaholti í iskupstungum.
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úf áreign
úfjáreign Íslendinga (bráðabirgðatölur) var í árslok 2 4 (í 

svigum tölur frá 2 ).

Nautgripir  4.  ( 5.18 )
Af þeim mjólkurkýr  24. 5 (24. 74)
Sauðfé  455. 8 (45 . )
Hross  72.222 (71. )
Svín  .55  ( . 1)
Varphænur 1 .4  (1 2.8 8)
Minkar (fullorðin dýr)  2. 27 (22.422)
Refir (fullorðin dýr)  1.5  (2. 88)

anínur 2 8 (187)
æsir og endur  1. 55 (4 )
alkúnar  5  (5 )
eitur  411 ( 7 )

tflutningur
 árinu 2 4 nam útflutningur á landbúnaðarafurðum 4.2 1 

milljón króna ( .481 árið áður). tflutningur landbúnaðarvara 
skiptist þannig á árinu 2 4 (í svigum tölur frá 2 )

Fiskeldi 1. 14 (1.44 )
úfé  2 ( 1)

Afurðir sláturdýra 1. 84 (1. 12)
Mjólk og mjólkurvörur  8 ,  (77,8)
Aðrar land- og sjávarnytjar 4 8,8 (28 ,8)
Aðrar landbúnaðarvörur 22,2 ( 1, )

E I R
mb ttis  og s slunarmenn ríkisins (skipaðir eða settir frá 

nefndum degi).
1. janúar  Markús Sigurbjörnsson forseti Hæstaréttar, unnlaugur 

laessen varaforseti Hæstaréttar, Hjördís Hákonardóttir dómstjóri hér-
aðsdóms Suðurlands,Tryggvi Axelsson forstjóri Löggildingarstofu, 
Vilhjálmur gilsson ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu.
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1. febrúar  Skúli Magnússon héraðsdómari í Reykjavík, Sím-
on Sigvaldason héraðsdómari án fasts aðseturs.

1. apríl  Þorsteinn A. Jónsson skrifstofustjóri Hæstaréttar.
1. maí  Valtýr Sigurðsson forstjóri Fangelsismálastofnunar.
15. september  Ragnhildur Arnljótsdóttir ráðuneytisstjóri í 

félagsmálaráðuneytinu.
15. október  Jón Steinar unnlaugsson hæstaréttardómari.
1. nóvember  olli Þór ollason ráðuneytisstjóri í forsætis-

ráðuneytinu.

mb ttismenn, sem fengu lausn
Frank M. Halldórsson frá embætti sóknarprests í Nessókn frá 

2 . febrúar, étur r. Hafstein frá embætti hæstaréttardómara 
frá 1. október,

mb ttismenn sveitarf laga
Nýir bæjarstjórar sveitarstjórar  Runólfur irgisson á Siglu-

firði frá 1. febrúar, uðmundur uðlaugsson í Vesturbyggð frá 
1. apríl.

mbættismenn Reykjavíkurborgar  unnar ydal borgar-
lögmaður frá 1. maí. Í nóvember voru ráðnir nýir sviðsstjórar 
í stjórnsýslu borgarinnar, Anna Skúladóttir á fjármálasviði, 
Hrólfur Jónsson á framkvæmdasviði, Regína stvaldsdóttir á 
þjónustu- og rekstrarsviði og Svanhildur onráðsdóttir á menn-
ingar- og ferðamálasviði.

Þórólfur rnason lét af störfum borgarstjóra í Reykjavík . 
nóvember. Steinunn Valdís Óskarsdóttir tók við 1. desember.

mis st rf
1. janúar var álmi Ragnar álmason skipaður formaður 

stjórnar Landspítala-háskólasjúkrahúss til fjögurra ára.
1. febrúar lét unnar rn ristjánsson af störfum sem for-

stjóri SÍF. Í júní var Jakob Sigurðsson ráðinn í hans stað. – Jón 
arl Ólafsson tók í febrúar við formennsku í Verslunarráði 

Íslands af oga álssyni.
1. mars var Tómas Már Sigurðsson verkfræðingur ráðinn for-

stjóri álvers Fjarðaáls á Reyðarfirði. – ristján Ragnarsson lét í 
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byrjun mars af störfum sem formaður bankaráðs Íslandsbanka 
og inar Sveinsson tók við. – Í mars var Ólafur rn Haraldsson 
kosinn forseti Ferðafélags Íslands og í sama mánuði var Magnús 

eir Þórðarson ráðinn leikhússtjóri hjá Leikfélagi Akureyrar.
Í apríl var Davíð Þór jörgvinsson valinn dómari í Mannrétt-

indadómstól vrópu.
17. maí var tilkynnt, að aldur uðnason yrði forstjóri im-

skipafélags Íslands í stað rlends Hjaltasonar. – Í maí var nga 
Jóna Þórðardóttir kosin formaður stjórnar Leikfélags Reykja-
víkur.

Í júní var Arnór Sighvatsson ráðinn aðalhagfræðingur Seðla-
banka Íslands.

Í september varð Jón Sveinsson formaður einkavæðingar-
nefndar ríkisstjórnarinnar.

Í byrjun október hætti Óskar Magnússon störfum sem forstjóri 
g vodafone og iríkur S. Jóhannsson tók við. – Í lok október 

var Þorvaldur Þorsteinsson rithöfundur og myndlistarmaður kos-

órólfur rnason me  rá húsi  í baks n.
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inn formaður andalags íslenskra listamanna í stað Tinnu unn-
laugsdóttur. Hann fékk 41 atkvæði, en inar árason 1 .

R E I AN
Hinn 15. mars tilkynnti Ólafur Ragnar rímsson, að hann 

ætlaði að bjóða sig fram til forseta á ný. ður höfðu tveir menn, 
stþór Magnússon og Snorri smundsson myndlistarmaður, 

lýst áhuga sínum á framboði. stþór gaf út yfirlýsingu um fram-
boð sitt 21. febrúar. Snorri hætti við, en stþóri tókst að afla 
sér nægilega margra meðmælenda til framboðs. Hinn 11. maí 

orsí a orgunbla sins á k rdegi í forsetakosningunum.
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tilkynnti síðan aldur gústsson framboð sitt. Þetta var í annað 
sinn, sem mótframboð kom fram gegn sitjandi forseta. osn-
ingabarátta var nokkur, einkum af hálfu aldurs gústssonar. 
Hann var með auglýsingaherferð og hélt fáeina fundi. Þá voru 
kappræður í sjónvarpi daginn fyrir kosningar.

Forsetakosningarnar fóru fram 2 . júní og urðu úrslitin þau, 
að Ólafur Ragnar rímsson fékk . 2 atkvæði eða 7,5  
greiddra atkvæða, aldur gústsson fékk 1 .25  eða ,  
greiddra atkvæða og stþór Magnússon 2. 1 atkvæði eða 1,5  
greiddra atkvæða. Auðir atkvæðaseðlar voru 27. 27 eða 2 ,  
og ógildir 8 4 eða , . Atkvæði greiddu 1 4. 74, sem er 
2, , en á kjörskrá voru 21 .55 . f auðu og ógildu atkvæðin 

eru dregin frá fékk sitjandi forseti 85,  gildra atkvæða. Hann 
sagðist vera ánægður með þessi úrslit í ljósi þess, að kosning-
arnar voru háðar í kjölfar einhverrar erfiðustu ákvörðunar, sem 
forseti Íslands hefur tekið, þ.e. neitunarinnar á staðfestingu 
fjölmiðlalaganna. Forsetinn taldi að pólitísk öfl hefðu beitt sér 
gegn endurkjöri sínu, einkum Morgunblaðið. Það var með frétt á 
forsíðu á kjördegi um það, að auð atkvæði yrðu talin sérstaklega. 
Davíð ddsson forsætisráðherra túlkaði úrslitin svo, að þau 

Gengi  til innsetningarathafnar forseta Íslands í l ingishúsinu 
1. ágúst.
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væru reiðarslag fyrir forsetann  þar sem 27.  manns hefðu 
ákveðið án nokkurra skipulegra aðgerða að fara á kjörstað til 
þess að skila auðu. Með þessu hefði myndast gjá milli forsetans 
og þjóðarinnar.

Ólafur Ragnar rímsson var settur inn í embætti í þriðja sinn 
1. ágúst. Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar, las Ólafi 
eiðstafinn, en handhafar forsetavalds auk Markúsar voru Halldór 

löndal og Halldór sgrímsson. Aðeins helmingur ríkisstjórnar-
innar var viðstaddur og 18 alþingismenn mættu ekki, þar af 14 
stjórnarþingmenn.

Arnold Ruutel, forseti istlands, og kona hans ngrid komu í 
opinbera heimsókn til Íslands . maí. Þau heimsóttu m.a. Þing-
velli og Hveragerði. – Hákon, krónprins Norðmanna og Mette-
Marit kona hans, komu í opinbera heimsókn til Íslands 27. júní. 
Þau fóru m.a. til Siglufjarðar og í Reykholt. – arl 1 . ústaf 

rá innsetningarath fninni. orsetinn ásamt handh fum for
setavalds. .v.  lafur agnar Grímsson, Halldór sgrímsson, 

arkús Sigurb rnsson, Halldór l ndal.
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Svíakonungur, Silvía drottning og Viktoría prinsessa komu í 
opinbera heimsókn til Íslands 7. september. Með þeim var Leila 
Freivalds utanríkisráðherra. Þau heimsóttu ýmsa staði í Reykja-
vík og fóru norður að Mývatni.

Forseti Íslands fór í heimsókn til Mexico og kom heim þaðan 
12. maí. Var það fyrr en áætlað hafði verið og sagðist forseti 
þurfa að vera í landinu vegna mikilvægra mála, sem væru til 
úrlausnar. Forseta og konu hans Dorrit Moussaieff hafði verið 
boðið til brúðkaups Friðriks Danaprins 14. maí. Forseti taldi sig 
ekki eiga þá heimangengt en Dorrit sótti brúðkaupið fyrir hönd 
íslensku þjóðarinnar. Þótti hún bera af í klæðaburði. – Forseti 
Íslands og kona hans sóttu hátíðarsamkomu American-Scandi-
navian Foundation í New York í byrjun nóvember.

HERVARNIR
Nýr framkvæmdastjóri NATÓ, Jaap De Hoop Scheffen, kom 

til Íslands 18. júní. Hann sagðist vilja beita sér fyrir því, að 

Karl 16. Gústaf Svíakonungur, Viktoría prinsessa og forseti 
Íslands heimsóttu  Háskóla Íslands í september. Konungur og 
Páll Skúlason rektor heilsast. 
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Íslendingar og andaríkjamenn næðu samkomulagi um herinn 
í eflavík.

Davíð ddsson átti fund með eorge . ush í Hvíta húsinu 
. júlí og ræddu þeir einkum um framtíð varnarliðsins í efla-

vík. Davíð sagði eftir fundinn, að til greina kæmi, að Íslendingar 
greiddu meira af kostnaði við varnarliðið. Morgunblaðið hafði 
eftir ush, að Davíð hefði verið talsvert fylginn sér og fastur 
fyrir á fundinum, sem væri skiljanlegt því hann legði áherslu 
á að tryggja öryggi lands og þjóðar . Þá sagði ush, að Davíð 
vildi hafa áfram hermenn og herflugvélar á Íslandi. Forsetinn fól 
síðan olin owell utanríkisráðherra að halda utan um málið.

Davíð ddsson hitti olin owell 1 . nóvember í ashing-
ton. Daginn áður var raunar tilkynnt, að owell mundi brátt 
láta af störfum sem utanríkisráðherra. Davíð og owell ræddu 
um starfsemi varnarliðsins á eflavíkurflugvelli, en umræða 
um hana hafði legið í láginni um skeið vegna forsetakosninga 
í andaríkjunum. Davíð sagði eftir viðræðurnar, að þær hefðu 
heppnast vel og efnt yrði til funda um varnarmál í janúar 2 5.

Hinn 12. nóvember tók Robert S. Mc ormick ofursti í flugher 
andaríkjanna við stöðu yfirmanns í varnarstöðinni í eflavík. 

Mörg undanfarin ár höfðu aðmírálar í flotanum gegnt þessari 
yfirmannsstöðu.

I NA R
Hagur íslenskra iðnfyrirtækja annarra en stóriðjufyrirtækjanna 

var erfiður á árinu 2 4. Stöfuðu erfiðleikarnir einkum af háu 
gengi krónunnar. Verst var staða þeirra fyrirtækja, sem framleiða 
fyrir erlendan markað og urðu sum þeirra að flytja starfsemi sína 
til útlanda. Forstjóri Marels sagði um þetta, að 5,  gengishækk-
un krónunnar svaraði til 1 ,  launahækkunar. ppsveifla var 
helst í mannvirkjagerð og lyfjaframleiðslu.

Stóri a
Starfsemi álfyrirtækjanna Alcan á Íslandi hf. í Straumsvík og 

Norðuráls á rundartanga gekk að óskum á árinu. Framleiðslan 
var í hámarki og verð gott. Hinn 17. apríl var skrifað undir samn-
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ing milli rkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja annars 
vegar og Norðuráls hins vegar um sölu á rafmagni til stækkunar 
álverksmiðjunnar. Í mars skipti Norðurál um eigendur. Stofn-
andi þess, enneth eterson, seldi það bandaríska fyrirtækinu 

entury. Talið var að söluverðið hafi verið um 15  þúsund dalir. 
– Í apríl var tilkynnt, að ísiliðjunni við Mývatn yrði lokað um 
áramót. 45 starfsmenn mundu þá missa vinnuna.

m mitt sumar var byrjað á framkvæmdum við nýtt álver á 
Reyðarfirði, sem nefnt verður Fjarðaál. Það er í eigu bandaríska 
álfyrirtækisins Alcoa.

mislegt
ðnþing var haldið í mars. Vilmundur Jósefsson var endurkjör-

inn formaður Samtaka iðnaðarins.
 árinu voru stofnuð nokkur sérsamtök iðnfyrirtækja. Má þar 

nefna Samtök sprotafyrirtækja, Samtök upplýsingatæknifyrir-
tækja og Samtök íslenskra líftæknifyrirtækja. Þá sameinuðust 
jarðvinnu- og byggingaverktakar í félagið Mannvirki – félag 
verktaka.

ramkv mdir hófust vi  b ggingu álvers í e arfir i.
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nnið var mikið að markaðs- og kynningarmálum á árinu und-
ir kjörorðinu  Vel um íslenskt og allir vinna.

Í desember var tilkynnt, að danska málningarverksmiðjan 
Flugger roup hefði keypt öll hlutabréf í Hörpu-Sjöfn fyrir 7  
milljónir króna. Sagt var, að reksturinn yrði óbreyttur.

tflutningur á iðnaðarvörum nam á árinu 71. 74 milljónum 
króna, og er það 14,  aukning frá árinu áður ( 1.8 5). tflutn-
ingur í helstu tegundum (meira en 1.  millj.) af iðnvarningi 
árið 2 4 í milljónum króna (í svigum tölur frá 2 )

l  .4 5  ( 4.252)
Lyfjavörur 8. 82 (5.15 )

ísiljárn  .15  ( . 2 )
Lækningatæki 4.41  ( .285)
Vélar til matvælaframleiðslu  2.222 (1.221)
Rafeindavogir 1. 4 (1.8 )
Fiskmeti 1.142 (1.25 )
Jarðolíur og olíuvörur 1. 1  (428)

AR AN
1. desember 2 4 var íbúatala Íslands 2 .577 (2 .57  

árið áður). Af þeim voru karlmenn 147.17  (145.4 1) og kon-
ur 14 .4 7 (145.1 ). Fjölgun Íslendinga á árinu var 1,  
( .7  árið áður). Aðfluttir umfram brottflutta á árinu 2 4 
voru 4 5.

 árinu fæddust 4.2 4 lifandi börn (4.142). Af þeim voru 
sveinbörn 2.17  (2.1 1) og 2. 58 meybörn (2. 41). Skilgetin 
börn, þ.e. foreldrar í hjónabandi, voru 1.5 8 (1.5 ) en óskilget-
in 2.  (2. ). Af þeim, sem talin eru óskilgetin, voru 2.  
börn, þar sem móðir var í sambúð (1. 8 ), en  án sambúðar 
( 5 ). Hjónabönd á árinu voru 1.472. Dánir á árinu voru 1.82  
(1.82  árið áður). 8 1 kona dó á árinu (88 ) og 2 karlar 
( ).

Hinn 1. desember 2 4 voru sveitarfélög í landinu 1 1, eða 
þremur færri en árið áður. Hrepparnir voru 71, kaupstaðir og bæir 
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. – Hríseyjarhreppur sameinaðist Akureyri og Austur-Hérað, 
Norður-Hérað og Fellahreppur sameinuðust undir nafninu Fljóts-
dalshérað.

Af íbúum landsins voru 25 . 1 í Þjóðkirkjunni hinn 1. des-
ember 2 4 (25 . 51 árið áður), í Fríkirkjunni í Reykjavík .2 2 
(5. ), í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 4. 5 (4.127), í Óháða söfn-
uðinum í Reykjavík 2.588 (2.4 ).

Rómversk-kaþólskir 5.775 (5.582)
Hvítasunnumenn 1.8  (1.721)

satrúar  872 (777)
Aðventistar 74  (727)
Vegurinn  (7 4)
Vottar Jehóva 55 ( 55)

rossinn 2  (572)
úddistafélag Íslands 544 (518)
aháísamfélag 7  ( 74)

Félag Múslima á Íslandi 21 (28 )
Íslenska ristskirkjan 21  (2 )

irkja Jesú rists h.s.d.h. 185 (1 )
Fæðing heilagrar guðsmóður 157 (118)

etanía 144 (147)
efas-kristið samfélag 1 7 (12 )

Söfnuður Moskvu- atríarkatsins 11  ( 7)
oðunarkirkjan  (8 )

Sjónarhæðarsöfnuður 54 (54)
en á Íslandi-Nátthagi 48 (4 )

Samfélag trúaðra  ( 5)
aptistakirkjan 1  (1 )

Í öðrum trúfélögum og ótilgreindir voru 8.7  (7. 2 ), utan 
trúfélaga voru 7.144 ( . 2 ).

Íbúatala íslenskra kaupstaða og bæja var 1. desember 2 4 
sem hér segir (í svigum eru tölur frá 1. desember 2 )
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Reykjavík 11 .848 (11 .288)
Mosfellsbær .817 ( .58 )
Akranes 5. 57  (5.588)

orgarbyggð 2.5 4 (2.587)
Snæfellsbær 1.71   (1.747)
Stykkishólmur  1.141 (1.1 2)
Vesturbyggð  1. 1  (1. 7 )

olungarvík  ( 44)
Ísafjarðarbær 4.1 4  (4.1 )

lönduósbær 17 ( 5 )
Sveitarfélagið Skagafjörður 4.145 (4.181) 
Siglufjörður 1. 2 (1.4 4)
Ólafsfjörður 7   ( 4)
Dalvíkurbyggð 1. 44 (2. 21)
Akureyri 1 .475 (1 . 8 )
Húsavíkurbær 2.41  (2.458) 
Seyðisfjörður 714 (7 )
Fljótsdalshérað . 8 
Fjarðabyggð .177 ( .11 )
Sveitarfélagið Hornafjörður 2.22  (2. 1)
Vestmannaeyjar 4.215 (4. 44)
Sveitarfélagið rborg .52  ( . 44)
Hveragerði 2. 21 (1. 2)

rindavík 2.4 4 (2.4 4)
Sandgerði 1. 8 (1. 8 )
Reykjanesbær 1 . 52 (1 . 8) 
Hafnarfjörður 22.  (21.2 7)

arðabær . 5  (8.878)
ópavogur 25.8  (25. 52)

Seltjarnarnes 4.548 (4.577)

Þessi sveitarfélög önnur en kaupstaðir og bæir (kauptún eða 
byggðarkjarnar og sveit) höfðu fleiri en 5  íbúa hinn 1. desem-
ber 2 4 (í svigum eru tölur frá 1. desember 2 )

Sveitarfélagið lftanes  2. 2
lfus (Þorlákshöfn o.fl.)  1.724  (1.7 1)
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Rangárþing eystra  1. 51  (1. 5)
Rangárþing ytra  1.44   (1.4 2)
Sveitarfélagið arður  1. 2   (1.2 )
Húnaþing vestra  1.175  (1.178)

yjafjarðarsveit   ( 5 )
rundarfjarðarbær 8 ( 4)

Vatnsleysustrandarhreppur (Vogar o.fl.) 7 ( 2)
láskógabyggð 8  ( 7)

Austurbyggð (Fáskrúðsfj. og Stöðvarfj.) 871 (8 1)
Hrunamannahreppur (Flúðir o.fl.) 754 (7 2)
Vopnafjarðarhreppur 728 (7 5)
Þingeyjarsveit 8 (71 )

orgarfjarðarsveit 8 ( 4)
Dalabyggð  ( 5 )
Höfðahreppur (Skagaströnd) 558 (582)
Skeiða- og núpverjahreppur 52  (52 )
Skaftárhreppur 5 7 (522)

Íbúar Hafnarf ar ar ur u .  á árinu. G tum nd úr Valla
hverfi.
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Aðeins tveir hreppar, Mjóafjarðarhreppur í Suður-Múlasýslu 
og Helgafellssveit í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu höfðu 
færri íbúa en 5  hinn 1. desember 2 4. Í Mjóafjarðarhreppi 
voru þá 8 íbúar ( 7 árið áður) og 47 í Helgafellssveit.

R IR
adminton. Meistaramót Íslands fór fram í Reykjavík í byrjun 

apríl. Í einliðaleik varð Tryggvi Nielsen (T R) Íslandsmeistari í 
karlaflokki, en Ragna ngólfsdóttir (T R) í kvennaflokki. Ragna 
varð Íslandsmeistari annað árið í röð. Tryggvi Nielsen og Sveinn 
Sölvason (T R) sigruðu í tvíliðaleik karla en Sara Jónsdóttir 
(T R) og Drífa Harðardóttir (T R) í tvíliðaleik kvenna. Sveinn 
Sölvason og Drífa Harðardóttir sigruðu í tvenndarkeppni annað 
árið í röð.

lak. Stjarnan varð deildarmeistari í karlaflokki með 1 stig, 
ÍS varð í öðru sæti með sömu stigatölu og H  í þriðja sæti 
með 2  stig. Stjarnan varð Íslandsmeistari fjórða árið í röð eftir 
úrslitakeppni við H . – Þróttur úr Reykjavík varð deildarmeist-
ari í kvennaflokki með 2 stig, Þróttur í Neskaupstað varð í 2. 
sæti með 27 stig og A í . sæti með 22 stig. Þetta er í fyrsta sinn 
í 21 ár, sem Reykjavíkurþróttur verður deildarmeistari. Félagið 
varð síðan Íslandsmeistari í kvennaflokki eftir baráttu við Þrótt 
í Neskaupstað 2- . – Stjarnan varð bikarmeistari í karlaflokki, 
vann ÍS í úrslitaleik -2, en í kvennaflokki sigraði Þróttur Reykja-
vík A -2.

or tennis. Íslandsmótið fór fram í Reykjavík í lok mars. Í ein-
liðaleik varð uðmundur . Stephensen (Víkingi) Íslandsmeist-
ari í karlaflokki ellefta árið í röð, en Lilja Rós Jóhannesdóttir 
(Víkingi) í kvennaflokki. Í tvíliðaleik karla sigruðu uðmundur 

. Stephensen og Sigurður Jónsson (Víkingi) og í tvíliðaleik 
kvenna Halldóra S. Ólafs (Víkingi) og Lilja Rós Jóhannesdótt-
ir. uðmundur . Stephensen sigraði ennfremur í tvenndarleik 
ásamt Halldóru S. Ólafs.

ridds.  Íslandsmóti í sveitakeppni í opnum flokki, sem 
haldið var í Reykjavík um páskana, sigraði sveit byggingafyr-
irtækisins yktar. Í sveitinni voru  Aðalsteinn Jörgensen, Jens 
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aldursson, Ragnar Hermannsson, Sigurður Sverrisson og Þor-
lákur Jónsson. –  Íslandsmóti í tvímenningi, sem haldið var í 
maí, sigruðu þeir Sveinn Rúnar iríksson og rlendur Jónsson. 
Steinar Jónsson og Valur Sigurðsson urðu í öðru sæti. Í sama 
mánuði var haldið Íslandsmót í paratvímenningi. Ljósbrá ald-
ursdóttir og jörn ysteinsson sigruðu.

Ísland varð í 11. sæti í opnum flokki karla á vrópumóti í 
Málmey og konur í 2 . sæti. Mótið var haldið í júnílok.

imleikar. Íslandsmót var haldið í Reykjavík í mars og var þess 
minnst, að  ár voru liðin frá endurreisn mótsins 1 74. Íslands-
meistarar í fjölþraut urðu ristjana Sæunn Ólafsdóttir ( erplu) 
í kvennaflokki og Viktor ristmannsson ( erplu) í karlaflokki. 

ristjana Sæunn sigraði í æfingum á slá, en Tanja jörk Jónsdótt-
ir ( jörk) í stökki og á tvíslá. nga Rós unnarsdóttir ( erplu) 
sigraði í gólfæfingum. Viktor sigraði í gólfæfingum, á bogahesti, 
í hringjum og á tvíslá, en unnar Sigurðsson ( rmanni) sigraði 
í stökki og Jónas Valgeirsson ( rmanni) á svifrá.

r álsí róttir. Meistaramót Íslands innanhúss var haldið í apla-

únar le andersson á bogahesti.
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krika og aldurshaga 14.-15. febrúar. Jón Arnar Magnússon 
( reiðabliki) og Sunna estsdóttir ( MSS) voru sigursælust 
eins og oft áður. Jón Arnar sigraði í fjórum greinum, sem hann 
tók þátt í, og Sunna í tveimur. ngin Íslandsmet voru sett á 
mótinu, en Þorsteinn ngvarsson (HSÞ) setti sveinamet í lang-
stökki og þrístökki. – Víðavangshlaup ÍR var haldið í 8 . sinn 
á sumardaginn fyrsta. Sigurvegari í karlaflokki var jörn Mar-
geirsson (FH) og hljóp hann á 15 mínútum og 54 sekúndum, en 
hlaupnir eru u.þ.b. 5 km. urkni Helgason (ÍR) varð annar. nga 
Dögg Skúladóttir (Fjölni) varð fyrst kvenna og hljóp hún á 18 
mínútum og  sekúndum. Rakel ngólfsdóttir varð í öðru sæti 
í kvennaflokki. – Meistaramót Íslands var haldið í Reykjavík í 
júlí. Sunna estsdóttir ( MSS) setti Íslandsmet í 1  m hlaupi 
og hljóp á 11,  sek. Þórey dda lísdóttir (FH) sigraði í stangar-
stökki og stökk 4,2  m. FH sigraði í stigakeppni mótsins og hlaut 
22  stig en ÍR fékk 177 og MSS 14 . – Reykjavíkurmaraþon 
var haldið í 21. sinn laugardaginn 21. ágúst í ágætu veðri. Skráð-
ir þátttakendur voru um .8 . Maus Hoiom frá Svíþjóð sigraði 
í Maraþonhlaupinu á tímanum 2 2 , 4 og ate Davis frá anda-
ríkjunum í kvennaflokki á tímanum 2 5 ,51. Sveinn rnstsson 
sigraði í hálfmaraþoni í karlaflokki á tímanum 1 15,24 en erð-
ur Rún uðlaugsdóttir í kvennaflokki á tímanum 1 24,15. Steinn 
Jóhannsson náði bestum árangri Íslendinga í Maraþonhlaupinu. 
Hann varð tíundi og hljóp á tímanum 2 5 ,58. – amlárshlaup 
ÍR fór fram í þokkalegu veðri. ári Steinn árason ( MSS) sigr-
aði og hljóp á ,4 mín. Íris Anna Skúladóttir var fyrst kvenna á 
8,  mín. Þátttakendur í hlaupinu voru 258.
Þórey dda lísdóttir setti Íslandsmet og Norðurlandamet 

í stangarstökki í Þýskalandi 11. júní. Hún stökk 4,54 m. Hún 
bætti síðan metið í Madrid 17. júlí og stökk þá 4,  m. – jörn 
Margeirsson (FH) setti Íslandsmet í 8  m hlaupi innanhúss í 
Málmey í lok febrúar. Hann hljóp á 1.52, .

Glíma. ikarglíma Íslands var þreytt í Reykjavík í byrjun 
mars. Ólafur ddur Sigurðsson (HS ) sigraði í karlaflokki en 
nga erður étursdóttir (HSÞ) í kvennaflokki. – Íslandsglíman 

var háð í Reykjavík í lok apríl. étur yþórsson (Víkverja) sigr-
aði, hlaut rettisbeltið og varð glímukóngur Íslands. – Sólveig 
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Rós Jóhannsdóttir ( FD) sigraði í svokallaðri Freyjuglímu, sem 
háð var í fimmta sinn, og hlaut Freyjumenið.

Golf. Íslandsmótið í höggleik var haldið á arðavelli á Akra-
nesi í lok júlí. irgir Leifur Hafþórsson ( olfklúbbi ópavogs 
og arðabæjar) varð Íslandsmeistari í karlaflokki og Ólöf María 
Jónsdóttir ( olfkúbbnum eili) í kvennaflokki. irgir Leifur 
varð Íslandsmeistari annað árið í röð.

Handknattleikur. Haukar urðu deildarmeistarar í karlaflokki 
þriðja árið í röð með 25 stig, Valur varð í 2. sæti einnig með 
25 stig og ÍR í . sæti með 24 stig. Haukar sigruðu Val í úrslita-
keppninni -  og urðu Íslandsmeistarar í karlaflokki. Þetta var 
í fyrsta sinn, sem sigurvegarar unnu alla leikina í úrslitakeppn-
inni. – Í V varð deildarmeistari í kvennaflokki með 8 stig. 
Valur varð í 2. sæti með 5 stig og Stjarnan í þriðja sæti með 2 
stig. Í V varð síðan Íslandsmeistari eftir úrslitakeppni við Val 

-1. – Í bikarkeppni karla sigraði A Fram í úrslitaleik með 1 

rirli i astúlkna, lísa Sigur ardóttir, l ftir Íslandsbikarnum 
í handbolta kvenna.
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marki gegn 2 . – Í bikarkeppni kvenna sigraði Í V Hauka með 
5 mörkum gegn 2.

vrópumót landsliða karla fór fram í Slóveníu í lok janúar 
og byrjun febrúar. Íslendingar töpuðu fyrir Slóvenum 28- 4, 

ngverjum 2 - 2 og gerðu jafntefli við Tékka - . Með 
þessum úrslitum urðu Íslendingar neðstir í sínum riðli og luku 
þar með keppni. Íslendingar töldust í 1 . sæti í keppninni. Þjóð-
verjar urðu vrópumeistarar með sigri á Slóvenum í úrslitaleik 

-25.
Hestaí róttir. Íslandsmót hestamanna var haldið á Mánagrund 

í Reykjanesbæ seint í júlí. Þetta var 27. Íslandsmótið. jörn Jóns-
son bóndi á Vatnsleysu í Skagafirði á Lissy sigraði í tölti, lil 
Amble á Suðra sigraði í fjórgangi og Hinrik ragason á Skemli 
í fimmgangi.

Íshokkí. Skautafélag Akureyrar varð Íslandsmeistari í ellefta 
sinn. – eppni í . deild heimsmeistaramóts í íshokkíi fór fram 
í skautahöllinni í Reykjavík í mars. Íslendingar sigruðu í keppn-
inni og fluttust upp um deild. Mexíkóar urðu í öðru sæti, en 
viðureign þeirra og Íslendinga endaði 2-2.

Í róttama ur ársins. iður Smári uðjohnsen knattspyrnu-
maður í helsea var kosinn íþróttamaður ársins. Hann hlaut 2  
stig, Þórey dda lísdóttir fékk 24  stig, Rúnar Alexandersson 
1 2 stig og ristín Rós Hákonardóttir 15 .

Í róttir fatla ra. uðrún Lilja Sigurðardóttir fékk flest stig 
á Nýárssundmóti Íþróttasambands fatlaðra, sem haldið var í 
Reykjavík í janúar. Þetta var fyrsta verkefni ÍF á afmælisári, en 
sambandið varð 25 ára 1 . maí.

údó. Íslandsmót var haldið í Reykjavík seint í apríl. jarni 
Skúlason ( rmanni) sigraði í opnum flokki karla og í -  kg 
flokki. Þorvaldur löndal ( rmanni) sigraði í 1  kg flokki og 

uðmundur Sævarsson ( rmanni) í -1  kg flokki. ígja uð-
brandsdóttir (JR) sigraði í opnum flokki kvenna annað árið í röð 
og Margrét jarnadóttir ( rmanni) í -  kg flokki, þriðja árið í 
röð. rmann sigraði í sveitakeppni karla, en Júdófélag Reykja-
víkur í sveitakeppni kvenna.

Karate. Íslandsmót í kumite var haldið í nóvember. ngólfur 
Snorrason ( mf. Selfossi) sigraði í opnum flokki karla og dda 
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Lúvísa löndal (Þórshamri) í kvennaflokki. Þórshamar sigraði 
í flokkakeppni.

Knattsp rna. FH-ingar urðu Íslandsmeistarar í knattspyrnu 
utanhúss í karlaflokki í fyrsta skipti í sögu félagsins. Þeir hlutu 
7 stig og markatöluna -1 . Í V varð í öðru sæti með 1 stig 

og Akurnesingar í þriðja sæti einnig með 1 stig. Víkingur og 
A féllu úr úrvalsdeild. Valsmenn sigruðu í 1. deild og fluttust 

í úrvalsdeild ásamt Þrótti úr Reykjavík. – Í úrvalsdeild kvenna 
sigraði Valur. Liðið hlaut 4  stig og markatöluna 5 -7. Í V varð 
í 2. sæti með 2 stig. Fjölnir féll í 1. deild. eflavík sigraði í 1. 
deild kvenna og flyst í úrvalsdeild ásamt Akurnesingum, sem 
sigruðu Þór A S í umspili um úrvalsdeildarsæti.

unnar H. Þorvaldsson Í V varð markahæstur í úrvalsdeild 
karla með 12 mörk, rétar Hjartarson rindavík varð í öðru sæti 
með 11 mörk og Þórarinn ristjánsson eflavík í þriðja sæti með 
1  mörk. – Í úrvalsdeild kvenna varð Margrét Lára Viðarsdóttir 
úr Í V markahæst með 2  mörk og lga Færseth einnig úr Í V í 
öðru sæti með 2  mörk. – Heimir uðjónsson FH og Laufey Ólafs-
dóttir Val voru valin leikmenn ársins, en mil Hallfreðsson FH og 
Margrét Lára Viðarsdóttir Í V efnilegustu knattspyrnumennirnir.

eflvíkingar sigruðu í bikarkeppni karla, unnu A í úrslitaleik 
- . Þórarinn ristjánsson skoraði tvö mörk og Hörður Sveins-

son eitt. – Í bikarkeppni kvenna sigraði Í V Val í úrslitaleik 2- . 
ryndís Jóhannesdóttir og Mhairi ilmour skoruðu mörkin.
Aðalverkefni íslenska karlalandsliðsins á árinu 2 4 var 

þátttaka í undankeppni heimsmeistarakeppninnar í Þýskalandi 
2 . Íslendingar lentu í riðli með úlgörum, róötum, Möltu-
búum, Svíum og ngverjum. Fyrsti leikur Íslendinga var gegn 

úlgörum 4. september á Laugardalsvellinum og tapaðist hann 
1- . iður Smári uðjohnsen skoraði mark Íslendinga. Næst var 
leikið gegn ngverjum í údapest 8. september og tapaðist sá 
leikur einnig 2- . iður Smári og ndriði Sigurðsson skoruðu. 
Hinn . október var leikið í Valetta á Möltu og lyktaði þeim leik 
með markalausu jafntefli. Síðasti leikur Íslendinga í riðlakeppn-
inni á árinu var gegn Svíum í Laugardal 1 . október. Svíar unnu 
auðveldan sigur 4-1. iður Smári skoraði mark Íslendinga. ftir 
þessa fjóra leiki hafði Ísland þannig aðeins eitt stig.



(128)

A-landslið karla lék nokkra vináttuleiki á árinu. Hinn fyrsti 
var gegn Albaníu í Tirana í mars og tapaðist hann 1-2. Í apríl var 
leikið gegn Lettum og varð jafntefli - . Íslenska landsliðið tók 

rá Íslandsmótinu í knattsp rnu. Gunnlaugur ónsson Í  og 
íkhar ur a ason ram  takast á.
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þátt í móti í Manchester í maí júní og tapaði þar báðum leikjum 
sínum, gegn Japönum 2-  og nglendingum 1- . esti leikur 
Íslendinga á árinu var vináttuleikur gegn Ítölum á Laugardals-
velli 18. ágúst. Metaðsókn var á leikinn og komu 2 .2 4 áhorf-
endur til þess að sjá hann. Íslendingar unnu 2-  og skoruðu þeir 

iður Smári uðjohnsen og ylfi inarsson mörkin.
vennalandsliðið lék þrjá leiki í undankeppni vrópukeppn-

innar 2 5, tvo leiki um sæti í lokakeppni M og fjóra vin-
áttuleiki. Fyrsti leikurinn í undankeppninni var útileikur við 

ngverja 2 . maí. Íslendingar unnu þann leik 5-2 og skoruðu 
lga Færseth ( ) og Margrét Lára Viðarsdóttir (2) mörkin. Næst 

var leikur við Frakka á Laugardalsvelli 2. júní, sem tapaðist - . 
rslitaleikur um 2. sætið í riðli Íslendinga var síðan háður við 

Rússa á Laugardalsvelli 22. ágúst. Rússar unnu hann 2-  og þar 
með lentu Íslendingar í þriðja sæti í riðlinum með 1  stig. Frakk-
ar fengu 21 stig og Rússar 17 og komust beint í vrópukeppnina. 
Þriðja sætið gaf rétt til einvígis um þátttöku í keppninni og var 
það við Norðmenn. Þeir unnu auðvelda sigra á Íslendingum, 7-1 
í gilshöll 1 . nóvember og 2-1 í Noregi þremur dögum seinna. 
Margrét Lára Viðarsdóttir og Nína Ósk ristinsdóttir skoruðu 
mörkin gegn Norðmönnum og eitt var sjálfsmark.

Fyrsti vináttuleikur íslenska kvennalandsliðsins á árinu var 
gegn Skotum í gilshöll í mars og vannst hann 5-1. Síðan kom 
leikur gegn nglendingum í eterborough í maí. Hann tapaðist 
-1. Í september voru svo leiknir tveir leikir gegn andaríkja-

mönnum vestra (Rochester og ittsburgh). Þeir töpuðust báðir 
-4 og - .
Kraftl ftingar. Íslandsmót var haldið í lok apríl í Reykjavík. 

Auðunn Jónsson náði bestum árangri, en hann lyfti alls 1 5 ,  
kg í 125 kg flokki, og er það heimsmetsjöfnun. Sænskur lyftinga-
maður, Jörgen Ljungberg, keppti sem gestur og lyfti 1 42,5 kg. 
Magnús Ver Magnússon sigraði í 125 kg flokki og lyfti 27,5 
kg. María uðsteinsdóttir sigraði í kvennaflokki.

K rfuknattleikur. Snæfell í Stykkishólmi varð deildarmeistari 
í karlaflokki í fyrsta sinn og hlaut  stig, rindvíkingar urðu í 
2. sæti, einnig með  stig og eflavík í því þriðja með  stig. 
– eflvíkingar urðu síðan Íslandsmeistarar eftir sigur á Snæfelli 
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í úrslitakeppni úrvalsdeildarinnar, -1. – Í kvennaflokki urðu 
eflvíkingar deildarmeistarar með 4 stig, en stúdínur urðu í 2. 

sæti með 2  stig og R-ingar í því þriðja með 24 stig. – eflvík-
ingar urðu síðan Íslandsmeistarar með því að vinna ÍS í úrslita-
keppni, - . – eflvíkingar urðu bikarmeistarar í karlaflokki og 
unnu Njarðvíkinga -74. Þeir unnu nú bikarinn í fimmta sinn. Í 

Sn fellingurinn Hl nur . ringsson í k rfuboltaleik. 
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kvennaflokki unnu eflvíkingar bikarinn með sigri á R 72 . 
Þetta var ellefti sigur eflavíkurkvenna í 15 tilraunum. eflavík-
urkonur unnu þar með alla titla, sem í boði voru á leiktíðinni. 
Þær höfðu ekki erlendan leikmann í sínum röðum.

andsmót Í var háð á Sauðárkróki .-11. júlí. Var þetta 
24. landsmótið. Sveit ngmennasambands jalarnesþings sigr-
aði í stigakeppni mótsins og hlaut 1. 81,25 stig. Var það  
stigum meira en hjá sveit Skagfirðinga, sem var í öðru sæti. Hér-
aðssambandið Skarphéðinn varð í þriðja sæti. Sunna estsdóttir 
( MSS) sigraði í fimm greinum frjálsíþrótta.

l mpíuleikarnir í enu. Íslendingar sendu sjö sundmenn, 
tvo frjálsíþróttamenn, einn fimleikamann, einn siglingamann 
og handboltalandslið karla til keppni á 28. Ólympíuleikunum í 
Aþenu, sem voru settir 1 . ágúst.

estum árangri Íslendinga á leikunum náði Þórey dda lís-
dóttir, en hún stökk 4,55 í stangarstökki og varð í fimmta sæti, 
þá kom fimleikamaðurinn Rúnar Alexandersson, sem varð í 
sjöunda sæti í úrslitum á bogahesti. – Jón Arnar Magnússon 
hóf keppni í tugþraut en varð að hætta eftir þrjár greinar vegna 
meiðsla.

Í sundinu kepptu Hjörtur Már Reynisson (hann varð 42. af 5  
keppendum í 1  m flugsundi og setti Íslandsmet, 55,12 sek), 
Íris dda Heimisdóttir (4 . af 4  í 1  m bringusundi), Jakob 
Jóhann Sveinsson (21. af 4  í 2  m bringusundi), olbrún r 

ristjánsdóttir ( 1. af 8 í 1  m flugsundi), Lára Hrund jarg-
ardóttir (27. af  í 2  m fjórsundi), Ragnheiður Ragnarsdóttir 
(4 . af 5  í 1  m skriðsundi) og rn Arnarson (54. af 8  í 5  
m skriðsundi). – Hafsteinn gir eirsson varð í 4 . sæti af 42 í 
keppni á laserbátum.

Íslenska landsliðið í handknattleik varð í . sæti á Ólymp-
íuleikunum. Það tapaði fyrir róötum ( - 4), Spánverjum 
(2 - 1) en vann Slóvena ( 5- ) í riðlakeppninni. Íslendingar 
töpuðu síðan fyrir Suður- óreu ( - 4) og Rússum ( - 4) í 
keppni um sæti í átta liða úrslitum, en unnu loks rasilíumenn 
(2 -25) í keppni um . sætið.

Fatlaðir kepptu 17.-28. september og voru þar  íslenskir 
keppendur. Þeir voru  ristín Rós Hákonardóttir, sem fékk gull 
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og silfur í sundi, Jón ddur Halldórsson fékk tvö silfur í sprett-
hlaupum og Jóhann R. ristjánsson.

all. ræðurnir Rúnar og aldur Jónssynir urðu enn einu 
sinni Íslandsmeistarar á Subaru Legacy.

Skák. Skákþing Íslands fór fram í apríl. Hannes Hlífar Stefáns-
son sigraði í landsliðsflokki og varð Íslandsmeistari í sjötta sinn 
á sjö árum. Hannes Hlífar sigraði eftir einvígi við Helga ss 

rétarsson. – Lenka tácniková sigraði í kvennaflokki, en Harpa 
ngólfsdóttir varð Íslandsmeistari. – uðfríður Lilja rétarsdótt-

ir var í júní kosin forseti Skáksambands Íslands, fyrst kvenna.
Skí aí róttir. Skíðamót Íslands var haldið á Siglufirði (Alpa-

greinar) og Ísafirði (ganga) í byrjun apríl. ristján ni Óskars-
son (Ólafsfirði) sigraði í svigi karla og Alpatvíkeppni. mma 
Furuvik ( rmanni) sigraði í svigi kvenna og einnig í Alpatví-
keppni. Í 1  km göngu karla með frjálsri aðferð sigraði Ólafur 
Th. rnason (Ísafirði) og lsa uðrún Jónsdóttir (Ólafsfirði) í 5 
km göngu kvenna. Þau sigruðu bæði annað árið í röð.

Sk lmingar. Íslandsmót í skylmingum með höggsverðum var 
haldið í nóvember. Ragnar ngi Sigurðsson (FH) varð Íslands-
meistari í opnum flokki og Þorbjörg gústsdóttir (Skylminga-
félagi Reykjavíkur) í kvennaflokki. Hún varð Íslandsmeistari 
annað árið í röð.

Sund. Sundmeistaramót Íslands innanhúss var haldið í Vest-
mannaeyjum í mars. Tvö Íslandsmet voru sett. Anja Ríkey 
Jakobsdóttir (SH) setti met í 1  m baksundi, 1. ,1  og 
Ragnheiður Ragnarsdóttir (SH) í 1  m fjórsundi, 1. 4, . rn 
Arnarson (ÍR ) sigraði í átta greinum. – ikarkeppni 1. deild-
ar fór fram í nóvember í Reykjavík. Sundfélagið gir sigraði 
með nokkrum yfirburðum og fékk 2 . 14 stig, Íþróttabandalag 
Reykjanesbæjar varð í öðru sæti með 2 .  stig og Sundfélag 
Hafnarfjarðar í hinu þriðja með 2 . 8 stig. reiðablik féll í 2. 
deild, en Óðinn á Akureyri kom í staðinn. Sett voru Íslandsmet 
í 1  m baksundi kvenna, 4x1  m fjórsundi kvenna og 4x1  
m skriðsundi kvenna.

ennis. Íslandsmót var haldið í ópavogi í ágúst. Arnar Sig-
urðsson sigraði í karlaflokki, og var það í áttunda sinn sem 
hann sigrar á Íslandsmóti. Sigurlaug Sigurðardóttir sigraði í 
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kvennaflokki. Saman sigruðu þau í tvenndarleik og Arnar sigr-
aði í tvíliðaleik karla ásamt Davíð Halldórssyni.

óre  dda í stangarst kki á l mpíuleikunum.
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IR AN
restastefnan var haldin í rafarvogskirkju í Reykjavík í lok 

apríl. inkunnarorð stefnunnar voru  Samfélag í trú og gleði .
irkjuþing, hið 5. í röðinni var haldið í rensáskirkju í 

Reykjavík 17.-22. október. iskup talaði í setningarræðu sinni 
um kennaraverkfallið og áhugaleysi landsmanna um hag barna. 
Rætt var um fækkun prófastsdæma úr 1  í 1 . Vestfirðir ættu 
t.d. að vera eitt prófastsdæmi. Þá var rætt um sölu prestsset-
ursjarða, t.d. ergþórshvols, restbakka í Hrútafirði og Vatns-
fjarðar.

Metfjöldi umsækjenda var um prestsembætti í Mosfellsbæ. 
Alls sótti 21 um embættið, þar af 17 konur.

Lena Rós Matthíasdóttir var vígð til prestsþjónustu í rafar-
vogsprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra 15. febrúar.

ANNA
Nokkur úr hópi látinna (getið er starfs, sem hinn látni er eink-

um þekktur fyrir).

irkjan á Hellnum á Snæfellsnesi.
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 .  jan.    ristín Ólafsdóttir form. Verkalýðs- og sjómanna-
fél. Tálknafjarðar

   f. 8. mars 1 5 .
 1 . jan.   nnsteinn Stefánsson haffræðingur
   f. 1 . nóvember 1 22.
 2 . jan.  Siggeir jörnsson bóndi í Holti á Síðu
   f. 15. janúar 1 1 .
 . febr.   Matthías Viðar Sæmundsson háskólakennari
   f. 2 . júní 1 54.
 4. febr.   ristinn ristjánsson kaupmaður á Hellnum
   f. 17. júlí 1 25.
 15. febr.  rni uðjónsson hæstaréttarlögmaður
   f. 27. maí 1 2 . 
 18. febr.  Helgi Sæmundsson rithöfundur
   f. 17. júlí 1 2 .
 1 . febr.  Stefán Jasonarson bóndi í Vorsabæ
   f. 1 . september 1 14.
 21. febr.  Svava Jakobsdóttir rithöfundur og alþm.
   f. 4. október 1 .
 28. febr.  Rögnvaldur Sigurjónsson píanóleikari
   f. 15. október 1 18.
 . mars  Fran isca unnarsdóttir sálfræðingur
   f. . júlí 1 42.
 . mars  olbeinn ristófersson röntgenlæknir
   f. 17. febrúar 1 17.
 . mars  Laufey Jakobsdóttir húsfreyja í rjótaþorpi
   f. 25. september 1 15.
 . mars  Veturliði unnarsson listmálari
   f. 15. október 1 2 .
 1 . mars  Ómar Jóhannsson revíuhöfundur
   f. 1. desember 1 51.
 11. mars   uðmundur álmason jarðeðlisfræðingur og 

skákmeistari
   f. 11. júní 1 28.
 15. mars  Jóhann Sigurðsson svæðisstjóri Flugleiða
   f. 18. júlí 1 25.
 1 . mars  arðar Sigurðsson alþingismaður
   f. 2 . nóvember 1 .



(1 )

 24. mars  jarni inarsson bæjarstjóri á Akureyri
   f. 14. apríl 1 4.
 2. apríl   gúst enediktsson bóndi á Hvalsá – elsti karl-

maður á Íslandi
   f. 11. ágúst 1 .
 5. apríl  Ólafur jarnason prófessor
   f. 2. mars 1 14.
 14. apríl  Haraldur löndal hæstaréttarlögmaður
   f. . júlí 1 4 .
 15. apríl  Már Haraldsson bóndi og oddviti í Háholti
   f. 24. ágúst 1 5 .
 18. apríl  inar S. Arnalds rithöfundur
   f. . febrúar 1 5 .
 21. apríl  inar . aldvinsson listmálari
   f. 8. desember 1 1 .
 2 . apríl  Óli r. Jónsson skólastjóri
   f. 21. september 1 25.
 27. apríl  Jónas Svafár skáld
   f. 8. september 1 25.
 7. maí  Sigfinnur arlsson forseti Alþs. Austfjarða
   f. 1 . febrúar 1 15.
 8. maí  inar Ólafsson útsölustjóri TVR
   f. 11. maí 1 25.
 1 . maí  uðjón inarsson ljósmyndari
   f. 2 . apríl 1 24.
 1 . maí  Richard Thors læknir
   f. . desember 1 2 .
 1 . maí  Þórir Jónsson bæjarfulltrúi í Hafnarfirði
   f. 25. mars 1 25.
 2 . maí  Stefán Sigurðsson frá Reyðará í Lóni, þýðandi
   f. 14. mars 1 1.
 27. maí  rétar Símonarson mjólkurbússtjóri
   f. 18. febrúar 1 2 .
 28. maí  Jón . uðmundsson brúðuleikhúsmaður
   f. 5. janúar 1 15.
 . maí  Arnljótur jörnsson hæstaréttardómari
   f. 1. júlí 1 4.
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 . júní  Ída ngólfsdóttir, forstöðukona í Steinahlíð
   f. 15. desember 1 12.
 5. júní  uðmundur gústsson hagfræðingur
   f. 2. febrúar 1 .
 14. júní  rétar Ólafsson yfirlæknir
   f. . október 1 .
 14. júní  Jón Ólafsson bóndi í rautarholti
   f. 2 . apríl 1 2.
 22. júní   uðmundur Friðgeir Magnússon  

verkalýðsforingi á Þingeyri
   f. 2. maí 1 27.
 27. júní  Rafn R. Jónsson hljómlistarmaður
   f. 8. desember 1 54.
 2 . júní  slaug María Friðriksdóttir skólastjóri
   f. 1 . júlí 1 21.
 . júlí  ngibjörg uðmundsdóttir lyfjafræðingur
   f. 11. apríl 1 8.
 8. júlí  uðni uðmundsson rektor
   f. 14. febrúar 1 25.
 1 . júlí  Hjálmar Finnsson forstjóri burðarverksm.
   f. 15. janúar 1 15.
 1 . júlí  uðm. Magnússon sveitarstj. á gilsstöðum
   f. . desember 1 22.
 18. júlí  Margeir Jónson útgerðarm. í eflavík
   f. 2 . nóvember 1 1 .
 22. júlí  Jakob Jónsson bóndi á Varmalæk
   f. 7. desember 1 1 .
 2 . júlí  Skúli Halldórsson tónskáld
   f. 28. apríl 1 14.
 1. júlí  Finnur N. arlsson menntaskólakennari
   f. . nóvember 1 5 .
 . ágúst  Sigurjón Sigurðsson lögreglustjóri
   f. 1 . ágúst 1 15.
 1 . ágúst  rni Ragnar rnason alþingismaður
   f. 4. ágúst 1 41.
 18. ágúst  ylfi Þ. íslason ráðherra
   f. 7. febrúar 1 17.
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 2 . ágúst  ngólfur rnason rafveitustjóri á Akureyri
   f. 5. ágúst 1 24.
 27. ágúst  Haukur Níelsson bóndi á Helgafelli
   f. 1 . desember 1 21.
 27 ágúst  étur Hannesson deildarstjóri, form. Óðins
   f. 5. maí 1 24.
 28. ágúst  unnar . Schram prófessor og alþm.
   f. 2 . febrúar 1 1.
 2 . ágúst  nnsteinn eck hæstaréttarlögmaður
   f. 27. nóvember 1 14.
 . sept.  Dóra uðbjartsdóttir forsætisráðherrafrú
   f. 4. ágúst 1 15.
 . sept.  étur . ristjánsson tónlistarmaður
   f. 7. janúar 1 51.
 17. sept.  milía ofoed-Hansen Lyberopoulos ræðism.
   f. 1. maí 1 4 .
 21. sept.  Jóhannes o ga hitaveitustjóri
   f. 14. ágúst 1 17.
 22. sept.   aukur Jörundsson umboðsmaður Alþingis og 

dómari við Mannréttindadómstól vrópu
   f. 24. september 1 4.
 2 . sept.  Þorsteinn Stefánsson rithöfundur
   f. . nóvember 1 12.
 . okt.  Hjalti líasson rafvirkjameistari og briddsm.
   f. . maí 1 2 .
 21. okt.  Stefán ngólfsson verkfræðingur.
   f. . september 1 4 .
 2 . okt.  jörn Tryggvason aðstoðarbankastjóri
   f. 1 . maí 1 24.
 24. okt.  rni jörnsson læknir
   f. 14. júní 1 2 .
 . okt.  Anna álína rnadóttir söngkona
   f. . mars 1 .
 . nóv.   Runólfur Þórarinsson cand. mag., deildarstjóri í 

menntamálaráðuneytinu
   f. 11. janúar 1 22.
 8. nóv.  Jón Júlíusson kaupmaður í Nóatúni
   f. 2 . janúar 1 25.
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1 . nóv.  ngi . Magnússon gatnamálastjóri
   f. 2. apríl 1 21.
1 . nóv.  Ólafur Tryggvason úrsmiður
   f. 24. nóvember 1 1 .
17. nóv.  Jón . Friðriksson bóndi á Vatnsleysu
   f. 2 . mars 1 41.
 28. nóv.  Sigurður eirdal bæjarstjóri í ópavogi
   f. 4. júlí 1 .
 1. des.  uðsteinn Þengilsson læknir
   f. 2 . maí 1 24.
 4. des.   uðmundur L. Friðfinnsson rithöfundur og bóndi 

á gilsá
   f. . desember 1 5.
1 . des.  Jón jartansson frá álmholti rithöfundur
   f. 25. maí 1 .
15. des.  uðmundur Sigvaldason jarðfræðingur
   f. 24. júlí 1 2.
17. des.  Steinar S. aage skókaupmaður
   f. . október 1 2.
18. des.  ngibjörg Sigurðsdóttir þingmaður í Svíþjóð
   f. 1 . mars 1 41.
 25. des.  Þórarinn jörnsson forstjóri
   f. 1 . nóvember 1 .
 2 . des.  Hinrik uðmundsson verkfræðingur
   f. 22. mars 1 18.
 2 . des.  ristinn jörnsson sálfræðingur
   f. 1 . júlí 1 22.
 27. des.  uðlaugur ergmann framkvæmdastjóri
   f. 2 . október 1 8.
 2 . des.  ísli Júlíusson verkfræðingur
   f. 4. september 1 27.
 . des.  Ólafur Stefánsson lögfræðingur
   f. . mars 1 4 .
 1. des.  Jóhann smundsson safnstjóri á Hnjóti
   f. 12. júlí 1 1.
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N RA AN
ldgos
m klukkan 22.  hinn 1. nóvember hófst eldgos í rímsvötn-

um. Hlaup í Skeiðará var undanfari þess og er þetta í fyrsta sinn 
síðan 1 4, sem Skeiðarárhlaup er talið hafa komið gosi af stað. 

osmökkurinn náði upp í 1  km hæð. Nýr sigketill myndaðist 
suðaustan við rímsfjall. osinu lauk 5. eða . nóvember.

ar sk álftar
Jarðskjálfti, ,7 stig á Richter, varð í Dalafjalli við Hveragerði 

7. janúar. Hús hristust í bænum. – 4. apríl kom jarðskjálftahrina í 
Axarfirði og var stærsti kippurinn ,2. – Jarðskjálfti varð í verk-
fjöllum 18. júní, ,2 stig á Richter. Þetta var stærsti skjálfti þar 
í þrjú ár. – Skjálftahrina fannst úti fyrir Norðurlandi í lok ágúst. 
Stærsti skjálftinn, ,5 stig, kom 2 . ágúst. pptök hans voru 1  
km austur af rímsey.

Hlaup, fló  og skri ur
Snjóflóð eyðilagði íbúðarhús á Vatnsenda í Héðinsfirði um 

2 . janúar. Það var notað sem sumarhús. – m 2 . febrúar voru 
mikil flóð í Hvítá í rnessýslu. Vatnselgur var svo mikill, að 
vegir lokuðust að Auðsholtsbæjunum. Vatnsflóð var einnig í 
Skjálfandafljóti og rann yfir vegi við Ófeigsstaði í inn. – m 
2 . september var mikið úrfelli norðanlands.  Ólafsfirði flæddi 
inn í hús og aurskriður féllu á veginn milli Ólafsfjarðar og Dal-
víkur.

raríki
Tvær nýjar fisktegundir veiddust við Ísland á árinu 2 4. Þetta 

voru p tursfiskur sem veiddist á 75-1  m dýpi út af Sandgerði 
og fiskur af tegund s greifa, sem veiddist á 71 -75  m dýpi suð-
vestan Víkuráls. Þá veiddist svonefndur gaddahn till á meira en 
1.  m dýpi við olbeinseyjarhrygg. Þessi fiskur hefur ekki 
veiðst við Ísland síðan í ngólfsleiðangrinum 18 5- . – Fjórir 
s d flar veiddust á 7 -  m dýpi á Reykjaneshrygg.

28 punda urriði veiddist í Þingvallavatni . apríl. Hann er tal-
inn einn stærsti urriði, sem veiðst hefur hérlendis.
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rá eldgosinu í Grímsv tnum. S  ofan í gíginn.
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Mikið var um fálka á Suðvesturlandi um veturinn. Talið er að 
um -4  fálkapör séu á landinu. – Fjórar b úgnef ur sáust á 
leirum við Höfn í Hornafirði 7. apríl. Þessi fugl, sem er af vað-
fuglategund, hefur ekki sést hér á landi síðan í mars 1 54. – ag
urg s, sem er af ætt helsingja, sást í Vatnsdal seint í apríl. Þetta 
er í fyrsta sinn, sem þessi fugl sést hér á landi. – arr r stur 
sást við naós á Fljótsdalshéraði í maí. Þetta er amerískur fugl, 
sem hefur aðeins einu sinni áður sést í vrópu. Það var í orn-
wall 1 82. – Annar amerískur fugl, kv ldlóa, sást í fyrsta sinn 
hérlendis í maí. Það var við Sandgerði. Meðal annarra flækings-
fugla, sem hér sáust um vorið, voru  b arthegri, gr nhegri, lauf
glói, r nd og tígul erna. – Í ágúst sáust fjórir sp s ngvarar á 
Horni í Nesjum. – Í Austur-Skaftafellssýslu sáust enn nýir gestir 
í september. Það voru dverggo i og dvals ngvari. Margir fleiri 
sjaldgæfir fuglar sáust þar um slóðir um haustið og voru þessir 
nafngreindir  barrfinka, glókollur, grans ngvari, hvin nd, lauf
s ngvari, lindstelkur, netlus ngvari, nor s ngvari, rósafinka, 
silkitoppa, vallskvetta, rnisvarri, rnis ngvari.  Rannsókn 
á a rakan sýnir, að pör koma samtímis til Íslands á vorin, þó að 

arg sir á flugi vi  esstofu á Selt arnarnesi.
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hundruð kílómetra séu á milli þeirra yfir veturinn. – rú andar
steggur sást við eflavík í október. rú nd er amerísk tegund 
og sást nú í fimmta sinn hér á landi.

Hvalreki
úrhval rak á land í Trékyllisvík í rneshreppi 18. janúar. 

– Afar sjaldgæfan hval, skugganefju, rak á Víkurfjöru í Mýrdal í 
apríl. Þetta dýr er af ætt svínhvala, sem eru djúphvalir. Þeir halda 
sig yfirleitt djúpt fyrir sunnan land. – Andarnefju rak í október 
vestast á Lónsreka í elduhverfi. Hún var sex metrar á lengd. 
– Norðsnjáldra, 4,2 m á lengd, rak í elduhverfi í desember. 
Þetta er svínhvalur, mjög sjaldgæfur hér við land.

nna
Hvannadalshnjúkur var mældur með nýrri SM landmælinga-

tækni. Hann reyndist vera heldur lægri en áður hefur verið talið 
eða 2.111 m (áður 2.11 ). – ígjökull í vestanverðum yjafjalla-
jökli minnkaði ört á árinu. Íslaust sker hefur komið æ meir í ljós. 
– Hinn 11. september var undirrituð viljayfirlýsing um stækkun 
þjóðgarðsins í Skaftafelli. Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra, 
Albert ymundsson, bæjarstjóri á Hornafirði og rni Þór lías-
son, oddviti Skaftárhrepps undirrituðu viljayfirlýsinguna. – Hinn 
5. október tilkynnti nýr umhverfisráðherra að rjúpnaveiðar yrðu 
leyfðar haustið 2 5, en fyrri ráðherra vildi ekki að þær hæfust 
fyrr en 2 . – Í óveðrinu 18.-1 . október varð mesti uppblást-
ur, sem orðið hefur um árabil. inkum var þetta á hálendinu á 
efri byggðum Suðurlands. – Leðurblaka fannst á bænum Ytra-

landi í Þistilfirði í október. Talið er, að leðurblökur hafi u. þ. b. 
25 sinnum borist til Íslands.

R
H

 árinu 2 4 luku 1.257 stúdentar embættisprófum eða 
M.A.-, M.S.-, .S.-, .A.- og . h. sl.- prófum frá 11 deildum 
Háskóla Íslands, og 124 luku viðbótarnámi. Alls lauk því 1. 81 
stúdent prófi frá skólanum (1.2  árið áður).
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Gu fr ideild 1  mbættispróf í guðfræði , MS-próf í 
guðfræði 1, .A.-próf í guðfræði 7,  eininga djáknanám .

knadeild 6  mbættispróf í læknisfræði 5, M.S.-próf 
í heilbrigðisvísindum 14, .S.-próf í læknadeild 1, .S.-próf í 
sjúkraþjálfun 14.

agadeild  mbættispróf í lögfræði 1, Diplómapróf við 
lagadeild 5, LL. M-próf í þjóðarétti og umhverfisrétti 1.

Vi skipta  og hagfr ideild  andídatspróf í viðskipta-
fræði , M.S.-próf í hagfræði 5, M.S.-próf í viðskiptafræði 41, 
M.S.-próf í heilsuhagfræði 1, M.A.-próf í mannauðsstjórnun , 

.S.-próf í hagfræði 15, .S.-próf í viðskiptafræði 7, M .A.-
próf í viðskiptafræði 45, A-próf í hagfræði 5, Diplómapróf 2.

Heimspekideild  M.A.-próf í almennri bókmenntafræði 
8, M.A.-próf í íslenskum bókmenntum , M.A.-próf í íslenskri 
málfræði 2, M.A.-próf í sagnfræði , M.A.-próf í íslenskum 
fræðum 2, M.A.-próf í fornleifafræði 1, M.A.-próf í heimspeki 
1, M.A.-próf í þýðingafræðum 1, M.A.-próf í dönsku 1, M.A.-
próf í tungutækni 1, M. aed.-próf í íslensku 5, M. aed. í ensku 
1, M. aed. í þýsku 1, . h. sl.-próf 12.

Í febrúar stó u stúdentar v r  um hagsmuni Háskóla Íslands.
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.A-próf í tveimur aðalgreinum, grísku og heimspeki 1, 
.A.-próf í almennri bókmenntafræði 21, .A.-próf í almennum 

málvísindum 1, .A.-próf í ensku 21, .A.-próf í frönsku , 
.A.-próf í heimspeki 1 , .A.-próf í íslensku , .A.-próf í 

dönsku 2, .A.-próf í ítölsku , .A.-próf í latínu 1, .A.-próf í 
rússnesku 1, .A.-próf í finnsku 2, .A.-próf í norsku 1, .A.-
próf í fornleifafræði 2, .A.-próf í sagnfræði 18, .A.-próf í 
spænsku 8, .A.-próf í þýsku 1 , .A.-próf í táknmálsfræði og 
táknmálstúlkun 1 , .A.-próf í táknmálsfræði 1, Diplómanám 
í hagnýtri íslensku 2, viðbótarnám í starfstengdri siðfræði 1, 
viðbótarnám í hagnýtum þýðingum 1, Diplómanám í hagnýtri 
þýsku 1, Diplómanám í hagnýtri ensku 1.

Verkfr ideild 1  M.S.-próf í byggingarverkfræði 1, M.S.-
próf í vélaverkfræði 4, M.S.-próf í iðnaðarverkfræði 1, M.S.-próf í 
tölvunarfræði 1 , M.S.-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði .

.S.-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði 27, .S.-próf í 
vélaverkfræði 1 , .S.-próf í véla- og iðnaðarverkfræði 5, .S.-
próf í iðnaðarverkfræði 2 , .S.-próf í efnaverkfræði 7, .S.-
próf í rafmagns- og tölvuverkfræði 2, .S.-próf í tölvunarfræði 

1, Diplómanám í tölvurekstrarfræði 1.
aunvísindadeild 16  M.S.-próf í eðlisfræði 2, M.S.-próf 

í jarðeðlisfræði 1, M.S.-próf í stjarneðlisfræði 1, M.S.-próf í 
jarðfræði 4, M.S.-próf í matvælafræði 1, M.S.-próf í líffræði 5, 
M.S.-próf í sjávarútvegsfræði 1, M.S.-próf í næringarfræði 1, 
M.S.-próf í umhverfisfræðum 5, M.S.-próf í efnafræði 1.

.S.-próf í stærðfræði 1 , .S.-próf í efnafræði 2, .S.-próf 
í eðlisfræði 4, .S.-próf í jarðeðlisfræði , .S.-próf í jarðfræði 
12, .S.-próf í landfræði 15, .S.-próf í lífefnafræði 12, .S.-
próf í líffræði 4 , .S.-próf í matvælafræði 2, .S.-próf í ferða-
málafræði 2 , Diplómanám í ferðamálafræði 5.

lagsvísindadeild 1 og 1  í vi bótarnámi  M.A.-próf í 
félagsfræði 7, M.A.-próf í mannfræði 7, andídatspróf í sálfræði 
5, M.A.-próf í þjóðfræði 1, M.A.-próf í uppeldis- og menntun-
arfræði 8, M.A.-próf í stjórnmálafræði 2, M.A.-próf í félagsráð-
gjöf 1, M. .A.-próf í opinberri stjórnsýslu 2, Diplóma í opinberri 
stjórnsýslu , Diplóma í fræðslustarfi og stjórnun , Diplóma í 
mati og þróunarstarfi 1.
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.A.-próf í bókasafns- og upplýsingarfræði 1 , .A.-próf í 
félagsfræði 24, .A.-próf í félagsráðgjöf , .A.-próf í mann-
fræði 2 , .A.-próf í sálfræði 7 , .A.-próf í stjórnmálafræði 
8, .A.-próf í uppeldis- og menntunarfræði 12, .A.-próf í 

þjóðfræði 7, Diplómanám í tómstundafræði 1.
Viðbótarnám (eitt ár) í kennslufræði til kennsluréttinda 72, 

í námsráðgjöf 15, náms- og starfsráðgjöf 15, félagsráðgjöf 5, 
hagnýtri fjölmiðlun 14, bókasafns- og upplýsingafræði .

H úkrunarfr ideild  M.S.-próf í hjúkrunarfræði 4, .S.-
próf í hjúkrunarfræði 7 , embættispróf í ljósmóðurfræði 1 .

f afr ideild 1  M.S.-próf í lyfjavísindum , M.S.-próf í 
lyfjafræði, viðbótarnám til starfsréttinda 1, and. pharm. próf 15.

annl knadeild  mbættispróf í tannlækningum 4.

ennaraháskóli Íslands brautskráði 445 nemendur árið 2 4 
í grunndeild og 155 í framhaldsdeild. Alls voru því brautskráðir 

 nemendur (527 árið áður). Af þeim voru 5  konur og 1 
karl.

1 . apríl var náttúrufr ihúsi  sk a formlega opna .
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Grunndeild. . d.-gráða í grunnskólakennarafræði 2 , . d.-
gráða í leikskólakennarafræði 4 , . d-gráða í leikskólakennara-
fræði-viðbótarnám , leikskólafræði til diplómu 2 , .S.-gráða 
í íþróttafræði 5, .A.-gráða í þroskaþjálfun 17, .A.-gráða í 
þroskaþjálfun-viðbótarnám , kennsluréttindanám , tómstunda- 
og félagsmálafræði til diplómu 4, viðbótarnám fyrir kennara og 
þroskaþjálfa .

ramhaldsdeild. Dipl. d.-gráða 1 5, M. d.-gráða í uppeldis- 
og menntunarfræði 2 . Af brautskráningum með Dipl. d.-gráðu 
voru flestar í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórn-
un menntastofnana, en þær voru 45.

H A
Háskólinn á Akureyri brautskráði 2 2 nemendur árið 2 4 

(2 2 árið áður).
Heilbrig isdeild  .Sc.-próf í hjúkrunarfræði 4 , .Sc.-próf í 

iðjuþjálfun 11, M.Sc.-próf í hjúkrunarfræði .
Kennaradeild  . d.-próf í leikskólafræði 4 , . d.-próf í 

grunnskólafræði 1, kennslufræði til kennsluréttinda 42, dipl-
óma í uppeldis- og menntunarfræðum 1 .

ekstrar  og vi skiptadeild  .Sc. í viðskiptafræði 48.
S ávarútvegsdeild  .Sc. hon. í sjávarútvegsfræði 4.

u lindadeild  .Sc. í sjávarútvegsfræði 7.
ppl singat knideild  .Sc. í tölvunarfræði 17.

H R
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 25  nemendur árið 2 4 

(214 árið áður) í eftirtöldum greinum  .S.-próf í tölvunarfræði 
2, .S.-próf í kerfisfræði 2 , .S.-próf í viðskiptafræði 1 4, 

Diploma í viðskiptafræði 4 .

V
Viðskiptaháskólinn á ifröst brautskráði 8  nemendur árið 

2 4 í eftirtöldum greinum
gfr ideild  S-gráða í viðskiptalögfræði 28.

Vi skiptadeild  Diplóma í rekstrarhagfræði 1, S-gráða í við-
skiptafræði 57.
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sta Krist ana Sveinsdóttir í heimspeki við M T í am-
bridge, Massachusetts (14. júní). Ritgerðin nefnist  Siding with 

uthyphro  Response-Dependence, ssentiality, and the ndi-
viduation of rdinary bjects. Þennan titil má þýða svo Í liði 
með vþýfróni  veittir eiginleikar, eðli og samsemd venjulegra 
hluta . 

enedikt Halldórsson í byggingaverkfræði við ríkisháskóla 
New York ríkis í uffalo. Ritgerðin nefnist  The Specific 

arrier Model  ts alibration to arth uakes of Different Tec-
tonic Regions and the Synthesis of Strong round Motions 
for arth uake ngineering Applications. Fjallað er um mat á 
jarðskjálftaáhrifum. 

re dís óna re steinsdóttir í félagsráðgjöf við owaháskóla 
(2 . febrúar). Ritgerðin nefnist  Risk Factors for Repeated hild 
Maltreatment.

Gu rún nna ónsdóttir í frumulíffræði við Harvard háskóla í 
oston (1 . nóvember). Ritgerðin nefnist  The Role of Myosin  

Vi skiptaháskólinn á ifr st.
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in Actin Assembly and ndocytosis in udding Yeast. Fjallað er 
um hlutverk mýósíns í stjórnun frumgrindar og í innfrumun.

G a ólfsdóttir í ráðgjafarsálfræði við ríkisháskóla Texas 
í Austin. Fjallað er um sálfræðilegar aðstæður íslenskra kvenna 
með grindarlos.

Halldór arfi Stefánsson í hagnýtri stærðfræði við isconsin 
háskóla í Madison. Ritgerðin nefnist  The Structure of Sparse 
Representations of mages sing Tight Frames. Fjallað er um 
wavelet-kerfi sem hafa verið notuð til að finna einfalda framsetn-
ingu á myndum í tölvutæku formi.

Hákon eifsson í kórstjórn við ashington háskóla í Seattle 
(2 . ágúst). Ritgerðin nefnist  Ancient celandic Heritage in ce-
landic A appella horal Music in the Twentieth entury. Fjall-
að er um íslenskan tónlistararf og endurbirtingu hans í kórtónlist 
án undirleiks á Íslandi á 2 . öld.

Helga ragadóttir í hjúkrunarfræði við owaháskóla (7. 
apríl). Ritgerðin nefnist  Developing a omputer-Mediated 
Support roup ntervention for arents whose hildren have 
been Diagnosed with ancer. Fjallað er um rannsókn með tölvu-
tengdan stuðningshóp fyrir foreldra barna, sem greinst höfðu 
með krabbamein.

ngi gnarsson í skordýrafræði við eorge ashington 
háskóla í ashington D . Ritgerðin nefnist  Systematics of 
Anelosimus and Theridiidae. Spiders (Araneae) and the volu-
tion of Social and leptoparasitic eb Sharing. Fjallað er um 
félagslynda tegund köngulóa.

Kristín Gu rún ónsdóttir í spænskum fræðum við ríkishá-
skólann í Ari ona. Ritgerðin nefnist  Voces de la subalternidad 
periférica. Jesus Malverde y otros santos profanos de México. 
Fjallað er um dýrlinginn og stigamanninn Jesús Malverde og 
aðra veraldlega dýrlinga í Mexíkó.

eifur Geir Hafsteinsson í vinnu- og skipulagsfræði við Vir-
ginia olytechnic nstitute (14. ágúst). Ritgerðin nefnist  The 
nteractive ffects of Achievement oals and Task omplexity 

on ffort, Mental Focus and njoyment. Fjallað er um þau árang-
ursmarkmið, sem einstaklingar hafa við framkvæmd verkefna 
af einhverju tagi.
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agnhildur Helgadóttir í lögfræði við ríkisháskólann í Vir-
giníu. Ritgerðin nefnist  Not so in North-America, the nfluence 
of American Theories on Judical Review in Nordic onstitution-
al Law. Fjallað er um þróun hugmynda um úrskurðarvald dóm-
stóla um stjórnskipulegt gildi laga í Noregi, Danmörku og á 
Íslandi, bandarísk áhrif á þessa þróun og hvernig hugmyndirnar 
hafa breyst til samræmis við dómaframkvæmd og aðrar aðstæð-
ur á Norðurlöndum.

Sigrí ur Gunnarsdóttir í hjúkrunarfræði við isconsin háskóla 
í Madison (2 . september). Ritgerðin nefnist  Attitudinal arriers 
to ancer ain Management in celand. 

Sólveig Halldórsdóttir í lífvísindum við olumbiaháskóla 
í New York. Ritgerðin nefnist  Models of Nutrient Mediated 

ffects on nergy Homeostasis in Mice and Humans.
órarinn Sveinn rnarson í hafefnafræði við ashington 

háskóla í Seattle (1 . júlí). Ritgerðin nefnist  reservation of 
rganic Matter in Marine Sediments  a Density Fractionation 

and -ray hotoelectron Spectroscopy Approach. Fjallað er um 
varðveislu á lífrænum efnum í seti á hafsbotni, en það er mikil-
vægur hluti af kolefnahringrásinni.

rni H artarson í jarðfræði við aupmannahafnarháskóla 
( . apríl). Verkefnið nefnist  Skagafjarðarmislægið og jarðsaga 
þess. Fjallað er í sjö sjálfstæðum vísindagreinum um afmarkaða 
þætti í jarðfræði Skagafjarðar.

ón gúst orsteinsson í vélaverkfræði við háskólann í la-
borg (11. júní). Ritgerðin nefnist  Modelling the peration of a 
Fishing Vessel for nergy System ptimisation. Fjallað er um 
að þróa stærðfræðilega aðferðafræði við að hanna fiskiskip í 
þeim tilgangi að lágmarka eldsneytisnotkun þeirra eftir að rekst-
ur er hafinn.

E
nna ísa únarsdóttir í mannfræði við niversity ollege 

í Lundúnaháskóla (12. febrúar). Ritgerðin nefnist  Modernity 
and Tradition  Houses and Material ulture in the ingdom of 
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Tonga. Fjallað er um tengsl húsagerðarlistar og samfélagsbreyt-
inga á Tonga-eyjum.

Gu b rg Vilh álmsdóttir í náms- og starfsráðgjafarfræðum 
við háskóla í Hertfordshire ( . febrúar). Ritgerðin nefnist  Social 

roup Differences in ccupational onceptualisations  ts 
Relationship to areer Decision Making and the Relevance of 

areers ducation. Fjallað er um hugmyndir íslenskra unglinga 
um starfsval.

Gu ni h. óhannesson í sagnfræði við ueen Mary ollege 
í Lundúnaháskóla. Ritgerðin nefnist  Troubled aters, od ar, 
Fishing Disputes and ritain s Fight for the Freedom of the High 
Seas 1 48- 4. Fjallað er um fiskveiði- og landhelgisdeilur reta við 
Norðmenn, Íslendinga, Sovétmenn og Dani á árunum 1 48- 4.

ngi rn P tursson í stærðfræði við háskólann í arwick (2. 
desember 2 ). Ritgerðin nefnist  Almost ositive sotropic 

urvature and Surgery. Fjallað er um það undirsvið diffurrúm-
fræði, sem nefnist riemönsk rúmfræði .

Steinunn Hrafnsdóttir í félagsráðgjöf við háskólann í anterbury, 
ent ( . janúar). Ritgerðin nefnist  The orking nvironment og 

celandic Social Service Managers.

ór Krist ánsson í sjúkraþjálfun við læknadeild Háskóla 
Íslands (22. maí). Ritgerðin nefnist  linical haracteristics of 

hiplash-Associated Disorders, rades - . – nvestigations 
into the Stability System of the ervical Spine. Fjallað er um 
mælanlegar aðferðir til að meta stafrænar truflanir í stöðugleika-
kerfi hálshryggjar hjá fólki með viðvarandi einkenni frá háls-
hrygg eftir árekstur.

Hekla Sigmundsdóttir í líffræði við læknadeild Háskóla 
Íslands (8. október). Ritgerðin nefnist  Hlutverk viðloðunarsam-
einda í meingerð psoriasis.

Helga Krist ánsdóttir í hagfræði við viðskipta- og hagfræði-
deild Háskóla Íslands (1 . júní). Ritgerðin nefnist  Determinants 
of xports and Foreign Direct nvestment in a Small pen co-
nomy. Fjallað er um gangráða útflutnings og beinnar erlendrar 
fjárfestingar í smáu, opnu hagkerfi.
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lafur aldursson í læknisfræði við læknadeild Háskóla 
Íslands (21. september). Ritgerðin nefnist  Starfsemi og gerð 
stjórneiningar í klóríðjónagöngum slímseigju.

Sigrí ur atthíasdóttir í sagnfræði við heimspekideild Há-
skóla Íslands (4. júní). Ritgerðin nefnist  Hinn sanni Íslendingur 
– þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1 -1 .

Svanb rg Helga Haraldsdóttir í jarðeðlisfræði við raunvís-
indadeild Háskóla Íslands (28. júní). Ritgerðin nefnist  Snjór, 
skafrenningur og snjóflóðahætta í vindasömu loftslagi. Fjallað 
er um samhengi veðurs, snjóþekju og snjóflóðahættu í þeim til-
gangi að auka öryggi snjóflóðaspáa.

órarinn l ndal í líffræði við raunvísindadeild Háskóla 
Íslands (14. desember). Ritgerðin nefnist  Hitaþolin ensím í 
sameindalíffræði og erfðagreiningum  RNA lígasar og fjölkirna 
kínasi úr hitakærum veirum og nýjar aðferðir við arfgerðagrein-
ingar einkirnabreytinga.

rá doktorsv rn Sigrí ar atthíasdóttur. .v.  nna gnarsdótt
ir forseti heimspekideildar, Sigrí ur úna Kristmundsdóttir 
andm landi, Sigrí ur atthíasdóttir og Valur ngimundarson 
andm landi.
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N
rni rnason í sjúkraþjálfun við íþróttaháskóla Noregs. Rit-

gerðin nefnist  njuries in Football  Risk Factors, njury Mecha-
nism, Team erformance and revention ( . september). Fjallað 
er um tíðni meiðsla í íslenskri knattspyrnu.

a i ár Kristófersson í hagfræði við umhverfis- og lífvís-
indaháskólann í si. Ritgerðin nefnist Markets and Heterogen-
eous oods. Fjallað er um verðmyndun á fiski, m.a. á íslensku 
fiskuppboðunum.

lnir re r Gu mundsson í læknisfræði við háskólann 
í jörgvin. Ritgerðin nefnist  Abdominal ompartment Syn-
drome  an xperimental Study on astrointestinal and Renal 

lood Flow, Hormonal hanges and rinary utput During 
rolonged ncreased ntra-Abdominal ressure. Fjallað er um 

hugsanlegan aukinn þrýsting í kviðarholi við alvarleg slys og 
afleiðingar þess.

Gu mundur . rnsson í tannlækningum við háskólann 
í Ósló (1 . september). Ritgerðin nefnist  The ostoperative 

ourse Following Third Molar Surgery sed for Testing of 
Anti- nflammatory Drugs. Fjallað er um bráðabólguferli eftir 
endajaxlaðgerðir.

arni Pálsson í olíuverkfræði við Heriot att háskóla í din-
borg (28. janúar). Ritgerðin nefnist  A Study on the arameters 

ontrolling (Matrix) njectivity of roduced ater. Fjallað er 
um þá þætti, sem ákvarða árangur af niðurdælingu skiljuvatns 
frá olíuvinnslu í ósprungin jarðlög.

Gu rún Gauksdóttir í lögfræði við háskólann í Lundi (1 . sept-
ember). Ritgerðin nefnist  roperty Rights and the uropean on-
vention on Human Rights. A Nordic erspective. Fjallað er um 
tvenns konar fyrirkomulag á vernd eignarréttar í stjórnarskrám.

Gu rún Valdimarsdóttir í læknisfræði við háskólann í pp-
sölum (25. maí). Ritgerðin nefnist  T F  Signal Transduction 
in ndothelial ells.
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Steina radóttir í líffræði við háskólann í Lundi (8. október). 
Ritgerðin nefnist  hosphatidylethonal-formation and Degrad-
ion in lood and rgans. Fjallað er um ákveðna tegund af fosfó-
lípíði (fituefni), sem myndast í frumum líkamans, þegar alkóhól 
er til staðar.

Steinunn Krist ánsdóttir í fornleifafræði við háskólann í 
autaborg (28. september). Ritgerðin nefnist  The Awakening 

of hristianity in celand. Discovery of a Timber hurch and 
raveyard at Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður. 
Sveinb rn Krist ánsson við arolinska nstitutet í Stokk-

hólmi (2 . apríl). Verkefnið nefnist  Skin ancer revention  
Readiness to hange Sun-Related ehaviour. Fjallað er um for-
varnir gegn húðkrabbameinum.

Stúdentspróf
Stúdentafjöldi frá stærstu skólunum á árinu var sem hér segir  

Frá Menntaskólanum í Reykjavík 155 (128), Menntaskólanum á 
Akureyri 144 (1 ), Ver lunarskóla Íslands 22  (2 2), Mennta-
skólanum við Hamrahlíð 22  (251), Menntaskólanum við Sund 
11  (14 ), Fjölbrautaskólanum í reiðholti 21  (28 .

RA R
 vegum Landsvirkjunar var haldið áfram framkvæmdum 

við árahnjúka, sem hófust 2 . Miðaði þeim að mestu eftir 
áætlun, en þó var í árslok orðin um fjögurra mánaða seinkun 
á byggingu árahnjúkastíflu. Seinkunin stafaði mest af því, að 
7-12 metrum dýpra var niður á fastan botn undir stíflunni en áætl-
að hafði verið. Þá kom í ljós misgengi undir távegg stíflunnar 
og kallaði það á breytingu á hönnun hennar. Vatnavextir í ágúst 
urðu til þess, að hækka þurfti varnarstíflu.

Vinna við aðrennslisgöng virkjunarinnar fór af stað á árinu 
og voru fluttar til landsins og settar saman þrjár risaborvélar 
til þess að nota við þá vinnu. Hin fyrsta þeirra var gangsett 24. 
apríl og boraði hún inn úr lúmsstaðadal. nnur vélin byrjaði 
2 . júlí, og var sú í aðgöngum við Axará og hin þriðja byrjaði 
2 . september í aðgöngum á Valþjófsstaðarfjalli. orun gekk 
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nokkuð misjafnlega og fór hún eftir því, hversu bergið var hart 
og hvernig gekk að koma grjótmulningi frá sér. Í árslok höfðu 
verið boraðir um 17 km af aðrennslisgöngum og var það um 
28  af framkvæmdinni.

Ítalska verktakafyrirtækið mpregilo sá um byggingu ára-
hnjúkastíflu og borun aðrennslisganga, en Suðurverk hf. tók að 
sér að byggja Desjarárstíflu og Sauðárdalsstíflu og hófust þær 
framkvæmdir í apríl.

Lokið var við verkhönnun á veitu í Skaftá um Langasjó í 
Tungnaá og Norðlingaölduveitu miðað við vatnsborð 5  metrum 
yfir sjó. Þá var unnið að rannsóknum vegna hugsanlegra virkjana í 
Neðri-Þjórsá, Skjálfandafljóti og Jökulsá í Skagafirði.

Vatnsbúskapur Landsvirkjunar var góður en þó heldur lakari 
en á metárinu 2 . Þórisvatn fylltist á árinu, og varð vatnsborð-
ið hæst 12. september, 57 ,  m yfir sjó. Lægst varð það 14. 
febrúar, 572,45 m yfir sjó.

Heildarrafmagnsöflun Landsvirkjunar á árinu óx lítillega og 
var 7.2  gígavattstundir (7.245 árið áður) eða 1.  megavött. 
Helstu kaupendur raforku á árinu voru Alcan á Íslandi með 2 
megavött ( 2 árið áður), rkuveita Reykjavíkur 177 (17 ), 
Norðurál 1  (1 ), Rafmagnsveitur ríkisins 14  (14 ) og 
Íslenska járnblendifélagið 12  (1 ).

Rekstrartekjur Landsvirkjunar voru 1 . 2  milljónir króna 
(12.821). Hagnaður á árinu var 7.1 5 milljónir króna, en árið 
áður var hagnaðurinn 1.551 milljón. Skuldir Landsvirkjunar 
voru í árslok 1 2 milljarðar króna ( 2,8 milljarðar árið áður).

A N R ER A
rlendir fer amenn
rið 2 4 fjölgaði ferðamönnum, sem komu um Leifsstöð um 

1 ,  og urðu þeir 48.5  ( 1 . 14 árið áður). Flestir ferða-
menn komu frá eftirtöldum tíu löndum

 1. retland  5 .85
 2. andaríkin  48.
 . Þýskaland  4 .127
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 4. Svíþjóð  8.5
 5. Danmörk  2.845
 . Noregur  2 .74
 7. Frakkland  21.482 
 8. Holland  11. 14
 . Ítalía .47  
 1 . Finnland 7.4

Töluverð fjölgun varð á ferðamönnum frá Norðurlöndum eða 
1 ,  og retlandi 14, , en tiltölulega mest varð hún frá Jap-
an, 51, . Þaðan komu um .7  ferðamenn (4.4  árið áður). 
Ferðamannafjöldi frá andaríkjunum stóð nálega í stað.

lug
Farþegum í millilandaflugi celandair fjölgaði um 17,8  á 

árinu 2 4 og urðu þeir alls 1. 2.8 2 (1.1 1.87  árið áður). 
innig fjölgaði í innanlandsflugi hjá Flugfélagi Íslands eða um 

1 , . Farþegar í innanlandsfluginu voru 18. 4  (28 .1 7 
árið áður).

Velta Flugleiðasamsteypunnar í heild var um 4 ,7 milljarðar 
króna, og er það um 14,  aukning frá fyrra ári. róði varð á 
rekstrinum upp á .4  milljónir króna (1.12  árið áður). Starfs-
mannafjöldi Flugleiðasamsteypunnar á árinu var að jafnaði 
2.4 5 (2.28 ). nnan samsteypunnar voru í árslok 1  félög og 
hafði fjölgað um tvö á árinu.

Hinn 2 . janúar keypti ddaflug hf. 8,5  hlut í Flugleiðum. 
igendur þess eru Jón Helgi uðmundsson og Hannes Smára-

son. Seljandi var Straumur fjárfestingarbanki og verðmæti hlut-
arins var talið ,2 milljarðar.

Farþegum celand xpress fjölgaði um 88,  milli ára. Alls 
flugu með félaginu 255. 4  farþegar árið 2 4 (1 .1  árið 
áður). Félagið flutti um 1  allra farþega til og frá landinu. 
Hinn 1. apríl byrjaði félagið að vera með tvær ferðir á dag til 
London og aupmannahafnar.

Flugfélagið Atlanta keypti í október ,  hlut í breska 
leiguflugfélaginu xcell Airways og eignaðist með því 71,4  
hlutafjár í félaginu. Þá var í undirbúningi sameining Atlanta 
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og Íslandsflugs, sem verða átti um áramót, og skyldi sameinað 
félag heita Avion roup. Starfsemin skyldi vera á sviði alþjóð-
legs flugreksturs. Velta Atlanta á árinu var um 72 milljarða 
króna.

Íslandsflug hætti starfsemi sinni við innanlandsflug 1. október 
og við tók Landsflug ehf. Þetta félag hélt uppi áætlunarflugi til 
Hornafjarðar, Vestmannaeyja, Vesturbyggðar ( íldudals) og 

jögurs. Flug til Sauðárkróks var fellt niður.

Siglingar
 aðalfundi imskipafélags Íslands hf. 18. mars var nafni 

félagsins breytt í urðarás hf. Það á síðan dótturfélagið imskip 
ehf. jörgólfur Thor jörgólfsson var kosinn stjórnarformaður 

urðaráss og Magnús Þorsteinsson imskips. – m miðjan 
ágúst var tilkynnt, að Skipafélagið Föroyar hefði verið innlimað 
í imskip, sem greiddi 1  milljónir danskra króna og ,  hlut 
fyrir færeyska félagið.

Flutningsmagn með áætlunarskipum imskipafélagsins. óx 
um 4,  á árinu. Flutt voru um 1.7 .  tonn. Hagnaður af 
starfsemi félagsins nam um 2,  milljörðum króna fyrir skatta, 

Her ólfur vi  br gg u í orláksh fn.
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og var það nokkru betra en árið áður. Skrifstofur félagsins voru 
fluttar úr húsi þess við ósthússtræti í Sundaklett. imskipafé-
lagshúsið var síðan selt, en það var byggt á árunum 1 1 -21.

 árinu voru öll flutningakerfi imskips innanlands samein-
uð í eitt afkomusvið. Þetta voru  ætlunarflutningar Flytjanda 
ehf, gámaakstur á vegum imskips, strandsiglingar Mánafoss 
og rekstur svæðisskrifstofa imskips á landsbyggðinni. Sú viða-
mikla ákvörðun var síðan tekin að leggja niður strandsiglingar 
félagsins frá 1. desember og láta alla flutninga fara fram með bif-
reiðum Flytjanda. Með þessari ákvörðun lauk strandsiglingum 
við Ísland, sem staðið höfðu frá 187 .

Rekstur Samskipa hf. gekk vel, og var félagið rekið með 7 8 
milljóna króna hagnaði eftir skatta (  milljónir árið áður). 
Rekstrartekjur samstæðunnar á árinu voru um 2 ,  milljarðar 
(17,  milljarðar árið áður). Starfsmenn voru að jafnaði 1 .

Skipafélagið Atlantsskip hélt áfram reglubundnum siglingum 
milli Rotterdams og ópavogs.

Farþegar, sem komu til landsins með skemmtiferðaskipum, 
voru um 5.  í 58 ferðum. rið áður voru þeir . 77 í 5  
ferðum.

Samg ngur á landi
nnflutningur bifreiða fór mjög vaxandi á árinu. Fluttir voru 

inn til landsins alls 11. 8 nýir fólksbílar ( .888 árið áður). 
Alls voru flutt inn 1 . 2  fjórhjóla ökutæki (11. 12 árið áður). 
Japanskir bílar voru sem fyrr vinsælastir en þýskir bílar gengu 
næstir þeim. Mest selda tegundin af nýjum fólksbílum var eins 
og áður Toyota frá Japan með .1  bíla (2.712) eða 2 ,7 . 
Síðan kom Volkswagen frá Þýskalandi með 1. 71 bíl (8 1) eða 
8, . Ford var í þriðja sæti, en af þeirri tegund voru fluttir inn 

 bílar eða 7,8  af innflutningi fólksbíla.
Af einstökum bílum var Toyota Yaris í efsta sæti, en af honum 

voru fluttir inn 7 2 bílar (55  árið áður). Toyota orolla varð 
í öðru sæti með 7  eintök ( 4 árið áður). Í þriðja sæti varð 
Skoda ctavia með 578 eintök. Toyota Land ruiser var sölu-
hæstur af stærri jeppum með 557 eintök ( 45).

Í árslok 2 4 voru 2 .224 bifreiðir á skrá í landinu (18 .81  
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árið áður). Af þeim voru 1 .8  fólksbifreiðir (1 1.721), 1.7  
hópferðabifreiðir (1. ) og 21.2 5 vöru- og sendibifreiðir 
(2 .278).

rið 2 4 létust 2  í umferðarslysum, 5 í sjóslysum drukkn-
unum,  í frítímaslysum og 1 í vinnuslysi. Alls létust því 8 af 
slysförum á árinu. Af hinum látnu voru 7 erlendir gestir.

. janúar sökk Húni  4, sex tonna bátur, 2  sjómílur norð-
vestur af arðskaga. inn maður var um borð, og var honum 
bjargað um borð í Sólborgu R  7 . – 2 . janúar fórst báturinn 
Sigurvin  1 í innsiglingunni í rindavík. Tveir menn voru 
á bátnum og björguðust þeir naumlega, kaldir og þrekaðir. Það 
voru félagar í björgunarsveitinni Þorbirni, sem stóðu að björg-
uninni. jörgunarskipið ddur V. íslason og slöngubáturinn 

ílainnflutningur ó  á árinu. mfer in á gatnamótum Kringlu
m rarbrautar og iklubrautar.
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Hjalti Freyr komu við sögu. – Loðnuskipið aldvin Þorsteins-
son A 1  strandaði á Skarðsfjöru í Meðallandi . mars. Allri 
áhöfninni, 1  manns, var bjargað um borð í TF-Líf, þyrlu Land-
helgisgæslunnar. ftir erfiðar tilraunir var skipið dregið út 17. 
mars. Fenginn var stór norskur dráttarbátur til þess verks og dró 
hann aldvin Þorsteinsson til Noregs. – 1 . maí sökk 17 tonna 
trébátur, Sigurbjörg  1 , vestur af Reykjanestá. Mummi  
bjargaði tveimur mönnum af Sigurbjörgu. – 17. maí sökk trillan 
Hafbjörg ST 77 út af aldrananesi við jarnarfjörð. Tveir menn 
voru um borð og komust þeir í gúmbjörgunarbát. – Svanborg V  
52, 12 tonna eikarbátur, sökk 25. maí þrjár mílur austur af jarn-
arey. Tveir menn voru um borð og fóru þeir í gúmbát. jörgun-
arbáturinn Þór bjargaði þeim. – Vélbáturinn ústi í apey sökk 
út af Langanesi 4. júní. Þriggja manna áhöfn var bjargað um 
borð í rbak A. – jörgvin ÍS 4 8, 25 tonna bátur, sökk um 
17 sjómílur út af Dýrafirði 2 . ágúst. Tveir menn voru í áhöfn 
og björguðust þeir um borð í Steinunni ÍS 817. – Fjarki ÍS 44, 
sex tonna bátur, sökk átta sjómílur suðaustur af jögri í ágúst. 

inn maður var um borð og komst hann í gúmbát. Skipverjar á 
jörgu Hauks björguðu honum. – . ágúst fórst kanadíska skút-

an Silver 25 sjómílur suðvestur af Malarrifi. Tveir menn voru 
á skútunni og náðust þeir báðir upp í þyrluna TF-LÍf, en annar 
þeirra var þá látinn. – ópanes ST 4 , 2  tonna rækjuskip, sökk 
27 sjómílur norðnorðvestur af Skagatá 2. september. Þrír menn 
voru í áhöfn skipsins og fóru þeir í gúmbát. Togarinn aldbakur 

A 1 bjargaði þeim.

mfer arsl s
Hinn 2 . febrúar varð harður árekstur tveggja jeppa skammt 

frá ifröst í orgarfirði. Sjö manns voru í bifreiðunum og lét-
ust tvær stúlkur. – . mars fór fólksbíll út af hafnarbakka á 
Akranesi. ldruð hjón voru í bílnum og drukknuðu þau. – 1 . 
október varð bílvelta á Þjórsárdalsvegi við Skriðufell. Sjö voru 
í bílnum og létust tveir, íslenskur ökumaður og brasilískur ferða-
maður. – 17. október fór bíll út af vegi skammt frá Varmahlíð í 
Skagafirði. Fernt var í bílnum og lést einn ( ólverji), en annar 
stórslasaðist.
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Sigi  um bor  í aldvin orsteinsson á strandsta .
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RN
Fjórða ríkisstjórn Davíðs ddssonar sat að völdum til 15. sept-

ember. Hún var skipuð eftirtöldum ráðherrum  Davíð ddsson 
forsætisráðherra, eir H. Haarde fjármálaráðherra, Þorgerður 

atrín unnarsdóttir menntamálaráðherra, jörn jarnason 
dóms- og kirkjumálaráðherra, rni M. Mathiesen sjávarútvegs-
ráðherra og Sturla öðvarsson samgönguráðherra frá Sjálfstæð-
isflokknum, Halldór sgrímsson utanríkisráðherra, Valgerður 
Sverrisdóttir viðskipta- og iðnaðarráðherra, Jón ristjánsson 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, rni Magnússon félags-
málaráðherra, uðni gústsson landbúnaðarráðherra og Siv 
Friðleifsdóttir umhverfisráðherra frá Framsóknarflokknum.

Í samræmi við samkomulag Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
arflokks við stjórnarmyndunina lét Davíð ddsson af störfum 
forsætisráðherra 15. september og Halldór sgrímsson tók við. 
Þá tók Sjálfstæðisflokkur við umhverfisráðuneytinu og varð 
Sigríður Anna Þórðardóttir ráðherra umhverfismála í stað Sivjar 
Friðleifsdóttur.

Nýir aðstoðarmenn  Steingrímur Sigurgeirsson blaðamaður 
hjá Þorgerði atrínu unnarsdóttur menntamálaráðherra og Har-
aldur Johannessen blaðamaður hjá Sigríði nnu Þórðardóttur 
umhverfisráðherra.

 fyrstu mánuðum ársins voru ekki miklar sviptingar í stjórn-
málum miðað við það sem síðar varð. Í ársbyrjun var boðað, að 
húsbréfakerfið yrði afnumið á árinu og sparisjóðafrumvarp við-
skiptaráðherra var afgreitt með hraði á Alþingi í byrjun febrúar. 
Það var samþykkt með 4  atkvæðum gegn einu. Þrír sátu hjá. – Í 
byrjun apríl voru pólitískar deilur um jafnréttislögin. ærunefnd 
jafnréttismála taldi, að jörn jarnason dómsmálaráðherra hefði 
brotið þessi lög með því að ganga fram hjá Hjördísi Hákonar-
dóttur við veitingu embættis hæstaréttardómara. jörn sagði að 
lögin væru barn síns tíma . mboðsmaður Alþingis gaf í maí 
út álit á skipan hæstaréttardómara. Hann taldi málsmeðferð ráð-
herra ekki fullnægja lagakröfum. Í framhaldi af þessu áliti vildi 
stjórnarandstaðan að dómsmálaráðherra segði af sér.
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Hinn 2 . apríl lagði Davíð ddsson forsætisráðherra fram 
frumvarp um fjölmiðla fyrir ríkisstjórnina. Í því var gengið 
lengra en gert var í tillögum fjölmiðlanefndar, sem skipuð var 
af menntamálaráðherra og var undir forystu Davíðs Þórs jörg-
vinssonar. Davíð ddsson tók málið undan forræði menntamála-
ráðherra á þeirri forsendu að það væri eins konar bandormur, 
sem kæmi inn á valdsvið margra ráðherra. Fljótlega kom fram 
sú skoðun, að frumvarpið beindist að einu fyrirtæki, Norðurljós-
um.

ftir umræður í stjórnarflokkunum og að gerðum breytingum 
á frumvarpinu, einkum að tillögu framsóknarmanna, kynnti Dav-
íð ddsson það þjóðinni 25. apríl. Ríkisstjórnin og þingflokkar 
hennar höfðu þá samþykkt það. Meginefni frumvarpsins fólst í 
því, að fyrirtækjum var bannað að eiga hlut bæði í ljósvakamiðli 
og dagblaðaútgáfu. Þá var fyrirtæki með markaðsráðandi stöðu 
í óskyldum rekstri bannað að eiga hlut í fjölmiðlafyrirtæki. 

efa skyldi tveggja ára aðlögunartíma fyrir starfandi fyrirtæki 
að breyta rekstri sínum. óð sátt var sögð um þetta milli stjórn-
arflokkanna og Halldór sgrímsson taldi frumvarpið eðlilegt 
og að það bryti ekki í bága við stjórnarskrána. msir voru þó á 
öndverðum meiði við þetta þ. á m. Sigurður Líndal, fyrrverandi 
lagaprófessor, sem taldi frumvarpið grípa inn í ríkjandi markaðs-
aðstæður og það væri andstætt stjórnarskránni. Löggjafinn hefði 
ekki ótakmarkað vald til þess að kippa fótum undan fyrirtækjum 
og atvinnustarfsemi.

Fjölmiðlafrumvarpið kom til meðferðar á Alþingi . maí og 
urðu strax um það miklar umræður. Stjórnarandstaðan snerist 
öll gegn því og tveir framsóknarmenn höfðu um það efasemdir. 
Í könnun allups í byrjun maí kom fram, að 4,5  aðspurðra 
Íslendinga voru á móti frumvarpinu, 24,1  studdu það og 
11,5  voru hlutlausir.

Í maí snerist öll umræða á Alþingi og í þjóðfélaginu um fjöl-
miðlafrumvarpið. erðar voru ýmsar breytingar á því og áttu 
þær að stuðla að því að fá alla framsóknarmenn til fylgis við 
það. Niðurstaðan varð sú, að frumvarpið var samþykkt sem lög 
frá Alþingi 24. maí með 2 atkvæðum gegn . Allir sjálfstæð-
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ismenn studdu frumvarpið, en einn framsóknarmaður, ristinn 
H. unnarsson, greiddi atkvæði á móti með allri stjórnarandstöð-
unni. Jónína jartmar  úr Framsóknarflokki sat hjá. Frumvarpið 
var nú sent Ólafi Ragnari rímssyni forseta til undirskriftar og 
hann fékk líka 1.752 áskoranir fólks, sem vildi að hann neit-
aði að samþykkja fjölmiðlalögin. ndirskriftasöfnunin var að 
frumkvæði svonefnds Fjölmiðlasambands, sem birti áskorun 

 Íslendinga til forsetans um að skrifa ekki undir. nnfremur 
var haldinn útifundur við skrifstofur forseta Íslands að kvöldi 
24. maí.

Miðvikudaginn 2. júní, kl. 1 . , boðaði forseti Íslands 
blaðamannafund á essastöðum. Þá lýsti hann því yfir, að hann 
skrifaði ekki undir fjölmiðlalögin, sem samþykkt höfðu verið á 
Alþingi. Hann sagði mikla gjá hafa myndast milli þings og þjóð-
ar og því gæti hann ekki samþykkt þessi lög.

Neitun forseta var í samræmi við 2 . grein stjórnarskrárinnar, 
sem felur í sér svokallaðan málskotsrétt forseta. Hann má neita 
að skrifa undir og verður þá að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla 
um viðkomandi mál, svo fljótt sem verða má. Ríkisstjórnin og 
nær allir stuðningsmenn hennar á þingi gagnrýndu mjög þessa 
ákvörðun forseta, enda ætti hún sér ekki fordæmi. Þá væru eng-
ar reglur til um framkvæmd slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu og til 
álita kæmi hvort aukinn meirihluti ætti að koma til. nnfremur 
var rætt um þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslunni. 8. júní hélt 
forsætisráðherra fund með foringjum stjórnarandstöðunnar um 
framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu. Honum lauk í styttingi eftir 
aðeins 15 mínútur. Samkomulag varð þó um, að Alþingi kæmi 
saman á ný 5. júlí, þar sem taka skyldi ákvarðanir um fram-
kvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu.

Sama dag og fundurinn var með stjórnarandstöðunni skipaði 
ríkisstjórnin starfshóp til þess að skila tillögum um það, hvernig 
þjóðaratkvæðagreiðslu skyldi háttað. Formaður hans var arl 
Axelsson hrl. Starfshópur þessi skilaði áliti 28. júní og taldi 
hann hugsanlegt að setja skilyrði um lágmarksþátttöku. Hins 
vegar vildi hópurinn ekki sjá ákvæði um aukinn meirihluta, t.d. 
að tveir þriðju yrðu að greiða atkvæði gegn lögunum til þess að 
fella þau úr gildi.
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orsí a orgunbla sins . úní.
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Allan júnímánuð voru miklar deilur í þjóðfélaginu um fjöl-
miðlamálið og þó einkum um þá einstæðu ákvörðun forseta að 
skjóta málinu til þjóðarinnar. Má segja, að áherslur hafi flust frá 
deilum um eignarhald á fjölmiðlum til deilna um stjórnarskrá 
lýðveldisins. Í skoðanakönnun Fréttablaðsins í byrjun júní kom 
fram, að 74,1  voru fylgjandi því, að forseti hefði málskotsrétt 
og 4,1  töldu þá ákvörðun hans rétta að skjóta fjölmiðlamálinu 
til þjóðarinnar.

ftir að Alþingi kom saman á ný 5. júlí bar mest á þeim 
kröfum stjórnarandstöðunnar, að þjóðin fengi að kjósa um fjöl-
miðlamálið og var talað um aðra helgi í ágúst í því sambandi. 
Svonefnd Þjóðarhreyfing með lýðræði  fékk hóp sérfræðinga 
undir forystu Jónatans Þórmundssonar lagaprófessors til þess 
að semja álitsgerð um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu. Nið-
urstaða hópsins var sú að það væri ólýðræðislegt, ólöglegt og 
ósiðlegt að setja takmarkanir af nokkru tagi um þjóðaratkvæða-
greiðslu . Þjóðarhreyfingin efndi síðan til mótmælafundar 8. júlí 
undir slagorðinu  Við viljum kjósa .

Ríkisstjórnin virtist á hinn bóginn hallast æ meir að því að 
losna við þjóðaratkvæðagreiðslu, og varð sú niðurstaða, að þing-
menn hennar í allsherjarnefnd Alþingis undir forystu jarna 

enediktssonar báru fram nýtt frumvarp um fjölmiðla. Það fól í 
sér ógildingu eldra frumvarps og var samþykkt sem lög 2 . júlí. 
Forseti Íslands staðfesti lögin 27. júlí og lauk með því þessari 
harðvítugu deilu.

R
Davíð ddsson tilkynnti 14. ágúst, að hann mundi taka við 

embætti utanríkisráðherra 15. september. Þetta gerði hann á 
heimili sínu, þar sem öran ersson, forsætisráðherra Svía, var 
í heimsókn. Davíð hafði ekki getað sótt fund forsætisráðherra 
Norðurlanda vegna veikinda, en var nýkominn heim. Hann var 
lagður inn á spítala 21. júlí og gekkst undir tvo uppskurði vegna 
illkynja meinsemda. Meðal annars vegna þessara veikinda lék 
nokkur vafi á því, hvað Davíð hygðist fyrir eftir 15. september. 
Allur vafi var síðan tekinn af því með yfirlýsingunni 14. ágúst. 
12. september gaf Davíð síðan yfirlýsingu í Morgunblaðinu 
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þess efnis að hann hygðist sækjast eftir endurkjöri sem formað-
ur Sjálfstæðisflokksins á flokksþingi 2 5. 14. september hélt 
Davíð ddsson síðasta ráðherrafund sinn í þessari lotu . Hann 
gaf arftaka sínum, Halldóri sgrímssyni, það ráð að sýna festu, 
stöðugleika og sanngirni .

Hinn 1 . ágúst var haldinn fundur í þingflokki Framsóknar-
flokksins. Þar var samþykkt tillaga formanns flokksins þess 
efnis ( - ), að Siv Friðleifsdóttir léti af embætti umhverfisráð-
herra 15. september og fengi ekki annað ráðherraembætti, eins 
og hún hafði gert sér vonir um. onur í Framsóknarflokknum 
voru óánægðar með þessa niðurstöðu. – Nýi umhverfisráðherr-
ann, Sigríður Anna Þórðardóttir, er tíunda konan, sem gegnir 
ráðherraembætti.

 haustþinginu tóku fjárlögin að venju mestan tíma, en tölu-
vert var rætt um skattamál og Íraksstríðið. Tillögur ríkisstjórn-

Siv ri leifsdóttir gengur af ingflokksfundi, ar sem ákve i  
var a  hún l ti af rá herradómi.
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arinnar um lækkun skatta voru kynntar 1 . nóvember, en þær 
skyldu koma til framkvæmda á árunum 2 5- 7. – Hinn 28. 
nóvember sagði Hjálmar rnason, formaður þingflokks Fram-
sóknarflokksins, að til greina kæmi að Íslendingar endurmætu 
stuðning sinn við Íraksstríðið. Þetta var rætt á þingi daginn 
eftir. Stjórnarandstæðingar fögnuðu sinnaskiptum Hjálmars, en 
ráðherrar sögðu, að ummæli hans hafi verið oftúlkuð. Í þessum 
umræðum kom Davíð ddsson með nýyrðið  afturhaldskomma-
tittsflokkur  um Samfylkinguna.

íkisst órnin ásamt forseta Íslands eftir bre tingarnar 1 . sept
ember. .v.  Valger ur Sverrisdóttir, Sigrí ur nna ór ardóttir, 
Gu ni gústsson, rn arnason, rni agnússon, Halldór 

sgrímsson, lafur agnar Grímsson, aví  ddsson, rni . 
athiesen, Geir H. Haarde, ón Krist ánsson, Sturla varsson 

og orger ur Katrín Gunnarsdóttir.
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Sko anakannanir um st órnmál
Í fyrstu skoðanakönnun ársins, könnun allups í janúar, var 

Sjálfstæðisflokkur með 8, , Samfylkingin , , Fram-
sóknarflokkur 14, , Vinstri grænir 1 ,  og Frjálslyndi 
flokkurinn , . Ríkisstjórnin var með 4 ,  fylgi, en and-
stæðingar hennar voru með 51, . –  næstu mánuðum var 
fylgi stjórnarinnar heldur á uppleið, en hrapaði síðan niður eftir 
deilurnar um fjölmiðlafrumvarpið. Í maí fór stuðningur við 
stjórnina niður í , , en andstæðingarnir voru með 1, . 
Fylgi Sjálfstæðisflokksins var komið niður í 27,  og 57,1  
kjósenda báru minnst traust til Davíðs ddssonar en 2 ,  
mest traust til hans.  sama tíma var fylgi Samfylkingarinnar 
komið í ,1 . Fylgi Framsóknarflokksins, Vinstri grænna og 
Frjálslynda flokksins var svipað og í ársbyrjun. – Síðsumars 
fór fylgi stjórnarflokkanna aftur vaxandi og stuðningur við rík-
isstjórnina óx einnig.

l ingi
Alþingi kom saman að nýju eftir jólaleyfi hinn 28. janúar og 

1 . löggjafarþinginu var frestað 28. maí. Samþykkt voru á þing-
inu 12  lagafrumvörp og 2  þingsályktanir. Þingskjöl voru fleiri 
en áður hefur þekkst eða 1.8 , sem er 4  fleiri en flest áður. 
Fluttar voru 4. 84 ræður og tók það 475 klst. Steingrímur J. Sig-
fússon flutti flestar ræður og talaði alls í um  klst.

Alþingi kom saman 5. júlí, samþykkti ein lög og var frestað 
2 . júlí.

1 1. lögjafarþingið var sett 1. október. Halldór löndal, for-
seti þingsins, flutti ræðu um atburði sumarsins, þ.e. málskot 
forseta á fjölmiðlalögunum. Halldór taldi vald þingsins hafa 
minnkað við þetta. Talaði hann um það, að málskotsrétturinn 
væri arfur frá þeim tíma, þegar konungur hefði þegið vald sitt 
frá uði. Stjórnarandstæðingar töldu ræðuna óviðeigandi við 
þingsetningarathöfn og nokkrir þeirra gengu út meðan á henni 
stóð.

ryndís Hlöðversdóttir lét af formennsku í þingflokki Sam-
fylkingarinnar í lok janúar, og tók Margrét Frímannsdóttir við. 
– 28. september var tekin sú ákvörðun í þingflokki Framsóknar-
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manna að víkja ristni H. unnarssyni úr öllum nefndum þings-
ins. Hjálmar rnason, formaður þingflokksins, sagði að um væri 
að ræða trúnaðarbrest. Óánægja með störf ristins hefði safnast 
upp. ristinn sagði, að afstaða sín til Íraksmálsins og fjölmiðla-
málsins hefði valdið þessu.

lokksstarf
Formenn allra vinstrisósíalistaflokka á Norðurlöndum fund-

Halldór sgrímsson fl tur f rstu stefnur u sína á l ingi.
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uðu í Reykjavík 1. febrúar. Þeir undirrituðu samkomulag um 
stofnun bandalags þessara flokka. – Í febrúar hófust deilur innan 
Framsóknarflokksins út af ráðherrasæti því sem kæmi til með 
að losna 15. september. uðjón Ólafur Jónsson varaþingmaður 
lýsti því yfir, að Siv Friðleifsdóttir ætti að hætta, en hún hélt 
því fram, að Halldór hefði sagst ætla að stokka upp allt ráð-
herralið flokksins. – Sigurður ngi Jónsson, efsti maður á lista 
Frjálslynda flokksins í Reykjavík norður, sagði sig úr flokknum 
í byrjun mars og lét af setu í tvarpsráði. Hann var óánægður 
með framgöngu varaformanns flokksins, Magnúsar Þórs Haf-
steinssonar. Frjálslyndi flokkurinn efndi til landsráðsfundar og 
málþings í mars. Þar var rætt um að stefna að 1  fylgi í næstu 
alþingiskosningum og að bjóða fram sem víðast í sveitarstjórn-
arkosningum 2 .

ors tisrá herrar or urlanda á fundi í Sveinb arnarger i. .v.  
atti Vanhanen, nders ogh asmussen, Halldór sgrímsson, 

G ran Persson, K eld agne ondevik.
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pinberar heimsóknir erlendra rá herra
Matti Vanhanen, forsætisráðherra Finnlands, kom í opinbera 

heimsókn til Íslands í ágúst og forsætisráðherrar Norðurlanda 
sátu fund í Sveinbjarnargerði í yjafirði í sama mánuði. Hall-
dór sgrímsson sat þennan fund í veikindaforföllum Davíðs 

ddssonar. – en radshaw, sjávarútvegsráðherra reta, kom í 
opinbera heimsókn til rna M. Mathiesens í ágúst.

pinberar heimsóknir innlendra rá herra
Davíð ddsson fór í opinbera heimsókn til Leonids uchma, 

forseta kraínu, í febrúar. Með Davíð var íslensk verslunarsendi-
nefnd. – Halldór sgrímsson fór í sína fyrstu opinberu heimsókn 
sem forsætisráðherra í nóvember og hitti öran ersson í Stokk-
hólmi.

Sveitarst órnarmál
Sjálfstæðisflokkur og Héraðslisti mynduðu meirihluta í nýja 

sveitarfélaginu, Fljótsdalshéraði. – Nýr meirihluti var myndaður 
í Vestmannaeyjum 12. nóvember og stóðu að honum Vestmanna-
eyjalistinn og Sjálfstæðisflokkur. Yfirskrift málefnasamnings 
var friður-framfarir .

R
Í lok október voru birtar ákærur vegna samráðs olíufélaganna, 

þar sem Þórólfur rnason borgarstjóri kom við sögu. om fram 
sú skoðun, að hann yrði að láta af embætti. inkum voru það 
borgarfulltrúar Vinstri grænna, sem vildu að hann hætti. Það var 
síðan . nóvember, sem Þórólfur tilkynnti, að hann ætlaði að 
láta af störfum, og miðuðust starfslok hans við . nóvember. 

orgarfulltrúar R-listans tilkynntu 1 . nóvember, að Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir yrði næsti borgarstjóri. Hún tók við embætt-
inu 1. desember.

Í skoðanakönnun í byrjun desember um fylgi flokka í Reykja-
vík varð þessi niðurstaða  D-listi 4 ,8  og  fulltrúa, S-listi 
1,7  og 5 fulltrúa, -listi 17,  og  fulltrúa, F-listi 5,1  og 

1 fulltrúa og -listi 4,4  og engan fulltrúa.
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A
Heimast órnin 1  ára
Hinn 1. febrúar var þess minnst með margvíslegum hætti, að 

1  ár voru liðin frá því að Hannes Hafstein tók við embætti 
sem ráðherra Íslands. Haldnar voru tvær samkomur í Þjóð-
menningarhúsinu.  hinni fyrri voru afhent fyrstu eintökin af 
Sögu Stjórnarráðsins 1 4-2 4, en þessi saga var skráð að 
tilhlutan forsætisráðuneytisins. Formaður ritstjórnar var jörn 

jarnason dóms- og kirkjumálaráðherra en ritstjóri Sumarliði 
Ísleifsson sagnfræðingur. tgefandi var Sögufélag.  seinni 
samkomunni hélt Davíð ddsson forsætisráðherra hátíðaræðu 
um gildi heimastjórnarinnar í sögu íslensku þjóðarinnar og 
minnti á þátt Hannesar Hafsteins. Flutt voru ljóð og tónlist og 
opnuð sýning um heimastjórnartímann. Forseti Íslands var ekki 
viðstaddur þessar samkomur og hann stýrði ekki ríkisráðsfundi, 
sem haldinn var sama dag. Mislíkaði forseta mjög, að vera ekki 
látinn vita af þessum fundi, en hann var staddur erlendis. For-

aví  ddsson talar á hátí asamkomu í ó menningarhúsinu 
1. febrúar. 
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sætisráðherra taldi að forseti hefði átt að vera heima við þessi 
tímamót.

Heimastjórnarhátíð alþýðunnar var haldin á Ísafirði 21. ágúst. 
Ólafur Ragnar rímsson tók þátt í henni.

okkur afm li f laga, stofnana og f rirt k a.
4. janúar  aupfélag orgfirðinga varð 1  ára.
17. janúar  imskipafélag Íslands  ára. Stefnt var að því að 

urðarás verði móðurfélag, sem eigi skipafélagið.
2 . janúar  venfélagið Hringurinn 1  ára. Í tilefni af 

afmælinu gaf félagið 5  milljónir króna til barna- og unglinga-
geðdeildar Landspítalans og 15 milljónir til arnaspítalans. For-
maður Hringsins er slaug jörg Viggósdóttir.

íkisrá sfundur, sem haldinn var 1. febrúar me  handh fum 
forsetavalds, en í ó kk forseta Íslands. .v.  Valger ur Sverr
isdóttir, Siv ri leifsdóttir, Gu ni gústsson, rn arnason, 

rni agnússon, aví  ddsson, Halldór l ndal, arkús 
Sigurb rnsson, rni . athiesen, Geir H. Haarde, ón Krist
ánsson og Sturla varsson.
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2 . febrúar  pnaður var ókamarkaður Félags íslenskra 
bókaútgefenda, en hann var fyrst haldinn fyrir 5  árum í Lista-
mannaskálanum árið 1 54.

2. apríl  Þess var minnst, að liðin voru 15  ár frá fyrsta opin-
bera konsertinum í Reykjavík. Skólapiltar Lærða skólans sungu 
undir stjórn éturs uðjohnsens.

25. maí  Sjálfstæðisflokkurinn 75 ára. Afmælinu var fagnað 
með samkomu á Hotel Nordica.

2. júní  Þess var minnst á Dalvík, að liðin voru 7  ár frá 
Dalvíkurskjálftanum mikla. pnuð var sýning í byggðasafninu 
Hvoli.

Í júní var haldið upp á það, að liðin voru 1  ár frá því að 
Íslandsbanki hinn eldri tók til starfa. Settar voru upp sögusýning-
ar í Íslandsbanka hinum yngri og útibúum hans.

12. ágúst  rentsmiðjan utenberg 1  ára. Það voru 2  prent-
arar, sem stofnuðu hana 1 5, en ríkið keypti hana 1 . rið 
1 2 seldi ríkið utenberg til Steindórsprents, og var prentsmiðj-
an síðan nefnd Steindórsprent- utenberg. rentsmiðjan ddi 
keypti síðan þessa samsteypu árið 2 .

18. ágúst  Haldið var upp á 1  ára afmæli Fálkans hf. Stofn-
andi hans var Ólafur Magnússon, og fyrirtækið fékkst einkum 
við reiðhjólasölu, hljómplötusölu og hljómplötuútgáfu. efið 
var út afmælisrit, sem Viðar álsson skráði.

1. október  ðnskólinn í Reykjavík varð 1  ára. Hátíðasam-
koma var haldin í Hallgrímskirkju og sýningar voru í skólanum. 
Þá kom út bókin ðnskóli í 1  ár eftir Jón Ólaf Ísberg.

15. október  Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) varð 75 ára. 
Haldið var upp á afmælið með margvíslegum hætti. Félagið hef-
ur orðið Íslandsmeistari í öllum greinum, sem það tekur þátt í, en 
þær eru frjálsar íþróttir, handbolti og fótbolti. Hallsteinn Hinriks-
son íþróttakennari átti mestan þátt í stofnun félagsins.

1 . október  Félag íslenskra gullsmiða varð 8  ára. fnt var til 
sýningar í erðarsafni í ópavogi og sýndi þar 1 gullsmiður.

24. október  Liðin voru  ár frá því að kanadíski tundurspill-
irinn Skeena strandaði við Viðey. 1 8 björguðust en 15 fórust. 
Nokkrir eftirlifendur komu til Íslands í september.

28. október  L 5  ára. Fyrirtækið var stofnað undir nafninu 
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ifreiðar- og landbúnaðarvélar til þess að flytja inn rússneskar 
bifreiðir.

28. nóvember  Haldið var upp á 1  ára afmæli Hjarðarholts-
kirkju í Dölum. Rögnvaldur Ólafsson teiknaði hana.

1 . desember  Rauði kross Íslands 8  ára. Nú starfar 51 deild 
innan hans og þær reka um 8  sjúkrabíla.

12. desember  Liðin voru 1  ár frá því að tendruð voru ljós 
frá rafveitu Jóhannesar Reykdals í Hafnarfirði. Tengd voru 1  
hús og 4 ljósastaurar. Haldið var upp á afmælið með því að 
kveikja á risastórri peru við Lækjargötu.

14. desember  olfklúbbur Reykjavíkur (áður olfklúbbur 
Íslands) 7  ára.

2 . desember  Liðin voru  ár frá snjóflóðunum í Neskaup-
stað, þar sem 12 manns fórust og eignatjón varð mikið. Haldin 
var minningarathöfn.

St rsta l ósapera landsins, sem sett var upp í Hafnarfir i til 
minningar um 1  ára afm li rafv ingar á Íslandi.
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VE R
flinn
rið 2 4 varð heldur lakara aflaár en árið á undan. Dróst 

afli saman á nær öllum miðum. Verulegur samdráttur varð í 
karfaafla, loðnuafla og kolmunnaafla. su- og ufsaafli óx hins 
vegar.

Heildaraflinn var 1.727.785 tonn (1. 7 .545 árið áður), en 
miðað er við vigtarskýrslur til Hagstofunnar. Afli á Íslandsmið-
um var 1.528. 7  tonn (1.747.584), í norskri lögsögu 5. 1  
tonn (8. 84), í rússneskri lögsögu .271 tonn (2.425), á Flæm-
ingjagrunni . 2  tonn (4. 75) og á öðrum miðum 187.5 8 tonn 
(21 .778).

Þorskafli á árinu var 227.258 tonn (2 .4 5 árið áður), ýsuafli 
84.5  tonn ( . ), ufsaafli 2. 5 tonn (51. 5), karfaafli 
47. 88 tonn ( 2.741), úthafskarfaafli .82  tonn (48.4 2), 
karfaafli samtals 84.514 tonn (1 1.14 ), lönguafli .718 tonn 
( .584), keiluafli .124 tonn (4. ), steinbítsafli 1 .18  tonn 
(1 .442), lúðuafli 55  tonn ( 7), grálúðuafli 15.47  tonn 
(2 . 4), skarkolaafli 5.  tonn (5.2 ), síldarafli á Íslands-
miðum 121.577 tonn (1 2.2 2), síldarafli af norsk-íslenskri 
síld 1 2.788 tonn (117.8 5), loðnuafli 515.581 tonn ( 75. 25), 
kolmunnaafli 422. 74 tonn (5 1.5 5), humarafli 1.4 7 tonn 
(1. ), rækjuafli 2 . 1 tonn (28.5 5), hörpudisksafli .  tonn 
(78 ), kúfisksafli 1 . 7  (14.4 1) og skötuselsafli 2.221 tonn 
(1. 78).

Nýting afla af öllum miðum var með eftirfarandi hætti  
Frysting í landi 2. 8 tonn (277.115), sjófryst 2 1.1 5 tonn 
(2 .72 ), ísfiskur 1 .7 2 tonn ( 7.17 ), söltun 1 7.1 7 tonn 
( .4 8), hersla 2. 72 tonn (1.8 4), bræðsla 8 .4 5 tonn 
(1.2 .1 ), útflutt ísað með flugi 48. 1  tonn ( . 1), gámar 
5 . 5  tonn ( . 41), innanlandsneysla 5. 1 tonn (5.1 8), nið-
ursuða 1 tonn (4). Afli úr fiskeldi var talinn 448 tonn (45 ).

Í byrjun október veiddist síld úr norsk-íslenska síldarstofnin-
um skammt undan lettinganesi. Það var Hoffell frá Fáskrúðs-
firði, sem veiddi síldina, en 7 ára hlé hafði orðið á veiðum úr 
þessum stofni í íslenskri lögsögu.
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Kvótinn
Við upphaf nýs fiskveiðiárs, 1. september, voru þessi þrjú 

fyrirtæki með mestan kvóta  H  randi hf. með 27.  þorsk-
ígildistonn eða 8, 8  af heildarkvótanum, Samherji hf. og dótt-
urfyrirtæki hans 25.51  þorskígildistonn, eða 7, 7  af heildar-
kvótanum og rim hf. 1 . 2 þorskígildistonn, sem er 4,88  af 
heildarkvótanum. vótahæstu skipin voru Arnar H  l með . 2  
þorskígildistonn, sem er 1,74  af heildarkvótanum, Rauðinúpur 
ÞH 1  með 5.8 1 þorskígildistonn (1,7 ) og Júlíus eirmunds-
son ÍS 27  með 5.4 2 (1,5 ).

ndir lok vorþings var samþykkt breyting á fiskveiðistjórnar-
kerfinu. Allir sóknardagabátar verða settir á kvóta eftir tvö ár.

Sala á fiskmörkuðum óx nokkuð að magni á árinu og nam 
. 5 tonnum ( 2.44  árið áður). Verðmætið minnkaði hins 

vegar lítillega og nam 11.  miljónum króna (11. 82 árið 
áður).

rá h fninni á Húsavík.
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ignatilf rslur í útger
Hinn 14. janúar seldi imskipafélagið útgerðarþátt félags-

ins. ristján uðmundsson og uðmundur ristjánsson í Rifi 
keyptu tgerðarfélag Akureyringa, en randi fékk Harald öðv-
arsson á Akranesi og varð þá til útgerðarfyrirtækið H  randi. 
Talið var, að söluhagnaður imskips af þessum sölum hafi verið 
um 2,5 milljarðar króna. Síðar í janúar var gengið frá sölu im-
skips á Skagstrendingi til Fiskiðjunnar Skagfirðings. Í apríl var 
tilkynnt, að tgerðarfélag Akureyringa og Tjaldur í Rifi hefðu 
verið sameinuð undir nafninu rim. Nokkrum starfsmönnum 
var sagt upp.

tgerðarfyrirtækið Festi í rindavík var selt í þremur hlutum 
í mars. aupendur voru H  randi, Loðnuvinnslan á Fáskrúðs-
firði og Skinney-Þinganes. m var að ræða tvö skip, 5,  loðnu-
kvótans o.fl.

mis tí indi
reytingar urðu í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna 8. mars. 

Róbert uðfinnsson lét af formennsku og breyting varð á eign-
arhaldi. Helstu eigendur urðu  urðarás með 27,1 , Landsbank-
inn með 2 ,7 , SÍF 2 ,2  og Straumur 17,4 . – tgerðarmenn 
óskuðu eftir því, að íslensk stjórnvöld hæfu málarekstur gegn 
Norðmönnum við Alþjóðadómstólinn í Haag út af fiskveiðirétt-
indum við Svalbarða. 15. ágúst voru íslensk skip færð út fyrir 
verndarsvæði þar vegna hótana Norðmanna. – Í október keypti 
SÍF franska matvælafyrirtækið Labeyrie á 2  milljarða króna, 
sem er reyndar fjórum sinnum verðmæti SÍF.

Hvalvei ar
Í byrjun júní voru leyfðar veiðar á 25 hrefnum í vísindaskyni. 

Forráðamenn hvalaskoðunarfyrirtækja andmæltu mjög þessum 
veiðum.

Skipastóllinn
Skipum á aðalskipaskrá fækkaði á árinu 2 4 um 21 skip en 

skipastóllinn stækkaði í tonnatölu um 4. 78 tonn brúttó. Þilfars-
skip voru í árslok talin vera 1.1 5 (1.128 árið áður) og opnir 
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bátar 1.2  (1.2 7). Heildarfjöldi var því 2. 44 (2. 5) og heild-
arstærð 2 8. 81 tonn (2 .4 ).

tflutningur s ávarafur a
Litlar breytingar urðu frá fyrra ári á verðmæti útfluttra sjávar-

afurða. Landfryst flök eru áfram í fyrsta sæti og fryst sjávarfang, 
einkum rækja, er í öðru sæti. tflutningur helstu sjávarafurða 
(meira en 2.  milljónir) var sem hér segir á árinu 2 4 í millj-
ónum króna (í svigum eru tölur frá 2 )

Landfryst flök  18. 1 (18.2 8)
Fryst sjávarfang, einkum rækja 15.455 (14.5 1)

lautverkaður saltfiskur 1 .87  (1 .18 )
Loðnu-, síldar- og þorskmjöl 12. 5 (11. 1)
Ný, kæld og ísvarin fiskflök  11.5  (8.484)
Sjófryst flök .71  (1 .252)
Sjófrystur heill fiskur 7.  (8. 84)
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur 7.527 (5.742)
Saltfiskflök . 1  (5.7 )
Loðnu- og síldarlýsi .  (5. 5)
Landfryst flök í blokk 2.785 (2.2 7)
Hertur fiskur, mest þorskhausar 2.744 (2.288)
Fryst hrogn 2.  
Heilfrystur fiskur 2.474 

VER E AR RA V IR
r r. Helstu framkvæmdir í brúargerð voru þessar (1  m brýr 

og lengri)   Hringveginum um Suðurland voru endurbyggðar 
tvær brýr á Skaftá hjá irkjubæjarklaustri, 2  og 2  m lang-
ar. –  Laugarvatnsvegi var gerð 4  m löng tvíbreið brú yfir 

rúará. –  Vesturlandi var lokið brúargerð yfir Kolgrafaf r  
og ný brú byggð á ndakílsá. Þá var gerð brú á Vatnsholtsá á 
Snæfellsnesvegi.   Norðausturvegi var lokið við 1  m langa 
brú á ónsós. – nnið var við  m langa göngubrú á kulsá 
í óni.



(181)

Hafnir. Í e k avík var unnið að landfyllingum í Sundahöfn 
og rfirisey. Þannig var mjög mikið unnið við Skarfabakka. 
Færa þurfti aðstöðu Viðeyjarferjunnar vegna framkvæmda við 
Skarfabakka og var hún færð á móts við ornhlöðuna. –  

íldudal var unnið að stækkun hafnarsvæðisins vegna kalkþör-
ungaverksmiðju sem þar á að rísa. –  Húsavík var grafið fyrir 
stálþili. –  e arfir i var byrjað á gerð mikils viðlegukants 
vegna álversins, sem þar á að rísa. – Í ar vík var áfram unnið 
að sjóvarnargarði.

Sími.  árinu var ímynd og nafni Landssímans hf. breytt og 
heitir fyrrtækið nú Síminn hf. Þá breyttist starfsemi þess veru-
lega þegar það gerðist aðili að sjónvarpsrekstri. nnið var að 
eflingu ljósleiðaranets. Nær það um allt land og er um 4.5  km 
að lengd. Settar voru upp 28 nýjar SM stöðvar og nær þetta 
kerfi nú til 8  þjóðarinnar. Í október átti um þriðjungur -1  
ára barna farsíma og 5.  11-12 ára barna. – Nýr sæsímastreng-
ur, Farice, var tekinn í notkun . febrúar.

rúin fir Kolgrafaf r .
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Vegager . Víða um land var að venju unnið að vegabótum og 
verður aðeins getið nokkurra framkvæmda. fram var unnið að 
tvöföldun Reykjanesbrautar. Lokið var við kaflann frá Hvassa-
hrauni að Strandarheiði, og var hann formlega opnaður 2 . júlí. 
Hafin var vinna við þann hluta Reykjanesbrautar, sem liggur 
milli aplakrika og Lækjargötu í Hafnarfirði. – Í Reykjavík 
var byrjað á framkvæmdum við flutning Hringbrautar og lokið 
við frágangsvinnu við gatnamót Stekkjarbakka Smiðjuvegar og 
Reykjanesbrautar. – nnið var við tvöföldun Vesturlandsveg-
ar frá Víkurvegi í rafarvogi að Skarhólabraut í Mosfellsbæ. 

ostnaðaráætlun við þetta er 5 -  milljónir. –  Suðurlandi 
var unnið að lagfæringum við Landvegamót og við hringtorg 
hjá irkjubæjarklaustri. –  Vesturlandi héldu framkvæmdir 
áfram við vega- og brúargerð yfir olgrafafjörð og var sá 
vegur formlega opnaður fyrir umferð 1 . desember. Þann dag 
fór  bíla lest yfir brúna með Sturlu öðvarsson samgöngu-
ráðherra í broddi fylkingar. – Í Djúpvegi var áfram unnið í 
Hestfirði og Skötufirði. –  Norðausturlandi var áfram mikið 
unnið að vegagerð á Tjörnesi og brúargerð yfir Lónsós. Þessi 
nýi vegarkafli var formlega opnaður 2 . október með athöfn á 

a brúin fir ónsós í Kelduhverfi.
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Hringsbjargi. Þessi vegur er 41 km frá Húsavík að Víkingavatni 
í elduhverfi.  Norðausturvegi var einnig unnið við kafla frá 

rekknaheiði að Saurbæjará og frá Hölkná að Miðheiðarhrygg 
á Sandvíkurheiði. –  Hringveginum um Möðrudalsöræfi var 
unnið í kaflanum Vegaskarð-Langidalur. – Allt árið var unnið 
að framkvæmdum við göng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðar-
fjarðar. Síðasta haftið í göngunum var sprengt 4. september. Þau 
eru tæpir ,  km. – yrjað var á gangagerð undir Almannaskarð 
1 . júní. Þar voru norskir bormenn að verki og gekk verkið 
mjög vel. Voru boraðir allt að 1  metrar á viku og náðist að 
sprengja í gegn 8. október. öngin verða um l.15  m og veg-
skálar um 1  m.

undið slitlag var lagt á 1 2 km á árinu (222 km árið áður). 
Í árslok voru 4.4  km af bundnu slitlagi komnir á vegi lands-
ins, og eru meðtaldir vegir í kaupstöðum og kauptúnum. Við 
þær framkvæmdir, sem áður voru nefndar, var yfirleitt sett á 
bundið slitlag. – Hringvegurinn (miðað er við að farið sé norð-
an Mývatns) taldist vera í árslok 1. 5 km og af þeim voru um 
1.272 km með bundnu slitlagi eða 5 . n slitlags voru því 
enn  km.

nni  var a  ar g ngum undir lmannaskar .



(184)

mferð um Hvalfjarðargöngin óx um 1 ,2  frá fyrra ári og 
fóru alls 1.4 7.24  ökutæki um göngin á árinu (1.2 . 47 árið 
áður).

msar framkv mdir
R  Framkvæmdir við byggingu íbúðarhúsnæðis voru 

miklar á árinu 2 4, og var hafin smíði á fleiri íbúðum en 
nokkru sinni frá árinu 1 8 . Lokið var við smíð 71 íbúðar 
(árið áður 872). Hafin var smíð 885 íbúða (7 5), 1.  íbúðir 
voru í smíðum í árslok og af þeim voru 577 fokheldar eða meira 
(85  í smíðum í árslok 2 ). ygging verslunar- og skrifstofu-
húsa dróst heldur saman og voru byggðir af því um 28.  fm 
( 5.  árið áður). ygging iðnaðarhúsa óx hins vegar mjög, en 
þau voru um 2 .  fm árið 2 4 (2.8  fm árið áður). – Mest 
var áfram unnið að íbúðarhúsabyggingum í rafarholti. Tölu-
vert var einnig um þéttingu byggðar á eldri svæðum í borginni. 
Haldið var áfram framkvæmdum við íbúðir í Skuggahverfi og 
niður að Skúlagötu. Þá hófust framkvæmdir við íbúðahverfi á 
Norðlingaholti.

b ggingar vi  Skúlag tu.
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Vesturb r og i b r. Náttúrufræðihúsið í Vatnsmýri var 
formlega tekið í notkun 15. apríl og var nefnt Askja. Húsið er 
8.  fm og kostaði 2,4 milljarða. – Hótelbygging við suður-
hluta Aðalstrætis var langt komin um áramót. – yrjað var á 
viðbyggingu við lliheimilið rund. – Lýsi hf. hóf byggingu 
verksmiðju við Fiskislóð. yggt var utan um lýsistanka.

usturb r. Framkvæmdir voru miklar á svonefndum Stjörnu-
bíósreit við Laugaveg. Þar verður bílastæðahús á mörgum hæð-
um, 4.  fm verslunarhús og 1  íbúðir. – jörgunarmiðstöðin 
við Skógarhlíð var vígð 2 . mars. – nnið var að byggingu nýs 
leikskóla við Stakkahlíð og kemur hann í stað leikskóla á Land-
spítalalóðinni. Hann var nefndur Sólbakki og var tekinn í notkun 
1 . ágúst. – Hinn . janúar var opnuð 7.  fm líkamsræktarstöð 
og 5  m innisundlaug í Laugardal. – Allt árið var unnið að við-
byggingu við Laugardalshöll. m er að ræða íþrótta- og sýninga-
höll í eigu Reykjavíkurborgar og Samtaka iðnaðarins. – Tekin 
var í september fyrsta skóflustunga að viðbyggingu við Laugar-
nesskóla. – Ný hjúkrunarálma við Hrafnistu var tekin í notkun 

. júní. Hún er um .  fm og rúmar um  manns. – Ný stúka 
við íþróttavöll Víkings í Stjörnugróf var tekin í notkun 21. maí. 

Hótelb gging vi  alstr ti var vel á veg komin í árslok.
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– Nýjar höfuðstöðvar Samskipa við jalarvog voru teknar í notk-
un í desember. Þetta er 28 þúsund fm hús.

Húsið Miklabraut 1  var brotið niður 24. apríl til að rýma fyr-
ir nýrri legu Miklubrautarinnar. – haldahús Landssímans við 
Sölvhólsgötu var rifið í ágúst.

e k avík austan vi  lli aár. rentsmiðjuhús Morgunblaðs-
ins við Hádegismóa var langt komið um áramót.

Grafarvogur  Grafarholt. Ný viðbygging við Foldaskóla 
var opnuð í febrúar. – Fyrsta skóflustunga var tekin að nýjum 

orpuskóla í Staðahverfi 25. ágúst. Hann verður um 2.5  fm 
og rúmar um 17  nemendur. – Leikskólinn eislabaugur við 

ristnibraut var tekinn í notkun 1 . ágúst og langt var komið 
framkvæmdum við ngunnarskóla um áramót.

Hellishei i. Miklar framkvæmdir voru við undirbúning að 
Hellisheiðarvirkjun. Þar voru átta borholur tilbúnar og byrjað á 
tíu til viðbótar.

Í osfellsb  var mikil uppbygging í Teigahverfi, t.d. við Trölla-
teig og við lapparhlíð í vesturhluta bæjarins. Tekin var skóflu-

íkamsr ktarst  í augardal.
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stunga að nýju hóteli 1 . mars. – nnið var að endurbótum á húsi 
skáldsins á ljúfrasteini.

 Selt arnarnesi var lokið við  íbúðir (5 árið áður). kki 
var hafist handa við byggingu nýrra íbúða á árinu. Frystihús og 
aðrar byggingar Ísbjarnarins á Hrólfsskálamel við Suðurströnd 
voru rifnar í júlí. Reist var bæjarhlið  við Vegamót á mörkum 
Reykjavíkur og Seltjarnarness.

Í Kópavogi færðust byggingaframkvæmdir aftur í aukana eftir 
nokkra lægð 2 . Lokið var við 212 íbúðir (1 5 árið áður). Af 
þeim voru 1  í fjölbýli. Hafin var smíð á  íbúðum (214) 
og í árslok voru 45  íbúðir í smíðum (281). nn var byggt í 
Salahverfi og einnig í svonefndu órahverfi, t.d. við Vallakór 
og Vindakór, en það er framhald af Salahverfi. Þá var byrjað á 
byggingaframkvæmdum í svonefndum Hvörfum við lliðavatn. 
Þar á að rísa svonefnt Þingahverfi.

Lokið var við byggingu sambýlis við Roðasali og bygging 
íþróttahúss, sundlaugar og skóla við Versali var langt komin í 
árslok. – Hafnar voru framkvæmdir við nýbyggingu við Hjalla-
skóla við lfhólsveg og Lindaskóla við Núpalind. – nnið var 
að yfirbyggingu yfir Hafnarfjarðarveg við Hamraborg.

Prentsmi uhús orgunbla sins vi  Hádegismóa.
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yggingaframkvæmdir í Gar ab  voru áfram miklar og var 
byggt á Hraunsholti og í Sjálandshverfi við Arnarvog. – Nýr gras-
völlur og stúka við hann voru tekin í notkun 2 . ágúst.

Í Hafnarfir i var áfram mest byggt sunnan við Reykjanes-
braut. Þar er Vallahverfið og byggt við götur eins og Daggarvelli 
og urknavelli. Hafin var bygging sambýlishúsa við Herjólfs-
götu á Langeyrarmölum. – nnið var áfram við nýjan Lækjar-
skóla. – Nýtt natthús fyrir FH var í byggingu í aplakrika. 
– Nýjar höfuðstöðvar Alcan í Straumsvík voru teknar í notkun 
15. október. Þær eru nefndar Faðmur.

e k anesb r. Framkvæmdir hófust við húsbyggingar í svo-
nefndu Tjarnahverfi, sem er á milli byggðarinnar í nnri-Njarð-
vík og Reykjanesbrautar. Þar verða a.m.k. um 5  íbúðir. – yrj-
að var á sjö hæða fjölbýlishúsi við ósthússtræti í eflavík. 
– nnritunarsalur í Leifsstöð var stækkaður, og var hann tekinn 
í notkun í breyttri mynd 2. júlí. – Fyrsta skóflustunga að stöðv-
arhúsi Reykjanesvirkjunar var tekin 21. júlí og miðaði þeirri 
byggingu mjög vel á árinu. – Húðlækningastöð við láa lónið 
var í smíðum.

k arskóli í Hafnarfir i.
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Sandger i. yrjað var á byggingu ráðhúss við Miðnestorg 
í febrúar. Svonefnt Miðbæjarhús var í byggingu allt árið. Þar 
verða þjónustuíbúðir, bókasafn o.fl.

Grindavík. Í Vallahverfi er að mestu lokið byggingafram-
kvæmdum, en hafnar voru framkvæmdir í Lautarhverfi. Þá 
var byrjað á undirbúningi undir lóðaúthlutun í svonefndu 
Hópshverfi, sem er austan rindavíkurvegar og ofan núverandi 
byggðar.

rness sla. Í rborg var byrjað á byggingu 25  íbúða og er 
það met, mun fleiri íbúðir en nokkru sinni fyrr. –  Selfossi var 
byggt í Suðurbyggð og mikið unnið við byggingu Sunnulækj-
arskóla. Lokið var við íþróttahús Fjölbrautaskólans og verslun-
arhús fyrir yko við Langholt. 11. nóvember var fyrsta skóflu-
stunga tekin að nýbyggingu fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 
– Ný álma með 2  herbergjum var tekin í notkun við heilsuhæli 
Náttúrulækningafélagsins í Hverager i á sumardaginn fyrsta. 
– Nýr Þrastalundur, veitingaskáli ungmennafélaganna við Sog, 
var tekinn í notkun 12. júní. – yrjað var á nýjum grunnskóla 
að org í rímsnesi.

nnritunarsalur í eifsst  var st kka ur.
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angárvallas sla. Í júní var tekin fyrsta skóflustunga að við-
byggingu við Hvolsskóla á Hvolsvelli.

Vestmannae ar. 18. janúar var tekin fyrsta skóflustunga að 
viðbyggingu við safnaðarheimili Landakirkju. Þetta er  fm 
bygging, sem kosta mun um  milljónir króna.

Skaftafellss slur  Í Vík var opnuð ný sundlaug í lok nóvember. 
Hún kostaði um  milljónir króna. –  Kirk ub arklaustri var 
íþróttahús vígt í október. Það kostaði um 1  milljónir króna. 
–  H fn var verslunar- og þjónustumiðstöðin Nýheimar tekin 
í notkun.

úlas slur Langmesta framkvæmd austanlands á árinu var 
við Kárahn úka. Þar voru aðalframkvæmdir við stífluna miklu 
og aðrennslisgöng í lúmsstaðadal, við Axará og í Valþjófs-
staðarfjalli. innig var unnið við stöðvarhús í Fljótsdal. – Í es
kaupsta  var unnið að breytingum á húsi aupfélagsins Fram. 
Þar verða bæjarskrifstofur Fjarðabyggðar og leiguíbúðir. –  

e arfir i var byrjað á viðbyggingu við grunnskólann. örn 
tóku fyrstu skóflustunguna 2 . mars. Hinn 8. júlí var fyrsta 
skóflustunga tekin að álveri Alcoa. Það er reist í landi jarðarinn-

annsóknarhús Háskólans á kure ri.
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ar Hrauns neðan vegar milli Reyðarfjarðar og skifjarðar. nnið 
var við byggingu starfsmannaþorps vegna byggingar álversins 
um einn km utan við þéttbýlið á Reyðarfirði. Það mun hýsa um 
1.8  manns og nær yfir 14 hektara svæði. Stórt verslunarhús 
var í byggingu. –  gilsst um var unnið að verslunarhúsi 
við Miðvang, viðbyggingu við Hótel Hérað, fjölbýlishús við 
Hléskóga og íbúðarhús við elduskóga og Litluskóga. yrjað 
var að byggja í Selbrekku og þar nefnast götur t.d. Skógarsel, 
Hjallasel og rekkusel. Þá hófst undirbúningur að byggingum 
í svonefndu Votahvammslandi á bökkum yvindarár. Þar verða 
götur eins og rtún, Austurtún, Fífutún og Norðurtún.

inge ars slur.  órsh fn var tekin fyrsta skóflustunga að 
viðbyggingu við hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust. – Hinn 22. 
maí var tekin fyrsta skóflustunga að sundlaug við fjölbrautaskól-
ann á Laugum. – Hinn . júní voru opnuð svokölluð jarðböð 
við Mývatn.

af ar ars sla.  kure ri var lokið við smíð 87 íbúða á 
árinu (11  árið áður). Af þeim var 1 einbýlishús (14), 1  íbúðir í 
raðhúsum ( ) og 7  í fjölbýlishúsum ( ). Hafin var smíð 1 4 

átaskemman á Siglufir i.
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íbúða á árinu (154 árið áður). Í árslok voru 85 íbúðir í smíðum 
(278).

Ný húsakynni Amtsbókasafnsins voru tekin í notkun í mars. 
Haldið var áfram framkvæmdum við Síðuskóla. – Mikið var 
unnið við rannsóknar- og nýsköpunarhús við Háskólann á Akur-
eyri og var því skilað fullbúnu 1. október. Þetta er 5-7 hæða hús, 
um 5.5  fm. – Þjónustuver Íslandspósts við Norðurtanga var 
opnað í lok nóvember. – Hornsteinn var lagður að endurreistri 
virkjun í lerá . desember. – Í október voru rifin gömul útihús 
í Lækjargili.

 Siglufir i var lokið við byggingu bátaskemmu við Síldar-
minjasafnið.

Skagaf ar ars sla.  Hólum voru tvö ný nemendahús tekin 
í notkun.

Húnavatnss slur.  Hvammstanga var haldið áfram byggingu 
safnaðarheimilis.

Strandas sla.  Hólmavík var 25 m útisundlaug tekin í notkun 
1 . júlí. Hún er hluti af íþróttamiðstöð, en íþróttahús var tekið í 
notkun laust fyrir jól.

emendahús vi  Hólaskóla.
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Ísaf ar ars slur. Halldór sgrímsson afhjúpaði 17. janúar minn-
isvarða um Hannes Hafstein við Fischershús á Ísafir i. Steinninn 
var úr Arnarfirði. – Listaverkið Harpa hafsins eftir Svanhildi Sig-
urðardóttur var sett upp á Ísafirði í júní. Það var reist til minningar 
um 1  ára afmæli vélbátavæðingar við Ísafjarðardjúp. yrjað var 
að byggja íbúðarhús á svokölluðu Tunguskeiði.

ar astrandars sla. Stórir mjöltankar, sem staðið höfðu við 
höfnina á Patreksfir i í tuttugu ár, voru felldir 1 . apríl. Þar var 
haldið áfram byggingu íþróttamiðstöðvar.

Sn fellsnes  og Hnappadalss sla. Í Stykkishólmi hófust fram-
kvæmdir við viðbyggingu við Hótel Stykkishólm. – Í Grundar
fir i var mikið unnið að byggingu framhaldsskóla Snæfellinga. 
Hófst kennsla þar um haustið. – estastofa þjóðgarðsins Snæ-
fellsness á Hellnum var opnuð 4. júlí.

ra  og orgarf ar ars sla. Framkvæmdir stóðu enn yfir 
við hús Viðskiptaháskólans á ifr st. – Í e kholti var enn unn-
ið að endurbótum á gömlu kirkjunni. – Haldið var áfram bygg-
ingu nemendagarða á Hvanne ri og þar var nýtt kennslu- og 
rannsóknafjós reist í stað fjóss frá 1 2 . Nýja fjósið var opnað 

ramhaldsskóli Sn fellinga í Grundarfir i.
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. ágúst. – Lokið var við byggingu húss Verkalýðsfélags org
arness. Var það tekið í notkun 2 . mars og nefnt Alþýðuhúsið. 
Að Hamri við orgarnes var tekin fyrsta skóflustunga að hóteli. 
–  kranesi var hafin bygging 81 íbúðar á árinu. Aðalbygginga-
svæðið er í Flatahverfi, sem er 5  íbúða hverfi austan arða-
grundar. – Hinn 7. maí var tekin fyrsta skóflustunga að stækkun 
Norðuráls á rundartanga.

VER N
 árinu 2 4 voru fluttar út vörur fyrir 2 2,4 milljarða króna 

(182,  árið áður) en inn fyrir 24 ,2 milljarða króna fob (1 ,5). 
Hallinn á vöruskiptunum var því 7,8 milljarðar króna. rið 
2  var viðskiptajöfnuður óhagstæður um 1 ,  milljarða 
króna miðað við sama gengi. Sjávarafurðir voru ,  af öllum 
útflutningi, en iðnaðarvörur 5, .

nnflutningur er að þessu sinni mestur frá Þýskalandi, en 
andaríkin koma næst og þá Noregur. Danmörk er í fjórða sæti 

og retland í því fimmta.
tflutningur er að þessu sinni mestur til retlands, en Þýska-

land er nú í öðru sæti og Holland í því þriðja. andaríkin koma 
í fjórða sæti.  eftir þeim koma svo Spánn, Danmörk og Frakk-
land.

Hér verða nefnd þau ríki, þar sem viðskiptin námu meira en 
2.  milljónum króna á árinu 2 4. nnan sviga eru viðskiptin 
2 .

nnflutningur
Þýskaland 2.874  (25.57 )

andaríkin  2 .  (1 .12 )
Noregur  24.8  (15. )
Danmörk  1 .7   (17. 8 )

retland 17.78  (1 . 7)
Svíþjóð 1 .257 (1 . 5)
Holland 14.74  (1 . 55)
Ítalía 1 .2 1 (1 .1 1)
Japan 1 . 1  (8.2 7)
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ína .8  (7.71 )
Frakkland 7.871 ( . 1 )
Írland . 55 (5.112)

elgía 4. 5 (4.828)
Spánn 4. 2  ( . )
Finnland  .7   ( .18 )

istland . 4 ( .42 )
Lettland .5  (2.15 )

anada 2.  (1.8 )
Sviss 2. 42 (2. 1 )
Rússland 2.72  ( . 54)
Súrinam 2. 5  (2.218)
Suður- órea 2. 24 (1. 1)
Færeyjar 2.288 ( 4 )

ólland 2.11  (1. 4)
Litháen 2. 8 (1. 4)

tflutningur
retland 8.521 ( 1. )

Þýskaland 5.881 ( 1.82 )
Holland 21.754 (2 .4 )

andaríkin  18.7  (1 . 27)
Spánn 14. 25 (11.547)
Danmörk .581  ( . 15)
Frakkland 8.155 (7. 82)

ortúgal .81  ( . 1 )
Noregur . 87 (8.157)
Japan . 77 (5. 15)

elgía . 5 ( .21 )
Nígería .485 (2. )
Sviss .2  ( .55 )

ólland 2. 5 (1.121)
rikkland 2. 2  (2.114)

Rússland 2. 1  (1. 4)
Svíþjóð 2.22  (2. 4 )
Ítalía 2.18  (2.4 5)
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Mikilvægustu innflutnings- og útflutningsvörur voru sem hér 
segir. Nefndir eru þeir vöruflokkar, þar sem viðskiptin námu 
4.  milljónum eða meira.

nnflutningsv rur
Hrávörur og rekstrarvörur 8.281 (5 . )
Fjárfestingarvörur 5 . 78 (4 . 7)
Neysluvörur 4 . 4 ( .7 )
Flutningatæki 42.181 (27. 4)

ldsneyti og smurolíur 2 . 48 (15. 2)
Matvörur og drykkjarvörur 2 . 4 (17. 88)

tflutningsv rur
Afurðir orkufreks iðnaðar 42.  (4 . )
Landfryst flök 18. 1 (18.2 8)
Fryst sjávarfang, einkum rækja 15.455 (14.5 1)

lautverkaður saltfiskur  1 .87  (1 .18 )
Loðnumjöl, síldar- og þorskmjöl 12.  (11. 1)
Ný, kæld eða ísvarin fiskflök 11.5  (8.484)
Sjófryst flök .71  (1 .252)
Sjófrystur heill fiskur 7.  (8. 84)
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur 7.527 (5.742)
Saltfiskflök, bitar . 1  (5.7 )

Viðskipti í auphöll Íslands fóru vaxandi á árinu og námu alls 
2.218 milljörðum króna (1.577 árið áður). Var þetta þriðja árið 
í röð, sem veltuaukning var mikil. rvalsvísitala aðallista hækk-
aði um 5 ,  (5 ,  árið áður). Vísitalan var með lokagildi 
ársins .  stig (2.114 árið áður). Allar atvinnugreinavísitölur 
hækkuðu á árinu nema vísitala verslunar og þjónustu og vísitala 
lyfjagreinar.

Af einstökum fyrirtækjum á aðallista Verðbréfaþings hækk-
uðu bréf í Fjárfestingafélaginu Atorku hf. mest eða um 2 8,2 , 
þá komu Landsbanki Íslands hf. með 111,5  og Jarðboranir 
hf. með 1 5,7  með. Mesta lækkun hlutabréfa var hjá Líf-
tæknisjóðnum hf. 5 ,8 . Þá kom Actavis roup hf. með 7,4  
lækkun.
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Markaðsvirði auphallarfyrirtækja nam um 1.1  milljörð-
um í árslok 2 4. Verðmætasta fyrirtækið var  banki hf. en 
markaðsvirði hans var talið vera um 2 2,  milljarða króna, næst 
á eftir komu Íslandsbanki hf., sem var upp á 125,4 milljarða og 
Actavis roup hf. upp á 115,  milljarða.

Fjölskylda ngvars Helgasonar seldi í febrúar bifreiðafyrirtæki 
sitt. Hópur manna keypti fyrirtækið og meðal þeirra voru aldur 

uðnason í Sjöfn og Róbert essmann í harmaco. ristinn 
Þ. eirsson var ráðinn framkvæmdastjóri. – Íslensk-Ameríska 
keypti Mylluna- rauð í mars. Hafði áður keypt fyrirtækin Frón 
(árið 2 ), ra (2 2) og akstur á Akureyri (2 ). – aug-
ur keypti í maí stóran hlut í skartgripaverslunum oldsmiths í 

retlandi, en seldi um svipað leyti hluti í Flugleiðum og Lyfju. 
– Straumur keypti í lok maí ,  hlut í Tryggingamiðstöð-
inni af aldbaki. Straumur varð eftir þetta stærsti hluthafinn. 
– urðarás keypti 25. nóvember 1 ,  hlut í sænska fjárfesting-
arbankanum arnegie. urðarás átti þá alls 1 ,  í bankanum. 
Verðmæti eignarinnar var þá 5,2 milljarðar króna.

 banki festi hinn 14. júní kaup á danska F H bankanum og 
greiddi fyrir hann 84 milljarða króna. Þetta var mesta fjárfesting 
Íslendinga fyrr og síðar. Landsbankinn var talinn hafa orðið und-
ir í kapphlaupi um danska bankann.

VINN AR A R
Atvinnuleysi fór mjög minnkandi á árinu og taldist vera ,1  

af áætluðum mannafla ( ,4  árið 2 ). Þetta svarar til þess, 
að 4.5 4 menn hafi verið á atvinnuleysisskrá að meðaltali allt 
árið (4.8  árið áður). Flestir voru atvinnulausir á öðrum árs-
fjórðungi, en þá voru að meðaltali .  manns án vinnu og í 
atvinnuleit eða 4,  vinnuaflsins. Hjá körlum var atvinnuleysið 
5,2  en hjá konum 2,7 .

Hinn 7. mars voru undirritaðir kjarasamningar milli Starfs-
greinasambandsins og svonefnds Flóabandalags annars vegar 
og Samtaka atvinnulífsins hins vegar. Þeir fólu í sér 15,  
launahækkun á samningstímanum, sem skyldi vera fjögur ár. Þá 
var framlag vinnuveitenda í lífeyrissjóði aukið. Vinnuveitendur 
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lýstu því yfir, að þessir samningar ættu að verða fyrirmynd ann-
arra kjarasamninga í landinu. Félagar Starfsgreinasambandsins 
samþykktu samningana með 2. 55 atkvæðum gegn 1. . Þátt-
taka í atkvæðagreiðslunni var aðeins 1,7 .

Langlengsta og alvarlegasta verkfall ársins var verkfall 
grunnskólakennara, en samningsaðili þeirra er Samband sveit-
arfélaga. Verkfallið hófst 2 . september og stóð með hléum til 
17. nóvember. Samninganefnd sveitarfélaganna vildi semja við 
kennara á svipuðum nótum sem samið hafði verið á almenna 
markaðinum, en kennarar tóku það ekki í mál. Þetta verkfall 
var stórt í sniðum, því að 4.  kennarar lögðu niður vinnu og 
45.  nemendur mættu ekki í skólann. 28. október lagði sátta-
semjari fram miðlunartillögu í kennaradeilunni og verkfalli var 
frestað til 8. nóvember. Þessi miðlunartillaga sáttasemjara var 
kolfelld með 2, 8  atkvæða, 4.2  greiddu atkvæði á móti en 
27  með. Þátttaka í atkvæðagreiðslunni var 2, 4 . Verkfall 
hófst aftur . nóvember, en ríkisstjórnin lagði fram frumvarp 
12. nóvember um gerðardóm á verkfallið. Samningsaðilum var 

iríkur ónsson og irgir rn Sigur ónsson takast í hendur 1 . 
nóvember eftir a  hafa ná  samkomulagi í kennaradeilunni.
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veittur frestur til þess að semja og þeir gerðu það 17. nóvember, 
því að hvorugur vildi fá málið í gerðardóm. Samningarnir voru 
taldir jafngilda 27,5-28,5  kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin 
á árunum 2 4 –2 8. Laun áttu að hækka um 5.5  frá 1. okt-
óber og auk þess áttu kennarar að fá 1 .  kr. eingreiðslu. 
Þá átti kennsluskylda að lækka úr 28 tímum í 27 hinn 1. ágúst 
2 5. Laun skyldu ennfremur hækka um liðlega 1  í nokkrum 
áföngum á samningstímanum. Skiptar skoðanir voru um þennan 
samning meðal kennara, en hann var þó samþykktur með 51,2  
atkvæða. ,4  voru á móti og 12,1  skilaði auðu.

. október var skrifað undir kjarasamning milli sjómanna og 
útvegsmanna. kki hafði verið samið um laun án verkfalls síðan 
1 2. Launahækkun var 1 ,5  til 1. janúar 2 8.

or stumál
 þingi Starfsgreinasambandsins í október var ristján unn-

arsson í eflavík kosinn formaður þess og fékk 4  atkvæða. 
jörn Snæbjörnsson var kosinn varaformaður, en Signý Jóhannes-

dóttir á Siglufirði laut í lægra haldi í báðum þessum kosningum.

V I R VER A
Vísitala neysluverðs hækkaði úr 2 ,1 stigi í janúarbyrjun 

2 4 í 2 ,2 stig í janúarbyrjun 2 5. Verðbólga á árinu var 
samkvæmt því 4, . Hún var 2,4  árið áður. m helming af 
verðbólgunni 2 4 mátti rekja til húsnæðiskostnaðar, enda hækk-
aði vísitala neysluverðs án húsnæðiskostnaðar mun minna en hin 
almenna eða um 2,1 . Reiknuð húsaleiga, þ.e. metinn kostnaður 
og tapaðar fjármagnstekjur af því að nýta eigið húsnæði hækkaði 
um 14,2 . Mest var þetta vegna þess, að íbúðaverð hækkaði um 
1 ,7  á árinu. Lækkun vaxta vó á móti og því hækkaði reiknað-
ur kostnaður af eigin húsnæði minna en íbúðaverð.

Meðalverð erlendra gjaldmiðla, mælt í krónum, lækkaði um 
8,4  á árinu 2 4, sem jafngildir ,2  styrkingu krónunnar. Hún 
styrktist um 1,2  árið áður. Mest styrktist krónan á tveimur síð-
ustu mánuðum ársins eða um 7,5 .  árinu öllu styrktist krónan 
um 1 ,  gagnvart andaríkjadal, en 7,5  gagnvart vru.
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Í árslok 2 4 var sölugengi andaríkjadals hjá Seðlabanka 
Íslands 1, 4 krónur en var 71,  krónur ári áður. Sölugengi 
sterlingspunds lækkaði úr 127,  krónum í árslok 2  í 118,44 
krónur í árslok 2 4, sölugengi vru lækkaði úr , 1 krónu í 
8 ,74 krónur og sölugengi japanska jensins fór úr , 75 krón-
um í ,5 8  krónur. Verð á norskri krónu lækkaði úr 1 ,71  í 
1 .175 íslenskar krónur eða um 5,1 , minnst allra gjaldmiðla, 
sem Seðlabankinn skráði á árinu. Í árslok kostaði sænska krónan 
,285 íslenskar krónur og sú danska 11,258 krónur íslenskar.

Verðlag á nokkrum algengum vörutegundum og þjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu var sem hér segir í nóvember 2 4 (innan 
sviga eru tölur frá nóv. 2 )  Franskbrauð sneitt, kg  kr. 
( ), súpukjötskíló 517 kr. (47 ), ýsuflök, kg 785 kr. (8 5), 
nýmjólkurlítri í pakka 82 kr. (8 ), smjörkíló 452 kr. (445), epla-
kíló 15  kr. (14 ), kartöflukíló 1 8 kr. (1 ), strásykurskíló 1 5 
kr. (1 ), kaffikíló 74  kr. (74 ), oca- ola í flösku (2 l) 2  
kr. (1 8), brennivínsflaska . 1  kr. ( . ), bjórdós ( gils gull 
5  cl) 1  kr. (1 ), vindlingapakki 5 1 kr. (5 7), herraskyrta 
4.  kr. (4.71 ), kvensokkabuxur 28 kr. ( 1 ), bensínlítri ( 5 
okt.) 112 kr. ( 7), mánaðargjald á dagheimili í Reykjavík með 
fæði 27.  kr. (27. ), flugferð Reykjavík-Akureyri aðra leið 
8.5 5 kr. (8. ), rútufargjald Reykjavík-Selfoss 5  kr. (85 ), 
afnotagjald R V á ári 2.4  kr. (28.8 ), afnotagjald Stöðvar 
2 5 . 7  kr. (5 . 7 ), bíómiði 8  kr. (8 ), fullorðinsmiði á 
Íslandsmótið í knattspyrnu 1.2  kr. (1.2 ), mánaðaráskrift að 
Morgunblaðinu 2.4  kr. (2.1 ), síðdegisblað í lausasölu 22  
kr. (2 ), strætómiði í Reykjavík, stakt fargjald 22  kr. (22 ).

I E
rás í Kabúl Tveir íslenskir friðargæsluliðar særðust í árás í 

abúl, höfuðborg Afganistans, 2 . október. Þeir voru að fylgja 
Hallgrími Sigurðssyni, yfirmanni sínum, í verslun, þar sem hann 
ætlaði að kaupa teppi. astað var á þá handsprengju í svonefndu 

hicken Street.
augur. Mikil útþensla var hjá fyrirtækinu í retlandi á árinu 
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og er Jón sgeir Jóhannesson forstjóri talinn fjórði áhrifamesti 
maður í breskum tískuheimi. Í maí keypti augur skartgripakeðj-
una oldsmiths fyrir um 14 milljarða og í júní keðjuna aren 
Millen á 1  milljarða. Seldur var hlutur í House of Fraser en 
keypt fyrir 7 milljarða í verslunarkeðjunni M  ne. Hinn 17. 
desember lauk síðan samningum um mestu viðskipti augs á 
árinu, en það var með fjármögnun á yfirtöku augs og meðfjár-
festa á ig Food roup. Meðfjárfestar voru urðarás og álmi 
Haraldsson. Lánsfé kom frá  banka og ank of Scotland. 
Fjárfestingin var um 112 milljarðar. – augur átti einnig hlut að 
kaupum Íslendinga á einni þekktustu verslun aupmannahafnar 
Magasin du Nord.

ill linton í e k avík. 24. ágúst kom ill linton, fyrrver-
andi andaríkjaforseti, í einkaheimsókn til Íslands. Hann hitti 
Ólaf Ragnar rímsson, Davíð ddsson og fleiri valdamenn. 
Mesta athygli vakti þó heimsókn hans í miðbæ Reykjavíkur. 

ill linton vi  P lsuvagninn í r ggvag tu.
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Hann fór í búðir, fékk sér pylsu í ylsuvagninum og var hinn 
alþýðlegasti.

l  og tímarit. Samkvæmt könnun allups í febrúar hafði blaða-
lestur aukist frá fyrri könnun. Fréttablaðið lásu ,4  aðspurðra 
(aukning frá 5,1 ), Morgunblaðið 5 ,  (52,8 ) og DV 17,1  
(14, ). – Steinþór uðbjartsson var í febrúar ráðinn ritstjóri 
Lögbergs-Heimskringlu. – Í apríl voru veitt sérstök blaðamanna-
verðlaun og hlutu þau Agnes ragadóttir, rynhildur Ólafsdóttir 
og Reynir Traustason. – 1 . ágúst keypti Torg ehf., sem var í eigu 

rentsmiðjunnar dda, öll hlutabréf í tímaritaútgáfunni Fróða. 
igandi Fróða, Magnús Hreggviðsson, dró sig út úr tímaritaútgáfu. 

– ári Jónasson var ráðinn ritstjóri Fréttablaðsins frá 1. nóvember. 
unnar Smári gilsson varð útgáfustjóri Fréttablaðsins.

obb  is her bo i  til Íslands. 1 . desember var tilkynnt, að 
Davíð ddsson hefði boðið skákmeistaranum obby Fischer að 
koma og dveljast á Íslandi. Meistarinn var þá í fangelsi í Japan. 

andaríkjastjórn óskaði eftir því, að boðið yrði dregið til baka.

gnu ur skákáhugamanna fir ví, a  obb  is her hafi ver
i  veitt dvalarle fi á Íslandi. .v.  Gu mundur G. órarinsson, 
Helgi lafsson, Gu frí ur il a Gr tarsdóttir, S mundur Páls
son og Hrafn kulsson.
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óklestur minnkar. Í könnun, sem gerð var á vegum Þorbjarn-
ar roddasonar prófessors meðal 1 -15 ára barna, kom í ljós, að 

 þeirra höfðu ekki lesið bók síðustu  daga. rið 1 7 var 
þetta hlutfall 27  og 18  árið 1 1.

eilur um h star ttardómara. mbætti dómara við Hæsta-
rétt Íslands var auglýst laust í september og skyldi veitt frá 1. 
október, en þá lét étur r. Hafstein af embætti. msækjendur 
voru sjö  Allan Vagn Magnússon, ggert Óskarsson, iríkur 
Tómasson, Hjördís Hákonardóttir, Jón Steinar unnlaugsson, 
Leó Löve og Stefán Stefánsson. Hæstiréttur fékk veitinguna til 
umsagnar. Hann raðaði umsækjendum upp og fór þá eftir 8 til-
greindum atriðum. Tveir prófessorar voru metnir hæfastir, þ.e. 

iríkur Tómasson og Stefán Stefánsson, næst þeim kom Hjördís 
Hákonardóttir, en síðan Allan Vagn Magnússon, ggert Óskars-
son og Jón Steinar unnlaugsson. Leo Löwe þótti síst hæfur. All-
ir dómararnir nema Ólafur örkur Þorvaldsson stóðu að þessu 
áliti, en Ólafur örkur taldi hallað á Jón Steinar unnlaugsson. 

jörn jarnason dómsmálaráðherra sagði sig frá því að veita 
embættið vegna fyrri deilna við Hjördísi Hákonardóttur. Forsæt-
isráðherra tilnefndi eir H. Haarde fjármálaráðherra til þess að 
veita embættið. m 12  lögmenn skrifuðu undir bænarskrá til 

eirs þess efnis að hann veitti embættið án tilits til umsagnar 
Hæstaréttar. Hann gerði það og veitti Jóni Steinari unnlaugs-
syni embættið 2 . september.

r bíll. Í apríl var fluttur til landsins bíll af gerðinni orsche 
arrera T. Hann kostaði 4 milljónir króna. ílinn mun hafa 

farið óseldur úr landi.
imskipaf lagshúsi  ver ur hótel. Ferðaskrifstofan Heims-

ferðir festi í janúar kaup á imskipafélagshúsinu, sem byrjað var 
á að byggja 1 1 . aupverðið var 51  milljónir, en þarna á að 
opna hótel vorið 2 5.

rlendum ríkisborgurum f lgar. Fólki með erlent ríkisfang, 
sem búsett er á Íslandi, fjölgar stöðugt. Hefur því fjölgað um helm-
ing á síðustu tíu árum. Alls voru í árslok 2 4 1 .  manns með 
erlent ríkisfang. ólverjar voru flestir eða 1. , þá komu Danir 
8  og síðan borgarar frá fyrrverandi Júgóslavíu 7 .

íkniefnabrotum f lgar.  árinu 2 4 tóku tollayfirvöld 
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og lögregla mun meira af amfetamíni og kókaíni en árið áður. 
Minna var hins vegar tekið af hassi. Heildarfjöldi fíkniefnabrota 
á árinu var tæplega 1. , sem er 2  fleiri en árið áður.

allkonan. Í júlí fundust fyrir tilviljun jarðneskar leifar forn-
konu frá 1 . öld á Vestdalsheiði. Hún hefur lagt vel búin á heið-
ina, því að hjá henni fundust þrjár vandaðar nælur og yfir 4  
perlur. Var þetta talinn merkasti fornleifafundur ársins.

árdráttur h á Símanum. Hinn 5. apríl var birt ákæra í Lands-
símamálinu. Sveinbjörn ristjánsson aðalgjaldkeri var ákærður 
fyrir fjárdrátt upp á 2 1 milljón króna. Þrír aðrir voru ákærðir 
fyrir að taka við illa fengnu fé. 2 . júní var Sveinbjörn dæmdur í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í fjögurra og hálfs árs fangelsi en rni 
Þór Vigfússon og ristján Ragnar ristjánsson í tveggja ára fang-
elsi. Tveir hinir síðarnefndu áfrýjuðu til Hæstaréttar.

lak upp úr rei amerkursandi. Í september varð þess vart, 
að flak af togaranum anffshire frá Aberdeen var komið upp úr 
sandinum. Togarinn strandaði þarna 1 5 og grófst síðan í sand-
inn. Síðast sást til hans um 1 .

ornmin ar. Fornleifarannsóknir voru áfram mjög miklar í 
landinu og mátti þakka það framlögum úr ristnihátíðarsjóði. 

fram var unnið á biskupssetrunum gömlu, Hólum og Skál-
holti, á Skriðuklaustri, ásum, í Reykholti og víðar.  síðast-
nefnda staðnum voru rannsakaðir kirkjugrunnar eldri kirkna. 
Þar fannst m.a. gröf 18. aldar prests, séra Þorleifs jarnasonar, 
en hann var jarðsettur inni í kirkjunni árið 178 . uðrún Svein-
bjarnardóttir stjórnaði rannsóknum í Reykholti.  ásum var 
grafin upp óvenjustór kirkja, og var hún talin sú næststærsta, 
sem fundist hafa rústir af á Íslandi. – rafinn var upp bær í 

ræfum, sem fór á kaf í ösku 1 2. jarni inarsson stóð fyrir 
þeirri rannsókn.

ors tisrá herrabókin. 14. september kom út bókin ors t
isrá herrar Íslands  á herrar Íslands og fors tisrá herrar 
í 1  ár. Ritstjóri var Ólafur Teitur uðnason blaðamaður. 
24 höfundar fjalla um 24 ráðherra og forsætisráðherra Íslands 
1 4-2 4. Ríkisstjórnin hafði frumkvæði að útgáfunni og kost-
aði hana.

ri arver launahafi á Íslandi. Dr. Shirin badi, friðarverð-



(2 5)

launahafi Nóbels, kom til Íslands í byrjun nóvember. Hún var 
sæmd heiðursdoktorstitli við Háskólann á Akureyri.

r gir tónlistarmenn í heimsókn. Rússneska óperusöngkonan 
lga orodino kom til landsins í maí og söng í Háskólabíói. 

– ris ristofferson söng í Laugardalshöll 14. júní. – Hljóm-
sveitin Metallica lék í gilshöll 4. júlí. estir voru um 18.  og 
þrengsli svo mikil að það leið yfir nokkra. – Söngvarinn frægi, 
Harry elafonte, kom til Íslands í nóvember. Hann er velgjörða-
sendiherra N F og beitti sér fyrir því, að Íslendingar yrðu 
heimsforeldrar, þ.e. tækju að sér bágstödd börn.

Gabb. Hinn 2 . júlí barst neyðarkall  frá Íslendingi, sem 
sagðist vera á ferð með 2  Frakka, sem væru orðnir veikir af 
matareitrun. ngin staðsetning var gefin upp og hópurinn fannst 
aldrei.

Gettu betur. Þau tíðindi urðu 18. mars, að lið orgarholtsskóla 
sló út lið Menntaskólans í Reykjavík í spurningakeppninni ettu 
betur. MR hafði þá sigrað 11 ár í röð í þessari keppni

Gl úfrasteinn. 4. september var heimili Halldórs Laxness, 

orgarholtsskólamenn fagna sigri á  í Gettu betur.
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ljúfrasteinn, opnað sem safn. Davíð ddsson og Auður Laxness 
opnuðu safnið.

Hár aldur. uðfinna inarsdóttir, elsti Íslendingurinn, varð 
1 7 ára 2. febrúar. 8 Íslendingar voru 1  ára eða eldri 1. des-
ember 2 4, 28 konur og 1  karlar.

H stir ttur. ppkveðnir dómar í Hæstarétti á árinu 2 4 
voru 485 (44  árið áður). Af 28  munnlega fluttum málum voru 
tvö mál flutt fyrir sjö dómurum, 52 fyrir fimm dómurum og 
2  fyrir þremur dómurum. Tólf sinnum skiluðu dómarar sér-
atkvæði. Hæstarétti bárust 527 ný mál á árinu (4 7 árið áður). 
Af þeim voru 24  áfrýjanir einkamála, 87 áfrýjanir í opinberum 
málum, 117 kærur í einkamálum og 8  í opinberum málum.

Ídóli . rslit í dol-stjörnuleitinni á Stöð 2 fóru fram 1 . 
janúar. arl jarni uðmundsson, 28 ára sjómaður í rindavík, 
sigraði. Hann fékk 4  atkvæða. Jón Sigurðsson, starfsmaður 
Símans, fékk 2  og Anna atrín uðbrandsdóttir, mennta-
skólanemi á Akureyri, fékk 1 . m 15 .  hringingar bárust 
í úrslitunum.

Íraksstrí i . 1 . janúar barst sú frétt frá Írak, að íslenskir 
sprengjufræðingar hefðu fundið sprengjur með sinnepsgasi. 

u ur a ness og aví  ddsson opna Gl úfrastein.
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tanríkisráðherra taldi þetta vera tímamótaviðburð í leitinni að 
gereyðingarvopnum Saddams. Fréttin reyndist röng.

Ís aki til Parísar. 1 . september var 22 tonna ísjaki hífður upp 
úr Jökulsárlóni. Hann var síðan settur í frystigám og sendur til 

arísar. Þar var jakinn til sýnis fyrir utan vísindahöllina alais 
de la Découverte, en þar var Íslandskynning, sem hófst 27. sept-
ember. ynningin var nefnd slande, de gla e et de feu. Fjöldi 
íslenskra listamanna kom fram og kynnti ýmis svið íslenskrar 
menningar. Þá átti Halldór sgrímsson fund með Jean- ierre 
Raffarin, forsætisráðherra Frakka. Rætt var um, að kynning 
þessi hafi kostað um 1  milljónir króna.

Íslensk erf agreining. Hlutabréf í de D  fóru hækkandi 
fyrri hluta ársins og náðu yfir 1  dali um miðjan janúar, þ.e. 
í  1 , 5. Síðan lækkuðu þau aftur. – Fyrirtækið afþakkaði í 
apríl ríkisábyrgð, sem því hafði verið veitt. Þetta gerðist eftir að 
skuldabréfaútboð aflaði fyrirtækinu mikilla fjármuna. – Þá fékk 
fyrirtækið um 24 milljóna dala styrk til rannsókna á erfðafræði 
smitsjúkdóma og svörun við bólusetningum. Styrkurinn var frá 
háskóla í Nýju Mexíkó.

K  banki. aupþing únaðarbanki tók upp nýtt nafn 1. janúar 

h si K  banka í e k avík.
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og kallaðist  banki. – Hreiðar Már Sigurðsson bankastjóri og 
Sigurður inarsson stjórnarformaður fengu kauprétt á hlutabréf-
um í  banka fyrir 1,2 milljarða hvor á næstu fimm árum. Þetta 
voru nokkru lakari kjör en þeim buðust árið áður, en þau ollu þá 
mikilli reiði í þjóðfélaginu. – Hinn 2 . júlí hófst sala á hlutafé 
fyrir 4  milljarða í  banka. Var þetta talið mesta hlutafjárút-
boð á Íslandi.  þúsund hluthafar áttu forkaupsrétt og keyptu 
þeir allt hið nýja hlutafé.

Konur, v ld og l gin.  ráðstefnu um réttindamál kvenna, sem 
haldin var í Reykjavík 27. ágúst, flutti herie lair, lögfræðing-
ur og forsætisráðherrafrú reta, fyrirlestur.

Kvikm ndir. Fjórar íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar á 
árinu. Þær voru Kaldal ós 1. janúar í leikstjórn Hilmars dds-
sonar, en framleiðandi var vikmyndasamsteypan, pinberun 
Hannesar í janúar í leikstjórn Hrafns unnlaugssonar, sland 

. september í leikstjórn Friðriks Þórs Friðrikssonar, en fram-
leiðandi var ik ak og Í takt vi  tímann í leikstjórn gústs uð-
mundssonar, en framleiðandi var Jakob Frímann Magnússon.

atib r til meríku. Hinn 1 . ágúst var fyrsti þátturinn af 
La y town sýndur í andaríkjunum. Alls voru gerðir um 4  þætt-
ir af þessari ensku útgáfu.

estarsl s vi  Kárahn úka. Þrír menn slösuðust . október, 
þegar farþegalest  og vöruflutningalest rákust saman í aðgöng-
um árahnjúkavirkjunar í lúmsstaðadal. Þetta voru tveir ín-
verjar og ortúgali.

istamannalaun o. fl. Menningarverðlaun DV voru veitt í 2 . 
sinn . september. Rithöfundurinn inar árason fékk verðlaun 
fyrir bókina Storm, Sigurður Skúlason fékk leiklistarverðlaun 
fyrir að leika hlutverk Herjólfs í Her ólfur í m rkri og Foldals 
í Gabríel orkmann og kvikmyndahöfundurinn Dagur ári ét-
ursson fyrir kvikmyndina óa lbínóa. Margmiðlunarfyrirtækið 

agarín hlaut verðlaun fyrir listhönnun og verðlaun í tónlist 
fékk aput-hópurinn. Myndlistarverðlaunin fékk smundur 

smundsson fyrir innsetninguna Ste pu og verðlaun fyrir bygg-
ingarlist fengu arkitektarnir hjá Arkís ehf. fyrir hús Ístaks við 

ngjateig. – Silja Aðalsteinsdóttir fékk verðlaun, sem kennd 
eru við Jónas Hallgrímsson, á degi íslenskrar tungu. – erður 
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ristný fékk bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness fyrir bókina 
átur me  segli og allt.  Óskar rni Óskarsson hlaut verð-

laun úr Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins. – ókmenntaverðlaun 
útgefenda fyrir árið 2 4 fengu Auður Jónsdóttir fyrir skáldsög-
una ólki  í k allaranum og Halldór uðmundsson fyrir bók 
sína Halldór a ness visaga.  uðbergur ergsson fékk í 
apríl Norrænu bókmenntaverðlaunin. Þau höfðu ekki fallið til 
Íslendings síðan 1 2, er Thor Vilhjálmsson fékk þau. Haukur 
Tómasson fékk tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs fyrir óperuna 

ór i s ngur Gu rúnar .
íkfundur í eskaupsta . Hinn 11. febrúar fann kafari fyrir 

tilviljun lík af karlmanni í Norðfjarðarhöfn. Reyndist það vera 
af litháískum manni,Vaidas Jucevicious, sem komið hafði til 
landsins nokkrum dögum áður en líkið fannst. Við krufningu 
kom í ljós, að hann var með mikið magn af amfetamíni innvortis 
og hafði dáið af því að hylkin gengu ekki niður af honum. ftir 
viðamikla rannsókn voru þrír menn hnepptir í gæsluvarðhald 
vegna málsins, tveir Íslendingar, rétar Sigurðsson og Jónas 
ngi Ragnarsson, og einn Lithái. Þeir tóku á móti manninum við 

Ver launab kur ársins .
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komu hans til Íslands og voru taldir hafa komið líki hans fyrir í 
Norðfjarðarhöfn. Hinn 2 . mars birti DV lögregluskýrslu í heild 
með játningu rétars Sigurðssonar, en Jónas ngi neitaði öllu. 

ndanlegur dómur Hæstaréttar var ekki fallinn í máli þeirra um 
áramót.

ósvakami lar. Sigríður rnadóttir var frá 1. febrúar ráðin 
fréttastjóri á Stöð 2 og ylgjunni. áll Magnússon varð frá 
sama tíma framkvæmdastjóri dagskrársviðs Stöðvar 2 og þulur 
á stöðinni. Hinn 1. febrúar sameinuðust Norðurljós og Frétt hf. 
– Hinn 1 . apríl var sýndur síðasti þáttur af Nýjustu tækni og 
vísindum hjá Ríkisútvarpinu. Þessi þáttur var búinn að vera 
samfellt á dagskrá síðan 1 7. Fyrsti umsjónarmaður hans var 

rnólfur Thorlacius, en frá 1 74 sá Sigurður H. Richter um þátt-
inn. – Síminn keypti í september 2 ,2  hlut í Skjá einum. Það 
var eignarhaldsfélagið Fjörnir sem seldi og fylgdi enski boltinn 
með. Í október keypti svo Síminn hlut Margeirs éturssonar og 
bræðranna Sigurðar og Jóns álmasonar. Með þessum kaupum 
náði Síminn meirihluta, 5 ,4 , í Skjá einum og meirihluta 

rá bla amannafundi eftir samruna r ttar og or url ósa. .v.  
Sigur ur G. Gu ónsson, Gunnar Smári gilsson, Skarph inn 

erg Steinarsson og agnar irgisson.
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í stjórn. Starfsmaður Símans, rri Hauksson, varð formaður 
stjórnar Skjás eins. – 28. október var tilkynnt, að g Vodafone 
hefði keypt Norðurljós fyrir ,  milljarða. Sigurður . uðjóns-
son lét af störfum hjá Norðurljósum, en unnar Smári gilsson 
varð framkvæmdastjóri þeirra.

agasin du ord. m miðjan nóvember var tilkynnt, að 
augur roup, Straumur fjárfestingarbanki og félag í eigu 
irgis Þórs ieltvedt hefðu keypt 8  hlutafjár í dönsku stór-

versluninni Magasin du Nord við óngsins Nýja torg. Verslunin 
var stofnuð árið 18 8 og hún rekur nokkur útibú. rleg velta 
fyrirtækisins var nálægt  milljörðum. Í dönskum blöðum gætti 
nokkurrar undrunar yfir því, að íslenskir fjárfestar gætu staðið 
undir þessum kaupum og snúið hallarekstri til betri vegar.

argir á tindinn. m 4  fjallgöngumenn klifu Hvanna-
dalshnjúk sumarið 2 4. Hraðametið er 2 klukkustundir og 5  
mínútur.

álverkaf lsun. 1 . maí var kveðinn upp í Hæstarétti sýknu-
dómur í máli ákæruvaldsins gegn forráðamönnum allerís 

Ver andi og sakborningur í málverkaf lsunarmálinu líta fir dóm 
H star ttar.
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orgar, étri Þór unnarssyni og Jónasi Freydal Þorsteinssyni, 
fyrir málverkafölsun. Mikil rannsókn hafði farið fram í málinu 
og kostaði hún um 5  milljónir króna.

Meginrök fyrir sýknudómnum voru þau, að starfsmenn Lista-
safns Íslands hefðu ekki verið trúverðugir sem rannsakendur í 
málinu.

enn ársins. Viðskiptablaðið veitti uðfinnu jarnadóttur, 
rektor Háskólans í Reykjavík, viðskiptaverðlaun ársins 2 4. 

laðið útnefndi Aðalheiði Héðinsdóttur, stofnanda affitárs, 
frumkvöðul ársins. – Frjáls verslun valdi Sigurð Helgason, for-
stjóra Flugleiða, mann ársins í viðskiptalífinu.

enningarnótt. ífurlegur fjöldi fólks sótti samkomur á 
menningarnótt í Reykjavík 21. ágúst. Talið er, að um 1 .  
manns hafi verið saman komin í miðborg Reykjavíkur og 2.857 
flugeldum var skotið í loftið.

ets lub kur. Mest selda bók á árinu 2 4 samkvæmt 
bóksölulista Morgunblaðsins var Kleifarvatn eftir Arnald nd-
riðason. Næst komu a Vin i l killinn eftir Dan rown og 

arn a  eilífu eftir Sigmund rni Rúnarsson. Í fjórða sæti varð 
elladonnask ali  eftir an aldwell og ruvísi f lsk lda eftir 
uðrúnu Helgadóttur í hinu fimmta. Fyrstnefna bókin var sögð 

hafa selst í um 2 .  eintökum.
iltisbrandur á Vatnsle sustr nd. Nokkrir hestar drápust 

í byrjun desember úr miltisbrandi í landi Sjónarhóls á Vatns-
leysuströnd. Smit hefur leynst lengi í jörðu. Vitað er um  
staði á landinu, þar sem miltisbrandur hefur komið upp fyrr 
á tímum.

or  og manndráp. Hinn 1. maí varð kona á fimmtugsaldri 
dóttur sinni að bana og særði son sinn. Sjálfri sér veitti hún 
stungusár í brjósthol. Atburðir þessir urðu í húsi við Hagamel í 
Reykjavík. – Í júlí varð maður í Reykjavík fyrrverandi sambýlis-
konu sinni að bana. Hann afvegaleiddi lögregluna með því að 
segjast hafa sökkt líkinu í sjó við jalarnes. Það fannst síðar 
í hraungjótu. – Hinn 1. nóvember varð maður í ópavogi eig-
inkonu sinni að bana í íbúð þeirra. – Í nóvember var danskur 
hermaður laminn í höfuðið á veitingahúsi í eflavík, og hlaut 
hann bana af. – 11. desember gerðist sá atburður í veitingahúsi 
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í Mosfellsbæ, að maður, sem ætlaði að stilla til friðar í áflogum, 
var sjálfur sleginn banahögg.

ndlist. Sýning Ólafs líassonar í Listasafni Reykjavíkur 
var opnuð 17. janúar. Hún var mjög vel sótt af innlendum sem 
útlendum gestum.

or urlandará . Þing Norðurlandaráðs var haldið í Stokk-
hólmi í lok október og byrjun nóvember. Rannveig uðmunds-
dóttir alþingismaður var kosin forseti ráðsins.

e kingar Íslendinga. Rannsóknir hafa leitt í ljós, að 1 ,8  
Íslendinga reykja daglega, en 45,2  hafa aldrei reykt.

Samrá  olíuf laganna. pplýst var í lok janúar, að Sam-
keppnisstofnun hefði boðið olíufélögunum að ljúka málum með 
greiðslu sekta. Skeljungur átti að greiða 48  milljónir, lís 42  
og líufélagið  milljónir. Þessu tilboði var hafnað. Skýrsla 
um samráð olíufélaganna var birt 2 . október. Þar kom fram, að 
samráðin höfðu staðið lengi og verið víðtæk, m.a. í útboðum. 
Félögunum var gert að greiða 1.1  milljónir í stjórnvaldssekt-
ir, en áætlaður gróði þeirra af samráðinu var talinn vera .5  
milljónir.

Sendiherrum f lgar. Í desember var tilkynnt að Júlíus Haf-
stein, fyrrverandi borgarfulltrúi og framkvæmdastjóri heima-
stjórnarafmælisins, yrði sendiherra. Hann er 5. sendiherrann, 
en af þeim starfa aðeins 1  erlendis.

S rsveit l greglunnar. Í byrjun mars boðaði jörn jarnason 
dómsmálaráðherra fjölgun í sérsveit lögreglunnar úr 21 manni í 
5 . Sagði ráðherra, að nýtt umhverfi væri að skapast og aukinn 
glæpatíðni væri í landinu. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu að 
málið var ekki borið undir fjárlaganefnd.

Sigmund ke ptur. Ríkisstjórnin ákvað að kaupa myndir af 
skopteiknaranum Sigmund í Vestmannaeyjum. Verðið var 18 
milljónir króna og kaupin voru sögð í tilefni af  ára afmæli 
lýðveldisins.

Skattakóngur Íslands. Athafnamanninum jörgólfi uð-
mundssyni var á árinu 2 4 gert að greiða 2 5 milljónir króna 
í skatt fyrir árið 2 .

Sl mt or brag  á ingi og utan. Steingrímur J. Sigfússon kall-
aði Davíð ddsson gungu og druslu  í umræðum um fjölmiðla-
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frumvarpið á Alþingi. Í tvarpi Sögu lét ngvi Hrafn Jónsson 
mörg illyrði út úr sér um forseta Íslands og Jónas ristjánsson 
ritstjóra kallaði hann gamlan fretkarl .

Strandsiglingum l kur. imskipafélag Íslands tilkynnti í sept-
ember að strandsiglingum félagsins mundi ljúka 1. desember. 
Mánafoss var síðasta skip félagsins í strandsiglingum kringum 
Ísland, en þær hafði félagið stundað síðan 1 15. ður hafði Sam-
einaða gufuskipafélagið danska haft skip í förum við Ísland og 
hófust þær skipaferðir árið 187 .

St rsta skipi . rand rincess, 11  þúsund tonna skip, kom 
til Reykjavíkur í september. Það rúmar 2.  farþega og í áhöfn 
eru 1.1  manns. Þetta er talið stærsta skemmtiferðaskip, sem 
komið hefur til Íslands.

Svanirnir heim. Danska konungsfjölskyldan ákvað að gefa 
íslensku þjóðinni málverk af fimm svönum eftir Jón Stefánsson. 

ó arblómi  holtasóle .
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Verkið var brúðargjöf íslensku þjóðarinnar til Friðriks krónprins 
og ngiríðar krónprinsessu 1 5.

S ngvakeppnin. Söngvakeppni sjónvarpsstöðva vrópu fór 
fram í stanbul 15. maí. Íslendingar áttu þar lagið Heaven eftir 
Svein Rúnar Sigurðsson og Magnús Þór Sigmundsson. Jón Jós-
ep Snæbjörnsson (Jónsi) söng lagið, sem hlaut 1  stig og lenti 
í 1 . sæti. kraínumenn sigruðu og hlutu 28  stig. Söngkonan 
Ruslana keppti fyrir þá.

sunami. Jarðskjálfti upp á rúmlega ,  stig á Richter varð við 
Súmötru 2 . desember. Flóðbylgja varð meira en 2 .  manns 
að bana í 11 löndum. Nokkurra Íslendinga var saknað í fyrstu, 
en þeir skiluðu sér allir. Að minnsta kosti átta Íslendingar voru á 

huketeyju í Thailandi.
Va tal kkun til húsn iskaupa.  banki tilkynnti 2 . ágúst, 

að hann mundi veita lán til húsnæðiskaupa með 4,4  vöxtum. 
Lánin gátu verið allt að 8  af markaðsverðmæti húsnæðis og 
ýmist til 25 eða 4  ára. Aðrir bankar og sparisjóðir komu á eftir 
með lánatilboð, og 1. ágúst lækkuðu allir viðskiptabankarnir 
vexti á verðtryggðum húsnæðislánum úr 4,4  í 4,2 .

Ver laun su right. Verðlaun úr sjóði su right fékk 
dr. Stefán Aðalsteinsson fyrir rannsóknir og ritstörf um erfðir 
íslenskra húsdýra.

Ver strí  á bensíni. Hinn 8. janúar byrjaði Atlantsolía að 
selja bensín á lægra verði en hin olíufélögin. Þau lækkuðu 
þá öll bensínverðið á sjálfsafgreiðslustöðvum sínum. Þegar 
bensín þraut hjá Atlantsolíu 15. janúar hækkuðu eldri félögin 
verðið aftur.

ingvellir á heimsmin askrá. Hinn 2 . ágúst var haldin sam-
koma á Þingvöllum og staðurinn tekinn á heimsminjaskrá. Það 
var Francesco andarin, yfirmaður hjá nesco, sem afhenti 

irni jarnasyni, formanni Þingvallanefndar, skjal upp á 
þetta.

ó arblómi . 22. október var tilkynnt, að holtasóley hefði 
verið valin þjóðarblóm Íslendinga.

ó lendur. Þjóðlendukröfur ríkisins á Suðvesturlandi ná til 
hluta af sjunni, otnsúlum og Hellisheiði. Í umræðum um mál-
ið var talað um hernám ngólfs  í staðinn fyrir landnám.
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ó min asafni  opna  aftur. Hinn 1. september var Þjóð-
minjasafnið opnað aftur eftir sex ára lokun. Húsinu hefur verið 
mikið breytt og settar upp nýjar sýningar.

E
ls.

Almanak um árið 2 , reiknað hefur og búið til
prentunar Þorsteinn Sæmundsson  . . . . . . . . . . . . . . .  1-

rbók Íslands 2 4, tekin saman af Heimi 
Þorleifssyni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-21

rá opnun ó min asafnsins a  n u. orsetah ónin, argr t 
Hallgrímsdóttir ó min av r ur og orger ur Katrín Gunnars
dóttir menntamálará herra.




