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ÁRFERÐI

Árið 2009 var hiti langt yfir meðallagi um allt land og
mældistárshitinníReykjavíkhinntíundihæstifráþvíaðmæl
ingarhófustþarárið1870.ÁAkureyrivaríviðsvalara.Úrkoma
íReykjavíkvarum10%undirmeðallagiogvarþettaþurrasta
áríbænumfráþví1995.ÁAkureyrivarársúrkomanhinsvegar
hin mesta síðan 1991. Munaði þar mest um mikla snjókomu í
desember.
Mesturhitisemmældistáárinuáveðurathugunarstöðvumvar
áEgilsstaðaflugvelliogáTorfumíEyjafirði29.júní,26,3stig,og
ásjálfvirkristöðáTorfum1.júlí25,6stig.Mesturkuldiámann
aðristöðvarðíReykjahlíðviðMývatn12.febrúar,enþarmældist
24.0stigafrostogásjálfvirkristöðíSvartárkotiíBárðardalsama
dag29,0stig.Mestsólarhringsúrkomaámannaðristöðmældist
íHólumíHornafirði10.október,180,6mm.Þettaermestasól
arhringsúrkoma sem mælst hefur í Hólum. Á sjálfvirkri stöð á
Eskifirðimældist185,3mmeinnig10.október.
ÍReykjavíkvarmeðalhitiársins5,55stig,semer1,24stigum
yfir meðaltali áranna 19611990. Sólskinsstundir í Reykjavík
voru um 1.490, sem er u.þ.b. 200 stundum meira en í með
alári. Mestur hiti í Reykjavík á árinu mældist 12. og 20. júlí
21,1stigámannaðristöð.Kaldastvarðíbænum5.febrúarog
23.desemberenbáðaþessadagamældist9,7stigafrost.Mesta
sólarhringsúrkomaíReykjavíkvarð10.októberog9.nóvember
20,1mm.Ársúrkomaíbænumvar713mm,enþaðerum10%
undirmeðallagi.
ÁAkureyrivarmeðalhitiársins4,06stig,semer0,77stigum
ofanviðmeðaltaláranna19611990.SólskinsstundiráAkureyri
voru1.050semerímeðallagi.MesturhitiáAkureyriáárinu
mældist2.júlí21,5stig,enkaldastvarð27.febrúarog28.mars,
en þá mældist þar 14,2 stiga frost. Mest sólarhringsúrkoma á
Akureyrivarð25.desember,21,5mm.Ársúrkomaíbænumvar
652mmsemerum30%yfirmeðallagi.
Í janúar var hlý veðrátta fyrri hluta mánaðarins en nokkru
kaldara seinni hlutann. 30. janúar snjóaði mikið í Reykjavík
og hélst sá snjór á jörðu fram um miðjan febrúar. – Í febrúar
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Sjósundmenn leggjast til sunds 1. janúar 2009.
vartíðarfartaliðhagstættendalítiðumillviðriogsamgöngur
greiðar. Fyrstu tólf daga mánaðarins var mjög kalt en frá og
með 13. hlýnaði og var um tíma vel hlýtt einkum 16. og 18.
– Í mars var tíðarfar nærri meðallagi og áfram lítið um ill
viðri.Ífyrstuvikumánaðarinssnjóaðimikiðánorðanverðum
Vestfjörðum.SnjóflóðfélluíEyrarhlíðenekkivarðtjónafþví.
Hús voru rýmd í Bolungarvík. Í síðustu viku mánaðarins var
mikilfannkomaumnorðanvertlandiðogvoruum30húsrýmd
áSiglufirðivegnasnjóflóðahættu.Einnigþóttihættaáferðumí
Ólafsfirði.Mikilófærðvarávegum.–Apríl varhlýrenblautur
syðra.ÚrkomumetfyrirmánuðinnvarsettíKvískerjum,523,7
mm.Nokkuðvarumhvassviðrisamfaramikilliúrkomu.Einnig
voru sett aprílúrkomumet í Vestmannaeyjum og á Eyrarbakka
enáþessumstöðumhafaveriðmælingarsíðan1881.– Maívar
hlýrennokkuðúrkomuogvindasamurmiðaðviðárstíma.–Í
júní varalmennthagstæðveðrátta,hitiyfirmeðallagiumland
alltenúrkomaíminnalagi.Dagana26.júnítil7.júlívarhiti
alltafyfir20stigumeinhversstaðarálandinu.–Íjúlívarveðr
átta hlý og þurrviðrasöm einkum um suðvestanvert landið. Í
Reykjavíkvarmeðalhitimánaðarins12,8stigsemer2,2stigum
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Sólarlag við Gróttu 11. ágúst.
yfirmeðaltali.Þettavarþurrastijúlííbænumfrá1889,úrkoma
aðeins11,5mm.Hitivarreyndarundirmeðaltaliinntillandsins
áAusturlandi.24.júlígerðisíðanmikiðkuldakast.Þásnjóaðií
fjöllnorðanlandsognæturfrostvarallvíðaáSuðurlandi,enþað
ermjögsjaldgæftíjúlímánuði.KartöflugrösfélluíÞykkvabæ
og varð af því mikið tjón. – Í ágúst var fremur hlýtt um land
allt, sólríkt á Suður og Vesturlandi, en úrkomumeira austan
lands.–Íseptembervaráframheldurhlýttálandinu,ennúvar
hlýjastáAusturlandi.Heldurvarvotviðrasamtog11.september
gerðimikiðvatnsveðuráSuðurlandi.ÁinKlifandiraufvarnar
garða og veg og ófært var yfir Krossá í Þórsmörk. Skaflinn í
GunnlaugsskarðiíEsjuvartalinnhorfinn20.septemberogvar
þettaníunda áriðíröðsemEsjan ersnjólaus aðsunnanverðu.
26. september gránaði reyndar efst í fjallinu í vestanhryðjum.
– Í október var hiti yfir meðallagi nema norðaustanlands, þar
semhannvarundirmeðallagi.Snjófestivíðaálandinuífyrstu
vikumánaðarins.ÍReykjavíkféllfyrstisnjórinn5.októberog
var um tíma nokkur hálka í bænum. 9. október gerði mikið
hvassviðriáSuðvesturlandiogstóðþaðlengiyfir.Vindurfórí
53 m/sek í Vestmannaeyjum og í 45 m/sek undir Hafnarfjalli.
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Flutningabíll fór á hliðina í Vestmannaeyjum og nokkurt tjón
varðþaráíbúðarhúsum.ÞávarðtjónáKjalarnesi.–Ínóvember
var fremur hlýtt, einkum við suður og austurströndina. Vægt
kuldakast kom snemma í mánuðinum, en síðan var oft mjög
hlýtt. – Í desember var áfram hlýtt í veðri og hélst það fram
undirjól.Þákólnaðiogsíðastavikaársinsvarmjögköld.Mikið
snjóaðinorðanlandsogeinnamestáAkureyri.Frá19.desember
til27.desembernáðisnjódýptin76cm.ÍReykjavíksnjóaðinær
ekkert í mánuðinum þar til nóttina milli 27. og 28. desember.
SnjódýptiníReykjavíkvarðþóaðeins7cm.
Hafís.Íársbyrjunvarhafísjaðarinnum75sjómílurnorðvestur
afStraumnesi,enummiðjanjanúarvarhannnæstlandium80
sjómílurvestnorðvesturafBarða.20.janúarvardreifðurhafís
ogspangirum70sjómílurnorðnorðvesturafStraumnesvitaen
þéttur jaðar um 95 sjómílur norðvestur af Barða. Í lok janúar
hafðiísinnfærstnærogvarþáum55sjómílurnorðnorðvestur
afStraumnesvitaogum60sjómílurnorðvesturafBarða.Hélst
meginjaðarinn næstu mánuði í svipaðri eða meiri fjarlægð frá
landi.Ummiðjanmaívarhafísjaðarinnum60sjómílurnorð
vesturafStraumnesvita.
Íbyrjunjúnívarísinnnæstlandium90sjómílurfráStraum
nesvita.Samkvæmtfjarkönnun(gervihnattamynd)10.júníteygði
breið ístunga sig frá meginjaðrinum úti fyrir Vestfjörðum milli
66°Nog67°Nsuðausturíátttillandsogvarísinnnæstlandium
67 sjómílur. Um miðjan mánuðinn var hafísjaðarinn næst landi
um55sjómílurnorðvesturafStraumnesvitaenhafðifærstfjærtíu
dögumseinnaogvarþánæstlandium75sjómílurútafvitanum.
Næstumánuðibárusteinvörðungutilkynningarumborgarís
og voru einstaka borgarísjakar skammt frá landi en flestir í
Grænlandssundimunfjær.Talsvertvarumborgarísjakanorður
og norðvestur af Vestfjörðum í ágúst, næst landi skammt frá
Hornströndum og nálægt Selskeri. Í október varð borgaríss
vart í mynni Önundarfjarðar og alls sáust 14 borgarísjakar í
mánuðinumútafVestfjörðumflestirnálægtmiðlínu.Íoktóber
vareinnigtilkynntumborgarísáHúnaflóa.
Síðustuísfréttirársinsbárustummiðjandesember,enþávar
ísspöngum50sjómílurnorðvesturafBarða.
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Valhöll brennur.

BRUNAR

Aðfaranótt 14. janúar var kveikt í húsi við Tryggvagötu í
Reykjavík. Enginn reyndist vera í húsinu, en það skemmdist
mikið. – Þriggja hæða timburhús við Klapparstíg í Reykjavík
eyðilagðist í eldi aðfaranótt 16. janúar. Allir íbúarnir komust
klakklaustút.
17. febrúar varð gassprenging í einbýlishúsi við götuna
Hrafnabjörg á Akureyri. Íbúi brenndist illa. Slökkviliðið fann
26gaskútaíhúsinu.
10.marskomuppelduríþakiástórhýsiviðSíðumúla.Unnið
varaðviðgerðumáþakinumeðgaslömpum.Gaskútursprakk
oghentistútágötu.Allirstarfsmenníhúsinusluppuút,enþak
íbúðeyðilagðistogvatnsskemmdirurðumiklar.
21. apríl brann gamalt fiskvinnsluhús í Reykjanesbæ til
grunna.
20.maíkviknaðií2.000fmfiskeldisstöðáLambanesreykjum
í Fljótum í Skagafirði. Húsið eyðilagðist en mesta tjónið var
taliðafrekstrartapistöðvarinnarþarsemmikiðafbleikjuseiðum
drapst.
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Listaverk borin út úr Höfða.
9.júnívarðeldsvoðiísumarbústaðáKljáströndskammtfrá
Grenivík.Konaáníræðisaldriléstíbrunanum.
10.júlí:HótelValhölláÞingvöllumbranntilgrunnasíðdegis
þennandag.Eldurinnkomuppíreykháfíeldhúsiogvarðekki
viðhannráðiðendalangtaðfarafyrirslökkviliðfráSelfossiog
Reykjavík.Allir35gestirhótelsinskomustútsemogalltstarfs
lið. Enginn meiddist. Sléttað var yfir rústirnar, en ekki hefur
veriðtekinákvörðunumframhaldhótelrekstursáÞingvöllum.
Þingvallanefndmunhafafrumkvæðiíþvímáli.
20.júlíkviknaðií100áragömluíbúðarhúsiáAkureyri.Kona
með ungt barn var í húsinu, en hún bjargaði sér út. – 25. júlí
komuppelduríþakiíþróttahússfatlaðraviðHátúníReykjavík.
Verið var að leggja pappa á þakið. Miklar skemmdir urðu á
húsinu. – 31. júlí kviknaði í mannlausu húsi við Vatnsstíg í
Reykjavíkogskemmdistþaðmikið.
29.ágústbranngamlifiskmarkaðurinnviðSólvelliíGrundar
firði. Tveir smábátasjómenn misstu þar öll veiðarfæri sín.
Grunurlékáaðkveikthafiveriðíhúsinu.–30.ágústeyðilagð
ist myndbandaleigan Laugarásvídeó við Dalbraut í eldsvoða.
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Þarbrunnuum40.000kvikmyndaspóluraðverðmætium160
milljónirkróna.Taliðervístaðkveikthafiveriðí.
25. september kom upp eldur í því sögufræga húsi Höfða í
Reykjavík.Vareldurinneinkumáháaloftiogíþaki.Velgekk
aðslökkvaogaðbjargalistmunumoghúsgögnumútúrhúsinu.
Forráðamenn Reykjavíkurborgar sögðust ætla að hraða sem
mestviðgerðumáhúsinu.–30.septemberkomuppelduríhúsi
viðBarmahlíðíGlerárhverfiáAkureyri.Mannivarnaumlega
bjargaðútúrhúsinu.
15. október eyðilagðist hús Lifrarsamlagsins í Vestmanna
eyjumíeldi.Tugmilljónatjónvarð.Eldsupptökvoruóljós.
Slökkviliðhöfuðborgarsvæðisinsvarkallaðút20.813sinnum
á árinu 2009 (20.972 árið áður). Eldsútköll hjá liðinu á árinu
voru 1.356 (1.648) og sjúkraflutningar voru 19.457 (19.324).
–ÁAkureyrifórslökkviliðiðí2.072útköll(2.263)ýmistvegna
bruna eða sjúkraflutninga. Af sjúkraflutningunum voru 395
meðflugi(494).

BÚNAÐUR

Árið2009varhagstætttilbúskaparþegaráheildinaerlitið.
ÁföllurðuþóhjákartöflubændumáSuðurlandi(íÞykkvabæ)
vegnaóvenjulegsnæturfrostsámiðjusumri.Voriðvargottog
slátturhófstsnemmaþ.e.uppúrmánaðamótummaíjúní.
Heyfengur o.fl.
Talið er, að rúlluheyfengur, pakkaður í plast, hafi numið
1.945.176 rúmmetrum (1.924.421 árið áður). Annað vothey
var 37.875 rúmmetrar (33.498) og þurrhey 122.187 rúmmetrar
(133.829). – Framleiðslu á graskögglum hefur nú verið hætt.
–Fræræktnam14,4tonnum(26,8tonnumáriðáður)afóhúðuðu
fræi.–Kornræktvartöluvertmeirienáriðáður,ogvarnúsáð
í4.770hektara,sem er 1.075 hekturum meira en 2008. Korn
uppskeranjókstekkiaðsamaskapiogvar15.800tonn(15.413
áriðáður).–Nýtingákornhálmihefuraukistverulegasíðustu
ár og féllu til 30.020 rúmmetrar á árinu (25.403 árið áður).
Hálmurinn er einkum notaður til svepparæktar en einnig sem
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Frá Neðra-Hálsi í Kjós. Kristján Oddsson og kona hans stunda
þar lífrænan kúabúskap.
undirburðurundirnautgripioghross.Allsræktuðu478bændur
kornáárinu2009.–Vetrarhveitivaruppskoriðátveimurbæjum,
ÞorvaldseyriundirEyjafjöllumogMiklaholtiíBiskupstungum.
Hveitiakrarvoruallsum25hektararoguppskeraum100tonn
semtalinermeðíheildaruppskerukorns.
Uppskera
Kartöfluuppskeravarnokkruminnienáriðáðurogertalið
aðum9.500tonnafkartöflumhafikomiðtilnytjaáárinuhjá
þeimsemhafakartöflurtilsölu(12.500áriðáður).–Tómataupp
skeravar1.481tonn(1.621áriðáður),gúrkuuppskera1.452tonn
(1.516),paprikuuppskera177tonn(170),blómkálsuppskera102
tonn (107), gulrótauppskera 720 tonn (653), hvítkálsuppskera
473 tonn (434), kínakálsuppskera 222 tonn (229), spergilkáls
uppskera 107 tonn (88), gulrófnauppskera 939 tonn (872), sal
atuppskera110tonn(98)ogsveppauppskera553tonn(526).
Berjasprettavarvíðamjöggóð.
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Sláturafurðir, mjólk o.fl.
Slátrað var 542.276 fjár í sláturhúsum (545.986 árið áður).
Af því var 506.451 dilkur (506.962) og 33.124 fullorðið fé
(36.267).
Meðalfallþungi dilka var 15,85 kg, sem er 0,02 kg minni
fallþungi en árið áður. Kindakjötsframleiðslan var 8.930 tonn
(8.841 árið áður). – Slátrað var 20.357 nautgripum (19.830).
Nautgripakjötvar3.761tonn(3.607).Slátraðvar8.186hrossum
(8.582),oghrossakjötvar1.018tonn(1.005).Slátraðvar83.867
svínum (85.301), og var svínakjötsframleiðslan 6.375 tonn
(6.645).Alifuglakjötsframleiðslavar7.176tonn(7.402).
Útflutningurlifandihrossadrósttöluvertsamanáárinu2009.
Útvoruflutt1.496hross(2.083áriðáður).Mestvarfluttúttil
Þýskalands,442hross.
Mjólkurframleiðsla var 125.569.461 lítri (126.051.629 árið
áður). Smjörframleiðsla var1.571tonn (1.692) og smjörvi 738
tonn(673).Framleiddvoru326tonnafléttsmjöri(339).
AfurðahæstakýrálandinuvarÖrk166áEggíHegranesi,en
húnmjólkaði12.174kg.
Minkabú voru í árslok 22 (21 árið áður). Verð á minka
skinnumvaráframmjöghátt.
Lax- og silungsveiði
Sumarið2009varlaxveiðiíámsúnæstmestasemsögurfara
af. Alls veiddust 74.408 laxar á stöng úr ám landsins (84.124
árið áður, sem var metár). Af þeim var 17.514 sleppt aftur
(17.178)eða23,5%.9.607laxarveiddustínetíám(9.403),enfrá
hafbeitarstöðvumkomuengirlaxar.Nærölllaxveiðiíneternú
íjökulánumáSuðurlandi,Þjórsá,ÖlfusáogHvítá.
Mestalaxveiðiástöngþettaárið(miðaðerviðveiddalaxa)
varíYtriRangáogHólsávesturbakka10.749(14.315áriðáður),
EystriRangáogHólsáausturbakkavaríöðrusæti,enþarveidd
ust4.237laxar(7.010áriðáður).Miðfjarðarávarðíþriðjasæti
með 3.962 laxa (1.736), Blanda í fjórða sæti með 2.445 (927)
Þverá/Kjarráífimmtasæti2.370(2.859)ogNorðurávarísjötta
sæti með 2.345 laxa (3.307). Næst á eftir þessum sex komu
Langá,VíðidalsáogFitjá,SeláíVopnafirðiogHaffjarðará.
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Veiði á urriða var mest í Veiðivötnum 20.548 (16.409 árið
áður). Þá kom FremriLaxá á Ásum með 4.009 urriða (5.456)
ogVatnsdalsávaríþriðjasætimeð2.021urriða(1.863).–Af
bleikju veiddist mest í Veiðivötnum 9.673 (8.484) og í öðru
sætivarHlíðarvatnmeð3.663bleikjur(2.167).Íþriðjasætivar
Vatnsdalsámeð1.340bleikjur(2.021).
Ýmislegt
Fjórtánda búnaðarþing eftir sameiningu Búnaðarfélags
Íslands og Stéttarsambands bænda hófst í Reykjavík 1. mars.
Steingrímur J. Sigfússon fjármála og landbúnaðarráðherra
fluttiræðuogsagðim.a.aðfyrirlægjudrögaðnýjumBjargráða
sjóði. Haraldur Benediktsson, formaður Bændasamtakanna,
sagðiísinniræðuaðbændurværualmenntámótiumsóknum
aðild að Evrópusambandinu. Ábúendur á jörðunum Holtseli
í Eyjafirði, Akurseli í Öxarfirði og Seljavöllum í Hornafirði
fenguviðurkenningufráþinginufyrirbúskaparlag.
Stærsta mjólkurbú á Íslandi er í Þverholtum á Mýrum. Þar
eru um 600 nautgripir og þar af 250 mjólkandi kýr í tveimur
fjósum.Þeimþjónafimmmjaltaþjónar.–HengibjörkíKjarna
skógivarvaliðtréársins.Tréðer10,95máhæð.–Íslandsmet
í magni dilkakjöts eftir hverja á var sett á bænum Skjaldfönn
í Ísafjarðardjúpi. Það fór yfir 40 kg eftir hverja á með lambi.
Fullorðnar ær á búinu voru 211 haustið 2008. Vorið 2009
fæddist1,91lambeftirhverjaá.
Búfjáreign
BúfjáreignÍslendinga(bráðabirgðatölur)varíárslok2009(í
svigumtölurfrá2008).
Nautgripir
Afþeimmjólkurkýr
Sauðfé
Hross
Svín
Varphænur
Minkar(fullorðindýr)

73.498
26.489
469.429
77.158
3.818
199.958
39.065
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(72.012)
(26.211)
(457.861)
(77.502)
(4.265)
(168.515)
(33.806)

Refir(fullorðindýr)
Kanínur
Gæsirogendur
Kalkúnar
Geitur

3
369
1.107
905
655

(5)
(193)
(1.165)
(1.202)
(563)

Útflutningur
Áárinu2009minnkaðiútflutningurálandbúnaðarafurðum
á föstu gengi nokkuð eða um 10,8% og nam 7.683 milljónum
króna. Útflutningur landbúnaðarvara skiptist þannig í millj
ónumkróna2009(ísvigumtölurfrá2008).
Afurðirsláturdýra
Fiskeldi
Búfé
Aðrarlandogsjávarnytjar
Mjólkogmjólkurvörur
Aðrarlandbúnaðarvörur

2.935
2.719
993
586
332
118

EMBÆTTI OG STÖRF

(2.367)
(1.836)
(1.064)
(606)
(494)
(59)

Embættis- og sýslunarmenn ríkisins (skipaðir eða settir frá
nefndumdegi).
1.janúar:IngibjörgBenediktsdóttirforsetiHæstaréttar.
1. febrúar: Guðrún Ragnarsdóttir framkvæmdastjóri Lána
sjóðs íslenskra námsmanna, Sigríður Friðjónsdóttir vararíkis
saksóknari.
1.mars:GuðrúnNordalforstöðumaðurÁrnastofnunar.
1.júní:BolliÞ.Bollasonráðuneytisstjóriífélagsogtrygg
ingamálaráðuneytinu, Ragnhildur Arnljótsdóttir ráðuneytis
stjóriíforsætisráðuneytinu.
20. ágúst: Már Guðmundsson seðlabankastjóri og Arnór
Sighvatssonaðstoðarseðlabankastjóri.
1.september:ÁrniMúliJónassonfiskistofustjóri.
30. september: Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri til
tveggjaára.
6. október: Arnþrúður Þórarinsdóttir, Björn Þorvaldsson og
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Már Guðmundsson tók við embætti seðlabankastjóra á árinu.
Með honum eru Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri
og Tryggvi Pálsson.
HólmsteinnGautiSigurðssonsaksóknararviðembættisérstaks
saksóknara.
StefánHaukurJóhannessonvaríbyrjunnóvemberskipaðurað
alsamningamaðurÍslendingaviðEfnahagsbandalagEvrópu.Þor
steinnGunnarssonvarskipaðurvaraformaður.ÞorsteinnPálsson
fyrrverandiform.Sjálfstæðisflokksinsvarskipaðurínefndina.
Embættismenn, sem fengu lausn
SveinHaraldÖygardfékklausnfráembættiseðlabankastjóra
20.ágúst.
Embættismenn sveitarfélaga
ÍmaívarðÁsmundurFriðrikssonsveitarstjóriíGerðahreppi.
–Frá1.júlítókÁsgerðurHalldórsdóttirviðstarfibæjarstjóraá
SeltjarnarnesiogGunnsteinnHalldórssoníKópavogi.–1.des
emberlétJónaKristínÞorvaldsdóttirafembættisembæjarstjórií
GrindavíkoggerðistsóknarpresturáFáskrúðsfirði.Húnhafnaði
biðlaunum.ÓlafurÖrnÓlafssontókviðbæjarstjórastarfinu.
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Ýmis störf
ÍfebrúarvarGunnarHaraldssonskipaðurformaðurstjórnar
Fjármálaeftirlitsins,ísamamánuðivarUnnarStefánssonkosinn
formaðurFélagseldriborgaraístaðMargrétarMargeirsdóttur
og Margrét Guðmundsdóttir var kosin formaður í Félagi
íslenskra stórkaupmanna (FÍS). 9. febrúar var Haraldur Guðni
EiðssonskipaðurformaðurstjórnarLánasjóðsíslenskranáms
manna.
Í mars var Ástráður Haraldsson skipaður formaður Lands
kjörstjórnarístaðGíslaBaldursGarðarssonar.
ÍaprílvarÞóraKristínÁsgeirsdóttirkosinformaðurBlaða
mannafélagsÍslands.Húnhlaut65atkvæðienKristinnHrafns
son34.
ÍjúnívarJónmundurGuðmarssonráðinnframkvæmdastjóri
Sjálfstæðisflokksins.
Í ágúst var Ólöf Örvarsdóttir ráðin skipulagsstjóri Reykja
víkur.
1. september tók Sigrún Jónsdóttir við starfi framkvæmda
stjóra Samfylkingarinnar. – Sama dag varð Sigurður Nordal
framkvæmdastjóriSinfóníuhljómsveitarÍslands.
ÍoktóbervarÞórhildurÞorleifsdóttirskipuðformaðurJafn
réttisráðs.–ÍsamamánuðivarGuðmundurMagnússonkosinn
formaður Öryrkjabandalags Íslands. Hannfékk 43 atkvæði en
Sigursteinn Másson fékk 30. – 23. október sagði Baldur Guð
laugsson ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu og áður í
fjármálaráðuneytinuafsér.Hanntilgreindiþáástæðuaðmikil
umræðaumsöluhlutabréfasinnaíLandsbankaÍslandshaustið
2008hafihafttruflandiáhrifástörfsín.
9.nóvembertókHörðurArnarsonviðstarfiforstjóraLands
virkjunarenFriðrikSophussonlétafstörfum.Hannhafðiverið
forstjórisíðan1999.–ÍnóvembervarÁsmundurEinarDaðason
alþm. kosinn formaður félagsins Heimssýnar í stað Ragnars
Arnalds.
Í desember var tilkynnt að Svava Grönfeldt léti af störfum
sem rektor Háskólans í Reykjavík. Ari Kristinn Jónsson var
valinntilþessaðtakavið.
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Ólafur Ragnar Grímsson tekur við afsögn Geirs H. Haarde við
stjórnarslitin í janúar.

FORSETI ÍSLANDS

ÍjanúarkomÓlafurRagnarGrímssonforsetimikiðviðsögu
í landsmálum þar sem stjórnarslit voru yfirvofandi. Geir H.
HaardefórtilBessastaða28.janúarogbaðstlausnarfyrirsigog
ráðuneytisitt.Síðankomuformennflokkahveráfæturöðrum
ogræddustjórnmálaviðhorfið.ÓlafurRagnarlétíljósþaðálit,
aðfjöguratriðiskiptumestumáliviðmyndunnýrrarstjórnar.
Þau voru þessi: Samfélagssátt, endurnýjun á hinu pólitiíska
umboði, trygg tök á efnahagsvanda þjóðarinnar og farvegur
fyrir umræðu um nýja stjórnskipan. Ýmsir sagnfræðingar og
lögfræðingar héldu því fram að með þessum hugmyndum um
verkefni nýrrar ríkisstjórnar væri forsetinn að fara inn á nýja
braut sem ekki hefði verið mörkuð áður. Hann væri sem sagt
byrjaður að skipta sér af verkefnum næstu ríkisstjórnar. Þá
gagnrýndufræðimennirniraðforsetiteldiaðhannhefðiþing
rofsvaldenekkiforsætisráðherraeinsogvenjulegahefurverið
talið.ForsetinnfólfyrstIngibjörguSólrúnuGísladótturstjórnar
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myndunarumboð,enhúnframseldiþaðJóhönnuSigurðardóttur.
JóhannamyndaðisíðanminnihlutastjórnmeðVinstrigrænum
eftiraðFramsóknarflokkurinnhafðiheitiðþvíaðverjastjórn
inavantrausti.
Vinsældir Ólafs Ragnars Grímssonar voru taldar fara dvín
andiáárinu.Ífebrúarsýnduskoðanakannanirað44,2%lands
mannavorusáttireðamjögsáttirviðforsetann,en35,5%voru
ósáttireðamjögósáttirviðhann.Þettavartaliðstafaafvinfengi
forsetansogstuðningiviðsvonefndaútrásarvíkinga.Hannvar
talinnhafanotaðofsterkorðíerlendumfréttamiðlumumþessa
mennoghafaþegiðókeypisfarmeðeinkaþotumþeirra.
ÍbyrjunjúlítókforsetiÍslandsþáttíhátíðarhöldumíLitháen
ítilefniafþúsundáraafmæliríkisins.

IÐNAÐUR

Hagur íslenskra iðnfyrirtækja annarra en stóriðjufyrirtækj
anna var heldur slakur á árinu 2009. Framleiðsla gekk þó vel
ísementsverksmiðjunniáAkranesioghjájárnblendifélaginuá
Grundartanga.
Álframleiðsla
Starfsemi álfyrirtækjanna Alcan á Íslandi hf. í Straumsvík
ogNorðurálshf.áGrundartangagekkáframmjögveláárinu.
Framleiðslanvaríhámarki,þ.e.um180.000tonníStraumsvík
og 260.000 tonn á Grundartanga. Framleiðsla hjá Alcoa
FjarðaáliáReyðarfirðivar322.000tonníársbyrjunenfórsíðan
smámsamanvaxandiognáði346.000tonnumíárslok.Álverið
ertæknilegataliðeitthiðfullkomnastaíheimi.Starfsmenneru
um450.AlcoahefuráhugaáaðreisaálveráBakkaviðHúsavík.
Vegna þeirra framkvæmda eru til frummatsskýrslur vegna
Kröflu II, Þeistareykjavirkjunar og flutningslínu að Bakka.
Alcoahefurtekiðþáttíkostnaðiviðgerðþeirra.
Útflutningur
Útflutningur á iðnaðarvörum nam á árinu 243.641 milljón
króna, og er 0,2 % aukning frá árinu áður (243.147). Útflutn
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ingurafhelstutegundum(meiraen5.000millj.)afiðnvarningi
árið2009ímilljónumkróna(ísvigumtölurfrá2008).
Ál
Kísiljárn
Lyfjavörur
Tækiogvörurtillækninga

170.663
16.853
11.978
5.745

(182.036)
(11.460)
(9.680)
(5.792)

ÍBÚAR ÍSLANDS

Hinn1.janúar2010varíbúatalaÍslands317.630(319.368árið
áður).Afþeimvorukarlar159.936ogkonur157.694.Fækkun
Íslendingaáárinuvar1.738eða0,5%(1.24%fjölgunáriðáður).
Þetta er í fyrsta sinn frá lokum 19. aldar sem fólki fækkar á
Íslandi og stafar þessi fækkun af miklum brottflutningi af
landinu.VarbæðiumaðræðafólkfættáÍslandiogútlendinga
semdvalisthöfðuhérsexmánuðieðalengurviðvinnu.4.835
einstaklingar fluttu brott frá landinu á árinu 2009 umfram
aðflutta. Á árinu fæddust 5.027 lifandi börn (4.835). Af þeim
vorusveinbörn2.561(2.470)og2.466meybörn(2.365).
Áárinuvoru1.480pörgefinsamaníhjónaband(1.704árið
áður).Kirkjulegumhjónavígslumfækkarenborgarlegarvígslur
standaístað.20pörsamkynhneigðrastaðfestusamvistsínaá
árinu,tíupörkarlaogtíupörkvenna.Þáskráðu1.717gagnkyn
hneigðpörsigíóvígðasambúð.Lögskilnaðiráárinuvoru550
(549) og 703 pör skráðu sig úr óvígðri sambúð. Dánir á árinu
voru2.002(1.986).
Af íbúum landsins voru 253.069 í Þjóðkirkjunni hinn 1.
janúar 2009 (252.948 árið áður), í Fríkirkjunni í Reykjavík
7.920(7.911),íFríkirkjunniíHafnarfirði5.243(5.232),íÓháða
söfnuðinumíReykjavík2.853(2.856).
Önnur skráð trúfélög:
Rómverskkaþólskir
Hvítasunnumenn
Ásatrúar
BúddistafélagÍslands

9.281
2.053
1.275
840
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(9.351)
(2.040)
(1.270)
(838)

Aðventistar
Vegurinn
VottarJehóva
Krossinn
Baháísamfélag
FélagMúslimaáÍslandi
SöfnuðurMoskvuPatríarkatsins
ÍslenskaKristskirkjan
KirkjaJesúKristsh.s.d.h.
Serbneskarétttrúnaðarkirkjan
Betanía
Kefaskristiðsamfélag
SGIáÍslandi
Boðunarkirkjan
ZenáÍslandiNátthagi
Sjónarhæðarsöfnuður
Baptistakirkjan
Samfélagtrúaðra
Reykjavíkurgoðorð
Heimsfriðarsamtökfjölskyldna
Heimakirkja

782
735
685
646
412
404
297
260
180
169
167
156
95
91
69
61
33
33
20
17
11

(781)
(734)
(683)
(648)
(412)
(402)
(293)
(260)
(180)
(170)
(167)
(156)
(96)
(90)
(69)
(61)
(36)
(33)
(20)
(4)
(11)

Í öðrum trúfélögum og ótilgreindir voru 22.202 (22.726),
utantrúfélagavoru9.309(9.265).
Íbúatalaíslenskrakaupstaðaogbæjavar1.janúar2010sem
hérsegir(ísvigumerutölurfrá1.janúar2009).
Reykjavík
Mosfellsbær
Akranes
Borgarbyggð
Snæfellsbær
Stykkishólmur
Vesturbyggð
Bolungarvík
Ísafjarðarbær

118.326
8.553
6.549
3.542
1.702
1.092
935
970
3.899
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(119.547)
(8.403)
(6.609)
(3.744)
(1.717)
(1.111)
(900)
(966)
(3.972)

Frá Borgarbyggð.
Blönduósbær
Sveitarfél.Skagafjörður
Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Akureyri
Norðurþing
Seyðisfjörður
Fljótsdalshérað
Fjarðabyggð
Sveitarfél.Hornafjörður
Vestmannaeyjar
SveitarfélagiðÁrborg
Hveragerði
Grindavík
Sandgerði
Reykjanesbær
Hafnarfjörður
Garðabær
Kópavogur
Seltjarnarnes

882
4.131
2.066
1.949
17.573
2.926
706
3.467
4.641
2.086
4.135
7.811
2.291
2.837
1.710
14.091
25.913
10.643
30.357
4.395
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(907)
(4.078)
(2.127)
(1.947)
(17.633)
(3.001)
(717)
(3.695)
(4.723)
(2.112)
(4.086)
(7.922)
(2.315)
(2.850)
(1.754)
(14.172)
(25.850)
(10.358)
(29.976)
(4.403)

Þessisveitarfélögönnurenkaupstaðirogbæir(kauptúneða
byggðarkjarnarogsveit)höfðufleirien500íbúahinn1.janúar
2010(ísvigumerutölurfrá1.janúar2009).
Sveitarfél.Álftanes
Sveitarfél.Ölfus
Rangárþingeystra
Rangárþingytra
Sveitarfél.Garður
Sveitarfél.Vogar
Húnaþingvestra
Eyjafjarðarsveit
Bláskógabyggð
Þingeyjarsveit
Grundarfjarðarbær
Hrunamannahreppur
Dalabyggð
Vopnafjarðarhreppur
Hvalfjarðarsveit
Flóahreppur
Langanesbyggð
Sveitarfél.Skagaströnd
SkeiðaogGnúpverjahr.
Strandabyggð

2.523
1.952
1.745
1.543
1.515
1.206
1.116
1.025
935
942
904
788
694
683
624
602
521
519
517
508

(2.518)
(1.997)
(1.762)
(1.604)
(1.550)
(1.218)
(1.147)
(1.039)
(986)
(948)
(925)
(793)
(714)
(674)
(641)
(596)
(508)
(521)
(515)
(490)

Fámennastihreppurlandsins1.janúar2010varÁrneshrepp
u r á Ströndum með 50 íbúa og hafði reyndar fjölgað þar um
einnáárinu2009.NæstirhonumkomuTjörneshreppurmeð56
íbúaogSkorradalshreppurmeð61.
Sveitarfélögílandinuíárslok2009voru77oghafðifækkað
umeittviðsameininguAkureyrarogGrímseyjar.

ÍÞRÓTTIR

Badminton. Meistaramót Íslands fór fram í íþróttahúsinu
viðStrandgötuíHafnarfirði29.mars.ÍeinliðaleikvarðHelgi
Jóhannesson (TBR) Íslandsmeistari í karlaflokki, en Tinna
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Helgadótir(TBR)íkvennaflokki.MagnúsIngiHelgason(TBR)
og Helgi Jóhannesson sigruðu í tvíliðaleik karla þriðja árið í
röðenTinnaogErlaBjörgHafsteinsdóttirsigruðuítvíliðaleik
kvenna. Tinna og Magnús Ingi sigruðu í tvenndarleik. Tinna
fagnaðiþannigþremurÍslandsmeistarartitlum.
Blak. Þróttur Reykjavík varð Íslandsmeistari í karlaflokki
eftirúrslitakeppniviðStjörnuna30.–HKvarðÍslandsmeistari
í kvennaflokki eftir baráttu við Þrótt frá Neskaupstað 31.
–ÞrótturReykjavíkvarðbikarmeistariíkarlaflokki,vannKA
í úrslitaleik 32, en í kvennaflokki sigraði HK lið Þróttar frá
Neskaupstað31.
Borðtennis. Íslandsmótið fór fram í Reykjavík 8. mars. Í
einliðaleik varð Guðmundur E. Stephensen (Víkingi) Íslands
meistari í karlaflokki sextánda árið í röð, en Guðrún G.
Björnsdóttir (KR) í kvennaflokki. Í tvíliðaleik karla sigruðu
GuðmundurE.StephensenogMagnúsK.Magnússon(Víkingi)
ogítvíliðaleikkvennaMagneaJ.Ólafs(Víkingi)ogGuðrúnG.
Björnsdóttir. Guðmundur E. Stephensen sigraði í tvenndarleik
ásamtMagneuJ.Ólafs.
Bridds.Íslandsmótísveitakeppniíopnumflokkivarhaldið
íReykjavíkíapríl.SveitGrantThorntonssigraðioghlaut267
stig.SveitEyktarvarðíöðrusætimeð258stigogsveitKarls
Sigurhjartarsonaríþvíþriðjameð235stig.Ísigursveitinnivoru
Sveinn R. Eiríksson, Hrannar Erlingsson, Sigurbjörn Haralds
son, Magnús E. Magnússon og bræðurnir Hrólfur og Oddur
Hjaltasynir.
Fimleikar. Íslandsmót var haldið í Hafnarfirði dagana 14.
og 15. mars. Íslandsmeistarar í fjölþraut urðu Fríða Rún
Einarsdóttir(Gerplu)íkvennaflokkiogViktorKristmannsson
(Gerplu)íkarlaflokki,enhannsigraðisjöttaáriðíröð.Thelma
RutHermannsdóttir(Gerplu)sigraðiíæfingumátvíslá,ágólfi
ogístökki,enTinnaÓðinsdóttirsigraðiíæfingumájafnvægis
slá. Viktor Kristmannsson sigraði í æfingum á tvíslá og á
bogahesti,enRóbertKristmannsson(Gerplu)sigraðiístökkiog
ásvifrá.ÞásigraðiÓlafurGarðarGunnarsson(Gerplu)ígólfæf
ingumogDýriKristjánsson(Gerplu)íhringjum.
Frjálsíþróttir. Meistaramót Íslands innanhúss var haldið í
(118)

Jóhanna Rakel Jónasdóttir í æfingu á slá.
Laugardalshölldagana7.og8.febrúar.FHsigraðiístigakeppni
karlameð20.850stigenÍRíkvennaflokkimeð18.838stig.Í
heildarstigakeppnimótsinssigraðiÍRmeð31.782stigum.Ekki
vorusettÍslandsmetámótinu.
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VíðavangshlaupÍRvarhaldiðí94.sinnásumardaginnfyrsta.
Þátttakendur voru 437 og hlaupnir voru 5 km. Sigurvegari í
karlaf lokkivarKarolyVargaá15.31mínenArndísÝrHafþórs
dóttir(Fjölni)sigraðiíkvennaflokkiá18,05mín.
Bikarkeppni Frjálsíþróttasambands Íslands var haldin á
Kópavogsvelliíágúst.JóhannaIngadóttir(ÍR)vannbestuein
staklingsafrekmótsins.Húnstökk6,70míílangstökkiog13,10
míþrístökki.HelgaMargrétÞorsteinsdóttir(Ármanni)fékk7
verðlaunapeningaogsigraðií100mhlaupi,100mgrindahlaupi
og hástökki. Einar Lárusson (ÍR) vann gull í 110 m grind og
stangarstökki.
Reykjavíkurmaraþon var haldið í 27. sinn laugardaginn
22. ágúst í allgóðu veðri. Bretinn David Kirkland sigraði í
Maraþonhlaupinu á tímanum 2:28,48 en Valur Þórsson hljóp
Maraþonhlaupið á skemmstum tíma Íslendinga 2:43,39. Af
konumfékkVeronicaSigríðurBjarnadóttirbestantímaÍslend
inga,3:08,13.
Ásdís Hjálmsdóttir (Ármanni) setti Íslandsmet í spjótkasti
á Kanaríeyjum 16. mars. Hún kastaði 60,42 m. Hún bætti
þetta met tveimur mánuðum seinna í 61,37. – Helga Margrét
Þorsteinsdóttir setti Íslandsmet í sjöþraut 15. júní á Norður
landameistaramóti unglinga í Kópavogi. Helga Margrét fékk
5.721stig.VikuseinnabættihúnþettametámótiíTékklandi
í5.878stig.
Glíma. Íslandsglíman var háð á Akureyri 19. apríl, Pétur
Eyþórsson (KR) sigraði, hlaut Grettisbeltið og varð glímu
kóngurÍslandsífjórðasinn.SvanaHrönnJóhannsdóttir(GFD)
sigraðiísvokallaðriFreyjuglímu,semháðvaríníundasinn,og
hlautFreyjumenið.SvanaHrönnsigraðifjórðaáriðíröð.
Golf. Íslandsmótið íhöggleik varhaldið áGrafarholtsvelli í
lokjúlí.ÓlafurB.Loftsson(Nesklúbbnum)varðÍslandsmeistari
íkarlaflokkiogValdísÞóraJónsdóttir(GolfklúbbnumLeyniá
Akranesi)íkvennaflokki.–ÍseptemberurðuþauKristjánÞór
Einarsson(GKj)ogSignýArnórsdóttir(Keili)Íslandsmeistarar
íholukeppniáKiðjabergsvelli.
Handknattleikur. Haukarurðudeildarmeistararíkarlaflokki
með33stig.Valurvarðíöðrusætimeð30stigenáeftirþeim
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Stjörnustúlkur fagna sigri í handbolta.
komuFramogHK.HaukarurðuÍslandsmeistararíkarlaflokki
annaðáriðíröðeftirsiguráValíúrslitakeppni.
Haukarurðudeildarmeistararíúrvalsdeildkvennaoghlutu
38stig,Stjarnanvarðíöðrusætimeð36stigogValuríþriðja
með 31 stig. Fram var síðasta liðið sem komst í úrslitakeppn
inameð21stig.StjarnanvarðsvoÍslandsmeistariþriðjaáriðí
röðmeðsigriáFramíúrslitakeppninni.–Íbikarkeppnikarla
sigraðiValurGróttuíúrslitaleikmeð31markigegn24.Þettaer
ísjöundasinnsemValurvinnurþessakeppni.–Íbikarkeppni
kvennasigraðiStjarnanFHmeð27mörkumgegn22íúrslita
leiknum.Stjarnanvarðbikarmeistariísjöttasinn.
Íshokkí. Skautafélag Reykjavíkur varð Íslandsmeistari í
karlaflokki í íshokkí. Félagið sigraði Skautafélag Akureyrar í
úrslitakeppni73.
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Ólafur Stefánsson íþróttamaður ársins 2009.
Íþróttamaður ársins.ÓlafurStefánssonhandknattleiksmaður
varkjörinníþróttamaðurársins2009.Hannhlaut480stig,sem
er fullt hús stiga. Í öðru sæti varð Snorri Steinn Guðjónsson
handknattleikmaðurogMargrétLáraViðarsdóttirknattspyrnu
konaíþriðjasæti.
Íþróttir fatlaðra.Evrópumeistaramótfatlaðraísundifórfram
íLaugardalslaugseintíoktóber.BestumárangriÍslendinganáði
Eyþór Þrastarson, en hann varð annar í úrslitum í 400 metra
skriðsundi í flokki blindra. – Íslandsmót í sundi fatlaðra fór
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framíloknóvember.Settvoru18Íslandsmet.Afþeimvoru14
hjáhreyfihömluðumog4íflokkiblindra.
Júdó.ÍslandsmótvarhaldiðíReykjavík27.apríl.Þorvaldur
Blöndal(Ármanni)sigraðií+100kgflokki.AnnaSoffíaVík
ingsdóttir(Ármanni)sigraðiíopnumflokkikvennaogeinnig
í70kgflokki.
Karate.Íslandsmótíkatafórframílokmars.Karatefélagið
Þórshamarsópaðitilsínöllumgullverðlaununum.–Ínóvember
varhaldiðÍslandsmótíkumite.DiegoBjörnValencia(Víkingi)
varðÍslandsmeistariíopnumflokkikarlaogHeklaHelgadóttir
(Þórshamri)íopnumflokkikvenna.
Knattspyrna. FH varð Íslandsmeistari í knattspyrnu utan
hússíkarlaflokki.Þettaerfimmti meistaratitillfélagsinsásex
árum.FHingarhlutu51stigogmarkatöluna5721,KRvarðí
öðrusætimeð48stigogFylkiríþriðjasætimeð43stig.Þetta
var annað árið þar sem 12 lið voru í úrvalsdeildinni. Þróttur
ReykjavíkogFjölnirfélluúrdeildinni.Selfosssigraðií1.deild
með 47 stig, en Haukar í Hafnarfirði urðu í öðru sæti með
44 stig. Þessi tvö félög fluttust upp um deild. Afturelding og
VíkingurÓlafsvíkfélluí2.deild.–Íúrvalsdeildkvennasigraði
Valurfjórðaáriðíröð.Liðiðhlaut44stigogmarkatöluna8417.
Breiðablikvarðíöðrusætimeð39stig.ÍRogKeflavíkfélluí1.
deild.HaukarogFHsigruðuí1.deildogflytjastíúrvalsdeild.
Björgólfur Takefusa (KR) varð markahæstur í úrvalsdeild
karla með 16 mörk, Atli Viðar Björnsson (FH) varð í öðru
sætimeð14mörkogAlfreðFinnbogason(Breiðabliki)íþriðja
sæti með 13 mörk. – Í úrvalsdeild kvenna urðu Kristín Ýr
Bjarnadóttir(Val)ogRakelHönnudóttir(Þór/KA)markahæstar
með23mörkhvor.–AtliGuðnason(FH)ogKatrínJónsdóttir
(Val) voru valin leikmenn ársins, en Alfreð Finnbogason
(Breiðabliki) og Fanndís Friðriksdóttir (Breiðabliki) efnileg
ustuknattspyrnumennirnir.
Breiðablik sigraði í bikarkeppni karla í fyrsta skipti, vann
Fram í vítaspyrnukeppni eftir að úrslitaleikurinn hafði endað
22 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu þar sem Alfreð
Finnbogason skoraði bæði mörk Breiðabliks en Ingvar Þór
ÓlafssonogSamuelTillenmörkFram.–Valursigraðiíbikar
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Breiðabliksmenn fagna sigri á Fram í bikarkeppni KSÍ.
keppnikvenna,vannBreiðablikíframlengdumleik51.Mörk
ValsskoruðiLaufeyÓlafsdóttir(2),KristínÝrBjarnadóttir(2)
og Dóra María Lárusdóttir. Mark Breiðabliks skoraði Erna B.
Sigurðardóttir.
Aðalverkefni íslenska karlalandsliðsins á árinu 2009 var
einsogárið2008undankeppniheimsmeistaramótsinsíSuður
Afríku 2010. Fyrsti leikur í þessari keppni á árinu var gegn
SkotumíGlasgow1.apríl.Skotarunnu21,ogþaðvarIndriði
SigurðssonsemskoraðimarkÍslands.–Næstileikurvargegn
Hollendingum á Laugardalsvelli 6. júní. Íslenska liðið var
algerlega yfirspilað í fyrri hálfleik af firnasterku hollensku
liði en fékk þó aðeins á sig tvö mörk. Í seinni hálfleik tókst
KristjániErniSigurðssyniaðskoraogendaðileikurinnþví21
Hollendingumívil.–10.júnívarleikiðíSkopjeíMakedóníu
og unnu heimamenn 20. – 5. september náðu Íslendingar
loks stigi á árinu þegar þeir gerðu jafntefli við Norðmenn á
Laugardalsvelli 11. Eiður Smári Guðjohnsen skoraði markið.
Þetta var síðasti leikur Íslendinga í þessari undankeppni. Þeir
lentuíneðstasætiísínumriðlimeð5stig.Hollendingarurðu
efstirmeð24stigenþeirunnuallaleikisína.
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Íslenskakvennalandsliðiðhafðiáárinu2008unniðsérrétttil
þátttökuíúrslitakeppniEvrópumótsins,ensúkeppnifórfram
í Finnlandi. Var þetta í fyrsta sinn sem íslenskt lið tók þátt í
úrslitakeppniástórmótiíknattspyrnu.FyrstileikurÍslendinga
vargegn FrökkumíTampere24.ágúst. Frakkarunnuleikinn
31 þó að Íslendingar yrðu fyrri til þess að skora. Það gerði
Hólmfríður Magnúsdóttir strax á 6. mínútu. Tvö af mörkum
Frakka komu í vítaspyrnum. Annar leikur Íslands var við
NoregíLahti27.ágúst.Norðmennunnu10.Síðastileikurinn
vargegnÞjóðverjumíTampere30.ágústogtapaðisthann01.
Íslendingar töpuðu þannig öllum leikjum sínum í riðlinum og
komustekkilengra.ÞjóðverjarurðuEvrópumeistarar.
SkömmueftiraðEvrópumótinulaukhófstundankeppnifyrir
næsta heimsmeistaramót. Fyrsti leikur Íslendinga í þessari
keppnivargegnEistlendingumáLaugardalsvelli17.september
og vannst hann með yfirburðum 120. Næst var leikið gegn
FrökkumíLyon24.októberogunnuFrakkar20.Síðastileikur
ársins var gegn NorðurÍrum í Belfast 28. október og vannst
hannmeðmarkiKatrínarÓmarsdóttur.
Íslandsmeistarar FH léku í 1. umferð forkeppni meistara
deildarEvrópuviðAktobe,meistaraliðKasakstans,ogtöpuðu
báðumleikjunum,20áútivelliog04áheimavelli.–Framarar
kepptuviðTheNewSaintsíWalesí1.umferðíUEFAbikar
keppninni og unnu þá 21 heima og 12 úti. Í 2. umferð lentu
svo Framarar á móti tékkneska liðinu Sigma Olomouc. Þeir
náðu jafntefli úti 11, en töpuðu síðan heima 02. – KRingar
kepptufyrstviðgrískaliðiðLarissaeinnigíUEFAbikarnum
ognáðuaðsláþaðútmeðsigriáheimavelli20ogjafnteflií
Grikklandi 11. Síðan var tekist á við svissneska liðið Basel.
KRingarkomustí20áheimavellienSvisslendingarjöfnuðu
ogunnusíðan21íSviss.–ÍmeistaradeildkvennakepptiValur
viðítalskaliðiðTorresfráSardiniu.Ítalirnirunnubáðaleikina,
41íSassariog21áHlíðarenda.
Hátt í 100 íslenskir knattspyrnumenn léku erlendis á árinu
ognáðufáeinirþvíaðleikaíefstudeildum.Knattspyrnukonum
fjölgaði í atvinnumennsku á árinu. Eiður Smári Guðjohnsen
léksittþriðjatímabilmeðBarcelona,enfélagiðvarðspænskur
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Hart var tekist á í körfunni milli Stjörnunnar og KR.
meistari,bikarmeistariáSpániogEvrópumeistari.Íágústflutt
istEiðurtilMonaco.HermannHreiðarsson(Portsmouth)náði
þvíaðhafaleikið300leikiíenskuúrvalsdeildinni.Íþeirrideild
léku einnig Grétar Rafn Steinsson (Bolton) og Jóhannes Karl
Þórðarson(Burnley).AfkonunumnáðiÞóraHelgadóttirbestum
árangri,enhúnvarðmarkvörðurnorskaliðsinsKolbotn.Þóra
varkjörinbestileikmaðurínorskudeildinni.
Körfuknattleikur. KRingar urðu deildarmeistarar í karla
flokkiogþeirurðusíðanÍslandsmeistarareftirsiguráGrinda
vík í úrslitakeppni úrvalsdeildarinnar, 32. – Í kvennaflokki
urðu Haukar deildarmeistarar og þeir urðu síðan Íslands
meistararmeðþvíaðvinnaKRíúrslitakeppni,32.–Stjarnan
varðbikarmeistariíkarlaflokkiogvannKRíúrslitaleik7876
Í kvennaflokki unnu KRingar bikarinn með sigri á Keflavík
7660.
Landsmót Ungmennafélags Íslands. Mótið var haldið á
Akureyridagana9.12.júlíogþóttitakastmjögvel.Kepptvar
ífjöldaíþróttagreinasvosemfrjálsumíþróttum,boltagreinum
ogstarfsíþróttum.
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Skák.SkákþingÍslandsvarhaldiðíBolungarvíkíseptember.
Henrik Danielsen sigraði í landsliðsflokki og varð Íslands
meistari.
Reykjavíkurskákmótið var haldið snemma í mars. Hannes
HlífarStefánssonogKínverjarnirWangHaoogWangYauurðu
efstirogjafnirmeðsjövinninga.
ÓlympíumótvarhaldiðíDresdenínóvember.Íslenskakarla
sveitinvarðí64.sætiogkvennasveitiní60.sæti.Þettaerlakasti
árangurÍslendingaáÓlympíumótiumlangahríð.
Skíðaíþróttir. Skíðamót Íslands var haldið á Akureyri um
miðjanapríl.SævarBirgissonfráÍsafirðisigraðií10kmgöngu
karla, en Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafsfirði í 5 km göngu
kvenna. Björgvin Björgvinsson frá Dalvík sigraði í svigi og
stórsvigi karla sem og í Alpatvíkeppni, en systurnar Íris og
MaríaGuðmundsdæturfráAkureyriunnusigraíAlpagreinum
kvenna. María sigraði í svigi en Íris í stórsvigi. Ísfirðingar
sigruðu í boðgöngu kvenna, en Akureyringar í boðgöngu
karla.
Skvass (veggtennis). Íslandsmót var haldið í lok apríl. Kim
Magnús Nielsen varð Íslandsmeistari í karlaflokki í 14. sinn.
Ekki var keppt í kvennaflokki þetta ár vegna þátttökuleysis.
Íslandsmeistari fyrra árs, Rósa Jónsdóttir, keppti í karla
flokknumogvarðí12.sæti.
Skylmingar. Íslandsmót í skylmingum með höggsverðum
fór fram í skylmingamiðstöðinni í Laugardal 22. nóvember.
Ragnar Ingi Sigurðsson (FH) sigraði í opnum flokki karla og
ÞorbjörgÁgústsdóttir(SFR)íopnumflokkikvenna.FHsigraði
íliðakeppni.
Smáþjóðaleikarnir á Kýpur.Íslendingarvoruaðvenjusigur
sælir í sundi og frjálsum íþróttum. Mörg Íslandsmet voru sett
ísundinu.AllsunnuÍslendingar81verðlaunogþaraf32gull
verðlaun.
Sund. Sundmeistaramót Íslands innanhúss í 50 m laug var
haldiðíLaugardalslaug20.22.mars.SexnýÍslandsmetvousett
ámótinuogafþeimsettikvennaveitÆgisþrjú.
Íslandsmót í 25 m laug var haldið í Laugardalslaug 19.
22. nóvember. Sett voru 15 Íslandsmet og bar þar hæst met
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Jakob Jóhann Sveinsson sundkappi setti mörg met á árinu.
JakobsJóhannsSveinssonarí50m,100m(58,91sek)og200
m (1.08,15 sek) bringusundi. Einkum var tími Jakobs góður í
lengri sundunum og var ekki fjarri Norðurlandametum. Erla
Dögg Haraldsdóttir setti einnig þrjú met, í 100 m fjórsundi
(1.01,77sek),200mfjórsundi(2.15,32sek)og50mbringusundi
(31,26sek).ÞábættiRagnheiðurRagnarsdóttireigiðmetí100
mskriðsundi(54,76sek).
Á heimsmeistaramóti í Róm í lok júlí setti Jakob Jóhann
Sveinsson Íslandsmet í 200 m bringusundi, 2.12,38 og varð
í 25. sæti af 79 keppendum. Auk Jakobs kepptu Hrafnhildur
LúthersdóttirogRagnheiðurRagnarsdóttirámótinu.
FyrstaÍslandsmótísjósundivarhaldiðíNauthólsvík15.júlí.
Kepptvarítveimurvegalengdum,1kmog4km.
Tennis. Íslandsmótítennisinnanhússvarhaldiðítennishöll
inniíKópavogi8.apríl.ArnarSigurðssonvarðÍslandsmeistari
íkarlaflokkiogSandraDísKristjánsdóttiríkvennaflokki.
Íslandsmót utanhúss var haldið í júní í Kópavogi. Arnar
Sigurðsson varð Íslandsmeistari í karlaflokki þrettánda árið í
röð.ÍkvennaflokkisigraðiÍrisStaub.
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Guðríðarkirkja í Grafarholti.

KIRKJAN

PrestastefnanvarhaldiníKópavogiumvorið.Biskupræddi
hverstaðakirkjunnarværiíkreppunni.Hanntaldikirkjunaekki
hafa neinn ódýran og einfaldan vegvísi út úr henni og sagði
síðan: „Í allan vetur hafa prestar og djáknar Þjóðkirkjunnar
verið vakandi fyrir andlegum þörfum fólks í þrengingunum.
Jafnframthafasöfnuðirlandsinsbrugðistviðmeðþeimstuðn
ingiogsálgæslu,semeráþeirrafæri“.Biskupgatþess,aðlagt
hefðiveriðkappáaðnýtaþáfjölmiðlaogupplýsingaveitursem
virkastareruísamtíðinnisvosem„Facebook“.
Kirkjuþing, hið 40. í röðinni, var haldið í Reykjavík um
haustið. Mikil umræða var á þinginu um sameiningu presta
kalla og var samþykkt sameining átta prestakalla á síðasta
degi þingsins. Meðal þess var sameining Hraungerðis og
Selfossprestakalls,enumhanastóðumiklardeilurogmunaði
aðeinseinuatkvæði.
Þessir guðfræðingar tóku vígslu á árinu: Cand. theol. Erla
Guðmundsdóttir til prestsþjónustu í Keflavíkurprestakalli í
Kjalarnesprófastsdæmi(5.júlí).
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Cand. theol. Þorgeir Arason til afleysingaþjónustu í Hofs
prestakalli,Múlaprófastsdæmi(17.ágúst).

MANNALÁT

Nokkur úr hópi látinna (getið er starfs, sem hinn látni er
einkumþekkturfyrir).
 4.jan.: ÓlafurM.Ólafssonútgerðarm.áSeyðisfirði
 
f.30.apríl1925.
 5.jan.: GuðjónÆgirSigurjónssonhrl.
 
f.4.janúar1971.
 9.jan.: MargrétOddsdóttiryfirlæknir
 
f.3.október1955.
16.jan.: MagnúsEyjólfssonstöðvarstjóriPóstsogsíma
íHafnarfirði
 
f.14.október1915.
18.jan.: MarkúsGuðmundssontogaraskipstjóri
 
f.6.júní1923.
20.jan.: HelgiHálfdanarsonlyfsaliogþýðandi
 
f.14.ágúst1911.
26.jan.: SigurðurSamúelssonyfirlæknir
 
f.30.október1911.
31.jan.: HaraldurBjörnssonfráÁnanaustum
 
f.2.október1924.
 3.febr.: HaukurGunnarssonverslstj.íRammagerðinni.
 
f.18.júlí1921.
 5.febr.: GunnlaugurKarlssonútgerðarm.íKeflavík
 
f.17.febrúar1923.
 8.febr.: SigurðurHelgasonforstjóriFlugleiða
 
f.20.júlí1921.
15.febr.: SigbjörnGunnarssonsveitarstj.ogalþm.
 
f.2.maí1951.
25.febr.: ArnórKarlssonbóndiogfræðimaður
 
f.9.júlí1935.
25.febr.: SigurðurÓlafssonknattspyrnum.íVal
 
f.7.desember1916.
26.febr.: GunnarK.Björnssonefnaverkfræðingur
 
f.20.janúar1924.
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2 8.mars:
 
30.mars:
 
31.mars:
 
 1.apríl:
 
 3.apríl:
 
 4.apríl:
 
 4.apríl:
 
 7.apríl:
 
 8.apríl:
 
 8.apríl:
 

GuðmundurHelgiÞórðarsonheimilislæknir
f.26.mars1926.
HákonAðalsteinssonskáldogskógarbóndi
f.13.júlí1935.
GísliG.Ísleifssonhrl.
f.18.maí1926.
IndriðiGíslasonfráSkógargerðiprófessor
f.27.júlí1926.
ÁsbjörnBjörnssonforstj.KirkjugarðaRvk.
f.22.júlí1924.
JóhannaSigríðurEyjólfsdóttirskrifstofustj.
f.21.ágúst1952.
SéraBragiBenediktssonsóknarprestur
f.11.ágúst1936.
BenediktS.Benedikzbókavörður
f.4.apríl1932.
GuðmundurSnorriJónssonforsetiASÍ
f.23.október1913.
EggertÍsakssonbæjarfulltrúiíHafnarfirði
f.4.júlí1921.
SkúliMagnússonflugstjóri
f.18.janúar1926.
JónKristinssonbóndioglistamaðuríLambey
f.16.nóvember1925.
IngólfurGuðbrandssonforstjóriÚtsýnarog
söngstjóriPólýfónkórsins
f.6.mars1923.
ÓlafurJensPéturssontækniskólakennari
f.28.desember1933.
StefánHalldórssonbóndiáHlöðum
f.20.maí1927.
HjálmarR.Bárðarsonsiglingamálastjóriog
ljósmyndari
f.8.júní1918.
HaraldurBessasonháskólarektoráAkureyri
f.14.apríl1921.
SævarFrímannssonformaðurEiningar
f.2.febrúar1942.
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22.apríl:
 
23.apríl:
 
25.apríl:
 
25.apríl:
 
 1.maí:
 
 5.maí:
 
 7.maí:
 
 8.maí:
 
16.maí:
 
19.maí:
 
28.maí:
 
 3.júní:
 
 6.júní:
 
 7.júní:
 
 7.júní:
 
16.júní:
 
24.júní:
 
25.júní:
 

JónM.GuðmundssonbóndiáReykjum
f.19.september1920.
MargrétThoroddsenviðskiptafræðingur
f.19.júní1917.
HannesÞorsteinssonaðalféhirðirLandsbankans
f.7.desember1918.
VigdísMagnúsdóttirhjúkrunarforstjóri
f.19.febrúar1931.
HalldórS.Rafnarborgarfógetiogformaður
Blindrafélagsins
f.20.janúar1923.
MagnúsFinnbogasonbóndiáLágafelli
f.13.mars1933.
HelgiH.Árnasonverkfræðingur
f.30.ágúst1921.
ÞórhallurGuttormssoníslenskufræðingur
f.17.febrúar1925.
SnorriPállSnorrasonlæknir
f.6.október1922.
KjartanHelgasonferðaskrifstofueigandi
f.10.júní1922.
JónE.Þorlákssontryggingastærðfræðingur
f.27.október1926.
ÞórarinnÁrnasonlögfræðingur
f.3.febrúar1932.
MagnúsSigurðssonbóndiáGilsbakka
f.27.september1924.
FranchMichelsenúrsmíðameistari
f.31.desember1913.
StefánStefánssonbæjarverkfræðinguráAk.
f.29.febrúar1932.
BjörnBjörnssonpóstmeistariíReykjavík
f.7.ágúst1928.
JónÍsbergsýslumaður
f.24.apríl1924.
SverrirLeóssonútgerðarmaður
f.15.júlí1939.
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2 8.júní: BaldurJónssonmálfræðingur
 
f.20.janúar1930.
29.júní: SigríðurThorlaciusform.Kvenfélagasambandsins
 
f.13.nóvember1913.
29.júní: StefánÁ.JónssonbóndiáKagaðarhóli
 
f.4.nóvember1930.
 2.júlí: GuðmundurKarlJónssonforstj.Fríhafnarinnar
 
f.20.nóvember1940.
 2.júlí: HafþórHafsteinssonforstj.Atlanta
 
f.3.janúar1966.
15.júlí: JónH.BjörnssonlandslagsarkitektíAlaska
 
f.19.desember1922.
1 7.júlí: IngibjörgSigurðardóttirskáldkona
 
f.17.ágúst1925.
17.júlí: TorfiJónssonbóndiáTorfalæk
 
f.28.júlí1915.
19.júlí: SvavarOttesenbókaútgefandiíSkjaldborg
 
f.21.september1932.
20.júlí: SigurveigHjaltestedsöngkona
 
f.13.júní1936.
23.júlí: SéraHalldórS.Gröndalsóknarprestur.
 
f.15.október1927.
 4.ágúst: HörðurBarðdal,frumkvöðullííþróttastarfifatlaðra
 
f.22.maí1946.
 7.ágúst: GrétarMárSigurðssonráðuneytisstjóri
 
f.15.apríl1959.
14.ágúst: SigríðurÁrmannballettkennari
 
f.26.maí1928.
16.ágúst: HaukurJónassonlæknir
 
f.30.maí1929.
1 6.ágúst: JónKristinssonrakarameistariáAkureyri
 
f.2.júlí1916.
16.ágúst: SigurgeirJónsonhagfræðingur
 
f.23.janúar1934.
22.ágúst: SigurðurK.Oddssonþjóðgarðsvörður
 
f.22.janúar1940.
23.ágúst: EinarStrandkaupmaður
 
f.24.apríl1935.
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26.ágúst: IngviS.Ingvarssonsendiherra
 
f.12.desember1924.
29.ágúst: HreiðarKarlssonkaupfélagsstj.KÞ
 
f.16.desember1944.
31.ágúst: JónínaHelgaGísladóttirpíanókennari
 
f.3.júlí1941.
 1.sept.: LeifurEiríkssonkennarifráRaufarhöfn
 
f.3.júní1907.
 5.sept.: ÞorgrímurJónssontannlæknir
 
f.2.janúar1926.
 6.sept.: HelgiHóseassonsmiðurogmótmælandi
 
f.21.nóvember1919.
10.sept.: IngaBirnaJónsdóttiraðjunktíDanmörku
 
f.17.september1934.
15.sept.: EymundurMagnússonprentmyndasmiður
 
f.21.maí1913.
16.sept.: EggertBrekkanyfirlækniríNeskaupstað
 
f.26.september1936.
21.sept.: GunnlaugurJónssonhárgreiðslumeistari
 
f.29.október1931.
 4.okt.: G
 uðjónMagnússonlæknirogframkvæmdastjóri
EvrópudeildarWHO
 
f.4.ágúst1944.
 5.okt.: GunnarHvammdalSigurðssonveðurfræðingur
 
f.12.febrúar1926.
 6.okt.: HjaltiGestssonfráHæliráðunautur
 
f.10.júní1916.
11.okt.: ÁrniGrétarFinnssonhrl.ogbæjarfulltrúií
Hafnarfirði
 
f.3.ágúst1934.
11.okt.: GunnarH.Ólafssonskipherra
 
f.16.apríl1928.
12.okt.: SigurðurHaukurSigurðssonkennari
 
f.24.júní1926.
14.okt.: BjörgvinS.SighvatssonskólastjóriáÍsafirði
 
f.25.apríl1917.
20.okt: SveinnTorfiSveinssonverkfræðingur
 
f.2.janúar1925.
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2 1.okt.:
 
2 4.okt.:
 
28.okt.:
 
 5.nóv.:
 
 5.nóv.:
 
 6.nóv.:
 
 8.nóv.:
 
11.nóv.:
 
13.nóv.:
 
14.nóv.:
 
15.nóv.:
 
18.nóv.:
 
20.nóv.:
 
 3.des.:
 
 5.des.:
 
13.des.:
 
14.des.:
 
20.des.:
 

HelgaIngólfsdóttirsemballeikari
f.25.janúar1942.
FlosiÓlafssonleikari
f.27.okt.1929.
G
 unnarFlóvenzframkvæmdastjóri
Síldarútvegsnefndar
f.13.nóvember1924.
BergurGuðnasonlögfræðingur
f.29.september1941.
StefánAðalsteinssonbúfjárfræðingur
f.30.desember1928.
RósaB.Blöndalsskáldogkennari
f.20.júlí1913.
GuðmundurJ.Benediktssonprentsmiðjustjóri
f.15.október1926.
ÞorbjörgG.Pálsdóttirmyndhöggvari
f.10.febrúar1919.
BenediktDavíðssonforsetiASÍ
f.1.maí1936.
BöðvarJónssonbóndiáGautlöndum
f.1.júlí1925.
HaraldurÁsgeirssonverkfræðingur
f.4.maí1918.
SéraÁsgeirIngibergssonpresturíEdmonton
f.17.janúar1928.
GuðmundurPéturssonhrl.
f.25.júlí1917.
ValbjörnÞorlákssonfrjálsíþróttamaður
f.9.júní1934.
PéturH.Ólafssonsjómaður
f.10.febrúar1920.
EgillEgilssoneðlisfræðingurogrithöfundur
f.25.október1942.
FriðjónÞórðarsonalþm.ográðherra
f.5.febrúar1923.
ÁrniBrynjólfssonrafvirkjameistari
f.1.apríl1924.
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2 2.des.:
 
25.des.:
 
27.des.:
 
31.des.:
 

AnnaS.Snorradóttirdagskrárgerðarmaður
f.16.október1920.
HrafnkellKristjánssoníþróttafréttamaður
f.18.janúar1975.
ÞorvaldurSteingrímssonfiðluleikari
f.7.febrúar1908.
SéraPállPálssonsóknarprestur
f.26.maí1927.

NÁTTÚRA ÍSLANDS

Jarðskjálftar
JarðskjálftivarðívestanverðumVatnajökli1.marskl.00:20.
Skjálftinn var 4,3 stig á Richter og er þetta stærsti skjálfti á
þessu svæði síðan 1984. – 30. maí kl. 21:55 varð jarðskjálfti
á Reykjanesi. Hann var upp á 4,7 á Richter og átti upptök sín
8 km norðaustur frá Grindavík. Skjálftinn fannst víða um
Suðvesturland. – 19. júní um kl. 18.00 varð jarðskjálfti við
FagradalsfjallskammtfráGrindavík.Hannvar4,2áRichterog
litluseinnavarðannarskjálftiuppá4,1.–Mikiljarðskjálfta
virkni var undir Eyjafjallajökli í júní og júlí, sennilega vegna
kvikuinnskotsá10kmdýpi.
Hlaup, flóð og skriður
UmmiðjanjúlíurðuþautíðindiaðSkeiðaráhljópaðmestu
úrsínumgamlafarvegiogtókaðfallatilvestursmeðframjök
ulröndSkeiðarárjökulsogalltíGígjukvísl.Gamlifarvegurinn
undirlengstubrúlandsinsvarðnæstumþurr.
Dýraríkið
Taumönd sást á Bakkatjörn á Seltjarnarnesi í maí. Hún er
mjögsjaldgæfánorðurslóðum.–Þávorusvartirsvaniráferð
inniíÁlftafirði.–GransöngvararurpuíEinarslundiíHorna
firðiogerþettaífyrstasinnsemvitaðerumaðþessitegund
hafiorpiðáÍslandi.–6.ágústsásttilvíxlnefs,enþaðerfuglaf
ættfinkasemaldreihefuráðurséstáÍslandi.Fuglinnvaríhópi
um20krossnefjaískógræktinniíStöðvarfirði.–36arnarungar
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Skeiðará tók á árinu að renna til vesturs meðfram jökulrönd
Skeiðarárjökuls. Mikið vatn úr Skeiðarárjökli rann því undir
brúna yfir Gígju til sjávar.
komust á legg á árinu og hafa ekki verið svo margir í manna
minnum.
Veiðamátti1.333hreindýráárinuognáðistsákvótinæralveg
þóaðmiklarþokuráveiðisvæðunumtefðufyrir.–Ínóvember
varupplýstaðrefastofninnhefðitífaldastá30árumogværium
10.000dýr.Ríkiðhyggsthættaaðstyrkjarefaveiðar.
Hvalreki
Steypireyður hljóp á land í Hveravík við Steingrímsfjörð 3.
ágúst. Hvalurinn var særður en samt tókst að koma honum út
áfjörð.
Annað
Veiðar á langreyði hófust í júní og 19. þess mánaðar kom
Hvalur 9 með tvö dýr til stöðvarinnar í Hvalfirði. Það var
EinarK.Guðfinnssonsjávarútvegsráðherrasemleyfðiásíðustu
valdadögum sínum sem ráðherra, 27. janúar, að veiða mætti
150langreyðarog100hrefnuríatvinnuskyni.Ákvörðuninvar
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Langreyður skorin í Hvalstöðinni í Hvalfirði.
umdeildoglögðustnáttúruverndarsinnaroghvalaskoðunarfólk
mjögámótihenni.Allsveiddust125langreyðar.
Vð rannsóknir á framhlaupi Breiðamerkurjökuls kom í ljós
aðJökulsárlóniðerdýpstavatnlandsins,284m.Áðurvartalið
aðÖskjuvatnværidýpst,217m.

PRÓF

Lokapróf við Háskóla Íslands
Allsbrautskráðist1.901kandídatfráH.Í.áárinu2009(2.395
áriðáður).
Eftirsviðumogdeildumskiptustkandídatarþannig:
1.Félagsvísindasvið635,semskiptistþannigádeildir:Félags
ogmannvísindadeild201,félagsráðgjafadeild33,hagfræðideild
29,lagadeild117,stjórnmálafræðideild98,viðskiptafræðideild
157.FjölmennustunámsbrautirnarvorutilB.A.prófsílögfræði
41ogB.S.prófsíviðskiptafræði41.
2.Heilbrigðisvísindasvið 343,semskiptistþannigádeildir:
Hjúkrunarfræðideild 127, lyfjafræðideild 38, læknadeild 86,
matvælaognæringarfræðideild3,sálfræðideild83,tannlækna
(138)

Undirritaður nýr samstarfssamningur milli Háskóla Íslands
og Landsbókasafns F.v: Ingibjörg S. Sverrisdóttir landsbókavörður og Kristín Ingólfsdóttir rektor HÍ.
deild6.FjölmennustunámsbrautirnarvorutilB.S.prófsísál
fræði46,B.S.prófsíhjúkrunarfræði60ogtilembættisprófsí
læknisfræði33.
3. Hugvísindasvið 207, sem skiptist þannig á deildir: Deild
erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 58, guðfræði
og trúarbragðafræðideild 19, íslensku og menningardeild 72,
sagnfræði og heimspekideild 58. Fjölmennasta námsbrautin
vartilB.A.prófsíensku17.
4. Menntavísindasvið 432, sem skiptist þannig á deildir:
Íþrótta, tómstunda og þroskaþjálfadeild 116, kennaradeild
264,uppeldisogmenntunarfræðideild52.Fjölmennustunáms
brautirnarvorutilB.Ed.prófsígrunnskólakennarafræði138og
tilB.Ed.prófsíleikskólakennararfræði58,B.A.prófsíþroska
þjálfafræði43ogB.S.prófsííþróttafræði23.
5.Verkfræði- og náttúruvísindasvið238semskiptistþannig
á deildir: Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði
deild 97, jarðvísindadeild 11, líf og umhverfisvísindadeild
65, rafmagns og tölvuverkfræðideild 14, raunvísindadeild 35,
(139)

umhverfisogbyggingaverkfræðideild16.Fjölmennustunáms
brautirnarvorutilB.S.prófsíferðamálafræði21,tilB.S.prófs
ílíffræði17,B.S.prófsírafmagnsogtölvuverkfræði12.
Lokapróf við Háskólann á Akureyri
Háskólinn á Akureyri brautskráði 289 nemendur árið 2009
(328áriðáður).
Heilbrigðisvísindasvið (64): Dipl.Sc. í heilbrigðisvísindum
4,M.S.prófíheilbrigðisvísindum3,B.S.prófíhjúkrunarfræði
38,B.S.prófíiðjuþjálfunarfræði19.
Viðskipta- og raunvísindadeild (69): B.S.próf í líftækni 4,
B.S.prófísjávarútvegsfræði3,B.S.prófíumhverfisogorku
fræði1,M.S.prófíauðlindafræði6,B.S.prófítölvunarfræði7,
B.S.prófíviðskiptafræði42,M.S.prófíviðskiptafræði13.
Hug- og félagsvísindasvið (156): B.A.próf í nútímafræði
2,B.A.prófífjölmiðlafræði6,B.A.prófísamfélagsoghag
þróunarfræði2,B.A.prófísálfræði10,B.A.prófílögfræði12,
M.L.prófílögfræði6,B.A.prófíþjóðfélagsfræði1,B.Ed.próf
ígrunnskólakennarafræði27,B.Ed.íleikskólakennarafræði17,
kennslufræði til kennsluréttinda á bakkalárstigi 29, kennslu
fræði til kennsluréttinda á meistarastigi 17, Dipl.Ed.próf í
menntunarfræði13,M.Ed.prófímenntunarfræði10,Dipl.Ed.
prófíheimskautarétti4.
Lokapróf við Háskólann í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 719 nemendur árið 2009
(798áriðáður).
Frumgreinapróf:50.
Kennslufræði- og lýðheilsudeild (48): B.Sc.próf í íþrótta
fræði 29, diplóma í kennslufræði 5, diplóma í stærðfræði 8,
M.Ed.prófístærðfræði/raungreinumogkennslufræði5,meist
aranámílýðheilsuogkennslufræði1.
Lagadeild(101):B.A.prófílögfræði55,meistaraprófílög
fræði46.
Viðskiptadeild (273): MBApróf 55, MSc.próf í fjármálum
fyrirtækja 10, B.Sc.próf í viðskiptafræði 133, diplóma í fjár
málum og rekstri 9, diplóma í markaðsfræði og alþjóðavið
(140)

Hús Háskólans í Reykjavík var tekið í notkun seint á árinu.
skiptum2,diplómaístjórnunogstarfsmannamálum9,M.Sc.
próf í fjárfestingarstjórnun 11, M.Sc.próf í reikningshaldi og
endurskoðun16,M.Sc.prófíalþjóðaviðskiptum28.
Tækni- og verkfræðideild (166): Diplómaíbyggingaiðnfræði
11, B.Sc. í byggingatæknifræði 20, B.Sc. í fjármálaverkfræði
25,B.Sc.íiðnaðartæknifræði2,B.Sc.ílífeindafræði12,M.Sc.
í framkvæmdastjórnun/byggingarverkfræði 1, M.Sc. í mann
virkjahönnun/byggingarverkfræði 1, diplóma í rafiðnfræði 26,
B.Sc. í rafmagnstæknifræði 5, B.Sc. í tölvu og upplýsinga
tæknifræði 1, B.Sc. í vél og orkutæknifræði 8, diplóma í vél
iðnfræði7,diplómaírekstrariðnfræði13,diplómaívéliðnfræði
1, B.Sc. í véliðnfræði 7, B.Sc. í hátækniverkfræði 12, B.Sc. í
heilbrigðisverkfræði11,B.Scírekstrarverkfræði22.
Tölvunarfræði(81):B.Sc.ítölvunarfræði53,diplómaíkerfis
fræði 15, M.Sc. í tölvunarfræði 6, M.Sc í máltækni 1, B.Sc.
í hugbúnaðarvekfræði 5, B.Sc. Ed. í stærðfræði og kennslu
fræðum1.
Lokapróf frá Háskólanum á Bifröst
HáskólinnáBifröstbrautskráði232nemenduráárinu2009.
Frumgreinadeild – staðnám20.
Frumgreinadeild–fjarnám38.
Lögfræðideild:B.S.prófíviðskiptalögfræði22,M.S.prófí
lögfræði19.
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Nýbyggingar við Háskólann á Bifröst.
Félagsvísindadeild: B.A.próf í heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði24,M.S.prófífélagsvísindum10.
Viðskiptafræðideild:B.S.prófíviðskiptafræðum–staðnám
22,B.S.prófíviðskipafræðum–fjarnám23,M.S.prófívið
skiptafræðum42,diplómaífjármálumogstjórnun12.
Lokapróf frá landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri
Landbúnaðarháskólinn brautskráði 32 nemendur á háskóla
stigiáárinu,enaukþess21áframhaldsskólastigi.
Auðlindadeild: B.S.próf í búvísindum 5, M.S.próf í búvís
indum5.
Umhverfisdeild: B.S.prófínáttúruogumhverfi9,B.S.prófí
umhverfisskipulagi11,B.S.prófískógfræðioglandgræðslu1,
M.S.prófískógfræði1.
Starfsmenntadeild: Búfræði21.
Lokapróf frá Hólaskóla, háskólanum á Hólum
Hólaskóli, háskólinn á Hólum, brautskáði 72 nemendur (79
áriðáður).
B.A.próf í ferðamálafræði 5, diplóma í ferðamálafræði 13,
diplómaífiskeldisfræði2,hestafræðingarogleiðbeinendur24,
tamningamenn16,þjálfararogreiðkennarar12.
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Doktorspróf
Bandaríkin
Kristín Björnsdóttir í matvælafræði við ríkisháskólann í
NorðurKarólínu (23. mars). Ritgerðin nefnist: Detection and
Control of Histamine Producing Bacteria in Fish. Fjallað er
umþróunaðferðafræðitilþessaðeinangraogteljahistamiín
myndandibakteríurífiski.
Lotta María Ellingsen í rafmagns og tölvuverkfræði við
JohnHopkinsháskólanníBaltimore.Ritgerðinnefnist:Hybrid
Deformable Image Registration with Applicaton to Brains,
PelvisesandStatisticalAtlases.Fjallaðerumólínulegamynd
mátun,semnotuðertilaðfinnasamsvörunmilliveggjamynda,
t.d.segulómmyndaafheila.
Torfi Sigurðsson í taugavísindum við New York háskóla.
Ritgerðinnefnist:StimulusProcessinginFearCircuits:Trans
mission, Plasticity and Modulation by SSRIs. Rannsakaðar
voruþærtaugabrautirheilans,semliggjaaðmöndlukjarnanum,
heilastöðsemstjórnaróttaviðbrögðumlíkamans.
Úlf Níelsson í hagfræði við Columbiaháskóla í New York.
Fjallað er um kauphallasamruna, samkeppni og samþættingu
norrænukauphallanna.
Ýmir Vigfússon í tölvunarfræði við Cornellháskóla í New
Yorkríki(21.ágúst).Ritgerðinnefnist:AffinityinDistributed
Systems.Fjallaðerumhópatengslídreifðumtölvukerfum.
Danmörk
Halldóra Ólafsdóttir í hagnýtri stærðfræði frá tæknihá
skóla Danmerkur í Lyngby (7. apríl 2008). Ritgerðin nefnist:
Analysis of Craniofacial Images using Computational Atlases
andDeformationFields.Notuðersjálfvirkmyndgreiningtilað
rannsakaoggreinasjúkdómaertengjasthöfuðkúpuoghöfði.
England
Eggert Claessen íviðskiptafræðiviðBrunelháskólaíLondon
(24.maí).Ritgerðinnefnist:ViewonOrganizationalLearning
andExcellenceinBusiness.
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Ísland
Anna Ragna Magnúsardóttir í líf og læknavísindum við
læknadeildHáskólaÍslands(13.mars).Ritgerðinnefnist:Ómega
3 fitusýrur í rauðfrumum þungaðra og óþungaðra kvenna á
Íslandi.Tengslviðneyslu,lífshættiogútkomumeðgöngu.
Ársæll Már Arnarsonílífoglæknavísindumviðlæknadeild
HáskólaÍslands.Ritgerðinnefnist:Faraldsfræðiflögnunarheil
kennis. Rannsóknin sýndi sterk tengsl milli flögnunarheil
kennisoghækkaðsaugnþrýsings.
Ása Guðrún Kristjánsdóttir ínæringarfræðiviðmatvælaog
næringarfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.
Ritgerðin nefnist: Næring skólabarna. Þættir sem ákvarða og
stuðlaaðhollumataræði.
Bergrún Arna Óladóttir í jarðfræði frá jarðvísindadeild
HáskólaÍslandsogUniversitéBlaisePascalíClermontFerrand
(25. ágúst). Ritgerðin nefnist: Holocene Eruption History and
Magmatic Evolution of the Subglacial Vatnajökull Volcanos.
Um er að ræða gossögu og kvikuþróun í Grímsvötnum,
BárðarbunguogKverkfjöllum.
Eiríkur Bergmann Einarsson í stjórnmálafræði við stjórn
málafræðideildHáskólaÍslands.Ritgerðinnefnist:Hiðhuglæga
sjálfstæði þjóðarinnar. – Áhrif þjóðernishugmynda á Evrópu
stefnuíslenskrastjórnvalda.
Gunnhildur Lily Magnúsdóttir ístjórnmálafræðiviðstjórn
málafræðideildHáskólaÍslands.Ritgerðinnefnist:SmallStates
Power Resources in EU Negotiations: The Cases of Sweden,
DenmarkandFinlandintheEnvironmentalPolicyoftheEU.
Fjallað er um leiðir og getu smáríkja til áhrifa innan Evrópu
sambandsins.
Gyða Margrét Pétursdóttir íkynjafræðiviðstjórnmálafræði
deildHáskólaÍslands(9.október).Ritgerðinnefnist:Innanáru
kynjajafnréttis.Vinnumenning,kynjatenslogfjölskylduábyrgð.
Fjallaðerumsamræmingufjölskyldulífsogatvinnu.
Helga Gottfreðsdóttiríljósmóðurfræðumviðhjúkrunarfræði
deildheilbrigðisvísindasviðsHáskólaÍslands(21.ágúst).Ritgerðin
nefnist:Ákvarðanatakaverðandiforeldraumfósturskimun.
Hólmfríður Sveinsdóttir í næringarfræði frá matvæla og
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Frá doktorsvörn Ragnheiðar Kristjánsdóttur. F.v.: Gunnar
Karlsson andmælandi, Ragnheiður Kristjánsdóttir, Rósa Magnúsdóttir andmælandi, Eggert Þór Bernharðsson forseti sagnfræði- og heimspekiskorar.
næringarfræðideildHáskólaÍslands(8.maí).Ritgerðinnefnist:
ExploringChangesintheProteomeofEarlyAtlanticCod(Gadus
Morhua) Larvae with Age and in Response to Environmental
Factors.Fjallaðerumbreytileikapróteintjáningaríþorsklirfum
meðaldriogsemviðbrögðviðumhverfisþáttum.
Jóhanna EinarsdóttirítalmeinafræðiviðlæknadeildHáskóla
Íslands (16. janúar). Ritgerðin nefnist: Greining og mæling á
stamileikskólabarna.Rannsökuðvorubörnáaldrinumþriggja
tilfimmára.
Kolbrún Sveinsdóttirímatvælafræðifrámatvælaognæring
arfræðideildHáskólaÍslands(25.september).Ritgerðinnefnist:
ImprovedSeafoodSensoryQualityfortheConsumer.–Sensory
Characteristics of Different Cod Products and Consumer
Acceptance.Fjallaðerumbættskynrængæðisjávarfangsfyrir
neytandannogþáeinkummismunandiþorskafurða.
Kristín Björnsdóttir í félagsvísindum (20. nóvember). Rit
gerðinnefnist:ResistingtheReflection.SocialParticipationof
YoungAdultswithIntellectualDisabilities.Fjallaðerumsam
félagsþátttökuungsfólksmeðþroskahömlun.
Ragnheiður Kristjánsdóttir í sagnfræði við sagnfræði og
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heimspekideildHáskólaÍslands (6.febrúar).Ritgerðinnefnist:
Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk verkalýðsstjórnmál 19011944.
Fjallað er um áhrif þjóðernisstefnu á stjórnmálastarf innan
íslenskrarverkalýðshreyfingar.
Sigurveig Þóra Sigurðardóttir í læknisfræði við læknadeild
Háskóla Íslands (7. maí). Ritgerðin nefnist: Pneumococcal
Conjugate Vaccines in Icelandic Infants. Safety, Immuno
genicity and Protective Capacities. Fjallað er um bakteríuna
pneumókokkus,semereinafalgengustuorsökumlungnabólgu,
blóðsýkingar,heilahimnubólguogfleirisjúkdóma.
Skúli Skúlason í lyfjafræði við lyfjafræðideild Háskóla
Íslands(25.júní).Rannsókninbeindistaðþvíaðþróalyfjaform
tillyfjagjafaráslímhúðsjúklingasemeruillahaldnirafmunn
angrieðafrunsum.
Stefán Ragnar Jónsson ílífog læknavísindumáheilbrigð
isvísindasviði Háskóla Íslands (9. október). Ritgerðin nefnist:
TheAntiretroviralAPOBEC3ProteinsofArtiodactyls.
Steinþór SigurðssonílífefnafræðiviðraunvísindadeildHáskóla
Íslands(23.nóvember).Ritgerðinnefnist:ChemicalComposition
andBiologicalActivityofSomeIcelandisHerbs.Fjallaðerum
efnasamsetninguoglífvirkninokkurraíslenskralækningajurta.
Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir í líf og læknavísindum við
læknadeild Háskóla Íslands (5. október). Ritgerðin nefnist:
Antimicrobial Resistent Bacteria in Production Animals in
Iceland.PossibleTransmissiontoHumans.Fjallaðerumsýkla
lyfjaónæmibakteríaííslenskumbúfénaðioghugsanleganflutn
ingþessímenn.
Ögmundur Viðar Rúnarsson ílyfjaefnafræðiviðlyfjafræði
deild Háskóla Íslands (30. janúar). Ritgerðin nefnist: Efna
smíðar á katjónískum kítósanafleiðum og rannsókn á bakt
eríuhamlandivirkni.
Japan
Arnar Þór JenssoníverkfræðiviðTokyoInstituteofTechology.
Ritgerðinnefnist:ADevelopmentofaSpeechRecognitionSystem
for Resource Deficient Languages. Fjallað er um talgreinakerfi
fyrirtungumálþarsemgögneruafskornumskammti.
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Noregur
Guðrún Jónsdóttir íuppeldisogkennslufræðumviðháskól
ann í Björgvin (20. október). Ritgerðin nefnist: Dubito ergo
sum? – Ni jenter möter naturfaglig kunnskab. Fjallað er um
rannsókn á níu 1617 ára stúlkum og reynslu þeirra af nátt
úrufræðikennsluígrunnskólaogáfyrstaáriíframhaldskóla.
Svíþjóð
Brynhildur Bjarnadóttir í skógvistfræði við háskólann í
Lundi.Ritgerðinnefnist:CarbonStocksandFluxesinaYoung
Siberian Larch Plantation in Iceland. Rannsökuð var kolefn
ishringrásungslerkiskógaráFljótdalshéraði.
Þýskaland
Atli Magnús Seelow í arkitektúr við Tækniháskólann í
München (17. júní). Í ritgerðinni er fjallað um húsagerðarlist
á Íslandi á árunum milli stríða. Athyglin beinist að því hvaða
erlendir straumarbárusttil Íslands og hvernig þeir löguðu sig
aðinnlendumaðstæðum.
Stúdentspróf
Stúdentafjöldi frá stærstu framhaldsskólunum á árinu 2009
varsemhérsegir:FráMenntaskólanumíReykjavík181(203),
MenntaskólanumáAkureyri143(159),VerzlunarskólaÍslands
280 (263), Menntaskólanum við Hamrahlíð 153, Mennta
skólanumviðSund128(143), FjölbrautaskólanumíBreiðholti
156,KvennaskólanumíReykjavík105(141)ogFjölbrautaskól
anum í Garðabæ 103. (149) Fyrstu stúdentarnir voru braut
skráðirfráMenntaskólaBorgarfjarðar,3aðtölu.

RAFORKUMÁL

AðalverkefniLandsvirkjunaráárinuvarundirbúningurvegna
BúðarhálsvirkjunaríTungnaámeð80megavattaframleiðslugetu.
Verðursúvirkjunboðinútárið2010.Hægtmiðarmeðákvarðanir
vegnavirkjanaíneðrihlutaÞjórsárenunniðvaráframaðundir
búningivirkjunarháhitasvæðaíÞingeyjarsýslum.
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Raforkuframleiðsla Landsvirkjunar árið 2009 inn á flutn
ingskerfi Landsnets var nálega hin sama sem 2008 og var
12.154 gígavattstundir (12.346 árið áður). Hlutur vatnsafls í
framleiðslu var 11.687 GWst en jarðgufustöðva 467 GWst.
Landsvirkjun keypti 392 GWst af raforku frá Orkuveitu
ReykjavíkurogHitaveituSuðurnesja.Þessiorkafóríendursölu
tilstóriðju.HeildarorkusalaLandsvirkjunaráárinuvar12.546
gígavatnsstundir. Helstu kaupendur raforku á árinu voru sem
fyrrstóriðjufyrirtækinogfenguþaualls10.365GWst,ensalaá
almennummarkaðivar2.181GWst.
VatnsbúskapurLandsvirkjunarvarígóðumeðallagiáárinu.
Miðlunarrými Landsvirkjunar er nú 4.530 gígalítrar og af því
er um helmingur í Hálslóni eða 2.100 gígalítrar og 1.500 í
Þórisvatni.
HagnaðurafrekstriLandsvirkjunaráárinu2009nam193,0
milljónumBandaríkjadalaogerþaðmunbetriafkomaenárið
áður.

SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL

Ferðamenn
Alls fóru 254.500 Íslendingar utan um Leifsstöð 2009
(406.600 árið áður). Fækkunin var 37.0%. Árið 2009 fækkaði
erlendum ferðamönnum, sem komu um Leifsstöð lítillega
(0,8%) og urðu þeir 464.536 (472.535 árið áður). Met var þó
sett í ágúst, en þá kom 92.021 ferðamaður til Íslands. Flestir
ferðamennkomufráeftirtöldumtíulöndum:
Bretland
Þýskaland
Bandaríkin
Danmörk
Noregur
Svíþjóð
Frakkland
Holland
Spánn

61.619
51.879
43.909
40.270
36.485
31.421
28.818
19.262
13.438
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(69.982)
(45.120)
(40.495)
(41.026)
(35.122)
(32.259)
(26.161)
(18.756)
(10.438)

Staðarskáli í Hrútafirði.
Ítalía
Finnland

12.645
11.566

(10.116)
(10.797)

FerðamönnumfráSpánifjölgaðium31,9%,Ítalíuum25,0%,
Þýskalandi um 15,0% og Bandaríkjunum um 8,4%. Þeim
fækkaðihinsvegarmestfráBretlandi,um12,0%.
Farþegar með Norrænu árið 2009 til Íslands voru 15.126
(16.039áriðáður)ogfráÍslandifóru16.432(16.382).Samtals
ferðuðust því með skipinu til og frá Íslandi 31.558 farþegar
(32.421). Til Íslands kom með skipinu 5.061 farartæki og frá
Íslandifóru5.830.Allsfórþvímeðskipinu10.891farartæki.–
Farþegar,semkomutilReykjavíkurmeðskemmtiferðaskipum,
voruum72.000ogerþað16%fjölgunfráfyrraári.
Flug
Nokkursamdrátturvarðá sætaframboði flugfélagaímillli
landaflugiseinnihlutaársinsogfarþegumfækkaði.Icelandair
flutti um 1,3 milljónir farþega og er það 9,0% samdráttur frá
fyrraári.–BeintflugtilSeattleíBandaríkjunumhófst22.júlí.
ÞettaerlengstaflugleiðIcelandairogtekurflugið78klukku
tíma.
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Frá Skaftafelli í Vatnajökulsþjóðgarði.
Í innanlandsflugi hjá Flugfélagi Íslands var fækkun farþega
um2,0%ogþáeinkumíferðumtilEgilsstaða.Farþegarfélags
ins voru um 420.000, og þar af voru 22.000 í Færeyja og
Grænlandsferðum.FlugfélagÍslandshelduruppiáætlunarflugi
tilÍsafjarðar,AkureyrarogEgilsstaða.FráAkureyrierflogið
tilGrímseyjar,ÞórshafnarogVopnafjarðar.
Siglingar
Eimskipvareinsogárináundanrekiðáalþjóðamarkaðiog
varmikiðtapáþeimrekstri,einkumásíðastaársfjórðungi,en
þá nam tapið um 40 milljónum evra. Í árslokin var stefnt að
þvíaðseljaþrjútilfimmskipsemogfrystiogkæligeymslur
erlendis. – Eimskip sá um rekstur Herjólfs á árinu. – Umsvif
Samskipa fóru minnkandi á árinu, en félagið rekur þó enn
margarstarfsstöðvarerlendis.
NýjaGrímseyjarferjanvartekinínotkun11.apríl,enþáfór
húnísínafyrstuferðfráDalvíktilGrímseyjar.Verðaferðirþar
ámillia.m.k.þrisvarívikuyfirsumartímann.
Samgöngur á landi
Innflutningur bifreiða dróst mikið saman annað árið í röð.
Fluttirvoruinntillandsinsalls2.023nýirfólksbílar(9.033árið
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áður). Af nýinnfluttu bifreiðunum fóru um 1.300 á bílaleigur.
Japanskirbílarvorusemfyrrvinsælastirenþýskirbílargengu
næstir þeim. Söluhæstu bifreiðarnar voru af Suzuki gerð, þ.e.
Suzuki Grand Vitara í flokki jeppa og Suzuki Swift í flokki
fólksbifreiða.

SLYS

Árið2009vorubanaslysílandinu25ogafþeimlétust17í
umferðarslysum,3drukknuðuog3fórustívinnuslysum.Einn
léstísjóslysiogannaríflugslysi.Afþessum25var21karlog
4konur.Enginbörnerutalinhafafaristáárinu.
Sjóslys
Togarinn Sóley Sigurjóns GK 200 strandaði 4. júní í Sand
gerðishöfn. Hann náðist út en við björgunina sökk hafnsögu
báturinnogvarskipstjórihanshættkominn.
16. desember hvolfdi 15 tonna fiskibáti út af Vattarnesi við
Fáskrúðsfjörð. Tveir menn voru um borð og drukknaði annar
þeirra. Hann hafði hjálpað tengdasyni sínum að komast út úr
bátnum.
Flugslys
2. júlí varð alvarlegt flugslys í Selárdal í Vopnafirði. Flug
vélinTFGUN,Cessna180,rakstílágflugiárafmagnslínuog
hrapaði til jarðar. Tveir menn voru í vélinni og lést annar en
hinnslasaðistmikið.
Umferðarslys
Tveirmennlétuststraxogeinnnokkrusíðarafvöldumbíl
slyss á Hafnarfjarðarvegi 18. desember. Ökumaður á litlum
jeppa missti stjórn á ökutæki sínu með þeim afleiðingum að
jeppinn kastaðist yfir á gagnstæðan vegarhelming. Þar lenti
hann á leigubíl sem var með einn farþega. Ökumenn bifreið
annalétustbáðirstraxenfarþeginnnokkrusíðar.
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STJÓRNMÁL

Síðustu dagar stjórnar Geirs H. Haarde
Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem kom til
valda 24. maí 2007, sat nær óbreytt fram til 26. janúar 2009.
Íhennivorueftirtaldirráðherrar:GeirH.Haardeforsætisráð
herra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra,
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra, Björn Bjarnason dóms
málaráðherra,EinarK.Guðfinnssonsjávarútvegsoglandbún
aðarráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra
frá Sjálfstæðisflokknum, en frá Samfylkingunni: Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir félags og trygginga
málaráðherra, Kristján L. Möller samgönguráðherra, Björgvin
G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Þórunn Sveinbjarnardóttir
umhverfisráðherra.
Fyrri hluta janúar var ólga í kringum ríkisstjórnina og þá
einkum Guðlaug Þ. Þórðarson heilbrigðisráðherra vegna þess
að tilkynnt var um fækkun heilbrigðisstofnana um 17 og að
fé yrði skorið niður um 1,3 milljarða. Þessa gætti einkum á
Suðvesturlandi og mest var deilt á breytingar á starfsemi St.
Jósefsspítala. Þetta var gamalgróin stofnun þar sem fram
kvæmdar voru ýmsar skurðaðgerðir, speglanir o.fl. Nú skyldu
verða þar öldrunardeildir og hvíldarinnlagir. Almennt ætlaði
ráðherraaðsparameðþvíaðsameinastofnanirogaukasérhæf
ingu.Enþettamæltistekkivelfyrirogjókáólguílandinu.13.
janúarvarhaldinnenneinnborgarafundurinnfyrirfulluhúsií
Háskólabíóiþarsemaðgerðaleysistjórnvaldavarmótmælt.
Alþingi kom saman 20. janúar, en fljótlega varð að fresta
fundum vegna óláta fyrir utan húsið. Lögregla beitti piparúða
og kastað var grjóti. Þá var kveikt bál á Austurvelli og æpt
„vanhæf ríkisstjórn“. Talað var um mestu mótmælaaðgerðir
frá því 1949. Krafa fólksins var, að stjórnin segði af sér
og efnt yrði til kosninga sem allra fyrst. – 22. janúar tók
fyrir alvöru að hrikta í stoðum ríkisstjórnarinnar. Fundur
í Samfylkingarfélagnu í Reykjavík samþykkti einróma að
slíta sambandinu við Sjálfstæðisflokkinn. Daginn eftir sagði
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Eldur brennur við Alþingishúsið 20. janúar.
IngibjörgSólrúnGísladóttir,formaðurSamfylkingarinnar:„Við
stöndumsamanmeðanstætter“.Ljóstvaraðmikillágreiningur
var með stjórnarflokkunum, einkum um stjórn Seðlabankans,
Fjármálaeftirlitsins, tímasetningu hugsanlegra kosninga og
fleira.IngibjörgSólrúnkomheimfráSvíþjóðeftirsjúkrahús
vistvegnahöfuðmeins23.janúar.Húnáttisíðanfundiumfram
haldstjórnarsamstarfsinsmeðGeirH.Haarde24.og25.janúar
ogsettiþáframkröfuumþað,að„verkstjórníríkisstjórninni“
einsogþaðvarorðaðhyrfitilSamfylkingarinnar.Enþaðvar
ekki ein báran stök um heilsufar flokksformannanna, því að
23.janúarvartilkynntaðGeirhefðigreinstmeðillkynjamein
í vélinda og hann yrði að gangast undir erfiða læknisaðgerð.
Þáléthannþauboðútgangaaðhannætlaðiekkiaðbjóðasig
fram til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins
síðaráárinu.
Hinn 26. janúar héldu Ingibjörg og Geir sinn síðasta fund
semsamstarfsaðilaraðríkisstjórnogurðuþáásáttumaðslíta
stjórnarsamstarfinu. Geir H. Haarde sagði eftir stjórnarslitin,
aðSamfylkinginhefðilátiðstjórnastaf„hatriáeinummanni“,
þ.e. seðlabankastjóranum. Hinn 27. janúar fól forseti Íslands
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Geir H. Haarde tilkynnir blaðamönnum 26. janúar að stjórnarslit séu orðin.
IngibjörguSólrúnuaðmyndanýjastjórn,enþávarfariðaðtala
umJóhönnuSigurðardóttursemhugsanleganforsætisráðherra.
ÁflokksþingiFramsóknarflokksins18.janúarvarflokknum
kosinnýstjórnogvarSigmundurDavíðGunnlaugssonkosinn
formaður.ÞessinýjastjórnFramsóknarflokksinsbauðsttilþess
að verja vantrausti hugsanlega ríkisstjórn Samfylkingarinnar
ogVinstrigrænna.Vissskilyrðifylgdu,þ.ám.aðefntyrðitil
kosningasemfyrst.Eftiraðþessiyfirlýsingframsóknarmanna
kom fram hófust viðræður Samfylkingar og Vinstri grænna
ummyndunminnihlutastjórnar.1.febrúarhöfðuþessiflokkar
náðsamanogumhádegigekkIngibjörgSólrúnáfundforseta
Íslands og afhenti umboð sitt til stjórnarmyndunar. Mun hún
hafa greint forseta frá því, að Jóhanna Sigurðardóttir væri
reiðubúinaðmyndanýjastjórn.Fékkhúnsíðanumboðtilþess
og síðdegis var boðað til ríkisráðsfundar þar sem fráfarandi
ríkisstjórnfékklausnognýstjórntókvið.
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Jóhanna Sigurðardóttir flytur stefnuræðu nýrrar ríkisstjórnar
4. febrúar.
Fyrsta ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
Íríkisstjórninnisemsettistaðvöldum1.febrúar2009voru
eftirtaldir ráðherrar: Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra,
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra,
Kristján Möller samgönguráðherra og Ásta R. Jóhannesdóttir
félagsmálaráðherra frá Samfylkingunni en Steingrímur J. Sig
fússon fjármálaráðherra og landbúnaðar og sjávarútvegsráð
herra, Ögmundur Jónasson heilbrigðis og tryggingamálaráð
herra, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Kolbrún
Halldórsdóttir umhverfisráðherra frá Vinstri grænum. Auk
hinna flokksbundnu ráðherra vou tveir óflokksbundnir. Það
voru Ragna Árnadóttir lögfræðingur, sem starfað hafði í
lagaskrifstofudómsmálaráðuneytisins,enhúnvarðnúdómsog
kirkjumálaráðherra.ÞávarðGylfiMagnússondósentíhagfræði
við HÍ viðskiptaráðherra. Í þessari ríkisstjórn voru jöfn skipti
millikarlaogkvenna.Jóhannavarelstráðherranna66ára,en
Katrín Jakobsdóttir yngst, 33 ára. Stjórnin naut góðs fylgis á
fyrstudögumsínumeðaum67%.
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Nýja ríkisstjórin setti fram markmið sín í sjö liðum. Flest
er þetta amennt orðað og ekki tímasett, enda ætlaði þessi
ríkisstjórn ekki að sitja nema í þrjá mánuði. Í þessum mark
miðapakka var t.d. talað um breytingar á stjórnarskránni
sem gera átti á stjórnlagaþingi. Þá átti í nýrri stjórnarskrá að
kveða á um það, að auðlindir þjóðarinar þ. á m. fiskurinn í
sjónumværueigníslenskuþjóðarinnar.Efnahagsstefnanskyldi
byggjast á áætlun stjórnvalda og Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
Bætt skyldi úr svokölluðum skuldavanda heimilanna með
greiðsluaðlögun,greiðslujöfnungengistryggðralánaogfrestun
nauðungarsölu. Sumt af þessu var gert samkvæmt tillögum
Framsóknarflokksins. Fastast var kveðið að orði í verkefna
skránni um breytingar á yfirstjórn Seðlabankans. Jóhanna
Sigurðardóttirbeiðheldurekkilengieftiraðhrindaþeimbreyt
ingum í framkvæmd og ritaði bankastjórunum bréf 2. febrúar
þarsemþeirvorubeðniraðlátasemfyrstafstörfum,þarsem
setjaættinýlögumstarfsemiSeðlabankans.Aðeinseinnþeirra
varð við þessari ósk, Ingimundur Friðriksson, og baðst hann
straxlausnar.HalldórGuðnasonsagðistmunduhætta1.júníen
DavíðOddssonsagðistekkiveraáförum.
SeintgekkaðkomaSeðlabankalögunumnýjuígegnáAlþingi
vegnaandstöðuogmálþófssjálfstæðismanna.23.febrúarstöðv
aðistmáliðíþingnefndvegna þess að HöskuldurÞórhallsson,
þingmaður Framsóknarflokksins, gekk til liðs við sjálfstæðis
menn um að bíða eftir skýrslu framkvæmdastjórnar ESB um
stjórnseðlabanka.Seðlabankafrumvarpiðvarlokssamþykktá
Alþingi26.febrúarmeð33atkvæðumgegn18.Daginneftirvar
Norðmaðurinn Svein Harald Öygaard ráðinn seðlabankastjóri
tilbráðabirgðaogArnórSighvatssonaðstoðarseðlabankastjóri.
Störfinvorusíðanauglýst.
Eftiraðseðlabankadeilunnilauksnéruststjórnmálílandinu
einkum um tvennt, foringjaskipti í stærstu stjórnmálaflokk
unum og umræður á Alþingi um stjórnarskrárbreytingar, sem
stjórnarflokkarnir og Framsóknarflokkurinn vildu ná fram
fyriralþingiskosningarsemákveðnarvoru25.apríl.
ÍSamfylkingunnisnerustmálumþaðhvortIngibjörgSólrún
Gísladóttir, formaður flokksins, næði þeim bata að hún gæti
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Bjarni Benediktsson fagnar sigri í formannskjöri.
haldið áfram í stjórnmálum, yrði áfram þingmaður og síðan
ráðherra eftir kosningar. Í lok febrúar lýsti Ingibjörg Sólrún
því yfir að hún vildi vera áfram formaður Samfylkingarinnar
ogþingmaður.JóhannaSigurðardóttiryrðihinsvegarforsætis
ráðherraefni flokksins eftir kosningarnar. Þá sagðist Ingibjörg
bjóða sig fram í fyrsta sæti í prófkjöri flokksins í Reykjavík,
Jóhanna vildi fá annað sætið og Össur Skarphéðinsson hið
þriðja.Ekkimæltistþaðvelfyrirhjáöllumflokksmönnum,að
þrjúefstusætinværuþannigfrátekin.
Ekki leið nema rúm vika eða til 8. mars þar til Ingibjörg
Sólrúntaldiheilsusinnarvegnaaðhúnyrðiaðhættaþátttökuí
stjórnmálum.HúnyrðiaðdragasigútúrprófkjöriíReykjavík
ogjafnframtlýstihúnþvíyfiraðhúnætlaðiekkiaðbjóðasig
fram til formanns á landsfundi Samfylkingarinnar, sem halda
átti27.29.mars.Húnlétviðþettatækifæriþauorðfallaaðþetta
væri„nöturlegstaðreyndsemégverðaðhorfastíauguvið“.
Núháttaðisvotilaðstarfandivaraformaðurflokksins,Ágúst
Ólafur Ágústsson, ætlaði að hætta á þingi og hvorki Jóhanna
néÖssursögðustviljaverðaformaður.Þaðáttihinsvegareftir
að breytast að því er Jóhönnu varðaði. Eftir að hafa fengið
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hvatningufráfjöldaflokksmanna,ákvaðJóhanna19.marsað
gefakostásértilformannsávæntanleguflokksþingi.Húnvar
síðankosinmeðmiklumyfirburðum,97,0%greiddraatkvæða.
Seint í janúar hafði Geir H. Haarde lýst því yfir, að hann
ætlaðiekkiaðgefakostásértilformannsíSjálfstæðisflokknum
álandsfundihans26.29.mars.ÞingmennirnirBjarniBenedikts
sonogKristjánÞórJúlíussongáfukostásértilformennskunnar
ogsigraðiBjarnimeð58,1%greiddraatkvæðaenKristjánÞór
fékk 40,4%. Eftir þessi flokksþing var ljóst, að nýir foringjar
yrðutilþessaðstýraþremuraffjórumstærstuflokkunumvið
kosningarnar25.apríl.
Á tímabilinu frá lokum flokksþinga og fram að kosningum
snéruststjórnmálílandinumestumdeiluráAlþingiútafhugs
anlegum stjórnarskrárbreytingum. Lítið var talað um óútkljáð
Icesavemál með þeirri undantekningu þó, að rætt var um álit
breskrar þingnefndar þess efnis að Alastair Darling hefði
mistúlkaðorðÁrnaMathiesenífrægusímtali7.október2008.
Þetta álit var talið geta styrkt málstað Íslendinga í Bretlandi,
en ríkisstjórnin notaði ekki þetta tækifæri til þess að benda
á að beiting hryðjuverkalaga hefði verið allt of harkaleg ráð
stöfun. Kosningabaráttan var óvenjudauf, en harðnaði nokkuð
og þá einkum Sjálfstæðisflokknum í óhag, þegar upplýst var
að flokkurinn hefði fengið 30 milljón króna styrk frá FL
Group í desember 2006 og 25 milljónir í sama mánuði frá
Landsbankanum.GeirH.Haardetókásigallaábyrgðáþessu
ensíðarupplýstistaðGuðlaugurÞ.Þórðarsonhafðifengiðmenn
tilþessaðaflastyrkjanna.
Í skoðanakönnunum síðustu vikur fyrir kosningar kom í
ljós að nýtt stjórnmálaafl, Borgararhreyfingin, hafði töluvert
fylgienFrjálslyndiflokkurinnvirtistveraaðgufaupp.Íslands
hreyfingÓmarsRagnarssonargekktilliðsviðSamfylkinguna.
ÍskoðanakönnunFréttablaðsinsummiðjanaprílkomframað
52,6% kjósenda vildu Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætis
ráðherra, 25,85% Bjarna Benediktsson, 11,5% Steingrím J.
Sigfússonog4,8%SigmundDavíðGunnlaugsson.Alþingivar
slitið17.apríl,aðeinsvikufyrirkosningar.
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Alþingiskosningar 25. apríl
Sjö stjórnmálasamtök buðu fram í öllum sex kjördæmum
landsins í alþingiskosningunum 25. apríl. Það voru Fram
sóknarflokkur(Blisti),Sjálfstæðisflokkur(Dlisti),Frjálslyndi
flokkurinn (Flisti), Borgarahreyfingin (Olisti), Lýðræðis
hreyfingin(Plisti),Samfylkingin(Slisti)ogVinstrihreyfingin
–græntframboð(Vlisti).
Á kjörskrá í alþingiskosningunum 2009 voru 227.843 og af
þeim kusu 193.975 eða 85,1% og er þetta 1,6% betri kjörsókn
en2007.Kosningaþátttakakvennavarheldurmeirienkarlaeða
85,8%ámóti84,5%.Frambjóðendurvorualls882,517karlar
eða58,6%ogkonur365,41,4%.Eflitiðeráþrjúefstusætiner
hlutur kvenna heldur lakari eða 38,1%. 36 karlar og 27 konur
vorukjörináþing,ogvarhlutfallkvennameðalkjörinnaþing
manna42,9%semerhiðhæstasíðankonurfengukosningarétt
ogkjörgengi.ÞettahlutfallkvennaáAlþingiÍslendingaermeð
þvíhæstasemgeristíEvrópu.
Niðurstöður kosninganna 25. apríl 2009 urðu þau að gild
atkvæði voru 187.183 eða 96,5%, auðir seðlar 6.226 (3,2%)
og ógildir 66 (0,3%). Skipting atkvæða milli flokka var
þannig, að Framsóknarflokkur fékk 14,8% gildra atkvæða og
vannþví3,0%frásíðustukosningum,Sjálfstæðisflokkurfékk
23,7% og tapaði 12,9%, Frjálslyndi flokkurinn fékk 2,2% og
tapaði 5,0%, Borgarahreyfingin fékk 7,2% gildra atkvæða og
Lýðræðishreyfingin 0,6%. Samfylkingin fékk 29,8% og bætti
viðsig3,0%ogVinstri hreyfingingræntframboðfékk21,7%
greiddraatkvæðaogbættiviðsig7,3%.Verulegurmunurvará
fylgiflokkannaeftirkynjumogfenguSamfylkinginogVinstri
grænirmunmeirafylgimeðalkvennaenkarlaeðau.þ.b.60%.
Þingmenn skiptust þannig milli flokka að Framsóknar
flokkurinn fékk 9 þingmenn og bætti við sig tveimur, Sjálf
stæðisflokkurinn fékk 16 þingmenn og tapaði níu, Frjálslyndi
flokkurinn fekk engan þingmann og tapaði fjórum, Borgara
hreyfinginfékkfjóraþingmenn,enLýðræðishreyfinginengan.
Samfylkingin fékk 20 þingmenn og bætti við sig tveimur og
Vinstri hreyfingingrænt framboð 14 þingmenn og bætti við
sigfimm.
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Samfylkinginvaraðþessusinnistærstiflokkurinnífjórum
kjördæmum.ÍReykjavíknorðurogReykjavíksuðurfékkflokk
urinn32,9%íhvorukjördæmi,íSuðvesturkjördæmifékkflokk
urinn 32,2% og í Suðurkjördæmi 28,0%. Vinstri hreyfingin
grænt framboð var stærsti flokkurinn í Norðausturkjördæmi
með29,7%ogSjálfstæðisflokkurinníNorðvesturkjördæmimeð
22,9%.Síðarnefndiflokkurinnhafðireyndarhlutfallslegamest
fylgiíSuðvesturkjördæmi27,6%.Framsóknarf lokkurinnhafði
mest fylgi í Norðausturkjördæmi 25,3%. Borgarahreyfingin
hafðimestfylgiíReykjavíknorður9,6%.
Nýir þingmenn, þ.e. þeir sem ekki sátu á síðasta þingi
fyrir kosningar, voru fleiri en nokkru sinni fyrr eða 27.
– Fyrir Framsóknarflokk komu inn 5 nýir þingmenn þ.e.
Guðmundur Steingrímsson (hann var áður varaþingmaður
Samfylkingar), Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Vigdís Hauks
dóttir. – Fyrir Sjálfstæðisflokkinn komu inn 3 nýir þingmenn
þ.e. Ásbjörn Óttarsson, Tryggvi Þór Herbertsson og Unnur
Brá Konráðsdóttir. – Þingmenn Borgarahreyfingarinnar urðu
þessir: Birgitta Jónsdóttir, Margrét Tryggvadóttir, Þór Saari
ogÞráinnBertelsson. – fyrir Samfylkinguna komu inn9 nýir
þingmenn:JónínaRósGuðmundsdóttir,MagnúsOrriSchram,
OddnýG.Harðardóttir,ÓlínaÞorvarðardóttir,RóbertMarshall,
SigmundurErnirRúnarsson,SigríðurIngibjörgIngadóttirSkúli
Helgason og Valgerður Bjarnadóttir. – Fyrir vinstri hreyfing
una–græntframboðkomu6nýirþingmenn:ÁsmundurEinar
Daðason, Björn Valur Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
Lilja Mósesdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Svandís
Svavarsdóttir.
Þráinn Bertelsson sagði fljótlega skilið við samflokksfólk
sitt og starfaði áfram sem óháður þingmaður. Þá urðu hinir
þingmenn Borgarahreyfingarinnar viðskila við flokkinn og
tókuaðnefnasigHreyfinguna.Eftirtaldirþingmennfrákosn
ingunum2008,sembuðusigframíefstusætumþá,náðuekki
kjöri: Arnbjörg Sveinsdóttir (Sj), Ásta Möller (Sj), Grétar
Mar Jónson (Fl), Guðjón A. Kristjánsson (Fl), Helga Sigrún
Harðardóttir, Kjartan Ólafsson (Sj), Karl V. Matthíasson (Sf),
(164)

KolbrúnHalldórsdóttir(Vg),SigurðurKáriKristjánsson(Sj).–
JóhannaSigurðardóttirvarelstþeirrasemkosnirvoruáþing,
66 ára, en hún var fyrst kosin á þing árið 1978. Ásmundur
EinarDaðasonvarðyngstiþingmaðurinn,26ára.Hannereini
bóndinnáþingi.
Útstrikaniraflistumvorumeðmestamóti.Tveirþingmenn
félluniðurumsætivegnaþeirra.Þaðvorusjálfstæðismennirnir
GuðlaugurÞórÞórðarsoníReykjavíksuðurogÁrniJohnsení
Suðurkjördæmi.Guðlaugurvarstrikaðurúteðafærðurniðurá
1.933seðlum,semer23,6%,enÁrnivarstrikaðurúteðafærður
niðurá1.357seðlum,semer19,2%.Flestarútstrikanirbæðiað
fjöldatiloghlutfallslegafékkhinsvegarKolbrúnHalldórsdóttir
frá Vinstri grænum í Reykjavík suður. Hún var strikuð út
eða færð niður á 1.990 seðlum sem er 24,6% af þeim sem
greidduflokknumatkvæðiíkosningunum.Samfylkingarfólkið
Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og
ÖssurSkarphéðinssonfengueinnigmargarútstrikanir.
Önnur ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 10. maí 2009
Í kosningunum 25. apríl 2009 fengu Samfylking og Vinstri
hreyfingin–græntframboðsamtals34þingmenn,þ.e.öruggan
meirihlutaáþingi.Þjóðinvirtistþvíviljafelaþessumflokkum
stjórn landsins. Foringjar þeirra voru þessu mjög fylgjandi.
Eina ágreiningsefnið sem talað var um var umsókn um aðild
aðEvrópusambandinu.Samfylkinginvildisækjaumaðildsem
allra fyrst en VG var á móti aðild. Strax á öðrum degi eftir
kosningarnarhittustformennogvaraformennvinstriflokkanna
tilviðræðnaumstjórnarmyndun.Litlarfregnirkomuafþessum
viðræðum en þær virtust ganga mjög vel. Stjórnarmyndunar
viðræðunum lauk 9. maí og daginn eftir komu saman flokks
ráð Vinstri grænna og flokksstjórn Samfylkingarinnar. Þar
var samþykktur stjórnarsáttmáli og tilkynnt um ráðherraval.
Ríkisstjórnintóksíðanviðvöldum10.maí.Ráðherrarurðunú
12ístað10.Einadeilumálflokkanna,ESBmálið,skyldiafgreitt
þannigaðsóttyrðiumaðildogniðurstaðaúrsamningaviðræð
umviðESByrðilögðfyrirþjóðinaíbindandiatkvæðagreiðslu.
Lögð var fram 100 daga áætlun um störf ríkisstjórnarinnar.
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Foringjar vinstri flokkanna koma saman til viðræðna um nýja
ríkisstjórn. F.v.: Jóhanna Sigurðardóttir, Dagur B. Eggertsson,
Katrín Jakobsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon.
Meðal atriða í henni voru þessi: Þingsályktunartillaga vegna
umsóknar Íslands um ESB lögð fram á Alþingi, endurskoðun
hafin á fiskveiðistjórnunarkerfinu, náð yrði samkomulagi við
aðilavinnumarkaðarinsumsvonefndan„stöðugleikasáttmála“,
frumvarpumpersónukjöryrðilagtfyrirAlþingisemogfrum
varp um ráðgefandi stjórnlagaþing, ný yfirstjórn yrði ráðin í
SeðlabankaÍslands.
Stjórnarandstaðantaldiaðmörgatriðií100dagaáætluninni
væru alltof óljóst orðuð og lítt framkvæmanleg. Þá benti hún
strax á að stjórnin hefði ekki meirihluta fyrir að samþykkja
þingsályktunina um aðild að ESB vegna andstöðu nokkurra
þingmannaVinstrigrænna.Stjórninyrðiþvíaðtreystaánokkra
þingmennstjórnarandstöðunnartilþessaðnámálinufram.Um
breytingaráfiskveiðistjórnunarkerfinuurðumiklardeilur.LÍÚ
vildiekkiverameðínefndarstarfiumþaðmál.Þágekkseintað
komaframfrumvarpiumpersónukjörogstjórnlagaþing.Hins
vegar komst á „stöðugleikasáttmáli“ og samkomulag var gott
viðaðilavinnumarkaðarins.
(166)

Nýja ríkisstjórnin 10. maí. F.v.: Árni Páll Árnason, Jón Bjarnason, Gylfi Magnússon, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Ólafur Ragnar Grímsson
forseti Íslands, Steingrímur J. Sigfússon, Kristján Möller,
Katrín Jakobsdóttir, Ragna Árnadóttir, Katrín Júlíusdóttir og
Svandís Svavarsdóttir.
Í annarri ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur voru eftirtaldir
ráðherrar: Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Össur
Skarphéðinsson utanríkisráðherra, Kristján Möller samgöngu
ráðherraogsíðareinnigráðherrasveitarstjórnarmála,ÁrniPáll
Árnason félags og tryggingamálaráðherra og Katrín Júlíus
dóttiriðnaðarráðherrafráSamfylkingunni.FráVinstrigrænum
voruþessirráðherrar:SteingrímurJ.Sigfússonfjármálaráðherra,
Ögmundur Jónasson heilbrigðis og tryggingamálaráðherra,
Katrín Jakobsdóttir mennta og síðar menningarmálaráðherra,
JónBjarnasonsjávarútvegsoglandbúnaðarráðherraogSvandís
Svava rsdóttir umhverfisráðherra. Utan flokkanna tveggja
voru áfram þau Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra og Ragna
Árnadóttirdómsmálaráðherra.
Hinn 30. september sagði Ögmundur Jónasson af sér ráð
herradómi. Hann bar því við að forsætisráðherra heimtaði að
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Mótmæli við Alþingishúsið 8. júní.
ríkisstjórnin yrði að vera algerlega sammála í Icesavemálinu.
Ögmundur vildi hins vegar að Alþingi fjallaði um málið án
þess að búið væri að ákveða niðurstöðuna fyrirfram með
stjórnarmeirihlutanum. 1. október tók Álfheiður Ingadóttir við
embættiheilbrigðisráðherra.Húnertuttugastakonansemgegnir
ráðherraembætti á Íslandi. Eftir þetta voru sex karlar og sex
konuríríkisstjórninni.7.októbersamþykktiþingflokkurVinstri
grænnaáframhaldandisamstarfviðSamfylkinguna,þráttfyrir
brotthvarfÖgmundar,enflokkurhanstaldiaðforsætisráðherra
hefði ráðið mestu um brotthvarf hans vegna ágreinings um
Icesave.
Icesavemálið
Svo fór að mestöll orka ríkisstjórnarinnar á árinu 2009
fór í tvö mál, umsóknina um inngöngu í ESB og síðan Ice
savemálið. Fyrsta ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hafði
ákveðiðaðforræðiásvokölluðuIcesavemáli,þ.e.endurgreiðslu
tilHollendingaogBretaáþvífésemþeirhöfðugreitteigendum
skuldbindinga vegna Icesaveinnlána í Landsbankann, yrði hjá
fjármálaráðuneytinu.SteingrímurJ.Sigfússonfjármálaráðherra
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Útifundur gegn Icesave um miðjan ágúst.
skipaðinýjasamninganefndíþettamál28.febrúar.Yfirskrift
erindisbréfs þessarar nýju nefndar var „Ný nálgun – erindis
bréf samninganefndar um gjaldeyrislán“. Ekkert samráð var
viðþingeðastjórnarandstöðuummáliðogbréfiðvarekkigert
opinbertfyrreníjúní.Formaðurþessararnýjunefndarogaðal
samningamaðurÍslendingavarSvavarGestssonsendiherraog
flokksbróðir Steingríms. Samningaviðræður stóðu ekki lengi
og þeim lyktaði með samkomulagi við Hollendinga og Breta
sem undirritað var af fjármálaráðherra 5. júní, og taldi hann
þetta „glæsilegt samkomulag“. Fyrirvari var í samkomulaginu
um samþykki Alþingis og var málið lagt fyrir þingið 8. júní.
Stjórnarandstaðan lagðist gegn málinu og fann því flest til
foráttu. Helst var gagnrýnt að íslenska ríkið gengi í ábyrgð
vegna Icesaveskuldbindinganna, sem fyrst voru taldar nema
660milljörðumkróna.Þávarsagtaðvextirværualltofháiren
þeirskylduvera5,55%.Aðvísuskylduvextirekkigreiddirút
fyrstusjöárinenþeiráttuaðleggjastviðhöfuðstólinn.Gertvar
ráðfyrirþvíaðeignirLandsbankansyrðuseldaroglániðgreitt
niðurmeðþeim.Fljótlegakomíljósaðtæpastvarþingmeiri
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Enn einn útifundurinn gegn Icesave.
hluti fyrir þessum gjörningi og fjármálaráðherra hefði því
ekki umboð til þess að skrifa undir hann. Meðal almennings
var mikil andstaða gegn því að greiða yfirleitt nokkuð upp í
Icesaveskuldbindingarnar. Safnaðist múgur og margmenni við
alþingishúsiðtilmótmælaogbarðipottaogpönnur.Næstaskref
Alþingis var að samþykkja eftir miklar umræður ýmsa fyrir
varaviðsamninginnogvarþaðgertáforræðifjárlaganefndar.
MeðþessumfyrirvörumvarmáliðafgreittfráAlþingi28.ágúst
með34atkvæðumgegn14.Allirstjórnarþingmennsamþykktu
frumvarpið en á móti greiddu atkvæði níu framsóknarmenn,
ÞráinnBertelson,BirgittaJónsdóttirogMargrétTryggvadóttir
úr Hreyfingunni og sjálfstæðismennirnir Árni Johnsen og
BirgirÁrmannsson.13sjálfstæðismennsátuhjáaukÞórsSaari.
IllugiGunnarssonvarfjarverandi.MeðalfyrirvarasemAlþingi
setti28.ágústvarsúskoðunÍslendingaaðekkiværiríkisábyrgð
á Icesaveskuldbindingunum og allar greiðslur féllu niður eftir
ákveðinntíma.
Núhófstnýsamningalotaummáliðoghennilaukánþessað
EnglendingarogHollendingarsamþykktufyrirvarana.Jóhanna
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Atkvæðagreiðsla um Icesave 28. ágúst. Gunnar Bragi Sveinsson í ræðustól.
SigurðardóttirbarmáliðuppaðnýjuáAlþingi18.októberog
vildi fá það samþykkt. Sagði hún að samskipti Íslendinga við
Alþjóða gjaldeyrissjóðinn væru í uppnámi ef ekki tækist að
leysaIcesavemálið.Fyrstaumræðafórfram22.og23.október
ognúvaröllstjórnarandstaðanámótisemognokkrirþingmenn
Vinstri grænna. Meðal þeirra var Ögmundur Jónasson, fyrr
verandiheilbrigðisráðherra,semhafðisagtsigúrríkisstjórninni
30.septembervegnaágreiningsumIcesavemálið.Ífyrstuviku
októbervarálitiðaðríkisstjórninkynniaðfallavegnaágrein
ings um Icesavemálið. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir formaður
þingflokksVinstrigrænna,sakaðiríkisstjórninaumólýðræðis
legvinnubrögð.Húndróþóílandogvirtistummiðjanmánuð
innverakominábandríkisstjórnarinnar.
Eftir fyrstu umæðu var Icesavefrumvarpinu vísað til fjár
laganefndar.Þarvarþaðtilumræðuframtil16.nóvember,en
þávarþaðafgreittútúrnefndinniíágreiningi.Sexstjórnarliðar
greidduatkvæðimeðþvíaðmáliðfæriúrnefndenfimmstjórn
arandstæðingar vildu ræða það lengur. Við aðra umræðu var
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áframmikiðmálþóf,enþvílaukmeðsamkomulagi4.desember
um að taka Icesavemálið af dagskrá í bili. Það skyldi síðan
afgreitttilþriðjuumræðu8.desemberogvarþaðgertmeð32
atkvæðum gegn 29. Stjórnarþingmennirnir Lilja Mósesdóttir
og Ögmundur Jónasson sögðu nei en Þráinn Betelsson já. Þá
hafðimáliðveriðrættí140klukkustundir.Flestarræðurflutti
Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Framsóknar,
en hann talaði í 537 mínútur. Þriðja og síðasta umræða um
Icesavemáliðfórframmillijólaognýárs.Hennilauk30.des
ember með atkvæðagreislu 3330. Ögmundur og Lilja Móses
dóttir greiddu sem fyrr atkvæði með stjórnarandstöðunni, en
ÞráinnBertelssonmeðstjórninni.
Umsókn um aðild að Evrópusambandinu
16.júlí2009varsamþykktáAlþingiÍslendingatillagaþess
efnisaðsækjaumaðildaðEfnahagsbandalagiEvrópu(ESB).33
þingmennvorutillögunnisamþykkiren28voruámóti.Allir20
þingmennSamfylkingarinnarvorusamþykkirþvíaðsækjaum
aðild, 8 þingmenn Vinstri grænna, 3 framsóknarmenn (Birkir
JónJónsson,GuðmundurSteingrímssonogSivFriðleifsdóttir),
einn sjálfstæðismaður (Ragnheiður Ríkharðsdóttir) og einn
borgaraflokksmaður (Þráinn Bertelson). Allir aðrir þingmenn
Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði á móti nema Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir sem sat hjá. Af Vinstri grænum greiddu
þessiratkvæðiámóti:ÁsmundurEinarDaðason,AtliGíslason,
JónBjarnason,LiljaRafneyMagnúsdóttirogÞuríðurBackman.
GuðfríðurLiljaGrétarsdóttirsathjá.
Hinn23.júlíafhentiÖssurSkarphéðinssonCarlBildtutan
ríkisráðherra Svíþjóðar formlega umsókn Íslands um aðild að
Efnahagsbandalaginu.Svíarvoruumþessarmundirífyrirsvari
fyrirBandalagið.UtanríkisráðherrarESBsamþykktu27.júlíað
vísaumsókninnitilframkvæmdastjórnarESB.Næstaskrefvar
það,aðOlliRehnafhentiforsætisráðherra8.septemberspurn
ingalistavegnaumsóknarÍslandsaðESB.Svaraáttispurning
unum(3.000)fyrir16.nóvember.
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Alþingi
StörfAlþingsvorumjögskrykkjóttáárinu.Málþófmikiðá
stundumenhléámilli.Fyrstiþingfundurársinsvar20.janúar,
enþáurðuóeirðirviðþinghúsið.Forsetaskiptiurðuáþinginu
4. febrúar. Guðbjartur Hannesson var kosinn forseti með 35
atkvæðum en fráfarandi forseti, Sturla Böðvarsson, fékk 25.
Vorþingiðlaukstörfum17.apríl,aðeinsvikufyrirkosningar.
Nýttþing,137.löggjafarþingið,komsaman15.maí.ÁstaRagn
heiður Jóhannesdóttir var kosin forseti og þingflokksformenn
voruþessir:BjörgvinG.SigurðssonfyrirSamfylkinguna,Illugi
Gunnarsson Sjálfstæðisflokki, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Vinstrigrænum,GunnarBragiSveinssonFramsóknarflokkiog
BirgittaJónsdóttirBorgarahreyfingunni.Deiltvarumþingflokks
herbergi. – Dagana 1.10. ágúst var fundum Alþingis frestað,
en fjárlaganefnd fjallaði um Icesave málið. – 5. ágúst létu þrír
þingmenn Borgarahreyfingarinnar í ljós þá skoðun, að Þráinn
Bertelssonættiaðvíkjaafþingiafheilsufarsástæðum.Þvímáli
lauksvo,aðÞráinnsagðisigúrflokknum14.ágúst.
Flokksþing
30.flokksþingFramsóknarflokksinsvarhaldið16.18.janúar.
Þarvarkosinnnýrformaður,SigmundurDavíðGunnlaugsson
með 449 atkvæðum en Höskuldur Þ. Þórhallsson fékk 340.
Kjörstjóri kynnti fyrst á fundinum að Höskuldur hefði sigrað
en varð að draga það til baka eftir fimm mínútur. Birkir Jón
Jónsson var kosinn varaformaður og hlaut 59% atkvæða. Siv
Friðleifsdóttirfékk39%.EyglóHarðardóttirvarkosinnritari.
Frjálslyndi flokkurinn hélt landsþing í Stykkishólmi 14.15.
mars. Guðjón Arnar Kristjánsson var endurkjörinn formaður
flokksins. Ágreiningur var um varaformann og heldur dauft
yfir starfsemi flokksins. Ásgerður Jóna Flosadóttir var kosin
varaformaðurensagðiafséreftirviku.–LandsfundurVinstri
grænnavarhaldinníReykjavík20.22.mars.Mikillkrafturvar
í starfsemi þess flokks. – Á aðalfundi Íslandshreyfingarinnar
í mars var ákveðið að óska eftir því við Samfylkinguna að
Íslandshreyfinginverðieittafaðildarfélögumhennar.Varþað
samþykkt.
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Landsfundur Samfylkingarinnar var haldinn 27.29. mars í
Kópavogi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir flutti þar kveðjuræðu
sínasemformaðurþvíaðhúntreystisérekkitilaðhaldaáfram
vegnaveikinda.Húnsagðimestuyfirsjónsínaísamstarfinuvið
Sjálfstæðisflokkinnaðgeraekkiafdráttarlausakröfuumbreyt
ingarástjórnkerfinu.Húnsagðistviljanýjapeningamálastefnu
með umsókn um aðild að ESB. Vikurnar fyrir landsfundinn
hafðiveriðuppimikillþrýstinguráJóhönnuSigurðardótturað
gefakostásérsemformaðurSamfylkingarinnar.19.marssagði
Jóhanna sig vera reiðubúna að taka við formennskunni. Við
kosninguálandsfundinumfékkJóhanna97,0%atkvæða.Dagur
B. Eggertson var kosinn varaformaður með 66,0% atkvæða
en Árni Páll Árnason fékk 33,0%. Margrét Björnsdóttir varð
formaðurframkvæmdastjórnar.
38. landsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn í Laugar
dalshöll 26.29. mars. Fráfarandi formaður, Geir H. Haarde,
baðst í ræðu sinni afsökunar á mistökum við einkavæðingu
bankanna.Þeirhefðulentífárramannaeiguístaðþessaðverða
í dreifðri eignaraðild. Geir mælti með tillögu Evrópunefndar
flokksins um tvöfalda atkvæðagreiðslu um ESB. Geir kvaddi
Alþingi 25. mars eftir að hafa setið 22 ár á þingi. Bjarni
Benediktsson var kosinn nýr formaður Sjálfstæðisflokksins
með990atkvæðumeða58,0%greiddraatkvæða.KristjánÞór
Júlíusson fékk 688 atkvæði eða 40,4%. Við kosningu varafor
mannshlautÞorgerðurKatrínGunnarsdóttirlangflestatkvæði
eðaum80,0%.
LandsþingBorgarahreyfingarinnarvarhaldiðdagana12.13.
september. Samþykkt var tilaga að nýjum lögum fyrir hreyf
inguna. Þingmennirnir þrír gátu ekki sætt sig við hana og
sögðusigúrBorgarahreyfingunni.Fjórðiþingmaðurinn,Þráinn
Bertelsson, var farinn áður. Borgarahreyfingin var því eftir
landsþingið án þingmanna. Valgeir Skagfjörð var kosinn nýr
formaðurflokksins.Um100mannssóttufundinn.
Opinberar heimsóknir erlendra ráðamanna
Forsætisráðherrar Norðurlanda voru á hnattvæðingarþingi
í nágrenni Bláa lónsins í lok febrúar. – Utanríkisráðherrar
(174)

Anders Fogh Rasmussen framkvæmdastjóri NATÓ í heimsókn
á Alþingi.
Norðurlanda funduðu í Reykjavík 9. júní og forsætisráðherrar
sömulandaáEgilsstöðum15.júní.–AndersFoghRasmussen,
nýráðinnframkvæmdastjóriNATÓ,komtilÍslands20.ágústog
ræddiviðforsætisogutanríkisráðherra.–LulzimBasha,utan
ríkisráðherraAlbaníu,komíopinberaheimsókníboðiÖssurar
Skarphéðinssonarífebrúar.
Opinberar heimsóknir innlendra ráðherra
Fyrstu dagana í júní var Össur Skarphéðinsson í opinberri
heimsóknáMöltu.HannræddiþareinkumumsóknÍslandsað
ESB.
Skoðanakannanir
Í fyrstu skoðanakönnnun ársins eftir myndun minnihluta
stjórnarSamfylkingar ogVinstri grænnahafði stjórnin 67,5%
fylgi. – Í fyrstu könnun eftir kosningar var ríkisstjórnin með
61,0%fylgiogfylgiflokkannavarlíttbreyttfrákosningunum.
– Í lok júlí var fylgi ríkisstjórnarinnar komið niður í 43,0%.
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Gengið til þings 1. október.
–ÍkönnunummiðjanoktóberkomíljósaðHreyfinginhafði
tapaðnæröllufylgisínuogvaraðeinsmeð0,8%.Sjálfstæðis
flokkur var nú aftur orðinn stærsti flokkur landsmanna með
34,7% fylgi. Samfylkingin hafði 30,8%, Vinstri grænir 19,2%
og Framsóknarflokkur 14,1%. 57,9% vildu segja AGS samn
ingnum upp. – Í árslok var staða stjórnmálaflokkanna þessi í
skoðanakönnun:Sjálfstæðisflokkur33,0%,Samfylking24,0%,
Vinstrigrænir23,0%,Framsóknarflokkur15,0%ogHreyfingin
1,0%.Ríkisstjórninvarþátalinhafa47,0%fylgi.
Sveitarstjórnarmál
NýrmeirihlutivarmyndaðuráBlönduósiífebrúarafDlista,
Alista og þremur af Elista. Aðeins einn er í minnihluta af
Elista.–BæjarfulltrúarniríGrindavíkGarðarPállVignisson
(Samfylkingu) og Björn Haraldsson (Frjálslynda flokknum)
gengutilliðsviðVinstrihreyfingunagræntframboðíjúní.Nýr
meirihlutivarmyndaðuríbænumíbyrjundesember.Aðhonum
stóðuSamfylking,SjálfstæðisflokkurogVinstrigrænir.Ólafur
Örn Ólafsson varð bæjarstjóri. – Bæjarstjórn Álftaness ákvað
9. september að segja Sigurði Magnússyni bæjarstjóra upp
(176)

störfum.Álftaneslistinnvarþásprunginnogeinnfulltrúahans
greiddi atkvæði með sjálfstæðismönnum. Í lok september var
myndaðurnýrmeirihlutiáÁlftanesi.Hannskipuðu3fulltrúar
DlistaogMargrétJónsdóttirafÁlftaneslistanum.
Fyrstaprófkjörvegnasveitarstjórnarkosninga2010fórfram
hjásjálfstæðismönnumáSeltjarnarnesi7.nóvember.Ásgerður
HalldórsdóttirvarðefstogGuðmundurMagnússoníöðrusæti.
– Óvænt úrslit urðu í könnun framsóknarmanna í Reykjavík
í lok nóvember. Starfandi borgarfulltrúi og samstarfsmaður
SjálfstæðisflokksinsÓskarBergssonfékkaðeins38,0%íefsta
sætið en Einar Skúlason fékk 62,0%. Guðrún Valdimarsdóttir
varðíöðrusætimeð59,0%.

TÍMAMÓT

Nokkur afmæli félaga, stofnana og fyrirtækja
16.febrúar:KnattspyrnufélagReykjavíkur(KR)varð110ára.
Haldinvarhátíðarsamkoma.
10. mars voru liðin 75 ár frá því að dregið var fyrst í
Happdrætti Háskóla Íslands, þ.e. 10. mars 1934. Ingigerður
Jónsdóttir,þá13ára,varfengintilþessaðdragaútfyrstavinn
inginn. Í tilefni af afmælinu var hún aftur fengin til þess að
dragaútvinningognúfyrir2009.AhöfninfórframíIðnóeins
og1934.
25.maí:Sjálfstæðisflokkurinnvarð80ára.Flokksmennætla
aðsinnaumhverfisverndá80stöðum.
16. júní voru liðin 100 ár síðan vatni var hleypt á fyrsta
vatnshanann í Reykjavík. Vatnsveita Reykjavíkur telst stofnuð
þennandag.
17.júlívarþessminnstað50árvoruliðinfráþvíaðopnaður
varakveguryfirDynjandisheiðiáVestfjörðum.
15.ágúst:KnattspyrnufélagiðÞrótturíReykjavík60ára.Það
var stofnað af piltum á Grímsstaðaholti, hafði alllengi aðal
starfsemisínaíSundum,enernúkomiðíLaugardal.
1. september: Liðin voru 50 ár frá því að Pálmi Jónsson
stofnaðiHagkaup.Fyrstvaropnuðpóstverslunogsíðaralmenn
versluníhúsineðstviðEskihlíðíReykjavík.Síðankomverslun
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íLækjargötu4og1970opnaðiPálmiíHagkaupfyrstastórmark
aðinníSkeifunni.
19. september: Liðin voru 50 ár frá stofnun Soroptimista
klúbbs Reykjavíkur. Hann er elstur slíkra klúbba á Íslandi.
FyrstiformaðurhansvarRagnheiðurHansenGuðjónsdóttir.
17. október var haldið upp á 100 ára afmæli Læknafélags
Reykjavíkur.
17.nóvembervarðStarfsmannafélagríkisstofnana(SFR),70
ára.

ÚTVEGUR

Aflinn
Aflinn árið 2009 varð heldur minni en árið á undan. Verð
mætiaflansvarhinsvegartalsvertmeira.Heildaraflinnminnk
aðium12%fráárinuáundan.Afliuppsjávarfisksdróstsaman
um 21%. Aukning varð í humarafla og rækjuafla. Samdráttur
varíþorskaflaogýsuafla.Afheildaraflanumvaruppsjávarafli
56%, botnfiskafli 41%, flatfiskafli 2,5% og skel og krabbadýr
1%.
Heildaraflinn var 1.129.621 tonn (1.283.078 árið áður), en
miðað er við vigtarskýrslur til Hagstofunnar. Afli á Íslands
miðum var 862.729 tonn (884.841), í norskri lögsögu 34.136
tonn (44.192), í rússneskri lögsögu 90.095 tonn (40.077), á
Flæmingjagrunnienginn.
Þorskafliáárinuvar188.976tonn(151.453áriðáður),ýsuafli
81.832 tonn (102.326), ufsaafli 61.832 tonn (70.106), karfaafli
57.858tonn(69.589),úthafskarfaafli15.529tonn(6.786),karfa
aflisamtals73.508tonn(76.375),lönguafli9.610tonn(7.724),
keiluafli 6.960 tonn (6.933), steinbítsafli 15.129 tonn (14.550),
lúðuafli 498 tonn (472), grálúðuafli 15.780 tonn (11.960),
skarkolaafli 6.316 tonn (6.718), síldarafli á Íslandsmiðum
102.264tonn(170.814),síldarafliafnorskíslenskrisíld228.936
tonn(200.008),loðnuafli13.929tonn(138.089),kolmunnaafli
120.197 tonn (163.747), annar uppsjávarafli (mest makríll
og gulldepla) 162.334 (112.390 tonn), humarafli 2.463 tonn
(2.069),rækjuafli5.512tonn(2.391).
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Kvótinn
Við upphaf nýs fiskveiðiárs, 1. september 2009, voru eft
irtalinfyrirtækimeðmeirien10.000tonnaþorskígildiskvóta:
1. HB Grandi hf. Reykjavík 30.254 þorskígildistonn eða
9,67% af heildarkvótanum, 2. Samherji hf. Akureyri 22.031
þorskígildistonn eða 7,04% af heildarkvótanum, 3. Brim hf.
Reykjavík 17.627 þorskígildistonn eða 5,64% af heildarkvót
anum, 4. Þorbjörn hf. Grindavík 14.392 þorskígildistonn eða
4,60%afheildarkvótanum5.ÍsfélagVestmannaeyjahf.13.739
þorskígildistonn eða 4,39% af heildarkvótanum 6. FISK
Seafood hf. Sauðárkróki 13.012 þorskígildistonn eða 4,16%
af heildarkvótanum, 7. Vísir hf. Grindavík 12.667 þorskígild
istonn eða 4,05% af heildakvótanum, 8. Rammi hf. Siglufirði
12.042 þorskígildistonn eða 3,86% af heildarkvótanum, 9.
Vinnslustöðinhf.Vestmannaeyjum12.042þorskígildistonneða
3,85%afheildarkvótanum.
Alls eru 636 lögaðilar með aflaheimildir í einhverjum teg
undum í aflamarkskerfi og krókaaflamarkskerfi. – Stakkavík
ehf. er með mesta kvótann í krókaaflamarki, 2.545 tonn, sem
er 7,43% af heildinni. SkinneyÞinganes á Hornafirði er með
16,42% afsíldarkvótanum og Síldarvinnslan í Neskaupstað er
með13,44%.–ÍsfélagVestmannaeyjaermeð17,7%afloðnu
kvótanumogVísirhf.ermeð12,45%afúthafsrækjunni.
Ýmislegt
Fjöldisveitarfélaga,stéttarfélagaogfleiribirtuauglýsinguí
blöðum 9. janúar þess efnis að hefja bæri hvalveiðar í stórum
stílsumarið2009.
Tilkynnt var í apríl að sjávarútvegsráðherra ætlaði ekki
að úthluta byggðakvóta, en leyfa svokallaðar strandveiðar í
staðinn.Veiðitíminnáttiaðverafrá1.maítil31.ágúst.Veidd
yrðu 3.955 tonn. Framkvæmdin varð nokkuð önnur. Þegar
strandveiðunumlaukhöfðuveiðst3.396tonnafþorski,enauk
þess568tonnafufsa,39tonnafkarfaog21tonnafýsu.Alls
stunduðu554bátarveiðarnar.
Íágústvar10%hluturíIcelandSeafoodInternational(SÍF)
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Strandveiðifloti á höfninni við Stapa á Snæfellsnesi.
selt.KaupandierBritishSeafoodLtd.Seljandivarfjárfestingar
félagiðKjalar,semeríeiguÓlafsÓlafssonar.
Fiskiskipaflotinn
Á árinu stóð fiskiskipaflotinn nálega í stað. Vélskip voru
í árslok 768 (769 árið áður) og þau voru 86.769 brúttótonn
(86.390), togarar voru 58 (60) 67.870 brúttótonn (69.889) og
opnirbátar756,3.614brúttótonn.Samtalsvoruþvííflotanum
1.582skipogbátar(1.529áriðáður).
Útflutningur sjávarafurða
Útflutningsverðmætisjávarafurða2009var208,6milljarðar
króna(171,3áriðáður)ogerþaðbreytingtillækkunarum9,2%
miðað við fast gengi. Hlutur sjávarafurða í heildarútflutningi
var 41,7%. Landfryst flök voru áfram í fyrsta sæti í útflutn
ingsverðmætumogísvarinnfiskflökkomaíöðrusæti,síðaner
blautverkaðursaltfiskur.

(180)

VERKLEGAR FRAMKVÆMDIR

Brýr. Lítið var um brúagerð á árinu. Helstu framkvæmdir
voruáframviðbrúyfirMjóafjörðáDjúpvegiogbrúyfirHvítá
íÁrnessýslu.
Hafnir. Í Reykjavík var áfram unnið að mjög miklum land
fyllingum við Skarfabakka. Í Vesturhöfninni voru einnig
miklarframkvæmdir.–UnniðvarfyrirmilljóniríRifshöfn.–Í
Grundarfirði voru áfram töluverðar hafnarframkvæmdir. Þar
varlokiðviðgerðsvonefndsMiðgarðs.–ÁSiglufirði varunnið
viðdýpkun. – ÁVopnafirði varhöfninendurbætt með 250m
löngumnýjumviðlegukanti.–VerktakafyirtækiðSuðurverkhóf
vinnuvið Landeyjahöfn íseptember2008.Mikiðvarunniðmeð
stórvirkumtækjumalltárið2009ogunniðallansólarhringinn.
Lagður var vegur frá grjótnámu á Seljalandsheiði fyrir ofan
SeljalandsfossogeftirhonumfluttgrjótaðMarkarfljótiþarsem
þaðvargeymtþartilbyrjaðvarásjálfumbrimvarnargörðunum
16.maí2009.Þeirverða700mlangir.ÞávargerðbrúáÁla.
Umáramótvarvinnaviðbrimvarnargarðananokkuðáundan
áætlun. Gert er ráð fyrir að Landeyjahöfn muni kosta um 2,2
milljarða.
Vegagerð.Víðaumlandvaraðvenjuunniðaðvegabótumog
verðuraðeinsgetiðnokkurraframkvæmda.
Suðursvæði
Mikið var unnið við Suðurstrandarveg á 34 km löngum
kafla frá Krýsuvíkurvegi að Þorlákshafnarvegi. – Haldið var
áfram við Lyngdalsheiðarveg en tafir urðu vegna fjárhags
erfiðleika verktaka. – Á Bræðratunguvegi var unnið við 7,2
km kafla milli Flúða og Reykholts. Jafnframt var unnið að
brúargerðyfirHvítá.Súbrúer270mbitabrúogtengirsaman
BræðratunguhverfiogFlúðir.
Suðvestursvæði
Lokið var við breikkun Reykjanesbrautar og var síðasti
hlutiþessararframkvæmdarþ.e.fráStrandarheiðiaðNjarðvík
tekinnínotkunumhaustið.
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Brúin yfir Mjóafjörð.
Höfuðborgarsvæðið
Unnið var að gerð nýrra gatnamóa Nýbýlavegar og Hafnar
fjarðarvegar.UmvaraðræðabreikkunoghliðrunNýbýlavegar
milli Kársnesbrautar og Birkigrundar. Þá voru gerð tvenn
hringtorg og þrenn undirgöng. – Lokið var við gerð mislægra
gatnamóta Arnarnesvegar og Reykjanesbrautar. Enn fremur
varlokiðviðmislæggatnamótReykjanesbrautarogVífilsstaða
vegaroggerðundirgangaundirVífilsstaðaveg.
Norðvestursvæði
Á Útnesvegi á Snæfellsnesi lauk vegagerð. – Haldið var
áframframkvæmdumviðnýjanvegyfirFróðárheiði.–Ínýjum
vegiumArnkötludalmilliDalaogStrandavorumiklarfram
kvæmdir.Varvegurinnformlegaopnaður14.október.Hannvar
nefndurvegurumÞröskulda.Þessinýivegurstyttirvegalengd
ina ReykjavíkHólmavík um 42 km. – Í Djúpvegi var áfram
unnið að miklum framkvæmdum. Brúin yfir Mjóafjörð var
opnuð til umferðar 3. september. Hún er 160 m löng járnbita
brú. Með tilkomu hennar styttist leiðin fyrir Djúp um 30 km.
– Framkvæmdir héldu áfram við jarðgöng milli Hnífsdals og
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Bolungarvíkur.Gönginverða5,1kmogeigaaðkosta3,5millj
arða.Gerðarvorutværbrýr,áHnífsdalsáogÓsá.
Norðaustursvæði
Mesta framkvæmd ársins á svæðinu var við Héðinsfjarðar
göng.ÍaprílvarslegiðígegnmilliHéðisfjarðarogÓlafsfjarðar.
Göngin verða tvíbreið, 3,7 km milli Siglufjarðar og Héðins
fjarðarog6,9kmmilliHéðisfjarðarogÓlafsfjarðar.Frágangur
og vegarlagning í göngunum tekur a.m.k. eitt ár. – Unnið
var áfram við nýjan veg um Hólaheiði og nýja tengingu við
Raufarhöfn. – Nýr vegur frá Vopnafirði að hringvegi var í
byggingu. – Áfram var mikið unnið við Norðfjarðarveg um
Hólmaháls.–Unniðvarviðnýjankaflaáhringveginuminnar
lega í Jökuldal, um Skjöldólfsstaðafjall og Arnórsstaðamúla.
Vegurinn færist norður fyrir Gilsá. – Hafin var vinna við 11
km langan vegarkafla á þjóðvegi 1 í Skriðdal. Gerðar verða
nýjarbrýráEyrarteigsá,ÞórisáogJóku.Þessuverkiáaðljúka
2011.
Bundiðslitlagvarlagtá128kmáárinu(150kmáriðáður).Í
árslokvoru5.056kmafbundnuslitlagikomnirávegilandsins,
og eru meðtaldir þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum. Við
þær framkvæmdir, sem áður voru nefndar, var yfirleitt sett á
bundiðslitlag.–Hringvegurinn(miðaðerviðaðfariðsénorðan
Mývatns) taldist vera í árslok 1.335 km og af þeim voru um
1.280kmmeðbundnuslitlagieðaum95%.Lengstukaflar,sem
ennerumeðmalarslitlagi,eruíSkriðdalogBreiðdal.
UmferðumHvalfjarðargönginvarnálegahinsamasemárið
áundanogfórualls1.969.669ökutækiumgöngináárinu2009
(1.978.825áriðáður).
Ýmsar framkvæmdir
Fram hefur komið í athugun Samtaka iðnaðarins að aðeins
hafi verið hafin bygging á 208 íbúðum á öllu landinu á árinu
2009. Til samanburðar skal þess getið, að síðustu 20 ár var
aðmeðaltalibyrjaðábygginguum2.000íbúðaárhvert.Árin
2005 til 2007 var byrjað á 3.7004.500 íbúðum. Hinar ýmsu
framkvæmdir á árinu 2009 voru því að langmestu leyti við
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Tónlistar- og ráðstefnuhúsið um áramótin 2008–2009.
opinberarbyggingarsvosemskóla,íþróttamannvirkioghjúkr
unarheimili.
Reykjavík.Mikiðdróúrframkvæmdumviðbygginguíbúð
arhúsnæðis á árinu 2009. Mest var unnið að íbúðarhúsabygg
ingumíGrafarholti,áNorðlingaholtiognokkuðíÚlfarsárdal.
VerslunarogskrifstofubyggingarvoruáframreistaríTúnunum
ogíbúðarhúsviðSkúlagötuogLindargötu.
Vesturbær og Miðbær
Íjanúarogframtil21.febrúarlávinnaniðriviðTónlistarog
ráðstefnuhúsið við höfnina. Eftir það var haldið áfram vinnu
viðhúsiðbæðiútioginni.–ÍjanúartókJóhannaSigurðardóttir
fyrstuskóflustunguaðhúsumfyrirFélagsstofnunstúdentavið
Skógarveg.–EndurbygginggömluhúsannaviðLækjargötuog
Austurstræti hófst síðla árs. Steyptir voru sökklar undir húsin
enþausíðanendurreistogþáaðhlutameðefnisembjargaðist
úreldsvoðanum.
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Hús lækningaminjasafnsins við Nesstofu.
Austurbær
Haldiðvaráframviðbygginguhjúkrunarheimilisfyriraldr
aðaviðSuðurlandsbraut.–Áframvarmikiðunniðviðnýbygg
inguHáskólansíReykjavíkviðNauthólsvík.Nýviðbyggingvið
FjölbrautaskólaBreiðholtsvartekinínotkun20.ágúst.Íbygg
ingunni eru 12 kennslustofur auk mötuneytis. – 2. okóber var
vígðursérstakurduftgarðuríKirkjugörðumReykjavíkur.Hann
ersunnaníÖskjuhlíðoggeturtekiðum30.000duftker.
Grafarvogur – Grafarholt. Haldiðvaráframframkvæmdum
viðsamkomuhúsviðEgilshöll.–SæmundarskóliíGrafarholti
ogleikoggrunnskóliviðÁrvaðáNorðlingaholtivorunærfull
búnirumáramót.
Gullbringu- og Kjósarsýsla. ÍMosfellsbæ varhelstbyggtí
landiLeirvogstunguogsvonefnduHelgafellshverfi.
Á Seltjarnarnesi var lokið við smíði vallarhúss fyrir knatt
spyrnuvöll neðan við Valhúsaskóla. Unnið var við byggingu
lækningaminjasafnsíNesiviðSeltjörn.
Í Kópavogi dró mikið úr íbúðabyggingum á árinu 2009 og
var aðeins byrjað á byggingu 58 einbýlishúsa. Mest var byggt
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Víkingaskipshúsið í Reykjanesbæ.
í Kórahverfi, Þingahverfi og Lundahverfi. Nokkuð bar á því
að lóðum væri skilað, einkum í Vatnsendahlíð. – Áfram var
unnið við nýja áfanga við Vatnsendaskóla við Funahvarf og
viðHörðuvallaskólaviðBaugakór.–Unniðvaráframaðbygg
ingu tvöfalds íþróttahúss við hliðina á Kórnum og að íþrótta
húsi fyrir HK í Fagralundi í Fossvogsdal. – Haldið var áfram
við byggingu tveggja leikskóla þ.e. við Marbakkabraut og við
Aðalþing.
ÍGarðabæfækkaðinýbyggingummjögogvarhelstbyggtá
Sjálandi,íÁsahverfiogAkrahverfi.Þávarhaldiðáframund
irbúningiaðbyggðáUrriðaholti,entreglegagekkaðseljalóðir
þar. Unnið var við hús Náttúrufræðistofnunar á Urriðaholti.
–Haldiðvaráframviðbyggingufimleikahússviðíþróttamið
stöðinaÁsgarð.
Á Álftanesi var onuð ný sundlaug 23. maí. Þar er stærsta
vatnsrennibrautlandsins,80mlöngog10mhá.
ÍHafnarfirði varbyggtíVallahverfinu.Unniðvaraðsund
miðstöðviðÁrvelliogviðnýjanleikskólaáVöllum.ÍKapla
krikavaríþróttamiðstöðísmíðum.
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Sáluhlið við Þingvallakirkju.
Reykjanesbær.NokkuruppbyggingvaráframíTjarnahverfi
íInnriNjarðvík.Þarvarlokiðviðaðreisanaustyfirvíkinga
skipið Íslending. – Áfram var haldið framkvæmdum við nýtt
íþróttasvæði vestan og sunnan við Reykjaneshöllina og að
HljómahöllinnisemrísaáviðStapa.–Framkvæmdirviðbygg
ingu álvers í Helguvík gengu hægar en búist hafði verið við
vegnavafaumútvegunáorkuogfjármagni.
ÁframvarhaldiðframkvæmdumviðReykjanesvirkjun.
Grindavík.NokkuðvarbyggtíHópshverfiogþarvarunnið
við nýjan skóla, Hópsskóla. Lokið var við byggingu fjölnota
íþróttahúss.
Árnessýsla. Hveragerði. Haldið var áfram gatnagerð í svo
nefndu Kambalandi. Þar er gert ráð fyrir fjölda íbúðarhúsa.
– Á Stokkseyri var langt komin bygging nýs grunnskóla.
– Á Laugarvatni var haldið áfram við byggingu heilsulindar.
–ÍoktóbervarnýttsáluhliðsettuppviðÞingvallakirkju.Nem
endurIðnskólansíHafnarfirðismíðuðuþaðeftirfyrirmyndfrá
1880.
Skaftafellssýslur.ByrjaðvaráviðbygginguviðSamgöngu
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Þjónustuhús við Dimmuborgir.
safniðáSkógum.–ÞávarunniðviðstækkunhótelsinsíVík í
Mýrdal.
Múlasýslur.ÁFáskrúðsfirðivaráframunniðviðbyggingu
nýrrar skólamiðstöðvar. – Á Reyðarfirði var unnið að ýmsum
frágangi við álver Reyðaráls. – Á Egilsstöðum var haldið
áframviðbygginguviðgrunnskólann.–20.ágústvarvígtlista
verkið Hringiðan við Kárahnjúkavirkjun. Það er eftir Jónínu
Guðnadóttur.–ÁVopnafirðivarreistnýfiskimjölsverksmiðja
og settir upp við hana tíu 22 m háir mjöltankar, sem dregnir
vorutilVopnafjarðarfráReykjavík.
Þingeyjarsýslur. Þjónustuhús við Dimmuborgir var opnað
íjúní.
Eyjafjarðarsýsla. Á Akureyri dró töluvert úr byggingu
íbúðahúsnæðis en eitthvað var byggt af iðnaðarhúsnæði. Helst
varbyggtíNaustahverfi,enþarogíSíðuhverfivarmikiðunnið
viðundirbúninglóðatilúthlutunar.
Unnið var að 4. áfanga Háskólans á Akureyri. Þar verður
hátíðasalur sem og fyrirlestrasalir. – Áfram var unnið við
menningarhúsið Hof við Pollinn. – Unnið var við stækkun
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Menningarhús á Dalvík.
Glerártorgsogviðbyggingu70herbergjahótels.Unniðvarvið
byggingu Naustaskóla, en heldur var dregið úr framkvæmda
hraða við íþróttahúsið við Giljaskóla. Lokið var við nýjan
íþróttaleikvangáfélagssvæðiÞórs.
Í Krossanesi var lokið við byggingu aflþynnuverksmiðju.
–21.ágústtóktilstarfajarðgerðarstöðMoltuhf.áÞveráreyrum
í Eyjafjarðarsveit. – Unnið var að lengingu flugbrautar Akur
eyrarf lugvallarog14.ágústvarlengdflugbrauttilsuðurstekin
ínotkun.Brautinvarlengdum460mogernúum2.400m.
ÁDalvíkvar700fmmenningarhústekiðínotkun5.ágúst.
Sparisjóður Svarfdæla kostaði byggingu þess. Húsið var nefnt
Berg.
Skagafjarðarsýsla. Á Sauðárkróki var byggt nýtt pósthús.
Þaðvaropnaðíjúníogerfimmtanýjapósthúsiðílandinu.–Á
Hofsósivarhaldiðáframviðsundlaugarbyggingu.–Íágústvar
vígður róðukross á steinvörðu, sem sett var upp á eyrum við
Djúpadalsá. Minnismerkið er gert til þess að minnast Haugs
nesbardaga árið 1246, þegar Brandur Kolbeinsson, höfðingi
Ásbirningaféll.
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Róðukross á steinvörðu við Djúpadalsá. Þar var veginn
Brandur Kolbeinsson höfðingi Skagfirðinga á 13. öld.
Húnavatnssýslur.ÁBlönduósivarunniðaðbyggingunýrrar
sundlaugar.
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. Í Ólafsvík var unnið að
nýju hjúkrunarheimili við Jaðar. – Byrjað var að reisa vatns
verksmiðjuáRifi.
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla.ÁAkranesi varáframbyggt
íFlatahverfiogSkógarhverfi.

VERSLUN

Áárinu2009vorufluttarútvörurfyrir500,9milljarðakróna
fob (466,9 árið áður) en inn fyrir 410,6 milljarða króna fob
(473,5áriðáður).Afgangurvarþvíívöruskiptunumviðútlönd
ífyrstasinnsíðan2002ognamhann90,3milljörðum.
Sjávarafurðirvoru41,7%aföllumútflutningi2009,eniðn
aðarvörur48,6%.Erþettaíannaðskiptisemiðnaðarvörurvega
þyngraíútflutningiensjávarafurðir.
Innflutningur var að þessu sinni mestur frá Noregi, annað
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áriðíröð.HollandvarðíöðrusætiogÞýskalandíþriðja.Síðan
komaSvíþjóð,DanmörkogBandaríkin.
ÚtflutningurvarmesturtilHollandseinsogárintvöáundan,
enBretlandvaríöðrusætieinsogáriðáundanogÞýskaland
íþvíþriðja.
Hérverðanefndþauríki,þarsemviðskiptinnámumeiraen
6.000milljónumkrónaáárinu2009.Innansvigaeruviðskiptin
2008.
Innflutningur
Noregur
Holland
Þýskaland
Svíþjóð
Danmörk
Bandaríkin
Kína
Ástralía
Bretland
Japan
Sviss
Ítalía
Frakkland
Belgía
Írland

57.866
38.506
36.847
35.938
32.454
30.972
22.162
7.212
20.298
15.317
12.241
12.300
8.636
6.872
6.821

Útflutningur
Holland
Bretland
Þýskaland
Bandaríkin
Japan
Noregur
Spánn
Danmörk
Frakkland
Kína

160.478 (160.478)
63.970
(54.189)
56.403
(52.777)
19.403
(25.720)
9.305 (20.453)
29.067 (20.345)
24.131
(17.861)
13.512
(14.643)
17.565
(14.287)
11.728
(10.277)
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(57.644)
(31.234)
(52.819)
(46.277)
(37.696)
(41.354)
(34.110)
(22.774)
(22.468)
(19.131)
(16.314)
(14.412)
(12.157)
(6.810)
(5.548)

Nígería
Portúgal
Belgía
Rússland
Sviss

10.188
8.804
9.209
6.093
6.609

(5.443)
(8.792)
(7.214)
(6.201)
(4.271)

Mikilvægustu innflutnings og útflutningsvörur voru sem
hérsegir.
Innflutningsvörur
Hrávörurogrekstrarvörur
Fjárfestingarvörur
Neysluvörur
Flutningatæki
Eldsneytiogsmurolíur
Matvörurogdrykkjarvörur
Útflutningsvörur
Iðnaðarvörur
Sjávarafurðir
Landbúnaðarafurðir
Annað

VINNUMARKAÐUR

124.930
88.365
64.111
39.759
51.105
41.774

(148.578)
(102.478)
(66.072)
(60.396)
(58.255)
(37.383)

243.641
208.634
7.682
40.907

(243.147)
(171.349)
(6.427)
(45.937)

Árið 2009 var mesta atvinnuleysisár síðan Hagstofan hóf
reglubundnar kannanir á vinnumarkaðnum, en það var árið
1991.Allsvorutaldirvera180.900mannsávinnumarkaðnum
árið2009ogafþeimvoru167.800starfandien13.100ánvinnu
og í atvinnuleit. Atvinnuleysið taldist vera 7,2%, sem er hið
mestasemmælsthefur.Mestaatvinnuleysiframaðþessuvará
árunum19921995eðaábilinu4,3%til5,3%.Atvinnuleysivar
minnsthjáþeimsemhlotiðhöfðuháskólamenntunenmesthjá
þeimsemaðeinshöfðugrunnmenntun.
Alþýðusambandið og Vinnuveitendasambandið komu sér
saman í lok febrúar um að fresta launahækkunum, sem áttu
að koma til framkvæmda 1. mars, og tóku þær gildi 11. júlí.
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Stöðugleikasáttmáli var undirritaður 25. júní. F.v: Vilhjálmur
Egilsson, Jóhanna Sigurðardóttir og Gylfi Arnbjörnsson.
Þeir lægstlaunuðu fengu þó hækkun á lágmarkstekjutrygg
ingu í 157.000 kr. – 25. júní var gerður svokallaður stöðug
leikasáttmáli milli r íkisstjórnar, Vinnuveitendasambandsins
og Alþýðusambandsins um samstarf þessara aðila um festu á
vinnumarkaðiútáriðogframánæstaár.
Formannskosning fór fram í VR. Við allsherjaratkvæða
greiðslu hlaut Kristinn Örn Jóhannesson 41,9% atkvæða í
formannsstól, Lúðvík Lúðvíksson fékk 30,0%, en fráfarandi
formaðurGunnarPállPálssonfékkaðeins28,0%.Kristinntók
viðformennskunni2.apríl.
Á þingi BSRB í október lét Ögmundur Jónasson af for
mennskusemhannhafðigegntsíðan1988.ElínBjörgJónsdóttir
varkjörinformaðurbandalagsins,fyrstkvenna.Húnfékk132
atkvæðieða52,4%.ÁrniStefánJónssonfékk82atkvæðieða
32,6%.
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VÍSITÖLUR OG VERÐLAG

Vísitala neysluverðs hækkaðiúr334,8stigumíjanúar 2009
í356,8stigíjanúar2010.Verðbólgavarþví6,6%innanársins
2009,envar18,6%innanársins2008,5,8%innan2007og6,9%
innan2006.Hækkunmilliársmeðaltalavísitölunnar20082009
var12,0%,envar12,4%20072008og5,0%20062007.
Algengasta verðbólguviðmiðunin í almennri umræðu er
hækkun neysluverðsvísitölu síðustu 12 mánuði. Á þennan
mælikvarðavarverðbólgan18,6%íársbyrjun2009enlækkaði
hrattalltáriðogvarkominniðurí7,5%ídesemberog6,6%í
janúar 20l0. Þriggja mánaða verðbólga, færð á ársgrundvöll,
varmunóreglulegri.Húnvarum16,0%íjanúar2009,fórniður
fyrir2,0%ímarsogaprílenkomstyfir10%íjúníogjúlíog
þrjásíðustumánuðiársins.
Einsogáárinu2008réðveikingkrónunnarmikluumverð
bólguþróun.Eferlendumvörumersleppt,hækkaðineysluverð
um rétt rúm 4,0% innan ársins. Húsnæðiskostnaður sem lyfti
undir verðbólguna á árunum 20032007 lækkaði um 7,5%
á árinu 2009 og dró verðbólgu ársins niður um tæpar tvær
prósentur.
Alþingihækkaðiáárinuýmsaóbeinaskattatilþessaðstyrkja
fjárhag ríkissjóðs. Gjöld á áfengi, tóbak, bensín og díselolíu
voruhækkuðídesember2008ogafturíjúníogjúlí2009.Þau
voruennhækkuðíársbyrjun2010ogþávarennfremurtekinn
upp sérstakur skattur á raforku og heitt vatn. Hagstofan hefur
hafið að birta áætlað neysluverð án áhrifa skattabreytinga.
Þannigleiðrétthækkaðineysluverðumu.þ.b.5,2%ístað6,6%
einsograuninvarð
Í byrjun árs hætti Seðlabankinn að birta skráningarvísitölu
krónunnar, sem byggð var á hlutföllum helstu viðskiptalanda
í innflutningi og útflutningi vöru og þjónustu. Eru nú birtar
vísitölur,byggðaráþrengriogvíðarivogeftirviðskiptummeð
vörurogþjónustu.Allartakaþótilfleirilandaengamlavogin.
Þrengrivogirnartakatillandasemeigaa.m.k.1,0%hlutíutan
ríkisviðskiptum Íslands með vörur eða vörur og þjónustu, en
þærvíðarierumiðaðarvið0,5%hlutdeild.Þrengrivoginfyrir
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vörur og þjónustu er líkust gömlu gengisskráningarvoginni
og er til hagræðis birt á heimasíðu Seðlabankans sem beint
framhald af skráningarvoginni, auk þess sem hún er birt á
eigin grunni. Miðað við þessa þrengri viðskiptavegnu vísitölu
hækkaðimeðalverðerlendragjaldmiðlaum7,6%áárinu2009
ogkrónanlækkaðiþvíum7,0%.Þaðermunminnaenáárinu
2008þegarkrónanveiktistum44,5%gagnvarterlendumgjald
miðlum, tapaði næstum helmingi af verðmæti sínu. Krónan
styrktistum17,0%frááramótumframímiðjanmarsenveikt
ist síðan um 23,0% fram í miðjan nóvember og hélst veik til
áramótaogendaðiáriðsemáðursagði7,0%veikarienhúnvar
íársbyrjun.
Í árslok 2009 var sölugengi Bandaríkjadals hjá Seðla
bankanum125,20krónuroghafðihækkaðum3,3%frálokum
2008. Sölugengi breska pundsins var 202,09 krónur og hafði
hækkað um 14,9%. Evran kostaði 180,38 krónur og hafði
hækkaðum5,8%ogjapanskajeniðkostaði136auraoghafði
hækkað um 0,9% gagnvart krónunni á árinu. Í árslok kostaði
danska krónan 24,24 krónur, sú sænska 17,57 krónur og sú
norska 21,74 íslenskar krónur og hafði hækkað mynta mest
gagnvartíslenskukrónunnieðaum25,3%.
Gjaldeyrishöftinsemsettvoruáeftiráföllin2008geraþað
aðverkumaðgengikrónunnaríviðskiptumerlendisgeturvikið
frágengiíviðskiptumsemeruleyfilegþráttfyrirhöft.Afföllá
virðikrónunnaráaflandsmarkaðimiðaðviðinnlentvirðivoruá
bilinu1020%íársbyrjun,jukustímeiraen40%ímarsenurðu
lægstíbyrjunoktóber,um5,0%.Þáhafðiveriðhertáreglum
ogframfylgjugjaldeyrishafta.Afföllinjukustþóafturogvoru
um36,0%íárslok.Óljósarfréttirvoruafumfangiaflandsvið
skipta,enþauvirtustþófaraminnkandiáárinuekkisísteftir
aðhöftinvoruhert.
Verðlag á nokkrum algengum vörutegundum og þjónustu á
höfuðborgarsvæðinuvarsemhérsegirínóvember2009(innan
sviga eru tölur frá nóv. 2008): Franskbrauð sneitt, kg 383 kr.
(371), súpukjötskíló 617 kr. (659), nýmjólkurlítri í pakka 110
kr.(100),smjörkíló569kr.(524),eplakíló202kr.(247),kart
öflukíló 184 kr. (168), strásykurskíló 228 kr. (155), kaffikíló
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1.333 kr. (1.017), brennivínsflaska 4.189 kr. (3.589), bjórdós
(Víkinggull50cl)326kr.(235),vindlingapakki843kr.(671),
herraskyrta7.421kr.(5.773),bensínlítri(95okt.)193kr.(160),
flugferð ReykjavíkAkureyri aðra leið 11.370 kr. (11.370),
bíómiði 1.074 kr. (898), mánaðaráskrift að Morgunblaðinu
3.390kr.(2.950),strætómiðiíReykjavík,staktfargjald227kr.
(280),Þjóðleikhúsmiði3.450kr.(3.450),áskriftargjaldStöðvar
2áári79.692kr.(68.292).

ÝMISLEGT

Arionbanki varð til. SkiptvarumnafnáKaupþingibanka21.
nóvemberoghannnefndurArionbanki.
Árvakur. Hinn 25. febrúar var gengið frá samningum um
kaupÓskarsMagnússonaro.fl.áÁrvakri,útgáfufélagiMorgun
blaðsins. Meðeigendur Óskars eru Gísli Baldur Garðarsson,
Guðbjörg Matthíasdóttir, Þorgeir Baldursson og Þorsteinn
Vilhjálmsson. Auk þessa fólks gerði Ástralinn Steve Crosser
tilboðífélagið.
Baugur gjaldþrota. 11.marsúrskurðaðiHéraðsdómurReykja
víkur, að fyrirtækið Baugur gæti ekki fengið áframhaldandi
greiðslustöðvun. Því lýsti félagið sig gjaldþrota. Skiptaráðandi
var skipaður Erlendur Gíslason hjá lögmannsstofunni Logos.
DeiltvarumþágjörðvegnaviðskiptastofunnarviðBaug.
Big Mac hverfur. Hamborgaraframleiðandinn Mac Donalds
hætti starfsemi á Íslandi 31. október. Lyst ehf. rak þrjá Mac
Donaldsstaði á Íslandi, en forráðamenn þess sögðu að hráefni
frá Þýskalandi væri orðið of dýrt. Brotthvarf MacDonalds frá
Íslandi þótti stórfrétt víða um lönd enda BigMac notaður sem
viðmiðumverðlag.BigMachafðifengistáÍslandisíðan1993.
Bílalán.Gengistryggðbílalánvorumikiðtilumræðuáárinu.
Í júní kom fram að þau væru alls 40.414 og næmu 115 millj
örðumkrónaáþáverandigengi.
Björgólfur eldri gjaldþrota. Héraðsdómur Reykjavíkur úr
skurðaðiíjúlífjármálamanninnBjörgólfGuðmundssongjald
þrota. Upphæð gjaldþrotsins var talin vera um 100 milljarðar
króna.BjörgólfurvartalinneigastórahlutiíLandsbankanum,
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Dalai Lama í heimsókn í Hallgrímskirkju.
Eimskip, Árvakri, Edduútgáfu, Icelandic group, Straumi –
BurðarásiogenskaknattspyrnufélaginuWestHam.
Blöð og tímarit. 12. júní hætti Þorsteinn Pálsson sem rit
stjóri Fréttablaðsins. – 18. september lét Ólafur Stephensen
afritstjórnMorgunblaðsins.Hannhafðiaðeinsveriðritstjórií
rúmtár.Súskýringvargefinábrottförhans,aðhannhafihaft
aðraráherslureneigendurblaðsinsvarðandiritstjórnogrekstur
blaðsins. 24. september tilkynnti Óskar Magnússon, útgefandi
Morgunblaðsins, að Davíð Oddsson og Haraldur Johannessen
hefðu verið ráðnir ritstjórar blaðsins. Sama dag var um 40
starfsmönnum sagt upp. Nokkur þúsund áskrifenda blaðsins
sögðuþvíuppíkjölfarráðningarnýjuritstjóranna.
Breiðavíkurmálið. 12. mars bað Jóhanna Sigurðardóttir
Breiðavíkurdrengi formlega afsökunar á þeirri meðferð, sem
þeirsættu.
Dalai Lama á Íslandi. Trúarleiðtogi Tíbeta Dalai Lama
dvaldistáÍslandi31.maítil3.júnííboðieinkaaðila.Hannkom
frammeðbiskupiÍslandsásamkomuíHallgrímskirkju1.maí
og heimsótti Alþingi og Háskóla Íslands. Kínverjar lýstu yfir
óánægju sinni með heimsóknina. Fjórir ráðherrar og nokkrir
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Bólusetning gegn svínaflensu.
alþingismennhittuDalaiLamaóformlega,entöldusigmeðþví
styðjamálstaðTíbeta.
Dýr ljósmynd.ListasafnÍslandsfestiímaíkaupáljósmynd
af verki Sigurðar Guðmundssonar Mountain. Kaupverðið var
10milljónirkróna. Þettaereinnafgjörningumlistamannsins
fráþvíum1980.
Féð í Tálkna. Í lok október var gerður út leiðangur til þess
aðnáívillifésemhafðistviðífjallinuTálknaviðTálknafjörð.
Nokkrar kindur náðust og var slátrað en nokkrar hröpuðu til
dauðs. Aðfarirnar þóttu mjög gagnrýnisverðar og barst málið
inn á borð ríkisstjórnarinnar sem skipaði nefnd til þess að
athugamálið.
Flensan.Íágústbarstsvonefndsvínaflensatillandsins.Undir
lok mánaðarins höfðu nokkur hundruð manns fengið hana og
fáeinirveriðlagðirinnáspítala.15.októberhófstbólusetning
við svínaflensunni. Þá lágu um 30 manns á Landspítalanum
af völdum hennar og af þeim voru átta í gjörgæslu. Í byrjun
nóvembervarálitiðaðumþriðjungurþjóðarinnarhefðifengið
veikina.
Flokkaflakk. 5. janúar tilkynnti Guðmundur Steingrímsson,
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Hestar fóru niður um ís á Reykjavíkurtjörn.
varaþingmaðurSamfylkingarinnaríKraganum,aðhannætlaði
aðgangaíFramsóknarflokkinn.Hannafsalaðisérumleiðvara
þingmennskunni.–JónMagnússonalþingismaðursagðisigúr
Frjálslynda flokknum í febrúar og gekk í Sjálfstæðisflokkinn.
– Í lok febrúar gekk Kristinn H. Gunnarsson úr Frjálslynda
flokknumogfórafturíFramsóknarflokkinn.–ÍmarsfórKarl
V.MatthíassonúrSamfylkingunniíFrjálslyndaflokkinn.
Fornminjar. Haldið var áfram rannsóknum á landnáms
skálanumviðKirkjubæjarkirkjuíHöfnum.–Viðrannsóknirí
KelduhverfivestanÁsbyrgisfundustýmsirfornirgripirþ.ám.
silfurnælafrávíkingaöld,hnífar,brýniognaglar.
Gettu betur.MenntaskólinníReykjavíksigraðiíspurninga
keppniframhaldsskólannaþriðjaáriðíröðenallshefurskólinn
sigrað15sinnumíþessarikeppni.
Grímsey og Akureyri. Sameining Grímseyjar og Akureyrar
tók gildi 1. júní. Akureyringar samþykktu sameininguna með
69% atkvæða en Grímseyingar með 88%. Við sameininguna
töldustGrímseyingarvera92enAkureyringar17.552.
„Hardtalk“.12.febrúarvarGeirH.HaardeíviðtaliáBBC.
Hannfékkerfiðarspurningarumbankahrunið,ensagðistekki
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Hæsti maður heims dvaldist um tíma á Íslandi.
hafagertneinmistök.Aðspurðursagðihannþó,aðréttasthefði
veriðafséraðhringjaíGordonBrown.
Hestar í Tjörnina. 3.febrúarvarðsásjaldgæfiviðburðurað
12hestarmeðknöpumfóruniðurumísáReykjavíkurtjörn.Um
var að ræða hópreið til sýningar á helstu gæðingum landsins.
Allirhestarogknaparnáðustuppeftirmikiðvolk.
Hár aldur.TorfhildurTorfadóttir,elstÍslendinga,náðiþvíað
verða105ára4.maí.
Hæsti maður í heimi á Íslandi.TyrkinnSultanKösenkomtil
landsins22.október.Hannernútalinnverahæstimaðuríheimi
2,5 m á hæð. Koma hans var í tengslum við heimsmetabók
Guinness.
Idol. Hanna Elísa Herbertsdóttir sigraði í Idolkeppni á
stöð 2 með laginu Ticket to the Moon. 70.000 manns greiddu
atkvæði.
Kannabisverksmiðjur. Seinni hlut mars fann lögreglan
nokkrarkannabisverksmiðjuráhöfuðborgarsvæðinu.Einfannst
á Esjumelum með 1.700 plöntur í ræktun, önnur í Hafnarfirði
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Jóhanna Sigurðardóttir talar á fundi Norðurlandaráðs.
með700ognokkrarminni,allsum5.000plöntur.Verksmiðj
urnarhafalíklegaveriðstarfræktarínokkurár.
Kona ársins.JóhannaSigurðardóttirvarkosinkonaársinsaf
tímaritinuNýttlíf.
Kostur. Lágvöruverslunin Kostur var opnuð 14. nóvember.
HúnerviðDalvegíKópavogiogeigandihennarerJónGerald
Sullenberger. Hann vill verða aðalkeppinautur Bónusverslan
annaogskiptauppHögum.
Kvikmyndir. Nokkraríslenskarkvikmyndirvorufrumsýndar
á árinu. Meðal þeirra voru: Sólskinsdrengurinn, framleið
andi Kristín Ólafsdóttir og leikstjóri Friðrik Þór Friðriksson,
Draumalandið,framleiðandiSigurðurGísliPálmasonogleik
stjóriAndriSnærMagnason.
Listamannalaun o.fl. Þorsteinn frá Hamri fékk verðlaun
sem kennd eru við Jónas Hallgrímsson á degi íslenskrar
tungu. – Eyþór Árnason fékk verðlaun, sem kennd eru við
Tómas Guðmundsson, fyrir ljóðabókina Hundgá úr annarri
sveit. – Hjörleifur Sveinbjörnsson hlaut íslensku þýðingar
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Verðlaunabækur Félags íslenskra bókaútgefenda 2009.
verðlauninádegibókarinnar23.aprílfyrir bókina Apakóngur á
Silkiveginum. – Víkingur Heiðar Ólafson píanóleikari hlaut
íslenskubjartsýnisverðlauninfyrirárið2009.LindaVilhjálms
dóttir hlaut verðlaun úr Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins. –
Bókmenntaverðlaun útgefenda fyrir árið 2009 fengu Helgi
Björnsson fyrir fræðiritið Jöklar á Íslandi og Guðmundur
ÓskarssonfyrirskáldsögunaBankster.
Menn ársins í atvinnulífi. FrjálsverslunvaldiFjarðarkaups
feðga Sigurberg Sveinsson og syni hans Svein og Gísla Þór
mennársinsíatvinnulífi.
Minningargrein um kött. 24. maí birtist minningargrein í
Morgunblaðinu sem hófst svo: „Látinn er í Reykjavík ástsæll
heimiliskötturdr.Jón.“ÞaðvarÁrniHjartarsonsemreitþessa
greinumköttinnsinn.Hannvarsagðurdoktorí„atferlispör
fugla“.
Norðurlandaráð. 61. þing Norðurlandaráðs var haldið í
Stokkhólmi í lok október. Helgi Hjörvar alþingismaður var
kosinnforsetiráðsinstileinsárs.SivFriðleifsdóttirsóttistlíka
eftirþessuembætti.
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Smyglskútan Sirtaki.
Nunnur kveðja. Síðustu systur af St. Franciskusreglu yfir
gáfuStykkishólmummiðjanágúst.Þarhefurreglanstarfaðí
80árogrekiðspítala.ÞrjársysturafMaríureglukomuíþeirra
stað.
Ný flugvél Gæslunnar. 1. júlí kom til landsins ný flugvél
Landhelgisgæslunnar. Hún fékk einkennisstafina TFSIF og
erafgerðinniDash8Q300.Vélinkostaði32,2milljónirdala.
Ný nöfn ráðuneyta. Frá og með 2. október gengu í gildi ný
nöfn ráðuneyta. Dóms og kirkjumálaráðuneytið fékk heitið
dóms- og mannréttindaráðuneyti. Um leið verða nokkrar
breytingaráverkefnumráðuneytisins.Þaðtekurviðforræðiyfir
sveitarstjórnarkosningum. Þá flytjast neytendamál til dóms
og mannréttindaráðuneytisins. Heiti viðskiptaráðuneytisins
breytist í efnahags- og viðskiptaráðuneyti. Við þetta færist
forræðiSeðlabankansfráforsætisráðuneytinutilviðskiptaráðu
neytisins.Samgönguráðuneytiðbreytistísamgöngu- ogsveitarstjórnarráðuneyti.
Ráðist inn í hús. 26. maí fóru innbrotsþjófar inn í hús við
Barðaströnd á Seltjarnarnesi. Þeir slógu húsráðanda sem er
úrsmiður niður og bundu hann. Honum tókst að sleppa án
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Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og lukkutröllið Friðrik Ómar
Hjörleifsson.
meiðslaogþýfið60úro.fl.fannsteftirnokkradaga.Þjófarnir
voruhandteknirenfljótlegalátnirlausir.
Sala á áfengi. Alls seldist áfengi fyrir 21,1 milljarð á árinu
(17,8 árið áður). Seldir voru um 20 milljón lítrar, mest af bjór
eða80%.Salaárauðvínidróstsamanum2,5%.Afhvítvínióx
hinsvegarsalaum5,1%.
Smygl í skútu.18.aprílvoruum100kgafhörðumfíkniefnum
fluttílandviðDjúpavog.EfninvorufluttáskútunniSirtakitil
Íslandsensíðanmeðslöngubáttillands.Löreglanhafðipataaf
þessumferðumogfylgdiskútunnieftirlangleiðinatilFæreyja
ognáðihenni74sjómílurVNVafMykinesi.Umborðíhenni
vareinnÍslendingurogeinnHollendingur.Allsvorusexmenn
handteknir.
Spron lokað.23.marsvartilkynnt,aðFjármálaeftirlitiðhefði
tekiðyfirstjórnSpronogSparisjóðabankans.Útibúinvoruopin
þennandagenenginafgreiðsla.Síðanvarþeimlokað.Innlání
SpronvorufærðtilKaupþingsmeðeinskonarnauðungarflutn
ingum. Síðan var tilkynnt að Margeir Pétursson hefði keypt
nokkurútibúSpronogNetbankann,enþaðgekktilbaka.
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Frá þjóðfundinum í Laugardalshöll.
Söngvakeppnin. Jóhanna Guðrún Jónsdóttir varð í 2. sæti
í Söngvakeppni Evrópu (Eurovision) með lagið „Is it true?“
eftir Óskar Pál Sveinsson. Lagið fékk 218 stig og 34 lönd af
42 gáfu Íslandi stig. Norðmaðurinn Alexander Rybak sigraði
meðlaginu„Fairytale“.Hannfékk387stig.Mikilfagnaðarlæti
voru við heimkomu Jóhönnu Guðrúnar og var haldin sérstök
samkomaáAusturvellitilheiðurshenni.
Tóbakssala.Samdrátturvarðum6%ívindlingasöluáárinu
2009. Seld voru 1,5 milljón karton sem er 100.000 minna en
áriðáður.Salapíputóbaksóxhinsvegarum40%ogneftóbaks
um20%.
Verðlaun Anders Jahre. Kári Stefánsson fékk í október
verðlaunfyrirframúrskarandiárangurviðrannsóknirílæknis
fræði.AfhendingverðlaunannafórframíviðhafnarsalÓslóar
háskóla.
Verðlaun Ásu Wright. Verðlaun úr sjóði Ásu Wright fékk
dr.HöskuldurÞráinssonfyriraðaukahróðuríslenskrartungu
heimaogerlendis.
Þjóðfundur. 14. nóvember var haldinn svokallaður Þjóð
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funduríLaugardalshöll.Þangaðvarstefntum1.500mannsog
áttiþaðaðveramarktæktúrtakúríslenskuþjóðinni.
Fyrrihlutifundarinsvarhelgaðurspurningunni:„Hvaðalífs
gildi viljum við hafa að leiðarljósi við þróun samfélagsins og
hvernigviljumviðhafaÍslandframtíðarinnar?“Síðarihlutinn
fjallaðiumáhvaðameginstoðumþessiframtíðarsýnáaðhvíla.
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