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ÁRFERÐI
Árið 2005 var talið fremur hagstætt en þó lakara en næstu 

þrjú ár á undan. Meðalhiti ársins var nokkuð yfir meðallagi og 
einna hlýjast vestanlands.

Mestur hiti, sem mældist á árinu á veðurathugunarstöðvum, 
var á Hæli í Hreppum 23. júlí, 25,5 stig og á sjálfvirkri stöð 
við Búrfell sama dag 25,9 stig. Mestur kuldi varð í Möðrudal 
18. janúar, en þar mældist 22,4 stiga frost og á sjálfvirkri stöð 
í veðurstöðinni Kolku við Blöndulón sama dag -23,0 stig. Mest 
sólarhringsúrkoma mældist í Kvískerjum í Öræfum 15. október 
218,8 mm. 

Í Reykjavík var meðalhiti ársins 5,06 stig, sem er 0,75 stigum 
yfir meðaltali áranna 1961-1990. Telst það með hlýrri árum í 
bænum frá því að mælingar hófust. Sólskinsstundir í Reykjavík 
voru 1.548, sem er 280 stundum meira en í meðalári. Úrkoma í 
Reykjavík varð 743 mm, sem er 7,0% minna en í meðalári. Er 
árið hið þurrasta í Reykjavík síðan 1995. Mestur hiti í Reykjavík 
á árinu mældist 26. júlí, 19,4 stig. Kaldast varð í bænum 2. 
janúar en þá mældist 10,2 stiga frost. Mest úrkoma í Reykjavík 
varð 7. febrúar 30,1 mm.

Á Akureyri var meðalhiti ársins 3,92 stig, sem er 0,63 stigum 
ofan við meðaltal áranna 1961-1990. Sólskinsstundir á Akureyri 
voru 1.096, sem er 49 stundum umfram meðallag. Úrkoma 
varð 562 mm, sem er 15% meira en í meðalári. Mestur hiti á 
Akureyri á árinu mældist 15. júlí, 22,5 stig, en kaldast varð 
13. janúar, en þá mældist þar 11,0 stiga frost. Mest úrkoma á 
Akureyri varð 27. september 23,5 mm.

Fyrri hluta janúar snjóaði mikið víða um land, t.d. á Vest-
fjörðum, Dalvík, í Flatey (mesti snjór í tíu ár) og Mýrdal. 
Snjóflóð féllu í Ísafjarðarbæ og í Vatnsdal. 17. janúar þurftu 
103 íbúar á Ísafirði, í Bolungarvík og á Patreksfirði að rýma 
hús sín. Snjóflóð féllu á veginn um Óshlíð. Frost var á landinu 
fyrstu þrjár vikur mánaðarins. 29.-30. janúar var hvassviðri víða 
um land og mikið vatnsveður. Við Kvísker náðu vindhviður 
48m/sek. Á Möðrudalsöræfum flettist malbik af veginum. Svo 
hlýtt var síðustu viku mánaðarins, að nær allan snjó tók upp á 
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láglendi. – Hinn 5. febrúar byrjaði aftur að snjóa og varð alhvítt 
víða. Reyndar var snjólétt og umhleypingasamt nær allan mán-
uðinn. Á Akureyri var alhvít jörð aðeins í þrjá daga. 17. febrúar 
var versta veður víða um land og trufluðust flugsamgöngur inn-
anlands og milli landa. 20. febrúar var mjög hlýtt á Austurlandi 
og komst hiti í 13.0 stig á Teigarhorni. 21. febrúar mældist mesti 
hiti sem mælst hefur á Kirkjubæjarklaustri í febrúar og fór hann 
í 13,5 stig. Gamla metið var 9,9 stig. Glitský sáust á lofti yfir 
Reykjavík að morgni 18. febrúar. – Óveður var á Austurlandi 
18. mars og varð tjón á raflínum vegna ísingar og storms. Um 
páskana kom síðan hitabylgja og náði hitinn á Norðurlandi t.d. 
á Dalvík og Sauðanesvita 15,0 stigum laugardag fyrir páska 
26. mars. Á páskadag var 17,3 stiga hiti á Húsafelli. Í heild 
var mars einn hinn hlýjasti frá upphafi mælinga. – 5. apríl 
var hið versta veður á Vesturlandi og varð fólk veðurteppt í 
Borgarnesi. Í lok apríl kom kuldakast á Norðurlandi. – Í maí var 
kalt víða um land, t.d. í Reykjavík þar sem hiti var 0,6 stigum 
undir meðaltali. Þetta var fyrsti mánuður sem hiti var undir 
meðaltali frá 2002. Þurrt var í Reykjavík í 16 daga og úrkoma 
aðeins 13,8 mm í öllum mánuðinum. – Í júní voru oft hlýindi 
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Snjóþyngsli á Ísafirði í janúar.



um sunnanvert landið, en úrkomusamt nyrðra. Á Akureyri var 
þetta úrkomusamasti júní síðan 1972. – 3. júlí rigndi mikið á 
Austurlandi og féllu skriður á veginn um Fagradal, svo að hann 
lokaðist um tíma. Einnig varð tjón af völdum rigningarinnar 
á Fáskrúðsfirði. – Ágúst. Mánuðurinn var blautur og kaldur 
norðanlands og voru sólskinsstundir á Akureyri aðeins 84, en 
meðaltal mánaðarins er 136. Tala sólskinsstunda var hin lægsta 
síðan 1969. Meðalhiti í mánuðinum á Akureyri var aðeins 9,5 
stig. Hinn 7. gerði hvassviðri á suðvesturlandi og komst vindur 
í 43 m/sek undir Hafnarfjalli. Gámar fuku út á sjó í Kópavogi. 
Í lok ágúst var kalt í veðri norðanlands og snjóaði í fjöll. Hinn 
20. ágúst var Esjan orðin snjólaus Kollafjarðarmegin og var 
þetta fimmta árið í röð sem svo var ástatt. – 14. september festi 
í fyrsta sinn á haustinu snjó í Esjunni. – Um miðjan október 
voru miklar rigningar á suðausturlandi og komst sólarhrings-
úrkoma í Akurnesi í 149 mm. Flóð voru í Hornafirði og var 
miðbærinn á Höfn umflotinn. Vegurinn um Þvottárskriður 
stórskemmdist. 28. október festi fyrst snjó í Reykjavík og varð 
fjöldi árekstra í bænum. Að kvöldi 30. október skall á mikið 
óveður í Vestur-Húnavatnssýslu, hvassviðri og snjókoma. Verst 
var veðrið í námunda við Hvammstanga. Þar festust nokkrir 
tugir bifreiða og varð að bjarga fólki úr þeim og koma því í 
húsaskjól á Hvammstanga, Laugarbakka og víðar. Almennt 
var októbermánuður erfiður bændum víða um land sökum 
illviðra. – Nóvember var umhleypingasamur um allt land. – Í 
desember var áfram umhleypingasamt og fremur hlýtt. Rauð 
jól voru í byggð um nær allt land og óveður á jólanótt með 
slagveðursrigningu um vestanvert landið. Björgunarsveitir voru 
kallaðar út á Hellissandi og í Ólafsvík. Þá fauk þak af gamla 
stúkuhúsinu í Bolungarvík. 

Hafís. Árið 2005 var mesta hafísár við Ísland síðan 1979. 
Síðustu vikuna í janúar var hafís norður af Vestfjörðum og 
fyrir Norðurlandi, næst landi um 20 sjómílur norður af Horni. Í 
febrúar færðist ísinn nær og inn á siglingaleið við Kögur.

Mikill hafís var úti fyrir norðanverðum Vestfjörðum og 
Norðurlandi mikinn hluta mars. Meginástæða þessa var kyrr-
stöðuhæð, sem myndaðist yfir Norður-Atlantshafi síðari hluta 
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janúar og olli langvarandi vestlægri átt í Grænlandssundi og 
Íslandshafi. Við þær aðstæður hrekur ísinn austur á bóginn 
og hann leggst yfir hafsvæði norður af Íslandi. Snúist síðan 
til norðanáttar eins og að þessu sinni hrekur ísinn inn á sigl-
ingaleiðir, inn á firði og jafnvel upp að landi.

Hinn 13. mars var send út hafísviðvörun, þar sem sjófarendur 
voru varaðir við því, að siglingaleiðir væru orðnar illfærar. 
Þremur dögum seinna var aftur send út viðvörun og því lýst, 
að siglingaleiðin fyrir Horn væri lokuð enda ís landfastur á 
því svæði. Fram eftir mars þótti leiðin fyrir Horn varhugaverð 
til siglinga nema í dagsbirtu. Í flugi 22. mars sást, að meginís-
inn hafði fjarlægst Norðurland, en dreifðan ís mátti þó sjá. Í 
lok mánaðarins voru talsverðar ísdreifar inni á Húnaflóa og 
svæðinu norður af Vestfjörðum, en leiðin fyrir Horn var orðin 
vel fær.

Næstu fjóra mánuði, frá apríl og fram í júlí, brá svo við, að 
lítið sem ekkert var um venjulegan hafís, en þeim mun meira um 
borgarís, sem fór fetið um Húnaflóa og austur með Norðurlandi. 
Sigldu stöku borgarísjakar inn Skagafjörð og Eyjafjörð. Sá er 
dvaldist lengst í Eyjafirði vakti mikla athygli.

Hafís á Ófeigsfirði á Ströndum. Horft frá Munaðarnesi að 
Drangaskörðum.
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Frá ágúst og fram í október var enginn hafís á íslenskum 
hafsvæðum, en í nóvember breiddist ísinn í Grænlandssundi 
út í austurátt, og voru ísdreifar rúmar 30 sjómílur norðvestur 
af Kögri síðast í mánuðinum. Um miðjan desember var hafís-
jaðarinn einungis um 20 sjómílur norður af Kögri, en fjarlægð-
ist síðan mikið seinni hluta mánaðarins.

BRUNAR
9. febrúar kviknaði í fiskimjölsverksmiðju Samherja í Grinda-

vík. Eldurinn kom upp við sprengingu í mjölþurrkara. Verk-
smiðjan var óstarfhæf í marga mánuði og hlaust af því mikið 
tjón. – 26. febrúar kviknaði í íbúðarhúsi við Rjúpufell í 
Reykjavík. Fjölskylda, sem var nýflutt inn í húsið, tapaði allri 
búslóð sinni.

5. apríl kom upp eldur í tvílyftu timburhúsi við Rósarima í 
Reykjavík. Gaskútur sprakk og urðu skemmdir miklar. Fólk 
slapp án meiðsla, en sjö voru fluttir á slysadeild vegna gruns 
um reykeitrun. – 23. apríl kviknaði öðru sinni í yfirgefnu húsi 
(Hraðfrystistöðinni) við Mýrargötu í Reykjavík. Grunur lék á 
um íkveikju.

Borgarísjaki á Eyjafirði, séður frá Árskógssandi.
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5. desember varð eldsvoði í íbúð við Aðalstræti á Ísafirði. 
Karlmaður fannst látinn í íbúðinni. – 14. desember kom upp 
eldur í hænsnahúsi á bænum Grænahrauni í Nesjum. Drápust þar 
um 4.000 hænur. – 21. desember kviknaði í húsi veiðarfærasöl-
unnar Ísfells við Óseyrarbraut í Hafnarfirði. Nokkrar skemmdir 
urðu á húsi og efni. – 31. desember varð mikill eldsvoði í húsi 
Hjálparsveitar skáta í Hveragerði. Unnið var í húsinu að und-
irbúningi að flugeldasýningu og hljóp neisti í flugeld. Öll tæki 
hjálparsveitarinnar eyðilögðust, en manntjón varð ekki.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út 22.723 sinnum 
á árinu 2005 (21.518 árið áður). Brunaútköll hjá liðinu á árinu 
voru 1.246 (1.031) og sjúkraflutningar voru 21.477 (20.375). – Á 
Akureyri var slökkviliðið kvatt út vegna bruna 171 sinni (170) 
og sjúkraflutningar voru 1.405 (1.372).

BÚNAÐUR 
Árið 2005 var breytilegt til búskapar. Vorið var kalt en sumar-

ið allgott á Suður- og Vesturlandi. Á Norður- og Austurlandi 
gerði kulda og rigningar seinni hluta sumars og lagðist snemma 

Eldur í húsi við Rjúpufell í Breiðholti.
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í snjókomu. Það spillti fyrir seinni slætti og kornskurði, auk 
þess sem kornþroski var víða lélegur. Einnig dró það úr nýtingu 
grænfóðurs. Nautgripir og sauðfé var tekið óvenju snemma á 
hús um haustið af þeim sökum.

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

numið 1.171.839 rúmmetrum (1.638.623 árið áður) og þurrhey 
206.179 rúmmetrum (256.970). – Framleiðslu á graskögglum 
hefur nú verið hætt. – Frærækt nam 23,9 tonnum (35,9 tonnum 
árið áður) af óhúðuðu fræi. – Kornrækt var meiri en árið áður, 
og var nú sáð í um það bil 3.600 hektara, sem er meira en 
nokkru sinni fyrr. Kornuppskeran var um 11.000 tonn (um 
10.255 árið áður).

Uppskera
Kartöfluuppskera var meiri en árið áður, og er talið, að 7.250 

tonn af kartöflum hafi komið úr jörðu á árinu hjá þeim, sem 
hafa kartöflur til sölu (um 7.000 árið áður). – Tómatauppskera 
var 1.509 tonn (1.317 árið áður), gúrkuuppskera 1.147 tonn 
(930), og paprikuuppskera 126 tonn (97).

Ber spruttu snemma víða á landinu og mátti t.d. tína æt 
krækiber um miðjan júlí á Snæfellsnesi. Þegar kom fram í ágúst 
var berjaspretta í „ágætu meðallagi“ við utanverðan Eyjafjörð. 
Mikið var þar um krækiber og bláber, en aðalbláber spruttu í 
meðallagi. Í Kelduhverfi var talið mikið um ber.

Sláturafurðir, mjólk o.fl.
Slátrað var 547.257 fjár í sláturhúsum (555.715 árið áður). Af 

því voru 508.359 dilkar (518.142) og 35.822 fullorðið fé (34.795).
Meðalfallþungi dilka var 15,47 kg, sem er 0,47 kg meiri 

fallþungi en árið áður. Kindakjötsframleiðslan var 8.738 tonn 
(8.644 árið áður). – Slátrað var 20.019 nautgripum (21.538). 
Nautgripakjöt var 3.540 tonn (3.611). Slátrað var 6.713 hrossum 
(7.682), og hrossakjöt var 762 tonn (883). Slátrað var 71.450 
svínum (73.007), og var svínakjötsframleiðslan 5.300 tonn 
(5.597). Alifuglakjötsframleiðsla var 5.769 tonn (5.389).
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Útflutningur lifandi hrossa jókst á árinu. Út var flutt 1.501 
hross (1.334). Mest var flutt út til Svíþjóðar, 335 hross (338).

Mjólkurframleiðsla var 109.445.194 lítrar (112.029.504 árið 
áður). Smjörframleiðsla var 1.309 tonn (1.268) og smjörvi 565 
tonn (537). Framleidd voru 314 tonn af léttsmjöri (354).

Afurðahæsta kýr á landinu var Rófa 89017 í Nýjabæ, Vestur-
Eyjafjöllum. Hún mjólkaði 11.265 kg. Alls mjólkuðu 23 kýr 
yfir 10.000 kg.

Loðdýrabú voru í árslok 25 (29 árið áður).

Lax- og silungsveiði 
Metveiði var á laxi á árinu og veiddust 53.504 laxar á stöng 

og í net (45.211 árið áður). Alls voru 55.168 laxar veiddir á stöng 
(45.831), en þar af var 9.224 sleppt aftur (7.362) eða 16,7%. 
7.560 laxar veiddust í net í ám (6.742), en frá hafbeitarstöðvum 
komu engir laxar. Nær öll laxveiði í net er nú í jökulánum á 
Suðurlandi, Þjórsá, Ölfusá og Hvítá. – Mesta laxveiði á stöng 
þetta árið var í Eystri-Rangá en þar veiddust 4.225 laxar (3.153 
árið áður), Þverá/Kjarrá var í öðru sæti með 4.165 (1.373) og 
Norðurá í þriðja sæti með 3.138 laxa (1.382 ). Athygli vekur, 
hversu mikil aukning er á veiði í Borgarfjarðaránum. Næst á 

Frá Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum. Þar er einna mest kornrækt 
á Íslandi.
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eftir þessum þremur ám komu Ytri-Rangá, Selá í Vopnafirði og 
Hofsá/Sunnudalsá.

Veiði á urriða var mest í Veiðivötnum 9.943 (10.926 árið áður). 
Þá kom Laxá í Mývatnssveit með 5.933 (4.602) og Fremri-Laxá 
á Ásum var í þriðja sæti með 3.884 urriða (4.602). Af bleikju 
veiddist mest í Veiðivötnum 6.823 og í öðru sæti var Arnarvatn 
stóra 3.655 bleikjur (3.004). Í þriðja sæti var Hlíðarvatn með 
2.093 bleikjur (2.772).

Ýmislegt
Tíunda búnaðarþing eftir sameiningu Búnaðarfélags Íslands og 

Stéttarsambands bænda fór fram í Reykjavík í mars. – Aðalfundur 
Skógræktarfélags Íslands var haldinn á Lýsuhóli á Snæfellsnesi 
undir lok ágúst. Félagið varð 75 ára á árinu. Magnús Jóhannes-
son var endurkjörinn formaður. Á fundinum kom fram, að trjá-
spretta hafi verið góð um allt land og enginn skaði af maðki.

Samþykkt var á fundi fulltrúaráðs Mjólkursamsölunnar í 
Reykjavík 12. apríl, að Mjólkurbú Flóamanna yfirtæki eignir 
og skuldbindingar Samsölunnar. Nýskipanin tók gildi 29. apríl. 
– Það er talið til marks um gott gengi í kúabúskap landsmanna, 
að í júlí kom fram, að 17 ný fjós væru í byggingu í landinu. 
Yfirleitt er um að ræða lausagöngufjós með 60-70 básum og eru 
þau búin mjölturum. – Ný mjólkurstöð Mjólku var opnuð við 
Vagnhöfða í Reykjavík 2. desember.

Um 70-75% af öllum æðardún, sem fer til sölu í heiminum um 
þessar mundir, kemur frá Íslandi. Verð á árinu var í hámarki og 
Japanar voru aðalkaupendur.

Í lok september var tilkynnt að Landsbankinn hafi gert hæsta 
tilboðið í Lánasjóð landbúnaðarins. 

Búfjáreign 
Búfjáreign Íslendinga (bráðabirgðatölur) var í árslok 2005 (í 

svigum tölur frá 2004).

Nautgripir  65.979 (64.639)
Af þeim mjólkurkýr  24.538 (24.395)
Sauðfé  454.905 (455.398)
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Hross 74.820 (72.222)
Svín  3.982 (3.553)
Varphænur 166.119 (166.466)
Minkar (fullorðin dýr) 35.935 (32.327)
Refir (fullorðin dýr) 774 (1.536)
Kanínur 239 (208)
Gæsir og endur 1.492 (1.655)
Kalkúnar  508 (503)
Geitur 439 (411)

Útflutningur
Á árinu 2005 dróst verðmæti útflutnings á landbúnaðar-

afurðum nokkuð saman og nam 3.760 milljónum króna (4.261 
árið áður). Útflutningur landbúnaðarvara skiptist þannig á árinu 
2005 (í svigum tölur frá 2004):

Fiskeldi 1.529 (1.614) 
Búfé  523 (662)
Afurðir sláturdýra 1.216 (1.384)
Mjólk og mjólkurvörur  84,5 (80,9)
Aðrar land- og sjávarnytjar   539,0 (498,8)
Aðrar landbúnaðarvörur   20,1 (22,2)

EMBÆTTI OG STÖRF
Embættis- og sýslunarmenn ríkisins (skipaðir eða settir frá 

nefndum degi). 
1. janúar: Markús Sigurbjörnsson forseti Hæstaréttar, Gunn-

laugur Claessen varaforseti Hæstaréttar, Ingibjörg J. Rafnar 
umboðsmaður barna, Georg Kr. Lárusson forstjóri Landhelgis-
gæslunnar, Tinna Gunnlaugsdóttir Þjóðleikhússtjóri, Ágúst 
Sigurðsson rektor Landbúnaðarháskólans, Gísli Ragnarsson 
skólameistari Fjölbrautaskólans í Ármúla.

20. janúar: Helgi Bernódusson skrifstofustjóri Alþingis.
1. febrúar: Hildur Dungal forstjóri Útlendingastofnunar.
30. júní: Kristín Ingólfsdóttir rektor Háskóla Íslands.
1. júlí: Ragnheiður Harðardóttir vararíkissaksóknari, Páll 
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Gunnar Pálsson forstjóri Samkeppniseftirlits, Tryggvi Axelsson 
forstjóri Neytendastofu, Gísli Tryggvason talsmaður neytenda.

18. júlí: Jónas Fr. Jónsson forstjóri Fjármálaeftirlitsins.
1. ágúst: Jón Gíslason forstjóri Landbúnaðarstofnunar.
1. september: Páll Magnússon útvarpsstjóri, Ívar J. Arndal 

forstjóri ÁTVR.
15. september: Ragnheiður Bragadóttir héraðsdómari við hér-

aðsdóm Austfjarða.

Embættismenn, sem fengu lausn 
Friðrik Ólafsson frá embætti skrifstofustjóra Alþingis frá 20. 

janúar, Höskuldur Jónsson frá embætti forstjóra ÁTVR frá 1. 
september, Markús Örn Antonsson frá embætti útvarpsstjóra 
frá 1. september, Birgir Ísleifur Gunnarsson frá embætti seðla-
bankastjóra frá 30. september.

Embættismenn sveitarfélaga
Nýir bæjarstjórar/sveitarstjórar: Hansína Á. Björgvinsdóttir 

Tinna Gunnlaugsdóttir tók við starfi Þjóðleikhússtjóra í árs-
byrjun.
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í Kópavogi frá 1. janúar, Gunnar Einarsson í Garðabæ frá 24. 
maí, Gunnar Birgisson í Kópavogi frá 1. júní, Erla Friðriksdóttir 
í Stykkishólmi frá 1. ágúst, Guðmundur G. Gunnarsson á 
Álftanesi frá 1. september, Guðmundur Páll Jónsson á Akranesi 
frá 1. nóvember. 

Embættismenn Reykjavíkurborgar: Hafþór Yngvason var í 
maí ráðinn safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og tók við starfinu 
1. september.

Ýmis störf 
Í janúar lét Garðar Sverrisson af störfum sem formaður 

Öryrkjabandalags Íslands, en Emil Thoroddsen tók við. – 17. 
janúar tilkynnti Sigurður Helgason, forstjóri Flugleiða hf., að 
hann ætlaði að hætta um vorið.

Í febrúar var Ragnhildur Geirsdóttir ráðin forstjóri Flugleiða 
hf. og Jón Karl Ólafsson forstjóri Icelandair. Þau skyldu taka við 
af Sigurði Helgasyni 1. júní. Ragnhildur starfaði aðeins til 19. 
október hjá fyrirtækinu, sem þá hafði fengið nafnið FL-Group. 
Hannes Smárason varð forstjóri en Skarphéðinn Berg Steinars-
son starfandi stjórnarformaður í stað Hannesar.

1. mars var Steinn Logi Björnsson ráðinn forstjóri Húsasmiðj-
unnar í stað Árna Haukssonar. – Í fyrri umferð í rektorskjöri 
í Háskóla Íslands 10. mars fékk Kristín Ingólfsdóttir 28,7% 
atkvæða, Ágúst Einarsson 27,6%, Jón Torfi Jónasson 24,7% og 
Einar Stefánsson 19,1%. Í seinni umferð 17. mars fékk Kristín 
52,3% en Ágúst Einarsson 46,4%. Auðir og ógildir atkvæða-
seðlar voru 1,3%. Af 1.088 starfsmönnum greiddu 812 atkvæði 
eða 74,6%, en af 8.821 stúdent greiddu aðeins 2.151 atkvæði 
eða 24,4%.

1. apríl varð Auðun Georg Ólafsson fréttastjóri hljóðvarpsins 
hjá RÚV, en gegndi starfinu aðeins í einn dag. Óðinn Jónsson 
var ráðinn fréttastjóri 3. apríl. – Björgólfur Thorsteinsson hag-
fræðingur var í apríl kosinn formaður Landverndar. – 28. apríl 
var tilkynnt, að Ásdís Halla Bragadóttir yrði forstjóri BYKÓ.

Í byrjun maí var Guðbrandur Sigurðsson ráðinn forstjóri sam-
einaðs félags Mjólkursamsölunnar og Mjólkurbús Flóamanna. 
– Í maí tók Knútur G. Hauksson við starfi forstjóra heildversl-
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unarinnar Heklu hf. og kom í stað Tryggva Jónssonar, sem varð 
starfandi stjórnarformaður. – Í maí var Gylfi Magnússon skip-
aður formaður stjórnar Samkeppniseftirlitsins. Aðrir í stjórn eru 
Jóna Björk Helgadóttir og Jóhann R. Benediktsson. 

Í byrjun júní varð Þórólfur Árnason forstjóri Icelandic Group, 
sem áður hét Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 

Í júlí var Birgir Már Ragnarsson ráðinn forstjóri Samson 
eignarhaldsfélags.

Í ágúst lét Andri Teitsson af störfum sem framkvæmdastjóri 
KEA, og í september var Halldór Jóhannsson ráðinn í hans 
stað.

Í september var Kristján Sturluson ráðinn framkvæmdastjóri 
Rauða krossins á Íslandi. – Í sama mánuði var Sigurður 
Helgason, áður forstjóri Flugleiða, skipaður formaður stjórnar 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. 

Í nóvember var tilkynnt að Þór Sigfússon yrði forstjóri Sjóvár-
Almennra í stað Þorgils Óttars Mathiesen.

Í desember var Skúli Helgason, MPA í stjórnsýslu, ráðinn 
framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. 

Kristín Ingólfsdóttir og Ágúst Einarsson tókust á um embætti 
rektors Háskóla Íslands.
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FORSETI ÍSLANDS
Ólafur Ragnar Grímsson fór til Indlands í febrúar og flutti 

setningarræðu á alþjóðlegri ráðstefnu um loftslagsbreytingar og 
sjálfbæra þróun í Delhi 3. febrúar. – 16. maí lagði forsetinn af 
stað í fimm daga ferð til Kína. Ólafur átti fund með forseta Kína 
og hann ræddi mannréttindamál við stúdenta í Peking. Sigríður 
Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra og fjöldi viðskiptamanna 
var í för með forsetanum og tókust samningar um sölu íslenskra 
afurða. – Ólafur Ragnar Grímsson fór í svokallaða „vinnu-
heimsókn“ til Búlgaríu í byrjun september. Hann hitti forseta 
landsins og heimsótti ýmis fyrirtæki, en sum þeirra eru í eigu 
Íslendinga. – Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaieff 
voru viðstödd krýningu Alberts II, nýs fursta í Mónakó. Ólafur 
var eini þjóðhöfðinginn, sem sótti krýningarathöfnina.

Forsetinn heimsótti Akureyri og Eyjafjarðarsveit dagana 
11. til 13. apríl. – 21. október voru forsetahjónin í opinberri 
heimsókn í Hafnarfirði og var ferðalag þangað hið stysta, sem 
forsetinn hefur farið í opinberum erindum. Þau hjónin hittu að 
venju unga sem aldna og komu m.a. í Hrafnistu.

Ólafur Ragnar og dr. A.P.J. Kalam Indlandsforseti á tröppum 
Bessastaða.
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Dr. Avul Pakir Abdul Kalam, forseti Indlands, kom til 
Íslands í opinbera heimsókn í lok maí. – Vaclav Klaus, forseti 
Tékklands, var í opinberri heimsókn hjá forseta Íslands 23.-24. 
ágúst. 

HERVARNIR
Ekki varð af umræðum um framtíð Varnarliðsins, sem áttu 

að vera í janúar. – Fundur um varnir Íslands, sem átti að vera í 
Washington 19. október, fór út um þúfur. Bandaríkjamenn vildu 
fá mun hærri greiðslur fyrir starfsemi sína á flugvellinum en 
Íslendingar töldu rétt. Í raun vildu Bandaríkjamenn endurskipu-
leggja varnarstarfsemina að fullu. Fjórar herþotur og björg-
unarþyrlur voru áfram á Keflavíkurflugvelli út árið.

Um áramótin 2004-05 voru hermenn í Keflavík aðeins 1.450 
og hafði þeim fækkað um helming á tveimur árum.

28. júlí lét Robert S. McCormick ofursti í flughernum af 
störfum sem yfirmaður Varnarliðsins. Við tók Craig A. Croxton 
ofursti.

IÐNAÐUR
Hagur íslenskra iðnfyrirtækja annarra en stóriðjufyrirtækj-

anna var erfiður á árinu 2005. Stöfuðu erfiðleikarnir einkum af 
háu gengi krónunnar. Verst var staða hinna svonefndu hátækni-
fyrirtækja og sprotafyrirtækja.

Stóriðja
Starfsemi álfyrirtækjanna Alcan á Íslandi hf. í Straumsvík og 

Norðuráls á Grundartanga gekk að óskum á árinu. Framleiðslan 
var í hámarki og verð gott. Í Straumsvík var framleiðslan 
179.400 tonn og var það um 1.000 tonna aukning frá árinu á 
undan. Ragnar Guðmundsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Norðuráls, taldi árið 2005 vera hið besta í sögu félagsins. 
Framleiðsla var í hámarki eða um 93.000 tonn. Unnið var af 
miklum krafti að stækkun versins, og er áætlað, að ný ker verði 
gangsett fyrri hluta árs 2006.
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Miklar framkvæmdir voru við byggingu álvers Alcoa á 
Reyðarfirði. Var þeim haldið áfram, þó að í janúar félli dómur 
í Héraðsdómi Reykjavíkur þess efnis, að fara yrði fram nýtt 
umhverfismat. Alcoa hafði haldið því fram, að eldra umhverf-
ismat, þ.e. fyrir álver það, sem Norsk Hydro hugðist reisa á 
Reyðarfirði, dygði. Héraðsdómurinn, sem ómerkti fyrri úrskurð 
umhverfisráðherra, var síðar á árinu staðfestur í Hæstarétti.

Ýmislegt 
Hagur Sementsverksmiðjunnar á Akranesi vænkaðist nokkuð 

á árinu og varð hagnaður á rekstri hennar. Alls seldust um 
132.000 tonn. – Nafni málningarverksmiðjunnar Hörpu-Sjafnar 
var breytt í október og nefndist hún eftir það Flügger litir.

Útflutningur á iðnaðarvörum nam á árinu 66.776 millj-
ónum króna, og er það 6,0% lækkun frá árinu áður (71.074). 
Útflutningur í helstu tegundum (meira en 1.000 millj.) af iðn-
varningi árið 2005 í milljónum króna (í svigum tölur frá 2004):

Ál 35.997 (36.495)
Kísiljárn  6.074 (6.153)
Lyfjavörur 5.877 (8.982)

Nýtt verksmiðjuhús Lýsis hf. við Fiskislóð.
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Lækningatæki 4.776 (4.419)
Jarðolíur og olíuvörur 2.668 (1.016)
Vélar til matvælaframl.  2.074 (2.222)
Rafeindavogir 1.028 (1.634)

ÍBÚAR ÍSLANDS
31. desember 2005 var íbúatala Íslands 299.891 (293.577 

árið áður). Af þeim voru karlmenn 151.202 (147.170) og konur 
148.689 (146.407). Fjölgun Íslendinga á árinu var 2,20% (1,00% 
árið áður). Aðfluttir umfram brottflutta á árinu 2005 voru 3.860 
(435). Aðstreymi fólks frá útlöndum skýrir hina miklu fólks-
fjölgun, sem er hin mesta frá því fyrir 1960.

Á árinu fæddust 4.280 lifandi börn (4.234). Af þeim voru 
sveinbörn 2.183 (2.176) og 2.097 meybörn (2.058). Skilgetin 
börn, þ.e. foreldrar í hjónabandi, voru 1.467 (1.538) en óskil-
getin 2.813 (2.696). Af þeim, sem talin eru óskilgetin, voru 
2.176 börn, þar sem móðir var í sambúð (2.000), en 615 án sam-
búðar (696). Hjónabönd á árinu voru 1.607 og 560 lögskilnaðir. 
Dánir á árinu voru 1.836 (1.823 árið áður). 891 kona dó á árinu 
(861) og 945 karlar (962).

Hinn 31. desember 2005 voru sveitarfélög í landinu 101, eða 
jafnmörg og árið áður. Hrepparnir voru 71, kaupstaðir og bæir 
30.

Af íbúum landsins voru 251.728 í Þjóðkirkjunni hinn 1. 
desember 2005 (250.661 árið áður), í Fríkirkjunni í Reykjavík 
6.597 (6.202), í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 4.566 (4.365), í 
Óháða söfnuðinum í Reykjavík 2.653 (2.588).

Önnur skráð trúfélög: 
Rómversk-kaþólskir  6.451 (5.775)
Hvítasunnumenn 1.854 (1.800)
Ásatrúar  953 (872)
Aðventistar 755 (746)
Vegurinn 704 (693)
Vottar Jehóva  670 (655)
Krossinn 656 (629)
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Búddistafélag Íslands  631 (544)
Baháísamfélag 389 (373)
Félag Múslima á Íslandi 341 (321)
Íslenska Kristskirkjan 225 (213)
Kirkja Jesú Krists h.s.d.h.  184 (185) 
Fæðing heilagrar guðsmóður 163 (157)
Betanía  160 (144)
Kefas-kristið samfélag 146 (137)
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins 144 (113)
Boðunarkirkjan  98 (90) 
Sjónarhæðarsöfnuður  56 (54)
Zen á Íslandi-Nátthagi   54 (48)
Samfélag trúaðra  39 (39)
Baptistakirkjan   14 (10)

Í öðrum trúfélögum og ótilgreindir voru 11.794 (8.733), utan 
trúfélaga voru 7.379 (7.144). 

Íbúatala íslenskra kaupstaða og bæja var 31. desember 2005 
sem hér segir (í svigum eru tölur frá 31. desember 2004):

Reykjavík 114.968 (113.848)
Mosfellsbær 7.165 (6.817)

Kefaskirkjan í Kópavogi.
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Akranes  5.786 (5.657)
Borgarbyggð 2.720 (2.594)
Snæfellsbær 1.731 (1.719)
Stykkishólmur 1.166 (1.141)
Vesturbyggð  964 (1.019)
Bolungarvík  920 (930)
Ísafjarðarbær 4.108 (4.134)
Blönduósbær 903 (917)
Sveitarfélagið Skagafjörður  4.106 (4.145)
Siglufjörður     1.352 (1.392)
Ólafsfjörður      944 (979)
Dalvíkurbyggð    1.924 (1.944)
Akureyri     16.756 (16.475)
Húsavíkurbær    2.370 (2.416) 
Seyðisfjörður    736 (714)
Fljótsdalshérað 3.990 (3.368)
Fjarðabyggð 3.907 (3.177)
Sveitarfélagið Hornafjörður  2.181 (2.220)
Vestmannaeyjar    4.172 (4.215)
Sveitarfélagið Árborg  6.987 (6.530)
Hveragerði  2.084 (2.021)
Grindavík  2.614 (2.494)
Sandgerði  1.538 (1.398)
Reykjanesbær 11.367 (10.952)
Hafnarfjörður    22.498 (22.000)
Garðabær  9.444 (9.053)
Kópavogur     26.512 (25.803)
Seltjarnarnes      4.471 (4.548)

Þessi sveitarfélög önnur en kaupstaðir og bæir (kauptún eða 
byggðarkjarnar og sveit) höfðu fleiri en 500 íbúa hinn 31. des-
ember 2005 (í svigum eru tölur frá 31. desember 2004):

Sveitarfélagið Álftanes   2.205 (2.032)
Ölfus (Þorlákshöfn o.fl.)   1.794 (1.724)
Rangárþing eystra 1.669 (1.651)
Rangárþing ytra  1.454 (1.446)
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Sveitarfélagið Garður   1.377 (1.329)
Húnaþing vestra   1.174 (1.175)
Sveitarfélagið Vogar 1.019 (937)
Eyjafjarðarsveit  981 (993)
Grundarfjarðarbær 975 (938)
Bláskógabyggð  924 (893)
Austurbyggð  859 (871)
Hrunamannahreppur   766 (754)
Borgarfjarðarsveit  736 (668)
Vopnafjarðarhreppur   726 (728)
Þingeyjarsveit  687 (698)
Dalabyggð   639 (630)
Höfðahreppur (Skagaströnd)  545 (558)
Skeiða- og Gnúpverjahreppur  521 (529)

Aðeins tveir hreppar, Mjóafjarðarhreppur og Fáskrúðsfjarð-
arhreppur í Suður-Múlasýslu höfðu færri íbúa en 50 hinn 31. 
desember 2005. Í Mjóafjarðarhreppi voru þá 42 íbúar (38 árið 
áður) og 48 (51) í Fáskrúðsfjarðarhreppi.

Frá Ísafirði.
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ÍÞRÓTTIR
Badminton. Meistaramót Íslands fór fram í Reykjavík í 

byrjun apríl. Í einliðaleik varð Helgi Jóhannesson (TBR) 
Íslandsmeistari í karlaflokki, en Ragna Ingólfsdóttir (TBR) 
í kvennaflokki. Ragna varð Íslandsmeistari þriðja árið í röð. 
Helgi Jóhannesson og Broddi Kristjánsson (TBR) sigruðu í tví-
liðaleik karla en Sara Jónsdóttir (TBR) og Ragna Ingólfsdóttir í 
tvíliðaleik kvenna. Magnús Ingi Helgason og Tinna Helgadóttir 
sigruðu í tvenndarkeppni.

Blak. Stjarnan varð deildarmeistari í karlaflokki með 32 stig, 
HK varð í öðru sæti með 30 stig og Þróttur Reykjavík í þriðja 
sæti með 24 stig. HK varð síðan Íslandsmeistari eftir úrslita-
keppni við Stjörnuna 3-1. – KA varð deildarmeistari í kvenna-
flokki með 43 stig, Þróttur Reykjavík varð í 2. sæti með 40 stig 
og HK í 3. sæti með 34 stig. Þróttur varð síðan Íslandsmeistari 
í kvennaflokki eftir baráttu við KA 2-0. – Stjarnan varð bik-
armeistari í karlaflokki þriðja árið í röð, vann HK í úrslita-
leik 4-3, en í kvennaflokki sigraði Þróttur Reykjavík Þrótt frá 
Neskaupstað 3-1.

Jóna Guðlaug Vigfúsdóttir, 16 ára stúlka frá Neskaupstað, 
gerði um haustið sjö ára samning við franska liðið Cannes. Þetta 
er í fyrsta sinn sem íslenskur blakmaður verður atvinnumaður.

Borðtennis. Íslandsmótið fór fram í Reykjavík í byrjun 
mars. Í einliðaleik varð Guðmundur E. Stephensen (Víkingi) 
Íslandsmeistari í karlaflokki tólfta árið í röð, en Guðrún 
Björnsdóttir (KR) í kvennaflokki. Í tvíliðaleik karla sigruðu 
Guðmundur E. Stephensen og Markús Árnason (Víkingi) og 
í tvíliðaleik kvenna Kristín Hjálmarsdóttir (KR) og Guðrún 
Björnsdóttir. Guðmundur E. Stephensen sigraði ennfremur í 
tvenndarleik ásamt Magneu Ólafsdóttur (Víkingi).

Bridds. Íslandsmót í sveitakeppni í opnum flokki var haldið 
í Reykjavík 23.-26. mars. Sveit Ferðaskrifstofu Vesturlands 
sigraði og hlaut 256 stig. Sveit Eyktar var í öðru sæti með 238 
stig. Í sveit Ferðaskrifstofunnar voru Magnús E. Magnússon, 
Sævar Þorbjörnsson, feðgarnir Karl Sigurhjartarson og Snorri 
Karlsson og hjónin Matthías Þorvaldsson og Ljósbrá Bald-
ursdóttir. Þetta er í fyrsta sinn sem kona á sæti í sigursveit í 
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opnum flokki á Íslandsmóti í bridds. – Á Íslandsmóti í tvímenn-
ingi, sem haldið var í apríl, sigruðu þeir Ásmundur Pálsson og 
Guðmundur Páll Arnarson. Ásmundur varð Íslandsmeistari í 
22. sinn, en hann var 77 ára.

Fimleikar. Íslandsmót var haldið í Reykjavík í mars. Íslands-
meistarar í fjölþraut urðu Kristjana Sæunn Ólafsdóttir (Gerplu) 
í kvennaflokki og Viktor Kristmannsson (Gerplu) í karlaflokki 
bæði í annað sinn í röð. Kristjana Sæunn sigraði í æfingum á 
slá, í stökki og gólfæfingum en Sif Pálsdóttir (Gróttu) í æfingum 
á tvíslá. Viktor sigraði í æfingum á bogahesti, í hringjum, 
á tvíslá, svifrá og stökki, en Jónas Valgeirsson (Ármanni) í 
gólfæfingum. Bikarmót í frjálsum æfingum var einnig haldið í 
mars. Lið Gerplu sigruðu bæði í karla- og kvennaflokki.

Norðurlandamót í hópfimleikum fór fram í Reykjavík í apríl. 
Stjarnan og Gerpla sendu kvennalið í keppnina og urðu þau í 5. 
og 7. sæti. Keppendur á mótinu voru rúmlega 300.

Frjálsíþróttir. Meistaramót Íslands innanhúss var haldið 
í Egilshöll 12.-13. febrúar. Ólafur Guðmundsson (UMSS) 
sigraði í fjórum greinum, Ásdís Hjálmsdóttir (Ármanni) og 
Sigurbjörg Ólafsdóttir (Breiðabliki) í tveimur hvor. Engin 
Íslandsmet voru sett á mótinu. – Víðavangshlaup ÍR var 
haldið í 90. sinn á sumardaginn fyrsta. Sigurvegari í karla-
flokki var Kári Steinn Karlsson (UMSS) og hljóp hann á 15 
mínútum og 40 sekúndum, en hlaupnir eru u.þ.b. 5 km. Íris 
Anna Skúladóttir (Fjölni) varð fyrst kvenna og hljóp hún á 
18 mínútum og 3 sekúndum. Bryndís Ernstsdóttir (ÍR) varð í 
öðru sæti í kvennaflokki, en Stefán Guðmundsson (Breiðabliki) 
varð annar í karlaflokki. – Meistaramót Íslands var haldið á 
Vilhjálmsvelli á Egilsstöðum í júlí. Silja Úlfarsdóttir (FH) 
sigraði í fimm einstaklingsgreinum og var í tveimur boðhlaups-
sveitum FH, sem sigruðu. Jón Arnar Magnússon (FH) sigraði 
í þremur greinum og var í tveimur sigursveitum í boðhlaupi. 
Ásdís Hjálmsdóttir (Ármanni) sigraði í þremur kastgreinum. 
– FH sigraði í stigakeppni mótsins með yfirburðum og hlaut 271 
stig, en ÍR fékk 135 og UMSS 95. – Reykjavíkurmaraþon var 
haldið í 22. sinn laugardaginn 20. ágúst. Skráðir þátttakendur 
voru um 7.000 og hafa aldrei verið svo margir. Maus Hoiom frá 
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Svíþjóð sigraði í Maraþonhlaupinu annað árið í röð á tímanum 
2:29,00 og Bryndís Ernstsdóttir í kvennaflokki. – Gamlárshlaup 
ÍR fór fram í sæmilegu veðri. Kári Steinn Karlsson (UMSS) 
sigraði og hljóp á 31,58 mínútum. Martha Ernstsdóttir var fyrst 
kvenna á 36,44 mínútum. Þátttakendur í hlaupinu, sem er um 10 
kílómetrar, voru rúmlega 400. 

Gauti Jóhannesson (UMSB) setti Íslandsmet í 800 m hlaupi 
innanhúss í Stokkhólmi um miðjan febrúar. Hann hljóp á 
1.51,89. Eldra metið átti Björn Margeirsson, 1.52,04, og var það 
aðeins ársgamalt. 

Vala Flosadóttir, bronsverðlaunahafi í stangarstökki á 
Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000, tilkynnti í júní að hún 
hefði hætt þátttöku í keppnisíþróttum. Hún varð fyrst þekkt árið 
1996, þegar hún varð Evrópumeistari innanhúss og stökk 4,16. 
Hún setti tvívegis heimsmet innanhúss árið 1998 og stökk 4,42 
m og 4,44 m. Á Ólympíuleikunum stökk hún 4,50.

Glíma. Pétur Eyþórsson (KR) sigraði í 93. skjaldarglímu 
Ármanns. Þetta var annar sigur hans í röð. – Þriðju umferð í 
Íslandsmóti í glímu lauk í byrjun mars. Pétur Eyþórsson sigraði 
í opnum flokki karla og – 85 kg flokki en Soffía Björnsdóttir 
(HSÞ) sigraði í opnum flokki kvenna og – 65 kg flokki. HSK 
sigraði í heildarstigakeppni félaga. – Íslandsglíman var háð í 
Borgarleikhúsinu í Reykjavík í lok apríl. Pétur Eyþórsson sigraði 
enn, hlaut Grettisbeltið og varð glímukóngur Íslands. – Sólveig 
Rós Jóhannsdóttir (GFD) sigraði í svokallaðri Freyjuglímu, sem 
háð var í sjötta sinn, og hlaut Freyjumenið. Pétur og Sólveig Rós 
sigruðu bæði annað árið í röð.

Golf. Íslandsmótið í höggleik var haldið á Hólmsvelli í 
Leiru í lok júlí. Heiðar Davíð Bragason (Golfklúbbnum Kili í 
Mosfellsbæ) varð Íslandsmeistari í karlaflokki og Ragnhildur 
Helgadóttir (Golfklúbbi Reykjavíkur) í kvennaflokki.

Handknattleikur. Haukar urðu deildarmeistarar í karlaflokki 
fjórða árið í röð með 19 stig, ÍBV varð í 2. sæti með 17 stig og 
ÍR í 3. sæti með 16 stig. Haukar sigruðu ÍBV í úrslitakeppninni 
3-0 og urðu Íslandsmeistarar. – Haukar urðu einnig deild-
armeistarar í kvennaflokki með 38 stig. ÍBV varð í 2. sæti 
með 34 stig og Stjarnan í þriðja sæti með 25 stig. Haukar urðu 
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síðan Íslandsmeistarar eftir úrslitakeppni við ÍBV 3-0. – Í bik-
arkeppni karla sigraði ÍR HK í úrslitaleik með 38 mörkum gegn 
32. Þetta var fyrsti sigur ÍR í þessari keppni, en hún hefur verið 
í gangi frá árinu 1972. – Í bikarkeppni kvenna sigraði Stjarnan 
Gróttu/KR með 31 marki gegn 17.

Ísland varð í 15. sæti í heimsmeistarakeppninni, sem fór 
fram í Túnis 23. janúar til 6. febrúar. Ísland var í riðli með 
Rússlandi, Tékklandi, Slóveníu, Alsír og Kúveit. Íslendingar 
sigruðu Kúveit (31-22) og Alsír (34-25), gerðu jafntefli við 
Tékka (34-34), töpuðu fyrir Rússum (22-29) og Slóvenum 33-
34). Þessi úrslit urðu til þess, að liðið komst ekki einu sinni í 
milliriðilinn. 

Hestaíþróttir. Íslandsmót hestamanna var haldið á Kjóavöllum 
í Garðabæ seint í júlí. Þetta var 28. Íslandsmótið. Viðar Ingólfs-
son sigraði í tölti á Tuma frá Stóra-Hofi, Sigurður Sigurðarson í 
fjórgangi á Silfurtoppi frá Lækjamóti og Ísleifur Jónsson á Sval 
frá Blönduhlíð í fimmgangi. Sigurbjörn Bárðarson á Sörla frá 
Dalbæ II og Edda Rún Ragnarsdóttir á Reyni frá Hólshúsum 
voru einnig sigursæl á mótinu. 

Íshokkí. Skautafélag Akureyrar varð Íslandsmeistari í tólfta 

ÍR-ingar fagna fyrsta handboltatitli sínum í 59 ár.
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sinn á fjórtán árum og í fimmta sinn í röð. Félagið sigraði 3-1 í 
úrslitarimmu við Skautafélag Reykjavíkur. 

Íþróttamaður ársins. Eiður Smári Guðjohnsen knattspyrnu-
maður í Chelsea var kosinn íþróttamaður ársins annað árið í 
röð. Hann hlaut 460 stig. Eiður Smári varð enskur meistari á 
árinu með liði sínu. Guðjón Valur Sigurðsson handboltamaður 
varð í öðru sæti og fékk 287 stig og Ásthildur Helgadóttir knatt-
spyrnukona í 3. sæti með 203 stig. 

Íþróttir fatlaðra. Kristín Rós Hákonardóttir (Fjölni) og Jón 
Oddur Halldórsson (Reyni á Hellissandi) voru valin íþrótta-
menn ársins hjá fötluðum. Kristín Rós setti eitt heimsmet og 
þrjú Íslandsmet í baksundi og skriðsundi í sínum flokki hreyfi-
hamlaðra. Jón Oddur keppir í flokki spastískra í spretthlaupum. 
Hann sigraði á EM í 100 m hlaupi og þriðja árið í röð í 100 og 
200 m hlaupi á opna breska meistarmótinu.

Júdó. Íslandsmót var haldið í Reykjavík seint í apríl. Þor-
móður Árni Jónsson (Júdófélagi Reykjavíkur) sigraði í opnum 
flokki karla, en Máni Andersen (JR) í – 90 kg flokki. Margrét 
Bjarnadóttir (Ármanni) sigraði í opnum flokki kvenna og einnig 
í – 63 kg flokki. Gígja Guðbrandsdóttir (JR) sigraði í – 70 kg 
flokki. 47 keppendur frá 7 félögum voru skráðir til leiks, en 
vegna afboðana var ekki keppt í 100 kg flokkum.

Karate. Íslandsmót í kata var haldið í Smáranum í Kópavogi í 
apríl. Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson (Karatefélagi Reykjavíkur) 
sigraði í einstaklingskeppni karla og Sólveig Sigurðardóttir 
(Þórshamri) í einstaklingskeppni kvenna. Breiðablik varð 
Íslandsmeistari í hópkata karla og Þórshamar í kvennaflokki. – 
Íslandsmót í kumite var í nóvember. Jón Ingi Þorvaldsson (Þórs-
hamri) sigraði í opnum flokki karla og Sólveig Sigurðardóttir 
(Þórshamri) í kvennaflokki. Víkingur sigraði í flokkakeppni.

Keila. Íslandsmót var haldið í Reykjavík í byrjun mars. 
Magnús Magnússon (KR) sigraði í karlaflokki en Sigríður 
Sigurðardóttir (KFR) í kvennaflokki.

Knattspyrna. FH-ingar urðu Íslandsmeistarar í knattspyrnu 
utanhúss í karlaflokki annað árið í röð. Þeir hlutu 48 stig 
og markatöluna 53-11. Valur varð í öðru sæti með 32 stig og 
Akurnesingar í þriðja sæti einnig með 32 stig. Fram og Þróttur 
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féllu úr úrvalsdeild. Breiðablik sigraði í 1. deild með 44 stig og 
fluttist í úrvalsdeild ásamt Víkingi, sem hlaut 37 stig. Völsungur 
og KS féllu í 2. deild. – Í úrvalsdeild kvenna sigraði Breiðablik. 
Liðið hlaut 40 stig og markatöluna 47-9. Valur varð í 2. sæti með 
36 stig. ÍA féll í 1. deild. Fylkir sigraði í 1. deild kvenna og flyst 
í úrvalsdeild eftir að hafa sigrað Þór/KA/KS í úrslitaleik deild-
arinnar. FH hélt sæti sínu í úrvalsdeildinni.

Tryggvi Guðmundsson FH varð markahæstur í úrvalsdeild 
karla með 16 mörk, Allan Borgvardt FH varð í öðru sæti með 
13 mörk og Hörður Sveinsson Keflavík í þriðja sæti með 9 
mörk. – Í úrvalsdeild kvenna varð Margrét Lára Viðarsdóttir 
úr Val markahæst með 23 mörk og Hrefna Jóhannesdóttir KR í 
öðru sæti með 12 mörk. – Allan Borgvardt FH og Laufey Ólafs-
dóttir Val voru valin leikmenn ársins, en Hörður Sveinsson ÍBK 
og Greta Mjöll Samúelsdóttir Breiðabliki efnilegustu knatt-
spyrnumennirnir.

Valur sigraði í bikarkeppni karla, vann Fram í úrslitaleik 
1-0. Baldur Ingimar Aðalsteinsson skoraði mark Vals. – Í bik-
arkeppni kvenna sigraði Breiðablik KR í úrslitaleik 4-1. Greta 
Mjöll Samúelsdóttir (2), Casey McCluskey og Tesia Kozlowski 
skoruðu mörk Breiðabliks, en Ásgerður H. Ingibergsdóttir 
skoraði fyrir KR.

Frá leik FH og ÍA í bikarkeppni KSÍ.
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Aðalverkefni íslenska karlalandsliðsins á árinu 2005 var 
þátttaka í undankeppni heimsmeistarakeppninnar í Þýskalandi 
2006. Íslendingar léku sex leiki og töpuðust þeir allir nema 
einn. Fyrst var leikið gegn Króötum í Zagreb 26. mars, sem 
unnu 4-0. Næst var tapleikur við Ungverja á Laugardalsvelli 4. 
júní, 2-3. Eiður Smári Guðjohnsen og Kristján Örn Sigurðsson 
skoruðu mörkin. 8. júní var aftur leikið á Laugardalsvelli 
og nú unnu Íslendingar Möltu 4-1. Eiður Smári, Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson, Tryggvi Guðmundsson og Veigar Páll 
Gunnarsson skoruðu mörk Íslands. 3. september komu Króatar 
á Laugardalsvöll og sigruðu 3-1. Eiður Smári skoraði mark 
Íslands. Síðustu tveir leikir keppninnar voru erlendis og töpuð-
ust báðir. Fyrst gegn Búlgörum í Sofia 7. september, sem unnu 
3-2. Grétar Rafn Steinsson og Hermann Hreiðarsson skoruðu 
fyrir Ísland. Loks var leikið í Solna í Svíþjóð 12. október og þá 
unnu Svíar 3-1. Kári Árnason skoraði mark Íslands. Lokastaðan 
í riðlinum var á þann veg, að Króatar og Svíar urðu efstir og 

Gylfi Einarsson og Eiður Smári Guðjohnsen í landsleik Íslend-
inga og Króata á Laugardalsvelli.
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komust í úrslitakeppnina í Þýskalandi en Íslendingar urðu næst-
neðstir með aðeins 4 stig. – Á árinu lék íslenska karlalandsliðið 
vináttuleiki við Ítali 0-0, Suður-Afríku 4-1 og Pólland 2-3.

Íslenska kvennalandsliðið lék þrjá leiki í undankeppni heims-
meistaramótsins 2007. Fyrst unnu Íslendingar Hvít-Rússa á 
Laugardalsvelli 21. ágúst 3-0, þar sem Dóra María Lárusdóttir 
(2) og Margrét Lára Viðarsdóttir skoruðu mörkin. Síðan kom 
jafnteflisleikur við Svía í Karlskoga 28. ágúst. Þetta voru 
óvænt úrslit, því að Svíar voru taldir mjög sterkir. Ásthildur 
Helgadóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir skoruðu mörk Íslands. 
Síðast var svo leikið við Tékka í Kravare 24. september og tap-
aðist sá leikur 0-1. – Íslenska kvennalandsliðið lék tvo vináttu-
leiki á árinu, við Skota 2-0 og Bandaríkin 0-3.

Kraftlyftingar. Íslandsmót var haldið í lok apríl í Reykjavík. 
Auðunn Jónsson náði bestum árangri, en hann lyfti alls 1050,0 
kg í 125 kg flokki, og er það heimsmetsjöfnun. Sænskur lyft-
ingamaður, Jörgen Ljungberg, keppti sem gestur og lyfti 1042,5 
kg. Magnús Ver Magnússon sigraði í +125 kg flokki og lyfti 
927,5 kg. María Guðsteinsdóttir sigraði í kvennaflokki.

Eyjólfur Sverrisson nýr landsliðsþjálfari í knattspyrnu og Eggert 
Magnússon formaður KSÍ.
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Körfuknattleikur. Snæfell varð deildarmeistari í karlaflokki 
og hlaut 36 stig. Keflvíkingar urðu í 2. sæti með 32 stig og 
Njarðvíkingar í því þriðja með 30 stig. – Keflvíkingar urðu 
síðan Íslandsmeistarar eftir sigur á Snæfelli í úrslitakeppni 
úrvalsdeildarinnar, 3-1. Þetta var þriðji Íslandsmeistaratitill 
Keflvíkinga í röð. – Í kvennaflokki urðu Keflvíkingar deildar-

Keflvíkingar urðu Íslandsmeistarar í körfubolta þriðja árið í 
röð.
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meistarar með 34 stig, en Grindvíkingar urðu í 2. sæti með 
26 stig og Haukar í því þriðja með 22 stig. – Keflvíkingar 
urðu síðan Íslandsmeistarar með því að vinna Grindvíkinga í 
úrslitakeppni, 3-0. – Njarðvíkingar urðu bikarmeistarar í karla-
flokki og unnu Fjölni 90-64. Þeir unnu nú bikarinn í áttunda 
sinn. Fjölnir komst í fyrsta sinn í úrslit í körfuknattleikskeppni. 
Í kvennaflokki unnu Haukar bikarinn með sigri á Grindavík 
72-69.

Rall. Sigurður Bragi Guðmundsson og Ísak Guðjónsson urðu 
Íslandsmeistarar á Mitsubishi Lancer.

Skák. Skákþing Íslands var haldið í Reykjavík í ágúst. Hannes 
Hlífar Stefánsson sigraði í landsliðsflokki og varð Íslands-
meistari fimmta árið í röð og sigraði í sjöunda sinn á átta árum. 
– Guðlaug Þorsteinsdóttir varð Íslandsmeistari í kvennaflokki, 
en keppt var í honum í október. 

Lena Ptacnikova varð Norðurlandameistari kvenna á Norður-
landamóti í Vammala í Finnlandi.

Skíðaíþróttir. Skíðamót Íslands var haldið á skíðasvæð-
inu í Tindastóli við Sauðárkrók um mánðamótin mars- apríl. 
Flest verðlaun á mótinu vann skíðagöngukappinn Jakob Einar 
Jakobsson frá Ísafirði, en hann sigraði í öllum fimm grein-
unum, sem hann tók þátt í. Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafsfirði 
hlaut fern gullverðlaun og ein silfur- í skíðagöngu. Björgvin 
Björgvinsson frá Dalvík og Salome Tómasdóttir frá Akureyri 
sigruðu í stórsvigi og alpatvíkeppni. Akureyringar fengu flesta 
verðlaunapeninga á mótinu eða 24, Ísfirðingar fengu 18 og Dal-
víkingar 12.

Skylmingar. Íslandsmót í skylmingum með höggsverðum var 
haldið um miðjan nóvember. Ragnar Ingi Sigurðsson (FH) varð 
Íslandsmeistari í opnum flokki annað árið í röð og Sigrún Inga 
Garðarsdóttir (Skylmingafélagi Reykjavíkur) í kvennaflokki. 
FH sigraði í liðakeppni.

Sund. Sundmeistaramót Íslands innanhúss var haldið í 
Laugardalslaug í mars. Fjögur Íslandsmet voru sett. Anja Ríkey 
Jakobsdóttir (Ægi) setti met í 50 m baksundi, 30,48, Jakob 
Jóhann Sveinsson í 50 m bringusundi, 28,86 og sundsveitir 
Ægis settu met í 4x200 m skriðsundi karla og kvenna, 7.59,66 
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og 8.55,91. – Bikarkeppni 1. deildar fór fram í júlí í Reykjavík. 
Sundfélagið Ægir sigraði með nokkrum yfirburðum og fékk 
27.923 stig, Sundfélag Hafnarfjarðar varð í öðru sæti með 
24.948 stig og Íþróttabandalag Reykjanesbæjar í hinu þriðja 
með 23.377 stig. Óðinn á Akureyri féll í 2. deild, en Fjölnir 
kom í staðinn. Sett voru Íslandsmet í 100 m baksundi kvenna 
(Anja Ríkey Jakobsdóttir 1.04,91) og 4x100 m skriðsundi karla 
(sundsveit Ægis 3.36,90).

Alþjóðlegt sundmót Ægis var haldið í nýju 50 m sundlauginni 
í Laugardal 29.-30. janúar. Fjöldi erlendra sundmanna tók þátt í 
mótinu og var árangur góður. 

Tennis. Íslandsmót var haldið í Kópavogi í ágúst. Arnar 
Sigurðsson sigraði í karlaflokki í níunda sinn í röð. Hann bar 
sigurorð af Raj Bonifacus í úrslitum 6-3, 6-1.

KIRKJAN
Prestastefnan var haldin í Reykjavík og hófst 22. júní. 

Fjölmörg mál voru rædd á stefnunni. Meðal gesta var prestur 
Vestur-Íslendinga í Winnipeg, séra Michael Kurtz.

Kirkjuþing, hið 36. í röðinni var haldið í Grensáskirkju í 

Sundmaður úr Ægi á fullri ferð í nýju 50 m lauginni í Laugar-
dal.
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Reykjavík og hófst 22. október. Biskup sagði í setningarræðu 
sinni að ná yrði þjóðarsátt á Íslandi um að koma á jafnvægi 
í heimilishaldi landsmanna, sem víða væri í miklu uppnámi. 
Ná yrði jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnulífs. Björn 
Bjarnason kirkjumálaráðherra ræddi hugsanlegan aðskilnað 
ríkis og kirkju og lét í ljós þá skoðun sína, að hin evangelíska 
lútherska kirkja ætti að vera áfram þjóðkirkja Íslendinga. 

Hatrammar deilur voru uppi í Garðasókn á árinu, og snerist 
meirihluti sóknarnefndar og djákni við kirkjuna á móti sókn-
arprestinum, séra Hans Markúsi Hafsteinssyni. Var hann 
sakaður um ýmis brot í starfi. Úrskurðarnefnd Þjóðkirkjunnar 
taldi, að hann yrði að víkja úr Garðasókn og flytjast til 
annarra starfa. Í ágúst tilkynnti biskup, að séra Hans Markús 
skyldi fluttur í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra með aðsetur í 
Langholtskirkju. 

Prestskosning fór fram í Hofsprestakalli í Vopnafirði 28. maí. 
Séra Stefán Már Gunnlaugsson var kosinn með 58% atkvæða. 
Hjónin séra Gunnlaugur Stefánsson og séra Sjöfn Jóhannesdóttir 
voru vígsluvottar, þegar Stefán Már, sonur þeirra, var vígður í 
dómkirkjunni 3. júlí. Þetta er í fyrsta sinn sem foreldrar eru 
vígsluvottar. 

Kirkjan  í Hjarðarholti í Dölum.
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Þessir guðfræðingar tóku vígslu á árinu: Stefán Már Gunn-
laugsson til Hofsprestakalls í Austfjarðaprófastsdæmi (3. júlí), 
Ása Björk Ólafsdóttir til Fríkirkjunnar í Reykjavík, Guðrún 
Eggertsdóttir til prestsþjónustu á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi 
og Sjöfn Þór til Reykhólaprestakalls í Vestfjarðaprófastsdæmi 
(allar 4. september), Hólmgrímur Elís Bragason til héraðsprests 
í Austfjarðaprófastsdæmi (30. október).

Hörður Áskelsson var í október ráðinn söngmálastjóri Þjóð-
kirkjunnar. 

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

um þekktur fyrir).
 1. jan.: Magnús Blöndal Jóhannsson tónskáld.
   f. 8. september 1925.
 3. jan.: Ingólfur A. Þorkelsson skólameistari
   f. 23. janúar 1925.
 7. jan.: Hreinn Benediktsson prófessor
   f. 10. október 1928.
 8. jan.: Auðunn Auðunsson skipstjóri
   f. 25. apríl 1925.
 14. jan.: Gunnar Friðriksson forseti Slysavarnafél. Ísl.
   f. 29. nóv 1913.
 21. jan.: Ársæll Magnússon umdæmisstj. Pósts og síma
   f. 13. október 1928.
 26. jan.: Sigurgeir Jónsson hæstaréttardómari
   f. 11. apríl 1921.
 28. jan.: Sigurður Baldursson hæstaréttarlögmaður
   f. 4. janúar 1923.
 30. jan.: Halldór Steinsen læknir
   f. 5. nóvember 1931.
 31. jan.: Kjartan R. Jóhannsson forstj. og hlaupari
   f. 17. júní 1924.
 3. febr.: Vilhjálmur S. Heiðdal deildarstjóri
   f. 4. ágúst 1912.
 6. febr.: Ólafur E. Stefánsson ráðunautur 
   f. 7. júní 1922.
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 8. febr.: Óli B. Jónsson knattspyrnuþjálfari
   f. 8. febrúar 1918.
 14. febr.: Leifur Guðjónsson starfsm. Dagsbrúnar
   f. 23. desember 1935.
 21. febr.: Hersteinn Pálsson ritstjóri og þýðandi
   f. 31. október 1916.
 25. febr.: Björn Þ. Þórðarson læknir og myndlistarm.
   f. 22. febrúar 1925.
 26. febr.: Ingólfur S. Ingólfsson form. Vélstj.fél. Ísl.
   f. 31. desember 1928.
 6. mars: Bjarni Rafnar yfirlæknir
   f. 26. janúar 1922.
 8. mars: Ólafur Sverrisson kaupfélagsstjóri
   f. 13. maí 1923.
 15. mars: Vala Thoroddsen forsætisráðherrafrú
   f. 8. júní 1921.
 16. mars: Sigurjón Sæmundsson bæjarstj. á Sigluf.
   f. 12. maí 1912.
 26. mars: Einar Bragi rithöfundur
   f. 7. apríl 1921.
 1. apríl: Séra Erlendur Sigmundsson biskupsritari
   f. 5. nóvember 1916.
 1. apríl: Jónas B. Jónsson fræðslustjóri
   f. 8. apríl 1908. 
 1. apríl: Rannveig Tómasdóttir ferðabókahöfundur
   f. 31. júlí 1911.
 7. apríl: Kjartan Pálsson læknir
   f. 14. október 1930.
 19. apríl: Björn Bjarman rithöfundur
   f. 23. september 1923.
 28. apríl: Helgi Bergs bankastjóri og alþm.
   f. 9. júní 1920.
 29. apríl: Gils Guðmundsson rithöfundur og alþm.
   f. 31. desember 1914.
 2. maí: Sæmundur Guðvinsson blaðamaður
   f. 6. júní 1945.
 3. maí: Sigurður Jónsson lyfjafræðingur
   f. 4. janúar 1925. 
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 6. maí: Katrín Helgadóttir skólastj. Húsmæðrask. Rvk 
   f. 13. júní 1906.
 12. maí: Hallgrímur E. Sandholt verkfræðingur
   f. 31. janúar 1936.
 15. maí: Jón Laxdal Halldórsson leikari
   f. 7. júní 1933.
 15. maí: Sigurjón Jónsson form. Félags járniðnaðarm.
   f. 26. apríl 1909.
 20. maí: Sigurður Björgvinsson frá Neistastöðum
   f. 28, janúar 1928.
 21. maí: Gísli Torfason kennari í Keflavík
   f. 10. júlí 1954.
 27. maí: Sveinbjörn Sigurðsson byggingameistari
   f. 3. október 1919.
 28. maí: Vigdís Björnsdóttir forvörður
   f. 14. apríl 1921.
 29. maí: Lára Sigurbjörnsd. form. Kvenréttindafél. Ísl.
   f. 28. mars 1913.
 17. júní: Árni Finnbjörnsson framkvæmdastj. SH
   f. 16. júní 1921.
 19. júní: Þorgeir Gestsson læknir
   f. 3. nóvember 1914.
 26. júní: Séra Ragnar Fjalar Lárusson sóknarprestur
   f. 15. júní 1927.
 8. júlí: Ásta K. Erlingsdóttir grasalæknir
   f. 12. júní 1920.
 9. júlí: Jóhann Júlíusson útgerðarm. á Ísafirði
   f. 26. mars 1912.
 12. júlí: Þórunn Einarsdóttir form. Fóstrufélagsins
   f. 20. janúar 1920.
 13. júlí: Helgi Ingvarsson framkvæmdastjóri
   f. 9. apríl 1949.
 14. júlí: Hlynur Sigtryggsson veðurstofustjóri
   f. 5. nóvember 1921.
 17. júlí: Hallfreður Örn Eiríksson þjóðháttafræðingur
   f. 28. desember 1932.
 28. júlí: Bergur Sigurbjörnsson hagfræðingur og alþm.
   f. 20. maí 1917.
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 6. ágúst: Andri Ísaksson prófessor
   f. 14. nóvember 1939.
 6. ágúst: Szymon Kuran fiðluleikari
   f. 16. desember 1955.
 7. ágúst: Hannes Þ. Hafstein sendiherra 
   f. 14. október 1938.
 14. ágúst: Erlingur Vigfússon óperusöngvari
   f. 15. janúar 1936.
 14. ágúst: Guðrún S. Magnúsdóttir cand. mag. 
   f. 8. febrúar 1934.
 16. ágúst: Haraldur Steinþórsson framkv.stj. BSRB
   f. 1. desember 1925.
 16. ágúst: Þorsteinn Gylfason prófessor
   f. 12. ágúst 1942.
 18. ágúst: Sigurjón Jóhannsson blaðamaður
   f. 12. ágúst 1933.
 18. ágúst: Ægir Ólafsson framkvæmdastjóri
   f. 10. mars 1912.
 19. ágúst: Halldór Sigurðsson fréttam. Danmarks Radio
   f. 5. maí 1935.
 20. ágúst: Áslaug Sigurðardóttir fóstra, Vík Skagafirði
   f. 27. janúar 1919.
 20. ágúst: Guðmundur Benediktsson ráðuneytisstjóri
   f. 13. ágúst 1924.
 1. sept.:  Sigurður Kristinsson form. Landssambands 

iðnaðarmanna
   f. 27. ágúst 1922.
 2. sept.: Guðmundur Kjærnested skipherra 
   f. 29. júní 1923.
 4. sept.: Steinþór Gestsson bóndi á Hæli og alþm.
   f. 31. maí 1913.
 8. sept.: Geir Þorsteinsson forstjóri Ræsis
   f. 5. júlí 1916.
 10. sept.:  Hörður Ágústsson listmálari og byggingasögu-

fræðingur
   f. 4. febrúar 1922.
 10. sept.: Jónas Halldórsson sundkennari
   f. 13. júní 1914.



(135)

 10. sept.: Kristján Helgason umdæmisstj. Pósts og síma
   f. 14. júní 1927.
 11. sept.: Björn Björnsson hagfræðingur
   f. 24. ágúst 1949.
 12. sept.: Bessi Bjarnason leikari
   f. 5. september 1930. 
 16. sept.: Geirlaugur Magnússon skáld
   f. 25. ágúst 1944.
 17. sept.: Séra Árni Bergur Sigurbjörnss. sóknarprestur
   f. 24. janúar 1941.
 20. sept.: Björn Hallgrímsson stórkaupmaður
   f. 17. apríl 1921.
 25. sept.:  Áskell Einarsson framkvæmdastjóri 

Fjórðungssambands Norðlendinga
   f. 3. júlí 1923.
 28. sept.: Rannveig Böðvarsson, frú á Akranesi
   f. 8. júlí 1924.
 30. sept.: Karvel Ögmundsson útgerðarmaður
   f. 30. september 1903.
 30. sept.: Vilhjálmur Jónsson forstjóri Olíufélagsins
   f. 9. september 1919.
 1. okt.: Séra Sighvatur Birgir Emilsson sóknarprestur
   f. 29. júní 1933.
 2. okt.: Friðrik Þórðarson prófessor í málvísindum í Osló
   f. 7. mars 1928.
 3. okt.:  Erlendur Lárusson forstöðumaður 

Tryggingaeftirlits ríkisins
   f. 1. júlí 1934.
 12. okt.: Pálmi Eyjólfsson sýslufulltrúi á Hvolsvelli
   f. 22. júlí 1920.
 14. okt.: Már Jóhannsson skrifstofustj. Sjálfstæðisfl.
   f. 22. júlí 1920.
 20. okt.: Grettir Björnsson harmoníkuleikari
   f. 2. maí 1931.
 27. okt.: Þórður Guðjónsson útgerðarm. á Akranesi
   f. 10. október 1923. 
 29. okt.: Jón Jónsson jarðfræðingur
   f. 3. október 1910.



(136)

 11. nóv.: Sigurður E. Þorkelsson skólastj. í Keflavík
   f. 20. nóvember 1940.
 12. nóv.: Þórhallur Ásgeirsson ráðuneytisstjóri
   f. 1. janúar 1919.
 14. nóv.: Ásgeir Jónsson framkv.stj. Kol og salt
   f. 1. janúar 1914.
 17. nóv.: Einar Oddsson sýslumaður
   f. 20. apríl 1931.
 17. nóv.: Sigurjón Stefánsson togaraskipstjóri
   f. 15. ágúst 1920.
 26. nóv.: Óli J. Blöndal kaupmaður á Siglufirði
   f. 24. september 1918.
 27. nóv.: Jóhanna Þráinsdóttir þýðandi
   f. 5. maí 1940.
 3. des.: Páll Hallgrímsson sýslumaður
   f. 6. febrúar 1912.
 3. des.: Sigurður Hákonarson danskennari
   f. 4. október 1945.
 5. des.: Magnús Kolbeinsson bóndi í Stóra-Ási
   f. 14. júlí 1921.
 10. des.: Stefán Reynir Kristinsson framkv.stj. Spalar
   f. 20. september 1945.
 14. des.: Þorbjörg Jónsdóttir skólastj. Hjúkrunarskóla Ísl.
   f. 2. janúar 1917.
 18. des.: Bjarni Þorsteinsson bóndi á Hurðarbaki
   f. 5. desember 1912.
 21. des.: Séra Ólafur Oddur Jónsson sóknarprestur
   f. 1. nóvember 1943.
 27. des.: Pétur Sigurðsson útibússtj. í Grundarfirði
   f. 17. júlí 1910.
28. des.: Hulda Finnbogadóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi
   f. 13. mars 1948.
 30. des.:  Jóhann Jónasson frá Öxney, forstjóri 

Grænmetisverslunar ríkisins
   f. 2. mars 1912.
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NÁTTÚRA ÍSLANDS
Jarðskjálftar
Hinn 6. janúar urðu tveir miklir jarðskjálftakippir 20 km 

austsuðaustur af Grímsey. Stærri kippurinn, kl. 15.49, var 5,5 
stig á Richter. Íbúi í Grímsey sagði að honum hafi fundist „eins 
og risabor færi hér í gang“. Skemmdir urðu þó ekki í eynni. 
– 22. júní kl. 07.43 varð jarðskjálfti við Kleifarvatn upp á 5,0 
á Richter. Skjálftinn fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og best í 
Hafnarfirði.

Hlaup, flóð og skriður
Hinn 4. janúar féll snjóflóð á gamla bæinn að Hrauni í 

Hnífsdal og eyðilagði hann. Flóðið var 600 m breitt. Það 
skemmdi líka nýlegt hús og fór inn í fjölbýlishús við Árvelli.

Skaftárhlaup kom í byrjun ágúst. Mesta rennslið var um 700 
rúmmetrar á sekúndu við Sveinstind.

Dýraríkið
Veiðar hófust á rjúpu 15. október eftir tveggja ára hlé. Stóðu 

þær yfir til 30. nóvember. Gert var ráð fyrir að fengur veiði-
manna yrði um 70.000 rjúpur.

Skaftárhlaup brýst fram.
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Heimilt var að veiða 800 hreindýr, en umsóknir bárust um að 
fá að veiða helmingi fleiri. 754 voru sögð hafa verið skotin.

Branduglum fjölgar í landinu og eru nú pörin talin vera 
200-300. – 9. júní varð sá atburður við Ísafjarðardjúp, að örn 
greip lamb og flaug með það á brott. – 35 arnarungar eru taldir 
hafa komist á legg á árinu og hafa aldrei verið fleiri. Talið er, 
að arnarstofninn sé nú 65 pör og af þeim urpu 42. – Staðfest 
var fjallkjóavarp í fyrsta sinn á Íslandi og var það við Mývatn. 
– Í september sást til breiðnefs á Breiðdalsvík. Þetta er í þriðja 
sinn, sem þessi fugl sést á Íslandi. Þistilfinka sást við bæinn 
Brunnhól á Mýrum í október. Er það í fyrsta sinn, sem fugl 
þessi sést á Íslandi.

Geitungastofninn var talinn að hruni kominn á árinu. Svo-
kallaðir holugeitungar drápust sumarið 2003 vegna veðurfars. 
Mikil úrkoma var í byrjun ágúst, en síðan kom hitabylgja.

Hvalreki
Snemma í mars rak 11 m langan hnúfubak á Svínafellsfjöru 

í Öræfum.

Annað
Hvannadalshnjúkur var mældur enn á ný og mældist nú 

vera 2.110 m. Forsætisráðherra tilkynnti þetta á tröppum 
Stjórnarráðsins 4. ágúst.

PRÓF
Lokapróf við Háskóla Íslands
Á árinu 2005 luku 1.332 stúdentar embættisprófum eða M.A.-, 

M.S.-, B.S.-, B.A.- og B.Ph. Isl.-prófum frá 11 deildum Háskóla 
Íslands, og 111 luku viðbótarnámi. Alls luku því 1.443 stúdentar 
prófi frá skólanum (1.381 árið áður).

Guðfræðideild (19): Embættispróf í guðfræði 7, MA-próf í 
guðfræði 1, B.A.-próf í guðfræði 6, BA-próf í guðfræði, djákna-
nám 4, 90 eininga djáknanám 1.

Læknadeild (73): Embættispróf í læknisfræði 44, M.S.-próf í 
heilbrigðisvísindum 10, B.S.-próf í sjúkraþjálfun 19.
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Lagadeild (76): Embættispróf í lögfræði 45, Diplómapróf við 
lagadeild 4, LL. M-próf í þjóðarétti og umhverfisrétti 2, LL. 
M-próf í International and Environmental Law 1, MS-próf í 
sjávarútvegsfræðum 1, BA-próf í lögfræði 23.

Viðskipta- og hagfræðideild (182): Kandídatspróf í viðskipta-
fræði 23, M.S.-próf í hagfræði 8, M.S.-próf í viðskiptafræði 29, 
M.S.-próf í heilsuhagfræði 2, M.A.-próf í mannauðsstjórnun 11, 
B.S.-próf í hagfræði 14, B.S.-próf í viðskiptafræði 79, BA-próf í 
hagfræði 14, Diplómapróf 2.

Heimspekideild (230): M.A.-próf í almennri bókmenntafræði 
2, M.A.-próf í íslenskum bókmenntum 1, M.A.-próf í íslenskri 
málfræði 2, M.A.-próf í sagnfræði 8, M.A.-próf í ensku 2, M.A.-
próf í fornleifafræði 2, M.A.-próf í heimspeki 2, M.A.-próf í 
þýðingafræðum 3, M.Paed.-próf í íslensku 4, M.Paed.-próf í 
ensku 3, M.Paed.-próf í frönsku 1, M.Paed.-próf í heimspeki 1.

Tvöfalt BA-próf í grísku og latínu 1, tvöfalt BA-próf í íslensku 
og táknmálsfræði og táknmálstúlkun 1, tvöfalt BA-próf í ensku 
og þýsku 1, B.A.-próf í almennri bókmenntafræði 18, B.A.-
próf í almennum málvísindum 1, BA-próf í latínu 1, BA-próf í 
grísku 1, B.A.-próf í ensku 12, B.A.-próf í frönsku 9, B.A.-próf 
í heimspeki 14, B.A.-próf í íslensku 36, B.A.-próf í dönsku 9, 
B.A.-próf í ítölsku 1, B.A.-próf í latínu 1, B.A.-próf í rússnesku 
1, B.A.-próf í norsku 1, B.A.-próf í fornleifafræði 7, B.A.-próf 
í sagnfræði 26, B.A.-próf í spænsku 15, B.A.-próf í þýsku 9, 
B.A.-próf í táknmálsfræði og táknmálstúlkun 7, B.A.-próf í 
táknmálsfræði 1, BA-próf í íslensku fyrir erlenda stúdenta 13, 
Diplómanám í hagnýtri íslensku 6, Diplómanám í hagnýtri 
ensku 3, Diplómanám í hagnýtri þýsku 2, viðbótarnám í starfs-
tengdri siðfræði 1, viðbótarnám í hagnýtri siðfræði 1.

Verkfræðideild (165): M.S.-próf í byggingarverkfræði 5, 
M.S.-próf í véla- og iðnaðarverkfræði 1, M.S.-próf í vélaverk-
fræði 7, M.S.-próf í iðnaðarverkfræði 8, M.S.-próf í tölvunar-
fræði 8, M.S.-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði 8, M.S.-próf í 
umhverfisfræði 2, M.S.-próf í hugbúnaðarverkfræði 1.

B.S.-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði 2, B.S.-próf í 
byggingarverkfræði 21, B.S.-próf í umhverfisverkfræði 4, B.S.-
próf í vélaverkfræði 20, B.S.-próf í véla- og iðnaðarverkfræði 
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4, B.S.-próf í iðnaðarverkfræði 19, B.S.-próf í efnaverkfræði 
3, B.S.-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði 24, B.S.-próf í tölv-
unarfræði 24, B.S.-próf í hugbúnaðarverkfræði 1, Diplómanám 
í tölvurekstrarfræði 3.

Raunvísindadeild (180): M.S.-próf í stærðfræði 1, M.S.-próf í 
lífefnafræði 1, M.S.-próf í jarðfræði 1, M.S.-próf í matvælafræði 
1, M.S.-próf í líffræði 6, M.S.-próf í landfræði 1, M.S.-próf í 
næringarfræði 1, M.S.-próf í umhverfisfræðum 9, M.S.-próf í 
efnafræði 4, M.S.-próf í ferðamálafræði 1, M.Paed.-próf í jarð-
fræði 1, M.Paed.-próf í stærðfræði 1, 4.-árs nám í eðlisfræði 1, 
4.-árs nám í líffræði 2, 4.-árs nám í jarðfræði 1.

B.S.-próf í stærðfræði 13, B.S.-próf í efnafræði 5, B.S.-próf í 
eðlisfræði 7, B.S.-próf í jarðeðlisfræði 3, B.S.-próf í jarðfræði 
11, B.S.-próf í landfræði 12, B.S.-próf í lífefnafræði 8, B.S.-próf 
í líffræði 54, B.S.-próf í matvælafræði 3, B.S.-próf í ferða-
málafræði 28, Diplómanám í ferðamálafræði 3.

Félagsvísindadeild (285 og 101 í viðbótarnámi): MLIS-próf 
í bókasafns- og upplýsingafræði 2, MA-próf í náms- og starfs-
ráðgjöf 2, MSW-próf í félagsráðgjöf 4, MA-próf í sálfræði 1, 

Páll Skúlason útskrifar verkfræðikandídat í febrúar 2005. 
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Cand.psych.-próf í sálfræði 18, MA-próf í stjórnmálafræði 1, 
MPA-próf í opinberri stjórnsýslu 14, MA-próf í fötlunarfræði 1, 
MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði 15, MA-próf í umhverf-
isfræðum 1, MA-próf í félagsfræði 1, MA-próf í félagsráðgjöf 2, 
MA-próf í þjóðfræði 2, MA-próf í mannfræði 1, Diplómanám 
í opinberri stjórnsýslu 11, Diplómanám í uppeldis- og mennt-
unarfræðiskor 6.

B.A.-próf í bókasafns- og upplýsingarfræði 20, B.A.-próf í 
félagsfræði 29, B.A.-próf í félagsráðgjöf 11, B.A.-próf í mann-
fræði 21, B.A.-próf í sálfræði 63, B.A.-próf í stjórnmálafræði 
40, B.A.-próf í uppeldis- og menntunarfræði 12, B.A.-próf í 
þjóðfræði 5.

Viðbótarnám (eitt ár) í kennslufræði til kennsluréttinda 70, í 
náms- og starfsráðgjöf 15, félagsráðgjöf 5, hagnýtri fjölmiðlun 
6, bókasafns- og upplýsingarfræði 5.

Hjúkrunarfræðideild (111): M.S.-próf í hjúkrunarfræði 6, 
MS-próf í upplýsingatækni á heilbrigðissviði 1, B.S.-próf í hjúkr-
unarfræði 53, embættispróf í ljósmóðurfræði 11, Diplómanám á 

Rektoraskipti í Háskóla Íslands. Kristín Ingólfsdóttir tekur við 
af Páli Skúlasyni.
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sérsviðum hjúkrunar 4, Diplómanám í bráðahjúkrun 6, Dipl-
ómanám í gjörgæsluhjúkrun 14, Diplómanám í skurðhjúkrun 5, 
Diplómanám í svæfingahjúkrun 11.

Lyfjafræðideild (5): M.S.-próf í lyfjafræði 1, Cand. pharm.-
próf 4.

Tannlæknadeild (6): Kandídatspróf í tannlækningum 5, cand. 
odont. 1.

Lokapróf við Kennaraháskóla Íslands
Kennaraháskóli Íslands brautskráði 487 nemendur árið 2005 

í grunndeild og 116 í framhaldsdeild. Alls voru því brautskráðir 
603 nemendur (600 árið áður). Af þeim voru 492 konur og 111 
karlar.

Grunndeild. B.Ed.-gráða í grunnskólakennarafræði 268, 
B.Ed.-gráða í leikskólakennarafræði 453, B.Ed.-gráða í leik-
skólakennarafræði-viðbótarnám 5, leikskólafræði til diplómu 
9, B.S.-gráða í íþróttafræði 46, B.S.-gráða í íþróttafræði-við-
bótarnám 2, B.A.-gráða í þroskaþjálfun 32, B.A.-gráða í þroska-
þjálfun-viðbótarnám 1, kennsluréttindanám 65, B.A.-gráða í 
tómstunda- og félagsmálafræði 3, tómstunda- og félagsmála-
fræði til diplómu 3.

Framhaldsdeild. Dipl.Ed.-gráða 104, M.Ed.-gráða í uppeldis- 
og menntunarfræði 12. Af brautskráningum með Dipl.Ed.-
gráðu voru flestar í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á 
sérkennslufræði, 33 og stjórnun menntastofnana, 24.

Lokapróf við Háskólann á Akureyri
Háskólinn á Akureyri brautskráði 291 nemanda árið 2005 

(262 árið áður).
Heilbrigðisdeild(78): B.Sc.-próf í hjúkrunarfræði 30, B.Sc.-

próf í iðjuþjálfun 13, iðjuþjálfun – sérskipulagt nám 32, M.Sc.-
próf í hjúkrunarfræði 2, sérskipulagt B.Sc.-nám fyrir hjúkrunar-
fræðinga 1.

Kennaradeild(119): B.Ed.-próf í leikskólafræði 30, B.Ed.-
próf í grunnskólafræði 42, kennslufræði til kennsluréttinda 42, 
diplóma í menntunarfræðum 3, framhaldsnám til meistaragráðu 
2.
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Viðskiptadeild(71): B.Sc. í viðskiptafræði 66, af markaðs- og 
fjármálabraut 1, af rekstrarbraut 2, af stjórnunar- og markaðs-
fræðibraut 2.

Auðlindadeild(17): B.Sc. í sjávarútvegsfræði 12, af líftækni-
braut 2, af sjávarútvegs- og fiskeldislínu 1, af umhverfis- og 
orkubraut 2.

Upplýsingatæknideild(3): B.Sc. í tölvunarfræði: 3.
Félagsvísinda- og lagadeild (3): B.Ed. í nútímafræði 3.

Lokapróf við Háskólann í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 259 nemendur árið 2005 

(256 árið áður), sem skiptust þannig: Úr lagadeild 42, tölvunar-
fræðideild 73 og viðskiptadeild 144. 

Lokapróf við Viðskiptaháskólann á Bifröst
Viðskiptaháskólinn á Bifröst brautskráði 63 nemendur árið 

2005 (86 árið áður), sem skiptust þannig: Úr lagadeild 25, við-
skiptadeild 35 og úr meistaranámi 3. 

Doktorspróf
Bandaríkin
Arnar Bjarnason í tónsmíðum og tónfræði við Brandeis 

háskóla í Boston (apríl 2004). Verkefnið fólst í tónsmíð og 
ritgerð, sem nefnist: Il Prigioniero–Rows and Drama. Fjallað er 
um það, hvernig framvinda sögunnar endurspeglast í framsetn-
ingu tólftónaraða í 20. aldar óperunni Il Prigioniero eftir Luigi 
Dallapiccola.

Daði Guðmundsson í verkfræði við Kaliforníuháskóla í 
Berkeley. Ritgerðin nefnist: Inspection and Metrology 
Capacity Allocation in the Full Production and Ramp Phases 
of Semiconductor Manufacturing. Fjallað er um hámörkun á 
framleiðni í örgjörvaframleiðslu, þar sem notaðar eru öflugar 
rafeindasmásjár til að safna upplýsingum fyrir tölfræðilega 
gæðastjórnun.

Jón Einar Jónsson í líffræði við ríkisháskóla Louisiana í 
Baton Rouge (29. júlí). Ritgerðin nefnist: Effects of Body Size 
on Goose Behavior: Lesser Snow Goose and Ross’s Goose. 
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Fjallað er um samanburð á atferli og lífeðlisfræði tveggja norð-
uramerískra gæsategunda, snjógæsar og mjallgæsar.

Karl Ægir Karlsson í taugavísindum við Iowa háskóla í Iowa 
City (18. febrúar). Ritgerðin nefnist: The Neural Substrates of 
Atonia and Myoclonic Twitching During Sleep in Infant Rats. 
Lýst er taugabrautum, sem eru nauðsynlegar fyrir svefn og vöku 
í nýfæddum rottum.

Kolbrún Svala Kristjánsdóttir í lífefnafræði við Duke háskóla 
í Norður-Karólínu. Ritgerðin nefnist: Dual-Specificity Kinase 
Myt1: Insights into Specificity, Mechanism and Regulation of 
Catalytic Activities. Byggt er á rannsóknum höfundar á lífefna-
fræðilegum eiginleikum Myt1 kínasans, sem hefur mikilvægu 
hlutverki að gegna í stjórnun frumuhringsins.

Leifur Þór Leifsson í flugvélaverkfræði við Virginia Poly-
technic Institute. Ritgerðin nefnist: Multidisciplinary Design 
Optimization of Low-Noise Transport Aircraft. Kannað var, 
hvernig minnka megi hljóðmengun frá farþegaflugvélum með 
því að nota hönnun og bestun á forhönnunarstigi flugvéla.

Sigríður Benediktsdóttir í hagfræði frá Yale háskóla í 
Connecticut (23. maí). Ritgerðin nefnist: Informed Specialist 
Trading and Price Setting Behavior. Fjallað er um markaðsvaka 
í kauphöllinni í New York.

Danmörk
Harpa Birgisdóttir í umhverfisverkfræði við tækniháskólann 

í Kaupmannahöfn (23. september). Ritgerðin nefnist: Life Cycle 
Assessment Model for Road Construction and Use of Residues 
from Waste Incineration. Fjallað er um hugbúnað, sem nefndur 
er Road Res og notaður er til að framkvæma vistferilsgreiningar 
fyrir vegagerð og notkun úrgangstegunda frá sorpbrennslu.

Helga Bára Bartels Jónsdóttir í jarðfræði við háskólann í 
Árósum (18. nóvember). Ritgerðin nefnist: Latest Holocene 
Climate Variability in the North Atlantic. Kannaðar voru lofts-
lagsbreytingar og breytingar á hafstraumum við Portúgal og 
Ísland síðustu 2.000 árin. Var þetta gert með rannsóknum á 
setlagaborkjörnum, sem teknir voru á hafsbotni. Í þeim birtist 
saga loftslags og hafstrauma.
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England
Edward Hákon Huijbens í landfræði við háskólann í Durham 

(13. júní). Ritgerðin nefnist: Void Spaces. Apprehanding the 
Use and Non-use of Public Spaces in the Urban. Fjallað er um, 
hvernig skilja má og vinna með hugtakið „rými“ í rannsóknum 
í mannvistarlandfræði og eðlisrænni landfræði.

Ragna Benedikta Garðarsdóttir í félagssálfræði við háskól-
ann í Sussex (6. desember). Ritgerðin nefnist: Materialism, 
Moneymaking Motives and Income as Influences on Subjective 
Well-Being in the UK and in Iceland. Dregin eru saman fjögur 
áður ótengd rannsóknarefni: a) tengsl efnishyggju og vellíðunar, 
b) tengsl peninga og hamingju, c) deilur um eðli efnishyggju, d) 
fjármálahegðun og skuldasöfnun.

Sigrún Gunnarsdóttir í hjúkrunarfræði við London School of 
Hygiene & Tropical Medicine (15. nóvember). Ritgerðin fjallar 
um áhrif starfsumhverfis hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á 
Landspítala-Háskólasjúkrahúsi á starfsánægju, líðan í starfi 
og gæði þjónustunnar. Rannsóknin fór fram með spurninga-
listakönnun meðal 695 hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra.

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir í stjórnsýslufræði við London 
School of Economics (23. maí). Ritgerðin nefnist: Health Policy 
and Hospital Mergers: How the Impossible became Possible. 
Fjallað er um sameiningu Sjúkrahúss Reykjavíkur og Land-
spítala árið 1998 og hún borin saman við sameiningu tveggja 
spítala í London. Rætt var við um 100 stjórnmálamenn og stjórn-
endur í Bretlandi og á Íslandi.

Finnland
Gunnsteinn Haraldsson í líffræði við háskólann í Helsinki 

(19. ágúst). Ritgerðin nefnist: Oral Commensal Prevotella 
Species and Fusobacterium Nucleatum: Identification and 
Potential Pathogenic Role. Fjallað er um loftfirrðar munnhols-
bakteríur af ættkvíslunum Prevotella og Fusobacterium.

Ísland
Berglind Jóhannsdótttir í tannlækningum við tannlækna-

deild Háskóla Íslands (5. mars). Ritgerðin nefnist: Tíðni bit-
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skekkju, form og stærðir andlitsbeina og erfðastuðull barna við 
foreldra sína á Íslandi. Rannsökuð var tíðni bitskekkju hjá sex 
ára gömlum íslenskum börnum á afsteypum af tönnum þeirra 
og kjálkasneiðmyndum.

Björn Sigurður Gunnarsson í næringarfræði við raunvís-
indadeild Háskóla Íslands (4. nóvember). Ritgerðin fjallar um 
járnbúskap íslenskra barna og tengsl við mataræði, vöxt og 
þroska. 

Guðrún Ólafsdóttir í matvælafræði við raunvísindadeild 
Háskóla Íslands (26. ágúst). Ritgerðin nefnist: Volatile Com-
pounds as Quality Indicators in Chilled Fish: Evaluation of 
Microbial Metabolites by an Electronic Nose.

Inga Bergmann Árnadóttir í tannlækningum við tannlækna-
deild Háskóla Íslands (15. október). Ritgerðin nefnist: Dental 
Health and Related Lifestyle Factors in Icelandic Teenagers. 
Metin var tíðni tannátu og glerungseyðingar hjá íslenskum 
unglingum á aldrinum fjórtán ára til tvítugs.

Frá doktorsvörn Margrétar Eggertsdóttur. F.v.: Oddný G. Sverris-
dóttir, forseti hugvísindadeildar, Einar Sigurbjörnsson andmæl-
andi, Margrét Eggertsdóttir og Jurg Glauser andmælandi.
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Kristbjörn Orri Guðmundsson í líffræði við læknadeild 
Háskóla Íslands (3. júní). Ritgerðin nefnist: Gene Expression in 
Hematopoietic Stem Cell Development.

Kristján Rúnar Kristjánsson í eðlisfræði við raunvísindadeild 
Háskóla Íslands (12. ágúst). Ritgerðin nefnist: Periodic Tachyons 
and Charged Black Holes: Two Problems in Two Dimensions. 
Rannsóknin er á sviði kennilegrar öreindafræði og fjallar m.a. 
um samspil þyngdarfræði og skammtafræði.

Margrét Eggertsdóttir í bókmenntafræði við hugvísinda-
deild Háskóla Íslands (14. október). Ritgerðin nefnist: Barokk-
meistarinn. List og lærdómur í verkum Hallgríms Péturssonar.

Páll Hreinsson í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands (5. 
febrúar). Ritgerðin nefnist: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Liðin 
voru 27 ár frá því að síðast fór fram doktorsvörn við deildina.

Sigrún Lange í líffræði við læknadeild Háskóla Íslands (21. 
október). Ritgerðin nefnist: Magnakerfið í þroskunarferli þorsks 
og lúðu. Umrætt kerfi er mikilvægur þáttur í ónæmiskerfinu og 
tekur bæði þátt í rofi og áti utanaðkomandi sýkla. 

Snæfríður Þóra Egilson í félagsvísindum við félagsvísinda-
deild Háskóla Íslands (25. nóvember). Ritgerðin nefnist: School 
Participation: Icelandic Students with Physical Impairments.

Sóley Sesselja Bender í læknisfræði við læknadeild Háskóla 
Íslands (26. ágúst). Ritgerðin nefnist: Adolescent Pregnancy.

SverrirJakobsson í sagnfræði við heimspekideild Háskóla 
Íslands (29. apríl). Ritgerðin nefnist: Við og veröldin – Heims-
mynd Íslendinga 1100-1400.

Sædís Sævarsdóttir í læknisfræði við læknadeild Háskóla 
Íslands (7. október). Ritgerðin er á sviði ónæmisfræða og nefnist:
Mannan Binding Lectin (MBL) in Inflammatory Diseases. 
Fjallað er um próteinið MBL í bólgusjúkdómum.

Tómas Guðbjartsson í læknisfræði við læknadeild Háskóla 
Íslands (6. maí). Ritgerðin fjallaði um nýrnafrumukrabbamein 
á Íslandi. Hún byggir á sex sjálfstæðum vísindagreinum, þar 
sem fjallað er um nýgengi sjúkdómsins, einkenni, greiningu, 
lífshorfur og árangur meðferðar. Athuguð var sérstaklega ætt-
lægni sjúkdómsins.

Þorvarður Árnason í umhverfisfræðum við hugvísinda-



(148)

deild Háskóla Íslands með samstarfi við Linköping háskóla í 
Svíþjóð (22. október). Ritgerðin nefnist: Views of Nature and 
Environmental Concern in Iceland. Fjallað er um náttúrusýn og 
umhverfisvitund Íslendinga.

Kanada
Guðmundur Jóhann Óskarsson í Dalhousie háskóla í Halifax 

(23. mars). Ritgerðin nefnist: Pre-spawning Factors and Recruit-
ment Variation in Atlantic Herring. A Comparative Approach. 
Fjallað er um áhrif breytilegra hrygningaþátta á nýliðun í síld.

Noregur
Erlendur Helgason í líffræði við háskólann í Osló (18. 

febrúar). Ritgerðin er á sviði örverufræði og nefnist: Population 
Structure of the B. Cereus Group – Species in an Identity 
Crisis. Fjallað er um stofnerfðafræði Bacillus cereus hópsins 
– tegundir í tilvistarkreppu. Bacillus cereus er algeng matareitr-
unarbaktería.

Ingólfur Arnarson í sjávarútvegsfræði við sjávarútvegshá-
skólann í Tromsö (17. júní). Ritgerðin nefnist: Gildi tímans í 
hagferlum. Notuð eru dæmi frá sjávarútvegi og nokkur hermi-
líkön þróuð til þess að herma eftir hinum ýmsu aðstæðum við 
ákvörðunartöku í sjávarútvegi.

Svíþjóð
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir í bókasafns- og upplýsingafræði 

við háskólann í Gautaborg (1. október). Ritgerðin nefnist: The 
Information seeking Behaviour of Distance Students. A Study 
of Twenty Swedish Library and Information Science Students. 
Fjallað er um ýmsa þætti, sem hafa áhrif á upplýsingaöflun fjar-
nema í meistaranámi. 

Þýskaland
Elín Ellertsdóttir í líffræði við Albert-Ludvigs háskóla í 

Freiburg. Ritgerðin nefnist: A Genetic Screen for Pancreas 
Mutations in Zebrafish: Fjallað er um leit að genum í stökk-
breyttum zebrafiskum, sem koma við sögu þegar bris mótast.
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Stúdentspróf
Stúdentafjöldi frá stærstu skólunum á árinu var sem hér segir: 

Frá Menntaskólanum í Reykjavík 160 (155), Menntaskólanum 
á Akureyri 133 (144), Verzlunarskóla Íslands 228 (223), 
Menntaskólanum við Hamrahlíð 166 (226), Menntaskólanum 
við Sund 115 (116), Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 196 (213).

Höskuldur Pétur Halldórsson brautskráðist úr MR með hæstu 
einkunn, 9,90, sem gefin hefur verið í núgildandi einkunnakerfi 
skólans. – Fyrstu stúdentarnir, fjórir að tölu, frá Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga í Grundarfirði voru útskrifaðir í desember. 

RAFORKUMÁL
Í ársbyrjun 2005 tók til starfa nýtt fyrirtæki, Landsnet hf. Það 

á að reka flutningskerfi raforku um landið. Inn á þetta net geta 
rafmagnsframleiðendur sent framleiðslu sína og komið henni til 
þeirra sem vilja kaupa hana.

Á vegum Landsvirkjunar var haldið áfram framkvæmdum 
við Kárahnjúka, sem hófust 2003. Flestir verkþættir gengu vel 
og náðist að vinna upp seinkanir sem orðið höfðu á byggingu 
Kárahnjúkastíflu. Í árslok var búið að fylla í stífluna með því 
sem svaraði til 78% af efni, sem í hana á að fara og voru það 
um 6,5 milljón rúmmetrar. Þá var lokið við um 30% af steyptu 
þéttikápunni. Stóðu því vonir til þess um áramót, að byrja mætti 
á því í september 2006 að hefja fyllingu Hálslóns.

Verr gekk með vinnu við aðrennslisgöng, sem unnið var að 
með þremur risaborum, og stafaði það af miklu vatnsrennsli, 
einkum í göngum sem liggja til vesturs í átt að Hálslóni. Þá 
voru erfið sprungubelti, sem fara þurfti í gegnum í námunda 
við svonefndan Þrælaháls. Stöðvuðust boranir þar um tíma. Í 
árslokin var talið, að vinna við aðrennslisgöng væri orðin 4-5 
mánuðum á eftir áætlun. Alls voru boraðir á árinu 14,8 km af 
aðrennslisgöngum og göngum þeim tengdum og höfðu í árslok 
verið boraðir 31,3 km sem er um 63% af heildarlengdinni.

Framkvæmdum við Desjarárstíflu og Sauðárdalsstíflu miðaði 
fremur hægt framan af ári en betur, þegar leið á árið. Var í árslok 
lokið við um 65-70% af þessum verkum. Vinna við stöðvarhús 
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í Fljótsdal gekk mjög vel á árinu, lokið var við borun og styrk-
ingu fallganga og búið að koma fyrir öllum sniglum.

Á undanförnum árum hefur verið unnið að rannsóknum á 
virkjunarstöðum við Þjórsá neðan við Búrfell. Hafa þar verið 
nefndar hugsanlegar virkjanir við Urriðafoss (120 megavött) og 
svonefnd Núpsvirkjun.

Vatnsbúskapur Landsvirkjunar var í meðallagi á árinu og 
lakari en á árunum 2003 og 2004. Þórisvatn fylltist á árinu, og 
varð vatnsborðið hæst 19. september, 579,02 m yfir sjó. Lægst 
varð það 19. mars, 572,50 m yfir sjó.

Heildarrafmagnsöflun Landsvirkjunar á árinu minnkaði lít-
illega og var 7.143 gígavattstundir (7.260 árið áður) eða 1.000 
megavött. Helstu kaupendur raforku á árinu voru Alcan á Íslandi 
með 332 megavött (332 árið áður), Orkuveita Reykjavíkur um 
180 (177), Norðurál 159 (163), Rafmagnsveitur ríkisins um 150 
(149) og Íslenska járnblendifélagið 123 (129).

Rekstrartekjur Landsvirkjunar voru 15.552 milljónir króna 
(13.623). Hagnaður á árinu var 6.294 milljónir króna, en árið 
áður var hagnaðurinn 7.195 milljónir. Skuldir Landsvirkjunar 
voru í árslok 122,3 milljarðar króna (103,3 milljarðar árið 
áður).

Framkvæmdasvæðið við Kárahnjúka í september 2005.
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SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL
Erlendir ferðamenn
Árið 2005 fjölgaði ferðamönnum, sem komu um Leifsstöð, 

um 2,19% og urðu þeir 356.152 (348.533 árið áður). Fjölgun 
ferðamanna var mest frá Bandaríkjunum eða um 12,2%, 
Spánverjum fjölgaði um 13,6% og Finnum um 9,6%. Hins vegar 
var fækkun á komum Norðmanna um 10,4%, Japana um 6,8% 
og Frakka um 6,6%. Flestir ferðamenn komu frá eftirtöldum 
tíu löndum: 

 1. Bretland  57.792 (59. 856) 
 2. Bandaríkin  54.270 (48.366) 
 3. Þýskaland  36.959 (38.539) 
 4. Danmörk  34.624 (32.845)
 5. Svíþjóð  25.812 (27.045) 
 6. Noregur  23.963 (26.746) 
 7. Frakkland  20.066 (21.482) 
 8. Holland  10.948 (11.014)
 9. Ítalía 8.925 (9.470)
 10. Finnland  8.179 (7.460)

Skemmtiferðaskipið Queen Elisabeth á Akureyrarpolli.
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Farþegar með Norrænu árið 2005 voru um 8.000 og var 
það fjölgun um 2,8%. Farþegar, sem komu til landsins með 
skemmtiferðaskipum, voru um 56.000 í um 70 ferðum. Árið 
áður voru þeir um 46.000 í 58 ferðum.

Flug
Farþegum í millilandaflugi Icelandair fjölgaði um 14,5% á 

árinu 2005 og urðu þeir alls 1.526.241 (1.332.802 árið áður). 
Einnig fjölgaði í innanlandsflugi hjá Flugfélagi Íslands og þá 
einkum í ferðum til Egilsstaða. Farþegar félagsins voru um 
330.000. Hinn 18. maí hófst flug Icelandair til San Francisco. 
– Í mars var nafni Flugleiða breytt í FL-Group og félagið varð 
um leið einkum fjárfestingafélag.

26. janúar var tilkynnt, að Flugleiðir hefðu keypt tíu Boeing 
737-800 flugvélar og ætluðu að leigja þær út í Kína og víðar. 
Verð þessara véla er 40 milljarðar ísl. króna. Í lok febrúar 
sömdu síðan Flugleiðir og Boeing um kaup á tveimur Boeing-
787 vélum, sem afhenda á 2010. Þetta eru mjög langfleygar 
vélar og vel búnar.

Farþegum Iceland Express fjölgaði töluvert milli ára. Félagið 
hóf flugferðir til Hahnflugvallar í Þýskalandi í lok maí. Um 
miðjan mars var tilkynnt, að eigendur Iceland Express, Fons hf., 
hefðu keypt norræna lággjaldaflugfélagið Sterling. Í flugflota 
þess eru tíu Boeing 737-800. Í október keypti síðan FL-Group 
þetta sama félag fyrir 15 milljarða íslenskra króna. 

Í ársbyrjun varð til flutningasamsteypan Avion Group og 
gerðist það við samruna Air Atlanta Icelandic og Íslandsflugs. 
Innan Atlanta starfaði Excel Airways. Atlanta var sem fyrr 
einkum starfrækt sem flutningaflugfélag, en Excel var með 
fjölda flugvéla, sem það leigði öðrum flugfélögum. Í lok maí 
festi Avion Group kaup á 94,0% hlut í Eimskipafélagi Íslands af 
Burðarási og sameinaði þannig skiparekstur og flugvélarekstur. 
Verðið á Eimskip var 22 milljarðar króna. Af því voru 13 millj-
arðar greiddir í reiðufé en 9 milljarðar í hlutabréfum í Avion 
Group. Aðaleigandi Avion Group er Magnús Þorsteinsson. 
Í árslok var þessi samsteypa með um 4.500 starfsmenn á 85 
starfsstöðvum víðs vegar um heim. Starfsemin var þá orðin 
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þrískipt, þ.e. fragtflug, flugvélaleiga og sjóflutningar. Á árinu 
voru fest kaup á átta Boeing 777 flutningaflugvélum.

Landsflug sá áfram um áætlunarflug til Hornafjarðar, 
Vestmannaeyja, Sauðárkróks, Vesturbyggðar (Bíldudals) og 
Gjögurs. Ríkissjóður styrkti flug til allra þessara staða nema 
Vestmannaeyja.

Siglingar 
Eins og áður sagði keypti Avion Group Eimskipafélag Íslands í 

lok maí. Það var síðan rekið sem deild í móðurfélaginu. Eimskip 
var með um 30 skip í rekstri, flutti um tvær milljónir tonna 
af vörum og hélt opnum 55 skrifstofum í Evrópu, Norður- og 
Suður-Ameríku og Asíu. Þá var félagið með 15 frystigeymslur á 
sínum vegum. – Í lok ágúst var tilkynnt að Eimskip hefði keypt 
meirihluta hlutafjár í Daalimpex Beheer B.V í Hollandi. Það er 
stærsta frystigeymslufyrirtæki í Hollandi.

Rekstur Samskipa hf. gekk mjög vel á árinu og var velta þess 
um 600 milljónir evra eða um 56 milljarðar króna. Félagið 
var með 27 skip í rekstri og um 60 skrifstofur í 23 löndum í 
þremur heimsálfum. Starfsmenn voru í árslok orðnir um 1.400. 
– Samskip fengu í janúar tvö ný skip, sem smíðuð voru sér-
staklega fyrir félagið og voru þau nefnd Arnarfell og Helgafell. 
Félagið festi í lok febrúar kaup á hollenska flutningafyrirtæk-
inu Geest North Sea Line. Með þessum kaupum urðu Samskip 
þriðja stærsta gámaflutningafélag Evrópu. Í apríllok var gengið 
frá kaupum á frystiflutninga- og geymslustarfsemi hollenska 
félagsins Klosterbooer, en það rak frystigeymslur fyrir sjávaraf-
urðir í Noregi, Hollandi og Færeyjum. Með þessu óx frystirými 
Samskipa úr 6.000 tonnum í 90.000 tonn. 

Skipafélagið Atlantsskip hélt áfram reglubundnum siglingum 
milli Rotterdams og Kópavogs.

Samgöngur á landi 
Innflutningur bifreiða fór mjög vaxandi á árinu. Fluttir voru 

inn til landsins alls 18.059 nýir fólksbílar (11.968 árið áður). 
Er þetta 50,9% fjölgun frá fyrra ári. Alls voru flutt inn 22.140 
fjórhjóla ökutæki (13.929 árið áður). Japanskir bílar voru sem 
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fyrr vinsælastir, en þýskir bílar gengu næstir þeim. Mest selda 
tegundin af nýjum fólksbílum var eins og áður Toyota frá Japan 
með 4.288 bíla (3.199) eða 23,7%. Síðan kom Volkswagen frá 
Þýskalandi með 1.454 bíla (1.071) eða 8,1%. Hyundai var í 
þriðja sæti, en af þeirri tegund var fluttur inn 1.351 bíll eða 7,5% 
af innflutningi fólksbíla.

Af einstökum bílum var Toyota Yaris í efsta sæti, en af honum 
voru fluttir inn 1.005 bílar (792 árið áður). Toyota Corolla varð 
í öðru sæti með 973 eintök (769 árið áður). Í þriðja sæti varð 
Skoda Octavia með 845 eintök (578).

Toyota Land Cruiser var söluhæstur af stærri jeppum með 
835 eintök (557).

Í árslok 2005 voru 214.885 bifreiðir á skrá í landinu (200.224 
árið áður). Af þeim voru 187.442 fólksbifreiðir (175.427), 1.899 
hópferðabifreiðir (1.762) og 25.544 vöru- og sendibifreiðir 
(23.035).

SLYS 
Árið 2005 voru banaslys í landinu 28 og hafa ekki verið 

svo fá síðan 1941. Af þeim létust 19 í umferðarslysum, þrír í 

Samgöngusafnið á Skógum.
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sjóslysum/drukknunum, fjórir í vinnuslysum, einn í heimaslysi 
og einn í frítímaslysi.

Slys á sjó 
28. janúar að kvöldi brotnaði stýrisblað af Dettifossi, þar sem 

skipið var statt átta sjómílur undan Eystrahorni. Varðskipið 
Týr kom til aðstoðar en gat ekki dregið Dettifoss. Annað varð-
skip, Ægir, kom þá til skjalanna og tókst að koma Dettifossi til 
hafnar á Eskifirði laust fyrir miðnætti 31. janúar. – 7. febrúar 
sökk Jökulfell, leiguskip Samskipa, um 60 sjómílur norðaustur 
af Færeyjum. Fimm skipverjar björguðust, en sex fórust. Skipið 
var á leið frá Lettlandi til Íslands. Það var skráð á eynni Mön. 
– 9. maí kom leki að línubátnum Ásdísi Ólöfu SI 23 sjö sjómílur 
norðvestur af Siglunesi. Tveir menn voru í áhöfn og fóru þeir í 
gúmbát, en var síðan bjargað af björgunarbátnum Sigurvin frá 
Siglufirði. Björgunarbátnum tókst að draga Ásdísi Ólöfu að 
landi marandi í hálfu kafi. – 16. maí brann og sökk vélbáturinn 
Hrund BA-87 þrjátíu sjómílur norðvestur af Patreksfirði. Einn 
maður var um borð og var honum bjargað af skipverjum á Ljúfi 
BA-302. – 20. maí sökk vélbáturinn Hildur ÞH-38 á Þistilfirði. 

Skemmtibátur, sem sökk á Viðeyjarsundi, hífður upp.
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Tveir skipverjar fóru í gúmbát og var bjargað af björgunarskip-
inu Gunnbjörgu frá Raufarhöfn.

10. september var hraðskreiðum skemmtibáti siglt á Skarfa-
sker undan Laugarnesi. Báturinn losnaði af skerinu og var siglt 
áfram uns hann sökk á Viðeyjarsundi. Fimm manns voru í 
bátnum og fórust tveir en þremur var bjargað. Mikil málaferli 
urðu vegna þessa slyss, enda ekki ljóst hver var við stýrið og 
einnig var grunur um ölvun um borð. – 27. september fórst 
erlend skúta á Grænlandssundi. Einn maður drukknaði en 
öðrum var bjargað um borð í TF-LÍF.

Umferðarslys
6. mars varð harður árekstur á vegamótum Suðurlandsvegar 

og Þrengslavegar. Jeppi og fólksbíll skullu saman. Einn maður 
lést og átta slösuðust. – 14. maí varð árekstur í Öxnadal, sunnan 
við bæinn Syðri-Bægisá. Jeppi og fólksbíll skullu saman. Kona, 
sem var ökumaður fólksbílsins, lést og einnig lést kona, sem var 
farþegi í jeppanum. – 18. júní létust tveir piltar, 15 og 18 ára, í 
bílslysi í Öxnadal. Bíllinn fór út af veginum á mikilli ferð. – 9. 
ágúst varð harður árekstur við Hallormsstað. Vörubifreið með 
tengivagn og fólksbifreið rákust saman. Þrennt var í fólksbif-
reiðinni og létust tveir farþegar, en ökumaður slasaðist mikið.

STJÓRNMÁL
Ríkisstjórn Halldórs Ásgrímssonar sat að völdum allt árið. 

Hún var skipuð eftirtöldum ráðherrum fram til 27. september: 
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra, Valgerður Sverrisdóttir 
viðskipta- og iðnaðarráðherra, Jón Kristjánsson heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, Árni Magnússon félagsmálaráðherra 
og Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra frá Framsóknar-
flokknum, Davíð Oddsson utanríkisráðherra, Geir H. Haarde 
fjármálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamála-
ráðherra, Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra, Árni 
M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra, Sigríður Anna Þórðardóttir 
umhverfisráðherra og Sturla Böðvarsson samgönguráðherra frá 
Sjálfstæðisflokknum. Hinn 27. september lét Davíð Oddsson 
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af embætti utanríkisráðherra og Geir H. Haarde tók við. Árni 
M. Mathiesen varð sama dag fjármálaráðherra og Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra.

Í ársbyrjun skipaði forsætisráðherra nefnd með fulltrúum allra 
flokka til þess að endurskoða stjórnarskrána. Formaður hennar 
var Jón Kristjánsson ráðherra. Hugmynd forsætisráðherra var, 
að hún skyldi fjalla „einkum um valdsvið forseta Íslands“. Í 
skipunarbréfi hennar var sagt, að hún skyldi endurskoða 1., 
2. og 5. kafla stjórnarskrárinnar. Stjórnarandstæðingar vildu 
hins vegar fjalla um fleiri atriði. Fyrsti fundur nefndarinnar 
var haldinn 24. janúar. Frá Sjálfstæðisflokknum sátu í nefnd-
inni Birgir Ármannsson, Geir H. Haarde og Þorsteinn Pálsson, 
frá Samfylkingunni Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Össur 
Skarphéðinsson, frá Vinstri grænum Steingrímur J. Sigfússon, 
frá Frjálslynda flokknum Guðjón Arnar Kristjánsson og frá 
Framsóknarflokknum Jónína Bjartmarz auk Jóns Kristjáns-
sonar. Um haustið sögðu Geir H. Haarde og Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir sig úr nefndinni og voru Bjarni Benediktsson og 
Kristrún Heimisdóttir skipuð í þeirra stað. Nýkjörinn formaður 
Sjálfstæðisflokksins lét þau ummæli falla um haustið að fella 
ætti niður 26. grein stjórnarskrárinnar, þar sem fjallað er um 
málskotsrétt forseta. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varafor-
maður tók undir þetta sjónarmið.

Í febrúar kynnti iðnaðarráðherra fyrirætlanir ríkisstjórn-
arinnar um sameiningu Landsvirkjunar, Rariks og Orkubús 
Vestfjarða. Stjórnarandstaðan gagnrýndi þetta harðlega. – 7. 
apríl voru kynntar tillögur fjölmiðlanefndar, sem menntamála-
ráðherra skipaði til þess að leita sátta í deilum um eignarhald á 
fjölmiðlum. Fulltrúar allra flokka voru í nefndinni og var hún 
sammála um að 25% eign væri hámark á fjölmiðli, sem næði 
til þriðjungs landsmanna. Frumvarp var þó ekki lagt fram. 
Skömmu eftir formannskjörið á Landsfundi sjálfstæðismanna 
lét Geir H. Haarde í ljós þá skoðun sína, að miða ætti við lægra 
hlutfall en 25%.

Í lok apríl voru umdeild lög um eftirlaun stjórnmálamanna 
til umræðu í ríkisstjórninni. Framsóknarmenn vildu breyta 
þessum lögum og afnema rétt fyrrverandi stjórnmálamanna til 
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tvöfaldra launa. Sjálfstæðismenn vildu hins vegar ekki breyta 
lögunum.

6. september tilkynnti ríkisstjórnin, hvernig hún hygðist 
verja svokölluðum símapeningum, en ríkissjóður fékk 66,7 
milljarða króna greiðslu fyrir Landssímann. 34,5 milljarðar 
voru í íslenskum krónum og 32,2 milljarðar í erlendri mynt. 
Helmingur upphæðarinnar skyldi lagður fyrir, en helmingur 
fara til framkvæmda innanlands. Af framkvæmdafénu áttu 18 
milljarðar að renna til byggingar svokallaðs hátæknisjúkrahúss 
en 15 milljarðar fara til vegagerðar. Þar af skyldu 8 milljarðar 
fara í svonefnda Sundabraut. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu 
þessa meðferð símapeninganna og töldu, að Alþingi hefði átt 
að fjalla um þá.

Hinn 7. september tilkynnti Davíð Oddsson, að hann ætlaði 
að hætta í stjórnmálum. Þetta fól í sér að hann hætti á þingi og 
segði af sér ráðherradómi. Hann yrði síðan ekki í kjöri til for-
manns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins í október. 
Jafnframt var tilkynnt, að Birgir Ísleifur Gunnarsson mundi 

Fjölmiðlanefndin kynnir niðurstöður sínar. F.v.: Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, Karl Axelsson formaður nefndarinnar, 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
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hætta sem seðlabankastjóri og Davíð hefði verið skipaður af 
forsætisráðherra til þess starfa.

15. september sagði Halldór Ásgrímsson á þingi Sameinuðu 
þjóðanna, að Íslendingar sæktust eftir sæti í Öryggisráðinu 
2009-10. Svo hafði virst sem Davíð Oddsson utanríkisráð-
herra hefði takmarkaðan áhuga á þessu máli. Þá taldi Guðni 
Ágústsson landbúnaðarráðherra „framboð Íslands núna í miklu 
uppnámi“.

8. desember var ríkissjóður dæmdur til þess að greiða Valgerði 
Bjarnadóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu, 
sex milljónir króna vegna framkomu Árna Magnússonar félags-
málaráðherra við hana. Ráðherra var talinn hafa ekki gætt 
meðalhófs og hafa sniðgengið lögboðna stjórnsýslu.

20. desember var tilkynnt, að kjaradómur hefði hækkað 
laun ýmissa embættismanna, þingmanna, ráðherra og forseta 
Íslands um 8,0%. Aðilar vinnumarkaðarins mótmæltu þessu 
og forsætisráðherra bað kjaradóm 27. desember um að endur-
skoða þessa ákvörðun hjá öðrum en dómurum. Því var neitað. 
Stjórnarandstaðan vildi, að þing yrði kallað saman milli jóla og 
nýárs til þess að afturkalla dóminn. Því hafnaði ríkisstjórnin 
og boðaði lagafrumvarp um 2,5% hækkun frá 1. febrúar. Síðan 
átti að skipa nefnd allra flokka til þess að fara yfir skipan 
kjaradóms og kjaranefndar.

Skoðanakannanir um stjórnmál
Í fyrstu skoðanakönnun ársins, könnun Gallups í janúar, var 

Sjálfstæðisflokkur með 33,0%, Samfylkingin 34,0%, Fram-
sóknarflokkur með 13,0%, Vinstri grænir 16,0% og Frjálslyndi 
flokkurinn 4,0%. Ríkisstjórnin naut þá aðeins stuðnings 46,0% 
landsmanna. Í skoðanakönnun Fréttablaðsins í byrjun febrúar 
töldu aðeins 17,0% aðspurðra að Halldór Ásgrímsson hefði 
staðið sig vel í starfi forsætisráðherra. Í könnun Fréttablaðsins í 
maí var staðan lítið breytt, Sjálfstæðisflokkur með 36,0%, Sam-
fylkingin 34,0%, Vinstri grænir 14,0%, Framsóknarflokkur 
10,0% og Frjálslyndir 5,0%. Síðustu mánuði ársins virtist 
fylgi Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna aukast og í skoð-
anakönnun Fréttablaðsins seint í nóvember var fylgi Sjálf-
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stæðisflokksins talið 39,0% og Vinstri grænir voru með 18,0%. 
Samfylkingin dalaði hins vegar og var talin vera með 29,0% 
fylgi. Framsóknarflokkurinn stóð í stað og var með 10,0%, en 
Frjálslyndir höfðu 3,5%. 

Alþingi
Alþingi kom saman að nýju eftir jólaleyfi hinn 24. janúar og 

131. löggjafarþinginu lauk 11. maí. Þingfundadagar voru 101 og 
þingfundir 134. Alls stóðu fundirnir í 568 klst. Lengsti fundur-
inn var í 16 klst. 198 lagafrumvörp voru lögð fyrir þingið og 
voru af þeim 105 stjórnarfrumvörp, 85 þingmannafrumvörp og 
átta komu frá nefndum. 93 stjórnarfrumvörp urðu að lögum, tvö 
þingmannafrumvörp og sex frumvörp frá nefndum. Alls var því 
afgreitt 101 lagafrumvarp frá þinginu sem og 20 þingsályktanir. 
446 fyrirspurnir voru bornar fram og þeim langflestum svarað. 
Meðal helstu málaflokka á þinginu voru skattalagabreytingar, 
samgöngumál og lög um breytta samkeppnishætti. Þá var fjall-
að mikið um skattskyldu orkufyrirtækja og skráningargjöld í 
háskólum.

132. löggjafarþingið var sett 1. október og var þá Sólveig 
Pétursdóttir kosin forseti. Formenn þingflokka voru þessir: 
Arnbjörg Sveinsdóttir hjá Sjálfstæðisflokki, Margrét Frímanns-

Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra talar á alþingi í janúar 
2005.
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dóttir hjá Samfylkingunni, Hjálmar Árnason hjá Framsóknar-
flokki, Ögmundur Jónasson hjá Vinstri grænum og Magnús Þór 
Hafsteinsson hjá Frjálslynda flokknum.

Bryndís Hlöðversdóttir, þingmaður Reykjavíkurkjördæmis 
norður, tilkynnti í lok febrúar, að hún hygðist hætta á þingi 
1. ágúst og verða deildarforseti lögfræðideildar á Bifröst. 
Með þessu varð ljóst, að varamaður hennar, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir tæki sæti á Alþingi 1. ágúst. – 11. maí gekk 
Gunnar Örlygsson, þingmaður Frjálslynda flokksins í suð-
vesturkjördæmi, til liðs við Sjálfstæðisflokkinn. Hann bar við 
samstarfsörðugleikum við Magnús Þór Hafsteinsson, varafor-
mann flokksins, og einnig því, að Frjálslyndi flokkurinn hall-
aðist of mikið til vinstri. – Guðmundur Árni Stefánsson var 
um haustið skipaður sendiherra Íslands í Stokkhólmi. Hann 
ákvað því að segja af sér þingmennsku, en hann var efsti maður 
Samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi. Í hans stað skyldi 
koma Ásgeir Friðgeirsson. Hann vildi hins vegar ekki taka sæti 
á þingi og varð Valdimar L. Friðriksson því þingmaður. frá 1. 
október.

Alþingi kom saman 1. október og var Sólveig Pétursdóttir kosin 
forseti þess.
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Flokksstarf 
Í janúar var nokkur ólga í Framsóknarflokknum í Kópavogi. 

43 konur skráðu sig inn í flokksfélagið Freyju daginn fyrir 
aðalfund þess, og var tilgangurinn sá að koma nýju fólki í 
stjórn. – 15. febrúar tókust sættir með Kristni H. Gunnarssyni 
og þingflokki Framsóknarflokksins og fékk Kristinn aftur 
sæti í nefndum. – Flokksþing Framsóknarflokksins var haldið 
í febrúar. Halldór Ásgrímsson var endurkjörinn formaður og 
fékk 81,85% atkvæða, Guðni Ágústsson varaformaður með 
77,03% og Siv Friðleifsdóttir ritari með 81,69% atkvæða.

Landsþing Frjálslynda flokksins var haldið í Reykjavík 5.-6. 
mars. Guðjón Arnar Kristjánsson var endurkjörinn formaður 
án mótframboðs. Magnús Þór Hafsteinsson var kosinn varafor-
maður með 93 atkvæðum en Gunnar Örlygsson fékk 41. 
Margrét Sverrisdóttir er áfram ritari. Á þinginu gekk Ólafur F. 
Magnússon borgarfulltrúi formlega í flokkinn.

Í janúar fór að bera á umræðum um væntanlegt formannskjör 
í Samfylkingunni. Í skoðanakönnun Gallups í febrúar var spurt 
um það, hvor væri hæfari til að gegna formennskunni Össur 

Ingibjörg Sólrún og Össur eftir formannskjörið.
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Skarphéðinsson eða Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Ingibjörgu 
studdu 58.0% en Össur 28,0%. – Ingibjörg Sólrún tilkynnti 
formlega framboð sitt til formanns Samfylkingarinnar 9. mars. 
Hún opnaði kosningaskrifstofu undir kjörorðinu: „Förum alla 
leið“. Kosningabarátta Össurar og Ingibjargar stóð allt fram 
að landsfundi Samfylkingarinnar, sem fram fór dagana 20.-22. 
maí, en kosið var með bréflegri kosningu allra flokksmanna. 
Rúmlega 12.000 manns greiddu atkvæði og var úrslitum lýst á 
Landsfundinum 21. maí. Kom í ljós, að Ingibjörg Sólrún hafði 
fengið 7.997 atkvæði en Össur 3.970. Eftir að þessu kjöri hafði 
verið lýst, fór fram kosning varaformanns og voru tveir í kjöri: 
Ágúst Ólafur Ágústsson, sem fékk 519 atkvæði, og Lúðvík 
Bergvinsson, sem fékk 297 atkvæði. Í kjöri ritara sigraði Helena 
Karlsdóttir.

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, hinn 36. í röðinni, var 
haldinn í Reykjavík dagana 13.-16. október. Á fundinum voru 
um 1.200 fulltrúar og starfaði hann undir kjörorðinu: „Hátt ber 
að stefna“. Vitað var að formannsskipti yrðu á fundinum, þar 
sem Davíð Oddsson hafði tilkynnt í lok september, að hann 

Davíð kveður eftir síðasta ríkisráðsfund á Bessastöðum.
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gæfi ekki oftar kost á sér. Í ávarpi sínu á fundinum beindi hann 
spjótum sínum að auðhringum og Samfylkingunni. Um auð-
hringana sagði Davíð, að þjóðin hefði fylgst með því „hvernig 
fjölmiðlasamsteypa hefði verið notuð til að þjóna hagsmunum 
eigenda sinna, sem stæðu í ströngu á öðrum vettvangi“. Um 
þetta sagði Davíð við landsfundarfulltrúa: „Við skulum ekki 
láta þessi ósköp, sem nú eru uppi og er ætlað að rugla fólk í 
ríminu og skelfa lögreglu og dómstóla, hafa nein áhrif á okkar 
störf hér á landsfundinum. Eftir fáein ár verður þessi ljót-
asti blettur í sögu íslenskrar fjölmiðlunar kominn í sitt skot í 
sögunni. Sama má segja um þá árás sem gerð var á þingræðið í 
landinu og lengi verður í minnum höfð.“ Með hinu síðastnefnda 
er líklega átt við málskot forseta Íslands.

Davíð nefndi ekki aðra flokka í ræðu sinni en Samfylkinguna 
og kveðjuorð hans til hennar voru ekki sérlega vinsamleg. 
Hann sagði: „Því er enn dapurlegra að ekki aðeins formaður 
Samfylkingarinnar, heldur einnig sumir þingmenn hennar …
virðast naumast líta á Samfylkinguna sem flokk en fremur sem 

Geir Haarde og Þorgerður Katrín tóku við forystu Sjálfstæðis-
flokksins.
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tiltölulega léttvægt dótturfélag auðhrings. Við sjálfstæðismenn 
getum því ekki vænst stuðnings úr þessari átt“.

Geir H. Haarde varaformaður sóttist einn eftir formanns-
stólnum og hlaut hann 1.083 atkvæði af 1.148, sem greidd voru, 
eða 94,3%. Tvö gáfu kost á sér til varaformanns, Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Kristján Þór 
Júlíusson bæjarstjóri á Akureyri. Þorgerður Katrín sigraði og 
hlaut 728 atkvæði eða 62,3%, en Kristján Þór fékk 424 eða 
36,8%.

Landsfundur Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs var 
haldinn í Reykjavík 21.–23. október. Formaður flokksins, 
Steingrímur J. Sigfússon, lagði áherslu á það á fundinum að 
flokkar gæfu upp fyrir kosningar með hverjum þeir vildu vinna 
eftir kosningar. Hann nefndi í því sambandi svokallaða velferð-
arstjórn, sem gæti orðið með samstarfi við Samfylkinguna. Öll 
stjórn flokksins var endurkjörin þ.e. Steingrímur J. Sigfússon 
formaður, Katrín Jakobsdóttir varaformaður og Drífa Snædal 
ritari.

Opinberar heimsóknir innlendra ráðherra
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra var í opinberri heim-

sókn í Danmörku 1.-2. mars. Hann átti fund með Anders Fogh 
Rasmussen forsætisráðherra Danmerkur og hitti íslenska við-
skiptamenn, sem starfa í Danmörku. – Forsætisráðherra var 
viðstaddur hátíðahöld í Moskvu 9. maí vegna þess að liðin voru 
60 ár frá stríðslokum í Evrópu. – Halldór Ásgrímsson var í 
opinberri heimsókn í Noregi 13.-15. maí. Tilefnið var, að 100 ár 
voru liðin frá því að sambandi Noregs og Svíþjóðar var slitið. 
– Í lok júní var haldinn á Fjóni árlegur fundur norrænna forsæt-
isráðherra, sem Halldór Ásgrímsson sótti. – Í júlí fór forsæt-
isráðherra í opinbera heimsókn til Japans. Hann hitti Koizumi 
forsætisráðherra Japana og fékk áheyrn hjá Japanskeisara. – Í 
byrjun ágúst var Halldór Ásgrímsson í opinberri heimsókn í 
Kanada. Hann var á Íslendingadeginum á Gimli og hitti Paul 
Martin, forsætisráðherra Kanada. 

Davíð Oddsson utanríkisráðherra fór í opinbera heimsókn til 
Færeyja í byrjun september.
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Sveitarstjórnarmál – sameining sveitarfélaga
23. apríl var kosið um sameiningu fimm sveitarfélaga í 

Borgarfirði. Þau voru Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Hvítár-
síðuhreppur, Kolbeinsstaðahreppur og Skorradalshreppur. Sam-
eining var samþykkt alls staðar nema í Skorradal. Engu að síður 
er stefnt að sameiningu fjögurra fyrsttöldu hreppanna fyrir 
næstu sveitarstjórnarkosningar.

Hinn 8. október fóru fram að tilhlutan félagsmálaráðuneyt-
isins atkvæðagreiðslur í mörgum sveitarfélögum um hugs-
anlegar sameiningar. Var gert ráð fyrir 16 sameiningum. Svo 
fór, að sameining var samþykkt í 22 sveitarfélögum af 61, sem 
tóku þátt í þessum atkvæðagreiðslum. Þar sem allir aðilar að 
hverri sameiningu urðu að samþykkja hana náði aðeins ein 
fullu samþykki. Það var á Austfjörðum þar sem samþykkt var 
sameining Fjarðabyggðar, Austurbyggðar, Mjóafjarðarhrepps 
og Fáskrúðsfjarðarhrepps. Þátttaka var mjög misjöfn, mest í 
Áshreppi í Húnaþingi 92,0% en minnst í Reykjanesbæ 13,0%. 
Eindregnust andstaða við sameiningu var í Grýtubakkahreppi 
99,0%. 

Á suðvesturhorninu samþykktu íbúar Reykjanesbæjar sam-
einingu við Sandgerði og Garð, en hinir felldu. Þá felldu íbúar í 
Vatnsleysustrandarhreppi sameiningu við Hafnarfjörð. Í sveitar-
félögunum fimm á Snæfellsnesi var sameining alls staðar felld. 
Hinsvegar samþykktu íbúar Dalabyggðar og Saurbæjarhrepps 
sameiningu en íbúar í Reykhólahreppi, sem áttu að vera með, 
felldu hana með miklum mun. Samkvæmt reglum sameining-
arkosninganna skyldu greidd atkvæði aftur í Reykhólahreppi og 
var það gert 5. nóvember, en allt fór á sömu leið.

Sameining Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps var felld 
á báðum stöðum, en á Ströndum samþykktu íbúar Brodda-
neshrepps sameiningu við Árneshrepp, Kaldrananeshrepp og 
Hólmavíkurhrepp. Hinir þrír felldu hins vegar sameiningu svo 
að ekki varð af henni. Í Húnaþingi vestra samþykktu kjósendur 
sameiningu við Bæjarhrepp í Strandasýslu, en meirihluti var á 
móti í Bæjarhreppi. Mikill meirihluti íbúa á Blönduósi sam-
þykkti sameiningu við Höfðahrepp (Skagaströnd), Áshrepp 
og Skagabyggð, en hinir þrír felldu allir. Í Skagafirði voru 
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greidd atkvæði um sameiningu Akrahrepps við Sveitarfélagið 
Skagafjörð, en báðir felldu.

Greidd voru atkvæði í níu sveitarfélögum við Eyjafjörð um 
sameiningu þeirra allra. Var hún felld nema í Ólafsfirði og á 
Siglufirði, þar sem fram kom eindreginn vilji til sameiningar. Í 
Þingeyjarsýslum var gerð tillaga um að sameina Húsavíkurbæ, 
Raufarhafnarhrepp, Öxarfjarðarhrepp, Aðaldælahrepp, Tjör-
neshrepp, Kelduneshrepp og Skútustaðahrepp (Mývatnssveit). 
Sameiningin var samþykkt í þremur hinum fyrstnefndu en felld 
í hinum fjórum. Þar sem meirihluti var í heildinni (640-528) 
fyrir sameiningu fór fram kosning að nýju 5. nóvember í þeim 
sveitarfélögum, sem felldu. Þá bættist Kelduneshreppur við í 
sameininguna en hinir felldu að nýju.

Auk hinnar víðtæku sameiningar, sem samþykkt var á 
Mið-Austurlandi voru greidd atkvæði um sameiningu Vopna-
fjarðarhrepps og Skeggjastaðahrepps og fór svo, að Vopn-
firðingar felldu en hinir samþykktu. Gerð var tillaga um sam-
einingu sex sveitarfélaga í Ölfusi og Flóa, og var hún felld í 
þeim öllum. Heldur betur gekk í uppsveitum Árnessýslu, þar 
sem sameina átti fjögur sveitarfélög, en þar var sameining 
samþykkt í Bláskógabyggð og Skeiða- og Gnúpverjahreppi en 
felld í Hrunamannahreppi og Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Í Ólafsfirði kom fram eindreginn vilji til að sameinast Siglfirð-
ingum.
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Meirihluti þeirra, sem kusu í þessum sveitarfélögum, hafnaði 
tillögunni og var hún því endanlega úr sögunni. 

Um miðjan mars slitnaði upp úr meirihlutasamstarfi H-lista 
vinstri manna og óháðra og Á-lista bæjarmálafélagsins Hnjúka 
á Blönduósi. H-listinn samdi fljótlega við D-lista um samstarf. 
Var það þriðja meirihlutasamstarfið á kjörtímabilinu. 

29. desember tilkynnti Oktavía Jóhannesdóttir, bæjarfull-
trúi Samfylkingarinnar á Akureyri, að hún hefði gengið í 
Sjálfstæðisflokkinn, en ætlaði samt að sitja áfram í bæjarstjórn. 
Samfylkingarmenn töldu, að hún ætti að segja af sér, en hún 
varð ekki við því.

Reykjavík
Í ársbyrjun kom til framkvæmda nýskipan í stjórn borg-

arinnar. Var hún fólgin í því að setja á laggirnar nokkur ný ráð 
í stað eldri borgarstofnana. Þau voru: Framkvæmdaráð, íþrótta- 

Forystumenn Reykjavíkurborgar og  knattspyrnuforystan fagna 
samningi um stækkun stúkunnar á Laugardalsvelli. F.v.: Anna 
Kristinsdóttir formaður íþrótta- og tómstundaráðs, Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri, Eggert Magnússon formaður 
KSÍ og Geir Þorsteinsson framkvæmdastjóri KSÍ.
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og tómstundaráð, menningar- og ferðamálaráð, skipulagsráð, 
umhverfisráð og velferðarráð. – Í mars var samþykkt í borg-
arstjórn að stefna að því að bjóða upp á gjaldfrjálsan leikskóla 
eftir nokkur ár. – 26. maí kynntu sjálfstæðismenn í borgarstjórn 
tillögur sínar í skipulagsmálum. Þeir vildu koma upp byggð í 
Engey, Akurey og Viðey auk Geldinganess. Þá vildu þeir flýta 
lagningu Sundabrautar og koma fyrir mislægum gatnamótum 
Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. – Í skoðanakönnun, sem 
gerð var í júlí, mældist Sjálfstæðisflokkurinn með meira fylgi 
en R-listinn, en sú staða hafði ekki komið upp lengi.

Aðdragandi sveitarstjórnarkosninga 2006
Síðla sumars fóru fram viðræður milli flokkanna, sem stóðu 

að R-listanum í Reykjavík, um áframhaldandi samstarf. Sérstök 
viðræðunefnd lauk störfum 11. ágúst, og var málið sent flokks-
félögunum. Á fundi hjá Vinstri grænum 15. ágúst var samþykkt 
með 68 atkvæðum gegn 28 að slíta samstarfi R-listans. Annar 
borgarfulltrúi flokksins, Björk Vilhelmsdóttir, lenti í minni-
hluta á fundinum. Aðalröksemd Vinstri grænna fyrir því að slíta 
samstarfinu var sú, að Samfylkingin vildi ekki ræða framboðs-
mál á jafnréttisgrundvelli. 

Í fyrstu skoðanakönnun, sem gerð var, eftir að í ljós kom, að 
R-listinn byði ekki aftur fram, fékk Sjálfstæðisflokkurinn 47,7% 
atkvæða og 8 borgarfulltrúa, Samfylkingin 29,4% og 5 fulltrúa, 
Vinstri grænir 13,6% og 2 fulltrúa, Framsóknarflokkurinn 
4,9% og engan fulltrúa og loks fékk Frjálslyndi flokkurinn 
2,0% og engan fulltrúa. 

Fyrsta prófkjör vegna sveitarstjórnarkosninganna 2006 var 
hjá Vinstri hreyfingunni grænu framboði í Reykjavík og fór það 
fram 1. október. 750 voru á kjörskrá og greiddu 392 atkvæði. 
Svandís Svavarsdóttir varð efst og hlaut 277 atkvæði í 1. sæti, 
Árni Þór Sigurðsson hlaut 167 í fyrstu tvö sætin og Þorleifur 
Gunnlaugsson 160 í fyrstu þrjú. 

Sjálfstæðismenn í Reykjavík voru með prófkjör 4.-5. nóv-
ember. Tveir menn börðust um fyrsta sætið, Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson og Gísli Marteinn Baldursson. Vilhjálmur fékk 
6.424 atkvæði í fyrsta sætið en Gísli Marteinn 5.193 Hanna 
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Kosningaauglýsingar Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar og Gísla Mar-
teins Baldurssonar.
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Birna Kristjánsdóttir fékk fleiri atkvæði í 2. sætið en Gísli 
Marteinn. 

Samfylkingin var með prófkjör á Akureyri og í Hafnarfirði 
5. nóvember. Á Akureyri varð Hermann Jón Tómasson efstur 
en í Hafnarfirði Lúðvík Geirsson. – 12. nóvember var prófkjör í 
Kópavogi hjá framsóknarmönnum. Ómar Stefánsson varð efstur 
með 666 atkvæði í fyrsta sætið. Samúel Örn Erlingsson fékk 
594 atkvæði í það sæti. – Prófkjör sjálfstæðismanna í Hafnar-
firði var haldið 19. nóvember. Haraldur Þór Ólason hreppti 
fyrsta sætið með 921 atkvæði. Valgerður Sigurðardóttir, sem 
keppti líka að fyrsta sætinu, fékk 655 atkvæði. Hún sætti sig 
ekki við þessi úrslit og neitaði að taka sæti á listanum. Rósa 
Guðbjartsdóttir fór því í annað sætið.

TÍMAMÓT
Nokkur afmæli félaga, stofnana og fyrirtækja.
1. febrúar: Kvenfélagasamband Íslands 75 ára.
3. febrúar: Haldið var upp á 70 ára afmæli Vöku, félags 

lýðræðissinnaðra stúdenta.
15. mars: Liðin voru 60 ár frá því að Flugmálastjórn Íslands 

var komið á laggirnar. Efnt var til sýningar á myndum úr sögu 
hennar.

22. apríl voru liðin tíu ár frá því að ríkisstjórnarsamstarf 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hófst. Ráðherrarnir 
héldu sjálfum sér veislu í Ráðherrabústaðnum.

8. maí: Þess var minnst, að liðin voru 50 ár frá því að Kópa-
vogur fékk kaupstaðarréttindi. Haldin var mikil hátíð í bænum 
í tilefni af þessu.

28. maí: Haldið var upp á 60 ára afmæli Reykjalundar. Starf-
semin var kynnt og gengin heilsubótarganga.

1. júní: Haldið var upp á 75 ára afmæli Austurbæjarskóla.
19. júní: Veglega var haldið upp á það, að liðin voru 90 ár 

frá því að konur fengu kosningarrétt til Alþingis. Athöfn var 
í Hólavallarkirkjugarði, þar sem lögð voru blóm á leiði for-
ystukvenna í baráttunni fyrir kosningarréttinum. Þá var haldin 
samkoma á Þingvöllum, sem um 2000 manns sóttu.



(173)

Vigdís Finnbogadóttir talar á samkomu á Þingvöllum 19. júní í 
tilefni af 90 ára afmæli kosningarréttar kvenna.
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26. júní: Afhjúpaður var minningarskjöldur við Höfða vegna 
þess, að 100 ár voru liðin frá því að fyrsta loftskeytið barst til 
Íslands. Það var Einar skáld Benediktsson, sem beitti sér fyrir því, 
að reist var móttökustöð fyrir loftskeyti frá Marconifélaginu.

27. júní: Samband ungra sjálfstæðismanna varð 75 ára.
5. júlí: Haldið var upp á 75 ára afmæli Sólheima í Grímsnesi. 

Var afmælinu fagnað með opnun trjásafns og tekin var fyrsta 
skóflustunga að nýrri þjónustubyggingu.

12. júlí: Þess var minnst, að 60 ár voru liðin frá því, að farið 
var fyrsta áætlunarflug Íslendinga með farþega og póst. Það var 
Catalina flugbátur Flugfélags Íslands sem fór til Skotlands og 
Kaupmannahafnar. Þessa flugs var minnst með því, að DC- 3 
flugvélin Páll Sveinsson fór til Skotlands og átti stefnumót í 
Glasgow við Boeing -757 þotu Icelandair.

24. júlí: Haldið var upp á 50 ára afmæli heilsuhælis Nátt-
úrulækningafélags Íslands í Hveragerði. Það heitir nú Heilsu-
stofnun Náttúrulækningafélagsins.

20. ágúst: Haldið var upp á það með sögulegri dagskrá og 
flugeldasýningu, að 100 ár voru liðin frá vígslu Lagarfljóts-
brúarinnar.

4. október: Lesbók Morgunblaðsins varð 80 ára.
16. október: Haldið var upp á 100 ára afmæli Verzlunarskóla 

Íslands. Gefin var út bók eftir Lýð Björnsson o.fl. og afhjúpað 
myndverkið Vegferð eftir Steinunni Þórarinsdóttur.

19. október: Laugarnesskóli í Reykjavík 70 ára.
22. október: Liðin voru 100 ár frá stofnun lýðskólans á 

Hvítárbakka, sem starfaði á árunum 1905 til 1931. Arftaki 
hans var Reykholtsskóli, og þar var haldin samkoma í tilefni 
af afmælinu. Þar fjallaði Jón Torfi Jónasson prófessor um lýð-
skólahreyfinguna.

30. október: Þess var minnst, að 80 ár voru liðin frá stofnun 
Laugaskóla í Þingeyjarsýslu. Haldin var samkoma með þátttöku 
forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar. Þá var gefið út rit 
um sögu skólans.

11.-13. nóvember: Þess var minnst, að 100 ár voru liðin frá því 
að Grundarkirkja í Eyjafirði var reist. Magnús Sigurðsson bóndi 
á Grund lét reisa hana fyrir eigið fé.
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26. nóvember: Þess var minnst í Stykkishólmi, að liðin voru 
160 ár frá því að skipulegar veðurathuganir hófust þar. Sett var 
upp rafrænt veðurskilti og haldin samkoma í Norska húsinu.

ÚTVEGUR
Aflinn
Árið 2005 varð heldur lakara aflaár en árið á undan. Nokkur 

samdráttur varð í þorskafla og flatfiskafla og mikill í kol-
munnaafla og skelfiskafla. Aukning varð hins vegar í ýsuafla, 
síldarafla og loðnuafla,

Heildaraflinn var 1.668.927 tonn (1.727.785 árið áður), en 
miðað er við vigtarskýrslur til Hagstofunnar. Afli á Íslands-
miðum var 1.376.037 tonn (1.528.073), í norskri lögsögu 
5.206 tonn (5.310), í rússneskri lögsögu 2.098 tonn (3.271), á 
Flæmingjagrunni 4.154 tonn (3.623) og á öðrum miðum 281.431 
tonn (187.508).

Þorskafli á árinu var 212.456 tonn (227.258 árið áður), 
ýsuafli 96.580 tonn (84.563), ufsaafli 67.737 tonn (62.965), 
karfaafli 61.535 tonn (47.688), úthafskarfaafli 16.005 tonn 
(36.826), karfaafli samtals 77.540 tonn (84.514), lönguafli 
4.307 tonn (3.718), keiluafli 3.534 tonn (3.124), steinbíts-

Rafrænt veðurskilti var sett upp í Stykkishólmi til minningar um 
160 ára veðurathuganir í Hólminum.
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afli 15.192 tonn (13.186), lúðuafli 516 tonn (556), grálúðuafli 
13.021 tonn (15.479), skarkolaafli 5.794 tonn (5.693), síldarafli 
á Íslandsmiðum 102.967 tonn (121.577), síldarafli af norsk-
íslenskri síld 161.693 tonn (102.788), loðnuafli 594.632 tonn 
(515.581), kolmunnaafli 265.890 tonn (422.074), humarafli 
2.030 tonn (1.437), rækjuafli 8.657 tonn (20.001), kúfisksafli 
2.357 (10.376) og skötuselsafli 2.843 tonn (2.221).

Nýting afla af öllum miðum var með eftirfarandi hætti: 
Frysting í landi 286.991 tonn (302.308), sjófryst 354.065 tonn 
(291.105), ísfiskur 13.077 tonn (16.792), söltun 91.052 tonn 
(107.167), hersla 2.709 tonn (2.972), bræðsla 798.612 tonn 
(899.465), útflutt ísað með flugi 56.459 tonn (48.319), gámar 
59.052 tonn (53.359), innanlandsneysla 6.563 tonn (5.931), nið-
ursuða 0,0 tonn (1,0). Afli úr fiskeldi var talinn 410 tonn (448).

Mest verðmæti fyrir afla á árinu fékk fjölveiðiskipið Vilhelm 
Þorsteinsson. – Í byrjun júní veiddist norsk-íslensk síld nær 
landi en verið hafði í 40 ár. Það var 50 mílur austur frá 
Neskaupstað.

Sala á fiskmörkuðum óx nokkuð að magni á árinu og nam 
um 103.000 tonnum (99.635 árið áður) að verðmæti 11.700 
milljörðum króna (11.300 árið áður). Mikil söluaukning varð á 
ýmsum smærri mörkuðum eins og Fiskmarkaði Suðureyrar, þar 
sem salan varð 5.300 tonn (2.060 árið áður).

Kvótinn
Við upphaf nýs fiskveiðiárs, 1. september, voru þessi þrjú 

fyrirtæki með mestan kvóta: HB Grandi hf. með 31.567 
þorskígildistonn eða 8,87% af heildarkvótanum, Samherji hf. 
og dótturfyrirtæki hans 25.945 þorskígildistonn, eða 7,29% af 
heildarkvótanum og Þorbjörn-Fiskanes 17.892 þorskígildistonn, 
sem er 5,03% af heildarkvótanum. Kvótahæstu skipin voru 
Guðmundur í Nesi RE 13 með 9.414 þorskígildistonn, Arnar 
HU l með 6.521 þorskígildistonn og Hrafn GK 111 með 5.758 
þorskígildistonn.

Eignatilfærslur í útgerð og fisksölu
Fisksölufyrirtækin SH og Sjóvík voru sameinuð í mars undir 
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nafni SH. Sjóvík hafði í lok árs 2004 keypt fyrirtækið Iceland 
Seafood Corporation af SÍF hf. og með því eignast verksmiðju 
SÍF í Virginíu. – Fiskvinnslufyrirtækið Suðurnes hf. í Keflavík 
hætti starfsemi 1. ágúst, en það hafði unnið flatfisk síðan 1990. 
Eigendur þess voru hollenskir. – KB-banki jók verulega við 
eignarhlut sinn í HB Granda hf. og nam hann 21,37% í lok 
ágúst. – Síldarvinnslan í Neskaupstað festi í desember kaup á 
aflaskipinu Súlunni frá Akureyri með öllum kvóta hennar. 

Fiskiskipaflotinn
Á árinu 2005 fækkaði í öllum flokkum fiskiskipaflotans og 

tonnatala lækkaði. Vélskip voru í árslok 862 (869 árið áður) 
og þau voru 96.679 brúttótonn (101.031), togarar voru 65 (70) 
80.936 brúttótonn (86.048) og opnir bátar 825 (885) 3.915 
brúttótonn (4.143). Samtals voru því í flotanum 1.752 skip og 
bátar og hafði fækkað um 72. Brúttótonnatalan var 181.530 og 
hafði lækkað úr 191.222 tonnum í árslok 2004. 

Engey, stærsta skip íslenska fiskiskipaflotans, kom til Reykja-
víkur 22. maí. Skipið er 7.800 tonn brúttó og 105 m langt. Það 

Engey, stærsta skip íslenska fiskiskipaflotans, kom til landsins 
í maí.
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er búið til margs konar veiða og vinnslu. Frysta má 250 tonn á 
sólarhring í skipinu. Það er í eigu HB Granda hf. í Reykjavík. 
Aflaverðmæti skipsins á hálfu ári nam um 900 milljónum 
króna.

Útflutningur sjávarafurða
Nokkrar breytingar urðu frá fyrra ári á verðmæti útfluttra 

sjávarafurða. Landfryst flök eru áfram í fyrsta sæti en ný kæld 
og ísvarin fiskflök koma nú í öðru sæti, rétt á undan blautverk-
uðum saltfiski. Útflutningur helstu sjávarafurða (meira en 2.000 
milljónir) var sem hér segir á árinu 2005 í milljónum króna (í 
svigum eru tölur frá 2004): 

Landfryst flök   15.979 (18.631)
Ný, kæld eða ísvarin fiskflök 12.117 (11.590)
Blautverkaður saltfiskur  11.583 (13.876)
Sjófryst flök 9.887 (9.713)
Sjófrystur heill fiskur   8.749 (7.639)
Loðnu-, síldar- og þorskmjöl 8.580 (12.606)
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur  7.653 (7.527)
Saltfiskflök 5.195 (6.013)
Heilfrystur fiskur   3.306 (2.474)
Loðnu- og síldarlýsi  2.655 (3.396) 
Hertur fiskur, mest þorskhausar   2.586 (2.744)
Landfryst flök í blokk  2.244 (2.785)
Fryst hrogn    2.094 (2.606)

VERKLEGAR FRAMKVÆMDIR
Brýr. Helstu framkvæmdir í brúargerð voru þessar (10 m brýr 

og lengri): Byrjað var á framkvæmdum við 40 m langa brú á 
Ólafsfjarðarós í nýrri veglínu að Héðinsfjarðargöngum. – Gerð 
var 16 m löng eftirspennt bitabrú á Búðará í Reyðarfirði.

Hafnir. Í Reykjavík var unnið að mjög miklum landfyllingum 
við Skarfabakka. Þar var síðan unnið að gerð 370 m viðlegu-
kants, en við hann eiga að geta lagst stærstu skemmtiferðaskip. 
– Á Bíldudal var enn unnið að stækkun hafnarsvæðisins vegna 
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kalkþörungaverksmiðju. – Á Reyðarfirði var ný stóriðjuhöfn 
formlega opnuð 7. október. Bryggjukanturinn er 384 m. Í 
bryggjuþilið fóru 2.500 tonn af stáli. Heildarkostnaður var um 
1.200 milljónir.

Vegagerð. Víða um land var að venju unnið að vegabótum og 
verður aðeins getið nokkurra framkvæmda. – Í Reykjavík var 
að mestu lokið framkvæmdum við flutning Hringbrautar. 
– Í byrjun nóvember lauk framkvæmdum við tvöföldun 
Vesturlandsvegar frá Víkurvegi í Grafarvogi að Skarhólabraut 
í Mosfellsbæ. – Mikið var unnið við nýbyggingu vegar frá 
Hveradalabrekku um Svínahraun og breikkun vegar frá nýja 
kaflanum að Litlu-Kaffistofunni ásamt mislægum gatnamótum 
við Þrengslaveg. Var umferð hleypt á veginn 8. október. 
Kostnaður varð um 500 milljónir króna. – Byrjað var á 2. áfanga 
við breikkun Reykjanesbrautar úr tveimur akreinum í fjórar. 
Þessi áfangi er frá Strandarheiði til Njarðvíkur. – Þá var unnið 
við 6 km kafla frá Hrauni að Ísólfsskála á Suðurstrandarvegi. 
– Á Vesturlandi var mikið unnið að vegagerð á hringveg-
inum frá veitingastaðnum Baulu að Litlu Gröf í Norðurárdal. 
– Í Djúpvegi var mest unnið í Hestfirði. – Fáskrúðsfjarðargöng 
voru opnuð 9. september. Verkið hófst í maí 2003 og kostaði 

Hafnarmannvirkin nýju á Reyðarfirði.
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3,9 milljarða. Lengd ganganna er 5.700 m og vegskálar eru 200 
m. Aðkomuvegir eru 1,9 km Reyðarfjarðarmegin og 6,6 km 
Fáskrúðsfjarðarmegin.

24. júní voru jarðgöngin undir Almannaskarð opnuð. Vinnan 
við gangagerðina tók u.þ.b. ár. Þau eru 1.146 m á lengd og veg-
skálarnir 162 m. Kostnaður varð um 1.100 milljónir.

Bundið slitlag var lagt á 148 km á árinu (132 km árið áður). 
Í árslok voru 4.611 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 norðan 
Mývatns) taldist vera í árslok 1.335 km og af þeim voru um 
1.290 km með bundnu slitlagi eða um 95%. 

Umferð um Hvalfjarðargöngin óx um 12,0% frá fyrra ári og 
fóru alls um 1.600.000 ökutæki um göngin á árinu (1.467.243 
árið áður).

Göngin um Almannaskarð séð að austan.
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Ýmsar framkvæmdir
Reykjavík. Framkvæmdir við byggingu íbúðarhúsnæðis 

voru miklar á árinu 2005, og var hafin smíði á fleiri íbúðum en 
nokkru sinni fyrr eða 1.257 (885 árið áður). Lokið var við smíð 
782 íbúða (árið áður 671). Í árslok voru í smíðum 979 íbúðir og 
af þeim voru 268 fokheldar eða meira. Bygging verslunar- og 
skrifstofuhúsa fór heldur vaxandi og voru byggðir af því um 
32.570 fm (28.000 árið áður). Bygging iðnaðarhúsa dróst hins 
vegar nokkuð saman, en þau voru 12.044 fm árið 2005 (20.300 
fm árið áður). – Mest var unnið að íbúðarhúsabyggingum í 
Grafarholti og á Norðlingaholti. Verslunar- og skrifstofubygg-
ingar voru áfram reistar í Túnunum.

Vesturbær og Miðbær. Lokið var við hótelbyggingu við suður- 
 hluta Aðalstrætis. – Í maí var 4.400 fm nýbygging Lýsis hf. við 
Fiskislóð tekin í notkun. – 10. júní var lokið framkvæmdum við 
breytingar á Eimskipafélagshúsinu við Pósthússtræti. Þar var 
opnað 70 herbergja hótel undir nafninu Radisson SAS 1919.

Grásleppuskúrar við Ægisíðu voru flestir rifnir í janúar.
Austurbær. Hinn 15. janúar voru formlega opnaðar höfuð- 

stöðvar Samskipa við Kjalarvog. Húsið er um 28.000 fm og 
kostaði 2,4 milljarða. – 29. nóvember var viðbygging við Laugar-

Nýbyggingar á Norðlingaholti í Reykjavík.
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dalshöll formlega opnuð. Þetta er íþrótta- og sýningahöll í 
eigu Reykjavíkurborgar og Samtaka iðnaðarins. – Byrjað var í 
september á endurbótum á Laugardalsvelli og í október hófust 
framkvæmdir við stækkun Grand Hótels. – Í mars var turninn 
við slökkvistöðina í Öskjuhlíð brotinn niður. – Í maí var rifið 
húsið Borgartún 17, aðeins 27 ára gamalt hús, til þess að rýma 
fyrir nýjum höfuðstöðvum KB-banka.

Laugavegur milli Snorrabrautar og Barónsstígs var opnaður 
26. nóvember eftir miklar endurbætur. Þar var komið upp bíla-
stæðahús fyrir 193 bíla.

Grafarvogur – Grafarholt. Áfram var haldið framkvæmdum 
við nýjan Korpuskóla í Staðahverfi. – Ingunnarskóli í Grafar-
holti var tekinn í notkun við hátíðlega athöfn 3. desember.

Hellisheiði – Bláfjöll. Miklar framkvæmdir voru áfram við 
Hellisheiðarvirkjun. Alfreð Þorsteinsson tók 5. mars fyrstu 
skóflustungu að stöðvarhúsi virkjunarinnar, sem er við Kol-
viðarhól. – Ný skíðalyfta, Kóngurinn, var tekin í notkun í Blá-
fjöllum 6. mars.

Eimskipafélagshúsið var gert að hóteli á árinu.
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Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
Í Mosfellsbæ var áfram mikil uppbygging í Teigahverfi og 

byrjað að byggja í svonefndu Krikahverfi ofan Vesturlands-
vegar. Í nóvember var tekin fyrsta skóflustunga að 39 öryggis-
íbúðum fyrir aldraða við Hlaðhamra. – Jarðstöðin Skyggnir var 
tekin niður í október. Hún var tekin í notkun 6. október 1980 
og hafði því verið starfrækt í rétt 25 ár. Um jarðstöðina fóru 
flest símtöl milli landa, þar til sæstrengurinn Cantat var tekinn 
í notkun 1994. 

Á Seltjarnarnesi var lokið við 2 íbúðir á árinu (3 árið áður). 
Ekki var hafist handa við byggingu íbúðarhúsa.

Í Kópavogi færðust íbúðabyggingar aftur í aukana á árinu 
2005 og var lokið við smíð 422 íbúða (212 árið áður). Af þeim 
voru 323 í fjölbýli. Hafin var smíð á 781 íbúð (390) og í árslok 
voru 818 íbúðir í smíðum (459). Mest var byggt í Kórahverfi og 
Þingahverfi uppi við Elliðavatn. 

Lokið var framkvæmdum við íþróttahús, sundlaug og skóla 
við Versali. Var sundlaugin opnuð almenningi á sumardag-
inn fyrsta 21. apríl. Þá var lokið við að reisa viðbyggingu við 
Hjallaskóla við Álfhólsveg, Lindaskóla við Núpalind og leik-
skóla við Álfkonuhvarf. – Í september var tekin fyrsta skóflu-

Ingunnarskóli í Grafarholti.



(184)

stunga að nýjum leikskóla í Kórahverfi. Hann er við Baugakór. 
Við þá götu var einnig byrjað á að reisa Hörðuvallaskóla. 
– Skátaheimili í Digranesi var vígt 22. febrúar. 

Byggingaframkvæmdir í Garðabæ voru áfram miklar og var 
byggt á Sjálandi, í Ásahverfi og byrjað að byggja í Akrahverfi í 
suðausturhlíðum Arnarneshæðar. Alls var byrjað á 193 íbúðum 
í Garðabæ á árinu og af þeim voru 118 í Akrahverfi, 52 á 
Sjálandi og 23 í Ásahverfi. – Fyrsti áfangi Sjálandsskóla var 
tekinn í notkun um haustið. – Í nóvember hófust framkvæmdir 
við 21.000 fm byggingu fyrir IKEA á Urriðaholti. – Húsið 
Sveinatunga var jafnað við jörðu í október. Þar voru um tíma 
skrifstofur Garðabæjar.

Í Hafnarfirði var áfram mest byggt í Vallahverfinu sunnan við 
Reykjanesbraut. Þá voru byggð sambýlishús við Herjólfsgötu á 
Langeyrarmölum. – Knatthúsið Risinn í Kaplakrika var tekið í 
notkun 20. apríl. Það er 3.000 fm með 45x66 m grasvelli. – Hús 
Bæjarútgerðarinnar við höfnina voru rifin í janúar.

Reykjanesbær. Mikil uppbygging var í Tjarnahverfi í Innri 
Njarðvík. Þar verða um 500 íbúðir og var flutt inn í þær 
fyrstu um haustið. Grunnskóli var í byggingu og nefnist hann 
Akurskóli. – 7. október var afhjúpuð eftirlíking af svonefndu 
Kaldárhöfðasverði á Víkingatorgi í Innri Njarðvík. Það er sjö 

Nýbyggingar í Mosfellsbæ.
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metra hátt. – Hús íþróttaakademíunnar var formlega tekið í 
notkun 1. desember. – Áfram var haldið við byggingu stöðv-
arhúss Reykjanesvirkjunar. 

Sandgerði. Nýtt ráðhús, Varðan, við Miðnestorg var tekið í 
notkun 3. desember. Fjöldi íbúðarhúsa var í byggingu í Lækjar-
mótahverfi og við Borgarbraut. 

Grindavík. Mikið var byggt í bænum, einkum í Lautarhverfi 
og Hópshverfi. – Flagghúsið, eitt elsta hús Grindavíkur, var end-
urbyggt. Það er frá árinu 1917. – Hafist var handa við nýbygg-
ingu við Bláa lónið. Þetta er um 3.000 fm bygging. 

Árnessýsla. Í Árborg voru áfram miklar byggingafram-
kvæmdir. – Á Selfossi var mikið byggt af íbúðarhúsnæði, 
einkum í Suðurbyggð, og m.a. var tekið í notkun 5.000 fm hús 
með 47 íbúðum fyrir eldri borgara. Þetta er talið eitt stærsta 
hús á Suðurlandi. Áfram var haldið við byggingu fyrir Heil-
brigðisstofnun Suðurlands. – Í Hveragerði var byrjað á fjög-
urra hæða fjölbýlishúsi, og er þetta stærsta hús, sem byggt 
hefur verið í bænum. Það stendur við Fljótsmörk og er með 17 
íbúðum. – Hótelið á Flúðum var stækkað og byggður við það 

Frá Tjarnahverfi í Innri Njarðvík.
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nýr fundarsalur. – Unnið var við byggingu nýs grunnskóla að 
Borg í Grímsnesi. – 10. apríl var tekin fyrsta skóflustunga að 
kirkju í Úthlíð í Biskupstungum. Ferðaþjónustan í Úthlíð kostar 
kirkjubygginguna. – Ný kirkja að Sólheimum í Grímsnesi var 
vígð 3. júlí. Hún tekur um 170 manns í sæti. – Fram kom í júlí, 
að um 700 sumarbústaðir væru í byggingu í Árnessýslu. 

Rangárvallasýsla. Haldið var áfram við byggingu viðbótar-
álmu við Hvolsskóla á Hvolsvelli. – 26. júlí var tekin í notkun 
ný flugstöð á Bakkaflugvelli. Hún er 250 fm. 

Skaftafellssýslur. Á Höfn var lokahönd lögð á verslunar- og 
þjónustumiðstöðina Nýheima.

Múlasýslur. Langmesta framkvæmd austanlands á árinu var 
við Kárahnjúkavirkjun. Þar voru aðalframkvæmdir við sjálfa 
Kárahnjúkastíflu, Desjarárstíflu og Sauðárdalsstíflu auk stöðv-
arhússins í Fljótsdal. – Á Djúpavogi var nýr leikskóli formlega 
tekinn í notkun 21. október. Hann kostaði um 60 milljónir 
króna. – Á Fáskrúðsfirði var í smíðum 18 íbúða fjölbýlishús 
við Garðaholt. Í nóvember var tekin fyrsta skóflustunga að nýrri 
skólamiðstöð. – Í Neskaupstað var í október byrjað á byggingu 

Flugstöðin á Bakka í Landeyjum.
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nýrrar 6.000 fm frystigeymslu. – Á Eskifirði var í apríl tekin 
fyrsta skóflustunga að nýrri sundlaug sunnan við íþróttavöll 
bæjarins. – Á Reyðarfirði var haldið áfram framkvæmdum 
við grunnskólann. Molinn, verslunar- og þjónustumiðstöð var 
opnuð 22. apríl. Húsið er 2.200 fm. Mikill fjöldi íbúða var í 
smíðum, einkum á svonefndum Breiðamel. Gífurlegar fram-
kvæmdir voru við álverið og var mikill hluti kerskála kominn 
upp um áramót. – Á Egilsstöðum var tekin fyrsta skóflustunga 
13. júní að kennslu- og stjórnunarálmu við Menntaskólann. Þar 
voru miklar íbúðarhúsabyggingar. – Á Seyðisfirði var lokið 
framkvæmdum við snjóflóðavarnargarð í Bjólfinum. Hann er í 
620 m hæð yfir sjó og kostaði 320 milljónir króna.

Þingeyjarsýslur. Á Þórshöfn var unnið að viðbyggingu 
við hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust. – Á Laugum var 
áfram haldið við sundlaugarbyggingu. – Turn Kísiliðjunnar við 
Mývatn var felldur 14. september. Hann var reistur sumarið 
1966. 

Eyjafjarðarsýsla. Á Akureyri var hafin smíð 242 íbúða á 
árinu (194 árið áður). Lokið var smíð á 317 íbúðum (87 árið 
áður), en í árslok voru 309 íbúðir í smíðum (385). Mest var 

Nýtt hverfi á Egilsstöðum. 
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byggt í Naustahverfi, en alls var úthlutað um 660 lóðum í 
bænum.

Lokið var framkvæmdum við Síðuskóla og er húsið nú orðið 
um 1.700 fm að stærð. Það hefur kostað alls nær einn millj-
arð króna. – Byrjað var á byggingu nýs 1.000 fm leikskóla við 
Helgamagrastræti, og var honum gefið nafnið Hólmasól. Hann 
verður í sex deildum og mun kosta um 300 milljónir króna. 
– Unnið var að 4.000 fm. nýbyggingu við dvalarheimilið Hlíð 
og er kostnaðaráætlunin upp á 900 milljónir. – Nýtt stöðvarhús 
var byggt við Glerárvirkjun. – 11. maí var tekin fyrsta skóflu-
stunga að stórhýsi Bykó við Óðinsnes.

19. júlí var ný flugbraut tekin í notkun í Grímsey. Hún er 
1.030 m löng, 23 m breið og með bundnu slitlagi. 

Skagafjarðarsýsla. Á Hólum var áfram haldið byggingu 
nemendahúsa.

Húnavatnssýslur. Á Skagaströnd var í desember tekin fyrsta 
skóflustunga að heilsugæslustöð. – Á Þingeyrum var 27. maí 
tekin fyrsta skóflustunga að þjónustuhúsi við kirkjuna. – Á 
Hvammstanga var haldið áfram byggingu safnaðarheimilis.

Strandasýsla. Nýtt galdrasafn, Kotbýli kuklarans, var opnað 
á Klúku í Bjarnarfirði 23. júlí.

Ísafjarðarsýslur. Á Ísafirði var nýr flugturn tekinn í notkun 
1. október.

Nýtt hverfi á Akureyri.
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Barðastrandarsýsla. Á Patreksfirði var nýja íþróttamið-
stöðin vígð í desember. Hún kostaði um 280 milljónir króna.

Dalasýsla. Fyrsta skóflustunga að nýju hjúkrunarheimili að 
Fellsenda var tekin 21. apríl.

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. Í Stykkishólmi lauk 
framkvæmdum við viðbyggingu við Hótel Stykkishólm. Í 
byggingu eru um 20 íbúðir auk sumarhúsa. Múlavirkjun við 
Straumfjarðará var gangsett 24. nóvember. Hún framleiðir 3,2 
megavött. – Í Snæfellsbæ voru sjö íbúðir í smíðum á Hellissandi 
og sex í Rifi. Á síðarnefnda staðnum var í smíðum fiskvinnslu- 
og skrifstofuhús fyrir KG-fiskverkun. – Í Ólafsvík var tekið í 
notkun nýtt hús fyrir fiskverkunina Klumbu. Byrjað var á fram-
kvæmdum við svokallað frístundaþorp á Hellnum 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. Í Reykholti var enn unnið að 
endurbótum á gömlu kirkjunni. – Á Bifröst voru Hamragarðar, 

Listaverkið Harpa hafsins á Ísafirði. Það var reist af Sögu-
félagi Ísfirðinga til minningar um 100 ára afmæli upphafs vél-
bátaútgerðar á Íslandi, sem hófst við Ísafjarðardjúp á bátnum 
Stanley í nóvember 1902.
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nýbyggingar fyrir rannsóknasetur og nemendagarða, teknir í 
notkun 8. desember. Lokið var við byggingu hótels að Hamri 
við Borgarnes. Unnið var að stækkun einingaverksmiðju 
Loftorku við Engjaás í Borgarnesi. – Á Akranesi var tekin 
fyrsta skóflustunga að fjölnota íþróttahúsi, Akraneshöllinni. 
Metfjöldi íbúða var í byggingu á árinu. Aðalbyggingasvæðið var 
í Flatahverfi og í undirbúningi voru byggingar í Skógarhverfi. – 
Mikið var unnið að stækkun álvers Norðuráls á Grundartanga. 
Súrálstankur álversins var steyptur upp á 17 dögum í júní.

VERSLUN
Á árinu 2005 voru fluttar út vörur fyrir 194,4 milljarða 

króna (202,4 árið áður) en inn fyrir 288,9 milljarða króna fob 
(240,2). Hallinn á vöruskiptunum var því 94,5 milljarðar króna. 
Árið 2004 var viðskiptajöfnuður óhagstæður um 33,9 milljarða 
króna miðað við sama gengi. Sjávarafurðir voru 57,0% af öllum 
útflutningi 2005, en iðnaðarvörur 34,0%.

Innflutningur var að þessu sinni mestur frá Þýskalandi, en 
Bandaríkin komu næst og þá Svíþjóð. Danmörk var í fjórða sæti 
og Noregur í því fimmta. 

Rafstöðvarhús Múlavirkjunar á Snæfellsnesi.
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Útflutningur var að þessu sinni mestur til Bretlands, en Þýska-
land var nú í öðru sæti og Holland í því þriðja. Bandaríkin 
komu í fjórða sæti. Á eftir þeim komu svo Spánn, Danmörk og 
Frakkland.

Hér verða nefnd þau ríki, þar sem viðskiptin námu meira en 
2.000 milljónum króna á árinu 2005. Innan sviga eru viðskiptin 
2004.

Innflutningur
Þýskaland   43.446 (32.874)
Bandaríkin      29.281 (26.303)
Svíþjóð      26.459 (16.257)
Danmörk      22.321   (19.706)
Noregur      21.904  (24.890)
Bretland      18.063 (17.783)
Japan 16.525 (10.019)
Kína       16.055 (9.806)
Holland      15.080 (14.740)
Ítalía       11.350 (10.201)
Frakkland      10.663 (7.871)
Írland       7.887 (6.655)
Sviss      5.230 (2.942)
Belgía      4.952  (4.605)
Pólland       4.780 (2.119)
Kanada       4.744 (2.990)
Litháen       4.730 (2.038)
Finnland       4.158 (3.730)
Spánn       4.122 (4.323)
Suður-Kórea      3.715 (2.324)
Eistland      2.786 (3.694)
Tyrkland      2.643 (1.679)
Ungverjaland      2.532 (1.408)
Tékkland      2.514 (1.795)
Lettland       2.353 (3.566)
Austurríki      2.023 (1.532)
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Útflutningur
Bretland    34.614 (38.521)
Þýskaland     30.801 (35.881)
Holland 24.297 (21.754)
Bandaríkin     16.299 (18.769)
Spánn     14.442 (14.025)
Danmörk    8.083 (9.581)
Frakkland     7.236 (8.155)
Japan     6.262 (6.077)
Noregur    5.202  (6.087)
Portúgal     5.152 (6.816)
Belgía     4.095 (3.665)
Pólland     3.984 (2.395)
Nígería     3.246 (3.485)
Caymaneyjar    2,899 ( 0,0)
Rússland     2.770 (2.313)
Litháen     2,504 (1.927)
Sviss      2.438 (3.200)
Írland      2.173 (351)
Svíþjóð     2.093 (2.229)
Færeyjar     2.077 (1.959)

Mikilvægustu innflutnings- og útflutningsvörur voru sem 
hér segir. 

Innflutningsvörur
Hrávörur og rekstrarvörur   69.104 (68.281)
Fjárfestingarvörur 67.199 (56.078)
Flutningatæki  58.205 (42.181)
Neysluvörur  47.335 (46.964)
Eldsneyti og smurolíur 27.082 (23.348)
Matvörur og drykkjarvörur   19.720 (23.334)

Útflutningsvörur
Afurðir orkufreks iðnaðar 42.071 (42.663)
Landfryst flök   15.979 (18.631)
Blautverkaður saltfiskur    11.583 (13.876)
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Ný, kæld eða ísvarin fiskflök  12.117 (11.590)
Sjófryst flök   9.887 (9.713)
Sjófrystur heill fiskur  8.749 (7.639)
Loðnumjöl, síldar- og þorskmjöl   8.580 (12.606)
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur   7.653 (7.527)
Saltfiskflök, bitar   5.195 (6.013)

Viðskipti í Kauphöll Íslands fóru vaxandi á árinu og námu 
alls 2.527 milljörðum króna (2.218 árið áður). Var þetta fjórða 
árið í röð, sem veltuaukning var mikil. Úrvalsvísitala aðallista 
hækkaði um 64,7% (59,0% árið áður). Vísitalan var með loka-
gildi ársins 5.534 stig (3.360 árið áður).

Af einstökum fyrirtækjum á aðallista Verðbréfaþings hækk-
uðu bréf í Landsbanka Íslands hf. mest eða um 113%, þá kom 
Bakkavör með 110% og FL Group með 102%. Mesta lækkun 
hlutabréfa var hjá Flaga Group 24%. Þá kom SÍF hf. með 16% 
lækkun.

Markaðsvirði Kauphallarfyrirtækja á aðallista nam um 1.700 
milljörðum í árslok 2005. Verðmætasta fyrirtækið var KB-
banki hf., en markaðsvirði hans var talið vera um 496 milljarðar 
króna, næst á eftir komu Landsbankinn, sem var upp á 279 
milljarða, og Íslandsbanki hf. upp á 227 milljarða. 

Eigendaskipti í fyrirtækjum
Í apríl keypti félag í eigu Karls Wernerssonar 66,6% hluta- 

fjár í Sjóvá af Íslandsbanka. Bankinn ætlar að eiga áfram 33,4% 
í félaginu. Straumur vildi kaupa Sjóvá en fékk ekki. – Í júní 
keyptu átta af helstu stjórnendum Íslandsbanka bréf í bank-
anum fyrir 3,2 milljarða. Bankinn lánaði peningana. Bjarni 
Ármannsson keypti fyrir 1,3 milljarða. – 2. ágúst var tilkynnt 
að eigendur Burðaráss hefðu skipt fyrirtækinu upp milli Lands- 
banka og Straums. Þetta var kallaður mesti fyrirtækjasamruni á 
Íslandi. – 3. ágúst voru undirritaðir samningar milli I-Holding 
(Baugur, Straumur, Birgir Þór Bieltvedt) og eigenda Illum versl-
unarinnar í Kaupmannahöfn um kaup Íslendinganna á verslun- 
inni.

Frá og með 1. október varð til nýtt móðurfélag Og Vodafone 
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og 365 miðla. Nefnist það Dagsbrún. Forstjóri þess varð Eiríkur 
S. Jóhannsson, en Árni Pétur Jónsson varð forstjóri Og Voda-
fone. – Svava Johansen festi í október kaup á verslunarkeðjunni 
NTC af Ásgeiri Bolla Kristinssyni. Verslanir í keðjunni eru 14 
og þeirra á meðal er Gallerí 17. – Tryggingamiðstöðin, Sund 
og Eimskip keyptu í október ráðandi hlut í „Icelandic Group“ 
(áður SH og Sjóvík). Þórólfur Árnason forstjóri var látinn hætta. 
– Magnús Kristinsson útgerðarmaður í Vestmannaeyjum festi í 
desember kaup á Toyotaumboðinu. Seljandi var Páll Samúels-
son og fjölskylda hans.

Ýmislegt
Fyrsta bensínstöð Atlantsolíu í Reykjavík var opnuð 20. 

febrúar. Hún er við Sprengisand á horni Reykjanesbrautar og 
Bústaðavegar. – 1. september var nafni Verslunarráðs Íslands 
breytt í Viðskiptaráð Íslands.

VINNUMARKAÐUR
Atvinnuleysi fór mjög minnkandi á árinu og taldist vera 2,1% 

af áætluðum mannafla (3,1% árið 2004). Þetta svarar til þess, 
að 3.120 menn hafi verið á atvinnuleysisskrá að meðaltali allt 
árið (4.564 árið áður). Hjá körlum var atvinnuleysið 1,5% en 
hjá konum 2,8%. Mest var atvinnuleysið á Norðurlandi eystra 
2,8% en minnst á Vesturlandi og Austurlandi 1,0% á hvoru 
landsvæði. 

Á árinu voru í gildi kjarasamningar til fjögurra ára frá 2004. 
15. nóvember gerðu ASÍ og Samtök atvinnulífsins með sér sam-
komulag um breytingar á þessum kjarasamningum. ASÍ fólk 
skyldi fá 26.000 kr. eingreiðslu 15. desember og 0,65% hækkun 
umfram umsamdar greiðslur frá 1. janúar 2007. Ríkisstjórnin 
átti þátt í að greiða fyrir þessum samningum m.a. með því, að 
atvinnuleysisbætur yrðu tekjutengdar auk þess að vera hækk-
aðar. 

Hinn 20. desember hækkaði Kjaradómur laun æðstu emb-
ættismanna íslenska ríkisins. Svo dæmi séu tekin hækkuðu laun 
forsætisráðherra úr 915.162 kr. á mánuði í 989.862. Laun forseta 
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Hæstaréttar fóru úr 875.210 kr. í 946.652 kr. Verkalýðshreyf-
ingin gagnrýndi þessar hækkanir en fékk ekkert að gert.

Forystumál
Ólafur Loftsson var í febrúar kosinn formaður Félags grunn-

skólakennara. Hann fékk 46 atkvæði en sitjandi formaður, 
Finnbogi Sigurðsson, fékk 42. Guðrún Guðmundsdóttir fékk 
15.

Annað
Í janúar kom til deilu út af starfsemi Impreglio við Kára-

hnjúka. Fyrirtækið vildi fá að flytja inn kínverska verkamenn. 
Alþýðusambandið gagnrýndi það fyrir að greiða of lág laun og 
búa illa að verkamönnum. – Í febrúar kom fram, að um 600 
manns starfi ólöglega í byggingariðnaði. Flestir eru þeir frá 
Austur-Evrópu. – Ef til vill má kalla árið 2005 á vinnumarkaði 
ár erlenda verkamannsins 

Ingimundur Sigurpálsson formaður VSÍ og  Grétar Þorsteinsson 
forseti ASÍ takast í hendur eftir undirritun samkomulags um 
breytingar á kjarasamningum ASÍ og VSÍ. Ingibjörg Guðmunds-
dóttir varaforseti ASÍ fylgist með.
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VÍSITÖLUR OG VERÐLAG
Vísitala neysluverðs hækkaði úr 239,2 stigum í ársbyrjun 

2005 í 249,7 stig í ársbyrjun 2006. Verðbólga innan ársins 2005 
var 4,4%. Hún var 4,0% árið 2004, 2,4% 2003 og 1,4% 2002. 
Meðalvísitala 2005 var 244,1 stig og hækkaði um 4,0% frá 
2004. Hækkunin 2004 var 3,2% og 2,1% árið 2003.

Verðbólgu ársins má að mestu rekja til hækkunar hús-
næðiskostnaðar eins og árið áður. Vægi húsnæðis í vísitölunni 
er um fjórðungur. Neysluverð án húsnæðis hækkaði um 1,0% 
á árinu. Hækkun húsnæðiskostnaðar fólst aðallega í reiknaðri 
leigu af eigin húsnæði sem hækkaði um 22,8%, mest vegna 
30,0% hækkunar íbúðaverðs. Bensín og olíur hækkuðu um tæp 
13,0%. Þau vega 4,6% í vísitölunni. Verð innfluttrar vöru alls 
lækkaði um 0,7% á árinu, þótt meðalverð erlendra gjaldmiðla 
lækkaði um 7,2%. Verð innlendra vara hækkaði um 0,3%. 3ja 
mánaða meðalverðbólga var um 3,0% í ársbyrjun, komst í 9,0% 
í október, en minnkaði undir árslok.

Meðalverð erlendra gjaldmiðla lækkaði um 7,2% frá árs-
byrjun til ársloka 2005, svo að krónan styrktist um 7,7%. 
Krónan styrktist í öllum mánuðum ársins nema apríl og nóv-
ember, en þá veiktist hún heldur og í desember stóð hún í stað. 
Á árinu styrktist krónan um 11,8% gagnvart evru og 8,5% gagn-
vart sterlingspundi, en féll um 3,1% gagnvart Bandaríkjadal. 
Af myntum sem Seðlabankinn skráði, veiktist krónan aðeins 
gagnvart Bandaríkjadal og Kanadadal.

Í árslok var sölugengi Bandaríkjadals 63,28 krónur, en var 
61,34 krónur árið áður. Sölugengi sterlingspunds lækkaði úr 
118,44 krónum í árslok 2004 í 109,11 krónur í árslok 2005, 
sölugengi evru lækkaði úr 83,74 krónum í 74,91 krónu og 
sölugengi japanska jensins lækkaði úr 0,5986 krónum í 0,5392 
krónur. Í árslok kostaði danska krónan 10,043 íslenskar krónur, 
sú sænska 7,968 krónur og sú norska 9,371 íslenskar krónur.

Verðlag á nokkrum algengum vörutegundum og þjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu var sem hér segir í nóvember 2005 (innan 
sviga eru tölur frá nóv. 2004): Franskbrauð sneitt, kg 372 kr. 
(369), súpukjötskíló 578 kr. (517), ýsuflök, kg 877 kr. (785), 
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nýmjólkurlítri í pakka 63 kr. (82), smjörkíló 399 kr. (452), 
eplakíló 100 kr. (156), kartöflukíló 94 kr. (108), strásykurskíló 
96 kr. (105), kaffikíló 769 kr. (749), Coca-Cola í flösku (2 l) 169 
kr. (203), brennivínsflaska 3.180 kr. (3.010), bjórdós (Egils gull 
50 cl) 209 kr. (196), vindlingapakki 571 kr. (531), herraskyrta 
4.521 kr. (4.906), kvensokkabuxur 928 kr. (928), bensínlítri (95 
okt.) 114 kr. (112), mánaðargjald á dagheimili í Reykjavík með 
fæði 28.080 kr. (27.900), flugferð Reykjavík-Akureyri aðra leið 
8.930 kr. (8.505), rútufargjald Reykjavík-Selfoss 1.000 kr. (950), 
bíómiði 800 kr. (800), fullorðinsmiði á Íslandsmótið í knatt-
spyrnu 1.200 kr. (1.200), mánaðaráskrift að Morgunblaðinu 
2.600 kr. (2.400), síðdegisblað í lausasölu 220 kr. (220), strætó-
miði í Reykjavík, stakt fargjald 220 kr. (220).

ÝMISLEGT
Austurbæjarbíó. Í byrjun júlí keypti Nýsir samkomuhúsið 

Austurbæ/Austurbæjarbíó við Snorrabraut í Reykjavík. Fyrir-
tækið ætlar að gera húsið upp og leigja það síðan til tónleika-
halds o.fl.

Baugur. 11. febrúar tóku Baugsmenn við yfirráðum yfir 
Big Food Group, sem þeir festu ásamt fleirum kaup á í des-
ember 2004 fyrir 670 milljónir punda. Innan keðjunnar eru 
m.a. merkin Iceland og Booker og hjá henni starfa um 40.000 
starfsmenn.

Baugsmálið. 1. júlí var tilkynnt, að ríkissaksóknari hefði 
gefið út ákærur á hendur sex einstaklingum, sem tengdir voru 
Baugi. Þeirra á meðal var forstjóri Baugs, Jón Ásgeir Jóhannes-
son og faðir hans Jóhannes Jónsson. Ákærurnar, sem voru í 40 
liðum, skyldu þingfestar 17. ágúst, en 13. ágúst birti Fréttablaðið 
þær og tekin voru viðtöl við málsaðila. Þeir neituðu allir sök. 
Mikil umræða varð í Bretlandi um þessar ákærur og urðu þær 
til þess, að Baugur dró sig út úr viðræðum um kaup á stórri 
verslunarkeðju, Somerfield. – 6. september kvað Héraðsdómur 
Reykjavíkur upp þann úrskurð, að 18 ákæruliðir af 40 væru 
ekki dómtækir. – 20. september vísaði Héraðsdómur öllu 
málinu frá, en frávísuninni var áfrýjað til Hæstaréttar. – 24. 
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september greindi Fréttablaðið frá því, að Styrmir Gunnarsson, 
Kjartan Gunnarsson og Jón Steinar Gunnlaugsson hefðu fundað 
um mál Jóns Geralds Sullenbergers tveimur mánuðum áður en 
Jón Steinar kærði til ríkissaksóknara. Jón Gerald var sá, sem 
upphaflega bar fram ásakanir á hendur Baugsmönnum. – 10. 
október vísaði Hæstiréttur frá 32 ákæruliðum í málinu af 40. 
Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs, taldi að um væri að ræða 
alvarlegustu ákæruatriðin. – 14. október sagði Bogi Nilsson 
ríkissaksóknari sig frá málinu vegna skyldleika við starfs-
menn endurskoðunarfyrirtækis, sem hafði starfað fyrir Baug. 
– 21. október var Sigurður Tómas Magnússon settur saksókn-
ari í Baugsmálinu og tók hann sér frest til þess að ákveða, 
hvort ákært yrði að nýju. – 14. nóvember voru átta ákæruliðir 
teknir fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur og 16. nóvember fór 
fram málflutningur um hæfi dómsmálaráðherra og vald setts 
ríkissaksóknara. – 22. nóvember úrskurðaði Héraðsdómur, að 
settur saksóknari væri ekki bær til þess að fara með málið. 

Jón Ásgeir Jóhannesson kemur frá réttarhaldi í Baugsmálinu í 
Héraðsdómi Reykjavíkur.
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Þeim úrskurði var vísað til Hæstaréttar, sem felldi hann úr 
gildi 3. desember. – 9. desember lagði settur saksóknari fram 
nýtt umboð frá dómsmálaráðherra til þess að fara með þau átta 
kæruatriði, sem eftir stóðu. Verjendur kröfðust þess, að öllu 
málinu yrði vísað frá, en Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði því 
15. desember.

Blöð og tímarit. Illugi Jökulsson lét af störfum sem ritstjóri 
DV 3. janúar. Jónas Kristjánsson var ráðinn ritstjóri blaðsins 
um miðjan apríl.

Blaðið, nýtt ókeypis blað, hóf göngu sína 6. maí. Ritstjóri og 
einn af eigendum er Karl Garðarsson, en útgefandi er fyrirtækið 
„Ár og dagur“.

Í nóvember varð breyting á hluthafahópi Árvakurs, eigenda-
félags Morgunblaðsins. Forsíða ehf., sem er í eigu Ólafs Jóhanns 
Ólafssonar, keypti 16,7% af Valtý ehf., sem á eftirleiðis 21,0% 
í Árvakri. MGM ehf., sem er í eigu Straums-Burðaráss keypti 
einnig 16,7% í félaginu. Eftir þessar breytingar varð Stefán Pétur 
Eggertsson formaður stjórnar Árvakurs og nýtt fólk í stjórn er 
Ragnhildur Geirsdóttir og Skúli Vilberg Ólafsson. – Árvakur 
festi í desember kaup á helmingi hlutafjár í Blaðinu.

Karl Garðarsson ritstjóri með „Blaðið“sitt.
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Arna Schram tók við formennsku í Blaðamannafélagi Íslands 
í júlí eftir að Róbert Marshall hætti.

Bobby Fischer til Íslands. 1. mars fór sendinefnd undir 
forystu Sæmundar Pálssonar til Japans að sækja Bobby Fischer. 
Hún fékk að hitta Fischer í fangelsinu en ekki að taka hann 
með sér til Íslands. 21. mars veitti Alþingi skákmeistaranum 
íslenskan ríkisborgararétt og 24. mars kom hann til Íslands í 
einkaþotu, sem Baugur lagði til. Páll Magnússon, sjónvarps-
stjóri Stöðvar 2, stjórnaði öllu í sambandi við heimferðina.

Diskar ársins. Mest seldi hljómdiskur ársins nefndist Cortes 
og var með söng Garðars Thors Cortes. Hann seldist í 17.000 
eintökum. Næst kom diskurinn Þú átt mig ein með Óskari 
Péturssyni, en hann fór í 15.000 eintökum. Í þriðja sæti kom 
svo Björgvin Halldórsson með Ár og öld, en sú tónlist seldist í 
12.500 eintökum.

Dýrasta jörðin. Í maí var jörðin Leirubakki á Landi seld fyrir 
210 milljónir króna. Um er að ræða ferðaþjónustubýli.

Einkaþota. Í júlí kom fram í fréttum, að Björgólfur Thor 
Björgólfsson hefði keypt einkaþotu af gerðinni Challenger 604 
og kostaði hún rúman milljarð. Björgólfur sagðist hafa keypt 
þotuna til þess að geta vaknað með syni sínum á morgnana.

Endurmat á bankasölu. Í greinum í Fréttablaðinu 28.-31. maí 

Bobby Fischer og Sæmundur Pálsson ræða við fréttamenn eftir 
komuna til Íslands.
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var fjallað um sölu ríkisbankanna á árinu 2003. Kom þar fram, 
að Halldór Ásgrímsson hefði verið vanhæfur til þess að fjalla 
um bankasöluna vegna eignatengsla við S-hópinn, sem keypti 
Búnaðarbankann. Mikið umtal varð um þessi skrif og var leitað 
eftir áliti frá ríkisendurskoðanda. Hinn 13. júní kom fram það 
álit hans að Halldór hafi ekki verið vanhæfur til þess að fjalla 
um sölu Búnaðarbankans. Hann átti þó 1,33% hlut í Skinney-
Þinganesi, sem átti 50,0% í Hesteyri, en það fyrirtæki var einn 
stærsti hluthafi í Keri, sem var hluti af S-hópnum.

Fegurðardrottning Íslands. Unnur Birna Vilhjálmsdóttir frá 
Reykjavík var í maí valin ungfrú Ísland. Hún var síðan kjörin 
Miss World 10. desember. Keppnin fór fram í borginni Sanya í 
Kína. Unnur Birna er 21 árs. Þrjár íslenskar konur höfðu áður 
hlotið slíkan titil, þ.e. Guðrún Bjarnadóttir, sem varð Miss 
International 1962, Hólmfríður Karlsdóttir Miss World 1985 og 
Linda Pétursdóttir Miss World 1988.

Halldór Ásgrímsson býður fegurðardrottninguna Unni Birnu 
Vilhjálmsdóttur velkomna heim.
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Fjöltækniskóli Íslands. 24. febrúar var tekið upp nýtt nafn á 
Stýrimannaskólanum og Vélskólanum, sem höfðu verið samein-
aðir undir nafninu Fjöltækniskóli Íslands.

Flags of our Fathers. Bandarísk kvikmynd í leikstjórn Clints 
Eastwood var tekin upp á Reykjanesi í ágúst. Skriðdrekar, 
landgönguprammar og fleira stríðsdót var flutt til landsins.

Fornminjar. Fornleifarannsóknir voru áfram mjög miklar í 
landinu, einkum á biskupssetrunum gömlu. – Heillegt bæjar-
stæði frá 14. öld fannst skammt frá Fagurhólsmýri. Þessi bær 
hafði eyðst í gosinu mikla í Öræfajökli árið 1362. Á bænum 
var stofa, skáli, hlaða, fjós og tvö búr. Engir munir fundust. 
– Við uppgröft á kirkjurúst frá 17. öld í Reykholti fannst gylltur 
hringur. – Rústir frá 10. og 11. öld komu í ljós við fornleifa-
rannsóknir á Hálsi við Kárahnjúka. Rústir þessar eru í 600 m 
hæð yfir sjó.

Fréttastjóramálið. Tíu umsóknir um starf fréttastjóra hjá 
Ríkisútvarpinu komu til umræðu í útvarpsráði 8. mars. Bogi 

Markús Örn Antonsson fylgir nýja fréttastjóranum, Auðuni 
Georg Ólafssyni um ganga útvarpsins. Bogi Ágústsson fylgir 
á eftir.
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Ágústsson, forstöðumaður fréttasviðs, mælti með fimm starfs-
mönnum, en gerði ekki upp á milli þeirra. Meirihluti útvarps-
ráðs greiddi hins vegar atkvæði með Auðuni Georg Ólafssyni, 
en minnihlutinn sat hjá. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson 
taldi Auðun hafa staðið sig „feikilega vel“ í fyrra starfi sem 
sölu- og markaðsstjóri hjá Marel, en hann hafði hins vegar litla 
sem enga reynslu við fréttamennsku. Starfsfólk útvarpsins hélt 
fundi til þess að mótmæla niðurstöðu meirihluta útvarpsráðs og 
skoraði á útvarpsstjóra að ráða hann ekki. Hann gekk engu að 
síður frá ráðningu Auðunar 9. mars og skyldi hann hefja störf 
1. apríl. Mótmæli og greinaskrif í blöðum héldu áfram, og var 
því haldið fram, að um pólitíska ráðningu hefði verið að ræða. 
Einn umsækjenda um fréttastjórastarfið, Jóhann Hauksson 
forstöðumaður Rásar 2, sagði upp störfum hjá Ríkisútvarpinu. 
Auðun Georg kom til starfa 1. apríl, en hætti samdægurs. Var 
Óðinn Jónsson síðan ráðinn fréttastjóri.

Frægir tónlistarmenn í heimsókn. Söngvarinn frægi Placido 
Domingo söng í Egilshöll 13. mars. Með honum var söngkonan 
Ana Maria Martinez. – Meðal gesta á Listahátíð 2005 voru 
Anne Sofie von Otter söngkona og Yuri Bashmet víóluleikari. 
– Í lok september hélt Sissel Kyrkjebö tónleika í Reykjavík og í 
byrjun október var Kiri Te Kanawa á tónleikaferð í bænum.

Gljúfrabúi fallinn. Klettur í námunda við Rauðuflúð í Jöklu 
(Jökulsá á Brú) brotnaði niður snemma árs. Hann hafði orðið 
mörgum myndefni og var stundum kallaður Einbúi. Umhverfi 
hans fer undir Hálslón.

Grænt skyr. 14. júní varð sá atburður á Nordica hóteli í Reykja-
vík, að þrír mótmælendur skvettu skyri yfir gesti á ráðstefnu um 
álframleiðslu.

Gæsluvöllum lokað. 31. ágúst var starfsemi á gæsluvöllum í 
Reykjavík hætt. Þeir höfðu verið starfræktir í u.þ.b. 90 ár.

Hannesarmál. 9. júní var máli Auðar Sveinsdóttur gegn 
Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni vegna meints ritstuldar hans í 
ritinu Halldór vísað frá í héraðsdómi. Málið var talið vanreifað 
og Auði gert að greiða Hannesi 500.000 krónur í málskostnað. 
Guðný Halldórsdóttir lýsti því yfir, að málinu yrði haldið áfram. 
– Í byrjun október dæmdi enskur dómstóll Hannes Hólmstein 
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Gissurarson til þess að greiða Jóni Ólafssyni bætur að upphæð 
11 milljónir króna vegna ummæla, sem Hannes hafði um Jón. 
Ummælin féllu á ráðstefnu norrænna blaðamanna í Reykholti í 
október 1999 og þau voru síðan birt á heimasíðu Hannesar og 
með útdrætti á ensku.

Hard Rock Café lokað. Hinn 31. maí var hinum þekkta veit-
ingastað í Kringlunni, Hard Rock Café, lokað. Hann hafði verið 
starfræktur síðan 1987, en reksturinn gengið erfiðlega síðustu 
ár.

Háir vinningar. Fjölskyldumaður á Sauðárkróki fékk 25 
milljónir króna í lottói í febrúar. Keflvíkingur fékk 22 milljónir 
í Víkingalottói í sama mánuði.

Hár aldur. Guðfinna Einarsdóttir, elsti Íslendingurinn, varð 
108 ára og 46 daga 20. mars. Þar með sló hún aldursmet Hall-
dóru Bjarnadóttur sem náði því að verða 108 ára og 45 daga. 
Guðfinna náði því hæstum aldri sem vitað er, að Íslendingur 
hafi náð. Hún er fædd 2. febrúar 1897 í Ásgarði í Dölum.

Háskólasjóður. 9. febrúar var undirritaður samningur milli 
Háskóla Íslands og Eimskipafélags Íslands um myndun Háskóla-
sjóðs. Félagið leggur sjóðnum til 500 milljónir á næstu þremur 
árum, sem verja á til Háskólatorgs.

Hlutabréfaeign forstjóra. Í september kom fram, að fjórir 
forstjórar fyrirtækja í úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands eiga 
hver um sig meira en einn milljarð í hlutabréfum í fyrirtækjum 
sínum. Þeir eru Bjarni Ármannsson, Hreiðar Már Sigurðsson, 
Lýður Guðmundsson og Róbert Wessman. Af 15 stjórnendum 
eiga 9 hlutabréf að verðmæti yfir 100 milljónir króna hver.

Hnúfubakur í Reykjavíkurhöfn. Hinn 23. apríl urðu menn 
þess varir, að hnúfubakur var kominn inn í gömlu höfnina 
í Reykjavík. Hann synti þar um í 2-3 tíma en hvarf síðan á 
braut.

Hundum fjölgar í Reykjavík. Skráðir hundar í höfuðstaðnum 
voru í árslok 1.578. Talið er að bæta megi við þá tölu 15-20% og 
séu hundar í borginni því 1.800-1.900. Algengastir eru labrador, 
golden retriever, íslenskir fjárhundar, border collie og cavalier 
king Charles.

Ídólið. Úrslit í Idol-stjörnuleitinni á Stöð 2 fóru fram 11. mars. 
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Hildur Vala Einarsdóttir sigraði í þetta sinn, en Aðalheiður 
Ólafsdóttir varð í öðru sæti. 135.000 atkvæði voru greidd í loka-
keppninni milli þeirra tveggja.

Íraksstríðið. Íslendingurinn Cæsar Arnar Sanchez, undirlið-
þjálfi í bandaríska hernum, særðist 9. febrúar í flugskeytaárás í 
Írak. Hann missti sjón á öðru auganu.

Íslensk erfðagreining. Fyrirtækið deCODE Genetics varð 
fimm ára og í tilefni af því var Kára Stefánssyni boðið að opna 
Nasdaq markaðinn 20. júlí.

Íslensk tunga. Fræðiritið Íslensk tunga kom út 25. nóvember. 
Það er í þremur bindum og höfundar eru Guðrún Kvaran, Hösk-
uldur Þráinsson og Kristján Árnason.

Kvennadagur. Hinn 24. október voru 30 ár liðin frá kvenna-
deginum mikla 1975. Þess var minnst með glæsilegum hátíða-
höldum í Reykjavík. Hátt í 50.000 konur voru þátttakendur í 
göngu frá Skólavörðuholti niður á Ingólfstorg, þar sem haldin 
var baráttusamkoma fyrir jafnrétti til launa.

Kvikmyndir. Tvær íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar 
á árinu. Þær voru Strákarnir okkar 1. september í leikstjórn 

Frá útifundi á Ingólfstorgi á kvennafrídeginum 24. október.
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Róberts Douglas, en framleiðandi var Júlíus Kemp og A Little 
Trip to Heaven í janúar í leikstjórn Baltasars Kormáks.

Listamannalaun o.fl. 27 listamenn fengu heiðurslaun á árinu, 
1,6 milljónir á ári hver. – Íslensku tónlistarverðlaunin voru veitt 
2. febrúar. Hljómsveitin Jagúar fékk fern verðlaun og einnig 
söngvarinn Mugison. Ragnheiður Gröndal söngkona, reggí-
sveitin Hjálmar og Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari fengu 
tvenn. Helga Ingólfsdóttir semballeikari fékk heiðursverðlaun. 
– Menningarverðlaun DV voru veitt í 27. sinn 24. febrúar. 
Rithöfundurinn Bragi Ólafsson fékk verðlaun fyrir bókina 
Samkvæmisleikir. Íslenski dansflokkurinn fékk leiklistarverð-
launin og kvikmyndahöfundurinn Börkur Gunnarsson fékk 
verðlaun fyrir kvikmyndina Sterkt kaffi. Sigurður Þorsteinsson 
og Design Group Italia hlutu verðlaun fyrir listhönnun og verð-
laun í tónlist fékk Björk Guðmundsdóttir. Myndlistarverðlaunin 
fengu Paul MacCarthy og Jason Rhoades og verðlaun fyrir 
byggingarlist fékk dr. Maggi Jónsson fyrir Öskju, náttúrufræði-
hús H.Í. – Guðrún Helgadóttir fékk verðlaun, sem kennd eru 
við Jónas Hallgrímsson, á degi íslenskrar tungu. – Ragnhildur 
Gísladóttir söngkona hlaut íslensku bjartsýnisverðlaunin. 
– Gabríela Friðriksdóttir hlaut heiðursverðlaun Myndstefs 
fyrir myndbandsverkið Versation/Tetralógía, sem sýnt var 

Verðlaunabækur ársins 2005.
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á Feneyjatvíæringnum. – Arnaldur Indriðason fékk 8. nóv-
ember gullrýtinginn fyrir skáldsöguna Grafarþögn. – Bragi 
Ólafsson hlaut verðlaun úr Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins. 
– Bókmenntaverðlaun útgefenda fyrir árið 2005 fengu Jón 
Kalman Stefánsson fyrir skáldsöguna Sumarljós og svo kemur 
nóttin og Kristín G. Guðnadóttir o.fl. fyrir bókina Kjarval.

Ljósvakamiðlar. Sigríði Árnadóttur var 10. janúar sagt 
upp starfi sem fréttastjóri á Stöð 2 eftir tæplega árs starf. 
– Útvarpsstöðvunum Skonrokki, X-inu og Stjörnunni var 
lokað kl. 21.00 hinn 12. janúar. Í stað þeirra á að efla starfsemi 
Bylgjunnar og FM 957. – Um miðjan janúar voru Íslenska 
útvarpsfélagið og Frétt sameinuð undir nafninu 365 þ.e. 365 
ljósvakamiðlar og 365 prentmiðlar. Gunnar Smári Egilsson varð 
framkvæmdastjóri nýja fyrirtækisins. Í júlí festu 365 ljósvaka-

Thelma Ásdísardóttir var valin kona ársins af tímaritinu Nýju 
lífi. F.v.:Vigdís Finnbogadóttir, Thelma, Gullveig Sæmundsdóttir, 
ritstjóri Nýs lífs.
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miðlar kaup á Saga film. – 27. janúar sagði Róbert Marshall, 
fréttamaður á Stöð 2, starfi sínu lausu vegna þess að hann fór 
með rangt mál í frétt um Íraksmálið. Hann sagði, að Ísland hefði 
verið komið á lista hinna viljugu þjóða fyrir ríkisstjórnarfund 
18. mars 2003. Þetta sagði forsætisráðherra ekki rétt. – 11. 
febrúar hófust útsendingar hjá nýrri útvarpsstöð, sem nefndist 
Talstöðin. Illugi Jökulsson var útvarpsstjóri. Þessi útvarpsstöð 
hætti útsendingum 18. nóvember, þegar sjónvarpsfréttastöðin 
NFS hóf að senda út. Eigandi hennar er 365 ljósvakamiðlar. 
Stöðin sendir út fréttir og fréttatengt efni frá 07.00 til 22.00 alla 
virka daga og hún hefur 85 starfsmenn.

Lóðahungur. Í marslok bárust 5.658 umsóknir um 30 ein-
býlishúsalóðir við Lambasel í Reykjavík. 14. apríl var dregið um 
lóðirnar hjá sýslumanni.

Lögbirtingablaðið hættir. Frá og með 1. júlí var hætt útgáfu 
Lögbirtingablaðsins, sem komið hafði út óslitið frá 1908. Eftir 
þetta voru allar tilkynningar stjórnvalda aðeins birtar á netinu.

Mannanafnanefnd hættir. Í október sagði svokölluð manna-
nafnanefnd öll af sér vegna ágreinings um nafnið Eleonora. 
Nefndin hafði hafnað þessu nafni (vildi hafa Eleonóra) þrisvar, 
en fékk þá bréf frá dómsmálaráðuneytinu, þar sem hún var 
beðin að skoða nafnið betur.

Menn ársins. Frjáls verslun valdi forstjóra KB-banka Hreiðar 
Má Sigurðsson og Sigurð Einarsson stjórnarformann bank-
ans menn ársins í íslensku atvinnulífi. – Hjá Markaðnum í 
Fréttablaðinu var Björgólfur Thor Björgólfsson maður ársins. 
– Thelma Ásdísardóttir var valin kona ársins hjá Nýju lífi.

Metsölubækur. Mest selda bók á árinu 2005 samkvæmt 
bóksölulista Morgunblaðsins var Vetrarborgin eftir Arnald 
Indriðason. Næst komu Landsliðsréttir Hagkaupa eftir ýmsa 
höfunda og Með lífið að láni – Njóttu þess eftir Jóhann Inga 
Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson. Í fjórða sæti komu Harry 
Potter og blendingsprinsinn eftir J. K. Rawling og Thorsararnir 
eftir Guðmund Magnússon voru í fimmta sæti. Fyrstnefna bókin 
var sögð hafa selst í um 18.000 eintökum.

Minnisvarði um skipalestir. 9. maí var afhjúpaður minnis-
varði i Fossvogskirkjugarði um sjómenn, sem fórust með 
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skipalestum á stríðsárunum. Varðinn nefnist Von og er eftir 
rússneskan myndhöggvara, Vladímír Súrovtsev.

Morð og manndráp. Hinn 15. maí var maður stunginn til 
bana í húsi í Kópavogi. Drápsmaðurinn og hinn drepni voru 
báðir frá Víetnam. Talað var um heiðursdráp. – 20. ágúst var 
maður drepinn í húsi við Hverfisgötu í Reykjavík.

Norðurlandaráð. Þing Norðurlandaráðs var haldið í Reykja-
vík 25.-27. október. Auk ráðherra Norðurlandanna mættu for-
sætisráðherrar Eystrasaltslandanna á þingið. Ákveðið var að 
fækka norrænum ráðherranefndum úr 18 í 11. Tilkynnt hafði 
verið 23. febrúar, að rithöfundurinn Sjón fengi bókmennta-
verðlaun Norðurlandaráðs fyrir bók sína Skugga-Baldur. Voru 
verðlaunin afhent á þinginu.

Nýtt leiðakerfi. Hinn 23. júlí tók gildi nýtt leiðakerfi Strætó 
á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að ræða 19 leiðir í sjö bæj-
arfélögum. Fljótlega kom upp gagnrýni á þetta nýja kerfi.

Ofurlaun. Í árslok kom í ljós, að Ragnhildur Geirsdóttir 
fékk 130 milljónir króna vegna starfsloka sinna hjá FL-Group, 
en hún hafði verið forstjóri þar í nokkra mánuði. Sigurður 

Skáldið Sjón og forráðamenn Bjarts skála fyrir bókmennta-
verðlaunum Norðurlandaráðs.



(210)

Helgason, sem var forstjóri hjá þessu fyrirtæki í mörg ár, fékk 
161 milljón. 

Ríkustu menn heims. Björgólfur Thor Björgólfsson varð 
í 488. sæti yfir ríkustu menn heims hjá viðskiptatímaritinu 
Forbes. Hann var talinn eiga 1,4 milljarða dala. 

Roger Moore á Íslandi. Hinn kunni leikari Roger Moore 
kom til Íslands í byrjun desember sem velgerðarsendiherra 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNICEF. Hann hugðist 
safna fé til starfsemi Barnahjálparinnar í Afríkuríkinu Gíneu 
Bissau. Honum varð vel ágengt, því að íslensk fyrirtæki lofuðu 
að leggja fram 135 milljónir króna á næstu þremur árum. 
Þá söfnuðust um 90 milljónir króna á samkomu efnafólks í 
Listasafni Reykjavíkur. 

Sala Símans. Ríkisstjórnin tilkynnti 4. apríl eftir tillögu 
einkavæðingarnefndar, að hún hygðist selja Símann í einu lagi 
til hóps kjölfestufjárfesta. Auglýsti hún síðan eftir tilboðum. 
Orri Vigfússon og Agnes Bragadóttir höfðu forystu um að 
stofna félagið Almenning ehf., sem hafði það að markmiði að 
almenningur fengi tækifæri til þess að eignast hlut í Símanum. 

Jón Sveinsson, formaður einkavæðingarnefndar, kynnir tilhögun 
á sölu Símans.
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– 25. maí tilkynnti einkavæðingarnefnd, að 12 aðilar hefðu 
fengið leyfi til þess að bjóða í Símann. Að þeim stóðu 34 fyr-
irtæki og einstaklingar innlendir og erlendir. – 28. júlí var til-
kynnt, að borist hefðu þrjú bindandi tilboð í Símann og að hinu 
hæsta hefði verið tekið. Það átti Skipti ehf., sem var í eigu Exista 
ehf. o. fl. Það hljóðaði upp á 66,7 milljarða króna. Burðarás o.fl. 
buðu 60 milljarða og Atorka Group 54,7. Aðaleigendur Skipta 
ehf. eru svonefndir Bakkavararbræður. – Hagnaður Símans á 
fyrri hluta ársins nam 2,2 milljörðum króna og var hann mestur 
á farsímarekstri. 

5. ágúst var skrifað undir kaupsamning um Símann. Geir H. 
Haarde fjármálaráðherra skrifaði undir fyrir hönd ríkissjóðs, en 
Bakkavararbræður fyrir hönd Exista.

Samráð olíufélaganna. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála úr-
skurðaði í lok janúar, að olíufélögin ættu að greiða sektir fyrir 
ólöglegt samráð. Hún lækkaði þó áður ákveðnar sektir úr 2.625 
milljónum í 1.505 milljónir. Mesta lækkunin var hjá Skeljungi 
úr 1.100 milljónum í 450 milljónir. Í árslok var þessum málum 
enn ólokið og engar sektir verið greiddar. 

Selma að syngja í Kænugarði.
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Sérkennileg próf. Í lok nóvember voru haldin samræmd próf í 
framhaldsskólum landsins. Það bar til tíðinda, að flestir skiluðu 
auðu og það hafði engin áhrif á námsframvindu þeirra.

Sigur Rós. Hljómsveitin Sigur Rós lék í Laugardalshöll 27. 
nóvember. 5.500 manns sóttu tónleikana. Talið er, að þetta sé 
best sótta skemmtun íslenskrar hljómsveitar.

Stuðmenn í Albert Hall. Um páskana héldu Stuðmenn 
tónleika í Albert Hall í London. Fjöldi íslenskra boðsgesta var á 
tónleikunum en Baugsmenn voru gestgjafar.

Stærsta auglýsingaskiltið. Á þaki nýs húsnæðis Bílanausts 
við Bíldshöfða 9 var sett upp stærsta auglýsingaskilti landsins. 
Það er 40 fm og í því eru 86 ljósaperur. Skiltið var smíðað í 
Lettlandi.

Sundafrek. Þolsundmaðurinn Benedikt Sigurðsson Lafleur 
synti yfir 31 fjörð á Vestfjörðum á níu dögum í september.

Söngvakeppnin. Forkeppni í söngvakeppni sjónvarpsstöðva 
Evrópu fór fram í Kiev 19. maí. Íslendingar áttu þar lagið If I had 
your Love eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Selma Björnsdóttir 
flutti lagið, en það komst ekki áfram í aðalkeppnina. Það 

Hugsýn að Tónlistarhúsinu.
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varð í 16. sæti, en 10 lög komust áfram. Grískt lag sigraði í 
aðalkeppninni.

Tónlistarhúsið. Mikið var unnið að undirbúningi þess á árinu 
á vegum Austurhafnar ehf. Hinn 21. september voru kynntar 
niðurstöður matsnefndar. Þær voru á þann veg, að samið yrði 
við Portus Group. Hann er í eigu Landsafls hf., Nýsis hf. og 
Íslenskra aðalverktaka hf. Arkitektar eru teiknistofa Hennings 
Larsens í Danmörku og Batteríið ehf. Útlit hússins verður að 
miklu leyti verk listamannsins Ólafs Elíassonar. Vladimir 
Ashkenazy verður ráðgjafi um tónlistardagskrá hússins fyrstu 
árin. Framkvæmdir hefjast 2006 og þeim á að ljúka 2009.

Tsunami. Mjög góður árangur varð af fjársöfnun vegna nátt-
úruhamfaranna í Austur-Asíu. Alls söfnuðust 110 milljónir 
króna í söfnuninni sem bar nafnið „Neyðarhjálp úr norðri“. 
22.500 manns hringdu inn með loforði um styrk.

Umdeildir tónleikar. Hinn 8. desember voru haldnir lokaðir 
tónleikar fyrir elstu fastagesti Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
gesti KB-banka og forseta Íslands. Mjög þekktur listamaður, 
velski söngvarinn Bryn Terfel, kom fram á tónleikunum.

Umskipti í stúdentaráði. Fulltrúi Háskólalistans var í mars 
kosinn formaður stúdentaráðs. Hann fékk tvö atkvæði en 18 
sátu hjá, þ.e. fulltrúar Röskvu og Vöku, sem um langan aldur 
hafa stjórnað stúdentaráði. Að þessu sinni fengu félögin níu 
fulltrúa hvort og náðu ekki samkomulagi um stjórn ráðsins.

Verðmætt málverk. Ásgrímsmálverk var í desember selt á 
uppboði hjá Gallerí Fold fyrir 4,5 milljónir króna.

Verðlaun Ásu Wright. Verðlaun úr sjóði Ásu Wright fengu 
dr. Jórunn Erla Eyfjörð og Helga Ögmundsdóttir læknir fyrir 
krabbameinsrannsóknir.
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Þjóðvinafélagið gaf út að nýju á árinu 2005 Íslendinga sögu 
Sturlu Þórðarsonar, sem nefnd hefur verið „eitt merkasta og 
stórbrotnasta sagnaverk Íslendinga.“




	VO_B6998.216



